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Gastvrij voor
mens en dier

Komende evenementen
Ook de komende maanden zijn er volop
activiteiten op onze terreinen en bij onze
secties. Kijk voor het volledige overzicht op
kampeerclub.nl/leden/evenementen.php.

De Hertenweide, Zorgvlied
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Buitenkinderen
Bridgeweekend Austerlitz
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In gesprek met
Louis van Ollefen

Op 11 en 12 april hebben we alweer ons
twintigste bridgeweekend. Op Buitenspoor
actueel (ledenwebsite) vind je de details.

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen,
advertentie.ntkc@gmail.com.
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Vuren, verhalen
en verbondenheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor de
inhoud van commerciële advertenties.
Niet-commerciële advertenties opgeven bij
de redactie.
Ontwerp MV Levie van der Meer
Foto omslag Peter Heeg

En verder
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Eenpitter
Handig

Druk Drukkerij Rob Stolk
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Wakkere witkelen

is een vereniging die zich richt op sportief en
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Jeugdsectie

actief kamperen met bescheiden uitrusting.

15

Uitnodiging 66e Jeugdrally

natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt
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De langste dag

geen winst, functioneert geheel op basis van

18

Zwerversteken

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club)

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor

zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt

Voor het voetlicht

over meer dan 20 natuurterreinen door heel
Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid ficc.
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In Europa

Algemene informatie vind je op/in

Oplossing gezocht

www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC

Persoonlijke berichten

Nieuwsbrief en Facebook/ntkc.
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Clubbureau NTKC Larikslaan 5,

Nieuws van de club

3833 AM Leusden, tel. 0334323376
(woe 20.00-22.00 uur)
www.kampeerclub.nl

Kamperen in de kunst
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Nieuws van de terreinen

Handen uit de mouwen
Het is weer lente. De natuur is aan haar nieuwe jaarcyclus begonnen en het vergaderseizoen zit erop. Tijd om je weer te storten op
dat wat ons verbindt: de passie voor vrij kamperen, te gast in de
natuur en op terreinen waar we met z’n allen zorg voor dragen. En
om te genieten van de natuur en het samen ‘doen’ als je op een van
de vele werkdagen jouw steentje bijdraagt aan het onderhoud van
onze terreinen. Onder het motto ‘handen uit de mouwen’ zorgen
we samen dat alle twintig terreinen er uitnodigend bij liggen en in
de loop van de tijd steeds fraaier worden. Het verhaal van De Hertenweide illustreert hoe de afdeling Noord dat aanpakt en welke
lading ze anno 2015 aan de begrippen ‘gastheerschap’ en ‘natuurbeheer’ geeft.
Nieuw in Buitenspoor is Buitenkinderen, speciaal voor en van alle
NTKC’ers van 6 tot 12 jaar. Deze gevarieerde pagina gaat over de
lol van kamperen en kampvuur en over het verkennen van de natuur en de omgeving. We zijn benieuwd naar jullie suggesties.

Greet Punter, Wim Schuimer, Eric en Panayota
Senders, Emma Verbeem

voorwoord
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Hemelvaarttocht
Zwerfgroep
Ga een lang weekend mee zwerven op
Terschelling, van 14 tot 17 mei. Vanaf half
april vind je de nodige informatie op
Buitenspoor actueel.

Kanokamp Eenrum
Op 20 en 21 juni vindt het jaarlijkse
kanokamp van de afdeling Noord plaats.
Uitvalsbasis is terrein ’t Aagt bij Eenrum.
Meer nieuws volgt via de website.

De eerste editie van Buitenspoor ‘nieuwe stijl’ heeft een groot aantal, overwegend positieve, reacties losgemaakt. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe website, waarin ook het
clubnieuws een prominente plaats krijgt. Zo optimaliseren we de
komende tijd stap-voor-stap de communicatie van de club, waarin
Buitenspoor, website, nieuwsbrief en sociale media elkaar aanvullen en versterken. ‘Handen uit de mouwen’ dus, ook op het gebied
van communicatie.
Marga van Haeringen-Kokkelink, redacteur

Gastvrij
Terrein De Hertenweide, Zorgvlied

•
Zorgvlied

Drents-Friese
Wold

De Hertenweide ligt aan de
rand van een van de grootste
natuurgebieden van
Nederland: het Nationaal Park
Drents-Friese Wold.
Deze ruim 6000 hectare bos,
heide, stuifzand en
beekdalgraslanden op de grens
van Zuidwest-Drenthe en
Zuidoost-Friesland werd in
2000 niet alleen aangewezen
als Nationaal Park, maar ook
(met iets andere grenzen) als
Natura 2000-gebied.
Door de gunstige ligging lopen
er heel wat wandel- en
fietsroutes langs het terrein.
In Terwischa bij Appelscha ligt
het Buitencentrum van het
Nationaal Park. Daar wordt
van alles gedaan om jong en
oud enthousiast te maken voor
de Drents-Friese natuur.

voor mens
					en dier
Tekst: Dries Oosterhof
Foto’s: Patrick Eken, Peter Heeg en
Dries Oosterhof

Vandaag haal ik terreincoördinator Peter Heeg op en rijd met hem
naar ons kampeerterrein De Hertenweide. Peter is officieel opgeleid tot gastheer van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De
kennis die hij daar heeft opgedaan zet hij nu volop in voor de
NTKC, en dat ga ik merken. Onderweg naar het Drentse dorp
Zorgvlied vertelt hij dat het terrein in 1979 door de NTKC werd
aangekocht. Het is 2,3 hectare groot en biedt ruimte aan veertig
tenten en caravans. En ik proef direct zijn enthousiasme over de
manier waarop ze op De Hertenweide gastvrijheid gestalte geven. Dat maakt nieuwsgierig.

np-drentsfriesewold.nl

Sparrencirkel
In Zorgvlied aangekomen vraag ik Peter als eerste wat De Hertenweide tot zijn favoriete plek maakt. Hij roemt de natuurlijke uitstraling, de geaccidenteerde grond, de vele dieren, de verschillende soorten bomen die door elkaar heen staan en het buurbos
dat al lange tijd ongerept is. Wandelend over het terrein, waar we
op deze januaridag de enigen zijn, kan ik alleen maar beamen dat
het prachtig is. Beeldbepalend is de brede laan die van voor tot
achter loopt en waarvandaan je prachtige doorkijkjes over het
terrein hebt. Kenmerkend zijn ook de cirkel van vijf reusachtige
westelijke hemlocksparren, het vak met rododendrons, de jeneverbessen en de intieme kampeerveldjes - ook wel kampeerkamertjes genoemd, omdat ze zo privé lijken door het struweel eromheen. De beek die het terrein aan de achterkant van het
Nationaal Park scheidt noemt Peter niet, maar vind ik daar ook bij
horen. Vanaf de veldjes langs de beek zie je door de bomen het
uitgestrekte Nationaal Park liggen en kun je de weidsheid ervan
vermoeden.

Reeën komen hier
grazen, vogels
nestelen en dassen
voedsel verzamelen
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Het Fochteloërveen is een uniek

hoogveengebied vlak bij Assen,
vol bijzondere planten en dieren.
Het is een paradijs

voor

vogelaars, die er niet alleen paapjes
en grauwe klauwieren, maar ook

kraanvogels kunnen spotten.

Duizenden bedelaars, landlopers,

Verder is er een twintigtal nestkastjes waar volop gebruik van
wordt gemaakt. Behalve door de spechten, want die houden niet
van kant-en-klare kraamkamers en kiezen liever een zelf gehakt
gat in een oude boom.’
Jaarlijks reserveert de afdeling een bedrag om aan dat soort
voorzieningen te besteden. Aan het assortiment aan nestkasten
wordt dit jaar een uilenkast voor de bosuil toegevoegd.
Peter: ‘Die boom daar, een spechtenpaal, daar heeft onze houthakker na het afzagen op zes meter hoogte puntjes aan gemaakt,
alsof hij afgebroken is. Die puntjes geven klank en dat gebruikt de
specht voor zijn baltsritueel. Hij roffelt erop en dat geeft een resonantie die door het bos heen schettert.
Laatst vonden we in het struweel twee slaapplekken (legers)
naast elkaar van reeën. Ik vind het mooi dat je het de dieren naar
de zin kunt maken en mensen daarin kunt betrekken. Dan breng

weduwen en wezen uit de grote steden

Het goed hebben met elkaar
De paden, de kampvuurkuil en het toiletgebouw liggen er tiptop
bij. Dat blijkt verband te houden met een doordachte filosofie
waar Peter in de auto al op zinspeelde. Het afdelingsbestuur wil
dat kampeerders zich welkom voelen en bevordert dat door ervoor te zorgen dat alles technisch helemaal in orde is. Op die manier ontstaat er een gesprek over de beleving van dat moment in
plaats van over dingen die niet in orde zijn. Samen moeten de kampeerders er vervolgens voor zorgen dat ze het goed hebben met
elkaar en de eigen vindingrijkheid aanspreken. Peter: ‘Uitgaande
van die eigen verantwoordelijkheid hebben we bewust geen bordjes met instructies op het terrein. En geen gastenboek, waarin
mensen klachten kunnen achterlaten. We zorgen ook voor een
goede verhouding met de buren, camping De Hertenweide (inderdaad dezelfde naam) en camping De Zonnekamp. Er zijn hier in de
streek wel tien kampeerterreinen, daardoor heerst er rond Zorgvlied een heuse kampeersfeer en voelen NTKC’ers zich hier al
gauw thuis.’

Slaapplek voor reeën
Niet alleen leden voelen zich thuis op het terrein, er wordt alles
aan gedaan om dat ook voor dieren te laten gelden. Peter vertelt:
‘Reeën komen hier grazen en slapen, vogels zingen en nestelen en
dassen komen hier voedsel verzamelen. Ook hebben we hier kikkers en padden, ringslangen en hazelwormen en een populatie
aan vleermuizen en bosmuizen. Voor al deze dieren maken we
voorzieningen zoals nestkasten, stronken- en bladerhopen. ’s
Winters staat het gras bewust hoog, zodat de reeën en konijnen
ervan kunnen eten. Dieren schuilen ook graag in de circa twee
meter hoge takkenrillen die over het hele terrein te vinden zijn.
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werden rond 1825 naar Veenhuizen
verbannen. Ontdek meer over het
bijzondere verleden van dit

‘pauperparadijs’ (en over de
geschiedenis van misdaad en straf) in het

Nationaal Gevangenismuseum .

Ruim 1400

km Drents
wandelnetwerk is beschreven in
60 verschillende, recent herziene

Knapzakroutes .
Behalve routebeschrijvingen bieden
deze wandelgidsjes een schat aan
cultuurhistorische informatie.
Er zijn twee speciale

Kinderknapzakroutes .
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je verbinding tot stand en creëer je evenwicht tussen kamperen, ‘mooi bos’ en levendige natuur. Ze
zijn alle drie evenveel waard hier.’

Licht en ruimte

Al met al was het een inspirerende ontmoeting met
een heel mooi terrein, waar met grote liefde en aandacht door de leden aan wordt gewerkt. Ten behoeve van zowel mens als dier. Mijn gastheer is daar een
ingetogen en tegelijk bevlogen representant van.

Liefde en aandacht
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tie van een zaklamp en een oplader.
Hij heeft een zonnepaneeltje met

Met een diepe buiging voor zijn
negenjarig eenpitter-schrijverschap
neem ik een stukje van het stokje van
Henk over. Het vegetarische stukje,
om precies te zijn. Andere mensen
zullen andere stukjes van het stokje
overnemen, zoals je zult merken in
een volgend Buitenspoor.

hoog rendement, 2 power leds met
3 lichtstanden en is voorzien van
een mini- en een reguliere USBpoort. Je kunt hem ook via het lichtnet
opladen. Met het formaat van een smartphone
past hij in de kaartenhoes van je stuurtas.

Afgelopen oudjaar testte ik dit min
of meer Marokkaanse recept bij het
kampvuur op Huizen. Het resulteerde
in een soort mediterraans beton.
Daarom hieronder de verbeterde
versie. De hoeveelheden zijn voor
twee personen.

Kamperen, ‘mooi bos’
en levendige natuur zijn
evenveel waard hier

buiten
spoor

Alle eenpitterrecepten vind je
verzameld op de ledensite:
Algemeen > Buitenspoor > Recepten.

Nadat we het nog even over de kookvuurcultuur op
de Hertenweide hebben gehad (de vuurplaats is
zeer geschikt om met Dutch ovens, billycans en
dergelijke te koken) rijden we samen weer ‘op uus
an’, zoals ze dat in Drenthe zeggen.

De WakaWaka Power is een combina-

eenpitter

Intussen lopen we over de grote laan, die met recht
wel de slagader van het terrein genoemd wordt. Tijdens een project van de Caravansectie in 2009 is er
licht in gebracht door over een breedte van dertig
meter de meeste grote bomen weg te halen en nieuwe in te planten. Het idee daarachter blijkt vooral het
creëren van ‘mooi bos’. Peter: ‘Mooi bos heeft variatie en open plekken en de zon kan langs de stammen
verder het bos in schijnen. Het is zo fijn als je hier
staat met je tentje, dat gevoel van ruimte en licht. En
de heide komt door het meerdere licht ook weer terug, opeens hebben we weer paarse plekken in het
bos. Vroeger was dit hakhoutbos, en wij zorgen dat
het zo wordt afgezaagd dat er weer een mooie lage
begroeiing ontstaat.
Een andere manier om het kampeerders naar de zin
te maken is dat de eerste twee meter rond elk veldje uit border bestaat, die met de handzaag door
vrijwilligers is bij te houden. Er staat dus nooit een
vervelende boom vlak bij je tent. Dat geldt voor alle
veldjes en dat maakt ze zo prettig.’

Min of meer
Marokkaans

Handig voor fietsers

Een dagje fietsen en hij is weer klaar voor
gebruik. Voor elk verkocht exemplaar gaat er
ook één naar een goed doel.

Ben Huve

Fietskampeerders die bij de
tent graag van de grond af

Snipper 1 ui, snijd 1 rode Spaanse
peper (als je het niet heet wilt:
zonder pitjes) in dunne ringetjes en
hak 2 teentjes knoflook fijn.
Fruit glazig in een beetje (olijf)olie.
Voeg 250 gram soepgroenten,
1 forse theelepel kaneel en
3 fijngestampte kruidnagels toe
en fruit nog even door.
Doe er een scheutje water,
1 bouillonblokje en 6 in plakjes

ziten, zullen blij zijn met de

‘ground chair’ van Helinox
(gewicht 520 gram) die past in
je fietstas. Het aluminium
frame schuif je net als tentstokken in en uit elkaar. Door de beugels die de
poten onderling verbinden, zak je niet te ver

gesneden gedroogde vijgen
bij en laat alles rustig garen. Roer
er tenslotte 1 blikje tomatenpuree
(en eventueel nog wat water)
doorheen en maak op smaak af
met zout .
Houd het prutje warm in een slaapzak
of, voor een fijne rooksmaak, op een
hoekje van de vuurplaats.
Bak 250 gram falafelballetjes in
wat olie onder regelmatig schudden
bruin.
Serveer de balletjes op het prutje,
met daarbij (pita)brood. Of niet, als
het je zo al meer dan genoeg lijkt.

in zachte grond.

Henk, nogmaals bedankt voor negen
jaar Eenpitter, Gert-Jan Kooren

werkt op 2 AAA-batterijen, waarmee je onge-

Illustratie: Loes van Oosten

Marleen Blokhuis

Ook bij NTKC-ers is het luchtbedje
aan een revival bezig, nu ze superlichtgewicht, goed isolerend, comfortabel en compact zijn geworden.
Het blijft echter lastig om al die
(vochtige!) lucht er even in te blazen.

De Therm-a-Rest minipomp neemt dat

van je over, past in de palm van je hand en
veer 15 keer een matras kunt vullen.
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Ben Huve

doen

> Grasmus. Foto Ton Hermans

Eén van de soorten die nu actief is, is de grasmus. Boven in een struik brengt hij vaak duidelijk
zichtbaar zijn zang ten gehore: een korte snelle
strofe met krassende, hese, rauwe klank, in een
schokkend en hortend ritme. De grasmus overwintert ten zuiden van de Sahara en is vanaf april
weer in ons land. De soort is niet verwant aan de
mus, al zou je dat gezien zijn naam in eerste instantie wel denken. Het is echter niet ‘gras-mus’,
maar ‘gra-smus’. ‘Gra’ komt van ‘grauw’ en ‘smus’
komt van ‘smieg’, wat in het Oudnederlands ‘lenig’ of ook wel ‘kruipend’ betekent. ‘Grauwe
kruiper’ zou dan ook een betere naam voor het
vogeltje zijn geweest. In het Engels heet de grasmus ‘Common Whitethroat’ (gewone witkeel).
Een prima naam gezien zijn uiterlijk.

sla?

Braamsluiper. Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl

Het zal iedereen zijn opgevallen dat het jaarlijkse
vogelconcert weer is losgebarsten. Zeker nu de
Afrikagangers terug zijn, is het vooral ’s ochtends
vroeg voor iedereen die er oren naar heeft één
en al genieten. De vogelzang is op onze terreinen erg gevarieerd door de aanwezigheid van
een groot aantal soorten. Dit komt door de vogelvriendelijke inrichting: de nodige bomen en
open plekken, maar vooral veel dicht struikgewas waar vogels graag in broeden.

e sl a k b
d
t
ij
m

ho e

Zet het stokje ’s ochtends vroeg
rechtop in een stuk gras en kijk
waar de schaduw valt.
Doe dat op en ‘heel’ uur, bijvoorbeeld om 9 uur. Leg een steentje
neer op het einde van de schaduw.
Precies een uur later doe je dat
weer. En weer een uur later nog
een keer. Net zo lang tot je al je
steentjes hebt gebruikt. Onthoud
hoe laat het was toen je je eerste
steentje neerlegde.
Als je de volgende dag wilt weten
hoe laat het is, tel je bij welk steentje de schaduw valt.

ko

Dit heb je nodig: een zonnige dag,
een recht stokje, 12 of meer steentjes, een horloge.

slakken illustratie door loes van Oosten
voor Buitenspoor > hello@loesvanoosten.com
Wil je vertellen
Een andere ‘witte keel’ die van struikgewas houdt
en daarom ook nogal eens te horen is op onze
terreinen, is de ‘Lesser Whitethroat’ (kleine witkeel). Deze vogelsoort heet in het Nederlands
braamsluiper. De naam braamsluiper is wel prima
gekozen, want hij is zeer moeilijk in beeld te krijgen. Gelukkig maakt hij een erg opvallend geluid,
namelijk een ratelend, luid tell-tell-tell-tell-tell,
voorafgegaan door een kort, schrapend gebrabbel. De braamsluiper overwintert in NoordoostAfrika en ook hij is vanaf april weer hier present.
Wat uiterlijk betreft lijken grasmus en braamsluiper veel op elkaar. Het belangrijkste verschil is
de kleur van de rug: bij de grasmus bruin, bij de
braamsluiper grijs.
Let maar eens op deze twee ‘witkelen’ wanneer u
in het voorjaar op een van onze kampeerterreinen vertoeft. Wel vroeg opstaan!
Ton Hermans en Karin Koppen

wat je met
kamperen hebt
meegemaakt?

rebus laten
zien? Heb je
een vraag over
de natuur?
Stuur het naar
redactie@
kampeerclub.nl.
Misschien
komt het dan
de volgende
keer in

Bronnen: R.M. Teixeira, Atlas van de Nederlandse Broedvogels, 1979
K.J. Eigenhuis, Verklarend en Etymologisch Woordenboek van de Nederlandse Vogelnamen, 2004
L. Svensson e.a., ANWB Vogelgids van Europa, 1999
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Linde Loerakker
(9 jaar)

Een foto,
tekening of

Buitenkinderen!

Ik vind fietsvakantie
heel erg leuk omdat
je naar heel veel
kampeerterreinen
kunt gaan. In de
zomer gingen we
met de fiets en
de boot naar de
2 Waddeneilanden.
Meestal blijven we
op elk terrein 3 of
4 nachten. Onderweg
kopen we altijd wat
lekkers en gaan
dan picknicken.
We fietsen ongeveer
50 kilometer per dag
en ik heb ook fietstassen.
Ik ga heel graag
naar Texel maar ik
vind Ugchelen ook
heel gaaf want daar
zijn zwijnen.

Slakkenslijm
Heb je wel eens van die glinsterende strepen op je tent
gezien? Dan is er een slak overheen gegleden. Meestal zijn
dat slakken zonder huisjes, naaktslakken dus. Maar ook
huisjesslakken laten van die sporen achter.
Het lijf van een slak is eigenlijk één grote voet. Hij loopt
heel langzaam. Dat gaat zo: hij trekt zijn voet van achteren
een beetje in en rekt hem van voren weer uit. Terwijl hij
loopt, komt er slijm uit zijn voet. Dat slijm vormt een glad
laagje, een soort glijbaan. Zo kunnen slakken over scherpe
of ruwe dingen glijden zonder zich pijn te doen.
11
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Emma Verbeem (12 jaar)

Samenstelling Marleen Blokhuis en Marga van Haeringen-Kokkelink. Illustratie Loes van Oosten

Maak een
zonnewijzer

Ugchelen is gaaf
want daar zijn
zwijnen

de

Wakkere witkelen

<< BUITEN KIN DEREN >>

In gesprek met

Louis
van Ollefen
Columnist Buitenspoor en voormalig
bekleder van diverse bestuursfuncties

Louis van Ollefen (1941) ontmoet ik op het
terrein waar hij, naar eigen zeggen, bij wijze
van spreken heeft leren lopen: Huizen.
Louis vertelt bij aankomst meteen een
anekdote: toen het terrein in 1924 werd
aangekocht was er iemand nodig die een oogje
in het zeil hield, dat werd de heer Donkelaar
die daar de rest van zijn leven mee bezig is
geweest. Louis mocht als elfjarige al vaak
alleen kamperen van zijn ouders, want
Donkelaar ving hem wel op. Hij was een echte
vaderfiguur, Lowietjen noemde hij Louis altijd.
Het grijze gebouwtje bij de ingang herinnert
aan hem.
Tekst en foto’s: Dries Oosterhof
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Ollie

Van ... naar …

Als ik Louis vraag welke gedachte in hem opkomt als ik ‘NTKC’
zeg, vertelt hij zonder nadenken dat de club een niet weg te denken invloed op zijn leven heeft gehad. ‘Dat is niet niks’, reageer ik
spontaan. Louis: ‘Toch is het zo, want de NTKC staat bij mij voor
liefde voor de natuur, me er fijn in voelen, het eropuit trekken
enzovoort. Vrije tijd was bij ons als middenstandsgezin uit Amsterdam verbonden aan de NTKC en aan de fietstochten naar Huizen. Op mijn zestiende ontdekte ik de rugzak, werd actief in de
Jeugdsectie en later de Zwerfgroep. Op mijn vijfentwintigste ben
ik toersecretaris van de Zwerfgroep geworden en begon ik stukjes te schrijven over coördinaatlopen met een kompas. Mijn columns stammen dus uit die tijd en ik bouwde allengs heel veel
ervaring op. Op den duur werd het schrijven in Buitenspoor een
soort rode draad in mijn NTKC-leven. Als je ver terugbladert vind
je nog verhalen onder de naam Ollie, toen werd er nog onder een
bijnaam geschreven.

Er is zo veel veranderd: van een pomp en wassen achter je
tent naar koud en later warm stromend water; van coördinaatlopen met kompas naar het volgen van een gps; van
stoktent naar boogtent; van een lidmaatschap met de morele verplichting van medeverantwoordelijkheid naar een
club van gebruikers; van het zingen bij het kampvuur naar
het bijwerken van e-mails op je smartphone. Mensen komen tegenwoordig in de club, kamperen een aantal jaren
en stappen er met hetzelfde gemak weer uit. Die weten
ook niet dat deze club zo veel geschiedenis heeft, dat bijvoorbeeld enkele oudere clubleden een stevige inbreng
hebben gehad in het ontwerp van een paar prachtige Sleetenten.

Bij ons 100-jarig bestaan in 2012 maakte ik samen met onder
meer Jan Das het jubileumboek. We wilden per se geen boek
maken met herinneringen, eerder een stilistisch mooi boek met
veel foto’s en achtergrondverhalen. Nu kun je wel zeggen dat het
daarmee een voorloper van Buitenspoor nieuwe stijl was.

buiten
spoor

Moderne jas
Ook al vind ik het zorgelijk dat er veel minder animo is voor
bestuursfuncties en het onderhoud van terreinen, toch zie
ik het tij ook keren. Er is weer meer hang naar eenvoud. We
moeten daarom oppassen dat we ons niet in allerlei bochten gaan wringen om nieuwe leden te werven en tegelijk
de ‘stiel’ van eenvoud vergeten. Maar die stiel vraagt wel
om een moderne jas, niet dat betuttelende van vroeger
met de ballotage, de regels en het autoritaire gedrag. Het

is me uit het hart gegrepen dat zo’n werkgroep Zeven Plus
zich daarover gaat buigen. Er staat immers nergens geschreven dat je je strak aan de regels moet houden, het
moet in de geest van de regels.
Op zich hadden de beoordelingen van vroeger wel een
functie. Het was alleen jammer dat sommige beoordelaars
dat met het opgeheven vingertje deden. Als je gewoon
naast elkaar gaat staan en ervaringen uitwisselt ontstaat
een heel ander effect. ‘Een vreemdeling is een vriend die
je nog niet kent’, dat gezegde heb ik uit Nigeria overgehouden. Dat is voor mij ook de essentie van kamperen. Interessante vraag is dus hoe je die bindende factor, die
geest van betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid
weer terugkrijgt, zonder terug te vallen op die ‘oude’ methodes. Misschien moeten we wel naar kleinere groepen,
zijn de afdelingen te groot. Want zulke dingen werken het
beste als de sfeer intiem en goed is, in een ‘met-elkaarklimaat’. Dat is best een kunst met zo’n stelletje eigenwijze
eigenheimers, wat tegelijkertijd ook het ontzettend leuke
aan de NTKC is, natuurlijk ...’
Met een stevige handdruk nemen we afscheid. Wat kan die
Ollie toch boeiend vertellen.
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JeugdSectie
JS’er in de kijker

Het zonnetje begint te schijnen, je
haringen zijn in de grond geprikt

Naam: Okke

je heen. Het Introductieweekend
is de ideale manier om kennis
met ons te komen maken.
Organisator Nicky vertelt waarom
ook jij dit jaar moet komen.
De 20-jarige Nicky van Lobenstein uit Delft ging al zeven
jaar mee naar het Kinderkamp, maar na het Boerderijweekend van 2013 werd hij ook Jeugdsectiedeelnemer. ‘Mijn
eerste weekend was hartstikke tof. Er waren veel aardige
mensen, sportieve activiteiten en iedereen voelde zich
thuis.’

Kom je tent bij
ons opzetten om
te (laten) zien

Favoriete kampeerkost:

mams Thaise visprutje
van het kampvuur
JS sinds: 2012
Samen
afspreken
wie wat
meeneemt …
als Jan nou de
pannen maar
niet vergeet!

JS omdat ...
mijn zus Jonne ook lid is en ik er al

zo veel goeds

over had

gehoord dat ik niet hoefde te
twijfelen toen ik 14 werd.
Vanaf het eerste kampje heb ik het

hoe leuk het is met

heel erg naar mijn zin en
dat zal de komende 10 jaar

de Jeugdsectie!

nog wel zo blijven.

Gezelligheid

Slim
bekeken

Kom jij ook dit jaar?

Samen kamperen is niet alleen een stuk

‘Dit jaar wordt het Introductieweekend drie keer zo leuk’,
zegt de organisator zelfverzekerd. Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot 25 mei staat de Jeugdsectie op terrein De
Slufter op Texel. Ben je tussen de 14 en 26 jaar en houd je van
zelfstandig kamperen en gezelligheid? Meld je dan aan bij
Ilse Weergang via jeugdsectie@kampeerclub.nl of kijk op
onze Facebook-pagina.

gezelliger, het kan je ook een hoop
bagage schelen. Spreek met een van je
medekampeerders af wíe wát meeneemt en

Tekst: Yoëlle van Driel

Het Introductieweekend is er speciaal voor om kennis te komen maken met de Jeugdsectie. ‘Vorig jaar was het weekend
supertof, met leuke activiteiten en een gezellige grote opkomst.’ Het weekend staat natuurlijk een beetje in het teken
van de nieuwe mensen. ‘Je bent niet de enige die nieuw is,
dat kan best fijn zijn als je het een beetje spannend vindt.’

Join us on Facebook

uitnodiging

Dommerholt
Woonplaats: Eindhoven
Leeftijd: 16 jaar
School: 4 vwo
Tent: Erdman Schmidt Mier,
nylon

en je hebt gezellige mensen om

In 2016 is Nederland gastland voor de

Onvergetelijke ervaring

66ste FICC Jeugdrally. Dit bijzondere
evenement vindt plaats van 24 tot en
met 28 maart 2016 in Zeewolde.
Alle NTKC-leden tussen 14 en 30 jaar zijn
van harte uitgenodigd om mee te doen.
De organisatoren zoeken nog wel vrijwilligers om bij het evenement te helpen.
De FICC Jeugdrally is speciaal voor jongeren tussen
14 en 30 jaar die van kamperen houden en het leuk
vinden om leeftijdsgenoten uit andere landen te ontmoeten. Het is een ervaring om nooit te vergeten en
om vrienden te maken voor de rest van je leven. Dit
is de eerste keer sinds 2004 dat het evenement weer
naar Nederland komt. Een speciale FICC-Jeugdrallycommissie zet samen met de Jeugdsectie de schouders onder de organisatie.

Hoezo: FICC?
Misschien heb je nog nooit van de FICC gehoord. De
FICC is een overkoepelende, internationale organisatie die de belangen van kampeerders behartigt.
De NTKC is om die reden lid van de FICC. Samen met
de aangesloten verenigingen in de verschillende landen organiseert de FICC meerdere kampeerrally’s
per jaar. De Jeugdrally is daar één van en vindt elk
jaar met Pasen plaats. De Jeugdrallycommissie organiseert samen met de Jeugdsectie de Jeugdrally
voor de FICC.

De Jeugdrally vindt plaats van 24 tot en met 28
maart 2016 op het evenemententerrein Erkemederstrand in Zeewolde. We hebben voor deze locatie
gekozen in verband met de al aanwezige vergunningen, de faciliteiten en, het belangrijkste, de geweldige kampeerplek. Want wie droomt er nou niet van:
vanuit je tent over het IJsselmeer kijken?
Op www.youthrally2016.nl vind je steeds de laatste
informatie over het evenement. De inschrijving start
voor de zomervakantie. De kosten bedragen € 60
per persoon. Hiervoor krijg je: vier overnachtingen,
één gezamenlijke maaltijd, een excursie naar Utrecht,
elke avond feest, kampvuur en een onvergetelijke ervaring.

Hulp gezocht!
Voor de organisatie van dit grote evenement hebben
we veel ‘handen’ nodig. Dankzij de inzet van vrijwilligers hebben we als NTKC ook eerdere rally’s succesvol kunnen organiseren. Wil je je steentje bijdragen
om van deze rally een groot feest te maken?
Meld je dan gauw aan (of stel je vraag) via het
contactformulier op de website of mail naar
ficcyouthrally2016@ntkc.nl.
We hopen zo veel mogelijk jongeren op de been en
in de tent te krijgen voor dit geweldige kampeerweekend. Ben jij ook van de partij?
Namens ons allemaal,

Martijn van Katwijk,
voorzitter FICC Jeugdrallycommissie
tel. 06 14159997

reis allebei met een lichtere rugzak.
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www.jeugdsectie.nl

www.youthrally2016.nl
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Schemering. Aanzwellend tromgeroffel.
Een mondelinge oproep aan de zon om
te verschijnen. En dan, om 5.20 uur
precies, de zon tussen twee

het begin van de herfst en van de lente. Door de beide
andere vizieren zie je de zon opkomen aan het begin
van de winter en van de zomer, respectievelijk op
22 december, de kortste dag, en op 21 juni, de
langste dag.

stenen platen loodrecht
omhoog zien komen.

Midzomerfeesten
Je kunt het meemaken, aanstaande
zaterdag 20 juni (de dag voor midzomer), in het Observatorium Robert
Morris bij Lelystad, op zo’n 20 km van
NTKC-terrein Roggebot. Elk jaar vindt
daar het festival Sunsation plaats, met
poëzie, theater en muziek ter ere van de
zomerzonnewende.

Zonnewendes en equinoxen

Den Treek. Foto Theo
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samen zijn doet meer met
ons dan je misschien denkt.
In het tijdschrift Proceedings

Ook voor nuchtere natuurliefhebbers kan de zomerzonnewende een fascinerend fenomeen zijn.
Ze gaat gepaard met een uitbundige groei en
bloei in de natuur. Kamperen rond de langste
dag heeft iets speciaals: heel bewust maak je
mee hoe de natuur letterlijk op haar groenst is en
hoe lang het licht blijft.
En als de zon dan eindelijk ondergaat, hoef je
nog je tent niet in. Het donker en de stilte van
een midzomernachtwandeling zetten je zintuigen op scherp en laten je de natuur des te intenser beleven. Het heeft natuurlijk zijn voordelen
om zo’n nachtwandeling in georganiseerd verband te doen. Staatsbosbeheer organiseert sinds
een paar jaar midzomernachtboswandelingen
door heel Nederland.
Bij de NTKC is in het weekend van 20/21 juni ook
van alles mee te maken. Je kunt naar ’t Aagt in
Eenrum voor een kanokamp. Of naar Het Essenbos in Ouddorp voor een jeu-de-boulesweekend.
Huizen heeft een werkweekend met barbecue.
En de Zwerfgroep loopt een ‘langste-dag-tocht’.
Maar je kunt de zomerzonnewende natuurlijk net
zo goed in alle rust individueel beleven, op een
kampeerterrein naar keuze.

of the National Academy

Marleen Blokhuis
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Rond een kampvuur

Zintuigen op scherp

Dit jaar verrijst de zon op midzomerdag om 05.20
uur aan de horizon, om zestien uur en vierenveertig minuten later weer onder te gaan. Het is dan
22.04 uur.

De langste dag

Vuren, verhalen en
verbondenheid

Verwarrend genoeg
noemen we de kortste nacht
en de langste dag
die het begin van de astronomische
zomer markeren, ‘midzomer’.
Dat komt omdat er vroeger
maar twee seizoenen bekend waren:
zomer en winter.
De langste dag van het jaar viel
toen midden in de zomer.

of Sciences stond
hierover recent een
interessant artikel.
Nienke Onkenhout
Foto: Lilian

Toen de mens 400.000 tot 1 miljoen
jaar geleden leerde om vuur te controleren, gebruikte hij dat vuurtje
om te koken en om roofdieren te verjagen. En bovendien verlengde het
de dag. Een kampvuur geeft warmte,
licht en het is dé gelegenheid om gezellig samen te zijn – een gevoel dat
veel NTKC’ers herkennen!

Verschil tussen dag en nacht
Maar kampvuren spelen wellicht
ook een rol bij de ontwikkeling van
cultuur, beschaving en het menselijk denkvermogen.
Antropoloog Polly Wiessner bestudeert al meer dan veertig jaar het
I Kung volk in Afrika. Zij brengen de
avonden meestal samen rond het
kampvuur door. De gesprekken die
ze dan hebben zijn heel anders dan
overdag. Overdag wordt maar 6%
van de tijd besteed aan verhalen.
Verder gaat het over praktische zaken, klachten, kritiek en geroddel. ’s
Avonds daarentegen bestaat de
conversatie voor 81% uit verhalen.
En die avondlijke gesprekken helpen
ook bij het regelen van huwelijken
en het delen van voedsel in moeilijke tijden.
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Verbondenheid en plezier
Kampvuurverhalen kunnen helpen
om sociale tradities, harmonie en
een gevoel van gelijkheid te versterWiessner. Ook
ken, concludeert
prikkelen ze de verbeelding. Vuur
zorgt voor een gevoel van verbondenheid, van ontspanning en plezier.
Er is tijd om sociale informatie en
emoties te delen, om te zingen en te
dansen. Op die manier, denkt zij,
heeft het kampvuur ook bij onze
voorouders gevoelens van saamhorigheid versterkt, en zo geholpen om
onze cultuur en ons denkvermogen
te ontwikkelen.

De les?
Kampvuurtijd is ‘economisch nietproductieve tijd’ en misschien juist
daarom zo belangrijk. Zouden we
‘kunstlichtdiscussies’ kunnen verzachten en vergemakkelijken door
zittend rond een kampvuur te vergaderen? Is er voor ons, als ervaringsdeskundigen, een taak weggelegd om dit inzicht verder uit te
dragen?
Het is in elk geval een stimulans om
vaak een vuurtje te maken!

Bron: PNAS, http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/uou-fto091814.php . Met dank aan Ben Huve!

Het Observatorium Robert Morris is een vrij toegankelijk landschapskunstwerk waar je de wisseling van jaargetijden
op een geconcentreerde manier kunt beleven. Vanuit het middelpunt van twee concentrische aarden wallen wordt je blik naar drie
punten aan de horizon geleid. Door één van de drie V-vormige
openingen in de buitenste wal zie je de zon opkomen op 23 september en op 20 maart. Dag en nacht zijn dan precies even lang:

Al deze momenten, de winter- en de zomerzonnewende en beide dag-en-nachteveningen of equinoxen, hebben mensen
er door de eeuwen heen toe aangezet om
stil te staan bij het mysterie van het leven, bij
hun plaats in het heelal.
In de geheimzinnige stenencirkel van het Britse Stonehenge bijvoorbeeld (dat Robert Morris
tot zijn Observatorium inspireerde) vierde men al in
de prehistorie midwinter- en midzomerfeesten. Nog
steeds komen er op de langste dag jaarlijks tienduizenden
mensen bij elkaar – deels aanhangers van natuurgodsdiensten of
aanverwante spirituele bewegingen – om de zon te zien opkomen
boven de oeroude stenen.
Ook elders in Europa, waaronder Nederland, werd vroeger in brede
kring het midzomerfeest gevierd. Na de komst van het christendom
kwam het Sint Jansfeest daarvoor in de plaats. Mensen bleven feest-

vuren aansteken, maar nu ter ere van de geboortedag van Johannes de Doper op 24 juni. Sinds
de jaren 1950 is deze traditie bijna uitgestorven.
Behalve dan in Scandinavië, waar midzomernacht
(naast kerst) nog altijd het belangrijkste feest van
het jaar is. Er zijn vreugdevuren, meipalen waar
omheen gedanst wordt, er is muziek en zang en
natuurlijk lekker eten en drinken.

Het NTKC-logo is gebaseerd op
een geheim zwerversteken.

Volgens de overlevering lieten
zwervers elkaar hiermee weten:
‘hier is het veilig’, ‘hier woont
goed volk’.
Ook ergens ons zwerversteken
gevonden, of er zelf een
gemaakt?
Stuur je foto naar
redactie@kampeerclub.nl.
Elk kwartaal publiceren we
de mooiste, grappigste of
verrassendste inzending van
de afgelopen periode.

in europa

Zwerversteken

Voor het voetlicht in 5 vragen
Bas Ruggeberg

Tekst: Wim Schuimer

Activiteiten

Omdat mijn ouders lang in Huizen woonden, was
het bestaan van terrein Huizen me wel bekend.
Maar gek genoeg was ik nooit het terrein op
geweest. Marjolijn en ik kampeerden altijd in
een felgekleurde koepeltent, en dachten dat we
daarmee bij de NTKC niet welkom waren. Totdat
we voor het fietskamperen een groene tunneltent hadden gekocht waar de fietskar voor hond
Hekla ook in past. Tijdens een fietstocht door
Twente reden we langs ’t Springendal en realiseerden we ons: ‘Hé, met deze tent kunnen we
wel lid worden.’ Toen bleek ook dat de regels
niet zo streng meer zijn. Nu zijn we helemaal
weg van de mooie NTKC-terreinen, met rust en
prachtige natuur.

Op Den Treek doen we mee aan werkdagen en
aan het kampmeesterrooster, we gaan naar de ledenvergaderingen en helpen met maaien. Voor
Promo zorg ik mede voor de keus van beurzen en
voor bemensing van de stand. Ik vind het ook erg
leuk om op een beurs onze ervaringen te delen
met andere fietskampeerders die nog nooit van de
NTKC hebben gehoord. Die maak je helemaal blij.
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rustige kampeerterreinen buiten Nederland.
Het laatste overzicht vind je op
kampeerclub.nl/leden/buitenland.php.
Camping des Glaciers

Kroatië, Istrië
Motovun
Tel. 00 385 (0) 52 681 557 (10-18 uur)
motovun-camping.com
Soort terrein: twee terrassen met gras, prachtig uitzicht,
maar geen schaduw, 10 à 12 plaatsen
Geschikt voor tenten (geen auto’s en caravans)

Camping des Glaciers ligt in La Fouly op 1600 meter hoogte,
pal aan een gletscher. Het uitzicht is 360 graden adembenemend mooi. Je komt er alle nationaliteiten tegen, type
bergwandelaar/klimmer/rustzoeker. Stoken met een tentkachel of Fibi-stove is geen probleem. Iedere avond grote
vuren maken langs de bulderende bergbeek kan ook.
Wat natuurbeleving, rust en ruimte betreft voor ons de
beste camping van Zwitserland!

Het stadje Motovun ligt prachtig boven op een heuvel in
het binnenland van Istrië. De spoorlijn, de Parenzana, van
Triëst naar Poreč maakt bijna een hele cirkel rond de heuvel. De trein rijdt al 80 jaar niet meer, nu is het een fietsroute van 125 kilometer. Monteer brede banden, de keien
zijn soms grof en neem een lamp mee, de verlichting in de
tunnels werkt vaak niet. Vanaf het kampeerterrein kun je
ook een ronde fietsen. Het terreintje ligt verstopt achter
een camperplaats, waar een toiletgebouwtje en een zwembadje is.
Voor een tweede Kroatische tip, zie Buitenspoor actueel
op de website
Albert en Harma Fien

Eric en Panayota Senders

Wat zou je anders willen?
Bij de NTKC is het een beetje een familiebedrijf,
soms erg ‘ons kent ons’. Zelfs een bezoek aan de
landelijke ledenvergadering (ALV) is een toelatingsavontuur. We moeten er wel voor zorgen dat
‘nieuwelingen’ opgevangen worden en zich snel
thuis gaan voelen.

Favoriete terrein
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eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en

Groot terrein met ruime kampeerplekken in bos, tussen
hagen langs een rivier, op open veld en op terrassen tegen
een berg. Geschikt voor tenten en caravans

Kennismaking

Elk jaar fietsen we wel een rondje langs verschillende terreinen. We hebben ze inmiddels vrijwel
allemaal gezien. Tijdens een Burl-kamp in Ugchelen hebben we zelfs herten gezien en gehoord.
Maar het mooiste terrein is en blijft Den Treek!

Motovun Camping

Zwitserland, Wallis
Route de Tsamodet 36, CH-1944 La Fouly
Tel. 00 41 (0)27 783 18 26
camping-glaciers.ch

Engeland. Foto Ger Vos

Leeftijd: 47
NTKC-lid: ruim drie jaar
Woonplaats: Houten
Beroep: sales consultant
Partner: Marjolijn Steffens
Hobby’s: hardlopen,
bergbeklimmen, paragliding

NTKC’ers delen hun ervaringen met

Verder
Iedere keer weer geniet ik van de mogelijkheid
om een kampvuurtje te maken. Gezellig om zo
ook andere leden te leren kennen en ervaringen
en ideeën uit te wisselen.

Persoonlijke
berichten

Dhr. Jan Kap,
5 februari 2015
Dhr. C.A. Kahmann,
datum onbekend

Overleden
Mevr. Hanna van Eek-de Leeuw van Weenen,
30 december 2014

Dhr. Rumke Frielink,
23 februari 2015

Mevr. Cornelia Geertruida (Corry)
Bach-Pielkenrood, 5 februari 2015

Dhr. Karel Frederik Westerling,
25 februari 2015
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Oplossing
gezocht
Zijn er NTKC’ers die in
verband met hun
gezondheid afhankelijk
zijn van zwaardere
elektrische apparaten,
zoals een cpap,
en die een manier
gevonden hebben om toch
op NTKC-terreinen
te kamperen?
Maak medeleden blij met
je oplossing en stuur een
e-mail naar redactie@
kampeerclub.nl.

kamperen in de kunst

Nieuws
van de club

Knus en kwetsbaar
De Nederlandse kunstenaar John Sikking schildert onder andere verlaten vlaktes bezaaid met
diffuse rommel en provisorische tenten. Tenten
die eruitzien of er vluchtelingen bivakkeerden –
tenten waarin niemand voor zijn plezier verblijft.
In de tent op deze tekening daarentegen wordt
wel recreatief gekampeerd. Ik vermoed tenminste dat de vrouw wiens schaduw we zien (of is
het een man? of een kind?) hier uit vrije wil
overnacht. Knus en geborgen zit ze in haar
tweestokker. Het tentdoek vormt een beschermend membraan tussen de intiem verlichte
binnenruimte en de donkere buitenwereld. En
tegelijkertijd zit ze daar in die lichtgevende cel
ook als een makkelijke prooi, als een zichtbaar
doelwit voor een ongeziene aanvaller vanuit de
duisternis.

Clubinfo zonder
internet
Een overzicht van komende
evenementen, aankondigingen
en verslagen van activiteiten,
vergaderstukken: ze zijn
allemaal op de website te
vinden. Ook het verslag van de
ALV 2015 zal daar binnenkort
te lezen zijn. Geen internet en
toch graag op de hoogte
blijven? Bij het clubbureau kun
je informatie opvragen, dan
ontvang je die alsnog in je
brievenbus.

Zo helder als Sikking met alleen maar zwarte
inkt het licht-donkercontrast tot stand brengt,
zo raadselachtig zijn veel andere aspecten van
deze tekening. Staat het tentje veilig op een
camping, of helemaal alleen in het vrije veld?
Wat is de vrouw aan het doen? Waar staat of
hangt de lamp? Zit of ligt er nog iemand in de
tent? In de grillige schaduwvormen valt van alles te zien, maar niets met zekerheid te herkennen. En juist dat maakt dat je er lang naar kunt
blijven kijken.

Aanleveren kopij
Via de website, Buitenspoor,
de nieuwsbrief en Facebook
wisselen we binnen en buiten
de NTKC nieuws en ervaringen
uit over kamperen, terreinen,
natuur en natuurlijk over het
clubleven, waaronder afdelingen en secties.

Marleen Blokhuis

De redactie ziet je kopij voor
website of Buitenspoor graag
tegemoet. Een nieuwe versie
van de richtlijnen voor het aanleveren van kopij vind je op de
ledensite onder:
Publicaties > Beleidsstukken >
Algemene informatie.
Vragen?
redactie@kampeerclub.nl.

John Sikking, Zonder titel, 1995-2000
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Nieuw toiletgebouw De Smagten
Sinds 22 december 2014 is het nieuwe toiletgebouw op De Smagten in
Bladel in gebruik. Terreincommissaris
Kees van Wijck vertelt.

Hoe verliep de voorbereiding?

NTKC-Bushcraft
Nieuw binnen de club is de
groep NTKC-Bushcraft.
Bushcraft is een verzamelnaam
voor vaardigheden die nodig
zijn om in de natuur te
verblijven, met zo min mogelijk
materialen van buiten de
natuur. Bushcraft is wat anders
dan survival; iemand die wil
overleven, wil zo snel mogelijk
weer in de bewoonde wereld
zijn. Een bushcrafter wil juist in
de natuur zijn en het verblijf er
zo aangenaam mogelijk maken.
Op initiatief van Herman Tobé
organiseert de groep NTKCBushcraft af en toe een
bushcraft-kamp op een van
onze terreinen (de eerste keer
10-12 april a.s.).
Daarbij zullen diverse
bushcraft-vaardigheden in
praktijk worden gebracht en
aangeleerd. Deze activiteiten
richten zich nadrukkelijk ook op
kinderen (bij kinderen tot 6 jaar
is uiteraard wel begeleiding
van een ouder nodig).
Houd voor meer informatie
Buitenspoor actueel en het
evenementenoverzicht op de
website in de gaten.

Acht jaar terug ontstonden de eerste
ideeën over een nieuw toiletgebouw.
Eind 2013 werden die concreter. In
april 2014 vroegen we de vergunning
aan en binnen een jaar stond het gebouw er al.
Positieve samenwerking tussen afdeling en HB heeft tot dit mooie resultaat geleid. Vooral de sloop van
het gebouw was een hele klus: met behulp van vele NTKC-handen is
er 20 ton puin afgevoerd. Daarnaast werkten we intensief samen
met een lokale aannemer om alles voor te bereiden. En tijdens sloop
en bouw kon er gewoon gekampeerd worden.

Austerlitz zoekt
schilder(s)
Het toiletgebouw in Austerlitz
is na tien jaar toe aan een
nieuwe verfbeurt. Wie vindt
het leuk om een dag of twee/
drie deze klus te komen klaren?
Neem voor meer informatie
contact op met Saskia Koning,
035-6852636.

Wat zijn de voordelen voor kampeerders?
Eén van onze wensen was om het toiletgebouw aantrekkelijker te
maken voor gezinnen met kleine kinderen. We bedachten een doeltreffende en simpele oplossing: in een doucheruimte is een uitklapbare verschoonplank aangebracht en we stellen een babybadje beschikbaar, zodat ouder en kind makkelijk samen kunnen douchen.
Vorstbestendigheid is gerealiseerd door rond de waterleiding
warmtelint aan te brengen. Wanneer de binnentemperatuur richting nul gaat, verwarmt het lint de leidingen. Daardoor kunnen het
wintertoilet, een wascabine en een doucheruimte ’s winters open
blijven en is er minder kans op storingen.
Verder maken we optimaal gebruik van het daglicht via lichtdoorlatende golfplaten en dakkoepels. Een mechanisch ventilatiesysteem
moet vochtproblemen voorkomen. Andere pluspunten: eenvoudiger schoonmaken, automatisch licht, tochtflappen bij de entree,
afneembare douchekoppen, gewone blauwe en rode mengkranen
in de douche en comfortabel grote deurknoppen.

En de buitenkant?
Die is prachtig: het hele dak is bedekt met sedum, toiletgebouw en
magazijn vormen een mooi geheel. Pak je tentje en kom kijken, zou
ik zeggen!
Greet Punter

Masterveld 50 jaar
Vijftig jaar geleden kocht de NTKC van een Winterswijkse
boer en zijn vrouw het bijzondere terrein Masterveld. Het is
nog steeds een van de stilste plekjes van Nederland. Naast
gras, bos, heide en een vennetje zijn hier een aantal bijzondere planten te vinden, zoals de klokjesgentiaan en de gevlekte orchis.
Het jubileum vieren we ter plaatse op 18 en 19 april. In dat
weekend zullen we ook de nieuwe pizza- en broodjesoven
demonstreren.
Kijk voor het jubileumprogramma op de website bij afdeling
Oost / Masterveld.

Nieuws
van de terreinen
buiten
spoor

tent versleten?

Dichter bij de natuur
kun je niet komen

model al 20 jaar
niet meer gemaakt?

voor Tatteljee
geen probleem

Lees de romans van uw clubgenoot

!
!

Anthonie van de Wardt

Boeken die over bijzondere mensen
gaan.

HET BIECHTGEHEIM
ISBN 9789048427468

DE VRIJWILLIGER
ISBN 9789089545695

Te bestellen bij de reguliere
boekhandel of bol.com

Gek van de natuur? Samen op
coole kampen en excursies:
vogels kijken, vleermuizen, libellen
vangen, schelpen zoeken en als
toetje een frisse duik in de zee!

De NJ

op www.natuurkampeerterreinen.nl, of download de gratis Kamperen app.

N natuu

rlijk!
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Ben jij tussen de 12 en 25 jaar,
kijk dan op www.njn.nl!
Foto: Janko van Beek

NTKC korting 10%
kortingcode: 1CKTN4

we
u
e
Ni catie
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Fortuinstraat 17 A | 4611 NM Bergen op Zoom | 085 2731905

WWW.YAKSPORTS.NL

Kom kamperen midden in de natuur!
Er zijn 132 Natuurkampeerterreinen in
Nederland, waar u geniet van rust, ruimte en
vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het

Groene Boekje) kunt u op alle terreinen terecht. Kijk voor meer informatie
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Natuurcamping bij Bastogne
www.campingasdl.be

NTKC-terreinen

Austerlitz, Austerlitz

Brobbelbies, Schaijk

Huizen, Naarden

Het 10-jarige toiletgebouw
krijgt een verfbeurt. Zie de
oproep op pagina 21.

heeft een nieuwe kampvuurkuil met overkapping. Nieuw
is ook het houtkloofapparaat.

18 mei bouwen we de steiger
in het Gooimeer weer op.
Feestelijke opening op 24 mei.

2

3

9
1

1 ‘t Aagt, Eenrum
2 Austerlitz, Austerlitz
3 Brobbelbies, Schaijk

15

4 Het Essenbos, Ouddorp
5 Het Groene Hart, Hazerswoude

8

6 De Haan, Loosduinen
7 De Heerkuil, St. Geertruid
8 De Hertenweide, Zorgvlied

11

9 Huizen, Naarden

13

10 De Kooiberg, Ugchelen
11 Limmen, Limmen

21

12 Masterveld, Winterswijk

99

13 Roggebot, Dronten
14 De Ronde Hoek, Haastrecht

6

15 De Slufter, De Cocksdorp
16 De Smagten, Bladel
17 ’t Springendal, Ootmarsum
18 De Testrik, Venray

4

17

22

5

19

10

20
22

12
14

3
3

19 Den Treek, Leusden

18

20 De Valkenbelt, Lochem

Gastvrije terreinen:

23

16

21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
22 De Vrijenberg, Loenen
23 Beundersveld, Beckum

7

