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Hoe veilig rijden wij eigenlijk?
Deze zomer viert de ANWB Veilig Rijden autoverzekering zijn eenjarig bestaan.
Een goed moment om te zien hoe onze verzekerden het er vanaf hebben
gebracht. Waar werd het veiligst gereden, hoeveel bespaarden ze gemiddeld
op hun premie en vooral, is hun rijgedrag verbeterd?

Mannen rijden
het veiligst

Er gaat niets
boven Groningen

Mannen reden gemiddeld iets veiliger dan
vrouwen. Dat kan komen omdat de heren
vaker op de weg waren en actieve rijders
sowieso beter scoorden dan minder actieve.
Leeftijd heeft ook invloed op het rijgedrag,
want vrouwen onder de 30 jaar rijden dan
weer veiliger dan mannen.

Groningers rijden volgens onze statistieken
het veiligst. Op de voet gevolgd door de
provincie Overijssel en Utrecht.

17,5%

Minder premie
De bestuurders hebben gemiddeld 17.5%
op hun premie bespaard. En 3% van de
verzekerden kreeg zelfs meer dan 25%
korting.

Meer veilige
rijders op de weg
Een goed begin! Door deze verzekering en
het gebruik van de Veilig Rijden app, zijn de
bestuurders gemiddeld veiliger gaan rijden.
Vooral jongeren onder de 25 jaar en 65+’ers
hebben gedurende het jaar flink beter
gescoord.

Benieuwd hoe veilig jij rijdt?
Download nu gratis de ANWB Rijstijl Check app voor een indicatie van
hoeveel jij kunt besparen op je verzekering.

De
autoverzekering
die past bij
jouw rijstijl
Hoe veiliger je rijdt, hoe meer korting op je premie
Iedereen met een auto heeft ongeveer dezelfde verzekering, maar zeker niet dezelfde rijstijl. Daarom
hebben we de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering. Een verzekering waar veilig rijden wordt beloond
met korting op je premie. En die korting kan oplopen tot wel 30%.
Bereken je premie op anwb.nl/veilig

Laten we gaan

Trouwe leden
krijgen
extra
korting
Tot

17,5%
ANWB Doorlopende Reisverzekering
Op vakantie wil je even lekker alles vergeten. Maar vergeet voor vertrek de
ANWB Doorlopende Reisverzekering niet. Sluit vÓÓr 1 september a.s. af en profiteer
het eerste jaar van extra ledenvoordeel. Hoe langer je lid bent, hoe hoger je korting.

Kaartkleur:

Blauw <2 jr

Brons 2-5 jr

Zilver 5-10 jr

Goud 10-25 jr

Platina >25 jr

Korting:

7,5%

10%

12,5%

15%

17,5%

Ontdek snel je premie
Kom naar de ANWB-winkel, bel 088-269 22 22 of bezoek anwb.nl/reisverzekering
De actievoorwaarden vind je op onze website.

korting

pechmoment
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10.45 UUR
Afslag Sloten, Amsterdam

Opluchting alom in de berm bij afrit Sloten. Nel Langerhorst (68) is blij dat ze de snelweg af is. Voor het eerst
autopech, en dat terwijl ze alleen in de auto zat. Ze had net haar zoon op Schiphol afgezet, die een vlucht naar
New York moest halen. Op de snelweg terug verloor de auto vermogen. ‘Ik trapte het gaspedaal vol in, maar er
gebeurde niets meer.’ Zonder enige gêne staat de auto te stralen in de warme ochtendzon. Wegenwacht Peter
ziet het al snel, een vervuilde EGR-klep! Dat wordt opgelost.

Laten we
Zeeland
ontdekken

Nu tijdelijk

20,Met de nieuwe ANWB fietspas
kom je op de mooiste plekken
•

Korting op de mooiste fietsarrangementen

•

Verrassende voordelen onderweg

•

24/7 Wegenwacht® Fiets Service

anwb.nl/ontdekzeeland

Laten we gaan

kampioencolumn

welkom
Computer op wielen
In mijn vorige column las u over de toename van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Het leverde een boel reacties en
suggesties op. Dank daarvoor.
Misschien dat de technologie ons een handje kan helpen bij het
voorkomen van al dit leed? U hoort waarschijnlijk steeds vaker de
term ‘connected car’ voorbij komen. Het woord zegt het al, een
verbonden auto. Waarmee? Met het internet. U kunt zo heel gemakkelijk informatie krijgen over uw rijgedrag, de locatie van de auto en
de technische staat van uw auto.
Connected of niet, het besturen van de auto blijf ik toch wel zelf
doen? Ook dat verandert. Steeds meer auto’s zijn al uitgerust met
hulpsystemen, die ingrijpen bij dreigend gevaar door te remmen of
bij te sturen. In de toekomst zal het rijden verder worden overgenomen door de volledig zelfsturende auto.

‘Een verbonden auto?
Waarmee? Met het internet’
Toch duurt het nog even voordat u ‘slechts als passagier’ in uw
eigen computer op wielen wegrijdt. Ergens in de komende decennia
zeggen de experts. Tot die tijd handen aan het stuur!

FOTOgrAFIE harmen de jong

PS. Wilt u niet wachten op uw ‘connected’ auto? De ANWB biedt
voor uw huidige auto een mooie oplossing. Kijk eens op anwb.nl/
connected.

Frits van Bruggen
Hoofddirecteur ANWB
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Kaart
Tegenwoordig is het een fluitje
van een cent om je vakantieadres te vinden. Even een
navigatie-app downloaden (lees
onze test op pag. 20!) en je
smartphone vertelt je precies
hoe je er komt. Geweldige
techniek, die ik met plezier
gebruik. En toch. Mijn gezinsleden noemen het een afwijking, ikzelf noem het een
heimelijk genoegen: de gele
Michelinkaart. Waar we
ook neerstrijken: ik móet
zo’n papieren kaart van
het gebied hebben.
Liefst zo gedetailleerd

09

mogelijk, opdat geen paadje
aan mijn aandacht kan ontsnappen. En dan ’s avonds
voor de tent het ritueel: de kaart
openvouwen (niks ruikt lekkerder dan verse kaart!) en je
vakantieregio minutieus met je
ogen verkennen. Met het topje
van de wijsvinger een riviertje
volgen, héérlijk. Rare tekens op
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44 occasiontest

95 Service

59 Ledenkorting
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Reistips van wereldreiziger Iris Hannema

manier weer opvouwen. En dán

62 agenda
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een koud biertje…

Audi Front 225 uit 1936
Voor al je vragen aan de ANWB
De Fiat 500 blijft leuk!
17 pagina’s exclusief ledenvoordeel
Dit gaan we doen deze zomer

80 doe mee!

De ANWB in actie, samen met jou

1ste prijs: kampeervakantie
de homokinetische koppeling
Vragen, wijzigen, opzeggen & colofon

de kaart in de legenda opzoeken en dan op prachtige
woorden als ‘Parcours pittoresque’ stuiten. In gedachten
alvast een mooi toeristisch
tochtje plannen. Tot slot met
wat moeite de kaart op de juiste

Voor kinderen van 8 tot 88 jaar
Bert Gorissen, hoofdredacteur
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Dit is de straat waar Rotterdammers van houden. Omdat er

gewerkt werd. Een heerlijke mix van cultuur en vertier. En daar is

gewoond, gewerkt en gedronken wordt. Omdat je er 1001-

met de jaren (en ondanks het grote bombardement van mei 1940),

gaten-flensjes kunt eten bij Hotel Bazar, lingerie van Marlies

eigenlijk niet zoveel verandering in gekomen. Er zitten originele

Dekkers kunt kopen en zo doorloopt naar Boijmans.

winkels, kunstgaleries en cafés, en behalve een filiaal van Spar is er
geen grote winkelketen te bekennen. Aan de ene kant ligt het

We parkeren in de nieuwe parkeergarage onder het Museumpark;

Museumpark, aan de andere de haven met het Maritiem Museum.

die ene waar zoveel om te doen is geweest. Het duurde langer en

Vroeger zat de redactie van het NRC Handelsblad in het statige

het kostte meer. Maar het moet gezegd: het is een heerlijke garage

pand op nummer 63 (waar tegenwoordig het Nieuw Rotterdams

geworden! Ruim en lekker Rotterdams functioneel. En dat op een

Café zit). De journalisten waren na werktijd te vinden aan de toog

steenworp afstand van de musea en van de leukste straat van

van het legendarische Café De Schouw (nr. 80), waar op de pof

Rotterdam. We lopen een klein stukje door het park en we staan op

gedronken werd en sterke verhalen werden verteld.

de kop van ‘De Witte de With’.

Tegenwoordig is de straat hip, maar in de jaren tachtig was dat

De straat is genoemd naar zeeheld Witte Cornelisz de With (1599-

anders. Toen zaten er vooral casino’s en bordelen en kwam je er

1658) en werd in 1871 officieel vastgelegd. Bijna 145 jaar geleden

alleen na het uitgaan voor een patatje, of voor de shoarma van Eilat

dus. Ook toen al was het een bruisende straat waar gewoond en

(winnaar AD Shoarmatest 1985). Tegenwoordig is zelfs dat patatje hip,

leukestad
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want op nummer 68a zit Frietboutique, waar je bio-frieten eet uit

stap gewaagd hebben. Vooral in de zijstraten zitten tegenwoordig

mooie puntzakjes. Daarnaast, op nummer 70 bij Ter Marsch&Co

bijzondere, kleine ateliers van jonge ontwerpers. Een ander

eet je de lekkerste hamburger van Nederland. Serieus, ze hebben de

fenomeen in de straat is de danswinkel Paraddy (nr. 11a), waar ze

verkiezing gewonnen! We bewaren de burgers en friet voor de lunch

de mooiste balletschoentjes verkopen. Na de Schiedamse Vest heet

en starten die ochtend met koffie bij Hopper Coffee, op de grens

de straat officieel geen Witte de With meer, maar gaat het over in de

van de Witte de With en de Schiedamse Vest (nr. 146). De perfecte

Schilderstraat. Loop ’m vooral toch nog even door, want anders mis

latte met een zelfgebakken stuk Bretonse boterkoek. Wow, het terras

je het leuke zaakje van Danny de Cactus (nr. 63a), een multi-culti

zit hier niet voor niets vol. Je schijnt er ook geweldig te kunnen

cadeauwinkeltje met cactussen in alle soorten en maten. Sluit de

lunchen. Aan de overkant, op het terras van Hotel Bazar (nr. 16) is

dag af met een biertje op het terras van Café de Witte Aap (nr. 78)

het al vroeg druk. Je hoeft er niet te slapen in een van de Noord-

en als je er echt geen genoeg van kunt krijgen... boek een kamer bij

Afrikaanse themakamers om aan te schuiven voor een ontbijt van

King Kong (nr. 74). Dit hostel is zonder twijfel de meest hippe plek

1001-gaten-flensjes (Algerijns pannenkoekje met boter en honing).

van dit moment om te slapen in Rotterdam. Geen zin in een bed op

Op hetzelfde stuk zit de pronkwinkel van Marlies Dekkers (nr. 2),

de slaapzaal? Ze hebben ook tweepersoons deluxe-kamers.

een mooie grote zaak in een ruim hoekpand. Haar komst naar de
straat heeft er mede voor gezorgd dat ook andere modezaken de

Kijk op anwb.nl/dagje-rotterdam voor meer leuke uittips.

post!

Brieven, foto’s en ervaringen van ANWB-leden

Lezers schrijven van zich af...
Friesland II

Held?

In Kampioen 5 stelt lezer Postma voor om in

Hoezo ‘held Verstappen’ (Kampioen 5)?

de Kampioen ‘Friesland’ te vervangen door

Iemand die het water inspringt om een

‘Fryslân’. Nu is de officiële naam van de

onbekende van de verdrinkingsdood te

Franse hoofdstad Paris en van de Oosten-

redden, dát is een held, niet iemand die zo

rijkse Wien. Toch worden die steden in het

hard mogelijk rondjes rijdt met een auto.

Nederlands aangeduid met Parijs en

Bob Bichot

Wenen. En de Kampioen verschijnt in het
Nederlands, dus kan daar prima de Neder-

Meer helden

landse naam van de provincie in staan.

Onderweg naar de crematie van een

Erik Glasius, Amstelveen

gezamenlijke vriend werden mijn moeder

@wijzijndestad:
De Langeviele
doet het weer! Nu
staat de straat te
shinen in de
#Kampioen

(78) en haar vriendin (76) in Groningen
staande gehouden door twee politieagenten

geniet, kijk rond en herken de meeste

die hen er op wezen dat ze een lekke band

wijsjes en de vogels wel. Plotseling klinkt er

hadden. De agenten begeleidden hen naar

een bijzonder wijsje. Ik kijk rond, maar kan

het centraal station, regelden een geschikte

geen vogel vinden die dit geluid zou kunnen

parkeerplek en gaven het advies om met de

maken. Het geluid klinkt nogmaals, wat

trein verder te reizen. Met de schrik nog in

dichterbij. Ik draai mijn hoofd zover als ik kan

de benen stelden de dames teleurgesteld

naar links en dan zie ik hem. Geheel zwart

vast dat ze niet meer op tijd zouden zijn om

en met een rode kop. Ik schat hem op ruim

hun vriend de laatste eer te bewijzen. De

80 kilo en hij zit in een zwart trainingspak op

agenten wisselden een paar blikken met

een blauwe fiets. Een vrolijke grijns is mijn

elkaar en dirigeerden hen naar de politie-

beloning. Bedankt, klinkt het als ik wat naar

auto. Met blauw zwaailicht werden ze 20

rechts ben gegaan en de vreemde vogel

minuten later bij het crematorium in Assen

voorbij rijdt. Waarom moet er een bel op een

afgezet, 3 minuten voordat de plechtigheid

racefiets?

begon. Politieagenten Jeroen en Jeroen:

Wim Tinge

Wat fantastisch dat jullie mijn moeder en
haar vriendin zo fijn hebben geholpen!
Christien Drost-Noordhuis

Taxi?

Vreemde vogel

Wil je iets met ons delen? Stuur een mail naar
kampioen@anwb.nl o.v.v. ‘post’
De brieven en tweets op deze pagina zijn

Wacht deze geit in Kathmandu op een

Het is voorjaar en ik fiets op mijn gemak

inzendingen van ANWB-leden en geven niet per se

taxi of ís hij de taxi? Anneke Kokke

langs Neerlands dreven. De vogels laten

de mening of het standpunt van de ANWB weer.

overal hun herkenningswijsje horen. Ik

onlineenzo

Intussen op

en kampioen.nl
pechmoment
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door de Caraïben

Ilja Gort tipt!

De lekkerste Franse souvenirs
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Kampioen Live

Wil jij weten hoe het grootste blad van
Nederland wordt gemaakt? Hoe
ontstaat de cover? Hoeveel mensen
maken de Kampioen? En hoe ontstaat
een nieuwe rubriek? Bekijk de
livestream met hoofdredacteur Bert
Gorissen op 14 juli om 15 uur op
facebook.com/anwb. Stel je vragen
vooraf via kampioen@anwb.nl o.v.v.
‘vragen aan Bert’ of tijdens de
livestream. Niet vergeten te kijken hè?

Hier met je vakantiefilm!

Zijn je telefoon en jij ook op vakantie
onafscheidelijk? Combineer het nuttige met
het aangename en maak je eigen vakantiefilm in 60 seconden. Filmen, editen,
muziekje eronder en uploaden op anwb.nl/
kampioentv! Hier vind je ook tips voor
filmen met je smartphone. De maker van
het leukste filmpje krijgt een filmopdracht
voor de Kampioen. Verras ons!

ANWB

V A N IE
NAAM:

IJSJES MAKEN • PUZZELS • HUTTEN BOUWEN
QUIZ • FOTOWEDSTRIJD • DOOLHOF
HAMBURGERS MAKEN • STERREN KIJKEN

We hebben een leuk puzzel-,
doe- en knutselboekje
gemaakt. Je kunt het nu
downloaden op
anwb.nl/vakantieboekje.

Gefeliciteerd!

Bart Tebbens en Nadine van der Wilt
hebben met hun deelname aan de
Kampioen-verkeersquiz een ANWB
rijopleiding gewonnen! Heb jij niet
gewonnen, maar wil je wel beginnen
met je rijopleiding? Ga dan vóór 1
augustus naar anwb.nl/zomerkorting.
Een proefles kost nu maar € 35,-. Kies je
binnen zeven dagen voor het rijlespakket, dan krijg je twee rijlessen én een
theoriepakket voor maar € 1,-.

13

boekje

VOOR JOU!

Heb jij grenzeloze
verkeerskennis?

Als je in Frankrijk net je rijbewijs hebt
gehaald, dan mag je niet zo hard rijden als
de rest. Waar of niet, weet jij het? Test je
kennis van buitenlandse verkeersregels op
anwb.nl/verkeerskennisquiz. Wel zo veilig
en je voorkomt nare verkeersboetes.
PS. Het is WAAR.

Goedgekeurd door
kinderen

Hoe groot is het zwembad en zijn
er glijbanen? Het is het eerste dat
kinderen vragen over de camping.
Nou, wij hebben het uitgezocht!
Ben je op zoek naar een fijne
camping waar de kinderen de tijd
van hun leven hebben? Kijk op
anwb.nl/kindercampings voor de
leukste campings in Frankrijk,
Spanje en Italië.

DroMen ZIjn
geen beDrog
TeksT Inge MInk foTografie Hans Zeegers

(dit water is écht zo blauw)

cruiseinbeeld

Van kristalhelder
zwemwater en
parelwitte stranden
krijg je nooit genoeg.
Ga mee op een
droomcruise in de
Caraïben.

15

Handig!
tips van onze
medereizigers
Onze ‘buren’ op de Caraïbische cruise zijn
gelukkig niet te beroerd vakantietips te
geven. Fijn als je er ook nog wat mee kan
doen.
‘Als je maar één of twee excursies aan land
volgt,’ vertellen Marcel (66) en Inge (55) uit
Limburg, ‘kies dan zeker voor het Veragua
Rainforest in Costa Rica.’ Vooral de (eco)
gondeltocht dwars door het oerwoud is een
must-do. ‘Een bijzondere manier om apen,
luiaards en tropische vogels te spotten’, vindt
Inge.
Hanneke Raaphorst (25), International
Concierge bij de Holland America Line, kan het
Bahama-eiland Half Moon Cay niet genoeg
aanprijzen. ‘Het strand is letterlijk stralend wit’,
vertelt ze. Er valt opvallend veel te doen op het
9,7 vierkante kilometer kleine eiland. ‘Bezoekers kunnen hier paardrijden, jetskiën,
parelvissen, kajakken en zelfs trouwen. Bedenk
vooraf wat je wilt doen, zo haal je het meeste
uit je verblijf.’
Co (70) en Thea Vastenhouw (70) hebben een
hutkoffer vol praktische tips. ‘Kies aan boord
voor een specialiteitenrestaurant’, vertelt Co,
die met zijn echtgenote al twee cruises op de
Middellandse Zee en drie in het Caraïbisch
gebied op z’n teller heeft. ‘Voor een relatief
kleine toeslag heb je een culinair diner en
topwijnen. Onze favoriet is de Pinnacle Grill met
z’n verrukkelijke krabcakes.’ Co heeft nog een
tip: ‘Boek je excursies voordat je vertrekt om
teleurstellingen te voorkomen.’

Mee in de koffer
• ANWB Extra gids Curaçao, Aruba en

Bonaire, ledenprijs € 10,50. • Care Plus
Travelset, ledenprijs € 11,99. Vijf
miniflesjes met o.a. anti-insectenspray.

cruiseinbeeld

1
1. OH OH BAHAMA’S De meeste
dromen zijn bedrog...maar niet op
het Bahama-eiland Half Moon Cay.
Met stip op nummer één: wit
droomstrand en blauwe droomoceaan.

X
3
MDROO
D
STRAN

2. LEKKER ZWIJMELEN Dineren in je privé
cabana met uitzicht op de Caraïbische Zee…
Onze nummer twee: Eagle Beach op Aruba
(toplocatie: het befaamde restaurant Elements
van het Bucuti Beach resort).

2
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3. DINGEN DOEN Roep op Curaçao Jan Thiel en
alle inwoners wijzen naar het gelijknamige
strand. Beroemde baai met talrijke terrassen,
strandtennisbaan en (welja) infinity pool.
Nummer drie in ons favoriete strandtrio.

3

3

1

X
3
ENVERG

O

1. PANAMEES WONDER Meer dan
indrukwekkend: een vaartocht door
het Panamakanaal! Alsof je met een
olietanker door een Drents slootje vaart,
zó dicht ‘schuren’ de kades tegen het schip
aan.

TELIJK

2. GOOD OL’ PANAMA Verrassend is de intieme
oude stad van Panama City, de ‘Casco Viejo’.
Hier zie je nog mooie koloniale huizen (sla
vooral ook de gezellige barretjes niet over!).
3. HET ECHTE CURAÇAO Je eet van eenvoudige
bordjes aan lange houten tafels...maar wat een
sfeertje bij de overkapte oude markt (Marshe
Bleu) in Punda op Curaçao. Mama’s en oma’s
roeren hier in reuzenpannen met authentieke
Creoolse gerechten.

2

ledenaanbieding

Cruise Caraïben & Panamakanaal
13 DageN VaNaF € 1.899,- p.p.

Cruise comfortabel met Holland America Line vanuit Fort Lauderdale
naar de Bahama’s en prachtige eilanden Aruba en Curaçao. Vaar door de
sluizen van het Panamakanaal en ontdek de jungle van Costa Rica.

Educatief: het
unieke Veragua
Rainforest in Costa
Rica.

aNVr, SGR
sgr en Calamiteitenfonds
Deze uitvoerder is aangesloten bij ANVR,

In 2016 is het
Panamakanaal
verbreed en
verdiept zodat ook
grotere schepen
kunnen passeren.
Nog imposanter!

De ‘snoepkleurige’
huizen van
Willemstad danken
hun kleur aan het
overmatig
reflecteren van het
oorspronkelijke wit.

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer voordeel je krijgt.

• koffie, thee en ijswater in het buffetrestaurant

Wat krijg je?

BRONS — alle bovenstaande extra’s

Je vliegt comfortabel naar Miami of Fort Lauderdale en

+ ANWB reisgids Curaçao, Aruba en Bonaire (1 p.b.)

verblijft eerst een nacht in een luxe hotel. De volgende

ZILVER — alle bovenstaande extra’s

dag is er vervoer naar de haven en ga je aan boord van

+ choco-aardbeien en fles wijn in de hut (1 p.b.)

het vijfsterrenvlaggenschip ms Zuiderdam van Holland

GOUD — alle bovenstaande extra’s

America Line. Tijdens deze prachtige 11-daagse cruise

+ boordtegoed van $ 25,- per hut

ontdek je prachtige Caraïbische eilanden, vaar je

PLATINA — alle bovenstaande extra’s

gedeeltelijk door het Panamakanaal, leg je aan in Colón

+ een diner in het Pinnacle Grill restaurant

• deskundige ANWB-reisbegeleiding (v.a. 32 pers.)
+ 1x hotelovernachting o.b.v. logies

(Panama) en in Puerto Limón (Costa Rica). Geniet tijdens
de cruise in alle comfort van het leven aan boord.

Wat kost het?
25 november 2017

€ 1.899,-

BLAUW

16 december 2017

€ 2.199,-

• retourvlucht Amsterdam – Miami of Fort Lauderdale,

16 januari, 17 februari 2018

€ 2.199,-

inclusief ruimbagage

De naam
Bahama’s is
afgeleid van het
Spaanse Baja
Mar, wat ondiepe
zee betekent.

• transfer luchthaven – hotel – haven – luchthaven

ga je mee?

• 10 nachten aan boord bij Holland America Line,

Boek nu op anwb.nl/ledenvoordeelreizen of bel

inclusief havengelden
• aan boord: div. ontbijt-, lunch- en dinermogelijkheden

ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5
(lokaal tarief).

Vanafprijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid in een 2-persoonsbinnenhut. De prijzen kunnen dagelijks fluctueren, peildatum 9 juni 2017.
Exclusief: ESTA USA (verplichte elektronische reistoestemming ca. $ 14,- p.p.), overige dranken aan boord, servicetoeslag 15% op dranken,
fooien $ 13,50,- p.p.p.n. (suites $ 15,- p.p.p.n.), bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 20,- per boeking.
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Gratis
maar niet

allemaal Goed

TeksT, onderzoek & foTografie Joris van drooGe m.m.v. Baaten iCt seCurity

TEST 6 navigatie-apps

‘Schat, gaan we nog goed?’ Als iets de vakantiestemming in de auto kan bederven is het wel de
weg kwijtraken. Wij hebben 6 navigatie-apps voor
je getest. En die zijn nog gratis ook!

anwbtest

Zoek naar ‘gratis navigatie-apps’ in de App Store of Google Play en

Navigeren zonder data
Met vier van de zes apps kun je kaarten downloaden en

je belandt in een oerwoud van zogenaamde gratis apps. Vaak zit er

zo ook offline (dus zonder dataverbinding) navigeren.

toch een addertje onder het gras: dan moet je na installatie alsnog

Dat zijn Here WeGo, Karta GPS, Maps.me en Google

betalen voor een abonnement of het downloaden van kaarten. De

Maps. Ook met Waze en Apple Kaarten kun je offline

zes onderzochte apps in dit artikel zijn écht gratis. Alleen Karta GPS

navigeren, maar geen kaarten downloaden. Hoe dat

biedt ‘in-app verkopen’, bijvoorbeeld voor extra stemmen of de

werkt, waar je op moet letten en hoe je data kunt

advertentievrije versie. Die zijn echter niet noodzakelijk om de app te

besparen lees je op anwb.nl/navigatieapps. Daar vind je

kunnen gebruiken.

ook een filmpje van de test, reacties van de app-makers
en uitgebreide informatie over elke app.

Hoe getest?
De apps hebben we in de praktijk getest. In België, Duitsland en
Nederland deden we tientallen steekproeven op de weg en
beoordeelden we hoe de apps functioneren onder uiteenlopende

nog in de goede richting. Google Maps geeft bijvoorbeeld ook aan

omstandigheden. Bijvoorbeeld tijdens veranderde verkeerssituaties

welke rijstrook je moet kiezen op knooppunten – handig! Bij

(nieuwe wegen/afslagen), tijdelijke werkzaamheden, complexe

Maps.me daarentegen moet je het alleen doen met een

knooppunten, maar ook tijdens ‘gewone’ ritjes binnen en buiten de

pijl (dus geen afslagnummer, plaats- of straatnaam) en die

bebouwde kom. Telkens keken we of er een logische route werd

pijl wijst soms in de verkeerde richting. Ook Karta heeft af

gekozen, én hoe up-to-date de app en kaarten zijn. Ook beoordeel-

en toe moeite links en rechts uit elkaar te houden, en gaf

den we het gebruiksgemak en extra mogelijkheden van elke app én

regelmatig zeer onlogische routes. Denk aan een

hielden we het dataverbruik bij. Ook werden de apps getest door 30

compleet onnodige veerpontoversteek of een aanzienlijk langere

ANWB-leden. Opvallend vaak genoemd door de leden: met een

route op een fileloze dag. Bij de nieuwe afslag naar Schiphol vanaf

smartphone kun je prima navigeren, maar het schermpje is te klein.

de A10 gingen bijna alle apps in de fout, behalve Waze en Google

‘Daarom liever mijn gewone navigatieapparaat’, aldus een deelnemer.

Maps. Ook stuurden drie van de zes apps (Karta GPS, Here WeGo
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en Maps.me) ons doodleuk naar een langdurig afgesloten weg in

Navigeren

Den Haag. Waze en Google Maps zijn het meest up-to-date van de

De apps verschillen nogal in gebruiksgemak. Vooral belangrijk zijn

geteste apps.

de aanwijzingen die je onderweg krijgt. Zoals de grootte van de
tekst, timing van gesproken aanwijzingen en als het even kan ook

Mogelijkheden
Erg handig van Here WeGo, Karta en Waze: je ziet hoe hard je rijdt
en ook de maximumsnelheid wordt vermeld. Indien gewenst krijg je

Zet hem vast!

een waarschuwing als je te hard gaat – dat verkleint je kans op

Waze maakt gebruik van ‘Wazers’: weggebruikers die

niet op snelwegen met variabele snelheid.) Maps.me vermeldt alleen

een file, gevaarlijke situatie of snelheidscontroles

je eigen snelheid; terwijl Google Maps en Apple Kaarten helemaal

doorgeven via de app. Zo kan Waze zeer actuele

geen snelheid en maximumsnelheid tonen. Zo zijn er meer

informatie geven. Anderzijds kan het je afleiden tijdens

verschillen tussen de apps. Waze is de slimste van het zestal. Deze

het rijden. Gebruik deze functie dus alleen wanneer je

app geeft bij files een indicatie van de duur in minuten, past de route

stilstaat. Je telefoon vasthouden mag sowieso niet

aan bij file of werkzaamheden, laat zien hoe lang een trajectcontrole

tijdens het rijden. Zet hem daarom vast met een houder

is en leidt je bij knooppunten soms zelfs lángs een file. Ook

of klem. Anders riskeer je een boete van € 230,-.

onthoudt Waze – net als Google Maps – waar je auto geparkeerd

boetes. (Let op: de vermelde limiet bleek niet altijd te kloppen, vooral

staat.

>

Digitale veiligheid

ding en heeft Karta merkwaardige gebruikersvoorwaarden en

Een ict-expert keek naar de ‘digitale veiligheid’ van de apps. Wat

opdringerige advertenties. De apps van Google Maps en Apple

voor rechten en toegang krijgt de app op je telefoon, wat gebeurt er

Kaarten brengen de minste digitale risico’s met zich mee.

met de verzamelde gegevens, zijn je inloggegevens voor een
account veilig? Worden er advertenties getoond en zijn die van

Conclusie

betrouwbare partijen? Maps.me en Karta GPS zijn het minst veilig

Ook met gratis apps kun je prima navigeren. Ondanks dat elke app

voor de gebruiker. Zo heeft Maps.me geen versleutelde dataverbin-

ons wel een keer de verkeerde kant op stuurde. Karta GPS en

TEST
WINNAA
R

Voor welke telefoons
Kaarten voor

APPLE KAARTEN

GOOGLE MAPS

HERE WEGO

iPhone

Android & iPhone

Android & iPhone

Wereldwijd

Wereldwijd

Wereldwijd

Kosten

Geheel gratis

Geheel gratis

Geheel gratis

Type navigatie

Auto, wandelen, ov

Auto, wandelen, fietsen, ov

Auto, wandelen, fietsen, ov, taxi

Grootte kaart Nederland

n.v.t.

ca. 1200 MB

ca. 490 MB

Voorbeeld datagebruik (MB)*

11,6

8,6**

3,3**

Informatie

www.apple.com/nl

maps.google.com

https://here.com

+ Goede timing afslagen
+ Duidelijk scherm en aanwijzingen
+ Zeer snelle routeberekening
+ Snelle herberekening
– Offline navigatie amper mogelijk
– Hoog dataverbruik
– Uitspraak soms verkeerd
– Actuele informatie schiet tekort

+ Rijstrookaanwijzingen op
knooppunten
+ Kent zeer veel poi’s***
+ Offline navigatie
– Geen (maximum-)snelheid
– Gesproken aanwijzingen soms
onduidelijk
– Grootte instructies op scherm

+ Uitstekende offline navigatie
+ Grote aanwijzingen op scherm
+ Toont (maximum-)snelheid
+ Snelle routeberekening
– (Kleine) advertenties
– Geen goede actuele informatie
– Aanwijzingen soms verwarrend
– Geen flitswaarschuwingen

Plus

Min

Gebruiksgemak/duidelijkheid
Betrouwbaarbeid navigatie
Dataverbruik
Digitale veiligheid
Offline navigatie
Actuele informatie
EINDOORDEEL
Bovenstaande is een momentopname van gebruik van de apps in mei/juni 2017 op
basis van steekproeven in België, Duitsland en Nederland. Elke app verandert
constant door updates. De waarderingen voor iOS en Android-apps zijn
samengevoegd, onderling kunnen deze apps licht van elkaar verschillen. De wandel-

en fietsfuncties (indien van toepassing) van de apps werden niet getest. Voor onze
test gebruikten we de Samsung Galaxy A5 en iPhone 7: nieuwe, krachtige modellen.
Op oudere telefoons kunnen apps minder goed presteren, of helemaal niet worden
geïnstalleerd.

anwbtest
Maps.me deden dat iets te vaak. Deze apps komen mede daarom

tegenover dat offline navigeren lastig is en je soms onhandige

het slechtst uit de test. Ook over Apple Kaarten (matige offline

routesuggesties krijgt, bijv. door een woonwijk. Waze wordt nét

navigatie, hoog dataverbruik, geen snelheidsweergave) zijn we minder

verslagen door testwinnaar Google Maps, de meest complete gratis

enthousiast. Beste app voor 100% offline, dataloze navigatie is Here

navigatie-app: hiermee kun je zowel offline als online navigeren, de

WeGo: zeer geschikt voor gebruik in het buitenland. De slimste app

app kent miljoenen ‘points of interest’ (attracties, winkels, musea,

voor dagelijks online navigeren is Waze: deze geeft zeer goede

tankstations etc.), de actuele verkeersinformatie is dik in orde en de

actuele informatie over bijv. files en werkzaamheden. Daar staat

app is ook geschikt voor fietsen, wandelen en het openbaar vervoer.

KARTA GPS

MAPS.ME

WAZE

Android & iPhone

Android & iPhone

Android, iPhone & Windows Phone

Wereldwijd

Wereldwijd

Ca. 60 landen, wereldwijd

Gratis, wel in-app verkopen

Geheel gratis

Geheel gratis

Auto, wandelen

Auto, wandelen, ov, fietsen, taxi

Auto

ca. 230 MB

ca. 900 MB

n.v.t.

1**

0,2**

3,9

https://kartagps.com

www.maps.me

www.waze.com

+ Laag data verbruik
+ Snelheid en maximumsnelheid
+ Geeft soms rijstrookaanwijzing

+ Mooie, gedetailleerde kaarten
+ Laag dataverbruik
+ Vermeldt huisnummers op kaart

– Onbetrouwbare navigatie
– Spelfouten op kaart
– Slome routeberekening
– Irritante advertenties

Ook
handig
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Via anwb.nl/apps
kun je alle ANWB-apps
downloaden. Zoals de

+ Zeer actuele verkeersinformatie
+ Duidelijke aanwijzingen
+ Geeft (maximum-)snelheid
+ Meldt flitspalen/trajectcontroles
– Zeer trage (her-)berekening routes – Routes niet altijd meest logische
– Gaf soms verkeerde aanwijzingen – Geen rijstrookaanwijzingen
– Geen downloadfunctie kaarten
– Onrealistische aankomsttijden
– Herberekening mag iets sneller
– Beperkte kennis van poi’s**

Onderweg-app: voor
actuele routeinformatie, brandstofprijzen én het betalen
van parkeergeld. Hoe
druk zijn de vakantieroutes? Hoe zit dat met
die milieuzones in
Duitsland en wat moet
je verplicht in je auto
hebben in welke
landen? Dát leer je met
de ANWB Vakantiehulpapp. Ook de
Wegenwacht-app is
onlangs geheel
vernieuwd: de digitale

VERKLARING SCORES:

SLECHT

MATIG

REDELIJK

GOED

ZEER GOED

* Voorbeeld datagebruik rit in stad/snelweg van ca. 75 km. ** Kaart reeds gedownload op telefoon *** Points of interest, zoals
winkels, restaurants, ziekenhuizen, tankstations, attracties etc.

vervanger van de
Praatpaal.

Goed voorbereid de weg op
Met pech langs de weg is bereikbaar zijn wel zo fijn. Een goede
telefoon is hierbij onmisbaar. Mobiel.nl helpt je daarom
graag tijdens de zoektocht naar jouw ideale abonnement en
telefoon. Met ruim 16 jaar ervaring en 1,5 miljoen tevreden
klanten kennen wij de mobiele markt als geen ander. Zo
vind je bij ons eenvoudig het meest voordelige en actuele
aanbod van alle Nederlandse providers.
Dus wil je goed voorbereid de weg op?
Ga naar www.mobiel.nl/kampioen of bel 070-3588825

Op zoek naar een telefoon
die perfect werkt met de
Wegenwacht app?

Check mobiel.nl/kampioen
en download de Wegenwacht app in de appstore.

iPhone 6 Refurbished
1 GB data &
200 minuten
tis
Gra

€18,

50

je
oes

h

Op het netwerk van

Geldig t/m 16-07-2017

Totale toestelkosten

Eenmalige betaling

Totaal kredietbedrag

Termijnbedrag

Duur overeenkomst

Rente

€ 240,- (nieuw € 349,-)

€ 0,-

€ 240,-

€ 10,-

24 maanden

0%

kampioencolumn

gijsbert

Avonturen van een wegenwacht

Vakantie?
Een vrouw komt gehaast naar buiten. ‘Het is een ramp. Als mijn
man uit zijn werk komt, gaan we op vakantie naar Polen. We hebben een strak programma. De drie kinderen slapen vannacht op de
achterbank. Maar de auto doet heel vreemd. Hij geeft geen gas.
Kijk, er branden twee lampjes.’ Onder de zakjes snoep voor onderweg, vind ik de aansluiting voor mijn tester. Ik krijg diverse storingscodes. Ik leg het uit: ‘Aan uw gaspedaal zit een sensor. Die geeft
informatie aan de computer. Die bepaalt hoeveel gas er
wordt gegeven. Hierbij mag niets verkeerd gaan. Daarom
wordt alles dubbel gecontroleerd met extra sensoren.
Klopt er iets niet, dan gaat hij in noodloop en kun je bijna
geen gas meer geven.’ Ik reset de computer en de storingslampjes zijn uit. Er kan weer gewoon gas worden gegeven. De
kinderen brengen ondertussen thee en zelfgebakken koekjes. De
vader van het gezin is inmiddels gearriveerd. ‘We hebben dit vorige
week ook gehad. Toen heb ik de auto naar de garage gebracht. We
gaan 2500 kilometer rijden. Kan dit weer gebeuren?’ ‘Ja’, antwoord
ik. ‘Het lijkt me beter om een andere auto te regelen. Ik kijk even
naar uw hulppakket.’ De Wegenwacht is te hulp geroepen door de
dealer. ‘Tja, ik heb mijn Wegenwacht-lidmaatschap opgezegd. Als ik
al mijn beurten bij de dealer laat doen, krijg ik gratis pechhulp’,
antwoordt de man. Het is inmiddels half zes en ik bel de dealer. ‘Ja,
we hebben wel een vervangende auto, maar die mag niet naar het
buitenland.’ Ik bel de ANWB Alarmcentrale. ‘In het contract zit geen
TEKST GIJSBERT PRONK FOTOgrAFIE MAARTEN STOLP

vervangende auto voor het buitenland.’ ‘Oei, ik moet u echt slecht
nieuws brengen. Uw vakantie wordt een probleem.’ ‘Kan ik dan nu
alsnog Wegenwacht buitenland afsluiten?’ vraagt de man. ‘Bij brand
kun je ook geen brandverzekering meer afsluiten’, zeg ik. Ik verlaat
het teleurgestelde gezin, een onbevredigend moment voor een
wegenwacht.

Tips van Gijsbert
• Laat je auto niet vlak voor de vakantie repareren. Zijn er reparaties?
Test ze dan voor vertrek goed, want sommige storingen zijn hardnekkig.
• De garage heeft het in de vakantieperiode erg druk.
• Bekijk de voorwaarden van je pechhulp vooraf goed.
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mooiding

museumstuk

Iedere maand een
bijzonder object

DEZE MAAND

VERZETS
MUSTEERDUAMM

TEKST MURIËL VAN BOHEMEN FOTOGRAFIE BLACK MAGIC MARKER/NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 MEI

AMS

Veel gezien
Dit brilletje heeft veel gezien. Nare dingen,

doetjes. De groep liquideerde verraders en Hannie

spannende situaties en angstige momenten.

en haar strijdmakker Truus Oversteegen voerden

Tijdens deze gebeurtenissen zat het namelijk op de

ook een aantal van die opdrachten uit. Ze vonden

neus van verzetsstrijdster Hannie Schaft. Hannie

het noodzakelijk werk. Tijdens die opdrachten

was als kind een beetje tuttig en verlegen, maar

vermomden de twee zich als verliefd stelletje.

groeide in haar studententijd uit tot een onver-

Hannie droeg daarbij dit brilletje en Truus deed zich

schrokken strijdster tegen de Duitse bezetter tijdens

voor als man.

de Tweede Wereldoorlog. Aan het begin van de

Als ze bekend wordt bij de Duitse politie als ‘het

oorlog bestond haar verzet nog uit kleine daden,

meisje met het rode haar’, verft ze haar haar zwart.

zoals luisteren naar de illegale zender Radio Oranje

Het helpt helaas niet. Vlak voor de bevrijding in

en haar schouders ophalen als een Duitser de weg

1945 wordt ze opgepakt en in de duinen

vroeg. Maar in 1943 sloot ze zich aan bij een

geëxecuteerd. Truus overleefde de oorlog wel en

verzetsgroep in Haarlem. En dat waren geen

vernoemde haar dochter naar Hannie.

PRAKTISCH

Het Verzetsmuseum amsterdam
heeft drie vaste exposities: Nederland in WOii, Nederlands-indië en het
Verzetsmuseum Junior. Daarnaast is
er altijd een tijdelijke tentoonstelling.
in het Verzetsmuseum Junior leven
kinderen mee met waargebeurde
verhalen van vier kinderen uit die tijd.
Open: ma t/m vr 10-17, za en zo 11-17
uur. Toegang: € 10,-, kinderen tot 16
jr. € 5,-, gratis met Museumkaart.
aNWB-leden krijgen 25% korting via
anwb.nl/verzetsmuseum. Adres:
Plantage kerklaan 61, amsterdam.
Info: tel. 020-620 25 35,
www.verzetsmuseum.org.

GRATIS

AMSTEL
BIJ AANKOOP VAN 1
AMSTEL RADLER 0.0%

GELDIG BIJ ALLE 85 DE HAAN TANKSTATIONS IN NEDERLAND
KIJK VOOR EEN TANKSTATION BIJ JOU IN DE BUURT EN DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.AMSTEL.NL/ANWB

Erwin Zwart bekijkt Flevoland graag van
boven. En wij kijken graag mee!

230 leerlingen uit 6 verschillende
landen, in...Cuijk! Piet Vermeulen

MIJN…
DRONEFOTO

Inwoners van Utrecht zien misschien wel
hun huis op deze foto. Stefan Wapstra

stuur je
foto in en
win!

We krijgen bíjna hoogtevrees van de foto’s van deze
maand. Bijna, want het is vooral genieten van alle
uitzichten. Vlieg je mee?

Het roer om op het Markermeer. Erik
Vlugt, EDAM Droned en zo.

En de mooiste
foto is van …
Han v.d.
Voorden

de
winnaar

De gelukkige wint een Rollei
actioncam t.w.v. € 129,99.

Renk en Tom van Koevorden hebben nog
veel meer moois op youtube op BroekieTV.

Kinderdijk bij zonsondergang. Niet alleen
erg mooi, maar ook heerlijk rustig!

Sebastiaan Hekel, alias DutchMavicPro
op youtube, in Het Ravensehout.

Rutger Westerbroek stuurde ons dit
uitzicht op een uitkijktoren.

ledenfoto’s

Paul Helwig bekeek Château le Haget in
Frankrijk eens van een andere kant.

Truus ten Boer maakte de enige echte
foto van een drone, i.p.v. met een drone.

‘Wilt u er poedersuiker overheen?’
P. Baas

Zo weet je tenminste zeker dat
iedereen op de foto staat! Sidagij

In Kampioen 10
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Mijn eerste
autorit

Martijn Crans stuurde dit rustgevende
plaatje bij de Vuntusplas.

Cheese!’ of zou Nico Vande Kerkhof toch
‘smile(y)!’ geroepen hebben?

Gerard van Duffelen kan zo precies zien
waar hij zijn handdoek neer kan leggen.

Jop Zondag laat ons denken aan
ridderromans en jonkvrouwverhalen.

Hoe zat jouw baby, of
misschien jijzelf, erbij
tijdens het eerste ritje in
een auto? Upload je foto
op anwb.nl/eersteautorit.
Maak kans op een Rollei actioncam
t.w.v. € 129,99. De actioncam 425 wordt
geleverd met een complete set
accessoires, van onderwaterbehuizing
tot tripod-adapter. De camera heeft een
4K/2.7K videoresolutie en Full HD
videofunctie.
www.
rollei-benelux.nl.

TeksT BART VAN DEN ACKER FOTOgraFie ARTCURIAL

schuurvondst

Gevonden in
een Franse schuur

AUDI FRoNT 225 CABRIoLET Het merk van de vier ringen
Nu is Audi een merk met een groot

autofabriek, onder zijn eigen naam. Na

overgenomen door J.S. Rasmussen, de

aanzien, maar dat was het in de jaren

een ruzie stapt Horch uit het bedrijf.

fabrikant van D.K.W. (Das Kleine

dertig ook al. Audi is als zelfstandige

Het verhaal gaat dat zijn neefje van

Wunder). Met dat merk is Rasmussen

autofabriek opgericht in 1909 door

twaalf, die op school al Latijn krijgt,

een pionier met voorwielaandrijving.

August Horch. ‘Horch’ is Oudduits voor

zijn oom op het idee brengt zijn

De geboren Deen neemt in 1932 het

‘hoort!’, de gebiedende wijs dus. Deze

achternaam in het Latijn te vertalen:

initiatief voor het concern Auto-Union.

pionier is al in 1900 gestart met een

Audi! In 1928 wordt Audi

Dat bestaat uit vier merken: D.K.W.,

bouwjaar1936
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Audi, Horch en Wanderer, die worden

aandrijving zorgt een van Wanderer

naam Audi gebruikt. Deze Front 225

gesymboliseerd in vier in elkaar

afkomstige 2,2 liter zescilindermotor.

Cabriolet heeft vanaf 1967 in een

hakende ringen. Een volgende stap is

Na de oorlog liggen de fabrieken in

Franse collectie gestaan, met het idee

het combineren van de technieken van

Oost-Duitsland en worden

’m te restaureren. Waarschijnlijk gaat

die merken. De Audi ‘Front’ heet zo,

genationaliseerd. D.K.W. begint

dat nu gebeuren, nadat de Audi

omdat er de voorwielaandrijving van

opnieuw in West-Duitsland, voor de

onlangs voor € 57.216,- in de getoonde

D.K.W. in wordt toegepast en voor de

viertaktmodellen wordt opnieuw de

staat op een veiling is verkocht.

snapguide

Compacte reisgids Dublin

Winter of zomer, regen of zon, in de
pub of in een museum. Dublin is áltijd
leuk. Met onze snapguide weet je
waar je moet zijn.
Beroemd boek
Trinity College is een rustpunt in het
centrum: statige panden, glad gemaaide
gazons en bankjes om neer te strijken
tussen de studenten van deze eeuwenoude universiteit. Ook vind je er twee
toeristische highlights: het Book of Kells
(1200 jaar oud religieus manuscript) en de
magistrale Long Room, een bieb met zo’n
200.000 stoffige boeken.

Uitzichtpunt
Dublin is geen stad van wolkenkrabbers.
Uitzichtpunten zijn er dus zeldzaam. Wél
TEKST & FOTOGRAFIE JORIS VAN DROOGE ILLUSTRATIES FEMKE DEN HERTOG

heb je een geweldig, 360-graden
panorama over de stad vanuit de Gravity
Bar in het brouwerijmuseum Guinness
Storehouse. Je leert daar ook nog eens
pittoresk vissersdorp met kleurige huizen en

Overdekt shoppen

knusse haven. Prima plek om verse vis te

Regenbui? Vlucht dan George’s Street

Zee & vis

eten, of juist calorieën te verbranden tijdens

Arcade in, een van de oudste overdekte

Met de DART (een kruising tussen trein

de 6 km lange Howth Cliff Walk: prachtpad

winkelcentra van Europa. Je kunt er smullen

en metro) kun je sporen naar Howth: een

langs kliffen, stranden en vuurtoren.

van homemade fudge, maar ook struinen

alles over dit pikzwarte Ierse bier.

Dublin op tv

Vanaf 31 juli kun je weer het wel en wee volgen van de deelnemers aan We zijn er
bijna!. Een groep kampeerders trekt voor dit populaire tv-programma van Omroep
Max door Ierland. Kijk voor meer info over hun reis op anwb.nl/ierlandkampeerreis.

reisgids

3x niet vergeten
1. Leap Card – De lokale ov-chipkaart. Hiermee kun je elke bus en
DART-trein in Dublin nemen à € 19,50 voor drie dagen. Tip: ook
de bus van/naar het vliegveld is inclusief, dus koop hem al op de
luchthaven.
2. Reisgids – In de ANWB Extra reisgids Dublin (€ 11,50 voor leden)
vind je talloze tips, én een handige uitneembare stadskaart.
3. Tablet of telefoon met internet – Om (ook) ter plekke attracties
en activiteiten te vinden op ierland.nl en visitdublin.com.

typisch Ierse wijze: smakelijk verteld en met

(zoals The Octagon Bar, in het Clarence

veel humor.

Hotel van U2’s Bono) tot heuse
‘museumpubs’ met stokoude interieurs

Betaalbrug

(zoals Neary’s en The Long Hall). Sláinte!

Loop zeker een keer over de wulps
door antiekshops, modewinkels en zelfs een

gevormde, smeedijzeren Ha’Penny Bridge. Al

vinylzaak.

is het alleen maar om de rivier Liffey over te
steken. Vroeger moest je een halve penny

Dagtrip

betalen (vandaar die naam), nu is het gratis.

Vanuit Dublin kun je geweldige (begeleide)
tours maken. Binnen een halfuur zit je
bijvoorbeeld in de ruige Wicklow
Mountains. Door alle hier opgenomen
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Pubs
Zeg je Dublin, dan zeg je pubs. Je vindt er
drukke feestpubs, strakke designbars

films (o.m. Braveheart, P.S. I Love you,
Reign of Fire) ook wel bekend als het

Hop naar Dublin

Georgiaans Dublin

Je vliegt met Aer Lingus van

Een van de mooiste bouwperiodes van

Amsterdam rechtstreeks naar Dublin inclusief ruimbagage. Je

Dublin was de Georgian Era, toen Ierland

verblijft 2 nachten in het goed gewaardeerde driesterren Sheldon Park Hotel

nog onder Britse vlag viel. De best

& Leisure met dagelijks Iers ontbijt.

bewaarde Georgiaanse panden (herkenbaar

PLUS, hoe langer lid, hoe meer voordeel. Je krijgt het voordeel van jouw

aan hun kleurige deuren) vind je aan St.

paskleur plús van alle voorafgaande paskleuren!

Stephen’s Green en Merrion Square.
BLAUW + transfer van luchthaven naar hotel + een pint Guinness in het

Klein maar fijn

hotel BRONS + transfer van hotel naar luchthaven ZILVER + entree Trinity

Nergens leer je zoveel over de stad als in

College GOUD + 2-daagse Hop-on Hop-off pas PLATINA + 3-gangen publunch

The Little Museum of Dublin (St. Stephen’s

in Brazen Head Pub. Ga je mee? 3 dagen vanaf € 395,- p.p. (bij 2 pers.).

Green). In een halfuur leidt een gids je langs

Exclusief: Calamiteitenfonds € 2,50 en res. kosten € 20,- p.b. Kijk op anwb.nl/

schilderijen, foto’s en andere objecten in een

ledenvoordeelreizen of bel 088-269 02 69, keuzenummer 7 (lokaal tarief).

statig, voormalig woonhuis. Dat gebeurt op

Deze uitvoerder is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

‘Hollywood van Europa’.

Vakantievraag

‘Mijn koffer is na mijn vlucht niet van de
band gekomen. Wat nu?’ Eric van Nooij
airlines geven een vergoeding om noodzakelijke kleding en toiletartikelen te kopen. Krijg je geen vergoeding? Bewaar dan de bonnen. Het
bedrag kun je later claimen bij de luchtvaartmaatschappij of reisverzekering. Doe dat binnen 21 dagen nadat je je bagage alsnog hebt
ontvangen en vergeet niet om het aangifterapport, je instapkaart en
bagagestickers mee te sturen. Een pakketreis geboekt? Dan kun je de
organisator daarop aanspreken. Meer informatie over kofferperikelen
vind je op anwb.nl/bagageproblemen.’

Ik ga op reis en neem mee...
Neem belangrijke zaken, zoals je medicijnen, altijd mee in je
handbagage. Maar weet wat je nog meer in je handtas stopt.

Nancy
Groen

per stuk en samen in een doorzichtig zakje van max. 1 liter.
Medicijnen: Mits voorzien van een doktersverklaring.
Babyvoeding: Voeding in potjes, melkpoeder en afgekolfte

‘Je zal niet de eerste zijn van wie

borstvoeding mogen mee zonder de 100 ml beperking. De

de bagage te laat aankomt op de plaats van bestemming. De

security beambte beoordeelt hoeveel noodzakelijk is voor de

luchtvaartmaatschappij moet je koffer in zo’n geval zo snel mogelijk

reis. Voor een vlucht naar Frankrijk is dat bijvoorbeeld minder

terugvinden. Zelf moet je meteen een aangifterapport (PIR) laten

dan naar Australië.

TEKST FEMKE ZIJLEMA ILLUSTRATIES ERIK KRIEK

opstellen bij de bagageafhandelaar van de luchthaven. De meeste

onze experts
Heb jij ook een vraag voor een van de experts van de ANWB?
Wacht niet en stuur een mailtje naar de expert van je keuze!

BRoN ScHIPHoL.NL

Antwoord

Vloeistof, gel en tandpasta: Mag. Maar niet meer dan 100 ml

goedadvies

Pechhulpvraag

Verkeersvraag

‘Hoeveel kilometer
kun je rijden als je
benzinelampje
brandt?’ Gaby de Drager

‘Mag ik inhalen bij
een spitsstrook met
doorgetrokken
streep?’ Saskia Bien

Antwoord

Antwoord

‘In de meeste auto’s zie je op

het instrumentenpaneel het geschatte aantal kilometers

‘Die doorgetrokken streep is

verwarrend voor veel weggebruikers. Daarom worden spitsstro-

dat je nog kunt rijden, maar in werkelijkheid kan dat een

ken minder goed gebruikt, omdat veel automobilisten inderdaad niet

stuk minder zijn. Gaat je brandstoflampje branden, dan is het

weten of je hier nu wel of niet mag wisselen van baan. Het antwoord

zaak snel te tanken. Houd ongeveer aan dat je nog 30

is: ja, dat mag. En dat gaat zeer tegen het gevoel in, want je mag

kilometer op een doorgaande weg kunt rijden, voordat de

immers in geen enkele andere verkeerssituatie, behalve als er aan

tank echt leeg is. Reken voor de stad minder kilometers. In de

jouw kant van de streep een stippellijn is aangebracht,

tussentijd kun je een

Rens ten Feld

een doorgetrokken streep overschrijden. De ANWB heeft
Rijkswaterstaat al

energie te besparen:

diverse keren gevraagd

uitrollen naar een bocht

om de doorgetrokken

of een verkeerslicht,

strepen bij een spitstrook te

met de auto in de

onderbreken, in welke verhou-

versnelling, zeer rustig

ding dan ook. Net als bij de links

optrekken, snelheid

gelegen spitsstrook, waar de lijn

matigen of de

wel onderbroken wordt. Helaas,

elektrische functies in

in het begin van de spitsstrook-

de auto uitzetten die

geschiedenis was er wel sprake
van een onderbroken streep. Dat

niet nodig zijn.’

Ton Hendriks

Rens ten Feld
voor pechhulpvragen
rens@anwb.nl

Ria Mol

voor verzekeringsvragen
ria@anwb.nl
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paar dingen doen om

Annemieke
Zerdoun-Dekker
voor juridische
vragen

annemieke@anwb.nl

was een stuk duidelijker.’

Erik Jan
de Jong

Ton Hendriks

Nancy Groen

voor autovragen

voor verkeersvragen

erikjan@anwb.nl

ton@anwb.nl

nancy@anwb.nl

voor vakantievragen

Tips voor de mooiste én lekkerste Franse souvenirs

au marché...
met Ilja Gort

Helaas kunnen we niet allemaal
leven als Ilja Gort in Frankrijk.
Wel kunnen we een stukje La
Douce France in de kofferbak
mee naar huis nemen. Wat
moet je kopen en wat kun je
links laten liggen? Ilja legt uit…
Op vakantie naar Frankrijk is een duik in een zee van zorgeloosheid. Het
enige nadeel is dat je op een zeker moment terug naar huis moet. Om
dit afscheid te verzachten zou je het liefst heel Frankrijk achter in de
kofferbak willen schuiven. Inclusief zonovergoten terrasjes, tjirpende
krekels en kabbelende beekjes. Omdat dit op logistieke problemen
stuit, beperken we ons tot het meenemen van kleine stukjes Frankrijk.

Wat niet
Frankrijks volksdrank nummer één, Pastis, laat zich moeilijk transplanteren. Op een of andere manier is dit product niet bestand tegen een
ontvoering naar ons koude kikkerland. Als je op een dromerig
Provençaals dorpspleintje naar het geluid van de fontein zit te luisteren,
smaakt dat eigenzinnige anijsdrankje de sterren van de hemel. Maar
neem een fles mee naar huis en ergens onderweg voltrekt zich een
mirakel: thuisgekomen blijkt dat zalige zomerapéritief, hoewel moleculair
geheel ongewijzigd, plotseling in een ondrinkbaar brouwsel te zijn
veranderd. Hebben we daar op dat pleintje dan alleen maar het geluid
TEksT En FOTOgrAFIE Ilja Gort

van de fontein zitten drinken? Inderdaad. Zo kan dat gaan; in dat
ontroerend mooie, hete hart van Frankrijk. En thuis blijft zo’n verweesde
fles dan voor eeuwig eenzaam in de kast staan. Ook souvenirshops
bieden geen uitkomst. We laten immers niet iemand anders bepalen
wat onze favoriete vakantieherinnering is.

Wat dan wel?
Liever neem ik een mooie kaas mee. Maar wel een harde, want
zachte Franse kaas het land uit smokkelen, heb ik afgeleerd. Dat vult,

fijnevakantie

dwars door de coolbox heen, het interieur van de auto in no time met
is een stoere Pyrenese schapenkaas van een lokale boer. Goed

Lezen van Ilja

verpakt overleeft zo’n schapenmelkse kanonskogel de reis naar

Nu in de boekhandel: De vulkaan, de vierde roman van

Nederland met gemak. Een droge wildezwijnenworst van de

de schrijvende wijnboer. De vulkaan gaat over een

plaatselijke markt is ook een smakelijk aandenken. Die lijden niet aan

wijnboer in een slaperig Frans dorpje die moet kiezen

het pastis-syndroom, smaken heerlijk en het is geweldig om er bij

tussen zijn liefde voor traditie of het geld van

thuiskomst een authentieke Franse boerenmaaltijd mee aan te

vernieuwing. De inspiratie voor dit boek kreeg Gort

richten.

toen hij werd geconfronteerd met de leegloop van

Ach, die Franse marktjes... Zelf gaan we er graag op jacht naar

Franse dorpjes. € 14,95 (Slurp Publishers).

de walm van de wasmand van een sumoworstelaar. Een veilige keuze

huisgeperste walnootolie of olijfolie. Hartstikke gezond en erg lekker.
Ook aan die grote bossen gedroogde lavendel of strengen knoflook
kunnen we geen weerstand bieden en bij een kraam vol plastic
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tafelkleden met zomerse olijf- of lavendelmotieven moet je me echt

de wijnboer. Hoe je dat aanpakt? Simpel: als je in een

tegenhouden. Ze zijn per strekkende meter te koop voor bijna niks en

restaurant een wijn drinkt die je bevalt, kijk dan bij de kleine lettertjes

je hebt het hele jaar de Franse zomer in huis.

op het etiket. Daar staat de naam van de wijnboer. Google wel eerst

Op zo’n markt tref je trouwens niet zelden de absolute must have van

even telefoonnummer of mailadres, want zonder afspraak binnenval-

elke Frankrijkganger: het Opinelmes met ingebouwde kurkentrekker

len bij een Fransman leidt tot een nurkse ontvangst.

(hou wel een rolletje Leukoplast bij de hand wat die messen zijn

Een goede manier om veel wijnen tegelijk te proeven is de gemeente-

vlijmscherp).

lijke Cave Coopérative; de plek waar de lokale wijnboeren hun wijn

Blijf op binnendoorweggetjes alert op borden met het opschrift ‘Vide

vinifiëren en/of verkopen. Chablis bijvoorbeeld heeft een breed

Grenier’. Dit zijn de plaatselijke rommelmarktjes waar je voor een paar

gesorteerde ‘Cave des Vignerons de Chablis’ (8, Boulevard Pasteur,

euro hartveroverende attributen kunt scoren. Pastiskannetjes, jaren

Chablis, tél. +33-(0)386 42 89 89) die je vrijblijvend kunt bezoeken. Zo

zestig-broodmandjes, dikke boeren snijplanken, grappige Franse

vind je in veel Franse wijndorpen een Cave waar je op je gemak

limonadeglaasjes. Onze Châteaukeukenkast puilt er inmiddels van uit,

diverse soorten plaatselijke wijn kunt proeven en kopen tegen prijzen

want ook tegen dat soort memorabilia zijn we weerloos.

die een stuk mensvriendelijker zijn dan in de winkel.

Maar mijn favoriete souvenir is vloeibaar. Wijn, ter plaatse gekocht bij
De leukste souvenirs kun je ruiken, proeven of opdrinken, maar vlak
ook toevallige vondsten niet uit. Een zwerfkei uit het riviertje waar de

Proeven bij Ilja

kinderen zo lekker in rond spetterden bijvoorbeeld. Schrijf met een

Ook op Ilja Gorts Château La Tulipe bij Bordeaux kun je

kostbaar souvenir dat je voor geen geld ter wereld kunt kopen. Of van

wijnproeven. Voor een rondleiding + proeverij mail je

die prachtige reuzendennenappels, zelf geraapt op de camping in de

naar visite@chateaulatulipe.fr. Tips over wijn kopen bij

Provence. Maar het mooiste wat je uit Frankrijk kunt meenemen, blijft

de boer vind je in De Nieuwe Wijnsurvivalgids, € 10,-.

toch de zon in je hart en een lach op je gezicht.

viltstift op de onderkant plaats en datum, en je hebt gratis een

Alvast hartelijk Santé!

roadtrip-tips

Je vakantie begint als je de straat uitrijdt. Maak de reis daarom zo leuk mogelijk. Natuurlijk is je auto
in topconditie, heb je leuke muziek uitgezocht en begin je uitgerust aan de reis. Fijne vakantie!

ZELF CHECKEN

Oliepeil

Ruitensproeiervloeistof

Koelvloeistof

Verlichting

Banden

KMP-07-17

MEENEMEN

Tolvignetten

Creditcard

Eten en drinken

Wegenkaart

iLLUsTraTie mB INFoGraPhIcS

Reservesleutel
Reservewiel

Muziek!

VERPLICHT
Deze items zijn bijna overal
verplicht in Europa. Check
voor meer informatie
anwb.nl/opvakantie.

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje

Verbanddoos

RIJDEN IN DE BERGEN

ONDERWEG
Houd rekening met
een langere remweg
als je auto zwaar is
beladen.

Houd de zon buiten.

Niet slaperig
achter het stuur
zitten.

Klimmen? Terugschakelen!
Meer toeren maken is beter
voor de motor en de
prestaties.

Stop bij
oververhitting
van de motor.

Leg je voeten niet
op het dashboard.
Denk aan de airbag.

Afdalen? Ook
terugschakelen!
Zo rem je af op
de motor.
Remmen? Liever
kort en krachtig
dan langdurig.

KMP-07-17
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PECH OVER DE GRENS

Bel de ANWB Alarmcentrale
en wacht achter de vangrail.

Je auto wordt ter
plaatse gerepareerd.

Je kunt
weer verder!

OF

Je auto wordt
weggesleept.

Je auto wordt in de
garage gerepareerd.
OF

TOP 5 PECH
OVER DE GRENS
1. Auto start niet

2. Vermogensverlies

MEER INFO

3. Lekke band

PECH IN FRANKRIJK

5. Accuproblemen

Dan gaat het net even anders.
Hier bel je de politie (112) als
je pech krijgt op de snelweg.

4. Motor afgeslagen
tijdens het rijden

Je krijgt een
vervangende auto.*
*Afhankelijk van je Wegenwacht Service

� anwb.nl/vakantieklaar
� anwb.nl/

verkeersregelsbuitenland

� anwb.nl/autobergen

Wat klopt en wat niet

TeksT Stephan Grout

Vakantie
Fact
check
Geruchten, halve waarheden en
bakerpraatjes. Hoe zit het nou echt
met onze grote vakantievragen.
De Kampioen zocht het voor je uit.
Voor eens en altijd.

factcheck

‘als je motor
oververhit
raakt, zet je
de verwarming aan’

‘in een camper
hoeF je geen
gordel om’
Dit hangt af van de leeftijd van de
camper.
• Bouwjaar voor 1971: gordels niet verplicht.
• Bouwjaar 1971 t/m 1989: autogordels

buiten 30 graden is. Op deze manier

• Bouwjaar oktober 2000 t/m nu: gordel

‘als er
proBlemen zijn
met je hotel,
moet je Bij thuiskomst
meteen een klacht
indienen’

kan de motor extra warmte afvoeren.

verplicht op alle naar voren en achteren

Nee! Meteen ter plekke klagen. Gaat je

gerichte zitplaatsen.

reis niet zoals je had afgesproken? Zet

Staat de temperatuurmeter in het rood;
stoppen en laten afkoelen! Het voelt
wat tegenstrijdig, maar je kunt dan na

verplicht voor de bestuurder en de
passagier voorin als die naast een deur zit.
• Bouwjaar 1990 t/m september 2000:

een poosje afkoelen verder door de

gordel verplicht op alle naar voren gerichte

verwarming aan te zetten, óók als het

zitplaatsen.

Schakel ook terug naar een lagere
versnelling voor meer toeren zodat de

Zit er een gordel in de camper dan ben je

dan vooral de juiste stappen en klaag op

waterpomp sneller gaat draaien. Komt

verplicht deze te gebruiken. Ook als het

de juiste manier.

de motortemperatuur wéér in het rood,

bouwjaar van de camper geen gordels

dan is het beter opnieuw te stoppen en

verplicht. Kinderen tot 3 jaar mogen nooit

Goed klagen in 6 stappen

pechhulp in te schakelen.

zonder kinderzitje vervoerd worden.

1. Maak direct een melding ter
plaatse en wacht niet tot je
thuis bent.

‘Bij autopech op de Franse
snelweg Bel je de politie’
Als je pech krijgt op een Franse snelweg, dan bel je
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2. Probeer mee te werken aan een
redelijke oplossing.
3. Dreigt dit niet te lukken, verzamel dan
zo veel mogelijk bewijs. Denk aan foto’s

inderdaad de politie. Dat kan via een praatpaal of je belt 112 met je

en video’s, verklaringen van medereizi-

mobiele telefoon. De gendarmerie zorgt er dan voor dat er een

gers. Print niet alleen je boeking uit,

dépannagedienst naar je toe komt. Deze sleept je vervolgens naar een

maar ook de algemene informatie van

garage. Bij de garage aangekomen, bel je de ANWB Alarmcentrale
(+31 70 314 14 14) voor verdere assistentie. Buiten de snelweg kun je
voor pechhulp meteen de ANWB Alarmcentrale bellen.

de reis of accommodatie.
4. Meld je klacht (als jullie er niet
uitkomen) bij de organisatie waar je
hebt geboekt.
5 Stuur na thuiskomst binnen twee

‘ga je op reis met je kind, dan heB je
toestemming van de andere ouder
nodig’

maanden een klachtbrief naar de
verantwoordelijke organisatie.
6. Niet opgelost? Stuur dan binnen een
jaar je klacht naar de Geschillencom-

Heb je als getrouwd stel kinderen, dan hebben beide ouders standaard ‘ouderlijk gezag’.

missie Reizen. Is de reisorganisatie

Gaat de een met de kinderen op reis, dan is er ook toestemming nodig van de ouder die

niet aangesloten bij de ANVR? Ga dan

thuisblijft. Dit kan met een toestemmingsformulier. Reis je zonder toestemming, dan kan

naar de rechter. Heb je geen

dat worden gezien als onttrekking aan het ouderlijk gezag en kinderontvoering. Ga je

rechtsbijstandsverzekering, soms dekt

scheiden, dan kan het ouderlijk gezag overgaan naar een van de ouders.

je reisverzekering deze kosten ook.

‘Je bent nIet verplIcht Je
paspoort af te geven bIJ de
campIng’
Het moeten afgeven van je paspoort of identiteitskaart bij hotel of camping
stuit op tegenstrijdige verplichtingen. Campings en hotels kunnen de
verplichting hebben een identiteitsbewijs van hun gasten in te nemen, maar
in de Nederlandse wet staat dat jij je paspoort niet mag afgeven. Lastig,
zeker als je na uren rijden voor de slagboom van de Franse camping staat en
ze bij de receptie je paspoort willen innemen om de reservering rond te
maken. Wat te doen? Je pasfoto in combinatie met je Burgerservicenummer
(BSN) is het meest fraudegevoelig. Vraag aan de receptie of ze andere
gegevens gewoon over schrijven of laat ze een kopie van je paspoort maken
waarop je foto en BSN zijn doorgekrast.

‘dIe boete uIt het
buItenland bereIkt
toch nooIt mIJn
deurmat’

‘In frankrIJk moet Je Je eIgen
blaastest bIJ Je hebben’

Reken daar maar niet op. Het duurt soms

Rijd je door Frankrijk dan ben je verplicht één ongebruikte

maanden, maar boetes voor overtredingen

alcoholtester bij je te hebben. Het idee hierachter is dat Fransen na hun

begaan in andere Europese landen (vooral onze

copieuze lunch zelf kunnen checken of ze wellicht een vin rouge te veel op

vakantielanden), worden netjes naar je huisadres

hebben. Voor toeristen geldt de regel ook. Maar – er is een grote maar – er

gestuurd. Als je niet betaalt en je gaat niet in

wordt niet bekeurd door de politie. Tip van ons: drink gewoon helemaal geen

beroep, dan kan je naam worden opgenomen in

alcohol als je nog moet rijden. Stuk veiliger en dan hoef je je zelf ook niet te

het buitenlandse opsporingsregister. Je kunt

testen. Wie er toch een wil aanschaffen, kan bij de ANWB-winkel terecht.

dan voor vervelende verrassingen komen te
staan bij de grens of een verkeerscontrole.

‘e10 Is slecht voor Je auto’

‘Internetten In
het buItenland
kost nIets extra’

In Frankrijk, Duitsland en België kun je bij de pomp

In alle landen van de EU zijn in juni de

de brandstof E10 tanken. E10 is een mengsel van

roamingkosten afgeschaft. Hierdoor kun je

90 procent fossiele brandstof en 10 procent ethanol. Het idee erachter is dat

bellen en internetten in het buitenland tegen

de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert, zonder dat auto’s

hetzelfde tarief als in Nederland. Controleer

massaal aangepast moeten worden aan een andere brandstofsoort. Het zijn

wel hoe jouw provider hiermee omgaat: gaat

grotendeels oudere auto’s die niet tegen ethanol kunnen, maar ook bij

het van je gewone databundel af? Is er een

recentere modellen kan E10 een probleem zijn. Bij incidenteel gebruik is

maximum aantal MB’s? De grote vraag is

ethanol niet schadelijk, maar tank bij twijfel Euro95 of Superplus98. Op

nog: wat gaan de providers doen om de

www.e10check.nl kun je controleren of jouw auto geschikt is voor E10.

verloren inkomsten terug te verdienen?

voorpret!

ITALIË
DEZE MAAND:

Reisboekennieuws

Ontdek de
hoogtepunten
Dat ene restaurantje, die heerlijke ijssalon,
dat oude dorpje en die prachtige natuur.
Ontdek ‘la dolce vita’ met de ANWB Extra
Reisgids in je achterzak: klein, compact en
overzichtelijk. Met de hoogtepunten van
stad en streek, tips voor verblijf en eten. Zo
geniet je maximaal van je vakantie.

‘Een dag genieten
van oude dorpjes en
dan een verfrissende
duik in de rivier’
Uit ANWB Extra Lago Maggiore

ANWB-ledenprijs: € 10,50. Te koop in
de ANWB-winkel, boekhandel en via
anwb.nl/webwinkel.

Binnenkort in
het schap
In juli verschijnen de nieuwe edities
over Venetië en Turijn. Handzaam,
met 15 hoogtepunten en
uitneembare kaart. Er zijn in totaal
15 Italiaanse bestemmingen om
uit te kiezen.
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Fiat 500

HIJ BLIJFT LEUK!
TEKST BART VAN DEN ACKER FOTOGRAFIE STEPHAN VAN LEIDEN MET DANK AAN FIAT-DEALER DE SNIPPERLING, DEVENTER, 0570 – 628403 WWW.DESNIPPERLING.FIAT.NL

OCCASIONTEST

Hij is al weer tien jaar op de markt en nog steeds is de 500 een
bijzonder leuke auto, die ook als occasion enorm geliefd is. Ben
je op zoek naar een fijne 500? Wij hebben hem gevonden!

KOPEN
OF NIET
KOPEN?

WAT KOST DAT?
AANSCHAF:
RESTWAARDE OVER DRIE JAAR:
KOSTEN PER MAAND:
Waardevermindering & rente:
Vaste kosten (verz., MRB, etc.)
Brandstof (5,57 l/100 km, € 1,498/l)
Reparaties, onderhoud, banden
TOTALE KOSTEN PER MAAND:
KOSTEN PER KILOMETER:
(Uitgaande van drie jaar gebruik,
met 10.000 km per jaar.)
Bron: ANWB Experts

€ 6.750,€ 3.750,-

€ 91,€ 61,€ 84,€ 49,€ 285,€ 0,342

De 500 is al zo lang te koop dat de variatie

vol, aan de andere kant kun je je afvragen of

in het aanbod occasions enorm is. Juist

je dat moet willen. Juist omdat ze al zo lang

door de blijvende populariteit van de 500 is

meelopen, zijn er ook vertrouwde 500’s te

er veel tweedehands import. Dat is niet per

vinden tegen heel overzichtelijke prijzen. Het

definitie ‘fout’, maar het vraagt wel om

is soms even zoeken, maar ze zijn er echt.

oplettendheid en enige deskundigheid. Een
ander opvallend aspect van het aanbod is

De luxe van keuze

ook dat we 500’s zien met astronomische

De variatie in kleuren en uitvoeringen is

kilometerstanden, zeker voor een auto van

gigantisch. Het grote aanbod betekent ook

dit formaat, tot wel 240.000 km toe. Dat is

mogelijkheden, wat dat betreft. Je wilt per

aan de ene kant een compliment aan de

se een mintgroene 500C (=Cabrio) met wit

kleine Fiat, blijkbaar houden ze dat gewoon

dak en witte wielen? Die vind je echt en je

occasiontest

kunt nog vergelijken ook. Niet zeuren als die

kunnen we ons voorstellen. En dan meteen

wat verder weg staat, voor je droomauto

goede, vooral niet te ‘harde’ banden erop,

moet je wat overhebben. Voor deze

daar wordt-ie nog fijner van.

occasiontest gingen we vooral op zoek naar

Wat vindt de
Wegenwacht?

kwaliteit en vertrouwen en dan het liefst wel

Standaard glimlach

‘een beetje leuke’. Deze knalrode – doet het

We rijden weg en meteen is weer duidelijk

altijd goed – vonden we bij Fiat-dealer De

waarom de 500 zo gewild is. Een glimlach

Snipperling in Deventer. Daar is de 500

behoort tot de standaarduitrusting. Ja, een

Er zijn bij de Wegenwacht maar

‘Pop’ nieuw geleverd, altijd in onderhoud

Panda is ruimer en praktischer, maar deze is

enkele euvels bekend, bij de Fiat

geweest en nu te koop van de eerste

leuker. De achterbank heeft vooral een

500. De voeding van de

eigenaresse. Ja, de 500 is vooral populair

symbolische functie, de bagageruimte (185

zekeringkast kan losraken,

onder vrouwen, maar heren, als je ’m leuk

liter) is net groot genoeg voor de bood-

waardoor de auto ‘stroomdood’ is.

vindt, laat je daardoor niet weerhouden. Dit

schappen. O ja, door z’n vorm is de 500

De wegenwacht maakt een

is een behoorlijk vroeg exemplaar, van

tamelijk onoverzichtelijk, dus netjes

noodoplossing, definitieve

september 2008, met 88.000 kilometer op

inparkeren. Deze heeft de 1,2 liter

reparatie moet in de garage

de teller, dus minder dan 10.000 per jaar.

viercilinder (51 kW/69 pk) en die is redelijk

gebeuren. De bedrading van

Mevrouw is zuinig geweest op haar

vlot, de 1,4 (74 kW/100 pk) is natuurlijk een

het derde remlicht kan

prachtige Fiat. Er zit een minimaal putje in

stuk dynamischer, maar de kans op een

doorschuren bij het

het linkerportier en een ‘haartje’ (dun krasje)

‘afgetrapt’ exemplaar is ook groter. Een

achterklepscharnier. Dat

linksachter. Ze heeft er wel in gerookt, een

tweecilinder kan niet iedereen bekoren. De

veroorzaakt sluiting en het rare is

goeie ‘geurbehandeling’ zal ’m ook

500 rijdt gemakkelijk, door zijn compactheid

dat de motor dan niet meer

opfrissen. Voor € 395,- op de vraagprijs

is hij heerlijk wendbaar en natuurlijk wel wat

aanslaat. Een nieuwe zekering en

(€ 6.750,-) wordt de 500 afgeleverd met

stug, vanwege de korte wielbasis. Een sterk

even isoleren met een stukje tape

onder meer een half jaar garantie. Een setje

punt van de 500 is zijn waardevastheid.

volstaat.

leuke wielen in plaats van deze doppen

Deze kost na negen jaar grofweg de helft

De Dualogic automaat kan olie

van de nieuwprijs, maar volgens de

verliezen en zal op een slecht

berekening schrijft de volgende eigenaar

moment niet meer schakelen.

ook maar gemiddeld € 1.000,- per jaar af.

Bijvullen kan, maar waar blijft die

Zie je wel: ‘leuk’ hoeft helemaal niet zo duur

olie? De tweecilinder-motor

te zijn.

verbruikt vaak wat olie en heeft
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maar een heel bescheiden

Je oude auto
verkopen?

olievoorraad. Als het peil te ver

Iets nieuws op het oog, maar moet je eerst
nog je oude auto verkopen? krijg binnen
een dag een eerlijk bod van de anWB en
voorkom ongemakkelijke onderhandelingen aan je deur met potentiële kopers.
kijk op anwb.nl/verkoopservice.

(olie)peiling.

daalt, stopt de motor. Bijvullen is
voldoende, maar hou ’m wel in de

i

opzoek naar een gebruikte auto? Wij
hebben er 376 voor je getest. kijk
maar op anwb.nl/autotest.

OP DE
GEZONDE
TOER

TeksT PAUL VREULS FOTOGRAFIe ERNIE ENKELAAR

Aan de wandel in het Sauerland

weekendjeweg

Wandelen is gezond.
Voor lichaam en
geest. Zeker in het
hart van het
Sauerland, waar de
wandelpaden talrijk
zijn en het eten
smaakt alsof oma in
de keuken heeft
gestaan.
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Het Sauerland in 7 tipS

Tot rust komen in het Sauerland? Dat kan. Maar er is ook een hoop te doen. Van
wandelen tot een unieke verzameling oldtimers bewonderen.

de Uplandsteig – 66 kilometer bewegwijzerde wandelpaden in een cirkel rond het
dorp. Te voldoen in meerdere dagetappes
en met vervoer per taxi naar begin- en van
eindpunt. En of dat fijn lopen is! www.
uplandsteig.de

1. Besinnungsweg 17 kilometer telt de

Arolsen, met zijn Residenzschloss waar

6. mühlenkopfschanze Altijd al willen

pelgrimsroute rond Willingen. Je zou het

onze koningin Wilhelmina werd geboren,

weten hoe dat nou voelt, skispringen?

wandelen-plus kunnen noemen. De route

Bad Laasphe en de kunststad Kassel. En

Bezoek dan de Mühlenkopfschanze, de

voert door een beeldschoon landschap.

iets verder vinden we Freudenberg, met zijn

grootste springschans ter wereld. Elk jaar

Onderweg kom je langs allerlei stichtelijke

romantische wijk Alter Flecken. Over

komt de internationale top hier bijeen om de

plekken zoals de Pelgrimskerk van

vakwerkbouw gesproken. Een plaatje!

Weltcup-Skispringen te betwisten. Doodeng

Schwalefeld en het kerkje van Rattlar – ware
oorden van bezinning.

als je boven staat en die enorme leegte

4. hoogste punt Het beste uitzichtpunt in

onder je ziet. www.weltcupschanze-willin-

heel Sauerland vind je op de Ettelsberg, de

gen.de

2. BockBier! Na een stevige wandeling is

huisberg van Willingen. Het platform hier

het heerlijk uitrusten. Geniet van het uitzicht

bevindt zich op liefst 875 meter boven

7. curiosa De bomen en de bossen moe?

vanaf het terras van café-restaurant-pension

zeeniveau. Bij goed weer rijgen de bergen

Willingen biedt ook bij minder weer de

Zum Fernblick, hoog tegen de flanken van

van Hoch-Sauerland zich aaneen. Voor wie

nodige afleiding. Zo heeft Hans Schlömer,

de Hoher Eimberg. Annegret en Klaus

geen zin heeft de 241 trappen naar boven te

onder de naam Curioseum, een prachtver-

Galhofer zetten je graag een ofenfrische

nemen, er is een lift in de toren. En vanuit

zameling oldtimers bijeengebracht, laat

Wildbraten voor, met een elleboog bier! Een

het dal brengt een stoeltjeslift je de berg op.

brouwmeester Franz Mast graag zien hoe hij

Willinger Bockbier natuurlijk, plaatselijk

www.willinger-hochheideturm.de

zijn prijswinnende Willinger Bockbier bereidt
en kan de Willinger Glasmanufaktur worden

gebrouwen. www.cafe-fernblick.de

5. 64 km wandelpaden De omgeving van

bezocht. www.curioseum-willingen.de,

3. wilhelmina Op nog geen uur rijden van

Willingen is een waar wandelparadijs. De

www.willinger–brauhaus.de,

Willingen liggen prachtige plaatsjes als Bad

mooiste paden zijn nu aaneengesmeed tot

www.glasmanufaktur-willingen.de

ledenaanbieding

Stap voor stap door het Sauerland
4 dagen vanaf € 139,- p.p.

Wandel over het pelgrimspad rond Willingen, geniet van het prachtige
landschap en de gezellige sfeer in een van de bekendste dorpen van
Sauerland.

Tips en meer info:
www.germany.
travel en www.
sauerland.
com.

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer voordeel je krijgt.

+ entree tot het Curioseum in Usseln
GOUD
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Deze uitvoerder is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

• alle bovenstaande extra’s
Het Sauerland is
de eerste Duitse
streek waar de
Wisent (Europese
bison) werd
geherintroduceerd.

Wandelparadijs:
het Sauerland
telt maar liefst
30.000 km
bewegwijzerde
wandelpaden.

Maak een
rondvaart op een
van de
stuwmeren.

Wat krijg je?

+ 1x koffie met taart in het hotel

Je verblijft drie nachten in het zeer gewaardeerde

PLATINA

driesterren Flair Hotel Central, gelegen in het centrum van

• alle bovenstaande extra’s

Willingen. Het hotel heeft een à la carte restaurant met

+ wandelpakket met wandelkaart, routebeschrijving en

uitstekende keuken, gezellige Stube, zwembad, sauna,
whirlpool, fietsverhuur, gratis parkeren en gratis wifi. De
kamers hebben een tv, kluisje, minibar en badkamer.

wandeltips voor onderweg
+ naar keuze: een Willingen pet, een zakmes of een
boekje over lokale flora en fauna

BLAUW

Wat kost het?

• 3 nachten in Flair Hotel Central, inclusief ontbijtbuffet

juli, november

€ 139,-

+ 1x retour met de berglift

augustus, september

€ 159,-

+ 1x entree tot het Lagunenbad

Dagelijkse aankomst mogelijk.

BRONS
• alle bovenstaande extra’s

ga je mee?

+ een picknick-lunchpakket voor tijdens de wandeling

Boek deze reis op anwb.nl/ledenvoordeelreizen of

ZILVER

bel ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 1

• alle bovenstaande extra’s

(lokaal tarief).

Vanafprijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid in een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer € 26,- per arrangement. Exclusief: toeristenbelasting
€ 2,14 p.p.p.n.(ter plaatse te betalen), bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 20,- per boeking.

Anita Witzier
Tv Presentatrice

Stella Vicenza Superior verkozen tot “Beste Koop” Consumentenbond
De Stella Vicenza Superior is in mei 2017 verkozen tot “Beste Koop” door de Consumentenbond. In de
onafhankelijke e-bike test heeft de Vicenza Superior uitstekend gescoord. In de test zijn 36 e-bikes van
verschillende Nederlandse topmerken onderworpen aan een uitvoerige test. De Stella Vicenza Superior scoort
erg goed op alle testonderdelen.

Consumentenbond E-bike Test 2017

Voor de tweede keer in de prijzen gevallen

“Hij scoort op de meeste suboordelen goed, en gezien

Met de titel “Beste Koop” door de Consumentenbond

de lage aanschafprijs is het hiermee de Beste Koop

is de Vicenza Superior weer in de prijzen gevallen.

geworden.”, aldus de Consumentenbond. In de test zijn

In 2015 won diens voorganger, de Vicenza al de titel

36 e-bikes o.a. getest op de elektrische ondersteuning, de

“Beste Elektrische Fiets tot €2000,-“. In dat jaar scoorde

actieradius en de algehele kwaliteit. De Vicenza Superior

de Stella Vicenza ook al erg goed op de elektrische

maakt in de e-bike test van de Consumentenbond

ondersteuning en de afwerking van de fiets.

vooral indruk met de soepele elektrische ondersteuning
en de uitmuntende bouwkwaliteit. Samen met de lage
aanschafprijs van de Vicenza Superior heeft dit de titel
“Beste Koop” door de Consumentenbond opgeleverd.
Hiermee neemt de E-bike van Stella de titel over van een
ander A-merk.

gewoon lekker ﬁetsen.

tot

€500,1

BVERKEOCST

Livorno Grey/White

Copenhague

HT

IN NEDERLAND

BESTE KOOPJES VOORDEEL
deze actie is geldig t/m
zaterdag 26 augustus 2017
2.099,Nu al

v.a.

Vicenza Superior

3 JAAR ACCUGARANTIE

2.399,-

1.599,-

1.899,Vicenza Superior Red

Vicenza Superior Nero

1.799,Nu al

v.a.

1.799,-

1.349,-

3

Nu al

v.a.

1.899,-

1.349,-

Nu al

v.a.

1.499,-

999,E-BIKES TIJDELIJK AL VANAF

Bel voor een gratis proefrit aan huis naar 0341 - 25 22 66 of kijk op www.stellafietsen.nl/kampioen
Garantie tot 5 jaar

2

5 dagen levertijd

Gratis proefrit en service aan huis

Bezoek één van onze 20 E-bike Testcenters
Assen Zeilmakerstraat 30
Badhoevedorp Pelikaanstraat 51 NIEUW!
Bemmel Klappenburgstraat 36
Best Bosseweg 35
Breda Ettensebaan 23A
Goes Albert Plesmanweg 1j
Hengelo Hassinkweg 15
Heerhugowaard Erasmuslaan 3
Heerlen (Nuth) Stationstraat 294
Joure Produksjewei 14

Nettetal (D) Im Windfang 4
Nunspeet Oosteinderweg 90 FABRIEK & TESTCENTER
Purmerend Netwerk 3
Rijnsburg Tulpenstraat 12 NIEUW!
Rijswijk Minister Aalberselaan 41 NIEUW!
Ridderkerk Noordenweg 26
Texel (Den Burg) Weverstraat 70 OOK VERHUUR!
Veenendaal Tuinstraat 75
Waddinxveen Beethovenlaan 72

Nieuw
Nieuw
Nieuw

Niet i.c.m.
i.c.m. lopende
lopende acties
acties en
en inruil.
inruil. Bestellingen
Bestellingen via
via NFP
NFP of
of BFN
BFN uitgezonderd.
uitgezonderd. Prijswijzigingen,
Prijswijzigingen, drukdruk- en
en zetfouten
zetfouten voorbehouden.
voorbehouden. 2
Niet
Garantie
Garantie op
op locatie
locatie in
in Nederland,
Nederland, excl.
excl. Waddeneilanden.
Waddeneilanden. Bij
Bij normaal
normaal gebruik
gebruik en
en onderhoud
onderhoud drie
drie jaar
jaar garantie
garantie op
op de
de accu
accu en
en twee
twee jaar
jaar
garantie
garantie op
op het
het motorpakket.
motorpakket. 3 Drie jaar accugarantie is geldig op e-bikes uit de Hybrid Collectie die zijn aangeschaft na 8 mei 2017.

200.000

verkochte e-bikes!

DE GROOTSTE E-BIKE SPECIALIST VAN NEDERLAND

Nederlandse kwaliteit

incl. gratis service aan huis

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Dhr.

11

meer dan

Laagste prijsgarantie

Mevr.

Naam

Adres
Postcode/Plaats
E-mail
Telefoon

1706-Kampioen

Stuur de coupon zonder postzegel naar Stella Fietsen
Antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

Vraag de

Direct de
en?
actuele prijz

gratis digitale
brochure
aan op onze website!

Dit heb je nodig
• schetsboek

• potlood/vulpotlood en gum
• vulpen of fineliner
• kleurpotloden, markers of
waterverf
• penselen. Er zijn zelfs penselen
waar al water in zit. Heel handig
op reis
• klein opklapbaar krukje
• hoed en zonnebrandcrème.

Leuk voor op vakantie: urban sketching

iedere tekening een
herinnering
Een krukje, schetsboek, potloden en

daadwerkelijk bij dat mooie gebouw, de

vergeet de zonnebrandcrème niet.

markt, in het museum, op het terras gaan

Meer heb je niet nodig om je mooiste

zitten en tekenen maar. Op deze manier

vakantietekeningen te maken. Doe mee

maak je een zelf getekend dagboek met

met de laatste creatieve trend: urban

prachtige herinneringen.’

sketching. Weg met die fotocamera!
‘urban sketching is in Nederland nog relatief

een fineliner.
4. Neem de tijd en geniet vooral tijdens het
schetsen van alle ervaringen. Het uitzicht,
de mensen en de cultuur.
5. als de schets klaar is kun je hem zo te

Zo doe je het!

laten of je kleurt hem in. Ook hiervoor is

1. Zoek een fijne plek met goed uitzicht op

volop keuze uit materialen zoals

onbekend. Jammer, want het is een

je onderwerp. Denk aan beschutting,

kleurpotloden, waterverf en markers.

geweldige hobby. thuis, op vakantie, alleen

schaduw, een bankje.

Meer tips op urbansketchers-netherlands-

of met andere schetsers’, vertelt urban

2. start met een grove schets met potlood.

sketcher Marleen Dambrink. ‘Het betekent

een goede methode om te testen of alles

eigenlijk niks anders dan ter

op het papier past.

plekke tekenen wat je ziet. Dus

illustraties marleen dambrink

potlood laten of overtrekken met vulpen of

3. Hierna kies je wat bij je past. in

blogspot.nl.
Heb je een tekening gemaakt? Dan
willen we deze natuurlijk graag zien.
Mail hem naar kampioen@anwb.nl o.v.v.
‘vakantietekening’.

Autohandel op Cuba

‘POCO A POCO
KNAP IK ‘M OP’

TeksT YVETTE NIEUWSTAD FOTOGRAFIe MICHIEL VAN DER HEYDEN
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In Cuba was tot voor kort een briefje met ‘se vende’ achter
de ruit de enige manier om je auto te verkopen. Nu internet
op het Caraïbische eiland voor steeds meer mensen
toegankelijk wordt, is de allereerste online marktplaats
voor auto’s gelanceerd.

Almendrones worden ze genoemd. De
Amerikaanse klassieke auto’s die door de
straten van de kleurrijke hoofdstad Havana
rijden. Ze zijn er glimmend, opgelapt en
blinkend, maar ook roestig, rammelend en
rook spuwend, want in Cuba kan een auto
onderhouden knap lastig zijn.
Dat weet taxichauffeur Wilian maar al te
goed. ‘Suave, suave (zachtjes, zachtjes),
roept hij tegen elke nieuwe passagier die
zich op de achterbank van zijn rammelende
Buick wringt. Hij gebruikt zijn almendron als
collectieve taxi. Er passen twee mensen op
de passagiersstoel en vier op de achterbank. Met ronkende motor racet hij vaste
routes door de stad. Met een speciaal handgebaar kun je hem laten stoppen en wie
Wie: Miguel

Beroep: Taxichauffeur
Auto: Chevrolet

1953
Prijs: Niet te koop

instapt, moet vooral de deur niet te hard
dicht trekken, want voor je het weet valt ie
eraf. ‘Deze auto is te slecht om toeristen in
rond te rijden, maar ik verdien er wel mijn
geld mee.’ De ramen kunnen niet meer dicht

‘Deze Chevrolet bestaat uit vijf verschillende kleuren groen. Kijk, de kleur van het

en dus stuiven zand en uitlaatgassen naar

portier is de originele tint. Verf is duur in Cuba want er is aan alles een tekort. De

binnen. Reggaeton muziek buldert uit zijn

wagen in één keer egaal spuiten, lukt me daarom niet. Elke keer als ik een beetje geld

speakers. Naast hem deint een Cubaanse

over heb, verf ik een nieuw stukje.

met lange, gelakte nagels en een diep

Al zestig jaar is deze wagen in mijn familie. Zelf had ik ’m nooit kunnen aanschaffen,

decolleté met de muziek mee.

maar hij was van mijn oom. Cubanen met een klassieke auto hebben ’m vaak geërfd
van hun vader. Zo blijven ze generatie op generatie in de familie.

Revolutie

Ik werk als taxichauffeur en de wagen voorziet me in mijn levensonderhoud. Ik heb

Een groot verschil met ruim vijftig jaar

vier kinderen. Dankzij de Chevy kan ik hen te eten geven. Als ik ritjes zou kunnen

geleden toen de wagens werden verscheept

maken met toeristen zou ik meer verdienen, maar die willen airconditioning.

vanuit de Verenigde Staten. Amerikanen

Poco a poco knap ik ’m op, maar de uitdaging is vooral om ’m rijdend te houden. Als

vierden nog feest op hun Caraïbische

ik niet rijd, verdien ik geen geld. Dus lange reparaties kan ik me niet veroorloven. Ook

buureiland en Frank Sinatra zong in luxe

gebruik ik geen originele onderdelen. Die zijn niet te vinden. Daarom heeft deze Chevy

hotels voor de maffia. Fidel Castro gruwelde

een Kia Hyundai motor. Die is ook wat zuiniger, want 1cuc (=1 dollar) per liter benzine

van de decadentie. Zijn revolutie en het

is veel. Het onderhoud is duur en moeilijk, maar verkopen? Nee, nooit!’

daaropvolgende conflict met de Verenigde
Staten, deden het Cubaanse straatbeeld én
het wagenpark bevriezen. Met uitzondering
van auto’s uit de voormalige Sovjet Unie,

reportage

kwamen er amper nieuwe voertuigen naar
het eiland. De auto’s die er waren, moesten
rijdend worden gehouden.
In welke staat dan ook, zo’n klassieke
Amerikaanse auto is vandaag de dag erg
gewild om geld mee te verdienen. ‘Maar de
handel in auto’s is een Wild West’, zegt de
32-jarige Nelson Rodríguez, bedenker van
de eerste Cubaanse autoverkoopsite
Autocubana. Hij studeerde informatica en is
een pionier op het gebied van internet in
Cuba. ‘Ik heb zelf geen auto, maar mochten
de zaken goed gaan, dan wil ik een
Chevrolet Impala’, lacht hij.
Dat zou zomaar eens kunnen lukken, want
voor Cubaanse begrippen is zijn idee
revolutionair. Slechts zo’n 5% van de
Cubanen heeft toegang tot internet, maar in
steeds meer parkjes creëert het staatsbedrijf voor telecommunicatie wifi. Daardoor
verplaatst de handel in auto’s zich langzaam

Wie: Benigno
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Beroep: Kunstschilder
Auto: Cadillac
Prijs: $

Fleetwood 1955
18.000,-

van de straat naar het internet. Volgens
Rodríguez heeft dat grote voordelen. ‘De

‘Ik ken deze auto al sinds 1993. Hij was van een opaatje in Villa Clara. Hij had ’m al 53

vraag naar auto’s is enorm, maar het

jaar. Heel vaak heb ik hem gebeld of hij ’m wilde verkopen, maar hij was koppig. Vorig

aanbod is klein. Niemand heeft een

jaar is hij overleden en zijn neefje heeft ’m me verkocht voor $ 9000,-.

overzicht van wat er precies te koop is en

Mijn vrouw vindt de wagen goddelijk. Hij zit comfortabel, alsof je op een sofa zit. Maar

wat een redelijke prijs is. De ene keer kost

hij blijkt veel te groot. Je hebt er bijna een vrachtwagenrijbewijs voor nodig. Hij zuipt

een Plymouth 20.000 dollar, de volgende

als een olifant (1 op 5) en bij het inparkeren neem ik elke keer een stukje muur van de

keer 40.000. Moderne auto’s worden soms

oprijlaan mee. Daarom moet hij weg.

zelfs voor het tienvoudige verkocht. De

Hij is nog heel mooi en origineel. Hij heeft nog zijn oorspronkelijke dieselmotor. Alleen

overheid heeft het alleenrecht om ze in te

de banden en de cilinders zijn van een Sovjet Jeep. Die banden waren natuurlijk veel

voeren en daardoor zijn de prijzen

te groot, daarom zijn de uitstekende randen afgeknipt.

gigantisch.’ Met als gevolg dat een simpele

De ramen en spiegeltjes zijn vervangen. In Cienfuegos zit een werkplaats waar ze met

Peugeot 106, voor 28.500 dollar te koop

de hand accessoires van chroom maken. Als je het merk en jaartal van je auto

staat.

doorgeeft, maken ze het precies na.

Onderhoud
Een opmerkelijk wagenpark met bizarre
prijzen, maar ook onder de motorkap
verrassen de Cubaanse klassiekers. De

Ik vermoed dat een buitenlander deze auto gaat kopen. Dat is in sommige gevallen
mogelijk als een persoon hier een bedrijf heeft en de auto niet van het eiland haalt. Dat
is maar goed ook, want deze auto’s horen bij Cuba. Het land is een rollend museum.’

‘Elke keer als
ik een beetje
geld over heb,
verf ik een
nieuw stukje’
donkergroene Chevrolet 1953 die verkoper
Angel aanbiedt op Autocubana, heeft geen
originele onderdelen. Op een parkeerplaats
vlak bij de boulevard heeft hij de motor
alvast gestart. Geen ronkende 6-cilinder,
maar een keurige klinkende Peugeot motor.

Wie: Alberto

Beroep: Automonteur/handelaar
Auto: Pontiac
Prijs: $

1950 & Ford Thunderbird
22.000,-

De versnellingsbak is van een Hyundai.
‘Originele auto-onderdelen zijn schaars. Dus

‘Deze Pontiac heb ik gevonden op het platteland. Ik ben er al zes maanden mee bezig,

moet je altijd op zoek naar tweedehands

maar hoop hem over een maand af te hebben. Ik heb twee bussen rode verf op de kop

waar’, legt hij uit. ‘We gebruiken accu’s of

kunnen tikken en dat past perfect bij het rode meubilair dat er nog in zat.

versnellingsbakken van oude Sovjet-voertui-

De hele logeerkamer ligt vol met auto-onderdelen. Ik bewaar alles wat ik tegenkom.

gen, maar ook Zuid-Koreaanse onderdelen.’

Want onderdelen zijn lastig te vinden in Cuba. Voor één deurhendeltje, gebruik ik

Door het handelsembargo met de Verenigde

onderdelen van vijf verschillende auto’s. Als het niet past, maak ik het passend. Dat heb

Staten mogen nieuwe onderdelen niet

ik van mijn vader geleerd. De meest onderdelen kopen Cubanen via via van elkaar. Heel

geïmporteerd worden. Angel was taxichauf-

soms kan een vriend of familielid een origineel onderdeel meenemen uit het buitenland,

feur, maar verkoopt zijn Chevy nu voor

maar de Deawoo-motor kocht ik van de staat en deze was daardoor erg duur. Ik heb

14.000 dollar. Van het geld wil hij zich

verschillende auto’s en knap ze op, maar de mensen in Havana kennen me door mijn

verenigen met familie in de Verenigde

Ford Thunderbird. Het is een heel bijzondere wagen die ik 25 jaar geleden kocht. Mijn

Staten. De Nederlandse autoliefhebbers die

dochter is ermee opgegroeid. Toen ze 15 werd, droeg ze een jurk in dezelfde kleur

interesse hebben in de Chevy van Angel

paars.

hebben pech. De almendrones mogen het

De Thunderbird was ooit van de verzorgster van dictator Batista. De auto is altijd goed

eiland niet af van de Cubaanse overheid.

onderhouden en verkeert in perfecte staat. Daarom kan ik ’m verhuren voor bruiloften.

Maar voor de toeristen die het rollende,

Graag was ik met mijn lievelingsauto op de foto gegaan, maar hij wordt nu gebruikt voor

Cubaanse museum willen zien, is dat juist

filmopnames. De Pontiac mogen ze kopen, maar de Thunderbird blijft!’

goed nieuws.

BESTE

Gezien op

2016 & 2017

4 dagen Natuurlijk
genieten in de Achterhoek

4 dagen Tot rust komen
in Weinähr

is
Grat

i
WiF

3 dagen Gezellig
Breda
109,00
p.p.p.a.

79,00

-28%

• 3x overnachten in Almen, bij
***Hotel Landgoed Ehzerwold Almen
• welkomstkopje koffie of thee
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis parkeren • gratis WiFi
aankomst op alle dagen € 89 | aankomst
in oktober op alle dagen € 79 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak720

3 dagen Genieten
in Monschau

158,00
p.p.p.a.

122,00

-23%

• 2x overnachten in Monschau, bij
****Carat Vitalhotel Monschau Eifel
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen dinerbuffet
• gratis toegang Handwerkerdorf
• gratis gebruik zwembad en meer...
aankomst op alle dagen € 122 | aankomst
vanaf aug op alle dagen € 130 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak722

142,00
p.p.p.a.

99,00

-30%

• 3x overnachten in Weinähr, bij
***Hotel Weimer
• 3x ontbijtbuffet
• 3x 3-gangendiner
• fles wijn op de kamer bij aankomst
• gratis parkeren • gratis WiFi
aankomst op alle dagen € 99 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak721

8 dagen Zonnig
Alpendorpje in Tirol

515,00
p.p.p.a.

405,00

• 7x overnachten in Söll, bij
****Hotel Restaurant Feldwebel
• welkomstdrankje
• 7x ontbijtbuffet
• 7x 4-gangendiner of -buffet en meer...
De prijzen kunnen verschillen per
aankomstdatum. Kijk online voor de
prijzen en het 4-daagse arrangement.

Voordeeluitjes.nl/ak723

159,00 -20%

• 2x overnachten in Kalkar, bij ***Hotel- en attractiepark Wunderland Kalkar
• 2x ontbijtbuffet • 2x dinerbuffet • 1x lunchbuffet • gratis diverse consumpties
• verschillende sport- en spelactiviteiten • divers entertainment
• toegang tot Kernie’s Familiepark, ook op de vertrekdag!
• gratis parkeren • gratis WiFi
aankomst op: zo, ma, di, wo, do vanaf € 159 | vr, za vanaf € 179
aankomst vanaf sep op: zo, ma, di, wo, do vanaf € 119 | vr, za vanaf € 179 p.p.p.a.
tijdens vakantieperiodes, feestdagen en op sommige dagen geldt een toeslag

Voordeeluitjes.nl/ak724

Boek op

109,00
p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak-7

84,00

-23%

109,00
p.p.p.a.

75,00

-31%

• 2x overnachten, bij
****Amrâth Hotel Brabant
• 2x ontbijtbuffet • 1x 3-gangendiner*
• gebruik zwembad • gratis parkeren

• 2x overnachten, bij ****Amrâth
Hotel & Thermen Born-Sittard
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• wellnesspakket (badjas, slippers en

aankomst op: vr, za, zo, tijdens schoolvakanties alle dagen € 84 | ma, di, wo, do
€ 114 p.p.p.a. | *op de dag van aankomst

• gratis parkeren

3 dagen Veelzijdig
Nijmegen

-21%

3 dagen All-In Wunderland Kalkar

199,00
p.p.p.a.

3 dagen Ontspannen in
Born-Sittard

119,00
p.p.p.a.

77,50

-35%

• 2x overnachten, bij
****Amrâth Hotel Belvoir
• 2x ontbijtbuffet • 1x 2-gangendiner*
• gebruik zwembad en sauna
• info-map met presentje
aankomst op alle dagen € 77,50 p.p.p.a.
*op zondag is het restaurant gesloten

3 dagen Bourgondisch
Maastricht

129,00
p.p.p.a.

99,00

-23%

• 2x overnachten, bij ****Amrâth
Grand Hotel de l’Empereur
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet • 1x 3-gangendiner
aankomst op alle dagen € 99
vanaf sep op: zo, ma, di, wo, do € 99
vr, za € 109 p.p.p.a.

toegang tot Thermen)

aankomst op alle dagen € 75 p.p.p.a.

3 dagen Heerlijk (in)
Hilversum

95,00
p.p.p.a.

59,00

-37%

• 2x overnachten, bij ****Amrâth
Hotel Lapershoek Arenapark
• 2x ontbijtbuffet • gratis parkeren
• gratis wandel- en fietsroutes
aankomst op: vr, za, zo, tijdens
schoolvakanties alle dagen € 59
ma, di, wo, do € 89 p.p.p.a.

3 dagen Lekker lui
Alkmaar

109,50
p.p.p.a.

79,50

-27%

• 2x overnachten, bij
****Amrâth Hotel Alkmaar
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• late check-out (op aanvraag)
• 1x stadsplattegrond
aankomst op alle dagen € 79,50 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak725

of bel

0900 66 777 88 (25 c/m)

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 oktober 2017 (m.u.v. feestdagen) op basis van twee personen in een standaardkamer. Op de aanbiedingen zijn de algemene
voorwaarden van Voordeeluitjes.nl van toepassing (zie website). De vermelde prijzen zijn per persoon per arrangement (p.p.p.a.), exclusief administratiekosten (€ 5,95 p.p.)
en de door de locatie te heffen stads- en toeristenbelasting. Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

reisinfo

Ziek op reis?
Dít moet je weten

Of je nu een ongeluk krijgt of door een

Stap 5 Ben je zo ziek dat je vakantie in het

discutabel ijsje al een week op het

water valt en je zelfs je terugreis mist, dan

toilet zit: dit moet je weten en regelen.

zijn ook die kosten voor je reisverzekering.
Ook betaalt de reisverzekering het

aCuut

ongeluk of ernstige ziekte

overvliegen van een familielid als er een
medische indicatie of ernstige situatie is.
Daarom is het belangrijk om een reisverzekering te hebben, en niet alleen een

Stap 1 Bel bij een ongeval zelf het lokale

zorgverzekering.

alarmnummer, zodat er een ambulance
komt. Dit kan niemand in Nederland voor
je doen.

niet aCuut

oorpijn of buikgriep

thuis doen
1. Check zowel je zorgverzekering als je reisverzekering. Zijn
medische kosten verzekerd?
Heb je werelddekking of alleen Europa? Worden kosten
in het buitenland 100% vergoed?
2. Twee telefoonnummers zijn
belangrijk: het lokale alarmnummer (zoals 911 of 112) en
het nummer van de alarmcentrale van je verzekering.

Stap 2 Bel de alarmcentrale van je zorg- of
reisverzekering. Dat is verplicht: de

Stap 1 Bel de alarmcentrale van je

zogenaamde ‘meldingsplicht’. Heb je een

zorgverzekering dat je graag naar een

ANWB-reisverzekering dan kun je altijd de

dokter wil. Zij kunnen je helpen met

ANWB-alarmcentrale bellen.

uitkiezen van de juiste behandelaar.

Stap 3 De medewerkers van de alarmcen-

Stap 2 kleine rekeningen – tot zo’n 250

trale nemen nu veel lasten van je over: zij

euro – moet je vaak zelf voorschieten.

overleggen met hun artsen voor vervolg-

Bewaar daarom de nota goed. Het moet wel

stappen. een alarmcentrale heeft een

om spoedeisende zorg gaan.

database met ziekenhuizen, en zo bekijken
ze of jouw ziekenhuis wel de juiste zorg kan
leveren. Is dat niet zo, dan brengen ze je
naar een ander ziekenhuis.
Stap 4 Mits je voldoende verzekerd bent
TeksT Charlotte van ’t Wout

hoef je zelf geen ziekenhuisrekeningen te
betalen. Dit regelt de alarmcentrale voor je.
De medische kosten worden vergoed door
je zorgverzekering tot Nederlands prijspeil.
Zijn die hoger, dan vergoedt je reisverzekering de rest. Net als andere kosten, zoals
hotel, taxi’s en eten. Die schiet je wel voor:
bewaar daar dus goed de bonnen van.

langer lid,
meer voordeel
Sluit je voor 1 september de ANWB
Doorlopende Reisverzekering af,
dan krijg je tot 17,5% korting. Kijk
op anwb.nl/reisverzekering.

17

PAGINA’S MET
SPECIALE
LEDENAANBIEDINGEN
59

DE LEUKSTE UITJES, DE MOOISTE REIZEN EN
DE FIJNSTE PRODUCTEN UIT ONZE WINKELS.
MET LEDENVOORDEEL SPECIAAL VOOR JOU!

61

Middagje
klassiek

62

Theater &
cultuur

68

Altijd leuk!
Dagje A’dam

73

Witte dorpen
in Andalusië

74

Bier &
curryworst

76

Expeditie
Antarctica

KLAAR
VOOR
DE
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De ANWB helpt met handige tips
Het aftellen is begonnen. De Grote

Gratis routekaarten

Het pakket is vanaf 3 juli gratis af te halen

Uittocht komt in zicht. Alles

Speciaal voor haar leden geeft de ANWB

in alle Specsavers- en ANWB-winkels.

geregeld? Wij hebben nog wat tips

routekaarten uit, die je gratis op kunt halen.

Of download hem nu op anwb.nl/

voor je, want waar je ook heen

Heb jij al de gratis wegenkaart naar jouw

blijrijderspakket.

gaat… een goede voorbereiding

vakantieadres? Handig voor als je

begint op anwb.nl/opvakantie.

navigatiesysteem het niet meer weet! Meer
info op anwb.nl/routekaarten.

Lekker opgeruimd

We

Camping

Met de flexibele afvalbak van Cartrash

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

heb je nooit meer last van rondslingerend

De zomervakantie is in aantocht! Veel

dagen op de fijne Camping

afval in je auto. Eenvoudig te gebruiken,

gezinnen trekken er met de auto op uit. Voor

Geversduin in Castricum. Ga heerlijk

past in vrijwel elke auto en is gemakkelijk

de kinderen een opgave: lang stilzitten en

wandelen op het strand of fietsen in

geen ruzie maken. Voor de ouders een

het bos! Je krijgt een treinkaartje

Dutch design en gemaakt

uitdaging: hoe zorg je dat het niet al chaos is

Castricum – A’dam CS, lakenpakket

gerecyclede petflessen.

zodra je de eerste bocht om bent. Om

en eindschoonmaak. Je verblijft in

Voor een schone wereld! Nu

hierbij een handje te helpen presenteert

een kant-en-klare tent of in een leuk

met een mooi introductie-

Specsavers samen met de ANWB het

strandhuisje. Vanaf slechts € 57,50

aanbod voor ANWB-leden:

Blijrijders-pakket voor op de achterbank.

p.p. Boek deze camping op anwb.nl/

€ 5,- ledenvoordeel + 10%

Met dit pakketje worden de kleinste bijrijders

weekendjeweg. (Excl. toeristenbel.

korting op navulzakjes! Kijk

gestimuleerd goed op te letten in het

€ 1,35 p.p. en res. kstn. € 20,- p.b.)

snel op anwb.nl/cartrash.

verkeer, en ze hoeven zich niet te vervelen.

te wassen in je wasmachine.

Speciaal voor ANWB-leden: drie

ledenvoordeel

OP AVONTUUR IN
GAIAZOO

MIDDAGJE KLASSIEK

Voor het 3de seizoen in het Concertgebouw
in Amsterdam: Het ANWB Middagconcert.

SILVER
SURPRISE!
De 50PlusBeurs is al 25 jaar

In GaiaZOO reis je in één dag over de
hele wereld. Wandelend door een

• 3 oktober 2017 (Kleine Zaal)

’s werelds grootste evenement voor

prachtig landschap ontdek je unieke

• 28 november 2017 (Kleine Zaal)

actieve 50-plussers. Deze zilveren

diersoorten. Van de razendsnelle

• 28 december 2017 (Grote Zaal)

editie zit boordevol workshops,

cheeta tot het klimmende doods-

• 17 april 2018 (Grote Zaal)

presentaties en optredens. Niemand

hoofdaapje. Trouwe-Ledenvoordeel:

• 6 maart 2018 (Kleine Zaal)

verlaat de 50PlusBeurs met lege

Koop je kaartje voor 4 september

handen: iedere bezoeker krijgt een

2017 en krijg tot € 6,- korting.

Kijk voor meer informatie over de

Silver Surprise! Meteen ná de beurs

Tickets te koop via anwb.nl/

concerten en het bestellen van kaartjes

kun je genieten van de Silver Show,

trouweleden.

op anwb.nl/trouweleden.

een feestelijke voorstelling met veel

SLAPEN OM DE HOEK

Prijzen Grote Zaal

onder andere Karin Bloemen. Van 19

Wil je langer in Zuid-Limburg blijven?

BLAUW EN BRONS van € 40,- voor € 34,-

t/m 23 september.

Boek dan dit arrangement in Van der

ZILVER van € 40,- voor € 32,- + luxe bonbon

Valk Hotel Heerlen, met 1 overnach-

en koffie/thee

Trouwe-Ledenvoordeel: normale

ting, ontbijt, 3-gangendiner en

GOUD EN PLATINA van € 40,- voor € 28,- +

prijs € 20,- p.p. Voor ANWB-leden

natuurlijk toegang tot GaiaZOO.

luxe bonbon en koffie/thee

is er een flinke korting (tot € 14,-)

Trouwe-Ledenvoordeel: vanaf € 79,-

Prijzen Kleine Zaal

en ligt er een cadeautje klaar.

p.p en € 39,- per kind (excl.

BLAUW EN BRONS van € 37,- voor € 31,45

Kaartjes te koop via anwb.nl/

toeristenbelasting € 1,25 p.p. en

ZILVER van € 37,- voor € 29,60 + luxe

trouweleden.

res. kosten € 20,- p.b.). Te boeken

bonbon en koffie/thee

op anwb.nl/weekendjeweg.

GOUD EN PLATINA van € 37,- voor € 25,90 +

muziek en hilarische sketches van

luxe bonbon en koffie/thee.
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agenda

Dit gaan we doen deze zomer

€ 7,-

KORTING

Maar liefst 48 zwanen slaan binnenkort
samen hun vleugels uit in theaters in het
hele land, waaronder Carré. Het rondreizende balletfeest is het Grootste Zwanenmeer
ter Wereld.
Normaal staan er bij de balletklassieker Het
Zwanenmeer 16 zwanen op het toneel, maar in de
versie van de Britse choreograaf Derek Deane zijn
het er 48! De Chinese ballerina’s van het Shanghai
Ballet vertolken het verhaal van een prins die
tijdens een tocht in het bos ineens een groep witte

TEKST MARGOT EGGENHUIZEN FOTOGRAFIE O.A. IZABELA HABUR/GETTY IMAGES, MAARTEN SCHETS, ROBIN KAMPHUIS

zwanen tegenkomt – eigenlijk jonge vrouwen die
zijn betoverd. De prins kan met zijn liefdesverklaring aan de zwanenkoningin de betovering
ongedaan maken, maar vlak voor het ja-woord

BALLETFEEST MET
48 ZWANEN

loopt alles anders. Met muziek van Tsjaikovski.
Van 22 augustus t/m 4 oktober in diverse theaters.

Ledenvoordeel

Koop je kaartjes met € 7,- korting op
anwb.nl/zwanenmeer.

Pretpark, festival of varen? Tips voor
zomeruitjes vind je op anwb.nl/landvananwb
IJzig koud

Waterpret

stelling van museum De Schilpen in

water-groentje? Op anwb.nl/

Maasland brengt de temperatuur

water/arrangementen vind je

ietsje naar beneden: oude prik- en

aanbiedingen met ledenvoordeel

duwsleeën, ambachtelijke schaat-

voor bijvoorbeeld een dagje

sen, verhalen over koek en zopie

suppen, surfen, kanoën, zeilen

en een terugblik op schaatstochten

of sloepvaren. Langer blijven?

nemen je mee naar ijspret in

Overnacht dan in stijl: in een

vroeger tijden. T/m 10 september,

vakantiehuisje aan of zelfs óp het

www.schilpen.nl.

water!

Te warm buiten? De zomertentoon-

Ervaren watersporter of juist een

uittips

Doemdenkers en
positivo’s

De Dolly Dots, Loesje-posters,
de Rubiks-kubus, Koot en Bie…
de jaren 80 waren uniek! Dat
vindt Het Noordbrabants
Museum in ’s-Hertogenbosch
ook: t/m 15 oktober duik je hier
zo’n 30 jaar terug in de tijd.
Bekijk de spullen uit de eighties,
luister naar muziek, stap in een

Vlieg met me mee

Zelf vliegen komt een stap dichterbij met de opening van Voletarium, de

tienerslaapkamer van toen en

nieuwe attractie van Europa-Park in Zuid-Duitsland. Vanuit een

vertel uitgebreid over je cavia in

bewegende stoeltjeslift kijk je naar een film over bijzondere Europese

Achterwerk in de kast. Leden-

steden en landschappen en zweef je – dankzij special effects

voordeel: koop je kaartjes met

letterlijk door weer en wind – mee over onder meer Venetië,

25% korting op anwb.nl/

Schloss Neuschwanstein en onze bollenvelden. Ledenvoor-

noordbrabants.

deel: kaartjes kun je vooraf kopen op anwb.nl/europapark.
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Tuinesië en verder weg

Balconia en Saint-Trottoir – lekker thuis! – of juist met de vouwwagen naar Frankrijk? In het Veenkoloniaal Museum in Veendam zie je
t/m 1 oktober hoe we in de vorige eeuw vakantie vierden. Kampeerveranderden snel en reisjes langs de Rijn werden populair. Ook
bijzonder: een verzameling historische ANWB-borden. Ledenvoordeel: koop je kaartjes met € 3,- korting op anwb.nl/veenkoloniaal.

Mega-mangrove

Een grote overdekte mangrove, geïnspireerd op die in het CentraalAmerikaanse land Belize, opent deze zomer in Burgers’ Zoo in
Arnhem. Tussen huisjes en planten ontmoet je al wandelend de
nieuwe bewoners, zoals de zeekoeien in de kreek. Via de kronkelende vlonder door het mangrovebos beland je bij de moddervlakte
vol krabben. Kijk ook even naar boven, naar het gefladder van de
ruim 1.000 kleurige vlinders. Ledenvoordeel: koop je kaartjes op
anwb.nl/burgerszoo en krijg tot € 5,50 korting.

Zie anwb.nl/landvananwb voor de looptijd van deze (tijdelijke) acties

plaatsen schoten als paddenstoelen uit de grond, badpakkentrends

agenda
EROPUIT
ARTIS

Een deel van het parkeerterrein van Artis in Amsterdam is aan de Aziatische
olifanten gegeven. Je ziet
hoe de dieren van alles
ontdekken in hun nieuwe
verblijf, zoals zwemmen,
een boom omduwen en
speuren naar eten.
Ledenvoordeel: € 1,- korting.

THEATER
GASTVRIJE THEATERS

Naar welk theater ga jij het
liefst? Tip jouw favoriete
theater nu op anwb.nl/
theaterverkiezing. Je maakt
dan kans op twee tickets
naar keuze! Het theater met
de beste beoordeling wint
dit jaar de ANWB-titel
‘Meest gastvrije theater van
Nederland’.

7x uit met korting

THEATER
WOEZEL & PIP

Hondjes Woezel & Pip
duiken vanaf 20 september
weer het theater in. In de
nieuwe voorstelling
ontmoeten ze hun leuke
(en stoute!) neefje Charlie,
en gaan ze samen met hun
vriendjes op zoek naar de
Sloddervos.
Ledenvoordeel: 20% korting.

THEATER
LIESBETH LIST
DE MUSICAL

Het levensverhaal van
vedette Liesbeth List is
samengevat in een musical
over haar carrière én privéleven, met liedjes van
Shaffy, Piaf, Aznavour en
Brel. Van 16 september t/m
7 januari 2018 in theaters.
Ledenvoordeel: 15% korting.

EROPUIT
NEMO SCIENCE
MUSEUM

EROPUIT
ZUIDERZEEMUSEUM

EROPUIT
SAFARIPARK BEEKSE
BERGEN

OVERNACHTEN
WEEKENDJE BELGIË

Weleens gehoord van een
bibberbot? Van 8 juli t/m
3 september kun je in de
Familiewerkplaats van
Nemo in Amsterdam een
parcours bouwen voor zo’n
robotje. Of wek een van de
andere objecten tot leven.
Ledenvoordeel: 25% korting.

Feest in Safaripark Beekse
Bergen in Hilvarenbeek: dit
jaar zijn er maar liefst drie
secretarisvogels uit een ei
gekropen. Bijzonder, want
de roofvogels zijn zeer
zeldzaam. Ook nieuw in het
park: zeven zeeleeuwen.
Ledenvoordeel: 25% korting.

Oude ambachten zijn terug
in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen. T/m 29 oktober
wordt er volop vis gerookt,
touw geslagen en gesmeed
in de werkplaatsen in het
buitenmuseum. Waag ook
een poging in het doe-hetzelf-paviljoen.
Ledenvoordeel: 25% korting.

Bekijk na je bezoek aan
dierenpark Pairi Daiza in
Brugelette (B) ook de
beroemde scheepsliften in
de omgeving. Je verblijft in
het Best Western Plus
Orange Hotel. Ledenvoordeel: op anwb.nl/weekendjeweg boek je dit 2-daagse
arrangement vanaf € 75,- p.p.

NAAR HET THEATER OF EROPUIT? KOOP JE KAARTJE OP ANWB.NL/LANDVANANWB

HOUD JE VAST!
Actie en avontuur in Bobbejaanland
Ga mee naar Bobbejaanland

de enige echte king kong.

Ledenvoordeel: koop je

en ontdek welke van de meer

Meer snelheid? Vlieg door de

kaartje met maximaal

dan 40 attracties jij het leukst

dubbele schroeven en

€ 11,- korting op anwb.nl/

vindt. Tem de golven van de

duizelingwekkende loopings in

bobbejaanland.

Wildwaterbaan, ga op

de zeven rollercoasters. Wat je

Kaartjes met korting zijn te koop

ontdekking in The Forbidden

favoriet ook is, ANWB-leden

t/m 31 augustus. Dagprijzen aan

Caves of sta oog in oog met

krijgen nu een flinke korting!

de kassa kunnen variëren.

TOT

€ 11,KORTIN
G

NIEUW IN
BOBBEJAANLAND

Stuntshow Wicked
Wheels! Een spektakel
van auto’s en motoren die
door vlammen de lucht in
vliegen en sensationele
stunts uitvoeren. Van 8 juli
t/m 27 augustus.
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VIER DE ZOMER MET PLOP!
Zomerkorting voor ANWB-leden

1

€ 10,PLOPSALAND
DE PANNE

KORTIN
G

Kabouter Plop, Mega Mindy, Bumba en

2

€ 5,-

PLOPSAQUA
DE PANNE

KORTIN
G

Welkom in het waterpretpark van Plopsa,

3

€ 5,-

KORTIN
G

PLOPSA INDOOR
HASSELT

Kleine avonturiers komen oren en ogen te

Maya de Bij staan te popelen om je

dat vlak naast Plopsaland De Panne ligt!

kort in de 25 supercoole attracties van

welkom te heten in Plopsaland De Panne!

Duik met Maya de Bij, Bumba, Samson,

Plopsa Indoor Hasselt! Ga op verkenning

Ontdek meer dan 50 attracties en het

Wickie de Viking in een magisch avontuur,

in Maya’s Wereld, voel de kriebels in je

gloednieuwe Heidiland. Je raast er met

met spannende attracties als de

buik op de Wickie Coaster, scheep in met

meer dan 70 km/u over de rails van de

wonderlijke wildwaterrivier, het overdonde-

Piet Piraat op De Scheve Schuit en rijd

houten coaster Heidi The Ride.

rende Stormbad en de hoogste

door het K3-Verkeerspark.

waterglijbaan van België.

4

€ 10,PLOPSA COO

KORTIN
G

In de prachtige Belgische Ardennen

liggen meer dan 20 avontuurlijke attracties

5

€ 5,-

PLOPSA INDOOR
COEVORDEN

KORTIN
G

Beleef een onvergetelijke dag in het

6

€ 10,HOLIDAY
PARK

KORTIN
G

Holiday Park in Duitsland heeft meer dan

op je te wachten. De Mega Mindy Flyer

mooiste indoorpretpark van Nederland!

30 attracties. Ontdek de nieuwe

laat je zweven tussen de wolken en met

Dans in de K3-Disco, klim in Plops

themazone The Beach met twee

de achtbaan Vicky The Ride haal je een

speelboom en raas over de Wickiebaan.

geweldige attracties. Maak een onstuimige

duizelingwekkende snelheid. Mis ook de

Meer dan 25 attracties voor een dag vol

rit in de achtbaan Expedition GeForce of

Dino Splash niet, een spannende attractie

plezier. Bij mooi weer speel je buiten met

een vrije val van 70 meter in de Anubis

vol waterpret.

de K3-Brandweermolen, in het K3-Ver-

Free Fall Tower.

keerspark of op de Klimberg.

KOOP JE KAARTJES VOOR PLOPSA MET LEDENVOORDEEL VIA ANWB.NL/PLOPSA-PARKEN
Kaarten te koop t/m 1 september/kaarten te gebruiken t/m 8 oktober.
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TOT

€ 5,50
KORTIN
G

STUKJE BELIZE IN ARNHEM
Burgers’ Zoo haalt mangrove naar Nederland
Bij Burgers’ Zoo hebben ze niet alleen

jaguar en zeekoe.

Ledenvoordeel: een unieke korting voor

de zorg voor hun dieren en planten in

Om de bezoekers in Arnhem bewust te

ANWB-leden! Koop nu je kaartjes op

Arnhem. De Gelderse dierentuin

maken van de bedreigde mangroven,

anwb.nl/burgerszoo en krijg tot

beschermt ook al dertig jaar een

heeft Burgers’ Zoo de mangrove naar

€ 5,50 korting.

natuurgebied aan de andere kant van

Nederland gehaald. Deze zomer

de wereld. In Belize ligt een mangrove

kunnen de bezoekers een ontdek-

vier keer zo groot als Park De Hoge

kingsreis maken door de grootste

Veluwe en het wordt 24 uur per dag

overdekte mangrove ter wereld! Op

bewaakt door rangers van Burgers’

3000 vierkante meter leven zeekoeien,

Zoo. Waarom? Om te voorkomen dat

vlinders, vogels, vissen, reptielen en

het gebied ten prooi valt aan illegale

krabben in hun natuurlijke omgeving.

houtkap en de jacht op dieren als de

Kom je ook kijken?

DE MANGROVE MUSICAL

Telekids-sterren Zoë & Silos spelen van
8 juli t/m 27 augustus de hoofdrol in
de Mangrove Musical. In een halfuur
durend muzikaal avontuur nemen ze
je mee naar Belize! Deze adembenemende musical voor jong en oud is
meerdere malen per dag te zien en bij
de toegangsprijs inbegrepen.

winkeltip

WIE DE SCHOEN PAST...
Zó kies je de perfecte wandelschoen
Of je nu houdt van een lange strand-

A-schoen en meer steun voor je voet. Perfect

wandeling of pittige bergbeklimming:

dus voor die Alpentocht.

goede wandelschoenen zijn onmisbaar.

C. Zware trekkingschoen voor de

Hoe weet je welke schoen geschikt is

hardcore hiker. Met meer steun bij je enkels

voor jou? Met deze tips zetten we je op

en een stijvere zool voor meer grip.

het juiste wandelspoor.

D. Het terrein van klimgeiten. Want met deze
stijgijzervaste alpine schoen klim je meer

Blaren, blauwe nagels, hielspoor, likdoorns,

dan dat je loopt.

TEKST MARC ERWICH FOTOGRAFIE DANA FOTOGRAFIE

eelt: het zijn onaangename voetproblemen
die op het pad komen van veel wandelaars.

Welke categorie je ook kiest, pasvorm is alles.

Waar de schoen wringt? Veel van deze

Probeer daarom verschillende maten, pas de

klachten ontstaan door verkeerd schoeisel.

schoen met wandelsokken en controleer of de
leest past bij de vorm van je voet. Doe dit nooit

Een A-B-C’tje

’s ochtends, omdat voeten in de loop van de

Bedenk eerst waarvoor je ze wilt gebruiken.

dag iets zwellen. Heb je zwakke enkels, of ga

Een langeafstandswandeling door de Alpen

je over zwaar terrein? Dan bieden hoge

vraagt meer van je schoeisel dan een

wandelschoenen uitkomst. Als je gaat

wandeling door de Hollandse polder. Om je te

wandelen over vlakke paden heb je meer aan

helpen worden wandelschoenen ingedeeld in

luchtigere, lage schoenen. Besteed ook

vier categorieën:

aandacht aan de zool. Naast een goed profiel

A. Lichte wandelschoen voor gemakkelijke

moet deze veel grip bieden. Een uitneembare

wandelingen in het bos en over de weg.

Ortholite inlegzool met een voorgevormd

B. Zeer populaire trekking- of bergwan-

voetbed biedt extra comfort. Zelf proberen?

delschoen. Hoger en steviger dan de

Wie de schoen past…
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20 jaar
Human Nature

Dat gaan we vieren! Heb jij een
jas, fleece of een paar schoenen
van Human Nature waar je al jaren
mee op reis gaat? Heb je gewandeld
in Duitsland, bergen beklommen
in Zwitserland of gefietst in
Nepal? Laat ons weten waar je er
allemaal mee geweest bent!
De mooiste inzendingen belonen
we met een nieuwe versie van
jouw Human Nature-artikel en een
vermelding in de Kampioen of
huis-aan-huis-folder. Stuur je
verhaal met foto naar ons via
humannature.nl. Inzenden
kan t/m 31 augustus.

Een dagje Amsterdam

ALTIJD LEUK!
Onze hoofdstad
trekt miljoenen
bezoekers uit het
buitenland. Maar
heb je zelf de
hoogtepunten
weleens gezien?
Rondvaart Amsterdam

Bijzonder leerzaam

Geniet van een prachtige rondvaart door de

Ontdek de wonderen van het menselijk

grachten van Amsterdam. De vernieuwde

lichaam en vind het geluk in het anatomie-

rondvaartboten van Rederij Lovers nemen je

museum Body Worlds. Body Worlds: The

een uur lang mee over de beroemde

Happiness Project is een permanente

grachten. Je zult je verbazen over de

tentoonstelling die laat zien wat ons gelukkig

architectuur van de indrukwekkende

maakt en wat het effect hiervan is op onze

grachtenpanden en pakhuizen, en

gezondheid. een fascinerend en leerzaam

kennismaken met de belangrijkste

museum, met meer dan 200 anatomische

bezienswaardigheden die Amsterdam rijk is.

preparaten van echte menselijke lichamen.

Ledenvoordeel: koop je kaartjes op

Ledenvoordeel: koop je kaartjes op

anwb.nl/lovers en krijg tot € 8,- korting

anwb.nl/body-worlds met € 8,- korting

(normale prijs € 16,-).

(normale prijs € 20,-).

Leuke buurten
DE PIJP
Levendige mix van cultuur,
keukens en cafés
DE PLANTAGE
Culturele stadstuin met
elegante architectuur
WESTERPARK
Groene, energieke en
creatieve ontmoetingsplaats
OUD ZUID
Van wereldberoemde kunst tot
chique boetiek

Lekker anders
in Amsterdam
• Het
• Het
• Het
• Het

Tassenmuseum
KattenKabinet
Pianola Museum
Pijpenmuseum

winkeltip

buitenkans

Korting om te grijpen

Omdat in iedere kast
een paar wandelschoenen thuishoort.
Deze maand 10 euro
korting bij de ANWB op
een paar wandelschoenen
naar keuze. Grijp die
kans!
K AM
AANB PIOEN
IEDIN
G!

,€KO1R0
TING
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Voordeelbon

Alleen voor ANWB-leden: koop een paar
wandelschoenen naar keuze van ten minste
€ 50,- en krijg direct € 10,- korting*.

Lever deze bon in bij een ANWB-winkel, of
verzilver de code ‘wandelschoen’ op anwb.nl/
buitenkans**. Inleveren kan van 29 juni t/m
30 juli 2017.

KOPLOPER

De ANWB is koploper in de verkoop van wandelschoenen. Door het
ruime aanbod – hoog, laag, verschillende trekkingklasse – vind je
voor iedere wandeling geschikte wandelschoenen en loop je
letterlijk en figuurlijk weg met jouw ideale stappers.

* Vraag onze medewerkers naar de actievoorwaardeen
** Klik op ‘couponcode invullen’ in je winkelmand, vul de code in en
klik op ‘couponcode toepassen’.

op reis

Hoe langer lid, hoe meer voordeel
vanaf

€ 99,p.p.

Midweek of weekend Overijssel

Genieten van Giethoorn
Giethoorn is net een openluchtmuseum.

BLAUW

Ontdek het Overijsselse dorp in een

• weekend of midweek in een bungalow

traditionele Gieterse punter, peddelend
in een kano, ontspannen vanuit een

Meerkoet (max. 4 personen) of Stern (max.
6 personen) op Vakantiepark Giethoorn

Ga je mee?

Boek op anwb.nl/ledenvoordeel-

fluisterboot of comfortabel in een sloep.

• informatiepakket Giethoorn

reizen of bel ANWB Ledenreizen op

Liever te voet of op de fiets? In Giethoorn

• parkpas met kortingen bij verschillende

088-269 02 69, keuzenr. 1 (lokaal tarief).

zijn meer dan 60 wandelroutes en
diverse prachtige fietsroutes.

winkels in Giethoorn
Stern

• bedlinnen, eindschoonmaak, toeristenbelasting en servicekosten

4 t/m 28 aug.

Meerkoet

€ 329,-

€ 369,-

Wat krijg je?

+ koffie of thee met boerenbrok

8 sep. t/m 30 okt. € 169,-

€ 189,-

Je verblijft in een bungalow op het kleinscha-

+ 1x driegangendiner in Eetcafé Giethoorn

1 nov. t/m 18 dec. € 99,-

€ 119,-

lige Vakantiepark Giethoorn, gelegen in het

BRONS – alle bovenstaande extra’s

22 dec. t/m 2 jan.

€ 119,-

€ 129,-

centrum van Giethoorn. Alle bungalows liggen

+ 1x ontbijt in de bungalow

5 jan. t/m 26 mrt.

€ 99,-

€ 119,-

op een landtong en hebben een eigen

ZILVER – alle bovenstaande extra’s

6 t/m 23 apr.

€ 169,-

€ 189,-

aanlegsteiger. Op het park is een gezellig

+ handdoeken- en keukendoekpakket

eetcafé en er is een afhaalservice voor

+ barbecue of gourmetstel in de bungalow

broodjes, ontbijt, barbecue en gourmet. Op

GOUD – alle bovenstaande extra’s

vertoon van je parkpas kun je gratis gebruik

+ rondvaart door Giethoorn

maken van het zwembad, tennissen of

PLATINA – alle bovenstaande extra’s

boerengolfen van Villapark de Weerribben.

+ entree museum De Oude Aarde

Vanafprijzen zijn p.p. bij 2 volbetalenden en
o.b.v. beschikbaarheid. Aankomst op vrijdag
(weekend) of maandag (midweek) van 8/9/17
t/m 26/3/18. Toeslag 3e-6e pers.: € 39,- p.p.
Exclusief: borg € 100,- (ter plaatse te betalen)
en reserveringskosten € 20,- per boeking.

Ook je reisgezelschap profiteert van
de voordelen van jouw paskleur

Groepswandelvakantie langs witte dorpen

8 dagen Andalusië
Witte dorpen, heuvels met olijfgaarden,

Transavia, inclusief 20 kg ruimbagage

Ga je mee?

ruisende graanvelden, rotsformaties en

• 7 nachten inclusief ontbijt en diner

eindeloze bloemenzeeën. De fraaie

• deskundige ANWB-reisbegeleiding

heuvelgebieden van Andalusië zijn het

• transfers in comfortabele minibus

anwb.nl/ledenvoordeelreizen of bel

decor van deze heerlijke wandel-

+ gebruik badhanddoeken bij het zwembad

ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69,

vakantie mét ANWB-reisbegeleider.

+ bezoek Alhambra t.w.v. € 30,- p.p.

keuzenr. 4 (lokaal tarief).

Boek deze wandelreis op

inclusief gids (Nederlands- of Engelstalig)

Wat krijg je?

BRONS

21 en 28 sep., 5 okt.

€ 1.029,-

Je verblijft in viersterrenhotel Antequera in het

• alle bovenstaande extra’s

12 en 19 okt.

€ 1.139,-

gelijknamige fraaie stadje. Het hotel heeft

+ ANWB Extra reisgids Andalusië (1 p.b.)

26 okt.

€ 1.029,-

ruime, comfortabele kamers, een buiten-

ZILVER

16 en 23 nov.

€ 799,-

zwembad en spa. Onder deskundige

• alle bovenstaande extra’s

7 en 14 dec.

€ 849,-

begeleiding maak je lichte wandelingen (van

+ fles wijn en fruitmand (1 per boeking)

21 en 28 dec.

€ 939,-

ca. 2 tot 4 uur) door olijfgaarden en de kloof

GOUD

van Ronda. Je bezoekt flamingo’s en

• alle bovenstaande extra’s

natuurlijk het Moorse Alhambra in Granada.

+ 1 diner in Hotel Convento de la Magdalena
PLATINA

BLAUW

• alle bovenstaande extra’s

• retourvlucht Amsterdam – Málaga met

+ excursie Dolmenes of spabehandeling

€ 799,p.p.

Vanafprijzen zijn p.p. en geldig bij 2 volwassenen o.b.v. beschikbaarheid in een 2-pers.
kamer. Min. 10 pers. per vertrek. Toeslag
1-p.kamer € 210,- p.p. Excl.: toer.belasting
€ 4,- p.p.p.n. (ter plaatse te betalen), Calamiteitenfonds € 2,50 en res.kosten €20,- p.b.
Deze uitvoerder is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

vanaf
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vanaf

€ 139,p.p.

Bier met curryworst

4 dagen Berlijn
Bezoek bruisend Berlijn! Een van de

BLAUW

populairste steden, waar heden en

• 3 hotelovernachtingen in Hotel andel’s by

verleden hand in hand gaan. De stad

Vienna House Berlin

Ga je mee?
Boek deze stedentrip op

heeft zich sinds de Val van de Muur in

• dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet

anwb.nl/ledenvoordeelreizen of bel

een razend tempo ontwikkeld, maar

+ gratis parkeren bij het hotel of zitplaats-

ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69,

een goede curryworst met bier is van
alle tijden.

Wat krijg je?
Je verblijft in het viersterren-superior Hotel

reservering indien vervoer per trein

keuzenr. 1 (lokaal tarief).

BRONS
• alle bovenstaande extra’s

Met de auto

+ Berliner biertje met een zoutje in hotelbar

28 juli t/m 31 aug., nov.

€ 139,-

1 sep. t/m 31 okt.

€ 189,-

ZILVER

andel´s by Vienna House Berlin. Dit indruk-

• alle bovenstaande extra’s

Met de trein

wekkende hotel met uitzicht op de

+ een curryworst bij een Berliner

28 juli t/m 31 aug., nov.

€ 279,-

1 sep. t/m 31 okt.

€ 329,-

Fernsehturm op Alexanderplatz, ligt aan de

Currywurstbude

Landsberger Allee direct tegenover een

GOUD

station van de S-Bahn. Het moderne hotel

• alle bovenstaande extra’s

heeft 2 restaurants en een prachtig wellness-

+ upgrade naar een Deluxe kamer

centrum. De hotelkamers zijn voorzien van tv,

PLATINA

gratis wifi, dvd-speler, minibar en een

• alle bovenstaande extra’s

badkamer met bad of douche, toilet en föhn.

+ entree tot museum Story of Berlin

Bovenstaande vanafprijzen zijn per persoon
o.b.v. beschikbaarheid van een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer € 145,-.
Exclusief: bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50
en reserveringskosten € 20,- per boeking.

Zon, zee en prachtige natuur

9 dagen Bonaire
Een pure verwenvakantie in Caraïbisch

• luchthavenbelasting en int. toeslagen € 64,-

Nederland. Combineer een zonvakantie

• retourtransfer luchthaven – hotel

met uitstapjes in de natuur. Bekijk de

• 7 overnachtingen o.b.v. logies

duizenden vogels op Bonaire of maak

• lokale ANWB-reisleiding

ledenvoordeelreizen of bel ANWB

een wandeling over de prachtige

+ begeleide natuurwandeling

Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr.

promenade in hoofdstad Kralendijk.

BRONS

7 (lokaal tarief).

Wat krijg je?

Ga je mee?

Boek deze vakantie op anwb.nl/

• alle bovenstaande extra’s
+ ontbijtbuffet op de aankomstdag

21 sep.

€ 949,-

In ca. 10 uur vlieg je met KLM comfortabel

ZILVER

7, 14, 28 sep., 5 okt.

€ 999,-

naar Bonaire. Je verblijft 7 nachten in het

• alle bovenstaande extra’s

26 okt., 30 nov., 7 dec. € 1.079,-

nieuwe viersterrenhotel Courtyard by Marriott

+ begeleide vogelexcursie met o.a. flamingo’s

12 okt., 2 t/m 23 nov.

Bonaire, met de uitstraling van een klein

GOUD

19 okt., 14 dec., 4 jan. t/m

Caraïbisch dorpje. Het resort beschikt over

• alle bovenstaande extra’s

1 feb., 1 t/m 22 mrt.

€ 1.239,-

een restaurant, bar en supermarkt en een

+ 3-gangendiner in grillrestaurant van hotel

8, 15 feb.

€ 1.349,-

heerlijk zwembad. De moderne kamers

PLATINA

22 feb.

€ 1.469,-

hebben airco, gratis wifi, tv en koffie- en thee.

• alle bovenstaande extra’s

21 dec.

€ 1.999,-

+ retourtocht met watertaxi naar Klein Bonaire

28 dec.

€ 2.469,-

Kijk op de website voor de volledige

Vanafprijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid
in een 2-pk. Toeslag 1-pk. v.a. € 415,-.
Excl.: Cal.fonds € 2,50 en res.kstn € 20,- p.b.

BLAUW
• retourvlucht van Amsterdam naar Bonaire
met KLM, incl. 23 kg ruimbagage

prijsinformatie en een 12-daags verblijf!

€ 949,p.p.

75

Deze uitvoerder is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

vanaf

€ 1.159,-

vanaf

€ 8.250,p.p.

Once in a lifetime!

Expeditie Antarctica
Ga mee op deze 16-daagse ‘once in a

• 10 nachten op de Ortelius o.b.v. volpension

lifetime’ reis naar Antartica! Het ijzer-

• Zodiac boottochten, excursies aan wal en

sterke expeditieschip Ortelius vormt 11
dagen lang de basis op zee om van dicht
bij zeevogels, pinguïns en walvissoorten
te zien.

Wat krijg je?

groepsactiviteiten, lezingen en presentaties
• ANWB-reisbegeleider in Buenos Aires en
Ushuaia en een host aan boord

Ga je mee?

Boek deze expeditie op anwb.nl/
ledenvoordeelreizen of bel ANWB

+ reisgids Antarctica

Ledenreizen op 088-269 02 69,

BRONS

keuzenr. 4 (lokaal tarief).

• alle bovenstaande extra’s

Je vliegt met KLM via Buenos Aires (met

+ internet databundel van 20MB (aan boord)

Vertrek op 20 januari 2018

hotelovernachting) naar Ushuaia. Hier ga je

ZILVER

2-persoonsbuitenhut

€ 8.250,-

aan boord van de Ortelius. Tijdens de

• alle bovenstaande extra’s

4-persoonsbuitenhut*

€ 6.950,-

expedities spot je pinguïns, bultruggen,

+ dranktegoed van € 50,- (aan boord)

*op indeling mogelijk

vinvissen en allerlei zeevogels en geniet je van

GOUD

een prachtig landschap met steile bergen en

• alle bovenstaande extra’s

gletsjers.

+ kampeerovernachting onder de

BLAUW

PLATINA

• retourvlucht Amsterdam – Buenos Aires

• alle bovenstaande extra’s

Antarctische hemel t.w.v. € 100,-

– Ushuaia, incl. 23 kg ruimbagage
• hotel + ontbijt: 2x Buenos Aires, 1x Ushuaia

+ wandelexcursie door Buenos Aires met
lokale gids plus lunch t.w.v. € 150,-

Bovenstaande vanafprijzen zijn per persoon
en o.b.v. beschikbaarheid.
Alleenreizend? Maak dan gebruik van de
4-persoonshut op indeling.
Exclusief: fooi, verplichte reisverzekering,
bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 en
reserveringskosten € 20,- per boeking.

€ 5 KORTING

op het reguliere tarief (≥120 cm)
Koop je tickets op:
anwb.nl/toverland
Aankoop t/m 3 september 2017 en
geldig t/m 30 september 2017

Elke woensdag
19 juli t/m 23 aug
Geopend tot
23.00 uur

Koop je tickets nu..
van

€16,50
voor

€11,50

Wil jij de spanning van ontdekkingsreizigers uit de 17e
eeuw beleven? Koop dan vóór 1 september tickets voor
Madurodam met korting.
Nieuw Amsterdam is een nieuwe, spectaculaire
familie-attractie. In de meeslepende show ga je terug in de
tijd en beleef je New York uit de 17e eeuw. Natuurlijk mag
jij in de attractie je handen uit de mouwen steken.

Nieuwe attractie:

De tickets zijn geldig tot en met 30 september 2017. Ticketverkoop
alleen voor ANWB-leden via www.anwb.nl/landvananwb

Waar anders heb je de mogelijkheid om spectaculaire
ONTMOETINGEN te hebben met historische personen,
ﬁlmsterren, (Marvel) superhelden, topartiesten, sporters
en kunstenaars? Ontmoet naast Anne Frank en Gandhi ook
verschillende leden van ons KONINKLIJK HUIS. Voor de
MUZIEKLIEFHEBBERS is er ook genoeg te beleven. Poseer
met Ariane Grande en maak een selﬁe met Taylor Swift!
Ontvang 40% korting op de toegangsprijs van Madame Tussauds.
De tickets zijn t/m 01-09-2017 te bestellen en te verzilveren t/m
30-09-2017.
Madame Tussauds Amsterdam Dam 20 1012 NP Amsterdam
www.anwb.nl/landvananwb

40R%TING
KO

Pest, brand, moord en verraad spannen samen om
aan de slag te gaan binnen de donkere muren van
The Amsterdam Dungeon. Kom jij levend terug uit
deze walgelijke omstandigheden? Je beleeft zoveel
lol dat het eng wordt!Als je ten prooi valt aan dit
soort bangmakerij, is de enige remedie de grappige
kant ervan in te zien. Dus Verman je of geef je over
en breng een bezoek aan het voorportaal van het
duistere en bandeloze verleden van Amsterdam.
Ontvang 40% korting op de toegangsprijs van
The Amsterdam Dungeon. De tickets zijn t/m
01-09-2017 te bestellen en te verzilveren t/m
30-09-2017.

The Amsterdam Dungeon
Rokin 78
1012 KW Amsterdam
www.anwb.nl/landvananwb

vanaf

119

p.p.

4-, 6- of 8-daagse More Inclusive, Duitsland

TIJD VOOR THÜRINGEN!
‘Boven alle toppen heerst rust!’ Ontdek de streek waar Goethe zijn
beroemdste dichtregels schreef. Op de honderden wandelpaden van
het Thüringer Woud kom je helemaal tot rust! Behalve het ‘groene
hart van Duitsland’ is Thüringen ook een schatkamer vol cultuur en
stedelijk schoon. Breng een bezoekje aan Weimar. Volg de sporen
van Bach in prachtig Erfurt en beklim de Wartburg in Eisenach,
misschien wel de meest historierijke burcht van Duitsland! En wat
dacht je van Schmalkalden, met zijn juweeltjes van vakwerkhuizen?
JE VERBLIJF Het prachtig gelegen hotel Rodebachmühle in
Georgenthal in het Thüringer Woud. Het hotel beschikt over
restaurants, een gezellige bar met haard, sauna en ﬁtness.
INBEGREPEN
• 3, 5 of 7x overnachting
• 3, 5 of 7x ontbijtbuffet
• 3, 5 of 7x driegangendiner of buffet
• 1x welkomstdrankje
• 1x wandelkaart van de regio
• 1x wandeling met de boswachter
• 1x entree pluchedieren-museum Steiner
• gebruik van sauna en ﬁtnessruimte
• gebruik wiﬁ
PRIJZEN
01/05-30/09
01/10-31/10
01/11-20/12

4 DAGEN
129
119
119

6 DAGEN
219
199
189

8 DAGEN
309
269
269

Prijzen in € p.p. op basis van een 2-persoonskamer. Niet inbegrepen:
reserveringskosten (€ 20,-), kosten calamiteitenfonds (€ 2,50) en toeristenbelasting
(€ 1,- p.p.p.d.). Wijzigingen voorbehouden.

www.pharosreizen.nl/gelezen-in/kampioen
023 - 55 42 870 | zoekcode 78315

doe mee!

ANWB in actie, samen met jou

Fijne
vakantie!

MAMA, IK
VERVEEL MIJ... NIET!
ANWB Vakantieboekje

ANWB

HAA
GRATILS
OP!

V A N IE

boekje

VOOR JOU!

TeksT WILLEKE DONKERSLOOT EN ELLY DE VREUGD

NAAM:

Ben jij tussen de zes en twaalf jaar

Tips voor onderweg

oud? Dan hebben we iets leuks! In onze

Wist je dat je op anwb.nl leuke kinderroute-

ANWB-winkel kun je een gratis vakan-

kaarten kunt printen voor je op vakantie

tieboekje ophalen.

gaat? Zo kun jij precies vertellen wat er
onderweg allemaal te zien is. Op de

Het vrolijke blad staat vol puzzels, recepten

routekaarten vind je naast leuke weetjes en

en leuke binnen- en buitenspelletjes voor de

tips ook een achterbankbingo. eens kijken

vakantie. en upload jij je vakantiefoto of teke-

wie er het eerst een vliegtuig heeft gespot of

ning, dan win je misschien wel vier kaartjes

een man met een baard.

voor een dierentuin naar keuze. Waar wacht

kijk op anwb.nl/kinderroutekaarten en
anwb.nl/achterbankbingo. Met de ANWB
hoef jij je deze zomer niet te vervelen!

je nog op? Hup, naar de ANWB-winkel en
zorg dat jij er ook eentje hebt! Wil jij liever
een digitaal exemplaar? Ga dan naar anwb.nl/
vakantieboekje.

IJSJES MAKEN • PUZZELS • HUTTEN BOUWEN
QUIZ • FOTOWEDSTRIJD • DOOLHOF
HAMBURGERS MAKEN • STERREN KIJKEN

ANWB
VAKANTIEBOEKJE

1 bon = 1 boekje

Lever deze bon in bij een ANWB-winkel en ontvang
1x het ANWB Vakantieboekje. Wees er snel bij want
op=op!

actienieuws

WIJ STAAN BIJ
DE GRENS!

Kom
langs

Vacatures!
De wensen van onze leden vormen het

Zaterdag 8 juli staan onze wegenwachten

uitgangspunt voor het handelen van de

samen met ANWB-vrijwilligers bij grensover-

ANWB. Wil jij daar een rol in spelen?

gang Hazeldonk langs de A16 bij Breda.

Word dan lid van de bondsraad. Per 1

samen checken zij of je auto écht klaar is

januari 2018 zijn er 31 vacatures. Voor

voor de lange vakantietocht. We controleren

acht vacatures kan het zittende bonds-

onder meer de verlichting, vloeistoffen en de

raadslid voor herbenoeming worden

staat van de banden. Ook je caravan of

voorgedragen. Daarnaast zijn er 23 open

aanhanger kun je laten nakijken en ANWB

vacatures. Je kunt je aanmelden voor de

experts hebben de laatste reisinformatie.

provincie waarin je woont.

kom je gezellig langs? We staan voor je
klaar tussen 6.30 en 12.30 uur. kijk op

Drenthe 1 open vacature

anwb.nl/vakantiecheck.

Flevoland 1 open vacature
Friesland 1 herbenoeming en

Fietes !
me

81

Ontdek Brabant

3 open vacatures

samen met de Brabantse Natuurpoorten organiseert de

en 2 open vacatures

ANWB in juni en juli fietstochten door de Brabantse

Groningen 1 open vacature

natuur. Je kunt alleen op pad of meedoen aan een

Noord-Brabant 3 open vacatures

begeleide tocht. Je fiets wordt vooraf gratis gecheckt en

Limburg 1 herbenoeming en 1 open

ANWB-vrijwilligers zijn van de partij met informatie over de

vacature

omgeving. Fiets je mee? Dan ontvang je een goodiebag.

Noord-Holland 1 herbenoeming en 3

In bezit van een ANWB Fietspas? Dan krijg je wat lekkers

open vacatures

bij de koffie. kijk op anwb.nl/ontdekbrabant voor de

Overijssel 2 herbenoemingen en 2

data en om je aan te melden.

open vacatures

Gelderland 2 herbenoemingen

Utrecht 2 open vacatures

FIETSENDE
ROUTEAMBASSADEUR

Zeeland 1 open vacature
Zuid-Holland 1 herbenoeming en 3
open vacatures

WIL JE JE AANMELDEN?

Met het fietsseizoen in volle gang is het belangrijk dat fietsroutes op

Download het formulier op anwb.nl/

orde zijn. Is de wegsituatie veranderd, hangen de knooppuntenbor-

bondsraad of vraag het aan via

den er nog en hoe is de staat van het fietspad? Allemaal punten

verenigingssecretariaat@anwb.nl.

waar de 120 routeambassadeurs van de ANWB op letten als zij op

Aanmelden kan t/m 15 september,

pad gaan voor hun jaarlijkse check van de meer dan 400 bewegwij-

vermeld daarbij je ANWB-lidmaat-

zerde fietsroutes die de ANWB rijk is. Wil je ook routeambassadeur

schapsnummer.

worden? Meld je aan via anwb.nl/vrijwilligers.

kampioenpuzzel
BIJNA IN
SLAAP
VALLEN

ZANGSTEM

TANDARTSGE REEDSCHAP

EEN ZEKERE

BEKLEMD

POPULAIR
LIED

ALOM

Kamperen met zijn zessen!

8
AM. STAAT
VLUG

Eerste prijs

INLEIDING

KIJKBUIS

IN ORDE

CHIN.
STAATSMAN

3

3x een kam-

BEHOEFTIG

voor 6 personen

NAAR EEN
TIJDSTIP
TOEREKENEN

SPORTARTIKEL
POLITIEKE
PARTIJ

SLAP

peervakantie

IEDER

6

t.w.v. € 300,-. Op
de 17 prachtige

KORENHALM

RCN Vakantieparken vind je rust, ruimte en enthousi-

FRISDRANK

aste recreatieteams met leuke activiteiten voor het
hele gezin. Ieder park heeft een eigen karakter en

CANAPÉ

een unieke ligging in de natuur. De 3 kampeervakan-

SPIJS

ties zijn te verzilveren in 2017 én 2018 in Nederland.

1

PIEPTOON

Meer info: www.rcn.nl.

BUISLAMP

ALSMEDE

ROOFDIER

9

Tweede prijs

BAND

Een weekend op

INDIVIDU

Panoramacamping

VOORZETSEL
DE GEZA MENLIJKE
KLANTEN

OVERMATIG

IEP

WAT

AANTAL

Petite Suisse voor 4
personen t.w.v. € 349,-.

2

In het hart van de Belgische Ardennen ligt Panoramacamping Petite Suisse. een viersterrencamping
met goede voorzieningen zoals een verwarmd

4
LOF

buitenbad, speeltuin en een tennisbaan. Inclusief

SLOTWOORD
VAN GEBEDEN

TAK

driegangendiner, bedlinnen en toeristenbelasting.
Meer info: www.petitesuisse.be.

ZACHTE
GLOED

7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Derde prijs

PRODuCtIe naïma boultam

3x Human Nature Rugzak Altea
t.w.v. € 19,99 (niet-leden € 24,99).
Deze rugzak is gemaakt van stevig
honingraat ripstop polyester. Met

Puzzel mee voor het
Zeldzame Ziekten Fonds

afsluitbaar hoofd- en voorvak en

De Stichting Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een
zeldzame aandoening. Het ZZF financiert onderzoek en organiseert
lotgenotencontact. Voor kinderen die lijden aan een zeldzame aandoening organiseert het ZZF vakantiewebel je
r ken en familiedagen waarbij het hele gezin kan
oplossing naa
genieten van een onbezorgde dag
naar dierentuin of attractie…of sms
park. Zie: www.zzf.nl.

KamPIoEn
PuZZEllIJn2
0909-123 4in5), 6
(¤ 0,35 p/m
g
24 uur per da
bereikbaar

KamPIoEn
+ oplossing
e-mailadre &
s
naar 3010
(€
0,40 p.o.b.
)

ventilerend rugpand. Meer info:
anwb.nl/webwinkel.

Bellen of sms’en!
Los de puzzel op en zet de genummerde letters in de
overeenkomstig genummerde vakjes. De oplossing
kun je inspreken op de Kampioen Puzzellijn of
sms’en. De opbrengst gaat naar Stichting Zeldzame

Oplossing Kampioen 6:
reisgenot

Ziekten Fonds. Bellen of sms’en voor 28 juli 2017.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

S
IJ

B

ES

TE

PR

€

Binnen 1 dag
WWW.VEILIGDOUCHEN.NL
BEL 0800 0200 962

Ja, stuur mij een gratis brochure voor de:

Badkamers

Bedden

Naam
Straat + nr
Postcode
Telefoon

Plaats
KAMP_29_06

Stuur deze bon in een envelop naar:
Zwaluw Comfortsanitair/Batavia Boxsprings
Postbus 53 - 3890 AB Zeewolde, Nederland

NIEUW: LEDIKANTEN

WWW.BATAVIABOXSPRINGS.NL
BEL 0800 2282 842

BOXSPRINGS

Revolutionair railsysteem

Otolift heeft een nieuwe traplift
geïntroduceerd: de Otolift Modul-Air.
Deze traplift heeft de dunste enkele rail ter
wereld en is volledig uit voorraad leverbaar.

Slechts 48 uur levertijd!

Dankzij deze unieke technologie wordt het
dure maatwerk overgeslagen, en kunnen
wij zowel rechte als gebogen trappen
binnen 48 uur van een traplift voorzien!

Niet goed = geld terug

Bent u niet tevreden met uw Otolift?
Geen probleem. Wij bieden u een
unieke niet-goed-geld-terug-garantie
aan op de Otolift Modul-Air.

€250 korting!
Bel gratis naar 0800 444 777 0 en
vermeld de code “KAMPIOEN250”
of ga naar www.otolift.nl/kampioen
Actie geldig t/m 31-12-2017

De voordelen van Otolift
• Marktleider in Nederland

• 24/7 service netwerk

• 125.000 trapliften
geplaatst in Nederland

• Alle keuze in trapliften,
nieuw en gebruikt

• Betrouwbaar familiebedrijf, • Huren al vanaf één
sinds 1891
maand mogelijk

Uniek! Nieuwe
revolutionaire
traplift!

Bel gratis 0800 444 777 0
Of kijk op www.otolift.nl

Dé meest gekochte traplift van Nederland

Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Otolift Trapliften, Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

KAMPIOEN2017

voor een gratis thuisadvies of om onze
gratis brochure te bestellen.

Ja, stuur mij de gratis brochure

ledenaanbieding

knip knip
Nederland houdt
van bonnetjes
uitknippen. Daarom de Kampioen
Voordeelbon. Pak
die schaar en
knippen maar…

Iedere maand korting knippen
K AM
AANB PIOEN
IEDIN
G!

€ 279,- R
NU VOO

€ 239,-

SLIMME FIETSENDRAGER

• eenvoudig en snel te monteren

• geschikt voor twee (elektrische) fietsen
• met kantelsysteem om bij de kofferbak te komen
• maximaal draaggewicht 60 kg
• extra veilig dankzij afsluitbare frameklemmen
• gewicht drager 18 kg
Actie voor ANWB-leden: nu van € 279,voor € 239,- (niet-leden € 299,-).

Voordeelbon

Alleen voor ANWB-leden: € 40,- korting op de
ANWB-fietsendrager Touring II.

Lever deze bon in bij een ANWB-winkel, of
verzilver de code ‘fietsendrager’ op anwb.nl/
kampioenknip* en betaal geen € 279,- maar € 239,-.
Inleveren kan van 29 juni t/m 30 juli 2017. Op = op.
*Klik op ‘couponcode invullen’ in je winkelmand, vul de code in en klik op ‘couponcode
toepassen’.

techniekinbeeld

hoe werkt?
DE
O
H MO- E
KINETISCHG
KOPPELIN

De Wegenwacht legt uit

1
1

Wat doet ’ie?

Via de aandrijfas wordt de kracht van de
motor overgebracht naar de wielen. Tussen
deze aandrijving en de wielen zitten twee
homokinetische koppelingen. Deze koppelingen zorgen ervoor dat het wiel onder alle
omstandigheden goed blijft draaien, dus
ook in bochten en over hobbels. Ieder wiel

2

heeft zijn eigen homokinetische koppeling.

TeksT FEMKE ZIJLEMA M.M.V. ANWB TECHNISCHE INFORMATIE EN R&D TekeNING MOKER ONTWERP

3

87

5

Waardoor slijt ’ie?
De homokinetische koppeling is ingevet
en afgedicht met een rubberen stofhoes om vuil uit de kogels en spiebanen
te weren. Door de vele bewegingen die
de koppeling maakt of door veroudering
van het materiaal kan de stofhoes scheuren.

Hoe werkt ’ie?

Ga je rijden, dan gaat de aandrijfas aan het werk. Maar

4

Is dat het geval, dan kan de koppeling snel
slijten en uiteindelijk bijgeluiden veroorzaken. Op tijd de hoes vervangen dus.

naast ronddraaien moet een autowiel ook kunnen sturen en
veren. Daar is de homokinetische koppeling voor bedacht.
Het is een soort gewricht van kogels en geleidbanan dat
meebeweegt met de bewegingen van de weg. Vergelijk het
met een ober die dankzij zijn elleboog het dienblad altijd
recht kan houden.

1 koppeling 2 kogels 3 stofhoes 4 aandrijfas
5 geleidbanen

Maak Nederland filevrij

Minister, lee
Slecht nieuws: we gaan de komende jaren
nog vaker in de file staan. In 2021 zal de
reistijd met 38% zijn toegenomen ten
opzichte van 2015. Hoe lossen we dat op?
We kunnen het ons nu niet meer

Als oplossing werd daarom het allereerste

voorstellen, maar wie zestig jaar

klaverblad in Nederland bij knooppunt

geleden in de file stond, was blij en

Badhoevedorp bij Schiphol in 1967

trots: te laat op je werk door een file

opengesteld. Daarna volgde de eerste

betekende immers dat je een auto kon

fly-over bij het Prins Clausplein bij Den Haag

betalen.

op 20 juni 1985. En nog acht jaar later (op

Even een stukje geschiedenis: de

strook geopend op een van de drukste

allereerste file ontstond op 29 mei 1955 bij

knooppunten van ons land, de A1 tussen

knooppunt Oudenrijn, en werd door een

Diemen en Muiderberg.

verkeersregelaar opgelost.

Twintig jaar geleden, in 1997, kwam de

Het duurde nog negen jaar (1964) voordat

spitsstrook erbij. En met die spitsstrook zijn

de ANWB met radiobulletins begon over de

we zo tevreden, dat na aanname van de

toestand op de wegen, en langzamerhand

spoedwet in 2003 het aantal spitsstroken in

begonnen we files steeds irritanter te

hoog tempo werd uitgebreid.

27 oktober 1993) werd de eerste carpool-

vinden.

is beter openbaar
vervoer de oplossing
voor het fileprobleem?

Strijd tegen files Wat is het beste idee? Stem mee
Welke van deze 10 ideeën is de beste
TEkST Charlotte van ‘t Wout

oplossing tegen de files. Laat het ons
weten via anwb.nl/minderfiles.

Idee 1
Uitbreiden van het
wegennet
Openen van spitsstroken, verbreden
bestaande wegen en
betere aansluiting
van de rijkswegen op
het onderliggende
wegennet.

Idee 2
eigen strook voor
vrachtwagens
Waar mogelijk een
eigen baan voor
vrachtwagens
waarbij men
uiteraard rekening
houdt met op- en
afritten.

Idee 3
Investeer in slimme
technologie
Aanleggen van
meer Groene
Golven bij verkeerslichten en andere
technologische
oplossingen.

Idee 4
Leer van ongevallen
Maak meer gebruik
van weggebruikers
om te achterhalen
waardoor ongevallen zijn ontstaan en
te voorkomen dat
het nog een keer
gebeurt.

anwbinactie

est u Mee?
Nu actie nodig!
Tijdens de economische crisis van 2008 daalde het aantal
files fors, om na de crisis weer even hard te groeien. Dat
bleek ook vorig jaar, toen wij ANWB-leden vroegen waar
zij het meeste oponthoud ervaren. Het resultaat: meer dan
4.000 knelpunten, verspreid over heel Nederland. ‘De
eerste knelpunten worden inmiddels dankzij
Rijkswaterstaat opgelost, zoals de A58 bij Oirschot en
knooppunt Joure’, zegt Sebastiaan van der Veer,
belangenbehartiger bij de ANWB. ‘Maar we zien ook dat
de files komende jaren verder stijgen.’
De ANWB wil daarom graag met het nieuwe
kabinet om tafel om de files op te lossen. Dat
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doet de ANWB niet alleen, maar samen met 17
andere partijen in de Mobiliteitsalliantie. Gezamenlijk
wordt gepleit voor extra investeringen en een
Mobiliteitsakkoord. Ook jij kunt meehelpen: laat weten
via anwb.nl/minderfiles over welke oplossing wij met de
politiek moeten gaan praten. Alvast bedankt voor je
stem!

Denk
me
met de
AnW e
B

op anwb.nl/minderfiles
Idee 5
Meer fietsen
Meer goede en
brede fietspaden en
snelle fietsroutes
voor woon-werkverkeer. Geef fietsers
zoveel mogelijk
voorrang en vermijd
lange wachttijden bij
verkeerslichten.

Idee 6
Verminder het
woon-werkverkeer
Stimuleer thuiswerken, flexibele werktijden of carpoolen
en verklein de
woon-werkafstand
door middel van
regulering of financiële beloningen.

Idee 7
Meer politie op
de snelweg
Meer aanwezigheid
van de politie om
gevaarlijk rijgedrag
- bumperkleven,
links inhalen, telefoon aan het oor direct te beboeten.

Idee 8
Verbeter het
openbaar vervoer
Maak het ov goedkoper, investeer in
snellere en betere
verbindingen.

Idee 9
Minder snelheidsverschillen
Zorg voor minder
wisselingen in de
maximumsnelheid.

Idee 10
Zorg voor betere
reisinformatie
Stimuleer up-to-date
verkeersinformatie
vóór een rit. Mensen
met variabele werktijden kunnen dan
sneller inschatten of
ze een uurtje later
moeten beginnen.

TEKST DIANNE LANDSMEER FOTOGRAFIE MAARTEN STOLP

SuPâh
gEzELLAg

Dagje Scheveningen

dagjestrand

Ritjes in het reuzenrad, anemonen aaien, bakkies
pleur drinken in het Kurhaus én met zijn allen de
surfplank op. Neem je kinderen gerust mee naar de
Haagse badplaats waar toeristen zo lekker hun tong
over breken: Scheveningen!
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Daar boven in de lucht

eenmaal bij hoort. De happer maakt deel uit van Sprookjesbeel-

Scheveningen heeft er sinds kort een heuse attractie bij: op de

den aan Zee, een gratis beeldenterras dat bij het museum Beelden

Pier prijkt nu namelijk een veertig meter hoog reuzenrad. Zo geniet

aan Zee hoort. Ook Hans en Grietje, Pinokkio en Gulliver kunnen

je van uitzicht op zee, strand en de Haagse skyline. Heb je iets te

hier uitgebreid bewonderd en beklauterd worden. En de lekkerste

vieren? Dan regel je er tijdens de rit een hapje en drankje bij!

haring? Die hap je bij Simonis, op Strandweg 77-79.

Lekkâh.

Naar de haaien

Chique pleur
Winston Churchill, Audrey Hepburn en Jon Bon Jovi gingen je

Anemonen aaien, kwallen kijken en onder happende haaien

voor: ze verbleven in het wereldberoemde Kurhaus. Naast

wandelen: tijdens een bezoekje aan SeaLife maak je het mee. In

overnachten kun je hier ook gewoon gezellig een bakkie ‘pleur’

de aquariumtunnel zwemmen haaien en kleurrijke vissen rakelings

doen in het restaurant Waves dat bij het hotel hoort. Op het

langs je hoofd. Kinderen krijgen een duiklogboekje - ‘raak een

grootste terras van Scheveningen, mét uitzicht op zee.

anemoon aan voor een stempel’ – en leren zo alles over het leven
in zee. Trouwens, als ANWB-lid krijg je 25% korting als je je kaartje

Schelpen 2.0

koopt op anwb.nl/landvananwb.

Urenlang schelpen zoeken hoort bij een dagje aan de Hollandse
kust. Uitgespeurd? Bekijk de indrukwekkendste exemplaren in het

Haringhappen

Muzee Scheveningen. De collectie varieert van griezelige

Niet alleen met het uitspreken van ‘Scheveningen’ hebben

kreeftachtigen en stekelhuidigen tot blinkend parelmoer. Extra

toeristen moeite, met het happen van een haring… minstens

leuk: combineer je museumbezoekje met een klim in de vuurtoren

evenveel. De metershoge Haringeter op de boulevard, hét symbool

(kinderen vanaf 5 jaar). Ja, daar mag je in! Wel even aanvragen

van de havenstad, laat echter zien dat haring happen er nu

vooraf. www.muzeescheveningen.nl.

dagjestrand

93
Vette tent

Prinses Wilhelmina,
Churchill en Jon Bon
Jovi sliepen in het
beroemde Kurhaus

Alleen al vanwege de naam verdient strandtent The Fat Mermaid
een bezoekje. Denk daar de lekkerste burgers en vis, hippe
inrichting én vrolijke serveersters bij en je hebt een perfecte break
of afsluiting van je dagje Scheveningen.

Lekker boulevaardje
De boulevard, die loopt van de Scheveningseslag tot aan de
haven, is niet zo lang geleden opnieuw aangelegd. Fijn, want in dit
nieuwe ontwerp zijn er verschillende hoogteniveaus. Wandelaars,
fietsers en automobilisten zijn zo mooi van elkaar gescheiden.
Ideaal flaneren dus! O ja, én extra soepel skaten, want ook aan
een goed wegdek is gedacht.

De planken op
Sportief tintje geven aan je dagje uit? Bij Aloha Surf op Strand

Struinen door de duinen

Noord 2B spring je met het hele gezin de surfplank op. Ze geven

Laat de hectiek van de badplaats even achter je en duik de duinen

hier namelijk ook surflessen aan families vanaf vier personen (twee

in voor een mooie wandeling. In het Westduinpark staan Schotse

volwassenen, twee kinderen). Voor de echte surfdude/surfbabe-

Hooglanders te grazen. Je kunt deze rossige runderen in bijna het

look scoor je een mooi pak in de surfshop. Even oefenen op dat

hele park tegen het lijf lopen (nou ja, achter schrikdraad dan).

casual loopje naar zee (plank losjes onder de arm), en hop, het

Minstens even leuk: maak een fietstocht door dit deel van de

water op!

duinen naar de boulevard van Kijkduin.

ledenaanbieding

198 stappen van het strand

3 dagen Scheveningen vanaf € 129,- p.p.
De schitterende kust, een gezellige boulevard, heerlijke strandtenten en volop
winkels en cultuur. Niet voor niets heeft Scheveningen een onweerstaanbare
aantrekkingskracht. Ook op jou?

De Amerikaanse
zender CNN
roemde ‘onze’
Scheveningse pier
in een uitzendiing
over de mooiste
pieren ter wereld.
#trots!

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer voordeel je krijgt.

+ portie bitterballen in de hotelbar
ZILVER
• alle bovenstaande extra’s

Wat krijg je?

Deze uitvoerder is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

Je verblijft twee nachten in viersterren Bilderberg Europa
Tot de 19de eeuw
telde
Scheveningen niet
meer dan drie
straten, waaronder
de Keizerstraat.

De eerste Pier in
Scheveningen
werd in 1901
geopend.

Gemeentemuseum Den Haag

Hotel Scheveningen. In precies 198 stappen sta je op

GOUD

het strand waar je de hele dag kunt relaxen of na een

• alle bovenstaande extra’s

enerverende dag in Den Haag, Madurodam of Duinrell

+ fles ‘wijn van Piet’ (1 per boeking)

even lekker kunt uitwaaien. Het hotel heeft een

PLATINA

uitstekende bistro, een overdekt zwembad, sauna,

• alle bovenstaande extra’s

solarium en stoombad. De hotelkamer heeft een

+ upgrade naar een Superior kamer met gebruik van

kingsize bed, badkamer, ruim balkon, tv en gratis wifi.
De échte haring is
klein, boterzacht
en zout. De grotere
en dikkere
exemplaren zijn
voor de export.

+ entree tot de Mondriaan-tentoonstelling in het

badjas en slippers

BLAUW

Wat koSt het?

• 2 nachten in een Comfort kamer van het Bilderberg

21 juli t/m 30 september

€ 139,-

1 oktober t/m 30 december

€ 129,-

Europa hotel Scheveningen
• 2x Bilderberg ontbijtbuffet
+ een glas wijn, bier of frisdrank in de hotelbar

ga je mee?

+ wandel- en fietsroutes door natuurgebied Meijendel

Boek deze reis op anwb.nl/ledenvoordeelreizen of

BRONS

bel ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 1

• alle bovenstaande extra’s

(lokaal tarief).

Prijzen zijn per persoon en o.b.v. beschikbaarheid in een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer € 80,-. Kinderen (max. 2 t/m 12 jaar) op
de kamer bij 2 volbetalende à € 75,- per kind. Dagelijkse aankomst mogelijk. Toeslag bij aankomst op donderdag, vrijdag of zaterdag € 10,- p.p.
Exclusief: evt. parkeerkosten, toeristenbelasting € 3,35 p.p.p.n. (ter plaatse te betalen) en reserveringskosten € 20,- per boeking.

service

Contact met de ANWB
Wegenwacht
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088-269 28 88 voor pechhulp onderweg (dag en nacht).

Alarmcentrale
088-269 28 88 voor hulp bij pech, ongevallen en ziekte. Vanuit
het buitenland: +31 70-314 14 14 (dag en nacht).

Leden Service Center
088-269 22 22 voor info en verkoop van alle ANWB-diensten en
producten (maandag t/m vrijdag 8.30 - 18u en zaterdag 10 - 16u).
ANWB Postbus 93200, 2509 BA Den Haag. Telefoonnummers
van specifieke afdelingen op anwb.nl/contact.

Je gegevens op een rij
Op anwb.nl/mijnanwb vind je informatie over je lidmaatschap en
je producten en diensten. Je kunt zelf wijzigingen doorgeven,
facturen inzien en je ledenvoordeel over het afgelopen jaar bekijken.

Wil je je adres wijzigen?
Een adreswijziging kun je eenvoudig online doorgeven. Ga naar
anwb.nl/verhuizen.

Heb je een vraag?
Onze virtuele medewerker Iris staat 24 uur per dag
voor je klaar! Je vindt haar op anwb.nl/contact.

Heb je een klacht?
Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze producten en
dienstverlening. Ben je dat niet, dan willen wij dat graag weten. We
nemen elke klacht in behandeling en doen er alles aan je ontevredenheid weg te nemen. Bel 088-269 22 22 of ga naar anwb.nl/klacht.

Voorwaarden

Leden kunnen het ANWB-lidmaatschap en de Wegenwacht Service na
afloop van de eerste contractperiode dagelijks opzeggen met een maand
opzegtermijn.
De ANWB legt gegevens van leden en abonnees vast voor de uitvoering
van een overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om je te
informeren over producten en diensten van de ANWB. Als je hier geen
prijs op stelt kun je schrijven naar: ANWB, Marketing Communicatie, o.v.v.
WBP, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag. De voorwaarden van het
ANWB-lidmaatschap, personen- en rechtshulp en van de Wegenwachtservice staan in de brochure ‘De Voorwaarden’, verkrijgbaar bij de
ANWB-winkels, via anwb.nl of te bestellen via het Leden Service Center.

Getest!

6 navigatie-apps

Heerlijk cruisen
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Redactie Bert Gorissen (hoofdredacteur), Stephan Grout, Petra Strijdhorst
(eindredactie), Inge Mink (redacteur), Joris van Drooge (testredacteur), Naima
Boultam, Margreet de Jager en Monique van der Weide (redactiesecretariaat).
Contact Vragen en opmerkingen voor de redactie:
Redactie Kampioen, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag,
088 - 269 22 22, kampioen.nl/contact.
Productiebegeleiding ANWB Media Support
Concept Studio Room, Naarden
Art Direction en vormgeving Ronald Hordijk | Fier.media
Ontwerp cover Moker Ontwerp
Druk en afwerking Roto Smeets, Deventer
Algemene vragen (o.a. lidmaatschap, informatie en verkoop van alle
ANWB-producten en -diensten): Leden Service Center, Postbus
93200, 2509 BA Den Haag, 088 - 269 22 22, anwb.nl/contact.
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2509 AN Den Haag. Overdrukken van artikelen: Martin van der Meulen, 088 269 77 02, adverteerdersinfo@anwb.nl, anwbmedia.nl.
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um tijdig!
Regel uw vis

van wereldreiziger Iris Hannema

Bij de douane van het West-Afrikaanse Benin

Iris Hannema (1985) is reisschrijver en

zitten drie enorme mannen en één vrouw

wereldreiziger en bezocht in haar eentje

achter een balie. Ik kom terecht bij een man

meer dan honderd landen. Eerder

met een enorm litteken dwars over zijn wang.

verschenen haar reisboeken Miss

Hij is nu al boos: ‘Waarom heb jij geen

Yellow Hair, Hello! en Het bitterzoete

visum?’ ‘Bij de douane van Togo zeiden ze

paradijs. Volg Iris tijdens haar reizen via

dat ik dat bij u kon kopen’, antwoord ik.

@irishannema.

Nu al krijg ik het donkerbruine vermoeden dat

TeksT IrIs hannema fOTOGrAfIe ernIe enkelaar

ik iemand moet gaan omkopen. Ik ben er al
op voorbereid en heb speciaal voor deze

buiten, juist veel heter. Hij zet het geluid geen

gelegenheid Amerikaanse dollars bij me.

millimeter zachter als ik binnenkom en meldt

Ik ken de wetten rond omkoping uit het

dat hier geen visum te koop is. Ik blijf praten

Midden-Oosten, de koningen van het onder

en zeuren. Meneer, er is toch wel een

de tafel onderhandelen. Belangrijkste wet is

oplossing? Toe nou, alstublieft! Ik pak mijn

dat degene die omgekocht moet worden in

paspoort dat hij naar mij toe heeft gesmeten,

eerste instantie altijd duidelijk zal maken dat hij

vouw er opzichtig een vijftig dollar biljet in,

absoluut níét omgekocht wenst te worden.

schuif mijn paspoort weer voor zijn neus,

Dit is een leugen, theater, codetaal voor: koop

maar dan begint hij te schreeuwen.

mij om!

Dacht ik dat híj omgekocht kon worden?
‘Nu ben ik je zat’, zegt hij tot besluit in zijn

De douanebeambte tegenover wie ik sta, is
opvallend onvermurwbaar en hij schudt wild

praten, kijkt mij niet meer aan en wijst naar

schreeuwrede en nog altijd kijkend naar zijn

van nee, van absoluut niet, van ga-heen,

een deur, een kantoortje, naar de baas.

televisiescherm. Hij stuurt me zijn kantoor uit

ophoepelen, dat ik het visum kan vergeten.

Gelukkig, denk ik, nu gaat het dan echt

met zo’n wild wapperend handgebaar, alsof

Ik denk aan de hoofdregel der omkoping, in

beginnen. Het blijkt een nog slechter gehu-

hij een duif wegjaagt.

den beginne is het altijd nee, het tij zal keren,

meurde man die achter zijn bureau muziekvi-

Als ik weer buiten sta, zie ik dat mijn paspoort

maar ik kan niet anders dan toegeven dat hij

deoclips zit te kijken. Het is er donker, de

leeg is en er geen visum in zit.

zijn rol met verve speelt. Het blijft nee en op

gordijnen zitten dicht om de zon te weren,

Ik zal mijn wet der omkoping dus moeten

een gegeven moment stopt hij helemaal met

maar ik vind niet dat het hier koeler is dan

aanpassen, je snapt nu ook waarom.

3 tips om je vrij te spelen van douaneongemakken
1. Zorg dat je recente pasfoto’s op zak

2. Visa gaan pas in op het moment dat

3. Mocht je in een buitenlandse situatie

hebt. Voor een visumaanvraag ter

de entreestempel erin staat en dus niet

komen waar omkoping nodig is, weet

plaatse heb je er vaak twee nodig, maar

wanneer je ze ontvangt. Dit geeft je dus

dan wat het theater betreft. Woede,

al reizend moet je soms ook voor een

de vrijheid om ruim van tevoren je

onbegrip, gekwetst zijn, alles komt langs

entreebewijs een pasfoto inleveren.

visum te regelen en dat raad ik aan.

en het is een tijdrovende bedoeling.

+

volgendemaand

DROOMREIS
NIEUWZEELAND
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Verlangen naar
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Test activity trackers... Welke houdt je het best in beweging?
Deze stad maakt je slimmer... Museumstad Leiden
Nieuw van de ANWB... Verkeersles met virtual reality
Kampioen 9 verschijnt van 31 augustus t/m 8 september

BESTE

Gezien op

2016 & 2017

3 dagen Voordelig
naar Zuid-Limburg

74,00
p.p.p.a.

49,00

-34%

• 2x overnachten in Berg en Terblijt, bij
***Restaurant - Hotel de Potkachel
• 2x ontbijtbuffet • tot 60% korting op
keuze basismenu • gratis parkeren
• gratis wandel- en fietsroute • gratis WiFi

3 dagen Sfeervol
Arnhem

99,00
p.p.p.a.

69,00

-30%

3 dagen Culinair
in Utrecht

99,00
p.p.p.a.

69,00

3 dagen Cultuurrijk
Groningen

-30%

99,00
p.p.p.a.

69,00

-30%

• 2x overnachten in Arnhem, bij
***Postillion Hotel Arnhem
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner • info-pakket
• 10% korting op uw diner
• gratis parkeren • gratis WiFi

• 2x overnachten in Bunnik, bij
***Postillion Hotel Utrecht Bunnik
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner • info-pakket
• 10% korting op uw diner
• gratis parkeren • gratis WiFi

• 2x overnachten in Haren, bij
***Postillion Hotel Haren Groningen
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner • info-pakket
• 10% korting op uw diner
• gratis parkeren • gratis WiFi

aankomst op: do, vr, za, tijdens schoolvakanties
alle dagen € 69 | zo, ma, di, wo € 79 p.p.p.a.

aankomst op: do, vr, za, tijdens schoolvakanties
alle dagen € 69 | zo, ma, di, wo € 79 p.p.p.a.

aankomst op: do, vr, za, tijdens schoolvakanties
alle dagen € 69 | zo, ma, di, wo € 79 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak701

Voordeeluitjes.nl/ak702

Voordeeluitjes.nl/ak703

Voordeeluitjes.nl/ak704

3 dagen Kom tot rust
in de Achterhoek

3 dagen Rondvaart
door Leiden

3 dagen Genieten
in Zuidlaren

3 dagen Gezellig
Brabant

aankomst op: zo, ma, di, wo € 69 | do, za € 79
vr € 89 | aankomst in okt op: zo, ma, di,
wo € 49 | do, za € 59 | vr € 69 p.p.p.a.

115,00
p.p.p.a.

75,00

-35%

123,00
p.p.p.a.

75,00

-36%

• 2x overnachten in Barchem, bij
***Landgoedhotel Woodbrooke
• 2x ontbijt • 1x 3-gangen keuzediner
• gratis wandel- en fietsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

• 2x overnachten in Leiden, bij
***ibis Leiden Centre
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• entreekaartje rondvaart
• gratis WiFi

aankomst op: zo € 75 | ma, di, wo, do € 79
vr, za € 89 p.p.p.a.

aankomst op alle dagen € 75
aankomst vanaf sep op: vr, za € 79
zo, ma, di, wo, do € 99 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak707

Voordeeluitjes.nl/ak708

114,00
p.p.p.a.

79,00

-31%

• 2x overnachten in Zuidlaren, bij
***Brinkhotel
• 2x ontbijtbuffet • 1x 3-gangendiner
• korting op fietshuur
• gratis borrelgarnituur
• gratis parkeren • gratis WiFi
aankomst op: zo, ma, di, wo, do € 79
vr, za € 89 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak709

225,00

79,50

-33%

• 2x overnachten in Veghel, bij
****Hampshire Hotel - Fitland Veghel
• 2x ontbijtbuffet • 1x 3-gangendiner
• Lazy Sunday tot 18.00 uur
• 2=1 fietsverhuur (huur 2e fiets gratis)
• gratis fietsroutes • gratis parkeren
• gratis WiFi
aankomst op alle dagen € 79,50 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak710

3 dagen Fietsen door
het Dwingelderveld

5 dagen All-In Minivakantie Sauerland

340,00
p.p.p.a.

119,50
p.p.p.a.

134,00
p.p.p.a.

-34%

94,50

-26%

• 4x overnachten in Bad Laasphe, bij ****Hotel AM Fang • 4x ontbijtbuffet • 4x 3-gangen dinerbuffet
• gratis consumpties (15:00 - 24:00 uur) • gratis koffie/thee met gebak (16:00 - 17:00 uur) • gratis parkeren • gratis WiFi
• gratis gebruik zwembad, fitness, sauna en Kneipp-ruimte • stadswandeling met gids door Bad Laasphe (ma en do)
• gratis uitstapjes-boekje t.w.v. € 2,50 • busdagtocht naar Marburg op dinsdag of naar Herborn en Wetzlar op vrijdag

• 2x overnachten in Ruinen, bij
***Hotel Kuik
• welkomstkopje koffie of thee
• 2x ontbijt • 2x 3-gangendiner
• gratis wandel- en fietsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

aankomst op alle dagen € 235 | aankomst in oktober op alle dagen € 225 p.p.p.a. | tijdens vakantieperiodes, feestdagen en op
sommige dagen geldt een toeslag | toeslag comfortkamer panoramazicht met balkon € 7,50 p.p.p.n.

aankomst op alle dagen € 99,50 | aankomst
in oktober op alle dagen € 94,50 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak715

Boek op

Voordeeluitjes.nl/ak7

Voordeeluitjes.nl/ak716

of bel

0900 66 777 88 (25 c/m)

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 oktober 2017 (m.u.v. feestdagen) op basis van twee personen in een standaardkamer. Op de aanbiedingen zijn de algemene
voorwaarden van Voordeeluitjes.nl van toepassing (zie website). De vermelde prijzen zijn per persoon per arrangement (p.p.p.a.), exclusief administratiekosten (€ 5,95 p.p.)
en de door de locatie te heffen stads- en toeristenbelasting. Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

BESTE

Gezien op

2016 & 2017

3 dagen Waterrijk
Friesland

109,00
p.p.p.a.

74,00

3 of 4 dagen All inclusive genieten in Assen

199,00
p.p.p.a.

-32%

• 2x overnachten in Joure, bij
***Hajé Hotel Joure
• 2x ontbijtbuffet • 1x 2-gangendiner
• 1 uur rondvaart in Giethoorn
• info-pakket • gratis Fryslân Card
• gratis parkeren • gratis WiFi
aankomst op: zo, ma, di, wo, do € 74
vr, za € 84 p.p.p.a.

125,00
p.p.p.a.

85,00

-32%

-30%

• 2x of 3x overnachten in Assen, bij ****De Bonte Wever
• 2x of 3x ontbijt • 1x of 2x lunchbuffet • 2x of 3x diner in buffetvorm • diverse snacks en lekkernijen
• onbeperkt drankjes • vrij toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs, de midgetgolf, de bowling en de fitness
• gratis gebruik diverse spelfaciliteiten • gratis parkeren • gratis WiFi
3 dagen All-in: aankomst op alle dagen vanaf € 139 | aankomst vanaf september op: zo, ma, di, wo, do vanaf € 139
4 dagen All-in: aankomst op alle dagen vanaf € 199 | aankomst vanaf september op: zo, ma, do, wo vanaf € 229 p.p.p.a.
tijdens overige dagen geldt een toeslag

Voordeeluitjes.nl/ak706

Voordeeluitjes.nl/ak705

3 dagen Heerlijk in
Zuid-Limburg

139,00

3 dagen Luxueus
genieten op de Veluwe

137,00
p.p.p.a.

89,00

-35%

3 dagen Twentse
gastvrijheid

132,50
p.p.p.a.

92,50

3 dagen Wandelen over
de Utrechtse Heuvelrug

-30%

134,50
p.p.p.a.

94,00

-30%

• 2x overnachten in Epen, bij
***Hotel Eperland
• welkomstkopje koffie of thee
• 2x ontbijtbuffet • 1x 3-gangendiner
• kortingskaartjes • gratis parkeren
• gratis WiFi en meer...

• 2x overnachten in Ermelo, bij
****Golden Tulip Hotel Heerlickheijd
van Ermelo • 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen keuzediner
• gratis gebruik van wellnessfaciliteiten
• gratis parkeren • gratis WiFi en meer...

• 2x overnachten in Ootmarsum, bij
***Hotel Restaurant Van der Maas
• welkomstkopje koffie of thee
• 2x ontbijtbuffet • 2x 4-gangendiner
• gratis wandel- en fietsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

• 2x overnachten in Doorn, bij
***Hotel Landgoed Zonheuvel
• welkomstdrankje • 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangenmenu
• gratis wandel- en fietsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

aankomst op: zo, ma, di, wo € 85
do, vr, za € 90 p.p.p.a.

aankomst op: zo, ma, di, wo € 89
do, vr, za € 99 p.p.p.a.

aankomst op alle dagen € 99 | aankomst
in okt op alle dagen € 92,50 p.p.p.a.

aankomst op: vr, za, tijdens schoolvakantie alle
dagen € 94 | zo, ma, di, wo, do € 99 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak711

Voordeeluitjes.nl/ak712

4 dagen In Nationaal Park Eifel

146,50
p.p.p.a.

96,50

-34%

• 3x overnachten in Schleiden, bij ***Hotel Katharinenhof Eifel
• 3x ontbijtbuffet
• 3x 3-gangen dinerbuffet
• incl. toeristenbelasting
• gratis parkeren
aankomst op: zo, ma, di, wo € 96,50
do, vr, za € 106,50 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak717

Boek op

Voordeeluitjes.nl/ak7

Voordeeluitjes.nl/ak713

Voordeeluitjes.nl/ak714

4 dagen Kuuroord
in de Harz

3 dagen All-inclusive
in Zeeuws-Vlaanderen

155,00
p.p.p.a.

115,00

-26%

• 3x overnachten in Hahnenklee, bij
***Hotel Villa OpdenSteinen
• welkomstdrankje
• 3x ontbijtbuffet • 3x 3-gangendiner
• fles water op de kamer
• gratis gebruik van sauna en zoutgrot
• gratis parkeren • gratis WiFi
aankomst op alle dagen € 115 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak718

of bel

184,00
p.p.p.a.

119,50

-35%

• 2x overnachten in Aardenburg, bij
***Hotel de Elderschans
• 2x ontbijtbuffet • 1x lunchbuffet
• 2x avondbuffet • onbeperkt
consumpties en meer...
aankomst op: zo, ma, di, wo, do € 139,50 | vr,
za € 159,50 | aankomst vanaf sep op: zo, ma,
di, wo, do € 119,50 | vr, za € 139,50 p.p.p.a.

Voordeeluitjes.nl/ak719

0900 66 777 88 (25 c/m)

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 oktober 2017 (m.u.v. feestdagen) op basis van twee personen in een standaardkamer. Op de aanbiedingen zijn de algemene
voorwaarden van Voordeeluitjes.nl van toepassing (zie website). De vermelde prijzen zijn per persoon per arrangement (p.p.p.a.), exclusief administratiekosten (€ 5,95 p.p.)
en de door de locatie te heffen stads- en toeristenbelasting. Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

toetje!
Met airberlin op
vakantie
naar Kissimmee,
Florida!
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WAT KUN JE WINNEN?

Het gezin met de beste inzending wint een complete reis
voor 4 personen naar Kissimmee, Florida incl. non-stop
Airberlin-vluchten van Düsseldorf naar Orlando en
7 nachten Regal Oaks Resort + MULTI-DAY DISNEY WORLD TICKETS,
een tocht met Wild Florida Airboats en een
Medieval Times Dinner & Tournament-show! Meer info:
www.airberlin.com / www.experiencekissimmee.com.

WAT MOET JE DOEN?
Bouw je eigen vliegtuig van papier, hout,
Lego of welk materiaal dan ook. De
maker van het mooiste vliegtuig wint
een reis voor 4 personen naar Florida!
UPLOAD JE FOTO
Is je vliegtuig klaar? Maak een foto
en upload deze voor 31 augustus 2017
op anwb.nl/vliegtuig.
Hier staan ook
de actievoorwaarden.

