
Maak kennis met (onze)

CAMPER
REIZEN
Bij Holland Campers Wateringen zijn de 
kwaliteit van uw vakantie en de beleving van het 
vrijheidsgevoel het allerbelangrijkste. Zeg maar 
gerust: het Holland Campers-gevoel. Dat begint met 
goed luisteren naar de wensen van onze klanten 
zodat zij ontspannen op vakantie kunnen. 

Heeft u nog geen ervaring met het reizen met 
een camper en twijfelt u of dat iets voor u is? Dan 
hebben wij de perfecte oplossing: de Holland 
Campers-kennismakingstrips. Meerdere keren 
per jaar, zowel in het voor- als naseizoen, kunt u 
aansluiten bij een begeleide kennismakingstrip van 
4 tot 7 dagen. 

De camper- of campingplaatsen zijn al 
gereserveerd, de route is uitgestippeld en onderweg 
is er veel aandacht voor praktische zaken als het 
rijden met de camper, inparkeren, achteruit rijden, 
waterpas zetten en alle andere zaken die tijdens 
een campertrip op uw pad kunnen komen. Deze 
dagen voelen al als vakantie. En hierna kunt u 
gegarandeerd goed geïnformeerd en onbezorgd 
uw volgende campertrip uitstippelen. GEGARANDEERD

ZORGELOOS OP
VAKANTIE
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Voor meer informatie kunt u bellen met 
Wilfred van Luijk op 088-11 22 660 
of u kunt zich direct inschrijven via 
info@hollandcamperswateringen.nl  

Wilt u onze campers in het echt zien, voelen en de 
sfeer bij ons proeven? Dan nodigen we u uit om 
een kijkje te komen nemen bij Holland Campers 
Wateringen aan de Middenweg 16 in Wateringen. 
Wij zijn elke zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur 
open en doordeweeks op afspraak.

Camper
kennismakingstrips
Nieuw bij Holland Campers Wateringen zijn 
de camperkennismakingstrips van 4 tot 7 
dagen. Deze trips zijn doorgaans in het voor- of 
najaar. Hierbij gaat u in een klein groepje van 5 
tot maximaal 12 campers met een campertrip-
begeleider een paar dagen op pad. 

Tijdens deze dagen wordt u begeleid in het 
manoeuvreren, het waterpas zetten van de 
camper, het achteruitrijden en krijgt u vooral veel 
praktische tips. Veel van onze klanten vinden ook 
fi jn dat  iemand de groep begeleidt met enige 
technische kennis van campers, die even kan 
helpen als bijvoorbeeld een gasfl es leeg is of een 
zekering vervangen moet worden.  

Informeer naar onze voorjaars-
camperkennismakingstrips rondje IJsselmeer 
of onze trip tijdens het Paasweekend.  

Voor de mensen die echt naar het mooie weer in 
Zuid-Europa willen hebben we in het voorjaar de 
vijf weekse groepsreis naar Portugal, die begeleid 
wordt door Cosse Camper Adventure en onze 
vijf- weekse najaarscamperreis naar Andalusië in 
oktober. 

Huur eens een 

CAMPER
Als u een campervakantie overweegt 
beginnen we altijd met goed luisteren 
naar uw wensen. Daarna zoeken met u 
naar een passende camper. 

Er zijn campers met meer stahoogte 
en langere bedden, er zijn campers 
met meer privacy, waar onder andere 
een gescheiden douche en toilet in 
geïnstalleerd is en ook een afsluitbare 
slaapkamerdeur. Luxere campers met 
bijvoorbeeld een oven om je verse 
broodjes af te bakken. Campers met 2, 
3 of 4 slaapplaatsen. Kortom: voor ieder 
iets wils.

Het uitrustingsniveau van de campers is 
gelijk. Al onze campers zijn uitgevoerd 
met een automatische versnelling 
en cruise control. Verder hebben ze 
allemaal een luifel, fi etsendrager, 
satelliet tv en een zeer compleet 
inventaris van koffi emachine en 
stofzuiger, tot beddengoed en 
wijnglazen maar ook goed en stevig 
buitenmeubilair.   

Wilt u onze campers in het echt zien, voelen en de 

Wateringen aan de Middenweg 16 in Wateringen. 
Wij zijn elke zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur 



Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kandus ik denk dat ik het wel kan

Holland Campers Wateringen biedt een 4-daagse camperkennismakingstrip aan 
tijdens het Paasweekend.

Waar bij de meeste campertrips op voorhand 
het gros van de reis al bekend is, is het in dit 
geval beperkt tot een aantal basisgegevens.
• camperervaring is niet vereist
• u blijft in Nederland
• ophalen camper: donderdag voor het 

Paasweekend
• start campertrip: vrijdagmorgen
• eind campertrip: Tweede Paasavond
• de overnachtingsplaatsen zijn geregeld
• waar-naartoe-aanwijzingen worden verstrekt
• gevarieerd aanbod van (uiteraard) vrijwillige 

activiteiten
• u blijft baas over eigen agenda

Wat kunt u van Holland Campers Wateringen 
verwachten?
• een volledig ingerichte startklare camper
• ondersteuning welke de gehele trip aanwezig 

zal zijn
• een overzicht van zaken welke wij adviseren 

zelf mee te nemen
• het leren beheersen van vaardigheden om 

met een camper op pad te kunnen

Wat verwacht Holland Campers Wateringen 
van u?
• een gezonde dosis Hollands verstand
• een fl ink portie zin in een leuke trip
• een open mind
• dat u aanwezig bent op de informatie 

bijeenkomst één maand voor vertrek

Het uitgangspunt 
... van deze trip is dat er deelnemers 
mee kunnen zonder of met weinig 
camperervaring. 
Deelnemers die dit wel hebben kunnen 
gerust mee want het wordt gewoon een 
bijzonder leuk lang paasweekend. 

Het doel is om gevarieerd lang weekend 
aan te kunnen bieden, waarbij naast
het aanbieden van vrijwillige activiteiten 
ook aandacht wordt besteed aan het 
reizen met een camper. Te denken valt 
hierbij aan het opzetten van een camper, 
rijtechnische vaardigheden, navigeren 
met en zonder elektronica, etc.
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De globale opzet is als volgt:
De deelnemers krijgen voor vertrek de opdracht 
om naar de eerste locatie te rijden. Die eerste 
locatie kan van alles zijn: een horecalocatie op een 
leuke, mooie of interessante plek, een bezoek aan 
een leuk museum. Verzin het maar.

Het kenbaar maken van die eerste locatie (en ook 
van de daarop volgende) kan op een verschillende 
manieren:
• het opgeven van een adres zodat er met de 

navigatie heen kan worden gereden
• het oplossen van een puzzel met aanwijzingen 

over de locatie
• een enveloppe die pas op een bepaald 

moment opengemaakt mag worden of een 
Whatsapp-bericht

• het delen van een locatie via de Whattsapp-
groep, of individueel

• het geven van geo-coördinaten
• toegangsbewijzen voor een 

bezienswaardigheid
• en alles wat wij kunnen verzinnen als 

organisatie

Het kan ook zijn dat je eerst een opdracht uit moet 
voeren (bijvoorbeeld de camper waterpas zetten of 
achteruit inparkeren) waarbij de volgende locatie 
pas wordt gegeven als de opdracht is uitgevoerd. 
Mogelijkheden te over.

Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat 
de deelnemers als makke schapen achter elkaar 
aan sjokken en dat je onderweg voldoende vrijheid 
hebt om een eigen invulling aan de reis
te geven.

Trip info
Informatiebijeenkomst: 
27 februari 2022, aanvang: 14:00 uur

Locatie: Holland Campers Wateringen, 
Middenweg 16, 2291 HX Wateringen

Aantal deelnemende campers: 5 – 10 

Ophalen campers: donderdag 14 april 
voor het Paasweekend in Wateringen 

Vertrek: vrijdagochtend 15 april, 09:00 uur 
(Goede Vrijdag) 

Thuiskomst: Tweede Paasavond 18 april, 
18:00 uur

Reisdoel: Groningen 

Kostenbegroting (per persoon):
+/- € 150,-* exclusief de camperhuur 
(opgave Holland Campers)

* exclusief incidentele kosten, zoals ontbijt, lunch, diner, 
brandstofkosten, entreekosten, etc. 

Interesse?
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Wilfred van Luijk op 088-11 22 660 
of u kunt zich direct inschrijven via 

info@hollandcamperswateringen.nl 

Paasweekend - PIPI LANGKOUS KENNISMAKINGSTRIP 


