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9,0

FIETSEN  
BINNEN 
5 WERKDAGEN!4

45 E-BIKE  
TESTCENTERS MET 
EIGEN WERKPLAATS 
BIJ U IN DE BUURT! 

ALTIJD GRATIS 
SERVICE  
AAN HUIS!2

3 JAAR  
ACCUGARANTIE  
+ ACTIERADIUS 
TOT 200 KM!3

SUPER 
SERVICE
OP LOCATIE
Stella staat altijd voor u klaar. Aan de telefoon, op 
stella.nl en in onze 45 E-bike Testcenters. En als u wilt, 
komen we gewoon bij u thuis of op het werk langs 
voor een proefrit of onderhoud.

376 E-BIKE 
SPECIALISTEN124 MOBIELE 

TEAMS45 E-BIKE 
TESTCENTERS

GRATIS  
PROEFRIT ÉN  

SERVICE  
AAN HUIS2

Bel voor een afspraak 

naar 0341 - 25 22 66 of 

kijk op stella.nl

EXCLUSIEVE 
NAJAARSKORTING1

OP ALLE GESELECTEERDE 
E-BIKE MODELLEN

€798,-

TOT
TIJD

ELIJKE A
AN

BIED
IN

G!  

G
ELD

IG T/M
 2-11-2019 REKENVOORBEELD

Modena Comfort FDST €1.999,00
Night Blue, 7 versnellingen
Accu upgrade 17,5 ah €249,00
Luxe display upgrade €149,00
Gratis wintercheck aan huis €67,50

Totaal €2.397,00
Korting € 798,00

UW PRIJS €1.599,00€ 1. 599,-

DE BESTE 
KLANTBEOORDELING VAN 
NEDERLAND! GEMIDDELDE 
BEOORDELING UIT MEER DAN 
7.914 REVIEWS!
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COSMO
COMFORT

MDB

MEEST
GEKOZEN

IN NEDERLAND

COSMO
COMFORT

MDB

MEEST
GEKOZENGEKOZEN

IN NEDERLAND

1Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella e-bike met Shimano Nexus 7 en 8. Niet i.c.m. andere lopende acties en inruil. Alleen geldig op de adviesprijs. Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
 Vraag naar de voorwaarden.2Garantie en service op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. 3Bij normaal gebruik en onderhoud drie jaar garantie op de accu (op de Hybrid+ Collectie e-bikes  aangekocht na 8 mei 2017) en twee jaar garantie op het motorpakket. 

4Bij voorraadmodellen en afhaal bij de Stella fabriek.
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MEERMAALS 
VERKOZEN 
TOT BESTE E-BIKE 
VAN HET JAAR!

GRATIS E-BIKE 
ACTIEBROCHURE

Vraag nu direct de gratis 

actiebrochure aan op 

stella.nl en ontvang deze 

digitaal en via de post!

BEZOEK EEN 
E-BIKE TESTCENTER

BIJ U IN DE BUURT 
U bent van harte welkom 

om onze e-bikes te testen. 

En u profi teer direct van 

onze exclusieve kortingen.

MODENA COMFORT FDST
Fluisterstille voorwielmotor

TREKKING PREMIUM MDB
De allround trekking fi ets

VICENZA PREMIUM MDS
Krachtige Shimano Steps middenmotor

ZEER GESCHIKT ALS 
TOERFIETS & STADSFIETS

ONBEZORGD FIETSEN
TOT WEL 130 KM

ZEER KRACHTIGE
BOSCH MIDDENMOTOR

DAYTIME 
RUNNING LIGHT

Zichtbaarheid én veiligheid zijn 

van levensbelang. Om deze 

reden hebben wij Daytime 

Running Light geïntroduceerd.

KILOMETER-
VRETER! 

TOT 200KM
ACTIERADIUS

OUTLET 
E-BIKES AL V.A.

€749,-
INCL. GRATIS SERVICE AAN HUIS2

1
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De hond. De buurtjes? Doe het gewoon zelf met hulp van de nieuwe 
ANWB Veilig van Huis Woonverzekering. Daarmee kun je altijd zelf 
op afstand je huis in de gaten houden. En krijg je via de app een seintje 
als er thuis iets niet helemaal pluis is.

Woonverzekering plus smart beveiligingspakket:
• Je huis en spullen goed verzekerd
• Bij schade alles goed geregeld
• Melding via de app bij inbraak, rook- of waterschade

Heb je schade? Dan zijn we er voor je. Van noodreparatie tot snelle uitbetaling. 

Sluit vóór 19 november de Veilig van Huis Woonverzekering af en krijg een jaar lang 
15% korting op je premie. ANWB-leden krijgen bovendien 5% extra Ledenkorting.

 anwb.nl/woonverzekering

Wie waakt er over 
jouw huis als jij niet 
thuis bent?

Nú

15%
korting

020144_Adv_Kampioen_Woonverzekering_203x255.indd   1 12/09/2019   17:28K1011_ADV Binnenwerk.indd   4 23-9-2019   14:35:58



 WELKOM

Zet je licht 
aan!
Ah, de herfst! Als wandelaar verheug ik mij op 
een lange tocht in een kleurrijk bos. Dikke trui 
aan en lekker struinen door een knisperend 
bladerdek. Maar met de herfst komt ook de win-
tertijd. In het verkeer betekent dat: verlichting 
aan en zorgen dat je gezien wordt. Dit jaar vraagt 
de ANWB onder de noemer ‘Zet je licht aan!’ weer 
aandacht voor fietsverlichting (lees ook onze 
fietslampentest op pagina 19). Van onze verlich-
tingsacties in voorgaande jaren weten we hoe 
hard dat nodig is. Die acties kunnen we groots 
aanpakken dankzij de inzet van duizenden 
ANWB-vrijwilligers. Geweldig mensen! Veel dank 
voor uw hulp bij dit belangrijke werk. Samen sta 
je sterk, dat blijkt elk jaar weer. 
We zien het ook bij de Mobiliteitsalliantie, de 
club van 25 belangengroepen op het gebied van 
verkeer en vervoer (waaronder de ANWB) die zich 
inzetten om Nederland bereikbaar en leefbaar 
te houden voor iedereen. Samen hebben we het 
Deltaplan Mobiliteit opgesteld, dat we aan de 
regering hebben aangeboden. In deze Kampioen 
vertellen president-directeur Roger van Boxtel 
van de NS en ik u meer over dat Deltaplan. Dat 
vinden we belangrijk, want dat uw en onze mobi-
liteit de komende jaren gaat veranderen is zeker. 
Zo zeker als een kleurrijk bos in de herfst. 

Frits van Bruggen
Hoofddirecteur ANWB
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www.pharosreizen.nl/gelezen-in/kampioen  |  023 - 55 42 870

Stap een prachtige kerstkaart binnen! Vier de winter tussen de
‘wunderschöne Tannenbäume’ van het Beierse Woud. Skiën
doe je op 20 minuten rijden, in skigebied Hochfi cht-Böhmerwald
(ca. 20 km pistes, met sneeuwkanonnen). Schaatsliefhebbers
kunnen hun rondjes draaien op de Rannasee, op ca. 3 km van
het hotel. En met wat geluk is zelfs een rondje op het
Tsjechische Lipnomeer mogelijk. Of stap je in de paardenslee
voor een romantisch ritje door de bossen?

JE VERBLIJFT in Landhotel Rosenberger, gelegen in Wegscheid
in het zuidelijke Beierse Woud. Vlak bij de Oostenrijkse en
Tsjechische grens, op ca. 35 km van de sfeervolle barokstad
Passau. Het hotel heeft o.a. een wellnesscentrum en zwembad.

INBEGREPEN
•    3, 4 of 7x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
•    dagelijks dinerkeuzebuffet
•    dagelijks kleine middagsnack van 12.00 tot 13.00 uur
•    dagelijks koffi e/thee met lekkernij van 15.00 - 16.00 uur
•    dagelijks drankjes van 09.00 tot 21.00 uur (softdrinks, sap, 

huiswijn en tapbier)
•    dagelijks gebruik van zwembad en sauna
•    gebruik van wandelstokken o.b.v. beschikbaarheid
•    CO2-compensatie

SKIËN IN EUROPA’S 
GROOTSTE SKIGEBIED

HET BEIERSE WOUD IN 
WINTERSFEER

Skiën met Zwitserse klasse in het grootste skigebied van Europa! 
Les Portes du Soleil biedt 650 km aan pistes met grenzeloos 
skiplezier. Letterlijk, want je skiet vanuit Zwitserland zo Frankrijk 
in! Na een fi jne dag op de piste, gaat het genieten ’s avonds 
gewoon door. Je kan heerlijk dineren in het hotel, maar ook in het 
dorp zijn genoeg leuke restaurants. Duik je ook nog even het 
zwembad of de sauna in? 

JE VERBLIJFT in het door Nederlanders geleide hotel 
Champoussin Lodge, in het stijlvolle Zwitserse bergdorpje
Champoussin (1680 m). Vanuit het dorp kijk je uit over het
Rhônedal en de ruige toppen van de Dents du Midi. Een skibus
is niet nodig; vlak naast het hotel stap je op de ski’s en geniet je 
meteen van de brede pistes. Het hotel heeft een zwembad,
sauna en gezellige lounge met bar en open haard.  

INBEGREPEN
•  7 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
•  5x driegangendiner
•  1x Zwitsers specialiteitendiner  
•  1x diner in restaurant Le Poussin
•  CO -compensatie

PRIJZEN    4-d 5-d 8-d
05/11 - 16/12 119 159 279
17/12 - 01/01 179 239 419
02/01 - 14/02 119 159 279
15/02 - 01/03 179 239 419
02/03 - 31/03 149 199 349

8-daags wintersportarrangement Zwitserland 4-, 5- of 8-daagse wintersport Duitsland

Prijzen in € p.p. o.b.v. 2 pers. Niet inbegrepen: toeristenbelasting, reser veringskosten (€ 20,-) 
en Calamiteitenfonds (€ 2,50). Wijzigingen voorbehouden.

vanaf

459p.p.

Zoekcode: 
18406

KINDERKORTING
(bij min. 2 volbetalenden per kamer)

•  0 t/m 3 jaar:      GRATIS
•  4 t/m 10 jaar: 70% KORTING
•  11 t/m 14 jaar: 50% KORTING
•  15 en ouder: 30% KORTING

KINDERKORTING
(bij min. 2 volbetalenden per kamer)

•  0 t/m 14 jaar:      GRATIS
Prijzen in € p.p. o.b.v. 2 pers. 
Niet inbegrepen: 
toeristenbelasting, 
reser veringskosten (€ 20,-) en 
Calamiteitenfonds (€ 2,50).
Wijzigingen voorbehouden.

PRIJZEN Kamer Kamer
Noord Zuid

21/12 - 27/12 619 649
28/12 - 03/01 839 859
04/01 - 24/01 469 499
25/01 - 31/01 489 519
01/02 - 07/02 569 589

Kamer Kamer
Noord Zuid

08/02 - 14/02 579 599
15/02 - 28/02 829 855
29/02 - 06/03 799 829
07/03 - 13/03 499 479
14/03 - 27/03 459 479

vanaf

119 p.p.

Zoekcode: 
26911

Kampioen10_11 203x255mm Champoussin en Rosenberger.indd   1 12-09-19   08:36K1011_ADV Binnenwerk.indd   8 23-9-2019   14:35:59
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GETEST VOOR JOU
Gezinsauto’s, autostoeltjes, 

winterbanden
 

VERKEERSQUIZ
Doe mee op pagina 48!

 

DROOMAUTO'S 
Welke wil jij?

2020

100 pagina's 
autoplezier
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ONLINE

 LIKE!

Als je nieuwe banden koopt kun 
je niet even een proefrit maken. 

Met de ANWB-bandentests weet je 
precies wat een fi jne en veilige band 

is. In deze tijd van het jaar zijn de 
winterbanden weer aan de beurt. 

Kijk op anwb.nl/winterbandentest 
voor de testresultaten en tips.

D’r uit!
Naast deze Kampioen hebben 

we deze maand nog meer lekker 

leesvoer. In het Uitmagazine 

vind je de leukste theatervoor-

stellingen van het komende sei-

zoen op een rijtje, uiteraard met 

ledenvoordeel! Bekijk het maga-

zine op anwb.nl/uitmagazine.

Winterrubber getest

AUTOPLEZIER
De Onderweg Kampioen is 100 pagina’s 
puur autoplezier. Met o.a. tests van
gezinsauto’s, winterbanden en autostoel-
tjes, interviews met wegenwachten, een 
daktentsafari, elektrische auto's en foto’s 
van eenzame auto’s. Als ANWB-lid haal je 
het magazine gratis op in een ANWB-
winkel (zo lang de voorraad strekt). En als 
je echt niet kunt wachten lees je het op 
anwb.nl/onderwegkampioen.

FEELGOOD IN DENEMARKEN
In het nieuwe feelgood-programma Love for he Campsite kruipen 

presentatoren Ron Brandsteder en Patrick Martens in de rol van reis-
leiders. Ze geven acht vij� igplussers de kampeervakantie van hun 

leven in Denemarken. Over echte mensen, met echte verhalen tegen 
een schitterend decor: Denemarken. Vanaf 10 oktober elke donder-

dag om 21.30 uur op televisiezender ONS.

9
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EROPUIT – MAASTRICHT & TONGEREN

Hoeveel vintage kun je hebben 
in een weekend? Nou, veel! 
Combineer de rommelmarkten 
van Maastricht en Tongeren en 
maak er een heerlijk bourgondisch-
brocante-weekendje van.

DE
 SP

ECIALIST

Anouk Derwort
ANWB Ledenreizen
‘Smul van een patatje 
met ‘zoervleis’ bij 
Tuutsje vaan Teuns-
je (tuutzakje van 
Teun) in Wyck. In de 
binnenstad staat bij 
patatzaak Reitz een 
minstens zo lange rij 
friet-fans.’

ilveren sieraden, houten krukjes, vintage 

servies; mooi van lelijkheid. Oude munten, 

Maria-beeldjes, zwart-wit ansichtkaarten. 

Rekken vol bontjassen, bloesjes en geruite 

rokken. Op de Markt in Maastricht is het vandaag, 

zaterdag, een beetje Koningsdag. De man die uit India 

geïmporteerde ringen verkoopt, heeft het best koud 

op deze vroege najaarsochtend. ‘Maar dat geeft niks’, 

lacht hij. ‘Het is hier altijd gezellig!’ Hij tipt: ‘Als je meer 

antiek en vintage wilt, dan moet je de grens over, naar 

Tongeren. Op zondagochtend staan daar meer dan 

vierhonderd kramen!’ Aha, dan is dat een idee voor 

morgenochtend, besluiten fotograaf Marloes en ik. 

Want de zestig kramen hier zijn leuk, maar het maakt 

inderdaad hebberig naar méér. 

Verliefd op chocola
Vanaf de Markt wandelen we de stad in. Het voelt 

hier anders dan in veel andere grote steden en opeens 

snappen we waar dat aan ligt. Waar in veel gevallen 

een winkelstraat overloopt van de bekende ketens, is 

de mix hier zo fi jn. Want in Maastricht vind je tussen 

de Blokkers en de H&M’s ook nog kleine winkeltjes, 

zoals Blanche Dael op Wolfstraat 28, een thee- en kof-

fi emakerij uit 1878. Of Giensch, Achter Het Vleeshuis 

19, vol prachtige vintagekleding. Een ander piepklein 

zaakje waar je zomaar aan voorbij loopt als je niet 
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oplet: chocolaterie Friandises. Binnen vertellen ze je 

maar wat graag hoe oud-president Ronald Reagan in 

1983 na de eerste hap op slag verliefd werd op hun 

chocolaatjes. Dit zaakje zit in de wijk Wyck (‘wiek’), 

net over de Sint Servaasbrug – overigens de oudste 

brug van Nederland. Ooit was Wyck een nietszeg-

gende woonwijk die aan de binnenstad bungelde. Nu 

vind je hier een ander, net wat relaxter sfeertje dan in 

de binnenstad. Ons favoriete ontbijttentje, Van Wijck, 

zit op Wycker Brugstraat 28, een zonnig hoekje te-

genover de ANWB-winkel. Hier eet je pannenkoekjes 

met warme kersen of een kokosbowl met pure choco-

la. De cappuccino’s zijn perfect en het personeel is zó 

behulpzaam... al zijn we er snel achter dat je dat hier 

in Maastricht wel kunt blíjven zeggen. 

Langzaam leven
Behalve zaakjes vol heerlijk eten, vind je in Maas-

tricht vintage en brocante all over the place. Zoals op 

Stationsstraat 22, bij Stilla Nova. Hier vind je die jaren 

20 boa waar je al zo lang naar op zoek was, met bijpas-

sende zonnebril. En dat vintage servies (mocht je dat 

nog niet hebben gekocht op de markt) of gewoon een 

mooie nieuwe (oude) deurklink. 

Vanaf hier sta je zo achter het station. Het lijkt niet de 

meest logische plek om te belanden als je lekker wilt 

shoppen of eten. Hoewel: een verborgen pareltje hier 

is het Perzische eettentje Faren op Frankenstraat 200. 

De eigenaresse – Farèn – serveert de heerlijk pure 

Iraanse gerechten. We smullen van een groentesoep 

met spinazie en saffraan en een omelet vol verse 

kruiden. ‘Veel kruiden komen uit Teheran, mijn moe-

der van 72 stuurt ze naar me op’, vertelt de Iraanse. 

Ze herkent zichzelf wel in de Maastrichtenaar: ‘Het 

leven gaat hier langzaam, mensen nemen de tijd voor 

elkaar.’ Ja, en natuurlijk is er die voorliefde voor goed 

eten. ‘In Teheran zijn ze net zo bourgondisch als in 

Maastricht!’ 

‘Conclusie: bourgondisch en 
brocante zijn in deze streek 
een onlosmakelijk duo’
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EROPUIT – MAASTRICHT & TONGEREN

Vintage 
markten
Op zaterdag struin je over de knus-
se brocantemarkt van Maastricht, 
op De Markt (www.bezoekmaas-
tricht.nl). Op zondag kun je vanaf 
zeven uur ’s ochtends terecht in 
Tongeren, op de grootste antiek-
markt van de Benelux. Je vindt 
hier ruim 400 kramen vol kunst en 
kitsch, maar ook oude tafels, stoe-
len, banken: je kunt het zo gek niet 
bedenken of het is hier te koop 
(www.antiekmarkt-tongeren.be).BOVEN EN RECHTS Op de grootste antiekmarkt van de 

Benelux in Tongeren is er voor ieder wat wils.  
LINKS Bijkomen in de zon op een terras aan de Maas. 
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Bier en boterhammen
Een dagje Maastricht smaakt in alle opzichten naar 

meer. En daarom zetten we zondagochtend de wekker 

om op tijd aan te komen op de grootse antiekmarkt 

van de Benelux. Het is maar een half uurtje rijden 

naar Tongeren. Ben je net verhuisd en heb je inspi-

ratie nodig? Dan zit je hier goed. Behalve gezellige 

huisraad en kleding, is de hoeveelheid kasten, tafels, 

stoelen enorm. Urenlang kun je je hier vermaken. De 

beste plek voor een uitrust-koffie is ’t Poorthuis. Deze 

ruim honderd jaar oude kroeg is de hang out voor de 

marktkoopmannen en -vrouwen. ‘Als op zondag in 

alle vroegte de kramen zijn opgebouwd, is het hier 

vaak een drukte van jewelste’, vertelt de barman. 

‘Vaak serveer ik om zeven uur ’s ochtends al de eerste 

Leffe Blond en boterhammen met spek en ei.’ Wij hou-

den het nog even bij een koffie, maar de conclusie is 

duidelijk: bourgondisch en brocante zijn in deze streek 

een onlosmakelijk duo.  

 ALLES VOOR EEN LEUK VERBLIJF IN 
MAASTRICHT: 

ANWB.NL/TIPSMAASTRICHT

3X ZEKER DOEN
1  FILM & VAARTOCHT 

Het voormalige fabrieks
terrein van het Maastrichtse 
Sphinxkwartier: daar gebeurt 
het! Geniet van een arthouse 
film bij Lumière, huur een 
bootje vanaf binnenhaven ’t 
Bassin en logeer bij het hippe 
Student Hotel.

2 FIJNE WIJN Tussen 
Maastricht en Tongeren, 

in Riemst, vind je wijnkasteel 
Genoelselderen. Het oudste 
en grootste wijngoed van 
België maakte in 2018 een 
prijswinnende Chardonnay. 
Boek een rondleiding.  
www.wijnkasteel.com 

3 SCHATKAMER Bij het 
Teseum in Tongeren 

ontdek je in de ‘schatkamer’ 
van dit archeologische muse
um ruim 250 relieken uit de 
periode 9001800: veel antie
ker wordt het niet.  
 www.teseum.be
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              LEDEN
AANBIEDING

3-daagse stedentrip Maastricht vanaf € 99,- p.p.

VINTAGE & VLAAIEN
Maastricht is een van de mooiste én gezelligste steden van ons land. Historische panden, 
hippe designwinkeltjes en terrassen vol gezelligheid. Ontdek Maastricht en Tongeren en 

maak er een heerlijk bourgondisch-brocante-uitje van.

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer extra’s je krijgt.

Wat krijg je?
Je verblij  twee nachten in het viersterren
Novotel Maastricht. Van het hotel loop je 
in 20 minuten naar het Vrijthof of gebruik 
de gratis shuttlebus (heen). Het centrum 
van Tongeren ligt op slechts 20 km afstand. 
Geniet in het hotel van een lunch met een 
Maastrichtse schotel zoervleis met friet.

BLAUW
• 2 nachten Novotel Maastricht incl. ontbijt
• bij aankomst Ontdek Maastricht pakket 
  en plattegrond (1 per kamer)

• gratis wifi in de hotelkamer
+ lunch van zoervleis met friet en sloaj
+ gratis shuttlebus hotel naar het centrum 
  (alleen brengservice)
BRONS 
+ naar keuze: doosje chocola van 
  chocolaterie Friandises of een tapbiertje 
  met versnapering bij Café 't Poorthuis 
ZILVER
+ naar keuze: rondleiding Mergelgrotten 
  Noord of bezoek aan Begijnhof Museum
GOUD 
+ wijnproeverij bij Wijndomein Thiessen in 
  Maastricht           
PLATINA
+ driegangendiner van de chef in het hotel

Wat kost het?
1 okt. t/m 30 nov. €   99,-
1 dec. t/m 31 dec. € 119,-
1 jan. t/m 28 feb. €   99,-
1 mrt. t/m 30 apr. € 119,-
Dagelijkse aankomst mogelijk. Toeslag bij 
aankomst op vrijdag en zaterdag € 20,- p.p.

Ga je mee? 
Boek op anwb.nl/maastricht of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 0269,  keuzenr. 5.

Bovenstaande prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid 
in een 2-pers.kamer. Toeslag 1-pers.kamer v.a. € 99,-. 
Inclusief CO2-compensatie. 
Exclusief: toeristenbelasting va. € 4,95 p.p.p.n. en 
reserveringskosten € 20,- per boeking. 

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

15

010_015_K1011_Maastricht.indd   15 25-9-2019   09:54:38



Nu ook 
online!

√ Makkelijk en snel digitaal pech melden
√ Automatische locatiebepaling
√ Pech melden via App en Online
√ Volg je wegenwacht
√ De beste hulp altijd dichtbij met 900 wegenwachten

Snel en 
makkelijk 
digitaal 
pech melden

247446 ANWB Advertentie Pechmelden_Kampioen_406x255mm_v3.indd   1
K1011_ADV Binnenwerk.indd   16 23-9-2019   14:36:00



Nu ook 
online!

√ Makkelijk en snel digitaal pech melden
√ Automatische locatiebepaling
√ Pech melden via App en Online
√ Volg je wegenwacht
√ De beste hulp altijd dichtbij met 900 wegenwachten

Snel en 
makkelijk 
digitaal 
pech melden

247446 ANWB Advertentie Pechmelden_Kampioen_406x255mm_v3.indd   1
K1011_ADV Binnenwerk.indd   16 23-9-2019   14:36:00

Door digitaal pech te melden kom je in geval van pech snel en gemakkelijk in 
contact met de Wegenwacht. Na het melden van pech via de app of online 
weten we met behulp van de locatiebepaling van je telefoon precies waar je 
geholpen moet worden. Zo helpen je weer snel op weg.

Voor meer informatie: anwb.nl/pechmelden
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Knip je voordeel

NOVEMBER RAIN
LEDEN

AANBIEDING

HEERLIJKE HERFSTPARKA
• Ook in de kleuren navy en zeegroen.
Niet-leden € 169,99 | ANWB-leden van 
€ 149,99 voor € 99,-
Kom naar de ANWB-winkel of shop op 
anwb.nl/winkelkampioen

Een van de natste maanden van het 
jaar? November. Met deze wind- en 
waterdichte parka ben je klaar voor 
een bui!

Kampioen voordeelbon

Een van de natste maanden van het 
jaar? November. Met deze wind- en 
waterdichte parka ben je klaar voor 

Alleen voor ANWB-leden: Human Nature-parka Katja met € 50,99 korting. Lever deze bon in bij een ANWB-
winkel of shop op anwb.nl/winkelkampioen. OP = OP. Geldig van 14 oktober t/m 24 november 2019.

afneembare 
imitatie 

bontkraag

ventilatie-ritsen 
onder de arm

2-way-rits voor 
meer bewegingsvrijheid

binnenmanchet
met duimgat

  149,99
  99,-

018_K1011_Knipknip.indd   18 25-9-2019   09:53:39



Knip je voordeel

NOVEMBER RAIN
LEDEN

AANBIEDING

HEERLIJKE HERFSTPARKA
• Ook in de kleuren navy en zeegroen.
Niet-leden € 169,99 | ANWB-leden van 
€ 149,99 voor € 99,-
Kom naar de ANWB-winkel of shop op 
anwb.nl/winkelkampioen

Een van de natste maanden van het 
jaar? November. Met deze wind- en 
waterdichte parka ben je klaar voor 
een bui!

Kampioen voordeelbon

Een van de natste maanden van het 
jaar? November. Met deze wind- en 
waterdichte parka ben je klaar voor 

Alleen voor ANWB-leden: Human Nature-parka Katja met € 50,99 korting. Lever deze bon in bij een ANWB-
winkel of shop op anwb.nl/winkelkampioen. OP = OP. Geldig van 14 oktober t/m 24 november 2019.

afneembare 
imitatie 

bontkraag

ventilatie-ritsen 
onder de arm

2-way-rits voor 
meer bewegingsvrijheid

binnenmanchet
met duimgat

  149,99
  99,-

018_K1011_Knipknip.indd   18 25-9-2019   09:53:39

TE
KS

T 
& 

O
N

DE
RZ

O
EK

 J
O

RI
S 

VA
N 

DR
O

O
GE

 M
.M

.V
. T

JE
ER

D 
VI

SS
ER

, F
IE

TS
ER

SB
O

N
D/

KE
ES

 B
AK

KE
R 

EN
 P

EU
TZ

 B
.V

. L
AB

O
RA

TO
RI

U
M

M
ET

IN
GE

N
 U

IT
GE

VO
ER

D 
D

O
O

R 
VS

L 
- N

AT
IO

N
AA

L 
M

ET
RO

LO
GI

SC
H 

IN
ST

IT
U

U
T/

KE
ES

-P
ET

ER
 G

EL
U

K 
FO

TO
GR

AF
IE

 J
O

N
AT

H
AN

 A
N

DR
EW

 P
RO

D
U

CT
FO

TO
GR

AF
IE

 M
AA

RT
EN

 S
TO

LP
TEST– FIETSLAMPJES

In de donkere maanden wil je als fi etser niet alleen gezien worden, 
maar óók de weg kunnen zien. Daarom test de Kampioen 16 
lampjes om te zien, en 16 lampjes om gezien te worden. 

Laat je ZIEN!
32 FIETSLAMPJES GETEST
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Test 1: Gezien worden!

Wat zijn lampjes om ‘gezien 
te worden’? 
Simpel. Die goedkope lampjes die je nog 

even snel bij de kassa meegrist: licht 

immers kapot. Je monteert ze op je fi ets 

of kleding – op je tas mag namelijk niet. 

Deze lampjes gebruik je alleen om ge-

zien te worden: in de stad of op verlichte 

fi etspaden. Ze geven natuurlijk wel licht, 

maar veel te weinig om de weg te kunnen 

verlichten: op een onverlichte weg zie je 

obstakels niet aankomen!

Wat kosten ze? 
Wij testen lampjes tussen € 3,- (Hema) en 

8 sets lampjes om gezien te worden voor zo’n 
€ 10,- of minder. Maar wórd je wel gezien? 

€ 12,- (Dresco) per set. Sommige werken op 

2 AAA-batterijtjes, andere op 1 of 2 knoop-

celbatterijen. Sommige hebben 1 led-lamp-

je en andere meerdere leds. 

Hoe lang gaan ze mee? 
De verschillen zijn groot. De brandduur 

van de lampjes varieerde van ca. 40 uur 

(AXA) tot meer dan 150 uur (Blokker, 

Dresco, Urban Proof). Wel zaten er soms 

fl inke verschillen tussen voor- én achter-

licht en tussen verschillende ‘identieke’ 

sets. Vandaar dat het aantal branduren 

in de tabel gemiddelden zijn. Ook neemt 

de lichtsterkte af naarmate ze langer 

branden. De lampjes geven dan nog wel 

licht, maar soms zó weinig dat ze enkel 

schijnveiligheid bieden. Wissel de bat-

terijen daarom regelmatig: laat iemand 

op minimaal 100 meter controleren of je 

goed zichtbaar bent. Dat is goedkoper en 

duurzamer dan nieuwe setjes kopen. Nog 

duurzamer: koop een iets duurder setje 

met usb-voeding. 

Hoe moet je ze monteren? 
Volgens de wet moeten de lampjes recht 

naar voren en recht naar achteren schij-

nen. Lampjes laten bungelen mag dus niet. 

Ze kunnen allemaal knipperen (dan gaat 

de batterij langer mee) maar dat mag offi ci-

eel ook niet. Ook de bevestiging verschilt: 

van een simpel elastiekje (Hema, B’Twin) 

tot ringen (o.a. Blokker, Urban Proof) of 

verstelbare rubberbandjes (Dresco, AXA 

MERK ANWB AXA Blokker B'Twin
Model Fietslampset Stretch Niteline 11 LED Fietslampjes LED SL 100

Prijs € 7,99 (niet-leden € 9,99) 
per set

€ 7,95 (set) € 3,99 (set) € 2,99 (per stuk)

Website anwb.nl/webwinkel wwww.axasecurity.com www.blokker.nl www.decathlon.nl

Gemiddelde batterijduur* (uur) 73 44 144 62

Zichtbaarheid voorlicht 

Zichtbaarheid achterlicht 

Gebruiksgemak

Regentest

Batterijduur

EINDBEOORDELING
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licht en tussen verschillende ‘identieke’ 

sets. Vandaar dat het aantal branduren 

in de tabel gemiddelden zijn. Ook neemt 

de lichtsterkte af naarmate ze langer 

branden. De lampjes geven dan nog wel 

licht, maar soms zó weinig dat ze enkel 

schijnveiligheid bieden. Wissel de bat-

terijen daarom regelmatig: laat iemand 

op minimaal 100 meter controleren of je 

goed zichtbaar bent. Dat is goedkoper en 

duurzamer dan nieuwe setjes kopen. Nog 

duurzamer: koop een iets duurder setje 

met usb-voeding. 

Hoe moet je ze monteren? 
Volgens de wet moeten de lampjes recht 

naar voren en recht naar achteren schij-

nen. Lampjes laten bungelen mag dus niet. 

Ze kunnen allemaal knipperen (dan gaat 

de batterij langer mee) maar dat mag offi ci-

eel ook niet. Ook de bevestiging verschilt: 

van een simpel elastiekje (Hema, B’Twin) 

tot ringen (o.a. Blokker, Urban Proof) of 

verstelbare rubberbandjes (Dresco, AXA 

MERK ANWB AXA Blokker B'Twin
Model Fietslampset Stretch Niteline 11 LED Fietslampjes LED SL 100

Prijs € 7,99 (niet-leden € 9,99) 
per set

€ 7,95 (set) € 3,99 (set) € 2,99 (per stuk)

Website anwb.nl/webwinkel wwww.axasecurity.com www.blokker.nl www.decathlon.nl

Gemiddelde batterijduur* (uur) 73 44 144 62

Zichtbaarheid voorlicht 

Zichtbaarheid achterlicht 

Gebruiksgemak

Regentest

Batterijduur

EINDBEOORDELING
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TEST– FIETSLAMPJES

en Spanninga). Die ringen zijn voor dun-

nere delen van het frame wel te groot. 

 Verschilt de lichtsterkte? 
De lichtsterkte werd gemeten op 1 meter 

afstand in een gespecialiseerd laborato-

rium. Daarin zaten enorme verschillen: 

het voorlicht van de Spanninga is meer 

dan 50 keer sterker dan het voorlicht 

van de Hema. Dat is niet per se slecht: 

de Hema lamp straalt meer rond, terwijl 

de Spanninga in één richting schijnt. De 

Hema lamp zie je dus iets beter van opzij. 

En de praktijk? 
Daarvoor bekeken we alle lampen van 

300 meter afstand, nadat we ze eerst 24 

uur hadden laten branden (je gaat immers 

niet altijd met gloednieuwe lampjes op 

pad). Daaruit bleek dat de lampjes amper 

zichtbaar zijn vanaf 300 meter, en van de 

zijkant soms helemaal niet (Blokker, AXA). 

Bij al deze goedkope lampjes is de zicht-

baarheid van opzij minimaal: vertrouw 

hier niet op bij kruispunten. 

 

Conclusie
Hoewel prettig geprijsd en makkelijk in 

gebruik, zijn dit soort lampjes echt een 

noodoplossing. Van opzij ben je amper te 

zien, veel lampjes zijn op 300 meter slecht 

zichtbaar en bovendien: de lichtsterkte 

neemt sterk af met de levensduur van de 

batterij. Je bent dan letterlijk een gevaar 

op de weg. Vervang de batterijen daarom 

regelmatig. Heeft je fi ets geen fatsoenlijke 

verlichting, kies dan liever voor duurdere 

‘zien’ lampen: zie volgende pagina’s. 

Dresco Hema Spanninga Urban Proof
Koplamp/achterlicht 

verstelbaar
LED Fietslampjes DOT set Bike Light Set

€ 5,99 (per stuk) € 3 (set) € 10,50 (set) € 8,99 (set)

www.dresco.nl www.hema.nl www.spanninga.com www.urbanproof.nl

164 123 54 129

REGENBESTENDIG?
Alle lampen werden een uur lang ‘bere-
gend’. Dat ging niet altijd goed: enkele 
van de ‘gezien lampjes’ lieten flink 
wat druppels door: vooral de Blokker 
en Urban Proof. In de ANWB, B’Twin 
en Spanninga vonden we minieme 
hoeveelheden vocht. In de duurdere 
‘Zien’-categorie gold hetzelfde voor de 
lampen van AXA, Sigma en Simson. Het 
achterlicht van de XLC-set stopte zelfs 
helemaal met branden. Twee identieke 
exemplaren van XLC doorstonden de 
regentest beter: beide bleven branden. 
Eén exemplaar functioneerde daarna 
nog prima, maar van het andere werkte 
het aan-uitknopje niet meer goed. De 
XLC-koplamp doorstond de regentest 
wél zonder problemen.

Dresco Hema Spanninga Urban Proof
 SLECHT    

  MATIG    

  REDELIJK     

  GOED     

 ZEER GOED
 

Omdat de afmetingen en gewichten 
van deze sets weinig verschillen 
nemen we deze niet op in de tabel.

Zie voor alle plus- en minpunten, 
aanvullende gegevens per lamp, 
reacties van fabrikanten, uitleg 
over de uitgevoerde tests én 
tips voor het gebruik anwb.nl/
fietslampjestest.
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Wat zijn lampen om ‘te zien’? 
Dit is fi etsverlichting om daadwerkelijk 

te kunnen zien wáár je fi etst, en dan 

vooral de koplampen. Geschikt dus voor 

onverlichte stukken of fi etspaden met 

slecht wegdek. Wij testen 8 lampen die je 

makkelijk op en van je fi ets haalt tot een 

maximum prijs van € 50,- per set. Dat zijn 

alleen zogenaamde ‘lux’-(voor)lampen, we 

hebben géén ‘lumen’-voorlampen getest. 

Wat is het verschil tussen
lux- en lumenlampen? 
Zeer kort door de bocht: lumenlampen 

stralen bijna alle kanten op. Handig bij-

Merk AXA BBB B'Twin Büchel
Model Greenline 35 StudCombo LED FL 900 (voor) 

LED CL 900 (achter)
BLC 610 / 

Duo LED-set

Prijs € 48,95 (set) € 34,95 (set) € 25,99 (voor), 
€ 19,99 (achter)

€ 49,95 (set)

Website wwww.axasecurity.com www.bbbcycling.com www.decathlon.nl www.buechel-online.com

Accu-/laadduur usb-koplamp 4 uur/2 uur 4 uur/2 uur 3 uur/2 uur 3 uur/3 uur

Accu-/laadduur usb-achterlamp 4 uur/2 uur 3,5 uur/1 uur 6 uur/2 uur 7 uur/2 uur

Zicht/sterkte koplamp 

Zichtbaarheid achterlicht

Gebruiksgemak

Regentest

Accuduur 

EINDBEOORDELING 

voorbeeld voor mountainbikers, die in 

een bos elke uitstekende tak willen zien. 

Zo'n ongerichte bundel kan tegenliggers 

verblinden. Lux-voorlampen moeten vol-

gens een Duitse norm een op het wegdek 

gerichte bundel hebben. Zo zie je goed 

waar je fi etst, maar blindeer je tegenlig-

gers niet. 

 

Hoe gaat dat monteren? 
Bijna altijd kinderlijk eenvoudig. De kop-

lampen span je met een rubberen band 

op je stuur. Hooguit heb je een schroe-

vendraaier nodig. De meeste lampen 

kun je ook simpel weer van je fi ets halen. 

Sommige achterlichten passen alleen op 

een zadelpen: lastig in combinatie met 

kettingslot. Alleen de IkziLight-koplamp 

is iets ingewikkelder. Dit model heeft een 

onhandig los batterypack met niet-oplaad-

bare batterijen. Wel voordelig: met batte-

rijen op zak heb je altijd (voor-)licht. 

Hoe lang gaan ze mee? 
Alle andere lampen (ook het IkziLight-ach-

terlicht) kun je opladen per usb. Best han-

dig, zolang je het maar niet vergeet. Want 

de brandtijden stellen – zeker in de felste 

stand – nog wat teleur. De felle koplampen 

zijn het snelst leeg: van een zeer povere 

Test 2: Zien!
8 sets lampen waarmee je niet alleen de weg ziet, maar ook zelf veel 
beter zichtbaar bent. Zijn deze setjes van enkele tientjes de extra euro’s 
wel waard? 

BBB
StudCombo

€ 34,95 (set)

Büchel
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BBB
StudCombo

€ 34,95 (set)

Büchel
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IkziLight Sigma Simson XLC 
Hightech 20 Lux (voor) 

Round 16 (achter)
AURA 40 USB K-set

NUGGET II
Future (voor)
Eyes (achter)

Light set Titania 
CL-S16

€ 18,95 (voor), 
€ 12,25 (achter)

€ 49,95 (set) € 22,95 (voor); 
€ 15,95 (achter)

€ 45,- (set)

www.buzaglo.nl www.sigmasport.com www.simson.eu www.xlc-parts.com

7 uur/n.v.t. (AA-batterijen) 4½ uur/3 uur 11 uur/6 uur 11 uur/3½ uur

5 uur/2 uur 5 uur/1 uur 9 uur/2½ uur 18 uur/2½ uur

2 uur (B'Twin, Büchel) tot een aardige 7,5 

uur (Simson) en zelfs 11 uur (XLC). De ach-

terlichten houden het veel beter vol: van 

een uitstekende 18 uur (XLC) tot slechts 3 

uur (IkziLight). 

Verschilt de lichtsterkte?
Zeker. Dat werd gemeten in een gespe-

cialiseerd laboratorium. Alle modellen 

halen met gemak de Duitse norm voor 

koplampen: 10 lux op 10 meter afstand. 

Dat is voldoende licht om de weg nog goed 

te kunnen zien in volledige duisternis. 

Zelfs de ‘zwakste’ lamp van het stel levert 

nog steeds 27,6 lux op 10 meter afstand. De 

Büchel haalt zelfs 66 lux en is met afstand 

de felste lamp. Dezelfde Büchel en Sigma 

bieden ook brede bundels; met de XLC en 

AXA zie je iets minder goed náást je fi ets. 

Word je zelf gezien? 
Ook nu deden we een praktijktest: op 300 

meter afstand zijn alle koplampen zéér 

goed zichtbaar. Veel beter dan de goed-

kope ‘gezien worden’ lampjes (zie vorige 

pagina’s). De achterlichten van deze sets 

zijn er puur om gezien te worden: deze 

zijn niet feller dan de goedkope ‘gezien 

worden’-lampjes. De constructie en beves-

tiging is wel beter, steviger en handiger. 

Het Simson achterlicht is veruit de felste. 

Alle acht doorstonden de ‘300-meter test’: 

alle achterlichten waren vanaf die afstand 

zichtbaar op een onverlichte weg. 

 Conclusie
De beste en veiligste oplossing voor iedere 

fi ets zonder verlichting is een setje met 

‘lux’-voorlicht van enkele tientjes. Daar-

mee heb je goed zicht op de weg, ben je zelf 

goed zichtbaar, verblind je geen tegenlig-

gers én bijna alle modellen kun je opladen 

via usb. Testwinnaar is Simson met de 

koplamp Future (€ 22,95) en Eyes-achter-

licht (€ 15,95): felle koplamp, fel achterlicht, 

prima gebruiksgemak en goede accuduur. 

Wil je vooral een zeer sterke koplamp, 

koop dan de Büchel BCL 610-set (€ 49,95): 

deze koplamp geeft met afstand het mees-

te licht, tot voor én naast je fi ets. 

IkziLight

NIET TE VERGELIJKEN 
De koplampen in deze categorie zijn 
veel feller dan de ‘gezien worden’ kop-
lampen op de vorige pagina’s. Daarom 
zijn de scores op lichtsterkte niet verge-
lijkbaar. Een score 4 op een koplamp op 
de vorige pagina's is dus niet hetzelfde 
als een score 4 op deze pagina’s. Deze 
koplampen zijn tot wel honderden 
keren lichtsterker (en veiliger) dan de 
goedkope lampjes. De scores van de 
achterlichten van beide categorieën 
zijn wél vergelijkbaar. Zie anwb.nl/
fietslampjestest voor meer info.

 SLECHT    

  MATIG    

  REDELIJK     

  GOED     

 ZEER GOED
 

Omdat de afmetingen en gewichten 
van deze sets weinig verschillen 
nemen we deze niet op in de tabel.

Zie voor alle plus- en minpunten, 
aanvullende gegevens per lamp, 
reacties van fabrikanten, uitleg 
over de uitgevoerde tests én 
tips voor het gebruik anwb.nl/
fietslampjestest.

TESTWINNAAR!
T

!
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Scholen, verenigingen en ANWB-leden zijn 

vorig jaar massaal in de weer geweest met 

spuitkrijt en het ‘zet je licht aan’-sjabloon. Het 

mooiste van alles: fi etsers die de tekst op het 

fi etspad lazen, zetten écht vaker hun lamp aan.  

Hoe zoiets werkt, legt Danny van der Roest 

uit, hij is specialist gedragsverandering bij 

Maverick: ‘Uit onderzoek blijkt dat een derde 

van de fi etsers wel werkende fi etsverlichting 

heeft, maar die niet gebruikt. Hoe kunnen we 

hen overhalen? Daar hebben we de tag voor 

bedacht. De tag speelt in op het onbewuste 

brein en mensen volgen dat gewoon. De smiley 

geeft mensen het gevoel dat hun gedrag wordt 

beloond.’

 

Spuit mee
Dit jaar deelt de ANWB 40.000 gratis tagpak-

ketten uit, met het sjabloon en milieuvrien-

delijk, geel spuitkrijt. Wij hopen op zo veel 

mogelijk fi etspaden de tags terug te zien. Het 

liefst daar waar je als fi etser ook direct je licht 

aan kunt zetten. Bijvoorbeeld bij het stoplicht, 

op een recht stuk fi etspad of bij het fi etsenhok 

van school. Zo maken we Nederland met zijn 

allen een stukje lichter én veiliger.

Waar zet jij je tag?
DOE MEE!

‘Zet je licht aan!’ – Wist 
je dat als die tekst op 
het fi etspad staat, veel 
meer fi etsers hun licht 
aanzetten? De ANWB 
deelt daarom dit jaar 
weer sjablonen en 
spuitkrijt uit.

24
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ONDERWEG – ZET JE LICHT AAN

Maak jouw buurt

VEILIGER

DOE JE OOK MEE?
Rijden er in jouw buurt ook veel fietsers zonder licht? Gebruik ons sjabloon met 
milieuvriendelijk spuitkrijt en ga aan de slag! Vanaf 7 oktober kun je het tagpak-
ket gratis ophalen in de ANWB-winkel of online bestellen. We hopen zo veel mo-
gelijk tags op fietspaden te zien. Tag gezet? Deel hem op Instagram met 
#zetjelichtaan @ANWB en maak kans op een reis voor 2 naar het Noorderlicht! 

 VRAAG HET GRATIS TAGPAKKET AAN OP
ANWB.NL/FIETSVERLICHTINGSACTIE
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Vanaf

65,-*
 per maand

 Nieuw!
Zorgeloos fietsen  met ANWB Fiets Lease
Fiets op een gloednieuwe e-bike voor een vast bedrag; al vanaf 65,- per maand. 
Zonder hoge aanschafkosten of onverwacht hoge kosten voor bijvoorbeeld 
een nieuwe accu. Zo wordt fietsen nóg leuker!

Leasen bij de ANWB is inclusief:
√ Diefstal- en schadeverzekering
√ 24/7 Wegenwacht Fiets Service
√ Onderhoud door een fietsspecialist bij jou in de buurt

Iets voor jou?
Ga naar anwb.nl/fietslease en zoek je favoriete model uit.

*Prijs op basis van een Union Fast T7 met een Full Operational Leasecontract en een looptijd van 36 maanden.

 Lease een
 e-bike! 
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EINDELIJK!
GOED
SCHEREN!

GOED
VOORBEREID

OP WEG!

Meest fl exibele mesje van Europa

Spoelt zeer makkelijk schoon

Scheert zonder irritatie en mist geen haartje

Een héél
fl exibel mesje.

Bij jou
thuisbezorgd.

*bij minimale besteding van 15 EURO. Persoonlijke actiecode 30 dagen geldig.

Recyclebaar
na gebruik.

NU 15% KORTING OP ALLE 
BOLDKING PRODUCTEN*

Ga naar boldking.com

Kies je product(en)

Vul je persoonlijke actiecode in

1

2

3

4NWBK15X

PERSOONLIJKE ACTIECODE
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The sun 
is gone,

 but 
I have 
a light

Kurt Cobain

Elk jaar organiseert de ANWB de fietsverlichtingsactie. 
Deze drie mensen deden vorig jaar mee en gingen de straat 

op met sjabloon en krijtspuitbus om de slogan op zoveel 
mogelijk fietspaden te taggen.TE

KS
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VAKANTIE – PORTRET

Patricia de Koster (40) 
Schiedam
Fotograaf Patricia 
inspireerde de hele buurt 
om mee te doen

‘Ik zag de actie online en dacht me-
teen: ik ga me aanmelden. Licht op de 
fiets vind ik ontzettend belangrijk. Als 
ik ’s avonds door het donker met de 
auto mijn zoon van dertien naar zijn 
sportclub breng, zie ik fietsers niet. 
Zeker niet op die donkere herfstavon-
den, als het bijvoorbeeld ook nog 
miezert. Ik vind dat zo eng! Ik ben al-
tijd bang dat ik iemand aanrijd. Ik be-
kijk het echt vanuit het oogpunt van 
de automobilist. In het donker kun je 
fietsers zonder licht heel slecht zien: 
ik denk dat mensen niet bese� en hoe 
gevaarlijk ze zijn. 
Bij ons thuis aan de kapstok hangen 
tien reservelampjes, niemand gaat 
hier de deur uit zonder een goed wer-
kend fietslicht. Met de krijtspuitbus 
hebben mijn zoon en ik samen de tag 

op straat gespoten. Voor de deur van 
de supermarkt waar veel mensen 
komen. Hij deed er een en ik deed er 
een. Ik ben fotograaf en ook actief in 
de wijk, toen ik foto’s van onze actie 
op sociale media plaatste, gingen an-
dere buurtgenoten ook het sjabloon 
bestellen, dat was leuk om te zien! 
Het werkte aanstekelijk. Ik doe zo 
aan de volgende fietslicht-campagne 
mee. Ik ben wel eens geneigd om ge-
woon lampjes te gaan kopen en op ei-
gen houtje langs de weg uit te delen.’

‘Het werkte 
aanstekelijk’
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Leo Wesseling (72) 
Den Haag
Leo werkt als vrijwilliger 
in de ANWB-
fi etsenwerkplaats

‘Ik vind het leuk om mensen te hel-
pen. Mijn leven lang heb ik gewerkt 
in de technische buitendienst, en 
later bij de technische dienst van een 
verpleeghuis. Wat mijn ogen zien, 
dat maken mijn handen. Ik ben dol 
op dingen uitvinden, oplossen, re-
pareren. Als er iets kapot is, zeggen 
de kleinkinderen: “Dat maakt opa 
wel!”. Ik werk nu ééns in de week in 
de fietsenwerkplaats. Hier lappen we 
fietsen op voor kinderen uit gezinnen 
die het niet kunnen betalen: een soort 
voedselbank voor fietsen. 
Vorig jaar oktober heb ik de sjablonen 
besteld en op de Thorbeckelaan in 
Den Haag gezet. En we hebben de sja-
blonen gezet bij een basisschool hier 
in de buurt, bij de uitgang van de fiet-
senstalling op de grond. Zet je licht 

aan! Volgens mij werkt het hoor. Mijn 
eigen motto is: wees niet zo dom, zet 
je fietslicht op “on”. Bij kinderen is het 
eigenlijk nog de verantwoordelijkheid 
van hun ouders: je mag je kind niet de 
weg op sturen zonder werkend licht. 
Als ik bij een stoplicht sta, en ik zie 
een fietser zonder licht, zeg ik er altijd 
iets van. Met die ledverlichting tegen-
woordig is het zo makkelijk: alleen 
maar een knopje indrukken. Je moet 
opvallen in het donker. Het is echt 
belangrijk.’

‘Doe niet zo dom, 
zet je fietslicht 

op ‘on’’
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PORTRET

Tom Nobbe (34) 
Enschede
Politieagent Tom komt 
dagelijks fi etsers tegen 
zonder licht

‘Als politieagent ben ik erg betrokken 
bij het thema. In de stad komen we 
dagelijks fietsers tegen zonder ver-
lichting. Ik denk dat misschien wel de 
hel�  van de mensen hier in de stad 
zonder verlichting fietst, van jong tot 
oud, we zien het bij alle lee� ijden. Het 
lijkt soms alsof het mensen helemaal 
niet meer uitmaakt. 
We maken aanrijdingen mee waarbij 
een lampje het verschil had kunnen 
maken. Vaak dragen fietsers in de 
herfst donkere kleding, dan vallen ze 
helemaal niet meer op. Een fietser 
zonder licht komt van rechts, hee�  
misschien wel voorrang, maar de 
bestuurder ziet hem niet. Het verve-
lende is dat de bestuurder strafbaar 
is. Het is erg belangrijk om mensen 
bewust te maken van de gevaren. Wij 
kunnen als agent een bekeuring ge-

ven, dat gebeurt ook wel in het najaar. 
Maar het is zonde. Die bekeuring be-
draagt 55 euro, voor slechts één euro 
heb je een setje fietslampjes bij de 
Action. Zo kun je veel geld en vooral 
een hoop leed besparen voor jezelf en 
anderen. 
Met ons politieteam hebben we vorig 
jaar meegedaan aan de ANWB-actie 
met sjablonen hier in de wijk. Het leu-
ke van de actie is dat je probeert om 
ongelukken voor te zijn. We zijn altijd 
op zoek naar nieuwe manieren om 
mensen bewust te maken van het feit 
dat verlichting belangrijk is.’

‘Een lampje 
maakt echt het 

verschil’
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              LEDEN
AANBIEDING

KRISTALHELDER
Beautybehandeling voor je koplampen

Het valt misschien niet snel op, maar langzaam maar zeker worden kop-

lampen doffer. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. ANWB-leden krijgen 

daarom korting op het polijsten van de koplampen bij Autotaalglas. 

Autotaalglas restaureert koplampen en laat ze weer schitteren. Niet door 

de koplampen te vervangen, dit is vaak een dure aangelegenheid. Maar 

door ze vakkundig te polijsten en opnieuw te coaten, zonder demontage én 

met vier jaar garantie.

LEDENAANBIEDING
ANWB-leden krijgen tegen inlevering van 
deze bon 10% korting op het polijsten van 
koplampen. Kijk op anwb.nl/koplampen 
voor de actievoorwaarden.
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 OPGELOST

Wat helpt tegen 
nachtblindheid?

IN DE KAMPIOEN VAN 
JANUARI: ‘HOE HOUD 
JE WARME HANDEN IN 
DE WINTER?
WAT IS JOUW TIP?
Mail ’m naar kampioen@anwb.nl 
met als onderwerp ‘opgelost’. 

1    Fimke Eekhout: ‘Ik gebruik een gele nachtbril als het regent, donker en/of mistig is. Veel 
beter contrast zorgt voor rust aan de ogen. Zonder sterkte kost deze enkele tientjes bij 
de opticien. Ook verkrijgbaar op sterkte, als overzetbril en als clip die op je eigen bril ge-
plaatst wordt. Ik wil nooit meer zonder!’

2    L. J. van Rijn (oogarts): ‘Echte nachtblindheid is vrij zeldzaam. Slecht zien in het donker 
komt veel voor. Bij jonge mensen is de oorzaak vaak een niet-optimale brilcorrectie of 
nacht myopie. Hierbij is men wat meer bijziend als de pupil wijd is. In deze gevallen is 
bezoek aan de opticien aan te bevelen. Bij oudere mensen is de oorzaak vaak verminderd 
contrast zien door beginnende staar. In alle gevallen is een schone voorruit (en bril!) aan te 
bevelen. Een gele bril vermindert de hinder van tegenliggers, maar verbetert het zicht niet. 
Het is van belang om je gedrag aan te passen: als je merkt dat je slecht ziet bij rijden in het 
donker (en bovenstaande tips helpen niet), vermijd het dan.’

2X OPGELOST DOOR ANWB-LEDEN!

SINNER SUNRISE NIGHTVISION
Niet-leden € 39,99 | ANWB-leden 
€ 39,99 + gratis brillenkoker
Kom naar de ANWB-winkel of shop 
op anwb.nl/webwinkel
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OVER AUTOVERLICHTING
expertONZE

‘Waar. Er is met dagrijlicht een verlichtingssoort bijgekomen en automatisch 

inschakelend dimlicht is op steeds meer auto’s standaard. De lichtschakelaar 

heeft ook meer functies dan vroeger en dat vergroot de kans op 

bedieningsfouten. Automatisch inschakelend dimlicht werkt bijvoorbeeld 

pas als de schakelaar in de automaat-stand staat. De bestuurder is zich niet 

altijd bewust welke verlichting er brandt, of welke verlichting noodzakelijk 

is bij de omstandigheden op dat moment. Daardoor kan het gebeuren dat 

een auto met de verkeerde verlichting, of zelfs zónder verlichting door het 

verkeer gaat.’

AUTOVERLICHTING WORDT STEEDS 
INGEWIKKELDER

STELLING: WAAR/NIET WAAR? 

‘Steek je licht op, 
als je twijfelt over je 
verlichting.’

Erik Jan de Jong
ANWB Expert

34
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MOET JE RICHTING 
AANGEVEN ALS 
JE EEN ROTONDE 
VERLAAT?
‘Ja. Alleen bij het verlaten van een 

rotonde is richting aangeven verplicht. 

Rijscholen leren hun leerlingen vaak ook 

om richting naar links aan te geven als je 

op de rotonde blijft, maar dat is dus geen 

verkeersregel. De vraag is ook of het er 

duidelijker op wordt. Want als richting 

naar links gemeengoed wordt, zou je 

van een auto die geen richting aangeeft 

op een rotonde helemaal niet meer 

weten wat ’ie van plan is. In Duitsland 

is richting naar links knipperen op een 

rotonde verboden.’

‘Tegenwoordig zie je auto’s rijden met de verkeerde of 

geen lichten aan. Dat komt doordat bij veel auto’s de 

lampen automatisch aan gaan als het donker wordt. 

De lichtschakelaar moet dan wel op ‘automatisch’ 

staan, anders blijven de dagrijlichten branden en die 

zijn niet bedoeld voor in het donker. Denk er ook aan 

om de koplampen (dimlicht) handmatig aan te zetten 

als je overdag slecht zicht hebt door regen, sneeuw of 

mist. Een sensor herkent alleen licht en donker, geen 

slecht zicht.’

Verkeerde lampen aan. 
Hoe komt dat?

ONDERWEG - GOEDE VRAAG

Ook een vraag? Ga naar 
anwb.nl/experts. Je kunt 
hier vragen stellen over 
auto en verkeer, vakantie 
en juridische geschillen.

 anwb.nl/experts

EXPERTS

Wanneer mistlicht?
‘Je mistachterlicht mag aan bij zicht minder dan 50 

meter. De mistlampen aan de voorkant mogen aan 

bij ‘belemmerd zicht’. Meters worden niet genoemd. 

De bestuurder mag ze naar eigen inzicht gebruiken. 

Wat niet mag: je mistlampen achter of voor 

aanzetten bij goed zicht. De boete is € 140,-.’

MAAR 1 LAMP AAN
‘Bij bochtverlichting brandt in een bocht één van de twee mistlampen. Die 

werken op dat moment als bermlamp zodat je het verloop van de bocht 

beter ziet. Geen gek idee, maar veel mensen zien deze lamp aan voor een 

richtingaanwijzer, wat voor de nodige verwarring kan zorgen.’

Licht op een rijtje
Dagrijlicht: brandt automatisch overdag en is bedoeld om beter 

zichtbaar te zijn voor tegemoetkomende auto’s.

Dimlicht: de primaire verlichting, ook wel ‘koplampen’ genoemd. 

Verplicht in het donker en bij slecht zicht overdag. 

Groot licht: je dimlicht schijnt naar beneden. Groot licht schijnt 

vooruit. Om verder te kunnen kijken op stille, donkere wegen.

Stadslicht: niet om mee te rijden, maar om je geparkeerde auto te 

markeren op onverlichte plekken.

Bochtverlichting: schijnt in de richting waarin je stuurt of richting 

aangeeft. Kan een mistlamp zijn die op dat moment fungeert als 

bermlamp, of koplampen die meedraaien. 

Led-verlichting: nieuwe techniek, zuiniger, betrouwbaar, lange 

levensduur. 
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EROPUIT – DE UITDAGING

In de bossen van Nunspeet ligt manege 
Belvédère. Een hechte vriendschap en een 
bucketlist brengen drie vrouwen bij elkaar. 
‘Ooit wilde ik nog eens paardrijden. En 
toen kwam Irene met dit voorstel.’

et is op een dinsdagmiddag als ze elkaar 

bij manege Belvédère ontmoeten. Irene, 

Hanny, Hetty, eigenaar Tjumme, manager 

Petra en instructrice Claudia. Belvédère is 

een gemoedelijke rijschool met zo’n dertig paarden. Bij 

het kennismakingsrondje valt vaak hetzelfde woord: 

‘spannend!’ Het is twintig jaar geleden dat Hetty heeft 

gereden, Irene stopte op haar zestiende en voor Han-

ny is alles nieuw. ‘Het zijn hele brave beestjes, hoor’, 

sust de jonge, maar kordate instructrice Claudia. Dat 

neemt niet weg – veiligheid voorop – dat de vrouwen 

veiligheidscaps op moeten en dat in de bak duidelijke 

instructies én waarschuwingen volgen. ‘Paardrijden 

is hartstikke leuk, maar ook hard werken en regels in 

acht nemen. Wie denkt dat hij het na één lesje kan, 

heeft het mis.’ Het plan van vandaag: een half uur in-

structies in de bak en, als dat goed gaat, het bos in.

Wíe is de baas?!
In de bak staan Jannes, Boy en Redetsky. Paarden met 

een eigen wil. En wat ze willen, lijkt verdacht veel op 

chillen. Even is dat niet erg, maar na Claudia’s heldere 

DE 
AMAZONES!

Hanny van 
Druenen (49), 

Irene Poulissen 
(46), Hetty 

van Oijen (60), 
Instructrice: 

Claudia Vos (27)
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instructies verwacht je dat je paard luistert. Kuiten 

aanspannen, een schoppie, klikklak, teugels aan. Zo 

was het toch? Er gebeurt niets. Nou ja … Boy geeuwt. 

Redetsky briest. Jannes schijt. ‘Dames, een paard moet 

wel luísteren hè! Als-ie dat niet doet, pak je ’m aan! 

Geef ’m een schoppie, een paard van zevenhonderd 

kilo kan wel wat hebben.’ Het werkt. Jannes komt 

in beweging, Redetsky en Boy volgen, de tong uit de 

mond. Controle nu, teugels, beugels, houding, kijkrich-

ting. Langs de muur, grote rondjes wil Claudia. ‘Jannes 

heeft schijt aan me’, grapt Hetty bij de zoveelste drol. 

Toch lukt het, uiteindelijk.  

Nog een keer
Maar Claudia heeft meer in petto. Er volgen oefenin-

gen sturen, gymnastiek (oren en staart aantikken) 

en als test en toetje: in draf. ‘Vaart maken en als het 

paard je opgooit, ga je staan. Zitten, staan, zitten, 

staan!’ Hetty gaat meteen goed. ‘Heerlijk, zo’n groot, 

warm lijf!’ Hanny kijkt geconcentreerd. ‘Ik heb niet 

eens mijn rijbewijs.’ Alsof ze dan niet zou kunnen 

draven. Claudia heeft genoeg gezien: de bak ging goed, 

alle vrouwen mogen naar buiten. De manegedeuren 

gaan open, het bos ligt klaar. Smalle paadjes, overhan-

gende takken, heuveltje op, heuveltje af. Dit is waar 

je het voor doet. ‘Super om weer buiten te rijden!’, 

zegt Irene. Dan een graasweitje, als beloning voor de 

paarden. Alsof niet de vrouwen maar de paarden zich 

uitgesloofd hebben. Hoe het was? Héérlijk. En meer. 

‘Een ervaring voor het leven’, zegt Hanny. 

Manege Belvédère (manegebelvedere.nl) is een kleinschalige manege in Nunspeet, direct gelegen aan het Belvédèrebos. De 
manege biedt 1, 2 en 3-uurs ritten, beginnersritten, ritten met lunch, dauwtrapritten en dagtochten. Na instructie in de bak ga 
je naar buiten, ook beginners. De manege is aangesloten bij de FNRS (brancheorganisatie voor hippische ondernemers) en heeft 
een veiligheidscertificaat. Reken op 2x per week een jaar lang oefenen voordat je echt goed kunt rijden. De prijs voor een begin-
nerscursus van 2 uur is € 40,-. Op zoek naar een manege in de buurt? Raadpleeg de website van de FNRS: www.fnrs.nl.

OOK PAARDRIJDEN?

EROPUIT – DE UITDAGING
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Nederland slibt dicht. Onze wegen en spoorlijnen 
raken zo vol dat er dringend iets moet gebeuren. 
De ANWB en NS hebben samen met RAI 
Vereniging, TLN, Bovag en OV-NL het initiatief 
genomen om samen te werken en verenigden 25 
vervoersorganisaties in de Mobiliteitsalliantie. 

Zo houden we 
Nederland mobiel  

in 2030
Samen presenteren ze het Deltaplan 

Mobiliteit 2030. We spreken erover met 

ANWB hoofddirecteur Frits van Bruggen 

en president-directeur van NS Roger van 

Boxtel. ‘Om iets te veranderen moeten 

we groot denken.’

 

‘De hoeveelheid reizigers is de afgelopen 

dertig jaar flink toegenomen, maar de ma-

nier waarop we ons voortbewegen is nau-

welijks veranderd. Als we zo doorgaan, 

komen er alleen al hier in Den Haag de 

komende tien jaar vijftigduizend auto’s bij’, 

rekent Frits van Bruggen voor, hoofddi-

recteur van de ANWB. ‘Om die allemaal te 

kunnen parkeren zijn honderd voetbalvel-

den nodig. Die ruimte is er niet. De treinen 

en metro’s zitten nu al iedere dag helemaal 

vol. Het aantal verkeersslachtoffers in Ne-

derland stijgt voor het eerst sinds jaren en 

ook het aantal slachtoffers onder fietsers 

stijgt. Dat kan gewoon niet. Daar moeten 

we heel snel iets aan gaan doen.’ 

Deltaplan Mobiliteit 2030 
Inmiddels zitten NS en de ANWB gebroe-

derlijk naast elkaar aan tafel, maar twee 

jaar geleden was dat ondenkbaar, herin-

nert president-directeur van NS Roger van 

Boxtel zich. ‘Toen was de stemming zo dat 

je voor de auto was en dus tegen de trein, 

of omgekeerd. Maar dat is niet meer van 

deze tijd. Het mobiliteitsprobleem is zo 

groot, dat niemand dat in zijn eentje kan 

oplossen. Daar vinden NS en de ANWB 

elkaar, samen staan we voor de mobiliteit 

in heel Nederland.’ 

De koudwatervrees tussen ANWB en NS 

veranderde al snel in enthousiasme toen 

bleek dat ze het eens waren over de ernst 

van de situatie. ‘We zijn samen gaan na-

denken over hoe het vervoer in Nederland 

in 2030 flexibeler, veiliger en duurzamer 

kan worden’, zegt Frits van Bruggen. 

Inmiddels hebben in totaal 25 belangenor-

ganisaties, van de RAI tot de Fietsersbond 

en van de binnenvaart tot het landelijk 

verenplatform, zich verenigd in de mobili-

teitsalliantie.  

Van Boxtel: ‘De logische vervolgstap is dan 

om na te denken over mogelijke oplossin-

gen. Zowel NS als de ANWB heeft daar 

veel tijd en menskracht in gestoken. Het 

resultaat is het Deltaplan Mobiliteit 2030. 
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Vereniging, TLN, Bovag en OV-NL het initiatief 
genomen om samen te werken en verenigden 25 
vervoersorganisaties in de Mobiliteitsalliantie. 

Zo houden we 
Nederland mobiel  

in 2030
Samen presenteren ze het Deltaplan 

Mobiliteit 2030. We spreken erover met 

ANWB hoofddirecteur Frits van Bruggen 

en president-directeur van NS Roger van 

Boxtel. ‘Om iets te veranderen moeten 

we groot denken.’

 

‘De hoeveelheid reizigers is de afgelopen 

dertig jaar flink toegenomen, maar de ma-

nier waarop we ons voortbewegen is nau-

welijks veranderd. Als we zo doorgaan, 

komen er alleen al hier in Den Haag de 

komende tien jaar vijftigduizend auto’s bij’, 

rekent Frits van Bruggen voor, hoofddi-

recteur van de ANWB. ‘Om die allemaal te 

kunnen parkeren zijn honderd voetbalvel-

den nodig. Die ruimte is er niet. De treinen 

en metro’s zitten nu al iedere dag helemaal 

vol. Het aantal verkeersslachtoffers in Ne-

derland stijgt voor het eerst sinds jaren en 

ook het aantal slachtoffers onder fietsers 

stijgt. Dat kan gewoon niet. Daar moeten 

we heel snel iets aan gaan doen.’ 

Deltaplan Mobiliteit 2030 
Inmiddels zitten NS en de ANWB gebroe-

derlijk naast elkaar aan tafel, maar twee 

jaar geleden was dat ondenkbaar, herin-

nert president-directeur van NS Roger van 

Boxtel zich. ‘Toen was de stemming zo dat 

je voor de auto was en dus tegen de trein, 

of omgekeerd. Maar dat is niet meer van 

deze tijd. Het mobiliteitsprobleem is zo 

groot, dat niemand dat in zijn eentje kan 

oplossen. Daar vinden NS en de ANWB 

elkaar, samen staan we voor de mobiliteit 

in heel Nederland.’ 

De koudwatervrees tussen ANWB en NS 

veranderde al snel in enthousiasme toen 

bleek dat ze het eens waren over de ernst 

van de situatie. ‘We zijn samen gaan na-

denken over hoe het vervoer in Nederland 

in 2030 flexibeler, veiliger en duurzamer 

kan worden’, zegt Frits van Bruggen. 

Inmiddels hebben in totaal 25 belangenor-

ganisaties, van de RAI tot de Fietsersbond 

en van de binnenvaart tot het landelijk 

verenplatform, zich verenigd in de mobili-

teitsalliantie.  

Van Boxtel: ‘De logische vervolgstap is dan 

om na te denken over mogelijke oplossin-

gen. Zowel NS als de ANWB heeft daar 

veel tijd en menskracht in gestoken. Het 

resultaat is het Deltaplan Mobiliteit 2030. 
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ONDERWEG– INTERVIEW

‘Om zo snel 
mogelijk van 

A naar B te 
komen, moet de 
reiziger in 2030 
alle mogelijke 

vormen van 
vervoer kunnen 

combineren’

van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol’. Van 

Bruggen: ‘De A15 van Rotterdam naar 

Duitsland moet verbreed worden, net als 

de A58, maar er moeten ook snelbussen 

over een eigen rijstrook naar Eindhoven 

Airport gaan rijden.’ 

Ook is veel meer aandacht voor de fi ets 

nodig, vindt Van Bruggen: ‘In Nederland 

rijden inmiddels 1,7 miljoen e-bikes rond 

en de speed pedelec wordt steeds populair-

der. Toch leggen we bijna geen aparte snel-

fi etsstroken aan. Dat is echt een gemiste 

kans.’ ‘Daarbij komt nu al de helft van de 

treinreizigers op de fi ets naar het station, 

groeit het aantal ritten met de ov-fi ets elk 

jaar en is afgelopen augustus de grootste 

fi etsenstalling ter wereld geopend bij 

Utrecht Centraal’, vult van Boxtel aan. 

Groot denken
Het Deltaplan gaat over een periode van 

ruim tien jaar en om alles uit te voeren is 

minstens 56 miljard euro nodig. En, mis-

schien wel nog belangrijker; wie gaat dat 

allemaal betalen? 

Frits van Bruggen: ‘Als ik één ding van 

Roger van Boxtel heb geleerd, dan is het 

dat we groot moeten denken om dingen te 

veranderen. Wij zouden het liefst willen 

dat er een Deltacommissaris Mobiliteit 

komt; een regisseur die boven de partijen 

staat en de grote lijnen in de gaten houdt. 

Vergelijkbaar met de Deltacommissaris 

voor het waterbeheer.’ 

Fors investeren
 ‘De overheden, zowel rijks- als regionaal, 

zijn nu mede aan zet’, vult Van Boxtel aan. 

‘Zeker als het over de fi nanciering gaat. 

Nu geeft de overheid jaarlijks 6 miljard 

euro uit aan infrastructuur en dat gaat 

voor een groot deel op aan onderhoud. 

Daar moet jaarlijks zeker drie miljard bij. 

We zijn dan ook blij dat de regering op 

Prinsjesdag een fonds heeft aangekondigd. 

Wij rekenen erop dat hiermee de komende 

jaren fors geïnvesteerd gaat worden in 

concrete mobiliteitsplannen.’

Daarin omschrijven we concrete projecten 

en schetsen we een helder toekomstbeeld 

voor de mobiliteit in heel Nederland.’ 

Flexibel reizen
Bijzonder is dat de alliantie bij het zoe-

ken naar oplossingen een centraal  uit-

gangspunt heeft gekozen. ‘We hebben de 

reiziger centraal gesteld’, legt Van Boxtel 

uit. ‘Wat heeft die nodig? Waar loopt die 

tegenaan en hoe lossen we dat op?’ 

Flexibiliteit is daarbij het toverwoord. Om 

zo snel mogelijk van A naar B te komen, 

moet de reiziger in 2030 alle mogelijke 

vormen van vervoer kunnen gaan com-

bineren. Daarvoor zullen zogenaamde 

hubs ingericht worden waar iedereen kan 

overstappen op (deel)auto’s, (deel)fi etsen, 

treinen, metro’s of andere middelen. Via 

een app krijg je realtime een reisadvies 

op maat. Ontstaat plotseling een fi le op de 

geplande route? De app dirigeert je naar de 

dichtstbijzijnde hub waar je op een trein 

kunt stappen en reserveert alvast een 

deelfi ets. 

Het Deltaplan voorziet in een nieuw sys-

teem waarin alle mogelijke vormen van 

vervoer met elkaar samenhangen, een 

systeem dat reageert op vraag, vele over-

stappunten kent en optimale keuzevrij-

heid biedt aan ieder individu. 

Concrete projecten
Het Deltaplan Mobiliteit 2030 is niet 

alleen een toekomstvisie, het bevat ook 

een investeringsagenda waarop een fl ink 

aantal concrete projecten staan. ‘Het eer-

ste wat moet gebeuren, is bekijken hoe we 

aan de westkant van Amsterdam airport-

sprinters kunnen laten rijden om mensen 

sneller naar hun bestemming te krijgen’, 

zegt Van Boxtel. ‘Daarna het doortrekken 

 

Roger van Boxtel 
en Frits van 
Bruggen
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Vanaf zee is alles mooier

Boek deze of een van onze andere fantastische cruises en kijk wat jouw extra's 
zijn op anwb.nl/k10cruises of bel ANWB Ledenreizen 088-269 02 69, keuze 3.

Cruise naar de mooiste plekken met extra ledenvoordeel

Extra ledenvoordeel 
Zorgeloos en met plezier cruisen 
We belonen je lidmaatschap met unieke extra's. Hoe langer je lid bent, hoe meer extra's je 
krijgt. Voor alle ANWB-leden die boeken bij de ANWB is een deskundige ANWB-reisbegeleider 
aan boord aanwezig (min. 32 personen per vertrek). Dat is zorgeloos op reis met de ANWB.

WIN EEN CRUISE
Boek voor 1 december 2019 een zeecruise bij ANWB dan betaal je geen reserveringskosten én 
maak je kans op een 8-daagse cruise Noorwegen voor 2 personen! Je kunt met ANWB ook 
cruisen naar Azië, Canada & Alaska en de Caribbean. Zie het complete aanbod op de website.

Win
een cruise

anwb.nl/k10cruises

Highlights Noorwegen
15 dagen Noordkaap
 

  comfortabel cruisen naar Honningsvåg, 
het noordelijkste puntje van Europa

 Trondheim, Hammerfest, Molde 
 watervallen, � orden, lie� ijke dorpen

+  extra BLAUW: speciale ANWB 
rondleiding aan boord van het schip 

Ledenwaardering

Vanaf 
2.099,-

anwb.nl/k10noordkaap
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De vanafprijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid in een 2-persoonshut. De prijzen kunnen dagelijks fluctueren, peildatum 25/9/2019. Alle cruises zijn op basis 
van volpension, inclusief deskundige ANWB-reisbegeleiding bij min. 32 deelnemers. Inclusief: havengelden, retourvlucht bij vertrek vanaf buitenlandse haven 
en CO2-compensatie. Exclusief: evt. visa, overige dranken aan boord, servicetoeslag 15% op dranken, fooien $ 14,50 p.p.p.n. (suites $ 16,- p.p.p.n.), bijdrage 
Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 20,- per boeking. Loting van de winactie voor een 8-daagse cruise Noorwegen voor 2 personen is o.b.v. de 
boekingen die zijn gemaakt tussen 1 okt. en 1 dec. 2019. ANWB Ledenreizen is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Prachtig fjordenlandschap
8 dagen Noorse fjorden Noord

 vertrek vanuit Amsterdam of Rotterdam
 cruisen met de Nieuw Statendam of de 
Rotterdam van Holland America Line

 Hardanger� ord, Eid� ord, Romsdal� ord
+  extra ZILVER: ANWB reisgids Noorwegen 

(1 per boeking)
Ledenwaardering

Historische steden
15 dagen Oostzee 
 

 cruise vanuit Amsterdam of Rotterdam  
 via de Baltische Staten naar Rusland
 8 prachtige steden in één vakantie 
 cruise vol cultuur en geschiedenis  

+  extra GOUD: 5% korting op excursie-
    pakket van ANWB Ledenreizen 
Ledenwaardering

Vanaf 
999,-

Vanaf 
2.199,-

anwb.nl/k10� orden anwb.nl/k10oostzee

Mooie eilanden en steden
13 dagen Middellandse zee 
 

 KLM Amsterdam-Venetië en Rome-
Amsterdam incl. 23 kg. bagage

 12 nachten op de Nieuw Amsterdam 
 5 zonovergoten landen in 1 cruise 

+ extra ZILVER: ANWB reisgids Italiaanse 
   Adriatische kust (1 p.b.), paspoorthoesje
NIEUW in ons aanbod!

Vanaf 
2.299,-

anwb.nl/k10middellandse

Meer weten? Kom naar één van de gratis ANWB Cruise presentaties in Hoofddorp op zondag 10 november. Aanmelden: anwb.nl/cruisedag
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VAKANTIE – SPANJE

  C
OS
 T
   A

De Costa Tropical heeft 
zijn naam niet voor 
niets gekregen. Het is 
lekker zwoel aan de 
zuidkust van Spanje, 
zelfs hartje winter.

Tropical
45
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3x bekijken

1 BOTANISCHE TUINEN 
 Weelderig, kleurig & 

geurig. Zo zijn de El Majuelo 
Botanische Tuinen in Al-
muñécar het beste samen te 
vatten. Je heb er ook perfect 
uitzicht op een Moors kasteel. 

2 MOOISTE DORPJE 
 Frigiliana is al vaak 

uitgeroepen tot het mooiste 
dorpje van Spanje. Terecht 
overigens. De huisjes zijn 
smaakvol wit en lieflijk gele-
gen in de heuvels. 

3 MOORS CASTILLO 
 Het kasteel in Salo-

breña is niet het enige oude 
Moorse fort langs de Costa 
Tropical, maar wel een van de 
mooiste en ook een van de 
oudste (10de eeuw). 

n de Mercado Municipal van Almuñécar lig-

gen de avocado’s en mango’s hoog opgestapeld, 

vers afkomstig van lokale fruitplantages. Het 

gerieflijke klimaat langs de kust tussen Málaga 

en Almería leent zich uitstekend voor het telen 

van tropische vruchten. De winters zijn, dankzij de 

beschutting van de bergen en de warmte van de Mid-

dellandse Zee, lekker op temperatuur. Zelfs de kouwe-

lijke Andalusiërs duiden de regio optimistisch aan als 

de Costa Tropical. Wanneer het KNMI bij ons strooit 

met winterse codes geel, oranje en rood, dan is het op 

het Balcón de Europa in Nerja code bruin, als de zon 

gloedvol je huid kust. In het tegen het dorpscentrum 

aangelegen baaitje, Playa de Calahonda, worden de 

strandstoelen uitgeklapt. Behalve slimme zonzoekers 

wisten ook de Phoeniciërs, de Romeinen en de Moren 

de Spaanse zuidkust te waarderen. Het landschap is 

gedrapeerd met aquaducten, kastelen, kerken, forten 

en historische tuinen. In het achterland soezen schat-

tige gehuchtjes en panoramische kronkelwegen rijgen 

verscholen strandjes aaneen. Ondertussen heerst er 

genoeg rust om in het natuurpark Maro-Cerro Gordo 

kleurige vogels, zoals flamingo’s, te spotten. Die hoe-

ven nergens heen op een wintertrek. Want tja, welke 

winter?

 DE MOOISTE ATTRACTIES IN ANDALUSIË: 
ANWB.NL/TIPSANDALUSIË
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VAKANTIE– SPANJE

DE
 SPECIALIST

Rachèl 
Harthoorn

ANWB Ledenreizen
‘Tip: regel je huur-

auto bij Sunny tegen 
aantrekkelijke ta-

rieven via de ANWB. 
Kijk op anwb.nl/

huurauto.’ 

‘Wanneer het 
KNMI bij ons strooit 
met winterse codes 
geel, oranje en rood, 

dan is het op het 
Balcón de Europa in 

Nerja code bruin’
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‘Panoramische 
kronkelwegen 

rijgen 
verscholen 
strandjes 
aaneen’

3x genieten

1 GRATIS TAPAS  
Het is een misverstand dat je voor tapas 

altijd moet betalen. In sommige plaatsen in 
Spanje is het traditie dat het gratis hapjes zijn 
bij bier of wijn. Zoals in de Cervecería El Pul-
guilla in Nerja, dat vol zit met locals. Altijd een 
goed teken.

2 FOOD & FLAMENCO 
 In Bodega Francisco in het centrumpje 

van Almuñécar gaan de stoelen niet zelden 
aan de kant voor een traditionele, onvervalste 
flamencovoorstelling. Geniet intussen van 
heerlijke Andalusische gerechten. 

3 LUNCHEN IN DE BAAI 
 La Barraca (Almuñécar) ligt bijna in een 

eigen baaitje aan een prachtig strand, dat ove-
rigens gedeeltelijk is ingericht voor naturisten. 
De sfeer is relaxed, zonder opgelegde hipheid. 
Ook een draaipunt voor mooie wandelingen. 

48
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VAKANTIE - SPANJE               LEDEN
AANBIEDING

8 dagen Costa Tropical vanaf € 499,-

WINTERZON IN ANDALUSIË
Geniet in het zuiden van Spanje van het heerlijke subtropische klimaat van de Costa 

Tropical. Hier vind je authentieke dorpjes, mooie steden, schitterende natuur en Spaanse 
gastvrijheid. Verblijf in een heerlijk viersterrenhotel inclusief ontbijt en diner!

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer extra’s je krijgt.

Wat krijg je?
Je vliegt rechtstreeks van Amsterdam 
naar het levendige Málaga. Deze week 
ben je te gast in viersterrenhotel Bahia 
Tropical op ca. 2 km van het centrum van 
Almuñécar. Het hotel ligt aan het strand 
van Playa del Pozuelo en beschikt over 
een buitenzwembad (seizoensgebonden), 
ligbedden en parasols, een wellnesscen-
trum, gratis wifi, een bu� etrestaurant 
en een bar. De ruime en comfortabele 
kamers zijn voorzien van tv, airco, minibar, 
badkamer en een balkon met zitje. Ter 
plaatse worden een aantal aantrekkelijke 
excursies per touringcar door de ANWB 
reisleiding  georganiseerd (tegen betaling 
bij te boeken).                                 

BLAUW
• retourvlucht Amsterdam – Málaga  
  (inclusief 20 kg. ruimbagage per 2 pers. 
  bij vertrek na 15 feb.)
• transfer luchthaven – hotel en v.v. 
• 7 nachten in hotel Bahia Tropical inclusief
  dagelijks ontbijt- en dinerbu� et
• welkomstdrankje in het hotel
• Nederlandstalige reisleiding
+ ANWB reisgids Ontdek Andalusië (1 p.b.)
BRONS
+ dagexcursie naar Málaga inclusief transfer
ZILVER
+ 1 uur entree tot het wellnesscentrum van 
  hotel Bahia Tropical
GOUD
+ fruit op de kamer bij aankomst
PLATINA
+ tapas lunch incl. 2 drankjes + ko� ie/thee 
  in Almuñécar

Wat kost het?
4, 11, 18 en 25 januari                       € 499,-
1 februari                                                      € 529,-
8 en 29 februari, 7, 14, en 21 maart    € 599,-
15 en 22 februari                                        € 699,-  

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/tropical of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 0269, keuzenr. 7.

Kijk op anwb.nl/tropicalauto voor het 
8-daagse arrangement Costa Tropical incl. 
huurauto met vertrek in de periode van 28 
maart t/m 27 juni 2020 vanaf € 729,- p.p.

 
Bovenstaande prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaar-
heid in een 2-pers.kamer. Inclusief CO2-compensatie. 
Exclusief: ruimbagage bij vertrek t/m 14 februari, 
Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 20,- 
per boeking.

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

ANWB Extra reis-
gids, ledenprijs 

€ 11,49
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Hij werkt mee aan de Wateralmanak en 
AutoMaatje, hij inspecteert recreatie-
terreinen en helpt bij de Fietsverlich-
tingsactie. ANWB-vrijwilliger Jan den 
Bleker (72): ‘Ik ben gezond en heb de 
energie, dus waarom niet?’

‘Je komt andere vrijwilligers tegen, raakt met 
ze aan de praat. Ooit sprak ik een van onze 
vrijwillige fietsenmakers. Bleek die man zijn 
hele leven chirurg te zijn geweest. Prachtig!’
Den Bleker was docent in het beroepson-
derwijs en weet hoe de maatschappij naar 
werken met je handen kijkt. ‘Vroeger werden 
de ANWB-paddenstoelen door vrijwilligers 
opgelapt. Stapt er een voorbijganger van de 
fiets met de vraag of die mensen een taak-
straf hebben! Om dat verhaal is veel gela-
chen.’ Een straf is vrijwilligerswerk zeker niet 
voor Jan – hij doet het met liefde. In oktober 
gaat hij weer met sjabloon en spuitbus op 
pad om te taggen voor de ANWB Fietsverlich-
tingsactie.

Ook helpen met de fietsverlichtingsactie? 
Kijk op anwb.nl/vrijwilligers of haal een gratis 
pakket op in de ANWB-winkel.

Vrijwilligers-
veteraan

MET LIEFDE
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RIJD MONO
Laat je niet afleiden
Geen afleiding onderweg en je 100% focussen op het verkeer. Dat is het doel van 
de MONO-campagne. Afgelopen tijd was een ANWB MONO-team bij de ANWB Va-
kantiechecks en de elektrische proefritten om bezoekers uitleg te geven over de 
campagne. Ook konden mensen in een rij-simulator ervaren wat afleiding doet met 
je reactievermogen. Meer informatie op anwb.nl/mono

ANWB AUTOMAATJE 
Op naar de 200
ANWB AutoMaatje bestaat drie jaar! Tegen een kleine onkostenvergoeding ver-
voeren vrijwilligers minder-mobiele plaatsgenoten. Inmiddels zijn er al een kleine 
50.000 ritten gereden en dit jaar nog start de dienst in de 75ste gemeente. Daarmee 
is AutoMaatje op meer dan 200 locaties actief. Wil je je aanmelden als chauffeur? Of 
wil je gebruikmaken van de dienst? Kijk op anwb.nl/automaatje

STUREN ZONDER GLUREN CHALLENGE
Ga de uitdaging aan! 
In de auto of op de fiets appen, swipen en liken. We weten dat het gevaarlijk is, maar 
hoe voorkomen we het? We vroegen het de Raad van Kinderen die een challenge 
voor het gezin bedacht: 30 dagen je telefoon niet gebruiken op de fiets of in de auto. 
Doe je mee? Haal de gratis kalender op bij een ANWB-winkel, meld je aan op 
anwb.nl/sturenzondergluren en maak kans op mooie prijzen. 

ANWB KINDERFIETSENPLAN
Fiets over?
Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze op en geeft ze aan kinderen 
die in armoede leven.Er zijn meer dan 20 inzamelpunten in het land. Ook steeds 
meer kringloopwinkels doen mee. Staat er in jouw schuur een ongebruikte fiets of 
wil je in je buurt, op school of bij de sportvereniging een inzamelactie starten? We 
helpen je graag! Ga naar anwb.nl/kinderfietsenplan

Samen met jou kan de ANWB bijdragen aan een mooier, veiliger 
en duurzamer Nederland voor iedereen. Help ook mee, want 
samen staan we sterk!
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Met je ANWB-pasje kun je niet alleen 
een wegenwacht tevoorschijn toveren. 
Je hebt als ANWB-lid meer voordelen. 
Drie leden over hun leukste aankoop. 

Goed geholpen!
DRIE ANWB-LEDEN OVER HUN FIJNSTE VOORDEEL

Rianca Pieters uit Hollandscheveld is met haar twee 
kinderen naar de ANWB-ledendag in Wildlands Ad-
venture Zoo geweest. ‘Wildlands is een prachtige die-
rentuin. Tijdens de ledendag waren er extra activiteiten 
voor kinderen. Mijn kinderen hebben meegedaan aan 
de speurtocht, ze hebben zich laten schminken en zijn 
op de foto geweest. Entree was maar € 9,95. Normaal is 
het bijna € 30,-. Dan wil je nog wat eten in de middag en 
op weg naar de uitgang willen de kinderen een souvenir. 
Dat kan normaal best in de papieren lopen, maar tijdens 
zo’n ledendag is dat goed te doen.’

Het online bestelde wandelrokje vond Els van Knippenberg 
uit Baarlo niet naar tevredenheid zitten. In de ANWB-winkel in 
Venlo werd het meteen opgelost. ‘Ik ben natuurgids en vaak aan 
de wandel. In de ANWB-webwinkel had ik een paar items besteld, 
waaronder een wandelrokje met ledenvoordeel. Dat doe ik wel 
vaker, online winkelen. Heel handig, maar eenmaal bezorgd vond ik 
het rokje niet fijn zitten. Toen ben ik samen met mijn man naar de 
ANWB-winkel in Venlo getogen. Met de verkoopster hebben we de 
juiste maat uitgezocht. Ik kreeg dezelfde korting en de bestelde kle-
ren die ik niet meer nodig had, werden voor mij retour gezonden.’

‘ Een 
prachtige 
dierentuin’

‘ Blij met mijn 
wandelrokje’

Rianca Pieters

Els van Knippenberg

‘Madeira, ik heb 
ervan genoten!’

Marijke Jansen

Marijke Jansen uit Boskoop bewijst dat je in je eentje 
prima met een groep op reis kan. Het werd een wan-
delreis op Madeira. ‘Voordat ik op deze vakantie ging, 
was ik best nerveus. Het was de eerste keer dat ik alleen 
op vakantie ging, zonder mijn man of mijn dochter. Nou, ik 
heb het super gehad! Dankzij de fijne groep en geweldige 

reisleider. We maakten elke dag een mooie wandeling. 
Langs de oude irrigatiekanaaltjes, die samen met de 
vruchtbare lavagrond zorgen voor de bloemenpracht van 
Madeira. Wij hebben ook een boottocht gemaakt waarbij 
wij dolfijnen konden spotten. Ze zwommen zo met ons 
mee! Ik heb ervan genoten.’
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LIDMAATSCHAP – NIEUWS

*  alleen mogelijk in combinatie met een Europa pakket
**  excl. lidmaatschap; een ANWB lidmaatschap is nodig om dit product te kunnen afsluiten 
*** dit pakket kan niet meer worden besteld

Prijzen & voorwaarden – Kijk voor de prijzen van al onze producten en diensten op anwb.nl/tarieven. 
De Algemene Voorwaarden staan op anwb.nl/voorwaarden. De contributie kan tussentijds veranderen 
in verband met wijzigingen van belastingen en he� ingen die de ANWB krachtens wet of regelgeving 
 verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Wij zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen.

PRIJZEN 2020
incl. AN

W
B-lidm

aatschap
  Regulier

Partner
voordeel

Jongeren
voordeel

ANWB-lidmaatschap € 15,50 € 5,00 € 5,00
ANWB Partnerpas € 5,00
ANWB Jongerenpas Gratis

Wegenwacht Nederland Instap € 61,50 € 39,00 € 31,00
Wegenwacht Nederland Standaard € 101,50 € 65,00 € 53,00
Wegenwacht Nederland Compleet € 132,50 € 86,00 € 68,00 

Wegenwacht Europa Instap € 90,00 € 58,00 € 46,00 
Wegenwacht Europa Standaard € 155,00 € 100,00 € 83,00
Wegenwacht Europa Compleet € 209,50 € 137,50 € 110,50

Wegenwacht Europa Plus Instap € 122,00 € 79,00 € 63,00
Wegenwacht Europa Plus Standaard € 187,00 € 122,00 € 100,00
Wegenwacht Europa Plus Compleet € 241,50 € 158,50 € 127,50

Aanhangwagen Service Buitenland* + € 15,00 € 15,00 € 15,00
Kampeerwagen Service Buitenland* + € 25,00 € 25,00 € 25,00

Wegenwacht Europa Service, excl Nederland 
incl Vervangende Auto Service Europa **

€ 53,50 € 36,00 € 30,00 

ANWB Fietspas (Wegenwacht Fiets Service)** + € 32,00  + € 5,00  + € 5,00
Wegenwacht Bromfiets Service** + € 54,00  + € 5,00  + € 5,00
Wegenwacht Scootmobiel Service** + € 53,00  + € 5,00  + € 5,00

Wegenwacht Nederland Aanvullende Service 
Mobiliteitsgarantie ***

€ 40,50 € 30,00 n.v.t.

Wegenwacht Europa zonder woonplaats met 
Vervangend Vervoer Service EU zonder NL***

€ 115,00 n.v.t. n.v.t.

Wegenwacht Europa met woonplaats zonder 
Vervangend Vervoer Service NL en EU *** 

€ 116,00 n.v.t. n.v.t.

Een nieuw jaar, een nieuwe factuur en daarmee 
veel vragen voor ons Leden Service Center. 
Marielle Groeneweg beantwoordt de 4 meest 
gestelde vragen…

VIER VRAGEN OVER 2020
Waar betaal ik voor?
Marielle: ‘Wij hebben alle producten die je nu

bij ons afneemt, voor je op een rij gezet op anwb.nl/

mijn-anwb. Hier kun je ook gemakkelijk zien wat het 

door jou gekozen Wegenwacht-pakket precies voor 

dekking biedt.’

Kloppen mijn gegevens?
Marielle: ‘Ben je verhuisd of heb je een ander mail-

adres? Deze en andere persoonlijke gegevens kun 

je makkelijk zelf controleren en aanpassen in Mijn 

ANWB (anwb.nl/mijn-anwb).’

Wanneer wordt mijn factuur 
afgeschreven?
Marielle: ‘Als je ANWB-lidmaatschap wordt verlengd 

op 1 januari 2020, dan schrijven we rond 19 decem-

ber het bedrag af. Ben je in de loop van het jaar lid 

geworden of heb je tussentijds iets gewijzigd aan je 

pakket? Dan schrijven we het bedrag enkele dagen 

voor de start van je nieuwe lidmaatschapsjaar af. 

Onze afschrijving herken je aan het incassant-ID: 

NL67ZZZ271570000000.’

Wat als ik het bedrag zelf wil 
overmaken?
Marielle: ‘Iedereen die op 1 januari 2020 weer een 

nieuw lidmaatschapsjaar start en ons niet gemachtigd 

heeft voor een incasso, krijgt de factuur tussen 21 no-

vember en 5 december in de inbox of op de mat. Hierin 

staat precies hoe je de betaling aan ons kunt overma-

ken. Daar heb je tot 31 december 2019 de tijd voor.’
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Knip je voordeel

WANDELTOPPER!
LEDEN

AANBIEDING

Alleen voor ANWB-leden: Human Nature-wandelschoen Sixten of Louisa met € 50,99 korting. Lever deze bon 
in bij een ANWB-winkel of shop op anwb.nl/winkelkampioen. OP = OP.
Geldig van 14 oktober t/m 24 november 2019.

Lichte, halfhoge wandelschoen 
met suède bovenwerk en losse 
Ortholite binnenzool. In heren- en 
damesuitvoering.

Kampioen voordeelbon

 LEREN, WATERDICHTE HEREN- 
OF DAMESWANDELSCHOEN
Niet-leden € 139,99 | ANWB-leden 
van € 119,99 voor € 69,-
Kom naar de ANWB-winkel of shop 
op anwb.nl/winkelkampioen

Ook in grijs

 
Herenmodel

 
Ook in zwart

Damesmodel 

  119,99
  69,-
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Omdat wandelen leuk en gezond is, geven we in elke Kampioen een mooie 
wandelroute weg in steeds een andere provincie. Deze keer in Gelderland. 
Loop ze alle twaalf en je hebt het mooiste van Nederland gezien! 

HOERA HERFST!
Heuvel op, heuvel af door het Nijmeegse bos
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NEDERLAND OP Z’N MOOIST 
IN 12 WANDELROUTES
Afl. 5 - Berg en Dal 
+ ROUTEKAART
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TIP VAN DE...

STUWWALLENLANDSCHAP
De bergen en dalen in de achtertuin van 
Nijmegen, tussen de stad en de Duitse 
grens, zijn zogenoemde stuwwallen. 
Opgestuwd door Scandinavische gletsjers 
uit de IJstijd. De Nijmeegse stuwwallen 
zijn ontstaan in de voorlaatste IJstijd, 
het Saalien, en geven de kuiten tot op de 
dag van vandaag ervan langs op de steile 
noordoosthelling op toppen als de
Duivelsberg en de Sint-Jansberg.

Print de routebeschrijving uit op 
anwb.nl/bergendal

Boswachter
Twan Teunissen
‘Persoonlijk houd ik er 
niet van, maar veel men-
sen zijn dol op tamme 
kastanjes. In de herfst 
liggen ze hier overal voor 
het oprapen. Je kunt ze 
ter plekke rauw eten.’

56
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Nederland is een plat land. Tenminste, dat 

is het hardnekkige misverstand dat je zelfs 

door de aardrijkskundeleraar ooit werd 

voorgehouden. Je zou de beste man bijna 

aan zijn stropdas naar Berg en Dal willen 

slepen. De streek rond deze Gelderse ge-

meente werd 150.000 jaar geleden immers 

dusdanig door Scandinavische gletsjers op-

gestuwd dat er nog altijd een eierdoos aan 

on-Nederlands steile klimmetjes wacht. 

Geen meter lijkt er waterpas. Waardoor 

het als doodgewone polderwandelaar on-

geveer voelt alsof je antieke platformspel 

ineens is ingewisseld voor een eigentijdse 

spelcomputer in daverend 3D. Op, neer, op, 

neer, op, neer. Voortdurend kun je tussen 

het struikgewas ineens meters diep naar 

beneden of juist omhoog turen.

Gelderse achtbaan
Helemaal op de N70, een route die klinkt 

als een saaie provincieweg (het pad werd 

uitgerold in 1970, het Jaar van de Na-

tuurbescherming), maar in de praktijk 

behoort tot een van de meest weergaloze 

dwaaltochten van ons land. Het 16 kilo-

meter lange wandelpad is dooraderd met 

boomwortels, splijt zeeën aan varens uit-

een en zoomt ondertussen maar liefst acht 

‘bergen’ aan elkaar. Je bent nog amper ver-

trokken van Parkeerplaats Holdeurn of de 

Bosuil

Ree

Honingzwam

76 meter hoge Duivelsberg zelf dient zich 

al aan. Eenmaal bovenop wacht de Motte 

Mergelpe 1 , een kunstmatige kasteel-

heuvel uit de middeleeuwen, die bij helder 

weer uitzicht biedt tot aan de Veluwe. 

Je loopt ondertussen zo dicht tegen de 

grens dat je mobiele telefoon je al welkom 

heet in Duitsland. Een fi ks deel van de 

streek, waaronder Beek 2 , werd na de 

Tweede Wereldoorlog van onze Ooster-

buren afgeknabbeld. Pal buiten het dorp 

maakt het bos ineens plaats voor een golf 

aan grandioos glooiende akkerlanden 3 , 

prachtig weggestopt op de fl anken van het 

heuvelland.

Nadat ook de gemeentegrens van Nijme-

gen 4  gedag is gekust, lijkt de Gelderse 

achtbaan de hoogteverschillen zowaar 

even binnen de perken te houden. Het 

blijkt van korte duur. Binnen de kortste 

keren beginnen de kuiten weer te jamme-

ren of daal je juist zo rap af dat je de eigen 

voeten nauwelijks kan bijbenen. Zelfs de 

hardlopers die op de N70 hun conditie 

trainen komen veelal strompelend bo-

ven. Niemand maalt erom. Ook met het 

hart bonzend in de keel is het kakelbonte 

herfstbos een verademing. Met een alerte 

blik – en een dosis geluk – kun je tussen 

het gebladerte een glimp opvangen van 

vele dieren. In één dode boom tref je soms 

tientallen holletjes aan. En de levendige 

vegetatie, van kastanjeboom tot bramen-

struik, biedt ook wandelaars een uitbun-

dig buffet. 

NU TE ZIEN!

Lengte 16 km Start- en eindpunt 
Parkeerplaats Holdeurn, Oude Kleef sebaan 
429, Berg en Dal. Navigatie De route is 
 grotendeels goed bewegwijzerd met groene 
paaltjes. Print ook de routebeschrijving uit 
op anwb.nl/bergendal.

GELDERLAND: BERG EN DAL

Zie volgende pagina voor de wandelkaart.

DEZE WANDELING LOPEN? 
Knip de routekaart (op de volgende pagina) uit én print 
de routebeschrijving uit op anwb.nl/bergendal. Op 
anwb.nl/wandelroutes vind je nog 149 andere wandel-
routes inclusief digitale routekaart waar je op kunt in- en 
uitzoomen. Handig!
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Legenda

schaal 1 :  23.000   

kaartgegevens: Kadaster, 2018
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SOMS MOET JE 
EVEN DOORRIJDEN
VOOR HOGERE KORTING OP  
ONDERHOUD OF REPARATIE.

5%

7,5%

10%

12,5% 15%

17,5%

20%

25%

Hoe hoger de kilometerstand, hoe hoger de korting  
op onderhoud of reparatie. Alleen bij de Opel dealer  
en exclusief voor ANWB-leden.*

opel.nl

* Korting geldig va  naf min. 50.000 km en oplopend tot max. 250.000 km op de teller. 
  Totale korting bedraagt max. 25% op totale factuur. myOpel lidmaatschap verplicht, gratis af te sluiten bij de Opel dealer. 

Let op: het voorgeschreven onderhoudsinterval dient gerespecteerd te worden. Deze actie is geldig tot en met 30 november 2019.
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7x 
zeker doen!

LEDENAANBIEDING
KOOP JE KAARTJES OP
ANWB.NL/GEZIEN-IN-DE-KAMPIOEN

 UITAGENDA

Ze hangen weer gezellig aan de toog, de 
stamgasten van de Amsterdamse kroeg
’t Schaep met de 5 Pooten. Alleen nu niet 
op tv, maar in theaters in het hele land.
 
Vij� ig jaar na de originele tv-serie ’t Schaep 
met de 5 Pooten komen de Amsterdammers 
opnieuw bij elkaar in hun stamcafé. Kootje 
staat  achter de bar, Doortje hoopt nog TE

KS
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T/M 18 DECEMBER

T/M 1 MAART
DOLFJE EN FOEKSIA
Weerwolven en heksen gaan niet samen, 
hee�  Dolfje Weerwolfje geleerd. Maar als
hij in deze familiemusical per toeval het
mini-heksje Foeksia leert kennen, ontstaat 
een vriendschap. Als dat maar goed gaat! 
Te zien in diverse theaters. Ledenvoordeel: 
20% korting.

EIND OKTOBER
GRIEZELEN MAAR!
Eind oktober komen spoken, levende ske-
letten en andere griezels weer tevoorschijn 
tijdens Halloween. Stalen zenuwen? Bezoek 
dan de Halloween Nights in Toverland, 
Heksendoorn in Hellendoorn of een van de 
andere creepy uitjes. Ledenvoordeel: kijk 
op anwb.nl/halloween.

steeds op een huwelijksaanzoek en Lukas, 
Lena, Arie, Riek en Opoe Withof doden de 
tijd met grappen, roddels en ongewenste 
bemoeienissen. ‘Ze mopperen wel op elkaar, 
maar kunnen ook niet zonder elkaar. Catego-
rie ruwe bolster, blanke pit’, vertelt actrice 
Eva Van der Gucht, die in deze musical – 
geschreven door comedian Raoul Heertje – 
de rol van Doortje op zich neemt. 

Iedereen is er klaar voor om het 25-jarig 
huwelijk van Riek en Arie te vieren. Maar 
dan zorgt iemand uit het verleden opeens 
voor de nodige reuring. Met meezingers als 
We benne op de wereld om mekaar te helpen 
niewaar. 
Ledenvoordeel: koop je kaartjes met
20% korting op anwb.nl/tschaep.

MOKUMS FEESTJE IN ’T THEATER

KO

RTING

20%
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Zie anw
b.nl/landvananw

b voor de looptijd van deze (tijdelijke) acties.
EROPUIT - AGENDA

T/M 5 JANUARI
LICHTJESPARADE
De dagen worden korter, maar Attractiepark 
Slagharen verlengt ze een beetje. Aan het 
einde van de dag zorgen verlichte voertuigen 
en (western)figuren voor een lichtjesparade. 
Daarna begint de zoektocht naar het magi-
sche licht, compleet met laserstralen, fon-
teinshow, projecties, muziek en vuurwerk! 
Ledenvoordeel: koop je kaartjes met 
tot € 10,91 korting op anwb.nl/slagharen.

TOERIST IN EIGEN LAND
OER-HOLLANDS
Het staat op de bucketlist van veel toeristen, 
maar heb je zelf al eens de Zaanse Schans 
bezocht, met z'n groene houten huizen en 
iconen als Verkade en AH? Met de Zaanse 
Schans Card heb je gratis toegang tot vijf 
musea, waaronder oude ambachtshuisjes. 
Ledenvoordeel: koop de kaart op anwb.nl/
zaanseschans en krijg in ’t Zaans Museum 
een chocoladereep met je eigen wikkel.

NU OPEN
NIEUW NATURALIS
Topstukken uit de collectie van Naturalis 
in Leiden zijn nu te zien in een gloednieuw 
museum. Zo is kroonjuweel T. rex Trix weer 
terug, een skelet uit de dinotijd. Maar ook 
andere vraagstukken uit de natuur – hoe 
verleiden dieren elkaar? – komen aan bod.  
Ledenvoordeel: op anwb.nl/k10leiden 
boek je een 3-daagse stedentrip Leiden 
incl. bezoek aan Naturalis v.a. € 99,- p.p.

T/M 17 MEI
SESAMSTRAAT 50 JAAR
Het is misschien wel de bekendste straat van 
Nederland: Sesamstraat. Voor het 50-jarig 
jubileum komen Koekiemonster, Elmo,  
Tommie en Bert & Ernie naar theaters om 
daar samen met Janouk Kelderman (Het 
Klokhuis) te feesten en avonturen te beleven.  
Ledenvoordeel: 20% korting.

22 T/M 28 NOVEMBER
MARGRIET WINTERFAIR
Inspiratie voor een betoverende december- 
maand vind je volop op de Margriet Winter- 
fair in ’s-Hertogenbosch. Je kunt hier ge-
zellig shoppen, cadeautjes kopen (of zelf 
maken!), lekker eten, workshops volgen, 
meezingen met artiesten en nog veel meer. 
Ledenvoordeel: tot € 5,- korting.

START KAARTVERKOOP
TINA TURNER MUSICAL 
De musical over The Queen of Rock, Tina 
Turner, komt na Londen en Hamburg ook 
naar Nederland! Vanaf 1 februari 2020 zie 
je in het Beatrix Theater in Utrecht Tina’s 
succesverhaal, samen met haar wereldhits. 
Ledenvoordeel: pauzedrankje cadeau 
(kaarten vanaf 21 oktober te koop).

KO

RTING

20%
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DAGJE AMSTERDAM
MET EEN VIEW
Bekijk Nederland eens zoals je ons land nog 
nooit hebt gezien. Bij This is Holland in
Amsterdam waan je je in de 5D Flight
Experience zo vrij als een vogel als je een 
vlucht maakt over tulpenvelden, steden, zee, 
dijken en heide. Compleet met wind, geuren 
en mist! Ledenvoordeel: koop je kaartjes 
met tot € 5,- korting op anwb.nl/
thisisholland.

8 T/M 24 NOVEMBER
PORTIE GELUK
Geniet van elk moment dat geluk brengt, 
dat is de boodschap van Carl Or� s Carmina 
Burana. Met 130 musici wordt de nieuwe 
concertreeks in Nederland de grootste uit-
voering van dit meesterwerk ooit. Dirigent 
Raymond Janssen begeleidt het orkest en 
het koor uit Oekraïne. Ledenvoordeel: koop 
je kaartjes met € 10,- korting op anwb.nl/
carminaburana.

T/M 2 APRIL
BRUGKLAS-PERIKELEN
Alles wat er in het eerste middelbare school-
jaar gebeurt zag je al op tv, maar nu ook in 
Brugklas de Musical in het theater. Max, 
Selma, Emma en Jamie werken met een 
nieuwe brugklasser aan een musical en ont-
dekken zo veel over zichzelf en elkaar. Diver-
se theaters. Ledenvoordeel: 20% korting.

NACHTJES WEG
ROMANTISCH RUURLO
Logeren tussen de kastelen en wijnboerde-
rijen, met volop streekproducten te proeven. 
Hoe romantisch! Je verblij�  in Hampshire 
Hotel - Avenarius in Ruurlo. Ledenvoordeel: 
op anwb.nl/k10ruurlo boek je een 3-daags 
arrangement incl. ontbijt, 3-gangen wild-
diner en meer extra’s vanaf € 105,- p.p.

PROGRAMMA 
ANWB CAFÉ
Kom naar het ANWB Café op de 
Neude in Utrecht voor ko� ie & 
inspiratie! 
 
Vr. 1 en za. 16 nov. 13–16 uur
FOTOGRAFEREN MET
SPIEGELREFLEX
Fotograaf Desiré Weststrate leert 
je tijdens een wandeling door 
Utrecht de basisprincipes van het 
fotograferen met de spiegelreflex 
camera. Deelname: € 30,- 

Za. 2 nov. 10.30-15.30 uur
WINTEREXPERIENCE REIZEN
Onze experts nemen je mee naar 
de ultieme winterbestemmingen: 
Spitsbergen, Zuid-Zweden, Noor-
wegen én Fins Lapland. Deelname: 
gratis. Aanmelden verplicht. 

Vr. 15 nov. 13–14.30 uur
STADSWANDELING 
UTRECHT 
ANWB-historicus Hans Buiter 
neemt je mee op een wandeling 
langs grachten, pleinen en door 
steegjes. Hij toont je stads-
kastelen, hofjes en de plek waar 
de ANWB in 1883 werd opgericht. 
Deelname: € 5,-. 

Za. 23 nov. 10.30–16.30 uur
CAMPERVAKANTIE 2020
Presentaties over 2 avontuurlijke 
camperbestemmingen naar 
Canada en de Verenigde Staten. 
Daarnaast krijg je tips over waar 
je op moet letten tijdens een cam-
pervakantie. Deelname: gratis. 
Aanmelden verplicht.
 
Kijk voor de volledige agenda en 
 aanmelden op anwb.nl/cafe.

KO

RTING
tot 

€ 5,-
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FREDERIEKE BOOMSMA VAN 
HILTON SOESTDUINEN
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Verstopt tussen de bomen van een bosrijk landgoed, omge-

ven door zandverstuivingen, ligt Hilton Hotel Royal Parc 

Soestduinen. Frederieke Boomsma is er algemeen directeur 

en rijdt iedere ochtend vrolijk de groene oprijlaan op. 

‘Je weet nooit wie je hier in de hotelgangen tegenkomt: een 

golfer die net van de green komt, of een ontspannen stel op 

wandelschoenen dat de prachtige omgeving komt verkennen. 

Die afwisseling geldt ook voor mijn functie: ik werk samen 

met verschillende teams, heb bijvoorbeeld de renovatie van 

onze hotelvleugel in goede banen geleid, én ik heb zojuist nog 

koffers staan uitdelen omdat een grote groep uitcheckte. Dat 

maakt het leuk!

De voornaamste reden dat mensen bij ons logeren is onze 

prachtige ligging: de natuur is binnen handbereik, maar ook 

de binnensteden van Amersfoort en Utrecht. Vaak willen 

mensen een dagje de stad in, om daarna van hun rust te genie-

ten, zonder parkeerproblemen. Zelf word ik er iedere dag blij 

van als ik kom aanrijden: het vele groen geeft meteen rust. 

Als je een weekend bij ons komt logeren, moet je zeker wande-

lend of fi etsend de prachtige omgeving ontdekken. Je kunt ein-

deloos dwalen door de bossen, over de heide of langs de zand-

verstuivingen – mijn persoonlijke favoriet: wandelend door 

de duinen kom ik tot rust. En terug in ons hotel kun je lekker 

ontspannen aan de nieuwe bar, heerlijk eten in het restaurant, 

een baantje trekken in het zwembad of je laten masseren.’ 

LEDENVOORDEEL
Boek nu twee nachten in het Hilton 
Hotel Royal Parc Soestduinen vanaf 
€ 129,- p.p. en hoe langer lid, hoe meer 
voordeel. Kijk op anwb.nl/soest voor 
alle extra’s en prijzen.

‘Het 
allerfi jnst zijn 
de duinen’
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 OP REIS
vanaf

1.429,-
p.p.

The American Dream
22-DAAGSE CAMPERREIS ZUIDWEST- USA

Geniet van de ultieme vrijheid met de 
camper. Ontdek overweldigende parken, 
prachtige natuur en te gekke steden en 
verblijf op bijzonder gelegen campsites.

Wat krijg je? 
Start je camperreis in Las Vegas en ontdek 
in je eigen tempo de prachtige flora en 
fauna, Yosemite, Monument Valley en de 
Grand Canyon. Waag een gokje in de casi-
no’s of bezoek één van spectaculaire shows 
in Las Vegas. Maak je dromen waar! 
ANWB hee�  ook 22- en 29-daagse camper-
reizen vanuit San Francisco, LA, Las Vegas, 
Denver, Salt Lake City, Dallas en Orlando. 
Kijk voor de volledige info op de website.

BLAUW
• retourvlucht met American Airlines  of 
  KLM naar Las Vegas, incl. 23 kg. bagage
• 2x nacht in hotel op de Strip in Las Vegas
• 19 dgn (18n.) camperhuur Cruise America
  of El Monte met ongelimiteerd aantal km's, 
  klaarmaakkosten en persoonlijk inventaris
• verzekering met eigen risico tot US$ 1500
• live-tips ter plaatse (via Whatsapp)
+ ANWB reisgids Zuidwest-USA (1 p.camper)
BRONS
+ 2 campingstoelen per camper 
ZILVER 
+ MOB Museum dagpas Las Vegas
GOUD 
+ ongelimiteerd gebruik van de generator

PLATINA
+ America the Beautiful Park Pass 

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/zwusa of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 0269, keuzenr. 2.

prijs per persoon bij 2 personen       € 1.429,-  
prijs per persoon bij 3 personen       € 1.149,-
prijs per persoon bij 4 personen       € 1.059,- 

Prijzen p.p. o.b.v. beschikbaarheid op 29/10/’20 naar 
Las Vegas. Zie website voor volledige informatie, 
afwijkende kaartkleurextra's en vertrekdata van 
april '20 t/m mrt '21. Te boeken t/m 15/12/19 - 16 
uur. Op=op. Prijzen o.v.b. van wijzigingen. Inclusief 
CO2-compensatie. Exclusief: transfers, resortfee, 
Calamiteitenfonds € 2,50 en res.kosten € 20,- p.b.

MEER WETEN?
Kom naar de gratis ANWB Camper
Inspiratiedag op zaterdag 23 nov.
Aanmelden: anwb.nl/cafecamperdag 64
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prijs per persoon bij 2 personen       € 1.429,-  
prijs per persoon bij 3 personen       € 1.149,-
prijs per persoon bij 4 personen       € 1.059,- 

Prijzen p.p. o.b.v. beschikbaarheid op 29/10/’20 naar 
Las Vegas. Zie website voor volledige informatie, 
afwijkende kaartkleurextra's en vertrekdata van 
april '20 t/m mrt '21. Te boeken t/m 15/12/19 - 16 
uur. Op=op. Prijzen o.v.b. van wijzigingen. Inclusief 
CO2-compensatie. Exclusief: transfers, resortfee, 
Calamiteitenfonds € 2,50 en res.kosten € 20,- p.b.

MEER WETEN?
Kom naar de gratis ANWB Camper
Inspiratiedag op zaterdag 23 nov.
Aanmelden: anwb.nl/cafecamperdag 64
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5-DAAGSE WINTERREIS FINS LAPLAND

Winters avontuur
In winters Lapland beleef je bijzondere 
avonturen in een overweldigend wit land-
schap. Tijdens je verblijf maak je mooie 
safari’s waarbij je zelf de sneeuwscooter 
en de huskyslee bestuurt. Ben je klaar voor 
het ultieme winter-wonderland-avontuur?
 
Wat krijg je?
Je vliegt vroeg in de ochtend naar Kittilä en 
krijgt aansluitend een transfer naar Luosto. 
Je verblij�  5 dagen in het viersterren Lapland 
Hotel Luostotunturi, op loopafstand van de 
skipistes, de langlaufloipes en het safarihuis 
waarvandaan de excursies vertrekken. Het 
gezellige spahotel hee�  een klein tropisch 
zwembad met sauna’s, 2 restaurants, een bar 
en gratis wifi. Rondom het hotel loopt een 
Northern Lights trail, prachtig om ’s avonds 
het Noorderlicht te spotten.

BLAUW
• retourvlucht Amsterdam – Kittilä met 
  Transavia, incl. 20 kg. ruimbagage
• ANWB-reisbegeleiding ter plaatse
• transfer luchthaven – hotel en v.v.
• 4 nachten in Lapland Hotel  
  Luostotunturi incl. uitgebreid ontbijtbu� et
• 3x dinerbu� et in het hotel
• gebruik thermo-overall, winterlaarzen en 

handschoenen tijdens het gehele verblijf
• winterexcursie: huskysafari (10 km)
+ winterexcursie: sneeuwscootertocht met 

ijsvissen
BRONS
+ Luosto souvenir
ZILVER
+ themadiner in het Log restaurant

GOUD
+ sneeuwschoenwandeling op zoek naar het
  Noorderlicht
PLATINA
+ rendiersledetocht

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/finslapland of bel ANWB
Ledenreizen op 088-269 0269, keuzenr. 7.

12 januari € 1.395,-
19 januari € 1.445,-
26 januari € 1.495,-   
2 februari € 1.545,-    
9 februari € 1.625,-    
16 en 23 februari € 1.675,- 
1 maart € 1.545,-
8 maart € 1.495,-

Liever 8 dagen naar Lapland? Kijk op 
anwb.nl/finland voor een 8-daagse 
winterreis Lapland  vanaf € 1.645,-.

MEER WETEN?
Kom naar de gratis ANWB Winter
Experiencedag op zaterdag 2 nov.
Aanmelden: anwb.nl/cafewinterdag

vanaf
1.395,-

p.p.

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

LEDEN
AANBIEDING

Min. 20 personen per vertrek. Prijzen zijn p.p. en o.b.v. 
beschikbaarheid van een 2-pers.kamer. Toeslag 1-pers.
kamer v.a. € 183,-. Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: 
evt. skipas, overige excursies, sneeuwscooterverzekering 
€ 12,10 p.p., Calamiteitenfonds € 2,50 en reserverings-
kosten € 20,- per boeking.
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Riviercruise naar Keulen
3-DAAGSE KERSTMARKT CRUISE

vanaf
199,-

p.p.

De ideale manier om een van de mooiste 
kerstmarktsteden te bezoeken is met 
een luxe schip. Geniet van een uitsteken-
de verzorging aan boord en bezoek de 
sfeervolle kerstmarkten in Keulen.
 
Wat krijg je?
In Arnhem ga je aan boord van het luxe 
hotelschip Royal ms Emerald. Dit schip is 
een klasse apart met 86 luxe suites. Aan de 
voorkant van het schip is het River Café 
en het Portobello restaurant waar je kunt 
genieten van uitstekende maaltijden. Je 
verblijft op basis van halfpension met een 
4-gangendiner en een speciaal 5-gangen 
Captain’s Dinner. Zwier overdag en 's avonds 
over de kerstmarkten en drink glühwein 
onder een schapenvel. Het schip meert op 
loopafstand van het centrum aan.

BLAUW
• 2 nachten aan boord van het luxe schip 

Royal ms Emerald, inclusief ontbijt
• 1x 4-gangendiner en 1x 5-gangendiner
• dagelijks koffie en thee (ochtend/middag)
• live muziek aan boord
• deskundige ANWB-reisbegeleiding
+ welkomstcocktail aan boord op de avond 

van inscheping 
+ informatiepakket kerstmarkten Keulen
BRONS
+ dagelijks een glas wijn, bier of frisdrank bij 

het diner aan boord
ZILVER
+ gebruik badjas 
GOUD
+ glühwein met lekkernij aan boord
PLATINA 
+ herinneringsgeschenk  

Ga je mee?
Boek deze aanbieding anwb.nl/cruiserijn 
of bel ANWB Ledenreizen op 088 -269 0269, 
keuzenr. 3.
 
Vertrekdata: 9, 11, 13, 15, 17 en 19 december
Standaard suite                 € 199,-
Standaard balkon suite                 € 229,-
Balkon suite                 € 279,-
Junior balkon suite                 € 329,-
Royal balkon suite                 € 349,-
Royal panorama suite                 € 379,-
 
Liever een 7-daagse kerstcruise? Vertrek 21 
dec. v.a. € 699,-. Kijk op anwb.nl/rijnmoezel
 
Vanafprijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid van een 
2-pers.suite. Prijs 1-pers. balkonsuite € 229,-. Incl. CO2-
compensatie. Excl.: overige dranken aan boord, fooien, 
Calamiteitenfonds € 2,50 en res. kstn. € 20,- p. boeking.

 OP REIS
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LEDEN
AANBIEDING

LICHT MET LEDENVOORDEEL

Shine a light!

Schijn licht in de duisternis met de ‘beter zicht’ autolampen 

van Philips. ANWB-leden krijgen korting en, ook heel fi jn, 

je nieuwe autolampen worden meteen gemonteerd.

Licht is vanzelfsprekend. Goed licht niet.  Philips autolampen 

leveren optimaal licht, zijn zuinig, duurzaam én voorkomen 

verblinding door tegenlicht. Dat is veiligheid die je ziet!

Betere verlichting zorgt voor betere zichtbaarheid en een 

snellere reactietijd. Immers, als je beter ziet, kun je ook 

sneller reageren. De keuze voor goede autoverlichting helpt 

ongelukken te voorkomen en zorgt voor een ontspannen rit.

Ga langs bij een KwikFit-vestiging, neem je ANWB-lidmaatschaps-
pas mee en profiteer van dit aanbod. Welke lamp gaat er in jouw 
auto? Check het op anwb.nl/philips. Ook voor meer info over de 
actie. De actie loopt van 8 oktober t/m 31 december 2019. 

PHILIPS X-TREME VISION G-FORCE
Set van 2 lampen in H1, H4 of H7 met extra 
veel lichtopbrengst. Normaal € 56,-, nu voor 
ANWB-leden € 35,- per set, inclusief montage 
bij KwikFit.

PHILIPS WHITEVISION 
Set van 2 lampen in H1, H4 of H7 met extra 
wit licht. Normaal € 50,-, nu voor ANWB- 
leden € 32,50 per set, inclusief montage bij 
KwikFit.
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ONDERWEG – WEERALARM

ls directeur van het KNMI 

weet Gerard van der Steenho-

ven dat goede weerwaarschu-

wingen van levensbelang zijn.

 

Liever een keer te veel of een keer te 

weinig gewaarschuwd? ‘Te veel. Het is 

onze taak om overlast, letsel en schade te 

minimaliseren. Elk geval dat voorkomen 

had kunnen worden telt.’

Is er bij het KNMI vaak twijfel over het 

wel of niet uitgeven van een weerwaar-

schuwing? ‘Aan de hand van drempel-

waarden voor onder meer windsnelheid, 

temperatuur en millimeters neerslag 

bepalen we of er een code geel, oranje of 

rood komt (zie tabel, red.). De analyse van 

onze meteorologen is doorslaggevender 

dan de vraag of er 49,9 of 50,1 millimeter 

regen wordt verwacht. Hun ervaring is 

Storm, sneeuw, hitte of hoosbuien: als er extreem 
weer op komst is, trekt het KNMI aan de bel. 
Hoe komt code geel, oranje of rood tot stand? En 
waarschuwt de weerdienst niet te snel?

dusdanig dat zoiets nooit een punt van 

discussie is.’

Het woord ‘weeralarm’ wordt alleen 

gebruikt voor code rood. Voor code oran-

je en code rood gelden echter dezelfde 

drempelwaarden. Wat is het verschil? 

‘De maatschappelijke impact. Een sneeuw-

storm die op dinsdagmiddag de spits dreigt 

te ontregelen kan enorme gevolgen heb-

ben. Als precies datzelfde sneeuwfront op 

de ochtend van Tweede Kerstdag wordt 

voorspeld, is iedereen blij en hoef je geen 

code rood af te geven.’

Moet code geel niet worden opgeheven? 

Die risico’s zijn toch verwaarloosbaar? 

‘Windstoten van 75 km/u rechtvaardigen 

echt wel een waarschuwing. Vervolgens is 

het belangrijk dat mensen de vertaalslag 

maken voor zichzelf. Een gezond persoon 

CODE ROOD: GLIJPARTIJEN & RECORDFILE
18 JANUARI 2018 Een van de 
zwaarste stormen sinds de jaren 
’70. Gevolg: gekantelde vrachtwa-
gens, wegblokkades door omge-
waaide bomen, 300 geannuleerde 
vluchten en voor het eerst geen 
treinverkeer door het hele land. 
Ook twee doden en 90 miljoen 
euro schade aan huizen en auto’s. 

11 DECEMBER 2017 Zware 
sneeuwval (tot ruim 30 cm op de 
Veluwe) en gladheid, met name 
in het midden en zuiden van het 
land. Vooral het verkeer wordt 
getro� en: een filerecord van 1.461 
kilometer tijdens de avondspits, 
gesloten luchthavens en proble-
men op het spoor.

3-8 JANUARI 2016 IJzel houdt het 
noorden van Nederland dagen-
lang in zijn greep. Streekvervoer-
ders houden hun bussen binnen, 
scholen blijven dicht en bergers 
hebben hun handen vol aan de 
vele tientallen gekantelde vracht-
wagens en gebotste auto’s.
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kan soms best de weg op. Als je met een 

rollator of peuter over straat moet is het 

een ander verhaal.’

Het blijven verwachtingen. Een vals 

alarm kan ook irritatie en hoon opwek-

ken. ‘Natuurlijk zien we de cynische 

reacties op de sociale media. Dat zal altijd 

blijven; het hoort bij de rol die het KNMI 

speelt. Tegelijkertijd weten we dat mensen 

onze adviezen wel degelijk serieus nemen; 

Maar kan de communicatie niet beter? 

‘Wees voorbereid’ of ‘onderneem actie’ 

zegt niet veel. ‘We weten dat mensen 

het fi jn vinden om feitelijke informatie te 

krijgen – “er komt onweer aan” – zonder 

dat we voorkauwen wat ze precies moeten 

doen. Wie te belerend waarschuwt kan 

ook het tegenovergestelde effect bereiken. 

Maar we blijven zeker stappen nemen om 

de effectiviteit van onze formuleringen 

aan te scherpen.’ 

85 procent past bij code rood zijn reisplan-

nen aan.’

Steekt u de hand ook in eigen boezem 

als tijdens code rood vrachtwagens kan-

telen? ‘Het is uiteindelijk de keuze van de 

chauffeur om zonder lading de weg op te 

gaan. Een weeralarm is geen gebod of ver-

bod. Zo’n maatschappij hebben we niet en 

dat is maar goed ook.’

VAN DE WEERKAMER TOT DE HUISKAMER
SIGNALERING De weerkamer in De Bilt, altijd bemand door vier meteorologen, signa-
leert dat de kans op gevaarlijk weer meer dan 60 procent is. Intern overleg volgt, onder 
meer een klimatoloog en weermodellenexpert schuiven aan.
CONSULTATIE Bij code oranje worden ook andere partijen geraadpleegd om de mo-
gelijke maatschappelijke impact in kaart te brengen: o.a. het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat, ProRail, Verkeerscentrum Nederland en de veiligheidsregio’s. Na dit 
overleg kan worden opgeschaald naar code rood.
COMMUNICATIE Het KNMI gee�  waarschuwingen uit op zijn eigen kanalen: de website, 
app en sociale media. Ook de meteorologen en weerdiensten die het journaal, de ra-
diostations en kranten, maar ook de scheepvaart bedienen zullen worden ingeseind.

INTERNATIONALE 
STANDAARDEN

CODE GEEL CODE ORANJE
Regen • Verkeershinder door aquaplaning of 

meer dan 50 mm in 24 uur
• Meer dan 75 mm in 24 uur

Gladheid & sneeuw • Lokale gladheid door bevriezing van 
natte wegdelen

• Tot 5 cm sneeuw in 6 uur
• Tot 3 cm sneeuw in 1 uur

• Op uitgebreide schaal gladheid door ijzel 
of bevriezing

• Meer dan 5 cm sneeuw in 6 uur
• Meer dan 3 cm sneeuw in 1 uur
• Sneeuwval en/of dri� sneeuw, leidend tot 

sneeuwduinen

Onweersbuien • Lokale onweersbuien met:
• Windstoten (sneller dan 60 km/uur)
• Veel neerslag (meer dan 30 mm in 1 uur)
• Hagel (tot 2 cm dikte)

• Zware onweersbuien met:
• Zware windstoten boven de 75 km/uur
• Lokaal veel neerslag (meer dan 50 mm 

in 1 uur)
• Grote hagel (meer dan 2 cm dikte)

Windstoten • Boven 75 km/uur;
• Aan de kust/in de winter: boven 90 km/uur

• Boven 100 km/uur
• Aan de kust/in de winter: 120 km/uur

Temperatuur • Hitteplan (minimaal 4 dagen maximum-
temperatuur van boven de 27 °C)

• Maximumtemperatuur boven 35 °C
• Gevoelstemperatuur onder de -15 °C

• Maximumtemperatuur boven 30 °C op 
drie aaneengesloten etmalen, met een 
minimumtemperatuur boven 18 ºC

• Gevoelstemperatuur onder de -20 °C

Zicht • Minder dan 200 meter • Minder dan 10 meter

Het KNMI gebruikt internationale waar-
schuwingskleuren om de impact van 
gevaarlijk weer aan te geven. Er kunnen 
voor alle weertypen – neerslag, tem-
peratuur, wind, onweersbuien – code 
geel, oranje en rood worden uitgegeven. 
De mate waarin het weer een risico is, 
bepaalt of het KNMI code geel, oranje of 
rood uitgee� . Hiervoor hee�  het KNMI 
zogenaamde drempelwaarden vastge-
steld voor de verschillende kleurcodes. 
Code oranje gee�  het KNMI alleen uit bij 
een gebied groter dan 50 bij 50 kilometer. 
Code rood hee�  dezelfde drempelwaar-
des als code oranje, maar wordt pas 
uitgegeven als er een kans bestaat dat 
extreem weer een grote impact hee�  op 
de samenleving. 

minimaal 1 van de bovenstaande criteria
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20% korting op het reguliere tarief (≥120 cm)
Koop je tickets op: anwb.nl/toverland | Te koop en geldig van 23 sept. t/m 3 nov. 2019

HALLOWEEN NIGHTS
12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 en 26 oktober

Grootser dan ooit! In maar liefst 9 scare zones jagen 100 scare 
actors je de stuipen op het lijf. Gruwelijk mooi en griezelig goed! 
Even bijkomen? Neem dan plaats in de bootjes van Merlin’s Quest 
of kruip veilig weg onder de vleugels van wing coaster Fēnix.
Sluit de avond af met een spectaculaire vuurwerkshow.
 

HALLOWEEN DAYS
12 t/m 27 oktober

Ook in de herfst beleef je met wel 35 attracties en shows  
magisch mooie momenten. En ben je dapper? Ontmoet dan  
heksen, spinnen en spoken tijdens de Halloween Days. Speciaal 
voor de jonge bezoekers.
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Het grootste skigebied van het Zillertal 
De Zillertal Arena laat met zijn gevarieerde aanbod en eindeloze mogelijkheden

de harten van alle wintersportfans sneller kloppen.

Een adembenemend berglandschap, 

plezier op de pistes, authentieke berg-

hutten, perfecte ligging ten opzichte 

van de zon en gezellige dorpen. De 

Zillertal Arena heeft dit en nog veel 

meer.

De Zillertal Arena is het grootste skige-

bied in het Zillertal en strekt zich uit van 

het Tiroler Zillertal tot aan het Salzburger 

Pinzgau, met de bekende dorpen Zell 

am Ziller, Gerlos, Wald-Königsleiten en 

Krimml-Hochkrimml. Met 143 kilometer 

aan pistes en 52 liften is het skigebied 

geschikt voor skiërs en snowboarders 

van alle niveaus. Bijna 100% sneeuw-

zekerheid en skiën tot een hoogte van 

2.500 meter garanderen hier een gewel-

dige wintersportvakantie voor het hele 

gezin. Naast uitstekend geprepareerde 

pistes, moderne liften en gevarieerde af-

dalingen worden er tal van andere unieke 

ervaringen aangeboden.

143 KILOMETER 
AAN PISTES

6 RODEL
BANEN

Langste dalafdaling
van Oostenrijk

liften

31 hutten en
bergrestaurants

52 14 GRATIS EXTRA 
ACTIVITEITEN

11 SKI- EN 
SNOWBOARDSCHOLEN

20 JAAR 

ZILLERTAL ARENA: 

WINTERSPORTVAKANTIE 

WINNEN

Meedoen en winnen:

www.zillertalarena.com/winnen

20 wintersporters kunnen profi teren 

van een gratis wintersportvakantie in 

de Zillertal Arena. 

Wanneer? In de Lederhosen Wedel 

Woche 16 tot 19 april 2020.
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Verdere informatie:

Zillertal Arena, 6280 Zell im Zillertal 

Tel. +43(0)5282/7165

info@zillertalarena.com

www.zillertalarena.com

Copyright foto: Zillertal Arena

Talloze gratis activiteiten zoals Snow-

parks, Fun Runs, SkiMovies, Speed 

Checks en Photopoints maken het ski-

gebied bijzonder aantrekkelijk voor ge-

zinnen met kinderen. En ook buiten de 

piste is er genoeg mogelijk in de Zillertal 

Arena. Wat is er mooier dan door het met 

sneeuw bedekte landschap te wandelen 

of te genieten met vrienden of familie van 

de talloze langlaufroutes? 

Rodelen in de Zillertal Arena is zowel 

voor het hele gezin als voor de am-

bitieuze rodelaars een gegarandeerd 

succes. Op zes rodelbanen verdeeld 

over de dorpen kunnen rodelaars 

maximaal genieten. Ook de nachtbrakers 

onder ons komen aan hun trekken, want 

een deel van de rodelbanen is ’s avonds 

verlicht. Wat ook nog het bezoeken 

waard is, is de Snow Tubing baan bove-

naan de Gerlossteinbahn. Het 200 meter 

lange geprepareerde parcours geeft ple-

zier voor iedereen. In een band zo snel 

mogelijk naar beneden. Helemaal leuk: 

het gebruik van de baan is gratis!

GERLOS
Stuanmandl:

De 4-persoons stoeltjeslift is vervangen 
voor een nieuwe 10-persoons gondellift met 
verwarmde zitjes. Bij het bergstation van 
de Stuanmandl is op ruim 2.300 meter een 

uitzichtplatform gerealiseerd, waarbij je een 
360 graden uitzicht hebt over de omliggende 

bergomgeving.

Umbrella Bar:
Onderaan de Fußalm is de Umbrella Bar compleet 

vernieuwd. Bezoek deze winter de nieuwe 
horecagelegenheid en après-ski. 

ZELL
Het bergstation van de Rosenalmbahn biedt 

vanaf deze winter meer comfort voor de gasten.

Maandag 13 tot zondag 19 april 2020

In het voorjaar, als de temperaturen ho-

ger zijn, de dagen langer en de zon in 

overvloed aanwezig is, is het tijd voor 

de Lederhosen Wedel Woche! Geduren-

de een week biedt de Zillertal Arena een 

uniek evenement aan, waarin alles in het 

teken staat van de traditionele kleder-

dracht. Tijdens deze week kun je de tra-

ditie uit Tirol en het Salzburgland intens 

beleven, want koop je in de Lederhose 

Wedel Woche een 3-daagse skipas, dan 

ontvang je de 4e dag gratis. Kom jij in 

lederhose of dirndl op de piste?

Meer informatie vind je op 

www.zillertalarena.com/lww

Lederhosen Wedel Woche

Plezier voor het hele gezin 

bitieuze rodelaars een gegarandeerd 

succes. Op zes rodelbanen verdeeld 

NI

EUW WINTER

2 0 1 9 - 2 0 2 0

advertentie
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              LEDEN
AANBIEDING

Sprookjesachtig overnachten 
in de Efteling

MET ONBEPERKT PARKBEZOEK

Na een dag vol avontuur in de 

Efteling, wil je eigenlijk nog maar één 

ding: nog zo’n dag. Dat kan!

 

Op loopafstand van de Efteling en aan 

de rand van een natuurgebied, vind je 

Vakantiepark Efteling Loonsche Land. 

ANWB-leden kunnen hier wegdro-

men in knusse vakantiewoningen die 

alleen al door hun ligging boven, op of 

onder de grond voor een natuurlijke 

beleving zorgen. 
Overnachten in de Efteling is uiteraard 

inclusief onbeperkt toegang tot het at-

tractiepark, waar je eindeloos kunt ge-

nieten van Baron 1898, Sprookjesbos, 

Droomvlucht, Aquanura, Symbolica en 

de vele andere attracties.

Wat krijg je? 
•   2 of 3 nachten in een 6- of 12-persoons hut
•   Onbeperkt toegang tot de E� eling
•   Half uur eerder toegang tot de E� eling
•   Gratis parkeren en parkplattegrond
•   Handdoeken, bedlinnen en schoonmaak
•   € 5,- cadeautegoed p.p. te besteden in 

shops en restaurants
 
Wat kost het? (6-persoonshut)
weekend   4 pers   6 pers
oktober   € 189,- p.p.   € 145,- p.p. 
november   € 139,- p.p.   € 109,- p.p.
december   € 239,- p.p.   € 145,- p.p.
januari   € 139,- p.p.   € 109,- p.p.
februari    € 165,- p.p.   € 129,- p.p.
maart   € 139,- p.p.   € 109,- p.p.
 

Ga je mee?
Boek dit sprookjesachtige arrangement 
op anwb.nl/k10e� eling of bel ANWB 
Ledenreizen: 088-269 0269, keuzenr. 5.

 
De 12-persoons vakantiewoning is beschikbaar 
vanaf € 89,- p.p. Prijzen o.b.v. beschikbaarheid en per 
persoon. Minimale bezetting is 3 personen. Kijk voor 
alle prijzen en andere periodes op anwb.nl/
K10e eling. Excl.: toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n. 
(ter plaatse betalen) en res. kosten € 20,- per boe-
king. Incl. CO2-compensatie.

vanaf
109,-

p.p.
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€7,50KORTING

0900 66 777 88  (25 c/m)

Voordeeluitjes.nl/kampioen-parken

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 
(m.u.v. feestdagen). Let op: de vermelde prijzen zijn (m.u.v. feestdagen). Let op: de vermelde prijzen zijn (m.u.v. feestdagen). Let op: de vermelde prijzen zijn 
vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. 
De prijzen zijn per accommodatie (p.acco), excl. De prijzen zijn per accommodatie (p.acco), excl. De prijzen zijn per accommodatie (p.acco), excl. 
administratiekosten (€ 17,95 per boeking), eventueel administratiekosten (€ 17,95 per boeking), eventueel administratiekosten (€ 17,95 per boeking), eventueel 
verplicht bijkomende kosten en stads- en toeristen-verplicht bijkomende kosten en stads- en toeristen-verplicht bijkomende kosten en stads- en toeristen-
belasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. belasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. belasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. 
Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company 
B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Volop vakantieplezier voor jong én oud

Oostappen Vakantiepark Hengelhoef

• o.a. subtropisch zwemparadijs met wildwaterbaan
• recreatieplas met zandstrand
• indoor speelpaleis
• restaurant

4 tot 8-pers. accommodaties
• welkomstkopje koffi e of thee
• incl. bedlinnen
• incl. eindschoonmaak
• incl. fl es wijn in accommodatie
• gratis gebruik subtropisch zwemparadijs, 
   Turks stoombad, sauna en whirlpool
• gratis parkeren

69,00vanaf
p.acco

3, 4, 5 of 8-daagse arrangementen
korting tot 40% 

Oostappen Vakantiepark Hengelhoef is een gezellig vakantiepark in 
Houthalen-Helchteren, Belgisch Limburg. Het park heeft alles in huis voor 
een fi jne gezinsvakantie. Terwijl u uw rust vindt in de sauna of whirlpool 
vermaken de kids zich gegarandeerd in het subtropisch zwemparadijs of 
in de indoor speelpaleis. Samen een balletje slaan op de midgetgolfbaan 
is ook mogelijk, en voor een hapje en een drankje biedt de overdekte 
plaza voldoende keuze. Het park bevindt zich bovendien in een mooi 
natuurgebied waar u heerlijk kunt fi etsen of wandelen. Aan het einde 
van de dag trekt u zich terug in uw gemoedelijke chalet, mobilehome of 
appartement.
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3x3x
Schrijf een reportage over Utrecht, was de eindopdracht 

voor de deelnemers aan de Kampioen-cursus Reisverhalen 
schrijven. Dit zijn de drie leukste …

Utrecht anders

BEN JIJ EEN REISSCHRIJVER?
Deze Utrecht-reportages zijn geschreven door deelnemers 
aan de cursus Reisverhalen schrijven, die de Kampioen dit 
voorjaar organiseerde in samenwerking met de Fontys
Hogeschool Journalistiek in Tilburg. In januari 2020 gaat er 
een nieuwe cursus van start. Plaats: ANWB Café te Utrecht. De 
cursus beslaat vier donderdagavonden en twee volle zaterda-
gen. Kosten voor ANWB-leden € 850,- (normaal: € 895,-). Meer 
informatie en aanmelden: anwb.nl/reisjournalistiek
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EROPUIT – UTRECHT

STAD VAN RIETVELD

Een stoel? Ja. En dan ook nog eentje die bij de eerste 

aanblik niet gelijk tot zitten uitnodigt. Hij oogt vier-

kant en hard, ergonomisch gezien niet bepaald con-

form de Arbowet, en de kleuren zijn verre van subtiel: 

rood, blauw, geel en zwart. We hebben het hier over 

Hollands bekendste zetel, de Rood-blauwe stoel van 

Gerrit Rietveld, in de volksmond de Rietveldstoel. Het 

moge dan geen heilige stoel zijn, maar wel een iconi-

sche.

Utrecht is de stad van Rietveld. Hij is er geboren en ge-

storven. Het Centraal Museum speelt handig in op de 

belangstelling voor de architect met een wandelroute 

langs zijn belangrijkste ontwerpen.

Als een student volg ik het spoor van de stoel. Rond 

1918 zag hij het licht, in Rietvelds meubelatelier aan 

de Adriaen van Ostadelaan, gemaakt van vijftien 

latten en twee rechthoekige panelen, toen nog zonder 

kleuren en met triplex zijpanelen onder de armsteu-

nen. Pas in 1924, nadat Rietveld zich aansloot bij De 

Stijl, kreeg de leunstoel zijn bekende uiterlijk: rode 

rug, blauwe zitting, zwarte poten en armleuningen 

met gele uiteinden. 

Rietveldvilla’s
In het Centraal Museum zie ik zijn later ontworpen 

broertjes en zusjes: de Kratstoel, de Zigzagstoel, de 

asymmetrische Berlijnse en de rechttoe rechtaan 

Militaire stoel. De route gaat verder door de Schilders-

buurt, een wijk ten zuiden van het Wilhelminapark, 

langs een aantal Rietveldhuizen. Ik passeer het Huis 

Van der Vuurst de Vries en de Chauffeurswoning, een 

detonerende grijze kubus aan de Waldeck Pyrmont-

kade. Hetzelfde aan de Breitnerlaan: twee eigenzinni-

ge Rietveldvilla’s in een verder normale woonwijk.

Dan volgt het kroonjuweel van de route: het in 

Unesco’s Werelderfgoedlijst opgenomen Rietveld 

Schröderhuis uit 1924. Dit woonhuis verbeeldt het 

best de ideeën van De Stijl: primaire kleuren, abstrac-

te vlakken en een compositie van horizontale en ver-

ticale lijnen. Hier woonde en werkte Gerrit Rietveld 

met zijn geliefde Truus Schröder tot zijn dood in 1964. 

Zijn stoelen staan overal. Maar op de bovenverdieping 

bevindt zich het ware meesterwerk: de woon-, eet- en 

slaapkamers die door middel van een inventief sys-

teem van schuifbare panelen, samen zijn te voegen 

zodat er een oase van licht en ruimte ontstaat. Als 

de hoekramen openstaan is het net of je tegelijk bin-

nen én buiten bent. En hier staat, in al zijn glorie, de 

Rood-blauwe stoel.

‘Mag je erop zitten?’
Buiten lijkt het in niets meer op vroeger. Een drukke 

ringweg pal naast de woning ontneemt het zicht op 

de ook door Rietveld en Schröder ontworpen woning-

blokken aan de Erasmuslaan. Onder het viaduct meldt 

de stoel zich weer, nu in een meterslang tegelkunst-

werk genaamd Sitting in Blue. Om de hoek liggen 

hagelwitte appartementen. Ik weet inmiddels: pure 

Rietvelds.

‘Mag je erop zitten?’, vraag ik als de rondleiding ten 

einde is. De baliemedewerker knikt, en ik neem plaats 

op de harde zitting van het exemplaar in de hal van 

het museum. Verbaasd blijf ik zitten. Hij zit laag, dat 

wel – en hard, dat ook. Maar bovenal: hij zit lekker. 

Als ik een Arbostoel moest uitzoeken, doe mij deze 

dan maar.

Bij Utrecht denk je als eerste aan de Dom of aan de werfkelders met uitpui-

lende terrassen. Weinig mensen zullen Utrecht associëren met De Stoel. 

Tekst 
Marianne de Nooijer

In het spoor van  
De Stoel
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Na contact met de huidige eigenaar van het oude post-

kantoor, kreeg ze toestemming en begon ze bekende 

(straat)kunstenaars te benaderen en sinds november 

2018 wordt het hout beschilderd door verschillende 

kunstenaars. In doorgaans felle kleuren zijn fanta-

siefiguren gespoten en geverfd. Ook de Utrechtse Ka-

bouter staat er tussen, een bekende Utrechtse graffiti 

kunstenaar die overal in de stad kabouters afbeeldt. 

Altijd met een rode driehoek/muts op zijn hoofd en 

een mond die het hele gezicht beslaat. KBTR, zoals 

hij bekend staat, wenst anoniem te blijven. Dus heeft 

hij afgeschermd met doeken en zeilen zijn kunstjes 

gedaan.

Lopend langs de schutting vertelt Didi over graffiti 

en de verschillende technieken. Van tags tot haiku’s 

en van stickers en stencilart tot zeer uitbundige en 

veelkleurige figuren. Vermeend kattenkwaad of 

vandalisme blijkt sticker-art. Op lantaarnpalen, hek-

ken, deuren van poorten en elektriciteitskastjes zie je 

stickers die planmatig zijn aangebracht. Zo is er een 

sticker met de tekst: ‘U bent voorgelogen. De aarde is 

plat.’ Vlak er naast is een reactie geplakt: ‘U bent voor-

gelogen. De Dom bestaat niet.’ 

Caravaggio op de muur
De Utrechtse kunst op straat gaat verder dan tags 

en spuitbuskunst. Sinds de jaren zeventig zijn er 

muurschilderingen gemaakt waarbij bewoners een 

rol kregen. Zo ontstonden er echte kunstwerken van 

echte kunstenaars. Ook nu zijn zij actief, zoals in het 

collectief De Strakke Hand.

In samenwerking met het Centraal Museum zijn ze 

het Caravaggio-project gestart. Van drie Utrechtse Ca-

ravaggisten zijn schilderijen gedetailleerd op muren 

in de stad geverfd. De eerste van drie muurschilde-

ringen is de Luitspeler van Dirck van Baburen (1622) 

en is te zien op de volledige zijkant van een vier ver-

diepingen hoge flat aan het Atleeplantsoen. Het geeft 

de beruchte wijk Kanaleneiland, waar ik opgroeide, 

nieuw elan. 

De tweede muurschildering bestrijkt de zijkant van 

een huis aan het Westplein en betreft een detail van 

de Slapende Mars van Hendrick ter Brugghen (1629). 

Er volgt nog een derde muurschildering van Gerhard 

van Honthorst. Anders alleen te zien in een museum 

is deze kunst op fenomenale wijze naar de burger 

gebracht.

Buurtboekenkast
Graffitikunstenaars JanIsDeMan en Deef Feed be-

dachten een interactieve muurschildering. Waar de 

Amsterdamsestraatweg en de Mimosastraat kruisen, 

vroegen ze bewoners naar hun favoriete boek. Op een 

hoekgevel schilderden zij een enorme boekenkast. 

Deze kast is gevuld met titels als Haar naam was 

Sarah, Ince Memed en Jip & Janneke. De diversiteit 

van de boeken reflecteert de verscheidenheid van de 

bewoners.

Voor streetart hoef je dus niet meer naar Berlijn, Lon-

den of San Francisco. In Utrecht is heel veel moois te 

zien. En dat komt goed uit nu Utrechts belangrijkste 

bezienswaardigheid, de Dom, de komende vijf jaar is 

verpakt in steigers.

Als een toerist loop ik met gids Didi door de binnenstad van Utrecht, 

waar ik al dertig jaar woon. Bij de houten bouwafzetting rond het oude 

postkantoor aan de Neude vertelt Didi: ‘In Berlijn zag ik dat kunstenaars 

werden ingezet om schuttingen te beschilderen. Dat wilde ik in Utrecht 

ook.’

Tekst 
Rick Geldman

UTRECHTSE STREETART 

Van Caravaggio tot KBTR
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Na contact met de huidige eigenaar van het oude post-

kantoor, kreeg ze toestemming en begon ze bekende 

(straat)kunstenaars te benaderen en sinds november 

2018 wordt het hout beschilderd door verschillende 

kunstenaars. In doorgaans felle kleuren zijn fanta-

siefiguren gespoten en geverfd. Ook de Utrechtse Ka-

bouter staat er tussen, een bekende Utrechtse graffiti 
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het Caravaggio-project gestart. Van drie Utrechtse Ca-
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ringen is de Luitspeler van Dirck van Baburen (1622) 
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de beruchte wijk Kanaleneiland, waar ik opgroeide, 

nieuw elan. 
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een huis aan het Westplein en betreft een detail van 
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is deze kunst op fenomenale wijze naar de burger 

gebracht.
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EROPUIT – UTRECHT

De Amsterdamsestraatweg is aangelegd als onderdeel 

van Napoleons Route Impériale, de verbinding tussen 

Amsterdam en Parijs. Terwijl ik langs de elektroni-

cawinkels en nagelsalons loop, probeer ik me voor te 

stellen hoe de cavalerie over deze weg paradeerde. Nu 

hebben de automobilisten het hier voor het zeggen. 

Tijdens de laatste decennia van de 20ste eeuw is de 

straat flink in verval geraakt. Gekraakte panden en 

slecht onderhouden winkels domineerden het straat-

beeld. Vandaag de dag is dit ondergeschoven kindje 

van Utrecht weer een bezoek waard. De straat, voor 

Utrechters kortweg ‘de straatweg’, verdient opnieuw 

een plekje in het hart van zowel local als toerist. 

Shabby is de charme
In The Food Club, naast de watertoren van de straat-

weg, tref ik Ilvi, een Vlaamse import-Utrechtse. Zij 

woont aan de Amsterdamsestraatweg, en heeft deze 

plek voorgesteld om te lunchen. The Food Club is ge-

financierd met crowdfunding-acties, zo vertelt ze me. 

De eigenaresse, zelf zeer allergisch voor gluten, was 

zo klaar met slecht glutenvrij eten dat ze het heft in 

eigen hand heeft genomen. Ik bestel een glutenvrije 

AMSTERDAMSESTRAATWEG

bosbessencake, en eerlijk is eerlijk, die smaakt ver-

domd goed.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Utrecht 

fors geïnvesteerd in het opknappen van panden en 

het aanzicht van de straatweg. ‘Maar als ik eerlijk 

ben,’ bekent Ilvi, ‘hoop ik dat de straat wat van zijn 

shabbyness behoudt. Dat is juist de charme’.

Teruglopend door de straat begrijp ik wat ze bedoelt. 

Het is een mooie mix van oud en nieuw, chic en shab-

by. Ik kom langs Kapsalon Memet, waar Memet zelf 

in de deuropening staat en zijn gasten met een grote 

tandeloze glimlach verwelkomt. Een groot contrast 

met de kapperszaak een paar meter verderop. Ik laat 

me vertellen dat de Syrische eigenaar een bekende 

sterrenkapper in Damascus was voordat hij vluchtte 

voor de oorlog. Na aankomst in Utrecht heeft hij zijn 

bloeiende zaak aan de straatweg opgezet. 

Shoppen in alle windstreken
Aangezien mijn haar al goed zit, zet ik mijn route 

voort richting de markt op de Plantage. Ik passeer 

onderweg meerdere interieurwinkeltjes die vol 

staan met dingen die ik niet nodig heb, maar wel wil 

hebben. Steeds meer jonge ondernemers durven het 

aan om zich aan de straatweg te vestigen, waaronder 

interieur-goudmijntjes en delicatessenwinkel Familie 

van Rijk. Als je daar naar binnen gaat voor koffie of 

een belegd broodje, kom je volgens Ilvi naar buiten 

met twee flessen wijn, een bak vers gemaakte soep en 

biologische olijfolie. 

Terwijl ik de verleiding tot kopen weersta, sla ik 

linksaf de markt op. Tussen de stallen met gekleurde 

kaftans en te strakke leggings, staat frietkraam De 

Utrechtse. De frietboer staat net aan een Islamitisch 

gezin uit te leggen wat er in een kroket zit, en rechts 

van me hoor ik een oma in een plat-Utrechts aan haar 

kleindochter verkondigen dat ‘Vroeguh echt alles be-

ter was’ en broeken niet met gaten werden verkocht. 

Voordat de oude dame over mijn broek kan beginnen, 

loop ik aan de andere kant de markt weer af. Een 

beetje weemoedig loop ik terug richting centrum. 

Utrecht met een rafelrandje: de ‘straatweg’ heeft een 

plekje in mijn hart veroverd.

Voor wie De Dom al vier keer heeft beklommen en alle winkels aan de 

Oudegracht kent, is het tijd voor een onontdekt stukje Utrecht …  

de Amsterdamsestraatweg. 

Tekst 
Eva Selderbeek

Chic & shabby
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              LEDEN
AANBIEDING

LEDENAVOND OP DE COUNTRY & CHRISTMAS FAIR

Voor de liefhebbers van lichtjes en gezelligheid in de donkere dagen voor kerst, 

is het een traditie. Genieten van kleurrijke kerstbomen, de geur van glühwein 

en het vrolijke gezang van Carol Singers tijdens de Country & Christmas Fair. 

Kerstbomen, glühwein 
en vuurkorven

LEDENVOORDEEL
Op dinsdag 19 en woensdag 20
november betalen ANWB-leden geen 
€ 22,50 maar € 12,50 p.p. De andere 
dagen krijg je maximaal € 9,- korting. 
Koop je kaartjes op anwb.nl/ccf.

Wandel langs 220 sfeervolle stands 

met kerstcadeaus, beautyproducten, 

woondecoraties en heerlijke hapjes. 

De Country & Christmas Fair – van 19 

t/m 24 november –  is dé plek om inspi-

ratie op te doen voor de kerstinkopen. 

En dat allemaal met Kasteel de Haar 

in Haarzuilens als schitterend decor. 

Het ondergaan van de winterzon is 

altijd een bijzonder moment tijdens de 

Country & Christmas Fair. Honderd-

duizenden kerstlichtjes twinkelen in 

de schemering, de vuurkorven worden 

ontstoken en de licht- en watershow 

kan beginnen. Jij komt toch ook?

80
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Van Bali 
tot Tokio

De vanafprijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid in een 2-persoonskamer. Kijk op de website voor alle inbegrepen, extra's en prijzen. Inclusief: CO2-compen-
satie. Exclusief: Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 20,- per boeking. Ter plaatse: optionele excursies, bijdrage fooienpot
(deelname niet verplicht) en fooien lokaal personeel. ANWB Ledenreizen is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

De allermooiste groepsreizen 
met leuke extra’s voor leden

 Retourvlucht met Garuda incl. bagage
 Verblijf in uitstekende hotels op Java 
o.b.v. HP en resort op Bali, incl. ontbijt

 bezoek tempels, stadstour Yogjakarta, 
bezoek  theeplantage, treinreis Java

+ extra BLAUW: entree's t.w.v. € 210,- 
Ledenwaardering

 Retourvlucht met KLM incl. bagage
 Verblijf in viersterrenhotels en luxe 
resort op Penang incl. ontbijt

 Stadstour Kuala Lumpur, Taman 
Negara, theeplantage en tempels

+ extra ZILVER: Malacca river cruise
Ledenwaardering

 Met KLM naar Osaka, terug vanaf Tokio
 Zeer compleet excursieprogramma 
met o.a. bezoek aan Kobe, div. tuinen, 
Hiroshima, Takayama, Matsumoto

 Nederlandssprekende reisbegeleiding
+  extra GOUD: theeceremonie Kyoto
Ledenwaardering

Spectaculair en kleurrijk
18-daagse rondreis Java & Bali

Vanaf 
1.599,-

Vanaf 
1.799,-

Vanaf 
3.929,-

anwb.nl/k10bali anwb.nl/k10maleisie anwb.nl/k10japan

Koloniaal en modern
14-daagse rondreis Maleisië

Traditioneel en veelzijdig
17-daagse rondreis Japan

Boek op anwb.nl/k10rondreis of bel 
ANWB Ledenreizen 088-269 02 69, keuze 1.
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Het onderwerp laaghangende mist leverde zeer veel mooie lezersfoto's 
op. Wat een kijkplezier! De keuze was niet makkelijk ...

 LAAGHANGENDE  MIST
Mijn foto van … 

‘De IJssel bij Deventer 
is een van mijn 

favoriete plekken om 
landschapsfoto’s te 

maken.’
Hans Winkels

82
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 LAAGHANGENDE  MIST

Matthijs Bettman: ‘Na ons weekendje weg in Luxemburg reden we geheel toeval-
lig langs dit bos waar de mooie ochtendmist zichtbaar was en voor het eerst dat 
weekend de zon tevoorschijn kwam!’

Rick Bekker: ‘Schitterende dichte grondmist ‘kruipt’ tussen de Zandwijkse 
Molen. Dit alles met spectaculaire lucht vol kleur en contrast.’

Waarom deze foto?
Wat een schitterende 
verstrooiing van het 
licht, door die takken en 
bladeren. Magisch bijna. 
Een cadeautje van de 
natuur als beloning voor 
het vroege opstaan van 
de fotograaf. Prachtig!

UPLOAD JOUW SLECHT WEER-FOTO
Heb je een mooie slecht weer-foto gemaakt? Wij zijn erg be-
nieuwd! Upload jouw foto op anwb.nl/mijnfoto en maak kans op 
publicatie in de Kampioen van januari.

WAT KUN JE WINNEN?
De maker van de winnende foto ontvangt een Fujifilm Instax 
LiPlay camera t.w.v. € 156,-.

DE WINNAAR!

DO
E M

EE!

WIN
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Met je ANWB lidmaatschap profi teer je van 
vele kortingen bij de ANWB én bij partners van 
de ANWB. Wist je bijvoorbeeld dat je voordeel 
krijgt bij Landal GreenParks, KwikFit en 
Schiphol Parking? 
Bekijk alle kortingen op anwb.nl/ledenvoordeel.

HAAL ALLES UIT 
JE PAS!
Met ANWB Ledenvoordeel
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Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. 
De prijzen zijn per persoon per arrangement (p.p.p.a.), o.b.v. twee personen in een standaardkamer, excl. administratiekosten (€ 5,95 p.p.) en stads- en toeristenbelasting. Kijk online voor de volledi-
ge voorwaarden. Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

0900 66 777 88 (25 c/m)Voordeeluitjes.nl/kampioen

3 dagen Volendam

• 2x overnachten in Volendam, bij 
   art hotel spaander Volendam***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangenmenu van de chef
• gratis gebruik zwembad, sauna 
   en Turks stoombad
• gratis info-pakket Volendam 
• gratis WiFi

82,00*107,00
p.p.p.a.

3 dagen Zeeland

• 2x overnachten in Renesse, bij 
   Badhotel Renesse***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen keuzediner
• gratis 1 dag gebruik hotelfi ets 
• gratis gebruik Finse privésauna
• gratis gebruik buitenjacuzzi 
• gratis parkeren • gratis WiFi

99,00*144,00
p.p.p.a.

4 dagen Sauerland

• 3x overnachten in Hallenberg, bij 
   Familiehotel Hesborner Kuckuck****
• 3x luxe ontbijtbuffet met glas sekt
• 3x 3-gangendiner en saladebuffet
• gratis gebruik Wellness en Spa
• gratis gebruik midgetgolf- en   
   tennisbaan
• gratis parkeren • gratis WiFi

156,00*208,00
p.p.p.a.

3 dagen Leiden

• 2x overnachten in Leiden, bij 
   Holiday Inn Leiden****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis shuttle-service van en naar 
   station Leiden
• gratis gebruik fi tness, sauna, 
   zwembad en Jungle club
• gratis WiFi

65,50*95,50
p.p.p.a.

4 dagen Sauerland

• 3x overnachten in Altenhellefeld, bij 
   Hotel Gut Funkenhof
• welkomstdrankje
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3x 3-gangenmenu of -buffet
• gratis gebruik zwembad, sauna 
   en relaxruimte • 1x fl es sekt
• gratis parkeren • gratis WiFi

129,00*169,00
p.p.p.a.

3 dagen Drenthe

• 2x overnachten in Ruinen, bij 
   Hotel Kuik***
• welkomstkopje koffi e of thee
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x 3-gangendiner
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren 
• gratis WiFi

99,50*134,50
p.p.p.a.

3 dagen Achterhoek

• 2x overnachten in Almen, bij 
   Hotel Landgoed Ehzerwold Almen***
• welkomstkopje koffi e of thee
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x dinerbuffet
• gratis coffee to go
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

89,00*119,00
p.p.p.a.

4 dagen Sauerland

• 3x overnachten in Andreasberg, bij 
   Parkhotel Andreasberg***
• welkomstdrankje
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3x 3-gangen dinerbuffet
• gratis wandel- en fi etsapp
• gratis parkeren
• gratis WiFi

89,00*139,00
p.p.p.a.

3 dagen Drenthe

• 2x overnachten in Oosterhesselen, 
   bij Wellness Hotel Spabron
    Hesselerbrug
• welkomstdrankje met lekkernij
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• 3 dagen entee sauna en wellness
• gratis parkeren • gratis WiFi

114,50*175,00
p.p.p.a.

4 dagen Moezel

• 3x overnachten in Lahnstein, bij 
   Wyndham Garden Lahnstein 
   Koblenz****
• welkomstdrankje
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3x 3-gangen dinerbuffet
• gratis parkeren 
• gratis WiFi

129,00*189,00
p.p.p.a.

• 3x overnachten in Mayschoss, bij Hotel Lochmühle***
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet • 2x lunchpakket 
• 3x 3-gangen dinerbuffet 
• gratis koffi e/thee • gratis consumpties 
• gratis wandel- en fi etskaart
• gratis gebruik zwembad, sauna en fi tness 
• gratis parkeren • gratis WiFi 

169,00*249,00
p.p.p.a.

4 dagen all inclusive in de Eifel
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 CONTACT
Wegenwacht
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 - 18 en zaterdag 10 - 16 uur). 
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?
Niet tevreden over ons? Dan horen we dat graag weten. We nemen 
elke klacht in behandeling en doen ons best je ontevredenheid weg te 
nemen. Bel 088-269 22 22 of ga naar anwb.nl/klacht

 
Voorwaarden
De voorwaarden van het ANWB lidmaatschap 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. Leden kunnen het ANWB lidmaatschap 
en de Wegenwacht Service na afloop van de eerste contractperiode dagelijks 
opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Informatie over verwerking van je 
persoonsgegevens door de ANWB kun je vinden op anwb.nl/jouw-privacy. 

Uitgever Vereniging ANWB, Mireille Derks (manager content)
 
Redactie Bert Gorissen (hoofdredacteur), Stephan Grout, Sjiva 
Janssen (eindredacteuren), Inge Mink (redacteur), Joris van Drooge 
(testredacteur), Daniël Bakkers, Daisy Kipp (redactiesecretariaat).
 
Contact Vragen en opmerkingen voor de redactie: Redactie 
Kampioen, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, 088-269 22 22, 
anwb.nl/kampioencontact
 
Concept MPG. Amstelveen
Art direction en vormgeving Ronald Hordijk | Fier.media
Productiebegeleiding Arwi van Gulden
Druk en afwerking TSB, Mönchengladbach

Aan dit nummer werkten mee: Jonathan Andrew, Pauline Bijster, 
Muriël van Bohemen, Marloes Bosch, Teije Brandsma, Ruben Drenth, 
Margot Eggenhuizen, Fietsersbond/Kees Bakker, Getty Images, Nancy 
Groen, Femke den Hertog, Linda Huijsmans, Erik Jan de Jong, Liza 
Karsemeijer, Resi Lankester, Matthijs Meeuwsen, Linda Pluis, Nanda 
Raaphorst, Jasper de Ruiter, Sascha Schalkwijk, Maarten Stolp, Anton 
van Tetering, Tjeerd Visser, Elly de Vreugd, VSL/Kees-Peter Geluk, Jan-
Henk Zandberg, Hans Zeegers.
 
 
Verantwoordelijkheid  Alleen waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld, 
geven artikelen de mening en/of inzicht van de ANWB weer. Aan 
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PUZZEL

EERSTE PRIJS
3-daagse autovakantie Sauerland voor 
2 personen t.w.v. € 358,-
Maak kans op een compleet arrangement van 
ANWB Ledenreizen met 2 nachten in hotel 
Sauerland Stern****. Inclusief ontbijt, diner, 
1x ko  ie met gebak en 1x entree  lagunenbad. 
Meer info: anwb.nl/winsauerland

TWEEDE PRIJS
5x Outdoor Socks van STOX 
Energy Socks t.w.v. €39,-
Outdoor compressiesokken. 
Bevorderen de bloedsomloop 
en het afvoeren van afvalstof-
fen in de benen, waardoor je 
minder vermoeide onderbe-
nen ervaart en sneller herstelt 
na inspanning, aldus de fabri-
kant. Meer info:
www.stoxenergy.com

DERDE PRIJS
5x het boek Winter-
berg van Kiki van Dijk 
t.w.v. € 15,99
Kiki van Dijk schrij�  
 thrillers die zich op 
bekende zomer- en 
winterbestemmingen 
afspelen. Spanning 
tussen personages, een 
mysterie, een opbloei-
ende liefde, een moord. 

De thrillers Ibiza, Nice en Winterberg hebben 
het allemaal. Meer info: xanderuitgevers.nl

BELLEN OF SMS’EN! 
Spreek je oplossing in op de Kampioen Puz-
zellijn: 0909-1234562 (€ 0,35 p/min) of sms 
KAMPIOEN + oplossing & e-mailadres naar 
3010 (€ 0,40 p.o.b.; ter bevestiging ontvang je 1 
sms retour). Doe mee voor 21 november 2019. 
De opbrengst gaat naar Brilliant. Prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht. Oplossing van 
 Kampioen 9: camping.

 PUZZEL
Doe mee en win!

MEEDOEN VOOR BRILLIANT
Brilliant is al 13 jaar actief in de zorg met als doel om de patiëntvriendelijkheid te 
 bevorderen, waarbij de focus uitgaat naar mensen met dementie. Brilliant organi-
seert workshops en ontwikkelt prod ucten die handvaten bieden om het leven van en 
met dementie te veraangenamen. Werken met alle zintuigen ligt aan de basis van alle 
 workshops en producten. Meer informatie op www.vofbrilliant.nl
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VAKANTIE – CAMPER & CRUISE

Per camper door de Canadese Rocky Mountains en 
vervolgens met een cruiseschip langs de gletsjers van 
Alaska is een ‘once-in-a-lifetime’ avontuur. 

89
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e moeten even met de ogen knipperen als 

wij onze camper krijgen uitgereikt: bijna 

acht meter aan reis-, zit-, en slaapcomfort, 

voortgestuwd door een potente V8 motor. 

Gelukkig is de brandstof in Canada fideler geprijsd 

dan in Nederland. Onze ‘RV’ is gelijk al volgegooid 

voor de eerste roadtrip naar Banff National Park, een 

van de meest enerverende bergreservaten ter wereld. 

De bergtoppen, turquoiseblauwe meren en prehisto-

rische gletsjers trekken als een dramatisch fraai decor 

aan ons voorbij. En net als wij denken niet nog meer te 

kunnen genieten bij 80 kilometer per uur (in Canada 

gebruiken ze geen miles), rijden wij de volgende dagen 

vanuit Lake Louise in Banff over het beroemdste tra-

ject door de Rocky Mountains, de Icefields Parkway. 

Het uitzicht vanuit de camper – die zich overigens als 

een personenwagen laat manoeuvreren en besturen 

– is 230 kilometer lang adembenemend. We toeren 

langs besneeuwde pieken, ruisende watervallen en 

rotspartijen, gedrenkt in een rode gloed.

Bruisende vakantieplaats
In Jasper National Park is het halverwege onze cam-

pertrip nog flink uitkijken voor overstekende rendie-

ren. Dit grootste reservaat van Canada (tienduizend 

vierkante kilometer!) is vooral vermaard vanwege de 

wilde fauna. De herten en elanden laten zich langs de 

kant gemakkelijk spotten. De zwarte beer en 

grizzlybeer zijn – gelukkig – wat schuwer. Toch ko-

men de beeronvriendelijke vuilnisbakken op de goed 

geoutilleerde campings goed van pas. 

Na al die onderdompeling in de ruige natuur van 

Canada biedt de in alle seizoenen bruisende vakantie-

plaats Whistler weer bewoonde-wereldvertier, al is 

het ook een prima springplank voor hikes en rafting. 

In omgekeerde richting is de Sea to the Sky Highway 

(highway 99) weer een symfonie van Big Skies en dui-

zelingwekkende panorama’s. Onder aan dit parcours, 

bij Vancouver, zien wij ons cruiseschip al in de haven 

liggen. Vancouver blijkt een ideaal draaipunt van de 

campertocht door Canada en onze Alaska-cruise. We 

slenteren nog even door het prachtige historische 

Gastown en testen de hippe eet- & drinktentjes in 

het frisse downtown uit. Zo met haar ligging aan de 

Pacific krijgt deze stad, die elk jaar weer hoog eindigt 

in meest-leefbaar-lijstjes, vanzelf haar relaxte vibes en 

zuurstof.

Gletsjers en walvissen
En waar wij dachten dat onze camper luxe was, gaat 

dit schip van de Holland America Line een stapje ver-

der. Onze hut is chiquer dan menig vijfsterrenhotelka-

mer en de eerste avond op zee kunnen wij nauwelijks 

een keuze maken uit al die toprestaurants. En dan 

hebben wij de spectaculaire vergezichten – vanaf ons 

eigen balkon – op de gletsjers en sneeuwlandschappen 

van Alaska en British Columbia niet eens vermeld. 

Sterker nog: de meeste plekken kun je alleen vanaf dit 

schip ervaren, zoals Glacier Bay met haar imposante 

fjorden en hun woeste schakeringen. Het voelt alsof 

LINKS:  
Het fraaie Peyto 
meer in  
N.P. Banff. 
RECHTS:  
Beroemde  
inwoner van 
Alaska en  
Canada: de 
zwarte beer.  
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VAKANTIE – CAMPER & CRUISE

‘De bergtoppen, meren 
en gletsjers trekken 

als een fraai decor aan 
ons voorbij’

 

Marijne Arends
ANWB Ledenreizen

‘De IceFields Parkway, 
de beroemdste weg 

door de Canadese 
Rocky Mountains loopt 
evenwijdig aan de Con-

tinental Divide, de berg-
rug die het Noord-Ame-

rikaanse continent 
spectaculair splitst.’

DE SPECIALIST

D CIAL
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 VOOR ’T EERST CRUISEN?  
11 VEELGESTELDE VRAGEN:  

ANWB.NL/ONBEZORGDCRUISEN

je door een IJstijd vaart, terwijl de bultrugwalvissen 

baldadig door de golven duikelen. 

Overdag meert het cruiseschip aan bij leuke stadjes, 

die bovendien een avontuurlijk achterland hebben. 

Zoals Ketchikan, waar de gekleurde houten huizen 

op steigers in het water staan. Het plaatsje ligt op het 

zuidelijke Revillagigedo Island, waar je ook zeearen-

den kunt spotten. In Juneau, tevens de hoofdstad van 

Alaska, stappen we vanaf het schip zo in de kabel-

baan naar Mount Roberts. Na weer een dag koersen 

langs de fabelachtige mooie kust doen wij het Wild 

West-achtige Skagway aan, waar een echte Ranger 

ons tijdens een excursie terugvoert naar 1898, de tijd 

van de Klondike Gold Rush. 

Ons zee-avontuur eindigt in de plaats waar het 

cruiseschip vertrok: Vancouver. En behalve shoppen 

betekent dat ook je onderdompelen in bijzondere 

attracties. Zoals Chinatown, een van de grootste Chi-

nese wijken van Canada, of het Stanley Park met z’n 

kleurrijke totempalen. Wat? Jazeker, die hebben ze 

dus ook. Want zo verrassend is dit haast amfibische te 

land en ter zee-avontuur.

Dit wil je weten
•  Easy Camper De camper laat zich – ook als je geen grote voertuigen gewend bent – toch ver-

rassend gemakkelijk besturen. Wat helpt: de gemiddelde Canadese automobilist rijdt defen-
sief en hoffelijk. En gelukkig zijn de wegen en parkeerplaatsen lekker breed.

•  Magnifiek uitzicht De Glacier Skywalk bij Banff geeft je van boven – je staat zelf 280 m hoger 
op plexiglas – een magnifiek zicht op de gletsjers van de Sunwapta Valley. 

•  Ontdekkingstocht Vanuit Ketchikan kun je een vliegtripje boeken met een watervliegtuig. 
Must see is de lange Mendenhall Gletsjer, die je per bus vanuit Juneau kunt bereiken. 
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•  Magnifiek uitzicht De Glacier Skywalk bij Banff geeft je van boven – je staat zelf 280 m hoger 
op plexiglas – een magnifiek zicht op de gletsjers van de Sunwapta Valley. 

•  Ontdekkingstocht Vanuit Ketchikan kun je een vliegtripje boeken met een watervliegtuig. 
Must see is de lange Mendenhall Gletsjer, die je per bus vanuit Juneau kunt bereiken. 
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              LEDEN
AANBIEDING

OVER LAND EN OVER ZEE
Per camper door de Canadese Rocky Mountains en vervolgens met een cruiseschip langs de 

fjorden en gletsjers van Alaska. Dit wordt een reis om nooit te vergeten!

Hoe langer je ANWB-lid bent, 
hoe meer extra’s je krijgt.

Wat krijg je? 
Deze 28-daagse camper-cruisereis com-
bineert het mooiste van twee werelden. 
Over land rijd je onder andere door de 
indrukwekkende Canadian Rockies. Vanaf 
Vancouver reis je via Kelowna en Revel-
stoke naar Ban� . Vanaf daar rijd je over 
Icefields Parkway naar het noorden naar 
Jasper. Via Grey Wells en Whistler bereik 
je Vancouver weer. Daar stap je aan boord 
van de Koningsdam van Holland America 
Line voor een 7-daagse cruise langs de 
kust van Alaska. Deze prachtige cruise 
gaat via de fjorden bij Ketchikan, gletsjers 
van Tracy Arm en de hoofdstad Juneau 
naar Icy Strait Point. Dit is het leefgebied 
van bultrugwalvissen, orka’s en beren.

BLAUW
• retourvlucht Amsterdam – Vancouver 
• camperhuur inclusief ongelimiteerd 
  aantal kilometers, WA + cascoverzekering
• 16 campingovernachtingen
• 3 hotelovernachtingen inclusief ontbijt
• welkomst- en afscheidsdiner
• excursie Maligne Lake en Vancouver
• 8 dagen/7 nachten cruise aan boord 
  Koningsdam van Holland America Line
• transfer haven – luchthaven Vancouver 
• deskundige ANWB-reisbegeleiding 
• routeboek en Tips voor Trips
• informatiebijeenkomst voor vertrek
+ een fles wijn (1 per hut)
+ diner aan boord in restaurant Canaletto 
BRONS
+ foto op Forex 40x60 cm (1 per boeking)
ZILVER
+ reisgids West-Canada & Alaska (1 p.b.) 

GOUD
+ reis verrekijker (1 per boeking)
PLATINA
+ Canada Discovery Parkpass (1 p.b.)

Wat kost het?
24 augustus 2020  € 4.795,-
25 mei en 31 augustus 2020  € 4.895,-
8 juni 2020   € 4.995,-
Minimaal 17 personen per vertrek.

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/alaska of bel ANWB
 Ledenreizen op 088-269 0269, keuzenr. 2.

Bovenstaande prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaar-
heid en verblijf in een binnenhut. Kijk voor de volledige 
prijsinfo, camper- en huttypes op anwb.nl/alaska. 
Inclusief CO2-compensatie. Excl.: niet genoemde trans-
fers, afkoop eigen risico camperhuur, fooien cruise 
Koningsdam (v.a. $ 14,50 p.p.p.d.), visa USA en Canada, 
Calamiteitenfonds € 2,50 en res.kstn € 20,- p.b.

28-daagse camper- en cruisereis 
Canada & Alaska vanaf € 4.795,-
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ZO ZIT DAT!
Hoe reis je veilig?

Paspoort weg, telefoon kwijt en 
portemonnee verdwenen. Je moet 
er niet aan denken. Ga je op reis met 
de tassen van Pacsafe dan zijn je 
bezittingen goed beschermd.

Met de tassen van Pacsafe kun je onge-

stoord genieten van je trip, wetende dat 

zakkenrollers geen schijn van kans heb-

ben. Zo hebben de tassen extra beveiligde 

ritsen die niet gemakkelijk te openen zijn. 

Ook zijn de tassen gemaakt van een uniek, 

met staalkabels verweven materiaal dat 

niet door te snijden is. In de RFID-blokke-

rende vakjes berg je creditcards en andere 

betaalpassen veilig op zonder risico op 

skimmen. De tassen van Pacsafe zijn duur-

zaam, want ze zijn gemaakt van gerecycle-

de PET-fl essen.

20% KORTING OP 
ANTI-DIEFSTAL TASSEN 
Rugzak, 20 liter: niet-leden € 129,99
ANWB-leden van € 124,99 voor € 99,99
Crossbody, 6,5 liter: niet-leden € 89,99
ANWB-leden van € 84,99 voor € 67,99
Geldig van 14 oktober t/m 24 november 2019.
 

 KOM NAAR DE ANWB-WINKEL 
OF SHOP OP ANWB.NL/

WINKELKAMPIOEN

LEDEN
AANBIEDING

Gemaakt 
van 24 

gerecyclede 
PET-flessen

Snijbestendige 
stof

Stalen kabels in 
schouderbanden

Gemaakt 
van 11 

gerecyclede 
PET-flessen

84,99

67,99

124,99

99,99
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1.
A. Nissan Leaf
B. Renault Zoë
C. Tesla Model 3 

2.
A. Citroën Ami Break
B. Citroën DS Break
C. Citroën XM Break

3.
A. BMW 318i Touring
B. Volvo XC40
C. Audi A4

4.
A. 2CV
B. Morris Mini Cooper
C. VW Kever

6.
A. Kia Ceed
B. Mazda 3
C. Hyundai i20

7.
A. Renault 4
B. Opel Kadett
C. VW Kever

5. 
A. Lamborghini Huracan
B. Lamborghini Aventador
C. Lamborghini Urus

8.
A. BMW X2
B. VW Golf
C. Ford Focus

ACHTERLICHTEN-QUIZ
Een jongen van 12 jaar herkende bij Jos Brink in Wedden dat..? auto’s 

aan de hand van hun achterlichten. Doe hem dat maar eens na!

Oplossing: 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C, 7C, 8A

FO
TO

GR
AF

IE
 A

RN
O

 L
IN

GE
RA

K
QUIZ – ONDERWEG

QUIZ
ACHTER-

       LICHTEN

Test jezelf!
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De accu: achilleshiel 
van de e-bike

Bijna de helft van alle ANWB-leden met een e-bike heeft al 
eens problemen gehad met de accu. Duurt opladen langer of is 
de accu snel leeg? Een slechte of kapotte fietsaccu kun je vervangen. 
Via de ANWB koop je een nieuwe fietsaccu voor een scherpe prijs 
en als ANWB-lid krijg je ook nog eens 50,- extra korting.

De voordelen van een fietsaccu via ANWB

✓  Scherpe tarieven: gemiddeld 15% onder de originele vervangingsprijs

✓  ANWB-leden ontvangen 50,- extra korting per accu

✓  Online keuzehulp voor het selecteren van de juiste accu

✓  Inclusief 2 jaar garantie

✓  Eenvoudig te installeren

Ga voor meer informatie naar ANWB.nl/fietsaccu-kopen
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VOLGENDE MAAND

LEDENDAG
Voor een tientje 
naar Madurodam 

EROPUIT
Frieslands mooiste 
wandelroute

VAKANTIE

Wandelen én zonnen op 
het Griekse Halkidiki

volgende keer | dec 2019

KAMPIOEN 12
VERSCHIJNT VAN 

19 T/M 30 NOVEMBER
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2016, 2017 én 2019!

POPULAIRSTE

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. De prijzen zijn per persoon per arrangement
(p.p.p.a.), o.b.v. twee personen in een standaardkamer, excl. administratiekosten (€ 5,95 p.p.) en stads- en toeristenbelasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. Voordeeluitjes.nl is een 
label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

3 dagen Friesland

• 2x overnachten in Bolsward, bij 
   Friesland Hotel de Wijnberg***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen keuzediner
• gratis borrelplateau
• gratis WiFi

74,00*114,00
p.p.p.a.

3 dagen Veluwe

• 2x overnachten in Nijkerk, bij 
   Golden Tulip Ampt van Nijkerk****
• welkomstkopje koffi e of thee
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner 
• gratis gebruik wellnessfaciliteiten
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi 

94,00*144,00
p.p.p.a.

3 dagen Noordwijk

• 2x overnachten in Noordwijk, bij 
   Golden Tulip Noordwijk Beach****
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• gratis gebruik relaxruimte
• gratis WiFi

79,00*129,00
p.p.p.a.

3 dagen Utrechtse Heuvelrug

• 2x overnachten in Rhenen, bij 
   Hotel ‘t Paviljoen****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen dagmenu 
• €1,50 korting entree Ouwhands 
   Dierenpark
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

69,00*109,00
p.p.p.a.

3 dagen nabij de grens

• 2x overnachten in Bad Bentheim, bij 
   Hotel Bad Bentheim Bentheimer hof***
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x dagmenu • 10% korting diner
• gratis nachtwandeling met de 
   stadsomroeper 
• gratis WiFi en meer...

85,00*121,00
p.p.p.a.

3 dagen Noord-Holland

• 2x overnachten in Bergen aan Zee,     
   bij Hotel Meyer***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner • gratis WiFi
• gratis gebruik minigolf- en    
   tennisbaan • gratis duinkaart

79,00*154,00
p.p.p.a.

Het hotel heeft ook 
appartementen (max. 4 pers.)

2 dagen Leiden

• 1x overnachten in Leiden, bij 
   ibis Leiden Centre***
• welkomstdrankje
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis WiFi

44,50*74,50
p.p.p.a.

3 dagen Twente

• 2x overnachten in Albergen, bij   
   Landhotel ‘t Elshuys***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• gratis koffi e- en theefaciliteiten 
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren
• gratis WiFi

75,00*125,00
p.p.p.a.

3 dagen Arnhem

• 2x overnachten in Arnhem, bij 
   Postillion Hotel Arnhem***
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner 
• 10% kortingsvoucher diner
• gratis informatiepakket omgeving
• gratis parkeren • gratis WiFi

77,00*107,00
p.p.p.a.

3 dagen Zuid-Limburg

• 2x overnachten in Berg en Terblijt, 
   bij Restaurant - Hotel de Potkachel***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis late check-out tot 12:00 uur
• kortingsvoucher voor attracties 
• gratis parkeren • gratis WiFi

74,00*114,00
p.p.p.a.

• 2x overnachten in Assen, bij Hotel De Bonte Wever****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet • 1x lunchbuffet • 2x dinerbuffet 
• gratis snacks en lekkernijen • gratis consumpties 
• gratis avondentertainment • gratis toegang tot het subtropisch zwem- en 
   saunaparadijs, de midgetgolf, de bowling en de fi tness
• gratis gebruik diverse spelfaciliteiten
• gratis parkeren • gratis WiFi 

139,00*vanaf
p.p.p.a.

3 dagen all inclusive Drenthe

Kijk online voor
het 5-daagse
arrangement.

0900 66 777 88 (25 c/m)Voordeeluitjes.nl/kampioen
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2016, 2017 én 2019!

POPULAIRSTE

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. De prijzen zijn per persoon per arrangement
(p.p.p.a.), o.b.v. twee personen in een standaardkamer, excl. administratiekosten (€ 5,95 p.p.) en stads- en toeristenbelasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. Voordeeluitjes.nl is een 
label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Voordeel op Voordeel met Air Miles

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2020 (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. De prijzen zijn per persoon per arrangement
(p.p.p.a.), o.b.v. twee personen in een standaardkamer, excl. administratiekosten (€ 5,95 p.p.) en stads- en toeristenbelasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. Voordeeluitjes.nl is een 
label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

3 dagen Achterhoek

• 2x overnachten in Barchem, bij 
   Boetiek Hotel BonAparte****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 4-gangen streekmenu 
• 1x 3-gangen keuzemenu
• 1x borrelgarnituur
• gratis gebruik zwembad, sauna, 
   solarium, gym en meer...

99,00*149,00
p.p.p.a.

3 dagen Friesland

• 2x overnachten in Oranjewoud, bij 
   Golden Tulip Tjaarda****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• 10% korting op wellness-
    behandelingen
• gratis gebruik sauna- en 
   fi tnessfaciliteiten en meer...

109,00*139,00
p.p.p.a.

3 dagen Twente

• 2x overnachten in Delden, bij 
   Hotel het Wapen van Delden***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner 
• gratis gebruik overdekt, 
   verwarmd zwembad • gratis WiFi
• gratis koffi e en theefaciliteiten 
   op de kamer • gratis parkeren

99,00*129,00
p.p.p.a.

3 dagen all-in Zeeland

• 2x overnachten in Aardenburg, bij 
   Hotel de Elderschans***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x lunchbuffet • 2x dinerbuffet
• gratis consumpties
• gratis wandelroute
• gratis koffi e- en theefaciliteiten 
   op de kamer en meer...

119,50*179,50
p.p.p.a.

3 dagen Texel

• 2x overnachten in De Koog, bij 
   Hotel de Pelikaan Texel***
• welkomstkopje koffi e of thee
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 4-gangendiner 
• gratis wandel- en fi etsroute
• gratis parkeren 
• gratis WiFi

85,00*135,00
p.p.p.a.

3 dagen België

• 2x overnachten in Blankenberge, 
   bij Mercure Hotel Blankenberge 
   Station****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x dagpas Kusttram of 
   treinticket retour Brugge
• gratis fl esje cava op de kamer
• gratis gebruik zwembad en meer...

89,00*119,00
p.p.p.a.

3 dagen Zeeuwse kust

• 2x overnachten in Vlissingen, bij 
   Strandhotel Westduin****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• gratis gebruik binnenzwembad, 
   sauna en fi tnessruimte
• gratis Nespresso op de kamer
• gratis WiFi en meer...

109,00*149,00
p.p.p.a.

3 dagen Rotterdam

• 2x overnachten in Rotterdam, bij 
   het ss Rotterdam****
• 2x internationaal ontbijtbuffet
• 1x snackplateau
• 1x Spido rondvaart
• 1x ss Rotterdam souvenir
• gratis WiFi

110,00*150,00
p.p.p.a.

• 3x overnachten in Bad Laasphe, bij Hotel AM Fang****
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet • 3x 3-gangen dinerbuffet 
• gratis consumpties • gratis koffi e/thee met gebak
• gratis gebruik zwembad, fi tness, sauna en Kneipp-ruimte
• gratis stadswandeling met gids door Bad Laasphe
• gratis uitstapjesboekje
• gratis parkeren • gratis WiFi 

159,00*248,00
p.p.p.a.

4 dagen all inclusive Sauerland

• 2x overnachten in Kalkar, bij Hotel en attractiepark Wunderland Kalkar***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet • 1x lunchbuffet • 2x dinerbuffet 
• gratis consumpties • gratis gebruik sport- en spelactiviteiten
• gratis toegang tot Kernie’s Familiepark (indien geopend)

• gratis entertainment
• gratis parkeren 
• gratis WiFi

139,00*199,00
p.p.p.a.

3 dagen all inclusive Kalkar

Hersftvakantie
tip: 

O.a. indoorhal met 
springkussen en 

animatie.

0900 66 777 88 (25 c/m)Voordeeluitjes.nl/kampioen

10-ANWB_Kampioen_oktober-november_spread.indd   3 17-9-2019   12:30:09
K10_ADV OMSLAG.indd   99 23-9-2019   13:50:03



ONTWERPONTWERPONTWERPONTWERPONTWERPONTWERPONTWERPONTWERPONTWERPONTWERP
WEDSTRIJDWEDSTRIJDWEDSTRIJDWEDSTRIJDWEDSTRIJDWEDSTRIJD

ONTWERP EN 

WIN JOUW

DROOMHELM!

tek
en

hie
r de linkerhelft van jouw droomhelm.. ... en hier de rechterhelft

HOE WERKT HET?
Teken, verf of knutsel op de

bovenstaande helmen jouw droomhelm. 

WAT KUN JE WINNEN?
Wij geven 5 fietshelmpjes weg met
een eigen ontwerp! Ben je klaar?

Maak dan een foto van jouw ontwerp
en upload die op anwb.nl/toetje. 

ONTWERPONTWERP
WEDSTRIJDDe mijne is nu 

geel maar ik wil 
heel graag een 

camouflagehelm

ik begin vast met de 
ondergrondkleur!ONTWERP

WEDSTRIJD
ONTWERPONTWERP
bovenstaande helmen jouw droomhelm. 

Wij geven 5 fietshelmpjes weg met
een eigen ontwerp! Ben je klaar?

Maak dan een foto van jouw ontwerp

ONTWERPONTWERP
ik begin vast met de 
ondergrondkleur!

Maak dan een foto van jouw ontwerp
en upload die op anwb.nl/toetje

Maak dan een foto van jouw ontwerp
anwb.nl/toetje. 

camouflagehelm

ik heb even 
geen inspiratie

toetjetoetje voor kinderen van 8 tot 88
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