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Veilig opgeborgen Genieten in de 
Winter Efteling

Dagje Diergaarde 
Blijdorp

€ 5,-
korting

Winter in het 
Openluchtmuseum

Pechhulp 
voor je fiets

tot 
20%
korting 

tot 
20%
korting 

Voordeel op
alle ANWB Woonverzekeringen

Voordeel op
ANWB Autoverzekering

tot 
€ 8,- 
voordeel 

tot 
40%  
korting 

25%
korting

1e jaar 

€ 20,- 
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OP ZOEK NAAR EEN 
LEUKE CAMPING?

57 prachtplekken

BOORDEVOL 
HOTSPOTS

Denemarken, Frankrijk, 

Kroatië, Nederland, Oostenrijk, 

Italië, Spanje

FUN OP DE CAMPING
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VAKANTIEVOORPRET BEGINT HIER
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beter, zomer
VAKANTIEVOORPRET BEGINT HIER

voor 
€ 10,- 

Gratis
download

Nog meer 
extra’s

Dankzij jou helpen we dagelijks duizenden 
mensen op weg en kunnen we ons inzetten 
voor de maatschappij. Daarom ontvang je 
als bedankje nu extra voordelen. 

Ontdek ze op anwb.nl/dankjewel

Nu proberen: 
kamperen met korting 

CKE-
korting tot 

30%

Dwalen door het menselijk 
lichaam bij CORPUS 

Lekker lezen! 

Koninklijk winkelen, musea en 
strand: stedentrip Den Haag

tot
€ 20,-  

korting 
Laat de show 
beginnen! 
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Van e-bike tot waterstofauto. 

In totaal bestaat het wagen-

park van de Wegenwacht uit 

zo’n 950 voertuigen, we stel-

len ze aan je voor!  

 

1 Elektrische bakfiets
In de stad ben je met de fiets 

sneller dan met de auto en 

dat geldt ook voor de Wegen-

wacht-fiets! In de bak van de 

vier elektrische fietsen alle ge-

reedschappen die je ook in een 

auto vindt.

2 Zero DS
Niet zomaar een motorfiets, 

maar een elektrische! Voor-

al in de binnenstad bewijst 

een wendbare motor zijn 

meerwaarde. Behalve één 

elektrische motor heeft de 

Wegenwacht ook nog 7 Suzuki 

V-Strom’s in dienst.

ONZE GELE BRIGADE
3 Volkswagen e-Golf
 Deze e-Golf is elektrisch en 

wordt gebruikt om ervaring 

op te doen met rijden op elek-

triciteit. Net als bij de Hyundai 

Nexo is de achterbank eruit 

gehaald om ruimte te maken 

voor de Wegenwacht-uitrus-

ting.

4 Hyundai Nexo
Waterstof wedijvert met 

elektriciteit als het gaat om de 

‘brandstof’ van de toekomst. 

Om ervaring op te doen met 

waterstof heeft de Wegen-

wacht deze Hyundai Nexo 

aangeschaft. 

5 Nissan e-NV200
Deze volledig elektrische 

bestelwagen is samen met de 

elektrische Volkswagen Golf 

in dienst gekomen en wordt 

dagelijks ingezet en op de proef 

gesteld. 

6 Volkswagen Caddy en 
Touran
Samen met de Transporter zijn 

dit de standaardvoertuigen 

van de ANWB, aan boord 

alles om je weer snel op weg 

te helpen! Drie van de 146 Cad-

dy’s rijden op cng, natuurlijk 

groengas.

7 Volkswagen 
Transporter
Ongeveer twee derde (658 

stuks) van de vloot van de 

Wegenwacht bestaat uit Volks-

wagen Transporters. 178 exem-

plaren zijn uitgerust met een 

‘verkeerd getankt-installatie’, 

406 bussen hebben een specia-

le afsleepinstallatie.

8 Peugeot Partner 
De nieuwste aanwinst van de 

Wegenwacht! Na een intensie-

ve testperiode is deze Peugeot 

geschikt bevonden om de Cad-

dy’s en Touran’s te vervangen. 

Deze ga je in de toekomst dus 

vaker tegenkomen!

9 Mercedes-Benz Atego
Soms kan zelfs de Wegenwacht 

een auto niet aan de praat krij-

gen. Als de auto op een gevaar-

lijke plek staat, zorgt een van 

deze vrachtwagens ervoor dat 

de auto veilig wordt gesteld. 

Daarvoor heeft de ANWB 

veertien van deze plateauwa-

gens en tien Iveco lepelauto’s.
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 Niet op de foto: 
de Ford Transit 
Connect. De 61 

speciale accuservice-
auto’s van Ford 

zijn voorzien van 
starthulp en hebben 

een extra groot 
assortiment accu’s.
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 WELKOM

Dankbaar 
Zo tegen het einde van het jaar maak ik 
graag alvast de balans op. Eens even be-
wust stilstaan bij hoe het jaar verliep – het 
gee�  mij altijd nieuwe energie. Als ik 2019 
moet samenvatten in één woord dan is 
dat dankbaarheid. In april werd ik voor 
het eerst opa en afgelopen zomer vierde 
ik samen met een grote groep vrienden 
mijn zestigste verjaardag. Het was een 
geweldig gevoel om samen met mijn vader 
(hij is 89), mijn zoon en mijn kleinzoon de 
gasten bij mij thuis welkom te heten. Vier 
generaties Van Bruggen, te midden van 
zoveel vrienden en familie ... het stemde 
mij gelukkig, trots en dankbaar. Trots en 
dankbaar ben ik ook als ik het omslag van 
deze Kampioen zie. Een tableau vivant van 
onze Wegenwacht anno 2019. Met een toe-
nemend aantal elektrische voertuigen, van 
auto tot fiets om overal en altijd zo snel en 
zo schoon mogelijk bij u te zijn in geval van 
pech. We laten u in deze Kampioen meer 
voorbeelden zien van waar we als ANWB 
toe in staat zijn dankzij uw lidmaatschap. 
Dank daarom voor uw trouwe steun en 
alvast een mooie kerst gewenst!

Frits van Bruggen
Hoofddirecteur ANWBFO
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GA JE MEE?
Ga mee met een van onze 
mooie reizen naar de Algarve, 
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‘We hebben in 2019
13.000 kinderfi ets-
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‘STEEDS VAKER 
INGEHAALD 

DOOR EEN 
ELEKTRISCHE 

SCOOTER’

80

24
Met een elektrische auto naar 
Australië in 1.222 dagen

Wandelen op Terschelling: 
weergaloos uitwaaien in de winter
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We hebben 

13.000 
kinderfietshelmen 

uitgedeeld 

Dankzij 
jou 

HEBBEN WE
DIT KUNNEN DOEN

Je kent de ANWB natuurlijk 
van de Wegenwacht. Maar wist 
je dat we nog veel meer doen? 

Dat kunnen we dankzij jou, 
omdat je lid bent van de grootste 

vereniging van Nederland! 

ANWB-vrijwilligers hebben zich dit jaar 
62.889 keer ingezet voor de 

maatschappij! 

minder mobiele mensen hebben 
dankzij 2.000 vrijwillige Automaatjes 

meer dan 40.000 ritten gemaakt

40.000 
handtekeningen

 verzameld 
tegen 

Duitse tolplannen

3.990 
veilige 

landingen met 
onze 

traumahelikopters 

165 
vrijwilligers  

hebben 

4.641 
testkilometers 
gefietst tijdens 

e-bike testdagen 

 

370 
gestrande auto’s 

zijn opgehaald 
door

 
vrijwilligers. 

De verste stond 
in Griekenland! 

35 
vrijwilligers 

geven 
verkeersles 

aan

 195.000 
kinderen 

De tag
 ‘Zet je licht aan!’ 

is meer dan 

40.000 
keer op fietspaden 

gespoten

vrijwilligers halen 
door het hele land 

fietsen op voor 
kinderen waarvoor 

een fiets geen 
vanzelfsprekend-
heid is. Inmiddels 

zijn er 15.000 
fietsen gedoneerd! 

8
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 LIKE!

In januari 2020 gaat er een nieuwe 

cursus Reisjournalistiek van start. 

Plaats: ANWB Café te Utrecht. De 

cursus is bedoeld voor (beginnende) 

journalisten, bloggers en iedereen die 

geïnteresseerd is in reisjournalistiek. 

Hij beslaat vier donderdagavonden 

en twee volle zaterdagen. Kosten 

voor ANWB-leden € 850,- (normaal: 

€ 895,-). Meer informatie en aanmel-

den: anwb.nl/reisjournalistiek.

Heb jij al een kerstboom in huis? Je kunt er namelijk een reis 
naar Lapland voor twee personen mee winnen. Hoe? Maak een 
foto van je kerstboom, zet hem in je story van Instagram of 
Facebook met onze te gekke ANWB Kerstbal-sticker (zoek op 
ANWB). Tag ’m met #kerstactie en @ANWB …  en posten maar!

Een uurtje later beginnen, een elektrische fi ets van de zaak of 

thuiswerken ... Welke slimme oplossing heeft jouw werkgever om fi les 

te vermijden? Laat het ons weten via anwb.nl/spitsbrekers. De ANWB 

is partner van Spitsbrekers, een platform van BNR Nieuwsradio om 

Nederland weer in beweging te krijgen. 

PLAK ’M OP JE BOOM!

Ben jij een 
reisschrijver?

Het is zaterdag 21 november 1885 

en waterkoud. De pas 17-jarige  Emile 

Kiderlen junior, roepnaam Pim, stapt op 

zijn hoge bi. Klaar voor een monsterrit 

van Rotterdam naar Leeuwarden. Sport-

journalist en historicus Erik van Laker-

veld geeft aan de hand van Pims rit een 

inkijkje in het Nederland van de late 

19de eeuw. Wonderwielenaar is te koop 

in de ANWB-winkel voor € 18,95.

De wonderwielenaar

FILES ... WAT DOET
JOUW BAAS ERAAN?

9
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Stop een Zwols 
balletje in je 
wang, neem 

een slok koffie 
en je bent 

klaar om de 
Overijsselse 
hoofdstad te 
verkennen. 
Volgende 

stop: alwéér 
een leuk 

koffietentje!

EROPUIT – ZWOLLE

11
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3x typisch Zwols

1 ’T KONKELTJE De  
Algra-koffiebranderij die 

om de hoek zat is inmiddels 
gefuseerd en verhuisd. Het 
winkeltje is er nog wél, ver-
borgen in een souterrain.  
Die geur van versgemalen 
bonen … Ook leuk: de work-
shops over koffiezetten en 
theeleuten. www.konkeltje.nl  

2 BLAUWDRUCK Kunst 
en koffie: verstopt tus-

sen de ansichtkaarten, pos-
ters, kopjes, t-shirts en ande-
re mooie spullen van Zwolse 
ontwerpers en kunstenaars 
vind je een koffiehoek. Bekijk 
ook (gratis) de wisselende 
mini-expo’s. www.blauw-
druck.nl 

3 ZWOLSE BALLETJES-
HUIS Snoepwinkel met 

een beroemde bestseller, 
Zwolse balletjes. De zwarte 
snoepjes stopten chique 
Zwollenaren vroeger in hun 
wang om koffie en thee te 
zoeten. Nog steeds worden ze 
gemaakt volgens het oude re-
cept! www.zwolseballetjes.nl  

in om te konkelen? In Zwolle weten ze hoe 

laat het is als je die vraag krijgt. Of eigenlijk 

kréég, want de intieme koffie- en thee-

kransjes bij de koperen ketel – de konkel 

– zijn ook hier vervangen door hippe koffiebars waar 

getrainde barista’s in opperste concentratie werken 

aan blaadjes, hartjes en andere kunstwerken op de 

latte macchiato’s en cappuccino’s die over de toonban-

ken vliegen. ‘To go of hier opdrinken?’, dat is nu de 

vraag. Bij boekhandel Waanders in de Broerenkerk 

blijven we binnen met een boek en een taartpunt, 

maar als het winterzonnetje schijnt, hoe waterig ook, 

lokt het terras. Dat van Villa Suikerberg pal naast  

Museum de Fundatie bijvoorbeeld. Hier pik je met 

zicht op de beroemde Wolk op het museumdak (bij- 

namen: ei, oog of ufo) de laatste én eerste zonnestra-

len van het jaar mee. Zo heerlijk. We staren naar het 

gecreëerde herfstblaadje op onze koffie-met-melk en 

maken er met een lepel onze eigen latte art van: een 

uitbundige smiley!

 ONZE 10 BESTE TIPS VOOR EEN DAGJE 
ZWOLLE: ANWB.NL/TIPSZWOLLE

12
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EROPUIT – ZWOLLE

DE SPECIALIST

Maarten Jeuring
ANWB Ledenreizen

‘In Museum de 
Fundatie bekijk je t/m 
5 januari schilderijen 

van Jeroen Krabbé 
en een muziekexpo 

van de Zwolse 
rapper Sticks.’

13
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‘Latte art,  
zo heten 
de mini-

kunstwerken 
op je koffie-
met-melk. 

Iedereen kan 
het leren!’

3x eten & 
drinken

1 DE GILLENDE KEUKENMEIDEN Gegild 
wordt hier niet, maar bij de taartenpla-

teaus van deze ‘mangerie’ klinken wel veel 
oh’s en ah’s. Pláátjes zijn het. Er is ook een 
bio-lunchkaart en bij mooi weer een fijn terras 
in het groen. www.gillende-keukenmeiden.nl

 2 FRANCK Wakker worden doe je met kof-
fie. En met het ontbijt van Franck, bom-

vol delicatessen. Voor de zoetekauwen: bestel 
er een Madame Cocos-bol, nutty carrotcake of 
sweet tapas bij en je kunt er wel even tegen-
aan! www.franck.nl 

3 DE KAS VAN KAAT Even de stad uit? 
Handschoenen aan en op de (ov-)fiets 

naar de Kas van Kaat. Omringd door winter-
groenten op het land bestel je in de kas koffie, 
salades of verse soep. www.dekasvankaat.nl    

14
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oh’s en ah’s. Pláátjes zijn het. Er is ook een 
bio-lunchkaart en bij mooi weer een fijn terras 
in het groen. www.gillende-keukenmeiden.nl

 2 FRANCK Wakker worden doe je met kof-
fie. En met het ontbijt van Franck, bom-

vol delicatessen. Voor de zoetekauwen: bestel 
er een Madame Cocos-bol, nutty carrotcake of 
sweet tapas bij en je kunt er wel even tegen-
aan! www.franck.nl 

3 DE KAS VAN KAAT Even de stad uit? 
Handschoenen aan en op de (ov-)fiets 

naar de Kas van Kaat. Omringd door winter-
groenten op het land bestel je in de kas koffie, 
salades of verse soep. www.dekasvankaat.nl    
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              LEDEN
AANBIEDING

3-daags arrangement vanaf  € 115,- p.p.

BRUISEND ZWOLLE
Zwolle, een dynamische Hanzestad met een rijke geschiedenis. Struin door de winkel-

straten, ontdek de hippe conceptstores, neem een kijkje in de mooiste boekhandel van 
Nederland en dompel je onder in de tentoonstellingen van Museum  de Fundatie. 

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

Wat krijg je?
Je verblij�  2 nachten in het viersterren 
Bilderberg Grand Hotel Wientjes, gelegen 
op een van de mooiste plekjes van Zwolle. 
Het centrum ligt op slechts 4 minuten 
lopen. Hotel Wientjes is een begrip in 
Zwolle en omstreken. Vanwege de centrale 
ligging en het historische karakter is het 
eveneens een ontmoetingsplek voor Zwol-
lenaren. Dit komt mede door het uitste-
kende restaurant.  

BLAUW
• 2 nachten in Grand Hotel Wientjes
• dagelijks ontbijtbu� et
• ontvangst met Bilderbergko� ie met

hazelnootmelkschuim en kaneel
+ huisgemaakte Hanzebitter Kruidkoek 
BRONS 
+ entree Museum de Fundatie
ZILVER
+ een zakje Zwolse Balletjes (1 per boe-

king)
GOUD 
+ gratis parkeren bij het hotel
PLATINA
+ een fles huiswijn op de kamer (1 p.b.)

Wat kost het?
1 dec. t/m 31 aug.             € 115,- tot € 125,- 
Dagelijkse aankomst mogelijk. 

Ga je mee? 
Bekijk de volledige informatie én boek op 
anwb.nl/k12zwolle of bel ANWB
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5. 
Meer stedentrips van de ANWB vind je op 
anwb.nl/k12stedentrips. 

Bovenstaande prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid 
in een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer 
v.a. € 75,- p.p. Inclusief CO2-compensatie. 
Exclusief: toeristenbelasting € 1,- p.p.p.n. (ter plaatse 
te betalen) en reserveringskosten € 20,- per boeking. 

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

Wandelsporen 
Zwolle, leden-
prijs: € 17,95

15
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Daarom krijg je nu tot € 8,- korting. 
Koop je tickets op anwb.nl/winterefteling

De Winter Efteling is tot en met 2 februari 2020. Verkoop t/m 
16 februari 2020, tickets zijn te gebruiken t/m 27 maart 2020.

251406 ANWB HK - Opmaak Advertorial Efteling Bedankweken_406x255mm_v3b.indd   1
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Beleef samen de 
warmste momenten 
tijdens de Winter 
Efteling

Kom tijdens de winter naar de Efteling, 
waar talloze twinkelende lichtjes je 
gids zijn door de Wereld vol Wonderen. 
Laat je leiden langs besneeuwde den-
nenbomen naar je favoriete sprookjes, 
betoverende attracties en sfeervolle 
pleinen met winters entertainment 
en warme lekkernijen. 

Geniet van 11 november 2019 t/m 
2 februari 2020 samen van de sprookjes-
achtige sfeer in de Winter Efteling.

Tot
€ 8,- 
voordeel 

30-10-19   16:41
003-090_K12_ADV.indd   17 5-11-2019   10:40:25
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ONDERWEG – TEST E-SCOOTERS

Met 45 km/u geruisloos rijden en bijna gratis overal ‘tanken’. Niet 
vreemd dat je steeds vaker door een elektrische bromscooter wordt 
ingehaald. De Kampioen test 7 modellen. Welke is de beste?  

1.000 kilometer rijden voor € 10,- stroom-

kosten. Muisstil rijden met een snelheid 

van 45 km/u. Optrekken van 0 naar 40 

km/u in 5 seconden. 76 kilometer rijden 

op één acculading. Geen parkeerkosten, 

geen wegenbelasting en elk stopcontact 

wordt tankstation. Dat soort dingen ma-

ken een elektrische bromscooter heel aan-

trekkelijk. Daarbij zijn ze ook nog uiterst 

praktisch. Moeizaam starten? Schakelen? 

Met een elektromotor niet aan de orde. 

Gewoon contactsleutel omdraaien en weg-

rijden.

Maar, er zijn ook nadelen. Dat ontdekten 

wij tijdens een grondige test van 7 elektri-

sche bromscooters. Ten eerste de prijs. Vier 

scooters van dit zevental kosten

€ 5.000,- of meer, hoewel de prijzen uit-

eenlopen van ‘slechts’ € 2.448,- (Unu) tot

€ 6.629,- (Vespa).  De Vespa is dan wel ge-

heel ‘compleet’: bij andere modellen moet 

je nog investeren in bijvoorbeeld een extra 

accu voor een grotere actieradius of zelfs 

een ander kleurtje. 

Actieradius 
De actieradius van de meeste scooters valt 

fl ink tegen. Zeker met de basismodellen 

kom je niet ver. Neem de Kumpan

(€ 4.999,-) met 33 km of de Govecs (€ 6.470,-) 

met 43 km. Verreweg de grootste actiera-

dius op één standaardaccu heeft de Vespa: 

76 km. Bij de Govecs, Vässla, Torrot en Unu 

kun je een extra accu of grotere accu ko-

pen voor extra ondersteunde kilometers. 

De Kumpan biedt zelfs plek voor twee 

extra accu’s: zo verdriedubbel je de actie-

radius van 33 tot 99 km. Dat grapje kost je 

wel € 2.398,-. De Vespa en Niu (actieradius: 

53 km) bieden géén optie voor een tweede 

accu. 

Laden en accu’s
Onhandig: de accu's van de Vespa en Go-

vecs zijn niet uitneembaar. Dat is lastig als 

er geen stopcontact in de buurt is. Bij alle 

andere modellen zijn de accu’s uitneem-

baar. Ronduit suf: koop je een extra accu 

voor de Vässla of Unu om de actieradius 

te vergroten en is de eerste accu leeg? Dan 

HOE GETEST?
Alles is in de praktijk getest en er zijn geen fa-
brieksopgaven overgenomen. De actieradius 
werd ook op een rolbank bij lage temperatuur 
getest. Daarnaast werden o.m. getest: regen-
bestendigheid, slalom, remmen, acceleratie 
met bijrijder, verlichting en energieverbruik. 
Meer info én filmpje:  anwb.nl/e-scooters.

moet je stoppen om de accu’s te verwis-

selen voor je verder kunt rijden. Andere 

scooters met meerdere accu’s schakelen 

automatisch naar het verse exemplaar. 

Ook de laadduur verschilt fl ink. Van een 

kleine vier uur (Vespa) tot een bijzonder 

trage 8,5 uur (Niu). 

Prestaties
Met deze uiteenlopende prijzen verbaast 

het niet dat de motorprestaties fl ink ver-

schillen. Zo trekt de pittige Govecs bijna 

twee keer sneller op van 0 naar 40 km/u 

dan de slome Unu: in 5 versus 9,1 secon-

den. Ook ‘zakte’ de € 5.000,- kostende Tor-

rot voor de hellingproef: vanuit stilstand 

kwam dit model helemaal niet omhoog 

op een 10 meter lange helling met 16% 

hellingsgraad een belading van 135 kg. De 

andere modellen deden dat probleemloos 

(Govecs en Vespa) of vrijwel probleemloos 

(Vässla, Unu, Niu en Kumpan). De meeste 

scooters bieden verschillende rijstanden, 

bijvoorbeeld van eco tot boost: ofwel van 

rustig en laag tot pittig en hoog verbruik. 

Remmen en rijeigenschappen
De Govecs heeft de meest geavanceerde 

remmen: zowel ABS (antiblokkeersysteem) 

als CBS (ook aanwezig op de Torrot) zitten 

standaard op de hier geleverde modellen. 

Het CBS zorgt ervoor dat beide remmen 

in werking worden gesteld, ook al knijp 

je er maar één in. De Govecs heeft dan 

ook de kortste remweg vanaf 40 km/u tot 

stilstand. In 7,2 meter, ofwel 2,3 meter kor-
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TEST

Merk/model Govecs Vespa NIU
Schwalbe Elettrica N1S

Prijs getest model € 6.470,- € 6.629,- € 2.999,-

Prijs extra/vervangende accu € 999,- € 2.238,- € 1.349,-

Gewicht scooter/max. lading (kg) 138/155 130/175 92/151

Gemeten actieradius (km) 43/86* 76 53

Afmetingen (l x b x h in cm) 197 x 92 x 132 188 x 90 x 129 182 x 75 x 123

Aanvullende info 
(Uitleg pictogrammen zie onder)

 4000   4,5  5,8  3500   3,8   5.8   
    25

 2400   8,5   3,5  
     25

Pluspunten

Minpunten

Afwerking en uitrusting 7,1 7,2 7,4

Gebruiksgemak 4,8 5,4 7,6

Bagageruimte 3,8 7,9 8,4

Verlichting 8,3 8,0 6,7

Zitcomfort berijder 7,7 7,7 6,4

Dashboard/display 7,0 7,6 6,1

Motorprestaties 7,7 6,8 6,5

Actieradius 5,4 7,2 6,3

Laden 7,7 7,8 3,8

Rijeigenschappen 7,7 7,3 6,8

Remmen 8,2 6,5 4,4

EINDOORDEEL 6,9 7,2 6,3

* Actieradius met 1 extra (optionele) accu ** actieradius met 2 grote optionele accu’s (de Torrot hee�  standaard twee accu’s) *** actieradius met 2 extra optionele accu’s **** Vanwege de slechte verlichting           krijgt de Kumpan een lagere eindbeoordeling. Prijzen inclusief btw, kentekenkosten, leges, tenaamstelling, recyclingbijdrage en ‘rijklaar’ maken.

UITLEG PICTOGRAMMEN   Vermogen motor (W)    Laadtijd (uur)    Verbruik per 100 km (kWh)    Accu uitneembaar    Geschikt > 1.80 m    Geschikt voor 2 pers.    Helm past           onder zadel     

Merk/model Govecs NIU
N1S

TES
TW

IN

NAAR

!

Vespa 

TES
TW

IN

N

!

+ Krachtige motor + Geavanceerde 
remmen + Verlichting + Optionele 
accu voor grotere actieradius + 
Rijeigenschappen

+ Actieradius met standaardaccu 
+ Bergruimte + Rijeigenschappen 
+ Afwerking + Comfort + Dash-
board + Laadtijd + Eco-modus 

+ Redelijke actieradius standaard-
accu + Accu uitneembaar + 
Redelijk gewicht + Bergruimte + 
App beschikbaar 

- Prijs - Bergruimte zeer klein - 
Zeer zwaar model - Kleuren tegen 
meerpijs - Accu niet uitneembaar 
- Prijs extra accu 

- Zeer zwaar - Zeer prijzig - 
Accu niet uitneembaar - Prijs 
vervangende accu 

- Ongeschikt voor lange personen 
- Prijs vervangende accu - Zwakke 
remmen - Geen optie extra accu - 
Lange laadtijd  
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Merk/model Govecs NIU
N1S

TES
TW

IN

NAAR

!

Vespa 

TES
TW

IN

N

!

+ Krachtige motor + Geavanceerde 
remmen + Verlichting + Optionele 
accu voor grotere actieradius + 
Rijeigenschappen

+ Actieradius met standaardaccu 
+ Bergruimte + Rijeigenschappen 
+ Afwerking + Comfort + Dash-
board + Laadtijd + Eco-modus 

+ Redelijke actieradius standaard-
accu + Accu uitneembaar + 
Redelijk gewicht + Bergruimte + 
App beschikbaar 

- Prijs - Bergruimte zeer klein - 
Zeer zwaar model - Kleuren tegen 
meerpijs - Accu niet uitneembaar 
- Prijs extra accu 

- Zeer zwaar - Zeer prijzig - 
Accu niet uitneembaar - Prijs 
vervangende accu 

- Ongeschikt voor lange personen 
- Prijs vervangende accu - Zwakke 
remmen - Geen optie extra accu - 
Lange laadtijd  
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Torrot Vässla unu Kumpan
Muvi 2 Scooter Classic 1954 Ri

€ 5.200,- € 2.500,- € 2.448,- € 4.999,-

ca. € 1.150,- € 800,- € 690,- € 1.199,-

92/143 72/168 72/147 94/186

48/67 ** 41/82* 44/88* 33/66*/99***

182 x 87 x 125 176 x 80 x 130 168 x 78 x 124 194 x 82 x 132

 2600   4,5   4,7     
 

 1200   5,8   3,4   2000   6,2   3,4    25  4000   5,5   5,2    
   25

6,6 6,8 6,2 6,3

6,4 7,9 7,8 7,4

7,2 4,4 6,4 7,9

4,8 7,6 5,6 3,8

6,6 6,7 6,0 7,7

6,2 4,0 4,4 7,9

5,4 5,6 6,2 6,9

5,8 4,8 5,6 4,0

6,3 4,0 3,8 5,2

6,9 6,5 6,7 6,9

6,5 5,0 5,2 6,9

6,2 5,7 5,8 4,8 ****

* Actieradius met 1 extra (optionele) accu ** actieradius met 2 grote optionele accu’s (de Torrot hee�  standaard twee accu’s) *** actieradius met 2 extra optionele accu’s **** Vanwege de slechte verlichting           krijgt de Kumpan een lagere eindbeoordeling. Prijzen inclusief btw, kentekenkosten, leges, tenaamstelling, recyclingbijdrage en ‘rijklaar’ maken.

SCORES: 2 SLECHT  4 MATIG  6 REDELIJK  8 GOED  10 ZEER GOEDHelm past           onder zadel     25  Verkrijgbaar in 25 km/u versie

Torrot
Muvi

Vässla
2

unu
Scooter Classic

Kumpan

MAAK EEN TESTRIT
Want wat voor de één de ideale scooter is, kan 
voor de ander juist een slome duikelaar zijn. 
Misschien vind je het model veel te zwaar en te 
log, of je ontdekt juist dat je er samen amper 
op past. Daarom: maak een proefrit! Als je de 
kans hebt tenminste, want de Vässla wordt 
vooralsnog alleen via internet verkocht. 

+ Accu uitneembaar + Geschikt 
voor lange personen + Stabiliteit 
+ Gecombineerd remsysteem + 
Optie voor grote accu's/actieradius

+ Redelijke prijs + Lichte scooter 
+ Optie voor extra accu/meer 
actieradius + Verlichting + Rijdt 
zuinig + Bediening

+ Redelijke prijs + Gewicht + Optie 
voor extra accu/meer actieradius 
+ Rijdt zuinig + Gas makkelijk 
doseren + Prijs extra accu 

+ Veel comfort/ruimte + Accu 
uitneembaar + Gecombineerd 
remsysteem + Optie voor 1 of 2 
extra accu's/meer actieradius

- Prijs - Actieradius met 
standaardaccu's - Krap voor twee 
personen - Prijs vervangende accu 
- Motor schiet soms tekort 

- Display niet afleesbaar in zonlicht 
- Niet voor 1.80 of langer - Geen 
krachtige motor - Remmen - Bij-
rijder zit krap - Gas lastig doseren 

- Zeer simpel display - Materiaal/
constructie - Remmen - Te klein 
voor lange personen en/of bijrijder 
- Slome acceleratie 

- Verlichting ronduit slecht - 
Prijs (optionele) extra accu('s) 
-  Actieradius standaardaccu - 
Afwerking kan beter - Prijs
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ter dan de hekkensluiter van de remtest 

(Niu met remweg van 9,5 meter). Deson-

danks: op alle scooters krijgen we al snel 

het gevoel zonder problemen en prettig 

onderweg te zijn. Zelfs op de Unu met de 

kleinste wielen, die daardoor wat onrustig 

en instabiel draait en rijdt. Ruwe vuistre-

gel: hoe groter de wielen, hoe prettiger de 

rijervaring.

Bergruimte en comfort
De dure scooters (Vespa, Govecs en Kum-

pan) zijn niet alleen zwaarder dan de goed-

kope modellen. Ze bieden ook meer zit-

ruimte, comfort en plek voor een bijrijder. 

Over bergruimte zegt het minder. Onder 

het zadel van de Vespa kun je makkelijk 

een jethelm kwijt, terwijl in de loodzware 

Govecs (138 kg!) amper een handtas past. 

Nog belangrijker: je eigen comfort. De 

kleintjes (Niu, Unu en Vässla) zijn veel lich-

ter en daardoor makkelijker te hanteren. 

Lange mensen (> 1.80 meter) zitten echter 

te krap op dit drietal. Ook voor een bijrij-

der is niet altijd voldoende ruimte én denk 

aan het maximaal toegestane gewicht. Bij 

de Torrot is dat bijv. 143 kilo: twee perso-

nen van 75 kg zijn samen al te zwaar voor 

dit model. 

Tekortkomingen
Voor deze prijzen mag je een goed preste-

rend product verwachten. Dat geldt niet 

voor alle deelnemers. De Vässla hield haar 

topsnelheid van 45 km/u niet goed vast, 

en zakte telkens af naar zo’n 37 km/u. 

Hinderlijk, maar mogelijk ook gevaarlijk 

tussen ander verkeer. De prijzige Kumpan 

heeft de grootste tekortkoming. De kop-

lamp verlicht de weg nauwelijks, slechts 

tot zo’n 5 meter vóór de scooter. Daarom 

krijgt de dure Kumpan puntenaftrek en 

een overall score van slechts 4,8 uit 10. 

Jammer, want verder is dit een prima 

scooter. 

Conclusie
De Govecs – krachtpatser in retrojasje 

–  verliest nét van de gestroomlijnde Ita-

liaanse Vespa Elettrica: grote actieradius 

met basisaccu, veel bergruimte, fi jne rijei-

genschappen en comfort. De Govecs heeft 

dan weer de beste remmen en pittigste 

motor, maar anderzijds te weinig actieradi-

us met basisaccu en amper opbergruimte. 

De andere dure modellen (Kumpan en Tor-

rot) hebben minpunten die hun prijs niet 

rechtvaardigen. En de drie goedkopere 

modellen? Opvallend: ze scoren niet veel 

slechter dan hun veel duurdere broers. 

Neem je genoegen met minder comfort, 

simpel display, bescheiden motorvermo-

gen en zwakkere remmen? Dan zijn ook 

dit heel aardige – en zuinige! – scooters. 

Govecs

Kumpan

Torrot

Vespa

NIU

Vässla

unu

ACCELERATIE in sec van 0 - 40 km/u

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ONDERWEG – TEST E-SCOOTERS

WAAROM BROM?
Lees waarom we gekozen hebben voor elektri-
sche bromscooters en niet voor snorscooters op 
anwb.nl/e-scooters. Daar vind je ook een filmpje 
van de test, evenals extra informatie per scooter.

Govecs

Vespa

Kumpan

Torrot

unu

Vässla

NIU

REMWEG in meters van 40 km/u 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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pan) zijn niet alleen zwaarder dan de goed-
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ACCELERATIE in sec van 0 - 40 km/u
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ONDERWEG – TEST E-SCOOTERS

WAAROM BROM?
Lees waarom we gekozen hebben voor elektri-
sche bromscooters en niet voor snorscooters op 
anwb.nl/e-scooters. Daar vind je ook een filmpje 
van de test, evenals extra informatie per scooter.
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unu

Vässla

NIU

REMWEG in meters van 40 km/u 
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Knip je voordeel

ALLESKUNNERS
LEDEN

AANBIEDING

WATERDICHTE LAARS
Kom naar de ANWB-winkel 

of shop op 
anwb.nl/winkelkampioen.

Alleen voor ANWB-leden: Human Nature herenlaars Petter met € 50,99 korting of dameslaars Polly met 
€ 60,99 korting. Lever deze bon in bij een ANWB-winkel of shop op anwb.nl/winkelkampioen. OP = OP. 
Geldig van 25 november t/m 29 december 2019.

Warm gevoerde leren 
laarzen om de winter mee 
door te stappen. Te mooi 
om te laten lopen!

Kampioen voordeelbon

  129,99
  79,-

  139,99
  79,-

Damesmodel.
Ook in cognac

Herenmodel.
Ook in zwart en 

donkerbruin
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De wereld rond  in  1.222 dagen
MET EEN ELEKTRISCHE AUTO NAAR AUSTRALIË

Voor veel mensen is de beperkte actieradius 
van een elektrische auto een belangrijke reden 
er geen aan te schaffen. Onzin, vindt Wiebe 
Wakker (32). Hij reed 100% op stroom van 
Nederland naar Australië!

Voor het eerst in 3,5 jaar tijd zit Wiebe 

Wakker straks weer in Haarlem onder 

de kerstboom. De kunstacademiestudent 

heeft een boel om op terug te kijken: wat 

begon als een ambitieus afstudeerproject, 

groeide uit tot wereldnieuws toen Wiebe 

afgelopen zomer na 100.000 kilometer zijn 

elektrische Volkswagen over de Sydney 

Harbour Bridge reed.  

‘Al sinds ik in 2009 met een rugzak door 

Australië trok, droomde ik van een reis 

met een missie. Dat ik op een dergelijke 

manier wilde afstuderen, stond vast. Ik 

had alleen nog geen concreet idee. Toen ik 

daarover aan het nadenken was, raakte de 

elektrische auto in zwang. Ik ben nooit een 

groot autoliefhebber geweest, maar EV’s 

vond ik direct tof. Ze zien er gewaagd uit, 

zijn snel en bevatten de nieuwste snufjes. 

Maar in Nederland stuitte de aandrijflijn 

vooral op vooroordelen. De hardnekkigste 

daarvan was dat je met een elektrische 

auto geen lange afstanden kunt afleggen. 

Zo is het Plug Me In-project ontstaan.’ 

 

Blue Bandit
Wiebe vertrok zonder geld naar de an-

dere kant van de wereld. Hij vertrouwde 

onderweg op de goedheid van zijn mede-

mens, die via een speciale website stroom, 

eten of een slaapplek kon aanbieden. Zelfs 

een naar elektrische auto omgebouwde 

Volkswagen Golf Variant werd aan hem 

geschonken. De student raakte zo aan 

zijn EV verknocht, dat hij het ding een 

bijnaam gaf: Blue Bandit. En geef hem eens 

ongelijk: uiteindelijk bracht hij 1.222 dagen 

achter het stuur van de Volkswagen door. 

In Europa sliep hij er zelfs een aantal keren 

in. ‘Wanneer ik geen slaapplek kon vin-

den, reed ik naar een vestiging van Ikea. 

Die hebben altijd een groot parkeerterrein 

met gratis laadplekken. Als ik mazzel had, 

kon ik ook nog net het wifi-signaal oppik-

ken, om mijn website bij te werken.’

 

In drieënhalf jaar tijd legde Wiebe 100.450 

kilometer af en bezocht hij 34 landen. 

‘Eenmaal onderweg kreeg ik zoveel aan-

biedingen, dat ik besloot niet de kortste 

route te rijden. Een ervaring als deze maak 

je maar één keer in je leven mee en daar 

wilde ik van genieten.’ Wiebe gebruikt dat 

laatste woord bewust: hoewel zijn reis in 

Indonesië bijna tot een vroegtijdig einde 

kwam vanwege water in de batterij, is hij 

juist dankbaar voor de momenten dat het 

tegenzat. ‘Door om te gaan met onzekerhe-

den, leer je op eigen benen staan.’

‘In Azië en Australië kwam ik altijd wel 

‘In Azië en 
Australië 

kwam ik altijd 
wel 220 km 
ver op een 
volle accu’
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ONDERWEG – ELEKTRISCH DE WERELD ROND

De wereld rond  in  1.222 dagen

220 kilometer ver op een volle accu. Mijn 

record is 235 kilometer. Ik probeerde een 

snelheid van 90 km/u aan te houden; dat 

is het meest efficiënt als je lange afstanden 

wilt afleggen. In de meeste niet-Westerse 

landen bestaat er nog geen infrastructuur 

voor elektrische auto’s, dus opladen deed 

ik voornamelijk bij de mensen thuis, aan 

een regulier stopcontact.’ 

complete familie terecht. Eenmaal gearri-

veerd kwam ik in contact met een stel au-

toliefhebbers. Die vonden het zo leuk wat 

ik deed, dat ze een post plaatsten op Insta-

gram; het enige sociale medium dat in Iran 

niet achter een filter zit. Nog geen 24 uur 

later kon ik overal in het land terecht!’ 

Nog even en de voormalig student zit 

straks inderdaad onder de kerstboom. 

Zijn toekomstplannen? ‘Daar ben ik nog 

niet over uit. Ik word veel gevraagd voor 

presentaties, maar wil niet mijn hele leven 

degene blijven die met zijn elektrische 

auto naar Australië is gereden. Voorlopig 

verdien ik daar overigens wel mijn brood 

mee: ik ben 32 jaar en woon nog steeds 

bij mijn moeder. Daar moet eerst iets aan 

veranderen!’

 

Toekomstplannen
De warmste herinneringen bewaart 

Wiebe aan Iran. ‘Doorgaans vond ik mijn 

slaapplekken via social media, maar de 

bevolking is daar afgesloten van internet. 

Aanvankelijk had ik in het land ook maar 

één overnachtingsplek aangeboden gekre-

gen van iemand in Teheran. Om bij hem te 

komen, kon ik onderweg bij zo’n beetje zijn 

Opladen deed 
Wiebe meestal 
aan een regulier 
stopcontact.

Wiebe vertrok 
zonder geld naar 
de andere kant 
van de wereld.

  BEKIJK OP ANWB YOUTUBE HOE 
WIEBE ZIJN AUTO AANBIEDT BIJ 
HET LOUWMAN MUSEUM
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Beste Frits,
 
Eind 2019 is in zicht. Een jaar waarin we opnieuw slachto� ers 
hebben kunnen helpen. Slachto� ers in het verkeer, maar ook van 
misdrijven, seksueel geweld en medische incidenten. Want iedereen 
kan plots iets meemaken, waardoor hij of zij extra steun nodig heeft 
om er weer bovenop te komen.
 
De ANWB helpt ons als medeoprichter en trouwe sponsor al 30 jaar. 
Ik wil jou en alle collega’s bij de ANWB daar enorm voor bedanken. 
Want dankzij jullie raad en daad kunnen we écht het verschil maken 
voor slachto� ers. Dat doen we bijvoorbeeld met een nieuwe therapie 
voor verkeersslachto� ers en nabestaanden die met veel klachten 
blijven lopen. Ook zetten we ons in om de wet te veranderen zodat 
notoire wegpiraten harder worden aangepakt. Fijn dat we bij al die 
nieuwe projecten mogen rekenen op de steun van de ANWB. Samen 
werken we aan een betere opvang van slachto� ers, maar ook aan dat 
belangrijke doel: een veilig verkeer voor iedereen. 
 
ANWB bedankt! 
Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachto� erhulp

Beste Ineke, 
 
Fijn om te horen dat jullie zo veel mensen met een traumatische 
ervaring helpen. De ANWB was inderdaad 30 jaar geleden 
een van de initiatiefnemers van het Fonds. De zorg voor 
verkeersslachto� ers stond nog in de kinderschoenen, en samen 
hebben we er voor gezorgd dat er een helpende hand naar deze 
mensen wordt uitgestoken.
 
Goed dat je jullie werk hier weer eens onder de aandacht brengt. 
Zoals je weet, steunen wij het Fonds Slachto� erhulp van harte, ook 
� nancieel. Verkeersveiligheid is voor de ANWB al meer dan 100 jaar 
een kernthema, en sinds de oprichting van het Fonds Slachto� erhulp 
in 1989 is er gelukkig ook oog  voor de slachto� ers. Er is veel geld 
nodig om deze mensen op een goede manier bij te staan, vooral 
omdat het aantal verkeersdoden en -gewonden de laatste jaren weer 
stijgt. Het zou heel mooi zijn, als veel Kampioenlezers besluiten in 
actie te komen en het Fonds steunen! 
 
Met vriendelijke groet,
Frits van Bruggen, directeur ANWB

‘Het is 
belangrijk 

dat we een 
helpende hand 

uitsteken’

‘De ANWB ziet ook 
het belang van 
goede zorg voor 
verkeersslacht o� ers’

Fonds Slachto� erhulp: altijd in actie voor slachto� ers
Jaarlijks worden in Nederland 1,7 miljoen mensen slachto� er van een misdrijf, ongeval of ramp. Niemand kiest ervoor om slachto� er te worden. 
Dat overkomt je. Daarna wil je de draad weer oppakken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie 
zet Fonds Slachto� erhulp zich in voor deze mensen. Zodat zij de hulp en erkenning krijgen die ze verdienen. www.fondsslachto� erhulp.nl  
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Wij zijn 
op de 

wereld
om elkaar 
te helpen

Marcus Aurelius

Dankzij jouw lidmaatschap kan de ANWB les geven in 
verkeersveiligheid, wandel- en fietsroutes uitstippelen 
én producten testen op veiligheid, zoals kinderzitjes en 

autobanden. Drie ANWB’ers aan het woord.
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PORTRET

Maarten G. Kok (33) 
Projectmanager bij 
ANWB Betrokken 

‘We delen helmen uit aan kinderen 
van 5 tot 7 jaar. Die zijn nog niet zo 
vaardig op de fiets. Hun ongelukken 
zijn vaak gewoon onkunde: bochten 
te scherp nemen, uitglijden. En hun 
hoofdjes zijn niet goed beschermd. 
Op de scholen waar we komen, zien 
we dat kinderen vaak met de auto 
of in de bakfiets naar school worden 
gebracht. Als ze weinig ‘vlieguren’ 
maken, leren ze het ook minder snel. 
Het project waar ik me mee bezig 
houd, Veilig Fietsen naar School, is 
onderdeel van ANWB Streetwise. 
Voetballer Edwin van der Sar richtte 
de Edwin van der Sar Foundation op 
nadat zijn vrouw een hersenbloeding 
kreeg: de stichting hee�  als doel om 
mensen met hersenletsel te onder-
steunen, maar ook het voorkomen 

ervan. Samen met hen hebben wij 
een fietshelmenproject bedacht. Zij 
doneren helmen, wij delen ze uit aan 
kinderen in groepen drie en vier van 
basisscholen en verzorgen lessen 
hierbij. We zijn begonnen in Gelder-
land en Overijssel, het zou leuk zijn 
om uit te breiden naar andere provin-
cies. De ANWB is geen voorstander 
van een helmplicht, maar wel voor 
het dragen van een helm op basis van 
vrijwilligheid. 
Het leuke aan mijn werk is dat ik met 
alle partijen aan tafel zit, ik praat met 
de foundation, met instructeurs, met 
gemeentes. En de kinderen zijn altijd 
heel blij met het cadeau, het hee�  een 
hoog feelgood-gehalte.’ 

‘Het hee�  een 
hoog feelgood-

gehalte’
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Marieke Haafkens (55) 
ANWB Route-expert

‘Wandelend door een boerenstreek 
at ik een broodje op een bankje. Er 
kwam een boer aan. Hij moest de 
koeien van het ene weiland naar het 
andere brengen. Met een enorm ge-
duld stuurde hij de koeien aan. Het 
was nét een voorstelling. Ik klapte, en 
hij boog.
Op tochten maak je altijd grappige 
dingen mee. Je ziet iets anders dan je 
eigen normale leven, je laadt jezelf op 
met verhalen. Dát vind ik zo mooi aan 
wandelen of fietsen. 
Ik maak nu zo’n vijf jaar wandel- 
en fietsroutes voor de ANWB. Thema-
routes zoals een Dutch Design-route 
in Eindhoven, een Wildspotten op de 
Veluwe-route of een Mindfulness-
route. Daarnaast controleren we ieder 
jaar honderden fiets- en wandelrou-
tes met behulp van vrijwilligers. Toch 
krijgen we via mail, Twitter en ons 
Contactcenter nog knelpunten door. 
Er wordt aan de weg gewerkt, een 
bord is niet teruggeplaatst, noem 
maar op. Die lossen we op. We wil-
len dat de routes makkelijk te volgen 
zijn, dat mensen een plezierige dag 
hebben zonder tegenvallers. 
Het leukste van dit werk is het testen 

van een nieuwe route die je hebt 
uitgestippeld. Soms denk je: wow dit 
is een pareltje! In mijn vrije tijd maak 
ik meerdaagse fietstochten met mijn 
man, of we nemen de tram naar Sche-
veningen en wandelen terug naar ons 
huis in het centrum. Twee keer in de 
week wandel ik naar mijn werk, dan 
zie ik eekhoorntjes, een roofvogel. 
Het houdt me fit én gelukkig.’

‘Ik klapte, 
de boer boog’
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Marieke Haafkens (55) 
ANWB Route-expert

‘Wandelend door een boerenstreek 
at ik een broodje op een bankje. Er 
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andere brengen. Met een enorm ge-
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hij boog.
Op tochten maak je altijd grappige 
dingen mee. Je ziet iets anders dan je 
eigen normale leven, je laadt jezelf op 
met verhalen. Dát vind ik zo mooi aan 
wandelen of fietsen. 
Ik maak nu zo’n vijf jaar wandel- 
en fietsroutes voor de ANWB. Thema-
routes zoals een Dutch Design-route 
in Eindhoven, een Wildspotten op de 
Veluwe-route of een Mindfulness-
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PORTRET

Paul Engel (56) 
ANWB Expert 
Automotive 

‘De ANWB test consumentenproduc-
ten. Twee bekende tests die ieder jaar 
terugkomen, zijn de autostoeltjes- en 
(winter)bandentests. De uitslagen 
hiervan worden in verschillende 
landen gepubliceerd, en omdat we 
zo’n groot bereik hebben, merken we 
dat fabrikanten onze uitslagen zelfs 
meenemen in hun productontwikke-
ling. Ze willen graag ‘goed uit de test 
komen’, dat is leuk om te merken. 
Voorbeeld: de zijwaartse botsing, die 
wij toepassen in de autostoeltjestest, 
hee�  ervoor gezorgd dat stoeltjes nu 
zijdelingse bescherming hebben. Dit 
is zelfs opgenomen in de nieuwe wet-
telijke norm.

Bij de bandentests hebben we voor 
het eerst bestelautobanden getest. 
Deze worden ook gebruikt onder per-
sonenbusjes, campers en caravans. 
We ontdekten dat het overgrote deel 
slecht presteert op nat wegdek, wat 
zorgelijk is: ze zijn vooral ontwikkeld 
voor een lange levensduur en niet 
voor rijden in de regen. Een nieuw 
aandachtsgebied is veiligheidssys-
temen in nieuwere auto’s, zoals een 
noodremsysteem. Werkt zo’n systeem 
bijvoorbeeld nog als de camera vies 
is?
Ik werk 26 jaar bij deze organisatie. 
Nu bij ANWB Experts. Een deel van 
mijn werk bestaat uit het verzamelen 
en produceren van auto gerelateerde 
informatie. Via ons expertplatform 
krijgen we talloze vragen van leden, 
over autokosten, belastingen, wet-
geving, occasions, enzovoort. Ik zorg 
ervoor dat we al die kennis in huis 
hebben. Ja, ik ben wel wat je noemt 
een automotive expert.’ 

‘Wat als de 
camera vies is?’
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PARKEER GOEDKOPER MET DE ANWB

Maak kans op 
€ 50,- parkeergeld
We geven 100x 
€ 50,- parkeergeld 
weg. Wat je daarvoor 
moet doen? Helemaal 
niks, behalve 
parkeren met ANWB 
Parkeren. 

Herken je dit? Iedere keer zoeken naar 

een parkeerautomaat, uitvogelen hoe die 

werkt, vooraf niet weten hoe lang je wilt 

parkeren en niet weten wat de kosten 

per uur zijn. Dan is ANWB Parkeren de 

oplossing. 

Goedkoper en betrouwbaar
ANWB Parkeren vervangt de parkeer-

automaat. Je kunt eenvoudig een par-

keerplek betalen met de app of door te 

bellen. Je hoeft niet meer van tevoren in 

te schatten hoe lang je gaat parkeren. Dat 

scheelt je naast gedoe ook geld. Over geld 

gesproken, afrekenen gaat achteraf via je 

bank en ANWB-leden krijgen korting op 

de transactiekosten. Mooi meegenomen: 

de Consumentenbond testte de ANWB 

app als meest betrouwbaar.

Ledenvoordelen
• Gratis registratie en 6 tot 10 cent extra 

korting op transactiekosten.

• Eerste maand geen transactiekosten.

• Parkeer in heel Nederland op straat met 

de app en in 150 Q-Park locaties met gra-

tis P+ Pas t.w.v. 5 euro.

• Parkeerapp ANWB Onderweg meldt ook 

goedkopere plekken.

Winactie
Wij geven 100x € 50,- aan parkeergeld 

weg. Wat je daar voor moet doen? Parkeer 

voor 15 december 2019 met ANWB 

Parkeren, dan maak je automatisch kans.

Winnaars krijgen persoonlijk bericht. 

Meer info op anwb.nl/mobielparkeren.

ZO BEGIN JE
1. Vraag je gratis login aan op: 
    anwb.nl/mobielparkeren
2.  Download ANWB Onderweg app: 
    anwb.nl/app

1. Parkeer 
je auto

4.  Betaal maandelijks 
je parkeerkosten met 
automatische incasso

2. Start de parkeer-
transactie in ANWB 
Onderweg app

3. Stop de tijd als 
je weer vertrekt

ZO WERKT ANWB 
PARKEREN

ONDERWEG – PARKEREN

START HIER 
MET MOBIEL 
PARKEREN!
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www.pharosreizen.nl/gelezen-in/kampioen  |  023 - 55 42 870

Een schitterende ontdekkingsreis met je eigen auto! Je reist via 
de ruige kliffen en fjorden van de Faeröer eilanden naar IJsland. 
Je keert terug met foto’s die je het liefst in posterformaat aan de 
wand zult hangen. Stranden in toverkleuren, gletsjermeren vol
ijsschotsen, smeulende lavavelden… Ook de ‘soundtrack’ van 
deze reis is overweldigend: klaterende watervallen, bulderende 
geisers, sissende kraterpoelen en kwetterende papegaaiduikers. 
Een reis waar je nog jaren van zult nagenieten. 

JE VERBLIJFT aan het begin en eind van je reis op het schip M/S 
Norröna van Smyril Line. Aan boord kan je vanaf het zonnedek 
genieten van het uitzicht en kun je uit meerdere restaurants 
kiezen voor een smakelijke maaltijd. De volgende ochtend kom je 
aan bij de Faeröer eilanden. Je verblijft 3 nachten in een 
comfortabel hotel in Torshávn. Hierna stap je weer aan boord van 
de Smyril Line om verder te varen naar IJsland. Je rijdt in 8 dagen 
langs alle hoogtepunten van het eiland, zoals de golden circle, 
het Mývatn-meer, de Gulfl lfoss-waterval en de zwarte stranden 
bij Vik.

INBEGREPEN
•    retourovertocht Hirtshals - Seyðisfjörður met Smyril Line,

op de heenweg via Torshávn (Faeröer eilanden) 
•    4x overnachting in een tweepersoonsbinnenhut
•    3x overnachting met ontbijt op de Faeröer eilanden
•    7x overnachting met ontbijt in IJsland
• reisbescheiden met geheimtips en suggesties voor route/uitstapjes
•    wegenkaart IJsland
•    ANWB-reisgids Extra IJsland
•    live-tips ter plaatse

(via WhatsApp)
•    CO2-compensatie

BALTISCHE STATEN
(EN SINT-PETERSBURG)

GEISERS, GLETSJERS EN 
VULKANEN

16- of 19-daagse rondreis Baltische Staten en optioneel Rusland 15-daagse rondreis Faeröer eilanden en IJsland

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten
(€ 25,-), Calamiteitenfonds (€ 2,50), toeristenbelasting.
* vroegboekkorting geldig bij boekingen voor 31/01/2020.

Laat je meenemen langs de roerige geschiedenis van de 
Baltische landen. In deze reis combineer je Estland, Letland, 
Litouwen en optioneel Rusland, wat je een extra goed beeld geeft 
van deze fascinerende regio. Je wisselt ongerepte natuur vol 
kleurrijke bossen, verlaten stranden en visserdorpjes af met 
historische cultuursteden. Aanschouw de verschillende 
bouwstijlen, zoals middeleeuws Tallinn, de jugendstil van Riga
en de statige paleizen en tuinen van St. Petersburg.  

JE VERBLIJFT aan boord van de schepen van DFDS Seaways,
waardoor je heerlijk uitgerust aankomt in Litouwen. De volgende 
verblijfplaatsen zijn het eiland Kuressaare en kunststad Riga in 
Letland. Daarna reis je door naar Talinn. Bij de 19-daagse reis ga 
je verder naar Rusland, waar je logeert in St. Petersburg. Bij de 
16-daagse reis ga je direct door naar Tartu in Estland en 
Daugavpils in Letland. Je eindigt de reis in Vilnius. Vanaf hier
ga je via Klaipeda terug met de boot naar Kiel.  

INBEGREPEN 16-DAAGSE
•  1x retourovertocht Kiel-Klaipeda met DFDS Seaways in 

een buitenhut, incl. overnachting, ontbijt en diner 
•  13x overnachting incl. ontbijt 
•  activiteitenpakket met entree KGB museum, entree Trakai 

museum en fi etshuur in Kuressaare  
•  Wereldreisgids Estland, Letland, Litouwen
• live-tips ter plaatse (via WhatsApp)
•  CO -compensatie

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserverings-
kosten (€ 25,-), Calamiteitenfonds (€ 2,50)

PRIJZEN 16-DAAGSE
30/04 - 06/06 1.339
07/06 - 20/06 1.389
21/06 - 24/06 1.429
25/06 - 23/08 1.459
24/08 - 06/09 1.389
07/09 - 01/10 1.299

PRIJZEN
06/06 - 19/06 2.394
20/06 - 08/08 2.424

Deze reis is ook te boeken
als 22-daagse variant met 
zoekcode 11805

vanaf

2.394p.p.

Zoekcode: 
98660

vanaf

1.299p.p.

Zoekcode: 
99190

Kuressaare

98660
*Incl. € 75VROEGBOEK-KORTING p.p.

Kampioen12 203x255mm Baltische Staten en IJsland.indd   1 28-10-19   12:27003-090_K12_ADV.indd   33 5-11-2019   10:40:26



af
sn
ed

e KLASSIEKE CONCERTEN 
MET LEDENVOORDEEL

25,-
korting

+ gratis CD
anwb.nl/bachanwb.nl/mozart

Een meesterwerk gehuld in mysteries
Mozart schreef zijn Requiem op zijn sterfbed. 
Dit maakt de compositie des te fascinerender en 
emotioneler. Het Requiem van Mozart werd door de 
film Amadeus bekend bij het grote publiek. 
De feestelijke Krönungsmesse laat een heel andere 
Mozart horen. 

The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands
Olga Zinovieva - sopraan, 
Sytse Buwalda - countertenor, 
Martinus Leusink - tenor, Thilo Dahlmann - bas
Pieter Jan Leusink - dirigent

‘Al eeuwenoud maar nog steeds actueel’
In de passietijd is de Matthäus Passion de favoriete 
compositie in Nederland. The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands zijn specialisten in het uitvoeren van 
Bachs meesterwerk. Het orkest bespeelt authentieke 
instrumenten uit Bachs tijd en het koor wordt geroemd 
om zijn dynamische klank. Pieter Jan Leusink heeft een 
onuitputtelijke passie om de compositie helemaal tot zijn 
recht laat komen voor de luisteraar.

Concertdata
za.   1 feb.  Laurenskerk Rotterdam 19.30
zo.   2 feb.  Janskerk Utrecht 15.00
vr.   7 feb.  Marekerk Leiden 19.30
za.   8 feb.  Stevenskerk Nijmegen 19.30
zo.   9 feb.  Concertgebouw Amsterdam 14.15 
vr. 14 feb.  Martinikerk Groningen 19.30
za. 15 feb.  Concertgebouw Amsterdam 19:30
zo. 16 feb.  Concertgebouw Amsterdam 14.15 
do. 20 feb.  Dominicanenkerk Zwolle 19.30
vr. 21 feb.  Grote Kerk Apeldoorn 19.30
za. 22 feb.  Eusebiuskerk Arnhem 19.30
zo. 23 feb.  Grote Kerk Den Haag 15.00
vr. 28 feb.  Catharinakerk Eindhoven 19.30
za.  29 feb.  Jh. Bosch Artcenter Den Bosch 19.30
zo.    1 mrt.  Concertgebouw Amsterdam 14.15

Concertdata 
vr.   6 mrt. Grote Kerk Elburg 19.00
za.   7 mrt. Concertgebouw Amsterdam 19.30
zo.   8 mrt. Grote Kerk Alkmaar 15.00
vr. 13 mrt. Grote Kerk Apeldoorn 19.00
za. 14 mrt. Janskerk Utrecht 15.00
zo. 15 mrt. Concertgebouw Amsterdam 14.15 
do. 19 mrt. Dominicanenkerk Zwolle 19.00
vr. 20 mrt. Martinuskerk Amersfoort 19.00
za. 21 mrt. Marekerk Leiden 15.00
zo. 22 mrt. Concertgebouw Amsterdam 19.30 
do. 26 mrt. Hooglandse Kerk Leiden 19.00 
vr. 27 mrt. Jh. Bosch Artcenter Den Bosch 19.00
za. 28 mrt. Laurenskerk Rotterdam 14.30 & 19.00 
zo. 29 mrt. Janskerk Utrecht 15.00
vr.   3 apr. Martinikerk Groningen 19.00
za.   4 apr Concertgebouw Amsterdam 14.15
zo.   5 apr. Stevenskerk Nijmegen 14.30 & 19.00
di.   7 apr. Catharinakerk Eindhoven 19.00
wo.   8 apr. Martinikerk Groningen 19.00
do.   9 apr. Eusebiuskerk Arnhem 19.00
vr. 10 apr. Grote Kerk Den Haag 14.30 & 19.00
za. 11 apr. Janskerk Utrecht 13.30
za. 11 apr. Concertgebouw Amsterdam 19.30
zo. 12 apr. Concertgebouw Amsterdam 14.15 & 19.30

ANWB-leden betalen nu € 49,95 (ipv  € 75,00) 

Kijk voor meer informatie, uw extra’s en het 
bestellen van tickets op anwb.nl/bach

ANWB-leden betalen nu € 49,95 (ipv  € 75,00) 

Kijk voor meer informatie, uw extra’s en het 
bestellen van tickets op anwb.nl/mozart

UITVERKOCHT
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UITVERKOCHT

ANWB-K12 2019 RE+MP.indd   1 24-10-19   14:03003-090_K12_ADV.indd   34 5-11-2019   10:40:28

 OPGELOST

‘ Hoe krijg je hondenharen uit  
de bekleding?’

1    Debora Kerkstra: ‘Wij halen altijd de hondenharen uit de auto met een bloemen-
spuit en een rubberen wisser. Eerst de bekleding wat nat spuiten om vervolgens 
met de rubberen wisser eroverheen te gaan. Daarna nog even stofzuigen en bijna 
alle haren zijn verdwenen.’

1    Lydia van den Berg: ‘Ik haal de hondenharen uit de autobekleding met een rubberen 
huishoudhandschoen. Je hebt er maar één nodig. Trek de handschoen aan en maak er lan-
ge aaibewegingen mee over de autobekleding. De haren blijven aan de handschoen kleven 
en je kunt ze er makkelijk vanaf halen. Daarna aai je verder tot je weer een aanzienlijke 
hoeveelheid haar hebt “gevangen”.’

1    René Rotgans: ‘Ik gebruik ducttape. Daarmee gaan zelfs de haren van mijn 
jackrussel uit de bekleding.’

3X OPGELOST DOOR ANWB-LEDEN!
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OVER MET DE AUTO NAAR DE 
WINTERSPORT

expertONZE

‘Niet waar. All seasonbanden banden zijn wettelijk wel toegestaan in landen waar 

winterbanden verplicht zijn, maar ze zijn niet geschikt om even een besneeuwde 

bergpas op en af te rijden. Een all seasonband heeft ten opzichte van een goede 

winterband duidelijke tekortkomingen op het gebied van tractie en zijdelingse 

grip in de sneeuw. Op hellende wegen met sneeuw zal er al snel onvoldoende grip 

zijn; wegrijden vanuit stilstand op een helling wordt dan heel lastig. In Nederland 

is de all seasonband inzetbaar. Ga je naar een wintersportoord, dan ben je vanuit 

veiligheidsoogpunt aangewezen op winterbanden.’

ALL SEASONBANDEN ZIJN GOED 
GENOEG VOOR OP WINTERSPORT 

STELLING WAAR/NIET WAAR?

‘Specialist versus 
allrounder: de 
winterband blij
  
het beste als je op 
wintersport gaat.’

Erik Jan de Jong
ANWB Expert

36
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zijn; wegrijden vanuit stilstand op een helling wordt dan heel lastig. In Nederland 

is de all seasonband inzetbaar. Ga je naar een wintersportoord, dan ben je vanuit 

veiligheidsoogpunt aangewezen op winterbanden.’

ALL SEASONBANDEN ZIJN GOED 
GENOEG VOOR OP WINTERSPORT 

STELLING WAAR/NIET WAAR?

‘Specialist versus 
allrounder: de 
winterband blij
  
het beste als je op 
wintersport gaat.’

Erik Jan de Jong
ANWB Expert
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IN WELKE LANDEN ZIJN 
WINTERBANDEN VERPLICHT? 
‘In 18 Europese landen geldt een winterbandenplicht, 

waaronder Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. All 

seasonbanden zijn ook toegestaan. Kijk op anwb.nl/

winterbanden voor alle regels en boetes per land. 

Zo geldt bijvoorbeeld in Duitsland, Luxemburg en 

Oostenrijk de verplichting alleen als er sprake is van 

winterse omstandigheden. Duitsland kent een oplopende 

boete: voor het niet hebben van geschikte banden is de 

boete € 60,-, bij hinder € 80,- en bij kans op gevaar

€ 100,-. In Oostenrijk is de boete € 35,-, maar bij kans op 

gevaar kan hij oplopen tot € 5.000,- en inbeslagname van 

de auto. Ook zonder een verplichting is het advies om bij 

sneeuw niet met zomerbanden de weg op te gaan, ook in 

Nederland.’

‘Als je betrokken bent bij een ongeval in een land waar winterbanden 

verplicht zijn en je rijdt op ongeschikte banden, dan kan dat gevolgen 

hebben voor de aansprakelijkheid en de schadevergoeding. Dit kan 

betekenen dat je (een groter deel van je) eigen schade of dat van de 

tegenpartij zelf moet betalen. Onder ongeschikt kunnen ook winterbanden 

vallen met te weinig profi el. Aanbevolen wordt minimaal 4 millimeter 

profi eldiepte. In Oostenrijk is dat een wettelijke eis.’

Geen winterbanden. Ben ik 
aansprakelijk bij een ongeluk?

VAKANTIE - 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

HOE SNEL MAG JE 
RIJDEN MET EEN 
SKIBOX OP HET DAK? 
‘De maximumsnelheid van een auto met 

skibox is hetzelfde als zonder. De skibox 

kan wel zijn beperkingen hebben. Meestal 

adviseert de fabrikant een snelheid tot 130 

km/u.’

Wanneer zijn 
sneeuwkettingen nodig?
‘Sneeuwkettingen bieden extra grip en veiligheid op sterk 

besneeuwde en gladde bergweggetjes, waar zelfs winterbanden 

tekortschieten. Op sommige trajecten ben je verplicht om 

sneeuwkettingen te gebruiken. Dat wordt aangegeven met 

een verkeersbord met daarop een afbeelding van een wiel met 

sneeuwketting. Zorg voor de juiste maat sneeuwketting en oefen 

thuis een keer met omleggen. In de sneeuw is het lastiger.’

Als banden voorzien zijn van het ‘berg met sneeuwvlok’ symbool, dan weet je dat ze 
beschikken over wintereigenschappen. Daaronder vallen alle winterbanden, maar ook 
all seasonbanden hebben dit opschri� . Fabrikanten mogen het symbool pas gebruiken 
als de band geslaagd is voor een remtest op sneeuw. Sommige banden zijn voorzien van 
het symbool M+S (modder en sneeuw). Dit zegt echter niets over de rijeigenschappen 
onder winterse omstandigheden. M+S kan ook op zomerbanden staan.

 ER ZITTEN GROTE KWALITEITSVERSCHILLEN TUSSEN WINTERBANDEN ONDERLING. 
BEKIJK ONZE TESTS OP ANWB.NL/WINTERBANDENTEST
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De feestdagen staan voor de deur. Tijd voor gezelligheid! 
Maar zit die deur wel goed op slot als je van huis gaat? En 
hoe houd je gillende keukenmeiden op afstand? Op naar een 
zalige én zorgeloze kerst. 

4 instinkers
1.   Open doen voor ‘bezorgers’ 

die met een vlotte babbel een 
appartementencomplex of portiek 
proberen binnen te komen.

2.   Verpakkingen van dure 
kerstcadeaus (‘Wow, een nieuwe 
flatscreen!’) op straat zetten.

3.   Waardevolle spullen in je tuin laten 
staan. Deze zijn niet verzekerd. 
Berg ook je tuinmeubels op als 
het even kan; dat zijn handige 
hulpmiddelen voor inbrekers.

4.    Een kerstgroet plaatsen op social 
media vanaf je vakantieadres. Niet 
iedereen hoeft te weten dat jullie 
niet thuis zijn ...

Inbrekers hebben weinig op met de kerstgedachte. 

In december en januari komen zij het meest in actie. 

Koploper: 1 januari, met 449 gevallen tegenover 172 op 

een gemiddelde dag. Even toosten met de buren? Doe 

je deuren en ramen op slot en blijf alert. In het tumult 

van gillende keukenmeiden en spontane straatborrels 

Een zalige,
zorgeloze kerst!

IN
ST

INKER

4

vallen ongure types minder op. Zo’n straatborrel is overigens wél 

een goed middel om je buurtgenoten te leren kennen. En mensen 

die elkaar kennen zijn eerder geneigd een oogje in het zeil te 

houden. Houden inbrekers niet van. Die gaan trouwens het liefst 

door de achterdeur (36%), een raam op de benedenverdieping (23%) 

of de voordeur (21%). 
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GOED VERZEKERD, 
ÓÓK BIJ SNEEUW
Speciaal voor ANWB-leden zijn al onze woon-
verzekeringen nu het 1ste jaar extra voordelig. 
Of het nu gaat om een Inboedel-, Opstal- en/of 
Aansprakelijkheidsverzekering. Hoe langer je 
lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%! 
 
Ga naar anwb.nl/woonverzekering en bereken 
eenvoudig je premie. 

(On)gelukkig 
nieuwjaar!
Een vuurpijl die de verkeerde afslag neemt 
door het keukenraam of een duizendklapper 
die het gemunt hee	  op je auto. Tijdens oud 
& nieuw kan er wel eens iets misgaan. Wat 
vergoedt je woonverzekering (niet)?

WEL. Brandschade aan je inboedel door 
vuurwerk. 

WEL. Schade aan ramen/glaswerk door 
vuurwerk of explosies. Let op: bij 
 sommige verzekeraars moet je een 
aparte glasverzekering afsluiten.

WEL.  Vuurwerkschade aan je auto. Dit kun 
je niet op je woonverzekering verha-
len, maar valt vaak onder je autover-
zekering. Meestal moet je hiervoor wel 
allrisk verzekerd zijn.

NIET. Huisdieren die meubilair kapot knau-
wen of op het tapijt plassen uit angst 
voor vuurwerk. Zorg dat je huisdier 
niet alleen is of een beetje gewend 
aan harde geluiden. Tip: op YouTube 
bestaan vuurwerk-geluidstrainingen.

Let it snow…
Wist je dat het oosten van het land twee keer zoveel kans hee	  op een witte 
kerst als het westen (10% versus 5%)? Oké, de kans op zo’n dik pak sneeuw 
is misschien klein, maar de gevolgen voor je huis kunnen groot zijn. Bij veel 
sneeuw zijn woningen met een plat dak het meest vatbaar voor lekkage. Heb 
je een woonverzekering bij de ANWB, dan wordt waterschade door sneeuw of 
smeltwater vergoed, óók als je een raam of deur open hebt laten staan (oeps).

Kerstboom aan of uit?
Laat jij altijd een paar lampen aan als je er met de donkere 
dagen op uit gaat? Goed bezig, maar pas wel op met die 
lichtshow in je kerstboom. Slechte kerstverlichting en een 
kurkdroge boom kunnen voor brand zorgen. Je herkent 

veilige (led-)lampjes aan het KEMA-keurmerk. Maar dan 
nog: zet je kerstverlichting uit als je van huis gaat en 
zorg voor een tijdschakelaar op je normale lampen.  

Trek ook de stekker uit apparaten waar een accu in zit, 
om doorbranden te voorkomen.

WEL O
F N

IET

?
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Heerlijk
Chalkidiki

WANDELSCHOENEN EN 
SLIPPERS MEE!
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et is ontroerend om te zien hoe gids Vasili Za-

manis zich verkneukelt over zijn ‘archeologi-

sche verrassing’. Als een olijke klipgeit hopt 

de eigenaar van outdoorbedrijf My Dream 

For You van kei naar kei op het 2.600 jaar oude voet-

pad in oud-Stagira. We kijken nieuwsgierig rond waar 

onze surprise kan zijn, maar meer dan een handjevol 

stenen muren biedt de fortificatie aan de Strymoni-

sche Golf niet. Wél een schitterend wandelpad langs 

de diepblauwe zee naar het stadje Olympiada, waar 

we over een half uur op een terras aan de boulevard 

zullen neerstrijken. 

Vasili wijst naar een halfronde muur die verrassend 

intact is gebleven. We bespeuren zowaar een antieke 

marmeren vloer die de tand des tijds (en nogal wat 

oorlogen) heeft overleefd. ‘Jullie staan met 99 procent 

zekerheid op het graf van Aristoteles!’, onthult onze 

gids. Ongelooflijk … de grootste filosoof aller tijden. 

‘Pas in 2016 kwam het onomstotelijke bewijs’, vertelt 

Vasili. ‘Volgens middeleeuwse geschriften brachten 

de bewoners van Stagira de as van Aristoteles na zijn 

dood in 322 voor Christus terug naar zijn geboorte-

plaats.’ 

 
550 kilometer strand
Kunnen we nog meer verrast worden? Het schier- 

eiland Chalkidiki, op een half uur rijden van de lucht-

haven in Thessaloniki, doet bij ons vooralsnog geen 

belletje rinkelen. Toch profiteren keurige gezinnen uit 

buurlanden Bulgarije en Noord-Macedonië massaal 

van de 550 kilometer strandvertier. Chalkidiki biedt 

Zandstranden met een hoog Blue 
Lagoon-gehalte en schitterende 
wandelroutes. Welkom in de 
Griekse vakantiestreek Chalkidiki! 

VAKANTIE– GRIEKENLAND
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zelfs de schoonste stranden van Griekenland met 89 

blauwe vlaggen in 2018. Intussen ontdekken steeds 

meer Nederlanders de tropisch gekleurde Egeïsche 

Zee, met haar smaragden en turquoise tinten. 

‘Het is hier gewoonweg schitterend’, vertelt de 

oer-Rotterdamse Rita Verhoog (58) die met echtgenoot 

Gerrit (57) al jaren vakantie viert op Kassandra, het 

meest toeristische deel van Chalkidiki. ‘Als ik uit mijn 

hotelraam staar, zie ik zee en dennen. Heerlijk toch?’  

Rita en Gerrit raden aan vooral de fraaie oude dorpjes 

te bekijken.  

Panoramatop
Zelf hadden we het niet leuker kunnen bedenken: 

met gids/chauffeur Vassilis Delimitsios van Greek 

Adventures verkennen we Sithonia, het groenste 

deel van Chalkidiki. Handig voor onze navigatie: het 

schiereiland telt als het ware drie ‘tanden’ en draagt 

daarom de trotse bijnaam Drietand van Poseidon. 

Kassandra is – vanuit Thessaloniki gezien – de meest 

linkse tand, Sithonia de middelste en het klooste-

reiland Athos de meest veraf gelegen tand. Onze 

4x4 glijdt door een landschap van dennenbossen, 

olijfgaarden en wijngaarden (proeverijen!). Maar de 

krachtpatser vertoont pas echt zijn kunsten als we de 

hobbelige weg op de berg Itamos beklimmen. Op 753 

meter hoogte wacht ons het fraaiste uitkijkpunt van 

Chalkidiki waar we alle tanden van het schiereiland 

in één blik kunnen bewonderen. Een panorama om 

letterlijk van te watertanden ... 

Wandelaars vind je trouwens volop in dit stukje 

Noord-Griekenland. Er slingeren verschillende trails 

door het beboste gebergte rond Itamos. Onze panora-

matop is te bereiken via vrij pittige rondwandelingen 

van pakweg vier uur. Start bijvoorbeeld bij Paul’s 

Taverne in Parthenonas, dat mooi gelegen is op een 

berghelling. Op je route stuit je op de zeldzame Itamos 

tree van 2.000 jaar oud. Volgens de mythe sneed de 

jachtgodin Artemis pijlen uit deze giftige taxus. 

 
Imposante kloosters
De derde tand van Chalkidiki, de meest oostelijke, is 

met grote afstand de meest bijzondere. Want op Athos 

bevindt zich een autonome monnikenstaat uit de 10de 

eeuw. Opmerkelijk is dat vrouwelijke bezoekers de 

heilige grond van Athos niet mogen betreden. Geluk-

kig hebben de Grieken daar wat op gevonden: tijdens 

een minicruise kan iedereen van de schitterende 

kloosters genieten. 

‘Steeds meer Nederlanders 
ontdekken de Egeïsche 
Zee met haar vijftig tinten 
smaragd en turquoise’ 

4X ZEKER ZIEN & DOEN
1 PORTO KOUFO is niet alleen 

de diepste natuurlijke haven 
van Griekenland, het is er ook bij-
zonder sfeervol. Smul bij restau-
rant Porto Marina van de pasta 
met jumbogarnalen. 

2 In de kustplaats OURANOU-
POLI vind je volop terrasjes 

én de toprestaurants Kokkinos 
en Kritikos. Kies bij Kokkinos de 
witte-viskuitsalade en de gevulde 
inktvis.  

3 AMMOULIANI is een klein, 
bewoond eiland dat je met 

een veerpont bezoekt. Je vindt 
hier de mooiste stranden van 
Chalkidiki en een authentieke 
sfeer. Bezoeken dus. 

4 CHALKIDIKI telt tal van 
stokoude dorpjes met een 

authentieke dorpskern. Onze 
tips: Arnea, (oud)-Nikiti, Afitos en 
Parthenonas. Nog meer leuks om 
te bekijken: www.visit-halkidiki.gr.

 ONZE TIEN MEEST VERRASSENDE 
(SCHIER)EILANDEN: ANWB.NL/

TOPEILANDEN
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VAKANTIE– GRIEKENLAND

 

Ben van Hecke
SNP Natuurreizen

‘Volg het Voetpad 
van Aristoteles, 

vanaf een boeiend 
themapark met zijn 
uitvindingen tot zijn 
graf in oud-Stagira. 

Dagtocht met fraaie 
uitzichten.’ 

DE SPECIALIST

ALIST

BOVEN Schone stranden in overvloed op Chalkidiki.
RECHTS De waterval van Varvara.
LINKS  Sla je slag bij souvenirwinkels in Ouranoupoli.
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              LEDEN
AANBIEDING

8-daagse wandelreis Chalkidiki v.a. € 799,-

ONGEREPT SCHIEREILAND
Wandel mee in het spoor van monniken en de Griekse wijsgeer Aristoteles op Athos, het 

meest ongerepte schiereiland van Chalkidiki. Ontdek het idyllische eiland Amouliani, 
proef wijn en honing in Arnea en geniet van strand en zee direct voor het hotel.  

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

Wat krijg je?
Vanaf Thessaloniki reis je per bus in ca. 2 
uur door het binnenland van Chalkidiki 
naar het gezellige Ouranoupoli, ook wel 
‘de poort van kloosterrepubliek Athos’. Je 
bent te gast in 4-sterrenhotel Xenia direct 
aan zee. Wandel mee naar de o� iciële 
grens met Athos, over het Aristotelesvoet-
pad en over het eiland Amouliani, waar 
we met een eigen boot heen varen. Geniet 
daarnaast van een wijnproeverij, histo-
risch Arnea en de opgraving van Stagira. 

BLAUW
• retourvlucht  Amsterdam – Thessaloniki 
  met Transavia, incl. 20 kg ruimbagage

• 7 nachten in kamer met zeezicht in hotel 
   Xenia, dagelijks ontbijt en 5x diner
• afscheidsdiner in een goede taverna 
• transfers met touringcar 
• lichte natuurwandelingen
• deskundige ANWB-reisbegeleiding
• bezoek aan Zygouklooster, Aristoteles-
   park, Stagira en Warlamismuseum
+ welkomstdrankje met ‘champagne’ van 
   wijnlandgoed Karanika
+ wijnproeverij bij ecologisch 
   wijnlandgoed Papagiannis
BRONS
+ bootexcursie Athos (3 uur)
ZILVER
+ een fles Malagouzia wijn van wijnland-

goed Papagiannis (1 per boeking)
GOUD
+ mand met lokale producten (1 p.b.)

PLATINA
+ naar keuze dagelijks gratis strand-
   bedden met parasol of entree spa 

Wat kost het?
15 en 22 apr., 7 en 14 okt. €  799,-
29 apr. t/m 3 jun., 23 en 30 sep. €  899,-
10 en 17 jun., 16 sep. €  999,-
24 jun., 26 aug., 2 en 9 sep. € 1.099,-

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12griekenland of 
bel ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, 
keuzenr. 1. Meer stedentrips van de ANWB 
vind je op anwb.nl/k12wandelen.
 

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

Marco Polo reis-
gids Thessaloni-

ki, ledenprijs 
€ 13,50

Prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschik baarheid in een 2-pers.
kamer. Toeslag 1-pers.kamer v.a. € 100,-. Min. 10 pers. 
per vertrek. Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: 
Calamiteitenfonds € 2,50 en res.kstn € 20,- per boeking.
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              LEDEN
AANBIEDING

8-daagse wandelreis Chalkidiki v.a. € 799,-

ONGEREPT SCHIEREILAND
Wandel mee in het spoor van monniken en de Griekse wijsgeer Aristoteles op Athos, het 

meest ongerepte schiereiland van Chalkidiki. Ontdek het idyllische eiland Amouliani, 
proef wijn en honing in Arnea en geniet van strand en zee direct voor het hotel.  

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

Wat krijg je?
Vanaf Thessaloniki reis je per bus in ca. 2 
uur door het binnenland van Chalkidiki 
naar het gezellige Ouranoupoli, ook wel 
‘de poort van kloosterrepubliek Athos’. Je 
bent te gast in 4-sterrenhotel Xenia direct 
aan zee. Wandel mee naar de o� iciële 
grens met Athos, over het Aristotelesvoet-
pad en over het eiland Amouliani, waar 
we met een eigen boot heen varen. Geniet 
daarnaast van een wijnproeverij, histo-
risch Arnea en de opgraving van Stagira. 

BLAUW
• retourvlucht  Amsterdam – Thessaloniki 
  met Transavia, incl. 20 kg ruimbagage

• 7 nachten in kamer met zeezicht in hotel 
   Xenia, dagelijks ontbijt en 5x diner
• afscheidsdiner in een goede taverna 
• transfers met touringcar 
• lichte natuurwandelingen
• deskundige ANWB-reisbegeleiding
• bezoek aan Zygouklooster, Aristoteles-
   park, Stagira en Warlamismuseum
+ welkomstdrankje met ‘champagne’ van 
   wijnlandgoed Karanika
+ wijnproeverij bij ecologisch 
   wijnlandgoed Papagiannis
BRONS
+ bootexcursie Athos (3 uur)
ZILVER
+ een fles Malagouzia wijn van wijnland-

goed Papagiannis (1 per boeking)
GOUD
+ mand met lokale producten (1 p.b.)

PLATINA
+ naar keuze dagelijks gratis strand-
   bedden met parasol of entree spa 

Wat kost het?
15 en 22 apr., 7 en 14 okt. €  799,-
29 apr. t/m 3 jun., 23 en 30 sep. €  899,-
10 en 17 jun., 16 sep. €  999,-
24 jun., 26 aug., 2 en 9 sep. € 1.099,-

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12griekenland of 
bel ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, 
keuzenr. 1. Meer stedentrips van de ANWB 
vind je op anwb.nl/k12wandelen.
 

D
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Glimmend koetswerk, genieten van vrijheid en onbezorgde kilometers… Dat gevoel deelt de 
KNAC graag met zoveel mogelijk autolie� ebbers en levens genieters. Mensen zoals u, die warm 
lopen voor exclusieve auto-evenementen, 8 x per jaar het prachtige magazine De Auto, korting 
op verzekeringen en volop andere ledenvoordelen. 

Word nu KNAC-lid voor slechts € 25,- per jaar en ervaar dat onvergelijkbare 
KNAC-clubgevoel. Ga naar www.knac.nl/actie.

DE CLUB VAN EN VOOR
AUTOLIEFHEBBERS

VERZEKEREN 
& PECHHULP BELANGENBEHARTIGING EVENEMENTEN

Nu
slechts
€25,-

070 383 16 12www.knac.nl/actie ledenservice@knac.nl

Goede autovrienden, lekker
op weg en genieten van rijden.

Dit aanbod geldt t/m 
31 december 2019.

Adv.KNAC tbv KAMPIOEN_203x255.indd   1 29-10-19   08:58
003-090_K12_ADV.indd   45 5-11-2019   10:40:29



DIRECT UIT 
VOORRAAD 

LEVERBAAR5

DIRECT UIT 
VOORRAAD 

LEVERBAAR5

TREKKING PREMIUM MDB

E-BIKE
LEEGVERKOOP

ALLES 
MOET WEG!

FIETSEN 
BINNEN 
5 WERKDAGEN!5

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

ALTIJD GRATIS 
SERVICE 
AAN HUIS!3

3 JAAR 
ACCUGARANTIE 
+ ACTIERADIUS 
TOT 200 KM!4

epowered by
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NU OF 
NOOIT!

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 teert direct van 

onze exclusieve kortingen.

GRATIS PROEFRIT ÉN
SERVICE AAN HUIS

Bel voor een afspraak 

naar 0341 - 25 22 66
of kijk op stella.nl

stella.nl/Kampioen

HUISSELECTIE
E-BIKES 

TIJDELIJK AL V.A.

INCL. GRATIS SERVICE 
AAN HUIS2

€749,-

LIVORNO SUPERIOR FDST
voorwielmotor

VICENZA SUPERIOR FDST
voorwielmotor

COSMO COMFORT MDB
middenmotor

COPENHAGUE LIGHT
voorwielmotor

VICENZA PREMIUM MDS
middenmotor

LIVORNO SUPERIOR MDS
middenmotor

epowered by

BESTE KOOP
ELEKTRISCHE HYBRIDEFIETSEN

WINNAAR

2018

STOERE
ALLESKUNNER

EXTREME 

KORTINGEN OP 

GESELECTEERDE 

2019 EN 2020 

MODELLEN! E-BIKE DUO KORTING
BIJ AANKOOP VAN TWEE STELLA E-BIKES1

BIJ AANKOOP VAN ÉÉN STELLA E-BIKE TOT €600,- KORTING2

€1.278,-
tot

TIJDELIJKE AANBIEDING! GELDIG T/M 21-12-2019
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DE BESTE KLANTBEOORDELING VAN NEDERLAND! 
GEMIDDELDE BEOORDELING UIT MEER DAN 7.914 REVIEWS!

STELLA IS 
UITGEROEPEN 
TOT BESTE 
RETAILER VAN 
2019 - 2020! 
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Hoezo pech? Na een leuke ontmoeting én selfie met de Wegenwacht 
konden deze leden weer snel op weg.

 IK EN DE WEGENWACHT
Mijn foto … 

‘Chips, spijker in 
onze band! Ik dacht: 

ik schijn even bij.’
Marjolein Oudshoorn
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LEZERSFOTO’S

Thijmen Grauw: 
‘De auto van 
mijn oma wilde 
niet meer star-
ten. Gelukkig 
kwam de
Wegenwacht 
en dat vond ik 
machtig mooi!’

Henk Enge-
laar: ‘Toen ik 
pech had met 
mijn oldtimer 
trommelde de 
wegenwacht 
zijn collega’s op. 
“Heb je tijd? Ein-
delijk een echte 
auto, dit maken 
we zelden meer 
mee.” Heel gaaf 
en ze hebben ’m 
netjes gerepa-
reerd.’

Waarom deze foto?
Stevig balen natuurlijk 
als je in het donker een 
lekke band krijgt, on-
derweg naar je weekend 
weg-bestemming in je 
nieuwe auto. Blij dat de 
Wegenwacht er is om 
het weer te fixen. Duim 
omhoog inderdaad, ook 
voor het bijschijnen én 
de leuke foto.

 IK EN DE WEGENWACHT

UPLOAD JOUW KAMPEERFOTO
Heb jij een mooie kampeerfoto gemaakt? Wij zijn erg benieuwd! 
Upload jouw foto op anwb.nl/mijnfoto en maak kans op publicatie 
in de Kampioen van februari.

WAT KUN JE WINNEN?
Deze CabinZero Ultra Light Cabin Bag 44L t.w.v. € 74,-. Handige 
ko� er en rugzak in één. Meer info: cabinzero.com

DO
E M

EE!

WIN

DE WINNAAR!
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Altijd zorgeloos onderweg
met de ANWB Fietspas
Pech, een lekke fietsband of accuproblemen met je e-bike? 
Met de ANWB Fietspas kun je 24/7 de Alarmcentrale bellen 
waarna de Wegenwacht jou vakkundig weer op weg helpt.

✓  Pechhulp in heel Nederland en België 

✓  Ook op zondag als de fietsenmaker gesloten is

✓  Gratis jaarlijkse Fietscheck t.w.v. 25,- 

✓  Voordeel bij ANWB Gastvrij Pluspunten

✓  Juridisch advies na een fietsongeval

Tip: Je partner profiteert voor 5,- van dezelfde service als jij

Kijk voor meer informatie op anwb.nl/fietspas

Pech met 
je e-bike?

20,-
Nu

eerste jaar 

250888 ANWB Adv Fietspas Kampioen_203x255_v3.indd   2 24-10-19   15:01003-090_K12_ADV.indd   50 5-11-2019   10:40:32
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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 Friesland. 
Loop ze alle twaalf en je hebt het mooiste van Nederland gezien. 

ZOVEEL RUIMTE!
Winters uitwaaien op Terschelling
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NEDERLAND OP Z’N MOOIST 
IN 12 WANDELROUTES
Afl. 6 – Terschelling  
+ ROUTEKAART
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TIP VAN DE...

POLDERS EN KWELDERS
Hoewel de eerste bewoners zich pas diep 
in de middeleeuwen op Terschelling ves-
tigden, hee�  de mens nadrukkelijk zijn 
stempel gedrukt op het eiland. Het hart 
van het eiland bestaat voor een flink deel 
uit polders, hier en daar geflankeerd door 
plukjes aangelegd (naald)bos. Toch wordt 
Terschelling ook nog dagelijks bijgeschaafd 
door de elementen. Aan de zeekust mogen 
steeds meer duinen vrij stuiven. In het zuid-
oosten hebben de wind en het zeewater 
vrij spel in de buitendijkse kwelders, het 
duinloze land direct aan zee.

Voor je op pad gaat: 
print de routebeschrijving uit op 

anwb.nl/terschellingroute

Boswachter
Remi Hougee
‘Ook buiten de Bosch-
plaat, een Dark Sky Park, 
is het op Terschelling 
spectaculair donker. 
Maak deze wandeling dus 
(deels) in het donker en 
duizend sterren schijnen 
je bij. Genieten!’

Het Stryper Wyfke 3Het Wrakkenmuseum 1 Midsland 2

52
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Achter de patrijspoorten van het Wrak-

kenmuseum 1  op Terschelling ligt een 

bonte verzameling gebruiksvoorwerpen 

die ooit bij het eiland werden opgedoken of 

aanspoelden. Badeendjes en duikbootkom-

passen, zakhorloges en torpedoafvuur-

knoppen, slagersmessen, kanonskogels, en 

seksspeeltjes. Veel van de juttersvondsten 

zijn voorzien van gortdroge kwinkslagen 

(‘Deze kaars is aangevreten door onze ver-

schrikkelijke sneeuwhond Does’). De ware 

schat wacht echter buiten. Wie vanaf de 

waddenkust richting het noorden trekt, 

krijgt in nog geen vijf kilometer een veel-

voud aan landschapstypes voor de kiezen. 

Schimmen in de mist
Vlak buiten het dorpje Midsland 2  

doorsnijd je direct het eerste laagje van de 

spekkoek: de oer-Hollandse polderpracht 

van Terschelling. Een reiger overziet 

goedkeurend zijn koninkrijk; één van de 

vele vogelsoorten die zich uitstekend thuis 

voelt tussen de weilanden. De verweer-

de grafzerken van het Stryper kerkhof 

zijn schuin geblazen als forensen in een 

herfststorm. Het Stryper Wyfke 3  staat 

steviger op haar sokkel. Volgens een Fries 

heldenepos zou de oude dame een stel 

plunderende, Britse soldaten in de 17de 

eeuw hebben weten te verjagen met de 

woorden: ‘Ze staan er met honderden, 

maar liggen er bij duizenden.’ Mevrouw 

refereerde echter aan de grafstenen en 

Blauwe kiekendief

Wintertaling

overledenen op het kerkhof; niet aan de 

schimmen in de mist die de Engelsen zo-

juist schrik hadden aangejaagd. 

Het gras gaat over in een smalle strook 

bos. Al snel volgen de vochtige duinval-

leien, ook wel ‘plakken’ genoemd. Aan de 

hemel staan voortreffelijke donswolken 

waarin je je nog eens zou willen omdraai-

en als ’s ochtends de wekker gaat. Ook de 

voeten worden in de watten gelegd; zacht-

jes verend op een hoogpolig tapijt van hei-

deplanten, paddenstoelen, kerststukjesmos 

en konijnenkeutels. Na een eerste kennis-

making met de Longway – de oudste bad-

weg van het eiland – klinkt het geruis van 

de zee steeds luider. Bedwing de neiging 

om direct naar het strand door te stuiven 

en klauter eerst bij de Badhuiskuil 4  de 

hoge uitzichtduin op. Bijna zover als je 

kunt kijken rimpelt het zand en duingras 

in een prachtig panorama.

Eenmaal aan de noordelijke kustlijn lijken 

de duinen met tegenzin plaats te maken 

voor het strand; de zandheuvels komen 

niet abrupt tot stilstand, zoals op veel 

plekken elders in Nederland, maar doven 

pas na vele meters langzaam uit. Ruimte 

zat. Het Terschellingse Noordzeestrand 5  

vormt een van de breedste zandstroken 

van Europa. Wie ’s zomers vanaf zijn bad-

laken richting de zee loopt moet al bijna 

de zonnebrandcrème weer bijwerken 

voor hij goed en wel de branding bereikt. 

In de winter is het er vooral weergaloos 

uitwaaien. Houd wel de ogen open voor 

mogelijke museumstukken. 

NU TE ZIEN!

Lengte 12 kilometer. Start- en eindpunt De 
hervormde kerk van Midsland (adres: Wes-
terburen 2).  Navigatie De route is niet be-
wegwijzerd. Maak gebruik van de routekaart 
(op de volgende pagina) én vergeet niet de 
routebeschrijving uit te printen op anwb.nl/
terschellingroute.

FRIESLAND: TERSCHELLING

Zie volgende pagina voor de wandelkaart.

Wintertaling

Grijze zeehond

Bonte 
strandloper

Brandgans
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Legenda

schaal 1 :  25.000   

kaartgegevens: Kadaster, 2018

0 500 m

Afl. 1: Noord-Holland, Schoorl
Afl. 2: Utrecht, de Heuvelrug
Afl. 3: Drenthe, Dwingelderveld
Afl. 4: Brabant, Strabrechtse Heide
Afl. 5: Gelderland, Berg en Dal
Deze keer: Friesland, Terschelling

Volgende keer: Zeeland, Schouwen-Duiveland
Afl. 8: Flevoland, Oostvaardersplassen
Afl. 9: Groningen, Lauwersmeer
Afl. 10: Overijssel, Sallandse Heuvelrug
Afl. 11: Zuid-Holland, de Vlist
Afl. 12: Limburg, de Meinweg

NEDERLAND OP Z’N MOOIST IN 12 WANDELROUTES

Knip de kaart uit én print de routebeschrijving uit op 
anwb.nl/terschellingroute en je bent klaar voor de tocht!
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Deze keer: Friesland, Terschelling

Volgende keer: Zeeland, Schouwen-Duiveland
Afl. 8: Flevoland, Oostvaardersplassen
Afl. 9: Groningen, Lauwersmeer
Afl. 10: Overijssel, Sallandse Heuvelrug
Afl. 11: Zuid-Holland, de Vlist
Afl. 12: Limburg, de Meinweg

NEDERLAND OP Z’N MOOIST IN 12 WANDELROUTES

Knip de kaart uit én print de routebeschrijving uit op 
anwb.nl/terschellingroute en je bent klaar voor de tocht!
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0900 66 777 88  (25 c/m)

Voordeeluitjes.nl/kampioen-parken

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 2020 Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 2020 Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 2020 
(m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen 
zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomst-zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomst-zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomst-
datum. De prijzen zijn per persoon per arrangement datum. De prijzen zijn per persoon per arrangement datum. De prijzen zijn per persoon per arrangement 
(p.p.p.a.) of per accommodatie (p.acco) en excl. (p.p.p.a.) of per accommodatie (p.acco) en excl. (p.p.p.a.) of per accommodatie (p.acco) en excl. 
administratiekosten, stads- en toeristenbelasting en administratiekosten, stads- en toeristenbelasting en administratiekosten, stads- en toeristenbelasting en 
eventuele verplicht bijkomende kosten. Kijk online eventuele verplicht bijkomende kosten. Kijk online eventuele verplicht bijkomende kosten. Kijk online 
voor de volledige voorwaarden. B.V. Prijs-, druk- en voor de volledige voorwaarden. B.V. Prijs-, druk- en voor de volledige voorwaarden. B.V. Prijs-, druk- en 
zetfouten voorbehouden.

3 dagen Groningen

• 2x overnachten in Groningen, bij   
   Best Western Plus Hotel 
   Groningen Plaza***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x hoofdgerecht
• gratis gebruik zwembad
• gratis info-gids en meer...

78,50*108,50
p.p.p.a.

4 dagen Kerst in Limburg

• 3x overnachten in Valkenburg, bij   
   Parkhotel Valkenburg****
• 3x live cooking-ontbijtbuffet
• bonbons op de kamer
• gratis toegang badhuis en meer...

Tip: Winter Wonderland Valkenburg

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

3 dagen Noord-Brabant

• 2x overnachten in Boxmeer, bij   
   De Baronie****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangenmenu
• gratis gebruik sauna
• gratis wandel- en fi etsroutes 
• gratis parkeren • gratis WiFi

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

3 dagen Zeeuwse kust

• 2x overnachten in Burgh-Haamstede, 
    bij Grand Hotel Ter Duin****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• kortingsvoucher €10 voor diner
• dagelijks tafel met hapjes
• gratis gebruik zwembad en meer...

99,00*141,00
p.p.p.a.

Zoveel te doen voor groot en klein
Oostappen Vakantieparken
keuze uit 8 parken in Nederland en 
België
• o.a. subtropisch zwemparadijs
• animatie in de schoolvakanties
• vele binnen- en buitenactiviteiten 

69,00*vanaf
p.acco

4 tot 8-pers. accommodaties
• welkomstkopje koffi e of thee
• incl. bedlinnen
• incl. eindschoonmaak
• gratis gebruik zwemparadijs

Boek nú uw vakantie in 2020 met 
volop vroegboekvoordeel

3, 4, 5 of 8-daagse arrangementen

korting
 tot 40% 

Voordeeluitjes.nl/kampioen

Sluit direct af via
www.knac.nl/actie

Word nu KNAC-lid voor slechts € 25,- per jaar.

De KNAC is de club van echte autoliefhebbers  
en levensgenieters. Herkent u zichzelf? Word 
dan KNAC-lid en ontvang 8 x per jaar het 
prachtige magazine De Auto. En nog veel meer. 
Een mooi cadeau voor uzelf of voor iemand 
die net als u helemaal gek is van auto’s en 
onbezorgd autorijden.

Trakteer uzelf 
op 8 prachtige 
Auto’s.

Nu
slechts
€25,-

Dit aanbod geldt t/m 31 december 2019.
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8x 
zeker doen!

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

 UITAGENDA
In de kerstvakantie naar het circus gaan, 
dat is een gezellige traditie. Je vindt de 
acts door het hele land, zowel in theaters 
als in mooi versierde circustenten.
 
Kerstcircus Ahoy in Rotterdam (21 t/m
30 december) hee�  dit jaar een primeur: 
een dubbele wheel of death. Twee grote 
raderen draaien afzonderlijk van elkaar en 
de circusartiesten lopen er – terwijl alles 
beweegt – overheen en springen erop, zelfs 
geblinddoekt! Ook bijzonder: ijzersterke 
acrobaten, een tango-en-jongleerdans ineen 
en een doldwaze clown. In Utrecht is het 
Wintercircus (21 december t/m 5 januari) na 
een paar jaar afwezigheid weer terug. De 
circustenten bij de Jaarbeurs zijn gevuld met 
topacts uit de hele wereld, van waaghalzen 
op razende motoren en een spannende slin-
geract op een koord op acht meter hoogte 
tot de grappen en grollen van Edy de clown. 
Ledenvoordeel: koop je kaartjes voor 
Kerstcircus Ahoy (€ 13,55 korting) en
Wintercircus Utrecht (€ 10,- korting) op 
anwb.nl/wintercircus.TE
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21 DEC T/M 5 JAN
HOOGGEËERD 
PUBLIEK!

14 DECEMBER T/M 1 MAART
IJS- EN IJSKOUD
R-ijs door de tijd, dat is dit jaar het thema 
van het Nederlands IJsbeeldenfestival in de 
IJsselhallen in Zwolle. Maar liefst 550.000 
kilo ijs en sneeuw glijdt er door de vingers 
van ijskunstenaars uit de hele wereld. De 
sculpturen zijn tot wel 6 meter hoog! 
Ledenvoordeel: tot € 4,50 korting

DECEMBER/JANUARI
LEVE DE KERSTVAKANTIE!
Wordt het een dagje naar de Winter E� eling, 
een theatervoorstelling bekijken of schaat-
sen met warme chocolademelk na afloop? 
Als je nog geen idee hebt wat je gaat doen in 
de kerstvakantie, kijk dan op anwb.nl/kerst-
vakantie. Hier vind je de leukste uitjes, mét 
ledenvoordeel! 
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Zie anw
b.nl/landvananw

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

21 DEC T/M 5 JAN
WINTERWONDEREN
Met een elektrische fiets racen over het 
ijs, hoe cool! Het kan in Het Amsterdamse 
Winterparadijs, een winterwonderland in 
RAI Amsterdam compleet met een grote 
schaatsbaan, glijparcoursen in de sneeuw, 
langlaufpaden, wedstrijdjes curling, een joe-
kel van een zweefmolen en natuurlijk après-
ski. Ledenvoordeel: koop je kaartjes met  
€ 2,50 korting op anwb.nl/winterparadijs.

27 NOV T/M 12 JAN
KILLER QUEEN 
De Amerikaanse zangeres Anastacia is deze 
winter een dubbele superster: ze brengt in 
de musical We Will Rock You een ode aan 
rocklegende Queen. Zo heb je Bohemian 
Rhapsody, Don’t Stop Me Now en Killer 
Queen nog nooit gehoord! Te zien in onder 
meer Hengelo, Amsterdam en Den Haag.  
Ledenvoordeel: koop je kaartjes met  
€ 10,- korting op anwb.nl/wewillrockyou. 

14 DECEMBER
LICHTJESLINT
Het wordt een gezellige (strand)wandeling, 
de Scheveningen Light Walk op 14 december. 
Iedereen kan meedoen aan deze tocht door 
een magisch verlicht Scheveningen, want er 
zijn verschillende afstanden: 5,5 kilometer 
voor kinderen, en 7,5, 12,5 en 18,5 kilometer. 
Onderweg bewonder je lichtacts en er zijn 
stops met winterse lekkernijen. Inschrijven 
via www.scheveningenlightwalk.nl.

T/M 19 APRIL
HITMUSICAL OP HAKKEN
Voor het eerst kun je in Nederland de beken-
de musical Kinky Boots zien, over een bijna 
failliete schoenenfabriek die sexy laarzen 
gaat maken voor een nieuwe doelgroep: 
drag queens. Een verhaal over jezelf kunnen 
zijn, met liedjes van Cyndi Lauper. Diverse 
theaters. Ledenvoordeel: tot € 10,- korting

1 FEBRUARI T/M 1 MAART
MOZARTS REQUIEM
Twee Mozart-klassiekers komen samen in 
één concert: het indrukwekkende Requiem 
(bekend van de film Amadeus) en de fees-
telijke Krönungsmesse. Dirigent Pieter Jan 
Leusink voert deze werken uit met zijn Bach 
Choir & Orchestra. Diverse locaties.  
Ledenvoordeel: 35% korting

T/M 30 MEI
TINEKE'S SCHATKIST
Hoeveel typetjes cabaretier Tineke Schou-
ten de afgelopen 35 jaar al heeft bedacht? 
Ontelbaar. De leukste komen voorbij in haar 
show Highlights, net als bekende liedjes die 
ze in een nieuw jasje steekt. De hoogtepun-
ten worden aangevuld met gloednieuwe 
sketches. Ledenvoordeel: 20% korting

KO

RTING

€ 10,-

KO

RTING

20%
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16 T/M 19 JANUARI
RONDJE WERELD
De globe draaien en dan maar prikken waar 
de volgende reis naartoe gaat? Kiezen is leu-
ker op de Vakantiebeurs in Utrecht, waar je 
in één dag de hele wereld bezoekt. Volg een 
workshop, dans mee, proef hapjes en verza-
mel tips voor uiteenlopende vakanties, van 
een weekendje dichtbij tot exotische cruises. 
Ledenvoordeel: koop je kaartjes met tot  
€ 6,50 korting op anwb.nl/vakantiebeurs. 

21 FEB T/M 1 NOV
HELLO, DOLLY!
Dolly (Simone Kleinsma) weet het altijd 
beter en regelt van alles voor iedereen. Zo 
ook een leuke vrouw voor een ietwat norse 
zakenman. Maar eh ... wat nou als deze man 
ideaal is voor haarzelf? De komische musical 
Hello, Dolly! komt na Broadway naar diver-
se Nederlandse theaters. Ledenvoordeel: 
koop je kaartjes met gratis kop koffie en 
gebak op anwb.nl/hellodolly.

4 DECEMBER
SINT IN ANWB CAFÉ
Sinterklaas brengt 4 december vanaf 13 uur 
een bezoek aan het ANWB Café in Utrecht. Je 
kunt er van tevoren een kleurplaat ophalen, 
zodat de Sint tijdens z’n bezoek je teken-
kunsten kan bewonderen. Verder kun je die 
middag pepernoten bakken en koekhappen. 
Deelname is gratis. Wel graag even aan-
melden via anwb.nl/cafe. Houd voor acti-
viteiten in 2020 de website in de gaten!

21 DECEMBER T/M 5 JANUARI
WINTER STATION
In het Spoorwegmuseum in Utrecht schaats 
je op een bijzondere plek: tussen de mu-
seumtreinen! Bestel daarna iets lekkers in 
de koek- en zopiekraampjes, rooster een 
marshmallow boven een vuurtje, luister naar 
livemuziek of draai rondjes in een antieke 
carrousel. Ledenvoordeel: 20% korting

NACHTJES WEG
MUSICAL IN SCHEVENINGEN
Musicalfan? Laat je in de watten leggen in 
Scheveningen: schuif aan voor een diner, 
bekijk in het AFAS Circustheater de musical 
Anastasia en overnacht vervolgens in het 
Badhotel Scheveningen. Ledenvoordeel:  
op anwb.nl/scheveningen boek je dit 
2-daagse arrangement v.a. € 149,- p.p.

NACHTJES WEG
WEEKENDJE EFTELING
In de Efteling word je betoverd door de 
attracties, shows en sprookjes, zoals het 
nieuwe Grimm-sprookje De zes Zwanen. Je 
verblijft in een 6- of 12-persoons hut. Leden-
voordeel: op anwb.nl/k12efteling boek je 
dit 3- of 4-daagse arrangement incl. onbe-
pert parktoegang v.a. € 93,- p.p.

GR
ATIS

!

58

056-058_K12_Agenda.indd   58 6-11-2019   13:59:09



16 T/M 19 JANUARI
RONDJE WERELD
De globe draaien en dan maar prikken waar 
de volgende reis naartoe gaat? Kiezen is leu-
ker op de Vakantiebeurs in Utrecht, waar je 
in één dag de hele wereld bezoekt. Volg een 
workshop, dans mee, proef hapjes en verza-
mel tips voor uiteenlopende vakanties, van 
een weekendje dichtbij tot exotische cruises. 
Ledenvoordeel: koop je kaartjes met tot  
€ 6,50 korting op anwb.nl/vakantiebeurs. 

21 FEB T/M 1 NOV
HELLO, DOLLY!
Dolly (Simone Kleinsma) weet het altijd 
beter en regelt van alles voor iedereen. Zo 
ook een leuke vrouw voor een ietwat norse 
zakenman. Maar eh ... wat nou als deze man 
ideaal is voor haarzelf? De komische musical 
Hello, Dolly! komt na Broadway naar diver-
se Nederlandse theaters. Ledenvoordeel: 
koop je kaartjes met gratis kop koffie en 
gebak op anwb.nl/hellodolly.

4 DECEMBER
SINT IN ANWB CAFÉ
Sinterklaas brengt 4 december vanaf 13 uur 
een bezoek aan het ANWB Café in Utrecht. Je 
kunt er van tevoren een kleurplaat ophalen, 
zodat de Sint tijdens z’n bezoek je teken-
kunsten kan bewonderen. Verder kun je die 
middag pepernoten bakken en koekhappen. 
Deelname is gratis. Wel graag even aan-
melden via anwb.nl/cafe. Houd voor acti-
viteiten in 2020 de website in de gaten!

21 DECEMBER T/M 5 JANUARI
WINTER STATION
In het Spoorwegmuseum in Utrecht schaats 
je op een bijzondere plek: tussen de mu-
seumtreinen! Bestel daarna iets lekkers in 
de koek- en zopiekraampjes, rooster een 
marshmallow boven een vuurtje, luister naar 
livemuziek of draai rondjes in een antieke 
carrousel. Ledenvoordeel: 20% korting

NACHTJES WEG
MUSICAL IN SCHEVENINGEN
Musicalfan? Laat je in de watten leggen in 
Scheveningen: schuif aan voor een diner, 
bekijk in het AFAS Circustheater de musical 
Anastasia en overnacht vervolgens in het 
Badhotel Scheveningen. Ledenvoordeel:  
op anwb.nl/scheveningen boek je dit 
2-daagse arrangement v.a. € 149,- p.p.

NACHTJES WEG
WEEKENDJE EFTELING
In de Efteling word je betoverd door de 
attracties, shows en sprookjes, zoals het 
nieuwe Grimm-sprookje De zes Zwanen. Je 
verblijft in een 6- of 12-persoons hut. Leden-
voordeel: op anwb.nl/k12efteling boek je 
dit 3- of 4-daagse arrangement incl. onbe-
pert parktoegang v.a. € 93,- p.p.

GR
ATIS

!

58

056-058_K12_Agenda.indd   58 6-11-2019   13:59:09

              LEDEN
AANBIEDING

AUTOSPUITER MICHELLE 
HOMBERG:
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Als je auto in de kreukels ligt, is het natuurlijk fi jn als je 

 terecht kunt bij een vakkundig schadeherstelbedrijf dat je 

auto weer deuk- en kreukvrij krijgt. Daar zorgt Michelle 

Homberg (28) voor: ze werkt bij   Schadenet Lotte in Purme-

rend als autospuiter.

‘Als klein meisje was ik al gek van auto’s: mijn vader is auto-

monteur en ik probeerde hem altijd te helpen. Ik koos voor een 

opleiding tot autospuiter, ben 11 jaar geleden bij dit bedrijf als 

leerling begonnen en ga nu al jaren zelfstandig de spuitcabine 

in.

Het vak is constant in ontwikkeling. Ik moet echt op de hoogte 

blijven: zo worden carrosseriedelen tegenwoordig gemaakt 

van verschillende materialen, zoals aluminium, kunststof en 

carbon. Hier moet ik rekening mee houden bij het spuiten. 

Net als met de sensoren op nieuwe auto's. Extra nauwkeurig 

werken dus! Het mooiste moment is als ik na het spuiten de 

cabinedeur opendoe en de auto weer spic en span naar buiten 

zie komen.

Een beschadigd deel wordt eerst geschuurd, gaat daarna in de 

grondverf, wordt opnieuw geschuurd, afgeplakt en gaat dan 

de spuitcabine in. Met een computer meng ik het juiste kleur-

recept. Soms moet ik een kleur wat corrigeren, elke auto heeft 

zijn eigen tint, net wat groener of wat roder. Vrouwen zien dat 

gemiddeld beter dan mannen. Toch is het echt een mannen-

wereld: hier in de werkplaats  ben ik de enige vrouw. Terwijl 

het uitdagend en afwisselend werk is, ook voor vrouwen. Van 

mij mogen er veel meer vrouwelijke autospuiters komen.’

LEDENAANBIEDING
Heb je een kleine schade en wil je dat 
je auto weer spic en span voor de deur 
staat? ANWB-leden kunnen tegen een 
scherp tarief autoschade laten repare-
ren. Kijk op anwb.nl/schadeherstel.

‘Vrouwen zien 
kleuren beter 
dan mannen’
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 OP REIS
vanaf
479,-

p.p.

La Dolce Vita
 10-DAAGSE AUTORONDREIS TOSCANE

Ontdek de highlights en verborgen 
schatten van het hart van Italië. Vanuit 
drie verschillende, landelijk gelegen 
hotels in de omgeving van Florence, 
Siena en nabij de Toscaanse kust geniet 
je van prachtige steden, het adem-
benemende Toscaanse landschap en de 
befaamde Italiaanse keuken.
 
Wat krijg je?
Je vakantie begint op ca. 15 km van 
Florence, op een heuvel in het 19de-
eeuwse landhuis Villa Saulina. Vervolgens 
ben je te gast in het moderne Hotel 
Montaperti, gelegen in de heuvels bij Siena. 
Je sluit de reis af in Hotel Antico Borgo San 
Martino, op ca. 15 km van de schitterende 
Toscaanse kust, ca. 25 km van het schilder-
achtige Bolgheri en ca. 30 km van Volterra, 
een van de mooiste dorpen van Italië.
 

BLAUW
• 3 nachten in viersterrenhotel Villa Saulina
• 3 nachten in viersterrenhotel Montaperti
• 3 nachten in driesterrenhotel Antico Borgo 
  San Martino
• 9x ontbijtbu� et
• gratis parkeren bij de hotels
• live-tips ter plaatse (via WhatsApp)
+ autoroute Borghi della Toscana inclusief 
   bezoek aan pastafabriek Martelli in Lari 
   met proeverij van lokale producten
+ wijnproeverij in Terricciola
BRONS 
+ ANWB Ontdek reisgids Toscane (1 p.b.)
+ wijnproeverij in omgeving van Florence 
ZILVER
+ aperitief op de Piazza del Campo in Siena
GOUD 
+ 3x driegangen welkomstdiner in de 
  omgeving van het hotel (1x per hotel)
PLATINA
+ stadswandeling Florence

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12toscane of bel ANWB
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5.
Meer autovakanties van de ANWB vind je op 
anwb.nl/k12autovakanties.

1 maart t/m 4 april € 479,-
5 t/m 21 april € 489,-
22 april t/m 18 mei  € 579,-
19 mei t/m 21 juni € 615,-
22 juni t/m 30 juli  € 665,-
31 juli t/m 24 augustus € 739,-
25 augustus t/m 25 september € 665,-
26 sep t/m 12 oktober € 579,-
13 t/m 25 oktober € 479,-
Dagelijkse aankomst mogelijk.

Prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid van een 
2-pers.kamer. Vanafprijs 1-pers. kamer € 709,-. 
Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: toeristen-
belasting ca. € 2,- p.p.p.n.(ter plaatse te betalen), 
Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten 
€ 20,- per boeking.

60

060-064_K12_Trouw reizen.indd   60 6-11-2019   13:25:28



 OP REIS
vanaf
479,-

p.p.

La Dolce Vita
 10-DAAGSE AUTORONDREIS TOSCANE

Ontdek de highlights en verborgen 
schatten van het hart van Italië. Vanuit 
drie verschillende, landelijk gelegen 
hotels in de omgeving van Florence, 
Siena en nabij de Toscaanse kust geniet 
je van prachtige steden, het adem-
benemende Toscaanse landschap en de 
befaamde Italiaanse keuken.
 
Wat krijg je?
Je vakantie begint op ca. 15 km van 
Florence, op een heuvel in het 19de-
eeuwse landhuis Villa Saulina. Vervolgens 
ben je te gast in het moderne Hotel 
Montaperti, gelegen in de heuvels bij Siena. 
Je sluit de reis af in Hotel Antico Borgo San 
Martino, op ca. 15 km van de schitterende 
Toscaanse kust, ca. 25 km van het schilder-
achtige Bolgheri en ca. 30 km van Volterra, 
een van de mooiste dorpen van Italië.
 

BLAUW
• 3 nachten in viersterrenhotel Villa Saulina
• 3 nachten in viersterrenhotel Montaperti
• 3 nachten in driesterrenhotel Antico Borgo 
  San Martino
• 9x ontbijtbu� et
• gratis parkeren bij de hotels
• live-tips ter plaatse (via WhatsApp)
+ autoroute Borghi della Toscana inclusief 
   bezoek aan pastafabriek Martelli in Lari 
   met proeverij van lokale producten
+ wijnproeverij in Terricciola
BRONS 
+ ANWB Ontdek reisgids Toscane (1 p.b.)
+ wijnproeverij in omgeving van Florence 
ZILVER
+ aperitief op de Piazza del Campo in Siena
GOUD 
+ 3x driegangen welkomstdiner in de 
  omgeving van het hotel (1x per hotel)
PLATINA
+ stadswandeling Florence

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12toscane of bel ANWB
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5.
Meer autovakanties van de ANWB vind je op 
anwb.nl/k12autovakanties.

1 maart t/m 4 april € 479,-
5 t/m 21 april € 489,-
22 april t/m 18 mei  € 579,-
19 mei t/m 21 juni € 615,-
22 juni t/m 30 juli  € 665,-
31 juli t/m 24 augustus € 739,-
25 augustus t/m 25 september € 665,-
26 sep t/m 12 oktober € 579,-
13 t/m 25 oktober € 479,-
Dagelijkse aankomst mogelijk.

Prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid van een 
2-pers.kamer. Vanafprijs 1-pers. kamer € 709,-. 
Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: toeristen-
belasting ca. € 2,- p.p.p.n.(ter plaatse te betalen), 
Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten 
€ 20,- per boeking.
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 3 DAGEN ZEELAND

Uitwaaien en 
opwarmen
Noord-Beverland is een schiereiland in het 
midden van Zeeland tussen de Ooster- en 
Westerschelde. Het is een streek waar land 
en zee elkaar op een bijzondere manier be-
invloeden. Met winkelstad Goes en 
mosseldorp Yerseke in de nabije omgeving 
is er voor iedereen iets te bieden.

 Wat krijg je?
Je bent 2 nachten te gast in het viersterren 
Amadore Hotel Restaurant de Kamperduinen 
in Kamperland. In december is de heropening 
van het hotel. Met een splinternieuw, luxu-
euze thermen is dit met recht een parel in 
Zeeland. Het hotel ligt in een prachtig weids 
landschap op slechts 3 minuten lopen van het 
Noordzeestrand. Saunaliefhebbers kunnen 
hun hart ophalen. Het nieuwe A-thermen is 
een unieke belevenis geworden. De wellness 
biedt sauna’s, whirlpools, een zwembad, 
sunshowers en een buitenbad. Alles straalt 
rust en luxe uit, op ieder detail is gelet; van de 
bijzondere tegeltjes tot aan de comfortabele 
ligbedden. Je kunt tevens gebruik maken van 
(elektrische) fietsen om de inspirerende om-
geving te ontdekken. Het hotel hee�  ook een 
nieuw restaurant met terras en gratis wifi.

BLAUW
• 2 nachten in hotel De Kamperduinen,
  inclusief ontbijtbu� et
• welkomstdrankje met Zeeuwse lekkernij
• gebruik van de parkeergarage van het hotel 
+ badjas en badslippers op de kamer

BRONS 
+ 1 dag entree A-thermen van het hotel 
ZILVER 
+ upgrade naar verblijf in een appartement 
GOUD
+ verrassing van het hotel (1 per boeking)
PLATINA
+ lunch in het hotel t.w.v. € 19,50 p.p.

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12zeeland of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5.
Meer vakanties in Nederland van de ANWB 
vind je op anwb.nl/kortdichtbij.

1 december ‘19 t/m 28 februari ‘20
Aankomst zo. t/m wo.       €  99,-
Aankomst do. t/m za.       € 129,-
1 maart t/m 30 april ‘20
Aankomst zo. t/m wo.      € 129,-
Aankomst do. t/m za.       € 149,-

Bovenstaande vanafprijzen zijn per persoon  o.b.v. 
beschikbaarheid bij een bezetting van 2 personen. 
Vanafprijs 1-pers.kamer op aanvraag. 
Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: servicekosten en 
toeristenbelang € 3,50 p.p.p.n., reserveringskosten € 20,- 
per boeking. 

vanaf
99,-
p.p.

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

LEDEN
AANBIEDING
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 OP REIS

vanaf
359,-

p.p.
8-DAAGSE AUTOVAKANTIE ZILLERTAL

Zin in Tirol
Het Oostenrijkse Zillertal is ideaal voor 
bergwandelaars, ook als je nog niet zo 
geoefend bent. Beneden in het Zillertal 
zijn leuke winkels en gezellige restaurants. 
Hoog daarboven heerst de rust van het 
machtige hooggebergte. En die wereld van 
verschil overbrug je in een minuut of 
twintig per berglift. 
 
Wat krijg je?
Je bent een week te gast in het sfeervolle 
 Tiroler Hotel Brücke gelegen in het centrum 
van Mayrhofen. Het gezellige Mayrhofen ligt 
in het hart van Tirol, aan het einde van het 
Zillertal. Het hotel beschikt over een gezellig 
restaurant, een stube, sfeervolle bar, terras 
en een wellnessruimte. De 2 gondels van 
Mayrhofen, de Penkenbahn en de Ahornbahn, 
liggen op enkele minuten lopen van het hotel 
en brengen je naar een prachtig plateau.

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12zillertal of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5.
Meer autovakanties van de ANWB vind je op
anwb.nl/k12autovakanties.

24 en 31 mei, 4 oktober                   € 379,- 
7, 14 en 21 juni, 6 en 13 september  € 399,-
28 juni, 5 en 26 juli, 2 t/m 30 augustus € 439,-
12 en 19 juli € 479,-
20 september € 359,-
Aankomstdag: zondag. Kinderkorting (bij 2 
volbetalenden op de kamer): t/m 5 jaar gratis, 
6 t/m 11 jaar: 45% korting.

Prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid van een 2-pers.
kamer. Vanafprijs 1-pers. kamer € 549,-. Inclusief CO2-
compensatie. Exclusief: toeristenbelasting € 2,20 p.p.p.n. 
(ter plaatse te betalen), Calamiteitenfonds € 2,50 en 
reserveringskosten € 20,- per boeking. 

BLAUW
• 7 nachten in een Deluxe kamer in hotel
  Brücke, inclusief ontbijt
• dagelijks viergangenkeuzediner (18-21 uur)
• welkomstdrankje
• afscheidscadeau (1 per kamer)
• gebruik wellnessfaciliteiten (16-21 uur)
• live-tips ter plaatse (via WhatsApp)
+ bezoek aan Speckstube in Zell am Ziller 
  (op vrijdag tussen 15-18 uur)
BRONS 
+ koffie of thee met apfelstrudel in het hotel
ZILVER
+ entree zuivelmakerij Erlebnis Sennerei 
  Zillertal in Mayrhofen
GOUD 
+ entree Swarovski Kristallwelten
PLATINA
+ rondvaart op de Achensee van Pertisau 
  naar Scholastika en terug
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Algarve en achterland
10-DAAGSE FLY-DRIVE

vanaf
1.095,-

p.p.

Vier vakantie in het zonnige zuiden en 
ontdek twee prachtige streken in  Por-
tugal. Ervaar een ultiem vakantiegevoel 
aan de goudgele stranden van de Algar-
ve. Aangekomen bij je volgende stop in 
de Alentejo waan je je even terug in de 
tijd, wat een contrast! Combineer het 
vlakke oosten met het ruige westen van 
de Algarve.   
 
Wat krijg je?
Je vliegt met Transavia van Eindhoven naar 
Faro. Je verblij	  op drie verschillende plaat-
sen in de Algarve en in de Alentejo. Eerst 
ontdek je het vlakke oosten van de Algarve 
vanuit Tavira. Vaar door het natuurgebied 
Ria Formosa en bezoek een onbewoond 
eiland. De tweede verblijfsplaats is dicht 
bij Beja, in de streek Alentejo. Het hotel is 
omringd door wijngaarden en je bevindt je 
in een oase van rust. Ten slotte keer je terug 
naar de Algarve en dit keer naar het wes-

telijk gedeelte. Proef in de haven de verse 
vis die wordt binnengebracht en breng een 
bezoek aan de prachtige plaats Sagres. 

BLAUW
• retourvlucht Eindhoven – Faro, incl. 20 kg.
  ruimbagage per 2 personen
• 9x 24 uur autohuur cat. BB (type Opel 
  Corsa of gelijkwaardig)
• 9 nachten in 4-sterrenhotels incl. ontbijt
• welkomstdrankje in ieder hotel
• bezoek aan Santa Vitória-wijnkelder bij 
  Vila Galé Clube de Campo
+ ANWB Wereldreisgids Portugal (1 p.b.)
BRONS
+ ticket voor ferry naar Ria Formosa
ZILVER
+ verrassingsgeschenk
GOUD
+ upgrade huurauto naar cat. DR (Fiat 500x 

SUV) of gelijkwaardig

PLATINA
+ diner in hotel Vila Galé Clube de
  Campo (exclusief drankjes)

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12algarve of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 5.
Alle fly-drive aanbiedingen van ANWB, zie
anwb.nl/k12flydrives.

22 apr., 6, 13 en 20 mei, 21 okt. € 1.095,-
29 apr.   € 1.245,-
27 mei, 3, 10, 17 en 24 jun.   € 1.145,- 
2, 9, 16 en 23 sep.  € 1.295,-
30 sep. 7 en 14 okt.  € 1.195,-

Prijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid in een 
2-pers.kamer. Toeslag 1-pers.kamer va. € 649,-. Kijk 
op de website voor aanvullende informatie en de 
voorwaarden van de huurauto. 
Inclusief CO2-compensatie. 
Exclusief: Calamiteitenfonds € 2,50 en 
reserveringskosten € 20,- per boeking. D

eze uitvoerder is aangesloten bij AN
VR, SGR en Calam

iteitenfonds
LEDEN

AANBIEDING
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 OP REIS

vanaf
3.690,-

p.p. in 4-pers. 
hut9-DAAGSE EXPEDITIE SPITSBERGEN

Bijzondere Arctische ervaring
Ga mee op deze reis naar Spitsbergen, 565 
km. ten noorden van Noorwegen. Vanaf 
het nieuwe expeditieschip De Hondius zie 
je rendieren, walrussen, walvissen en ijs-
beren. Je gaat zelfs met rubberen zodiacs 
naar het Arctische vasteland met steile 
bergen, pakijs en  gigantische gletsjers.
 
Wat krijg je?
Je vliegt via Oslo naar Longyearbyen op Spits-
bergen, waar je direct aan boord gaat van De 
Hondius. De ijsversterkte Hondius is modern 
en luxe ingericht en voldoet aan de nieuwste 
milieu- en veiligheidseisen. De ervaren En-
gelstalige crew vertelt over het leven op deze 
bijzondere eilandengroep vlak bij de Noord-
pool. Aan dek worden (meertalige) lezingen 
en presentaties gegeven over het leven in de 
Arctische wereld.

GOUD 
+ internet databundel (50MB) op De Hondius
PLATINA 
+ consumptietegoed van € 50,- aan boord 

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k12spitsbergen of bel 
ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, 
keuzenr. 3.

Vertrekdata: 2, 9 en 16 juni 2020
2-pers. buitenhut  € 4.890,-
4-pers. buitenhut  € 3.690,-
De 4-persoonshutten kunnen op indeling 
worden geboekt (alleen dames of heren).

Prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid van een 2- of 
4-pers.hut. Min. 10 personen per vertrek. Toeslag 1-pers.
kamer voor hotel in Oslo € 30,-. Incl.: CO2-compensatie. 
Excl.: verplichte reisverzekering, fooien bemanning 
expeditieschip, Cal.fonds € 2,50 en res.kosten € 20,- p.b.

BLAUW
• retourvlucht van Amsterdam via Oslo naar 
  Longyearbyen, inclusief 23 kg ruimbagage
• 1 hotelovernachting nabij de luchthaven van 
  Oslo, inclusief ontbijt
• 7 nachten op De Hondius o.b.v. volpension, 
  inclusief snacks, koffie en thee
• alle zodiac-tochten (rubberboot), excursies 
  aan wal, lezingen en presentaties aan boord
• gebruik rubberlaarzen en sneeuwschoenen
• alle transfers in Oslo en Longyearbyen
• ANWB-reisbegeleiding aan boord 
• begeleiding door Engelstalige crew aan 
  boord van het expeditieschip
+ Odyssee reisgids Spitsbergen (1 p.b.)
BRONS
+ bezoek aan het Svalbard Poolmuseum in 
  Longyearbyen
ZILVER 
+ flora- en faunagids Spitsbergen (1 p.b.)
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LEDEN
AANBIEDING

DRIEGANGENMENU VOOR SLECHTS € 21,50!

Wintertip: proef de 
warmte bij Humphrey’s!

Wil je ook een gezellig avondje eropuit: ga dan uit eten in één 

van de Humphrey’s restaurants. Humphrey’s heeft namelijk 

een fi jne winterdeal voor ANWB-leden.

De winterse maanden zijn weer aangebroken. Tijd om bij 

Humphrey’s te genieten van een heerlijk diner met vrienden 

of familie. Stel zelf een driegangenmenu samen uit de 

seizoensgebonden voor-, hoofd- en nagerechten. Er is altijd 

voldoende keuze voor zowel de vlees- als visliefhebber, en 

uiteraard ook voor de vegetariër en veganist. Tijdens het 

aperitief krijg je brood met aioli en het hoofdgerecht wordt 

geserveerd met frites en salade. Je betaalt voor dit driegangen 

keuzemenu slechts € 21,50 i.p.v. € 29,50.

Kampioen voordeelbon
Wil jij ook uit eten voor € 21,50? Lever deze bon in bij 
Humphrey’s of ga naar anwb.nl/humphreys en ontvang de 
voordeelbon in je mail.

Geldig t/m 31 jan. 2020 (m.u.v. 24 dec t/m 1 jan. en zaterdagen). Niet geldig 
i.c.m. andere acties en cadeaubonnen. Max. 1 voordeelbon per gezelschap 
tot max. 12 personen. Zie de voorwaarden op anwb.nl/humphreys.
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Wij waarderen dat je lid bent. Daarom 
ontvang je een jaar lang extra korting op je 
premie als je nu een ANWB Autoverzekering 
of ANWB Woonverzekering afsluit. 

Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. De korting = inclusief 5% ledenkorting

tot 

20% 
korting

ANWB Woonverzekeringen 
Je huis en spullen goed verzekerd

Je thuis wil je goed beschermen. Met de ANWB 
Inboedel- en Opstalverzekering zijn je huis en spullen 
goed verzekerd. Geen kleine lettertjes en als er wat is; 
wil je goed geholpen worden. En bij onherstelbare 
schade of diefstal krijg je tot maar liefst 10 jaar na 
aanschaf de nieuwwaarde van je spullen vergoed.

Meer voordelen:
• Snelle schade afhandeling.
• 10 jaar vergoeding nieuwwaarde.
•  Ruime dekking dus nooit onderverzekerd.

Profiteer van de extra korting! Bereken vandaag nog 
je premie op anwb.nl/woonverzekering

10% 
korting

12,5% 
korting

15% 
korting 

17,5% 
korting

20% 
korting
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tot 

20% 
korting

ANWB Autoverzekering
Je auto goed verzekerd

Met een autoverzekering van de ANWB weet je 
zeker dat je bij een botsing of andere autoschade 
goed geholpen wordt. Een telefoontje naar de 
Alarmcentrale en alles wordt voor je geregeld.

Meer voordelen: 
•  Je bepaalt zelf hoe uitgebreid

je verzekerd wilt zijn.
•  Vakkundige reparatie en 

snelle uitbetaling bij schade.
• Geen eigen risico.

Profiteer van de extra korting! Bereken vandaag 
nog je premie op anwb.nl/autoverzekering
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Eilandhoppen ten zuiden van Kopenhagen

DARK SKY EN DINO’S
Zwemmen langs prehistorische kalksteen-
rotsen, zeehonden en tijgers spotten en ge-
nieten van de indrukwekkendste sterren-
hemel ooit: ten zuiden van  Kopenhagen 
waan je je als avontuurlijke natuurliefheb-
ber in het paradijs.

Ruimte, natuur en vrijheid: daar draait het om bij 

kamperen, vindt Ole Eskling van Camp Møns Klint. 

Terwijl hij ons rondleidt over zijn grote, groene kam-

peerterrein, vertelt hij hoe belangrijk het is om ook 

in het donker van de natuur te genieten. Júíst in het 

donker: ‘We zijn het ontwend om zonder constant 

licht te leven. Maar dan mis je zoveel!’ Sterren bijvoor-

beeld. Want zeker wie in de stad woont, heeft door 

de overvloed aan licht zelden meer zicht op een ein-

deloze sterrenhemel, inclusief Melkweg. Daarom ont-

wierp Ole een speciaal Dark Sky Area-kampeerveld, 

om in de donkerste donkerte de magie van de sterren 

te ervaren. Bereid je voor met een star gazing-safari, 

zodat je daarna precies weet hoe het ook alweer zit 

met de poolster en je een planeet van een ster kunt 

onderscheiden. 

Op fossielenjacht 
Knalwit, 70 miljoen jaar oud en zes kilometer lang: de 

kalkstenen rotskust van het eiland Møn is fenome-

naal. De hele kustlijn is bezaaid met fossielen. Zoek 

zoveel mogelijk kleine bruine ‘staartjes’ van een mil-

DO
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3 Spot tijgers, giraffen én dino’s in het sa-
faripark van Knuthenborg.  

knutheborg.dk

joenen jaren geleden uitgestorven inktvissoort. Kun 

je een fossiel niet thuisbrengen, breng dan eerst een 

bezoekje aan GeoCentre Møns Klint: een interactief 

speelmuseum waar je als kind én als volwassene de 

hele dag wilt ronddwalen. Duw tegen nep-ijsrotsen of 

duik met een 3D-bril de bioscoop in voor een film over 

het ontstaan van de aarde. En ben je na de museum-

tour nog steeds niet zeker van het fossiel dat je hebt 

gevonden? Dan kan het zomaar dat je een nieuwe, 

uitgestorven diersoort hebt ontdekt. Dat kan hier alle-

maal, in Denemarken. 

Dino’s en reeën
Voor het spotten van tijgers, giraffen en neushoorns 

hoef je niet naar Azië of Afrika – in Denemarken lo-

pen ze allemaal vrij rond. Vanaf Møn eilandhop je zo 

door naar Lolland, waar het grootste safaripark van 

Noord-Europa ligt. Safari-plús vinden we, want in het 

indrukwekkende Jurassic park sta je opeens oog in 

oog met metershoge, bewegende dinosaurussen. 

’s Middags staan er nog meer dieren op het program-

ma, wanneer de eigenaar van Nysted Strand Camping 

waar we logeren, ons per fiets een deel van zijn gelief-

de Paradijsroute laat zien, langs de Baltische zee. ‘Daar 

zwemmen de zeehonden!’, wijst hij. En even later 

loodst hij ons een stukje bos in en fluistert: ‘Kijk, 

reeën!’ Het is de puurheid, de weidsheid en de stilte 

van de Deense natuur die ons bijblijven als we 

’s avonds het glas heffen in de knusse haven van Ny-

sted. Dát en die tientallen metershoge dinosaurus die 

niet van echt te onderscheiden was. 

1 Geniet van de sterren en de stilte op 
Camp Møns Klint, één van de ruim hon-

derd officiële Dark Sky Places wereldwijd. 
anwbcamping.nl

 MEER REISTIPS VIND JE OP VISITDENMARK.NL 
EN ANWB.NL/DENEMARKEN

DO

EN!

3x

2 Herten, zeehonden en kunst: je komt 
het allemaal tegen als je per fiets de 

Paradijsroute volgt. Meer routes in de app van 
Naturlandet. naturlandet.dk
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LEDEN
AANBIEDING

8 DECEMBER IS MADURODAM VOOR ANWB-LEDEN

Groots genieten!

Geniet van honderden Nederlandse gebouwen en tientallen 

leuke activiteiten. Stap in de rol van dj Armin van Buuren en 

mix zelf beats. Leren vliegen? Dat kan op Schiphol! Vul in de 

haven van Rotterdam schepen met containers of speel het Hansje 

Brinkerspel en houd Nederland droog. Het kan in Madurodam!

Wie? Ledendag voor ANWB-leden

Wat? Exclusief aanbod

Waar? Madurodam, Den Haag

Wanneer? Zondag 8 december 2019, van 11 tot 17 uur

Wat kost het? € 10,- p.p. voor entree + gratis parkeren, vol = vol, 

anders gratis parkeren in de omgeving (normaal € 19,50 entree +

€ 8,50 voor parkeren)

Kaartje kopen? Ga naar anwb.nl/madurodam

NIEUW IN MADURODAM
In de nieuwste familie-attractie de Waterwolf ontdek je hoe 
Nederlanders van water land maakten. Een interactieve 
show over onze overwinning op het water: de drooglegging 
van het immense Haarlemmermeer. Bedien zelf ’s werelds 
grootste stoommachine en stel het gemaal in werking.
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LEDEN
AANBIEDING

 

KwikFit-actie: € 13,- cadeau bij iedere Pirelli-winterband

GA VOOR GRIP!

Is het kouder dan zeven graden? Dan is het 

tijd voor winterbanden. ANWB-leden

krijgen bij KwikFit tot € 52,- cadeautegoed 

bij aanschaf van Pirelli Cinturato winter-

banden. Eén van de drie winnaars van de 

ANWB winterbandentest 2019. Dat treft!

Het speciale profi el van een winterband 

zorgt ervoor dat sneeuw, regen en vuil 

sneller naar de zijkant van de band worden 

afgevoerd. Ook zijn ze gemaakt van rubber 

dat bij lage temperaturen soepel blijft. Het 

resultaat is een kortere remweg en meer 

grip op nat of besneeuwd wegdek. Ter ver-

gelijking: rijd je met zomerbanden op een 

besneeuwde weg met 50 km/u, dan is je 

remweg al snel 60 meter. Met winterbanden 

sta je na zo’n 25 meter stil. De ANWB advi-

seert iedereen die in de winter iedere dag 

op zijn auto moet rekenen of op wintersport 

gaat, winterbanden te laten monteren.

ANWB Winterbandentest
Ieder jaar test de ANWB een groot aantal 

winterbanden. Dit jaar zijn banden getest 

met de populaire bandenmaat: 185/65 R15 

T. Een van de winnaars van de test is de 

Pirelli Cinturato. Deze band scoorde op 

alle testonderdelen goed, vooral op nat 

wegdek. Superhandig: de band heeft Now 

Snow-markering. Wanneer de W van Now 

uit het patroon verdwijnt, is het tijd de band 

te vervangen.

Ledenvoordeel
Koop nu Pirelli Cinturato winterban-
den bij KwikFit en ontvang per band 
een cadeaucard van € 13! Meer info 
op anwb.nl/pirelli.
Actie is geldig tot 29 februari 2020.
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LEDEN
AANBIEDING

WAAR VOEL JIJ 
JE THUIS?
Een Deens huisje in de duinen, een familiehuis in de 

Franse natuur of toch die luxe villa met privézwembad op 

Mallorca? Bij Novasol boek je vakantiehuizen van particu-

lieren door heel Europa. Waar voel jij je thuis?

Ontdek Europa’s mooiste plekjes vanuit je eigen vakantie-

huis. Novasol heeft meer dan 50.000 vakantiehuizen op 26 

bestemmingen. Reserveer jouw favoriet vanaf zeven dagen 

en krijg € 50,- korting + drie gratis nummers van Wendy 

Magazine of 100%NL Magazine.

Zonnig aanbod voor ANWB-leden

LEDENAANBIEDING
Reserveer jouw vakantiehuis met € 50,- 
korting op anwb.nl/vakantiehuizen.
Geldig van 15 nov. 2019  t/m 20 jan. 2020.

Laat je kind veilig deelnemen aan het verkeer!

Leer er alles over met de 
ANWB quizzen op Squla

Om kinderen te leren veilig deel te nemen aan het 

verkeer, slaan ANWB en Squla de handen ineen. Met 

Squla oefenen kinderen online spelenderwijs alle school-

vakken op eigen tempo en niveau. In samenwerking met 

de ANWB heeft Squla een verkeersprogramma opgesteld, 

met alle belangrijke verkeersthema’s verpakt in leuke 

quizzen en games. Hiermee kunnen kinderen nu, naast 

de lesstof van school, ook online alles leren over de 

verkeersregels en verkeersveiligheid.

Geef je kind meer zelfvertrouwen en leerplezier met 

de leuke quizzen en games van Squla. Als ANWB-lid 

ontvang je nu €27,- korting op een jaarlidmaatschap.

*exclusieve aanbieding voor ANWB leden, geldig bij een nieuw Squla jaarlidmaatschap

Kijk snel op www.anwb.nl/landvananwb/squla voor meer informatie en aanbod.

€ 27,-
korting
+ cadeau

*

252093 ANWB HK Squla adv halve pagina Kampioen 203x126mm_V6.indd   1 04-11-19   09:10
072-072_K12_Novasol.indd   72 5-11-2019   10:30:54
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Knip je voordeel

STOERE PARKA
LEDEN

AANBIEDING

WARME WINTERJAS
Niet-leden € 169,99 | ANWB-leden 
van € 149,99 voor € 99,-
Kom naar de ANWB-winkel of shop 
op anwb.nl/winkelkampioen.

Fijne, wind- en waterdichte 
parka met veel 
opbergmogelijkheden. 
Ideaal voor een actieve 
winterdag. 

Kampioen voordeelbon
Alleen voor ANWB-leden: Human Nature-parka Imca met € 50,99 korting. Lever deze bon in bij een ANWB-
winkel of shop op anwb.nl/winkelkampioen. OP = OP. Geldig van 25 november t/m 29 december 2019.

tweeweg 
rits

Afneembare 
capuchon

afsluitbare 
zakken

  149,99
  99,-
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Trots en opgetogen staat conciërge Ruud 
Elshof van Daltonschool De Zevensprong 
in Zwolle met twee van zijn leerlingen op 
het schoolplein. 

Zijn plan om de fietsenstalling te verplaat-
sen naar de achterkant van de school komt 
dichterbij dankzij een gi�  van € 10.000,- van 
het ANWB Fonds. En die verhuizing van de 
fietsenstalling is broodnodig. Want tussen 
8.15 uur en 8.30 uur, als de driehonderd 
leerlingen van De Zevensprong aan komen 
lopen, hollen, maar vooral fietsen, ontstaan 
er gevaarlijke situaties. 
Enkele meters naast de fietsenstalling rijden 
auto’s hard voorbij, richting een nabijgelegen 
winkelcentrum. ‘Kwestie van tijd voordat er 
hier een ongeluk gebeurt’, zegt Elshof. Ook 
ouders maken zich grote zorgen. 
De conciërge bedacht samen met zijn direc-
teur   Clarina Streuer een plan: als de fietsen-
stalling verhuist, en wel naar de achterkant 
van de school, is er vlak bij die weg veel min-
der gedrang. ‘De kleuters die net hebben le-
ren fietsen zijn soms onzeker op hun fietsje. 
Vooral voor hen wordt deze herinrichting van 
het schoolplein een enorme verbetering.’

Wil je weten welke projecten dit jaar nog 
meer een donatie hebben ontvangen van het 
ANWB Fonds? Kijk op anwb.nl/fonds.

VEILIG NAAR DE 
 FIETSENSTALLING

74
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ZET JE LICHT AAN! 
Ga jij naar het Noorderlicht?
Heb jij ze al gezien, de gele tags op straat om mensen te stimuleren hun fietslicht 
aan te zetten? Spot je zo’n tag of zet je er zelf eentje? Maak er een foto van en zet 
’m op Instagram met de vermelding #zetjelichtaan en @ANWB. Je maakt dan kans 
op een reis voor twee personen naar het Noorderlicht in Lapland. Meer informatie: 
anwb.nl/fietsverlichtingsactie.

STUREN ZONDER GLUREN 
Upload je foto en win!
Doe jij al mee aan de Sturen zonder Gluren-challenge? Je hebt tot en met 31 
december. Lukt het om 30 dagen je telefoon niet te gebruiken tijdens het fietsen of 
autorijden? Upload dan een selfie met de voltooide kalender op anwb.nl/ 
sturenzondergluren en maak kans op mooie prijzen. Nog geen kalender? Haal 
’m  op in een ANWB-winkel en meld je aan op anwb.nl/sturenzondergluren. 

BONDSRAAD 
Ledenvergadering 
De bondsraad vergadert zaterdag 25 januari 2020 op het hoofdkantoor in Den Haag. 
Er wordt gesproken over de begroting en het meerjarenplan van de vereniging. Ook 
staat er een discussie over verkeersveiligheid op de agenda. Leden die erbij willen 
zijn, kunnen zich met naam, adres en lidmaatschapsnummer vóór 13 januari aan-
melden via verenigingssecretariaat@anwb.nl.

ONTDEK ELEKTRISCH  
Meer dan 1.200 proefritten
Om leden bekend te maken met elektrisch rijden organiseerde de ANWB dit 
jaar 26 evenementen waarbij leden een proefrit konden maken in een elektrische 
auto. Er zijn meer dan 1.200 ritten gemaakt. Leden beoordeelden die met een 9. Kijk 
voor meer info op anwb.nl/elektrisch.

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

kamertype Sauerland

WINTERS GENIETEN IN 
HET SAUERLAND
Je hoeft nauwelijks drie uur te rijden om er helemaal tussenuit
te zijn. Geniet nu voordelig van Willingen in het Sauerland. Ga je 
skiën, langlaufen of winterwandelen? Direct bij het hotel zijn 
skipistes en langlaufl oipes. Ideaal om even een paar dagen te 
genieten van alles wat wintersport zo aantrekkelijk maakt! 

JE VERBLIJFT in het Sauerland Stern Hotel. Dit viersterren-
de-luxehotel is geliefd om zijn fraaie ligging bij de Ettelsberg 
(837 m) en zijn vele faciliteiten. Op ca. 300 m vind je het 
sfeervolle centrum van Willingen met een winkelstraat en 
gezellige cafés. De skibus stopt voor het hotel. De skilift en 
-school liggen op loopafstand.  

INBEGREPEN
•  2 of 3x overnachting met ontbijt- en dinerbuffet
•  1x wandelinformatie Willingen 
•  1x candlelight diner in Gutshof Itterbach of in het hotel 
•   1x koffi e met gebak in Gutshof Itterbach of in het hotel 
•  CO -compensatie

3- of 4-daags wintersport arrangement Sauerland

PRIJZEN 
01/11 - 19/12 169
20/12 - 23/12 164
27/12 - 29/12 204*

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten
(€ 25,-), Calamiteitenfonds (€ 2,50). Wijzigingen voorbehouden.
*op deze datum gelden er andere voorwaarden.

vanaf

164p.p.

Zoekcode: 
19137

(€ 25,-), Calamiteitenfonds (€ 2,50). Wijzigingen voorbehouden.

351 p.p.
24-12-2019

4-DAAGS
KERSTARRANGEMENT
Geniet deze feestdagen van
een heerlijk kerstarrangement
met o.a. een feestelijk kerstbuffet, 
romantische fakkelwandeling, 
kerstmarkt met koffi e en wafels en 
een dansavond met live muziek!
Zoekcode: 51102

05/01 - 06/02 169
07/02 - 29/02 259
01/03 - 31/03 169

Met je ANWB lidmaatschap 
profiteer 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 

Humphrey’s Restaurants? 

Bekijk alle kortingen op  
anwb.nl/ledenvoordeel

Haal  
alles uit 

je pas!
Met ANWB Ledenvoordeel
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www.pharosreizen.nl/gelezen-in/kampioen
023 - 55 42 870

kamertype Sauerland

WINTERS GENIETEN IN 
HET SAUERLAND
Je hoeft nauwelijks drie uur te rijden om er helemaal tussenuit
te zijn. Geniet nu voordelig van Willingen in het Sauerland. Ga je 
skiën, langlaufen of winterwandelen? Direct bij het hotel zijn 
skipistes en langlaufl oipes. Ideaal om even een paar dagen te 
genieten van alles wat wintersport zo aantrekkelijk maakt! 

JE VERBLIJFT in het Sauerland Stern Hotel. Dit viersterren-
de-luxehotel is geliefd om zijn fraaie ligging bij de Ettelsberg 
(837 m) en zijn vele faciliteiten. Op ca. 300 m vind je het 
sfeervolle centrum van Willingen met een winkelstraat en 
gezellige cafés. De skibus stopt voor het hotel. De skilift en 
-school liggen op loopafstand.  

INBEGREPEN
•  2 of 3x overnachting met ontbijt- en dinerbuffet
•  1x wandelinformatie Willingen 
•  1x candlelight diner in Gutshof Itterbach of in het hotel 
•   1x koffi e met gebak in Gutshof Itterbach of in het hotel 
•  CO -compensatie

3- of 4-daags wintersport arrangement Sauerland

PRIJZEN 
01/11 - 19/12 169
20/12 - 23/12 164
27/12 - 29/12 204*

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten
(€ 25,-), Calamiteitenfonds (€ 2,50). Wijzigingen voorbehouden.
*op deze datum gelden er andere voorwaarden.

vanaf

164p.p.

Zoekcode: 
19137

(€ 25,-), Calamiteitenfonds (€ 2,50). Wijzigingen voorbehouden.

351 p.p.
24-12-2019

4-DAAGS
KERSTARRANGEMENT
Geniet deze feestdagen van
een heerlijk kerstarrangement
met o.a. een feestelijk kerstbuffet, 
romantische fakkelwandeling, 
kerstmarkt met koffi e en wafels en 
een dansavond met live muziek!
Zoekcode: 51102

05/01 - 06/02 169
07/02 - 29/02 259
01/03 - 31/03 169

Met je ANWB lidmaatschap 
profiteer 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 

Humphrey’s Restaurants? 

Bekijk alle kortingen op  
anwb.nl/ledenvoordeel

Haal  
alles uit 

je pas!
Met ANWB Ledenvoordeel
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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 willen 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: Pauline Bijster, Muriël van Bohemen, 
Teije Brandsma, Frank Buma, Ruben Drenth, Margot Eggenhuizen, 
Claudia Feldmann, Getty Images, Nancy Groen, Femke den Hertog, 
Erik Jan de Jong, Harmen de Jong, Liza Karsemeijer, Resi Lankester, 
Arno Lingerak, Matthijs Meeuwsen, Jasper de Ruiter, Sascha 
Schalkwijk, Anton van Tetering, Elly de Vreugd, Hans Zeegers.
 
 
Verantwoordelijkheid  Alleen waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld, 
geven artikelen de mening en/of inzicht van de ANWB weer. Aan 
artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar 
de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. De 
ANWB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van   druk- 
en zetfouten uit. 
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform Regelen voor 
het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. 
Een exemplaar is gratis verkrijgbaar. De ANWB is aangesloten bij de 
Stichting Reprorecht. Het overnemen van welk deel ook van de inhoud 
van dit blad is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 
 
Advertenties/Partnerships Erna Wilbrink (Eropuit), ewilbrink@
anwb.nl/06-1031 69 93, Marcel Wessels (Onderweg), mwessels@anwb.
nl/06-5397 16 66, Tessa Blok (Vakantie), tblok@anwb.nl/06-1084 68 49, 
Sabina Acquoij (Verkeersveiligheid), sacquoij@anwb.nl/06-1091 86 34. 
Accountmanagers binnendienst: Nelly Wegner. 088-269 65 91, Martin 
van der Meulen, 088-269 73 81. Adres: ANWB Partnerships, Postbus 
93557, 2509 AN Den Haag. Overdrukken van artikelen: Martin van der 
Meulen, 088 - 269 73 81, mvdmeulen@anwb.nl. 
Meer info: anwb.nl/partners.

Jaargang 134, 
nummer 12, 
December 2019
 
De Kampioen is een uitgave van de 
ANWB, verschijnt 10 keer per jaar en 
wordt aan alle leden van de ANWB 
toegestuurd.
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Je mag kijken in de dieetkeuken 

en bij de dierenarts, zien waar de 

olifanten hun dagelijkse training 

krijgen en een bezoek brengen 

aan het winteronderkomen van 

de nijlpaarden.

Voor de schermen warm je je op 

in de overdekte jungle, waar je 

met een boot de olifantenfamilie 

van heel dichtbij kunt zien. In 

het Poolstation sta je oog in oog 

met ijsberen en pinguïns en kun 

je met de Arctic 1 een duizeling-

wekkende 4D-testvlucht maken 

door het poolgebied. Na alle 

avonturen kunnen de jongste 

ontdekkingsreizigers naar het 

overdekte XL-speelparadijs.

LEDEN
AANBIEDING

KIJKJE IN 
DE KEUKEN!
Neem deze winter een kijkje achter de schermen bij

Wildlands Adventure Zoo Emmen. Zo leuk!

Backstage bij Wildlands

LEDENAANBIEDING
ANWB-leden bezoeken Wildlands 

in november en december voor 
slechts € 15,- per persoon.  

Koop je kaartje op anwb.nl/wildlands.TIP! IN DE KERSTVAKANTIE KUN JE JE BEZOEK 
COMBINEREN MET EEN SPANNEND AVONDBEZOEK
TIJDENS WILDNIGHTS.

Vaar met ons mee tijdens de 8e editie van het Amsterdam Light Festival, 
dat plaatsvindt van 28 november 2019 t/m 19 januari 2020.

* Boek snel want je betaalt t/m 27 november slechts €18 i.p.v. €24,50 
voor een volwassen ticket. Daarna betaal je €19,50.Prins Hendrikkade 25, Amsterdam  |  www.lovers.nl 

BOEK NU JE TICKETS MET 
€650 KORTING VIA anwb.nl/lovers 

€650*

KORTINGKORTING

af
sn

ed
e
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MILITAIRE 
PARADE

ZAKDOEKJE 
IN DE 

BORSTZAK
ONGEDIERTE ASTRONOMIE

4
SLEE WALKANT

6
TWIJG

HOGE 
MANNENSTEM FILMTOESTEL

VOORZETSEL TOILET-
ARTIKEL

5

AFGESLOTEN VRUCHTEN -
NAT

RANG -
SCHIKKING

7

BOERENBEZIT

DIK

HET GELUID 
VAN EEN 
SLINGER -
UURWERK

DREK
NEDER -
LANDSE 

PROVINCIE -
HOOFDSTAD

GENOEGEN

8
ZINDELIJK

HALVE 
MAATREGEL GESTEENTE LOOFBOOM

VOORMALIG 
NEDERLANDS 

EILAND
1

VISNET

2

VERDIKTE 
HUID

PROJECTIE -
PLAATJE

MUURHOLTE

3

VINGER -
WIJZING

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

1 2 3 4 5 6 7 8

PUZZEL

EERSTE PRIJS
3x vier maanden lang gratis wassen bij 
Dobbi t.w.v. € 433,- 
Dobbi haalt kleding, gordijnen, beddengoed en 
ander textiel gratis op, en bezorgt deze binnen 
48 uur weer schoon bij je thuis. Dobbi is online, 
telefonisch of via de app te gebruiken. Dobbi is 
in 2019 uitgeroepen tot beste stomerij van Ne-
derland. Meer info: www.dobbi.com.

TWEEDE PRIJS
2x albelli cadeaubon t.w.v. € 50,- 
Heb jij dit jaar ook zoveel mooie foto’s 
 gemaakt? Tover jouw favoriete momenten 
om in een fotoboek van albelli. Meer info: 
www.albelli.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 3 januari 2020. De 
opbrengst gaat naar Brilliant. Prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht. Oplossing van 
 Kampioen 10/11: uitzicht.

 PUZZEL
Doe mee en win!
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

D P S
T E N O R T A K
F C A M E R A

D I C H T R D

1 2 3 4 5 6 7 8

Zweedse Puzzel

MEEDOEN VOOR BRILLIANT
Brilliant is al 13 jaar actief in de zorg met als doel om de patiëntvriendelijkheid te bevor-
deren, waarbij de focus uitgaat naar mensen met dementie. Brilliant organiseert work-
shops en ontwikkelt producten 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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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

1 2 3 4 5 6 7 8

DERDE PRIJS
 8x 150 BN’ers op de 
klapstoel t.w.v. € 24,95
De mooiste foto's uit 
‘Op de Klapstoel’, de 
wekelijkse rubriek in 
de zaterdageditie van 
Het Parool. Meer info: 
 harmendejong.nl.
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VAKANTIE – CHINA

IN DE SCHATKAMER VAN CHINAIN DE SCHATKAMER VAN CHINA

In China blijf je je verbazen. Zeker tijdens een 
rondreis door het Hemelse Rijk: van de Verboden 

Stad tot een versteend leger, van een Kuifje in China-
dorp tot een woud van wolkenkrabbers. 

Blijf 
je verbazen!

81
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erste verbazing: reizen in China is nog altijd 

een avontuur. Dat merk ik gelijk in het cen-

trum van Peking. Borden lezen? Probeer die 

Chinese tekens maar eens te ontcijferen. Be-

stellen in een restaurant? Dat wordt handen- en voe-

tenwerk. Gelukkig hebben wij gids Sharon. Ze spreekt 

vloeiend Engels, maar door jarenlange ervaring met 

Nederlandse groepen óók een heel aardig woordje Ne-

derlands. Zo vertelt ze met haar charmante ‘Chider-

lands’ over de talloze bezienswaardigheden in Peking. 

Nog handiger: met wat ferme woorden Mandarijn 

regelt ze álles: toegangskaarten, treinkaartjes, ritje in 

een riksja, verrukkelijke maaltijden … Kijk, zo wordt 

reizen in China een eitje.

Onvoorstelbaar
Ondertussen kom ik zintuigen tekort in Peking. Nee, 

ik had niet het idee dat de Verboden Stad een beschei-

den optrekje zou zijn. Maar na het betreden van de 

even ontzagwekkende als fenomenale poorten blijkt 

alles nog groter, uitgestrekter, verfijnder en grandio-

zer dan ik ooit had kunnen denken. Onvoorstelbaar 

dat deze complete stad – want dat is het – ooit alleen 

toegankelijk was voor de keizer en de zeer happy 

few die hem omringden. Hier leefden ze in onmete-

lijke luxe én absolute veiligheid. Niets werd aan het 

toeval overgelaten. Zomaar een voorbeeld: de stad ligt 

óp vijftien lagen steen, zodat mogelijke invallers ook 

niet via een tunnel konden binnensluipen. 

Bouwen kunnen ze nog altijd goed in Peking. De eer-

ste ringweg voert om de oude stad en is 17 km lang. 

Gids Sharon vertelt: ‘Iedere Pekinees met een auto 

mag maximaal zes dagen per week rijden, natuurlijk 

tegen files en luchtvervuiling.’ Dat verbaast me eigen-

lijk niet, gezien de enorme drukte overal. Wél dat ze 

vertelt: ‘Inmiddels heeft Peking een zevende ringweg. 

Die voert rond alle buitenwijken en heeft een lengte 

van 1.000 kilometer ...’ 

Marco Polo
Daarom zoeven wij per hogesnelheidstrein van 

Peking naar Xi’an. In deze stad, ooit kruispunt in de 

befaamde Zijderoute, wacht gids Harry geduldig op 

het perron. ‘Peking heeft de macht, Shanghai het geld, 

maar Xi’an is de stad van cultuur’, vertelt hij. ‘Xi’an be-

tekent Westelijke Vrede.’ Die naam verbaast me, want 

die piekfijn bewaard gebleven, torenhoge stadsmuren 

staan er vast niet bij toeval. Samen vormen ze een 

14 km lange rechthoek en die kan ik het leukst be-

dwingen per fiets. Vanaf de muren zie ik charmante, 

rommelige wijkjes, tempels en moskeeën in de oude 

stad. Zelfs toen Marco Polo hier als eerste westerling 

kwam, was Xi’an al een multiculti samenleving. Dus 

het kan wél .

Mooiste bewijs dat Xi’an helemaal niet zo vredig was: 

het Terracotta-leger van Qin Shi Huangdi, de eerste 

keizer van China. Wellicht was hij wat angstig van 

aard, want hij vreesde zelfs ná zijn dood nog voor zijn 

veiligheid. Voor de zekerheid liet hij zich ingraven 

tussen een versteend leger van 8.000 tot de tanden 

LINKS:  
Aan het Houhai-
meer zit de leuk-
ste uitgaans-
buurt van Peking 
RECHTS:  
‘Leeuwen’ zie 
je overal, zeker 
in de Verboden 
Stad. 
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je overal, zeker 
in de Verboden 
Stad. 
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VAKANTIE – CHINA

 

Digna Snellen
ANWB Ledenreizen
‘Ten noorden van Peking 
ligt de wereldberoemde 
Grote Muur die met ruim 
6.000 kilometer lengte 
één van de zeven wereld-
wonderen is. Uiteraard 
mag een bezoek hieraan 
niet ontbreken!’

DE SPECIALIST

DESPECIAL
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 BEKIJK DE MOOISTE REIZEN VAN 2020 OP 
ANWB.NL/DROOMREIZEN2020

toe bewapende soldaten. Pas in 1974 per toeval ontdekt, 

nu een van de drukste attracties van China. Gids Harry 

geeft een gouden tip: neem een verrekijker mee. Tot mijn 

verbazing zie ik het dan pas: elke soldaat is uniek. Elk 

gezicht, elke blik, zelfs van elke hangsnor vind je er geen 

twee.  

We razen verder door China, nu per comfortabele nacht-

trein. Het wordt gezellig met mijn Chinese coupégenoten, 

maar ik moet helaas uitstappen. En verwonder me over 

een typisch Chinees fenomeen: mooi dorp in de aanbie-

ding? Zet er een hek omheen, verhuis de bewoners en 

creëer een attractie. Dat gebeurde Wuzhen, een pittoresk 

dorp met boogbruggetjes, tempels, kanalen, bootjes, 

lampionnen, theehuisjes en vijvers. ’s Avonds, als de dag-

jesmensen zijn vertrokken, heb ik Wuzhen voor mezelf. 

Het klassieke China weerspiegelt in het muisstille water: 

alsof ik beland ben op de pagina’s van ‘Kuifje in China’. 

Vlak bij Wuzhen waan ik me dan weer in de verre toe-

komst. In het futuristische Shanghai slaat de verbazing 

gelijk toe: wanneer een schoonmaakrobot mij beleefd 

groet in de hotellift. Ni hao! Dan is er natuurlijk Pudong. 

Dertig jaar geleden nog grasland aan de rivier Huangpu. 

Nu een woud van wolkenkrabbers. ’s Avonds flitsen 

er laserstralen, veranderen torens van kleur én gevels 

worden megaschermen. Met honderden andere toeristen 

verbaas ik me over de grootste lichtshow op aarde.

3x doen
1 Reuzenpanda’s Nergens 

ter wereld kun je beter 
– en meer - reuzenpanda’s 
op één plek zien dan in de 
Chengdu Panda Base. Van 
knuffelige kleuterbeertjes tot 
de steevast onhandige vol-
wassen exemplaren. 

2 Goddelijk eten Ver-
rukkelijk eten kan echt 

overal in China, van rommeli-
ge straatstalletjes tot de ster-
renrestaurants van Shanghai. 
Hygiëne? In veel restaurants 
bieden camera’s een live blik 
op de keuken…

3 Vertaalapp Zet de 
offline versie van de 

app Google Translate Chinees 
op je smartphone. Dan kun je 
overal ook zónder internet-
verbinding simpele dingen 
vragen. ‘Hi, waar vind ik een 
taxi?’
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              LEDEN
AANBIEDING

ONVERGETELIJK!
Ontdek de eeuwenoude cultuur en de moderne architectuur van betoverend

China tijdens deze groepsrondreis door het noordoostelijke deel van het land.

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

Wat krijg je? 
We beginnen de reis in Chengdu voor een 
bezoek aan de reuzenpanda’s. Vervolgens 
per hogesnelheidstrein naar Xi’an met als 
hoogtepunt het Terracotta-leger van 
keizer Qin. Vanuit Peking ‘beklimmen’ we 
de Grote Muur en gaan we naar de 
Verboden Stad en het Plein van de 
Hemelse Vrede. Van Shanghai met de 
prachtige Bund vol statige gebouwen en 
wolkenkrabbers reizen we ten slotte via 
het waterdorp Wuzhen naar Hangzhou 
met het beroemde Westmeer.

BLAUW
• vluchten met KLM Amsterdam – Chengdu 
  en Hangzhou – Amsterdam, incl. 20 kg. 
  ruimbagage
• hogesnelheidstrein Chengdu – Xi’an – 
  Peking - Shanghai

• rondreis per comfortabele aircobus
• 14 nachten in comfortabele 4-sterren-
  hotels inclusief ontbijt
• ANWB-reisbegeleiding (dag 2 t/m 16)
• bezoek aan reuzenpanda’s, Terracotta-
  leger, Grote Muur, Verboden Stad*, 
  Tempel van de Hemel*, boulevard Bund*, 
  Jaden Boeddha Tempel, Yu-tuin, oude 
  stad van Shanghai, waterdorp Wuzhen* 
  en Guo-tuin*
• stadswandeling in Xi’an
• boottocht op het Westmeer in Hangzhou
+ entreegelden t.w.v. ca. € 70,- 
BRONS 
+ entreegeld voor de Tempel van de Hemel 
  in Peking
ZILVER
+ kungfu-show in Peking
GOUD 
+ dumpling-diner in Xi’an
PLATINA
+ acrobatiek-show in Shanghai

Wat kost het?
15 april   € 2.149,-  
6 mei   € 2.049,-
20 mei   € 2.129,-
29 juli   € 2.399,-
26 augustus  € 2.149,-
9 september en 7 oktober € 2.229,-

Nieuw: 14-daagse groepsrondreis Kleurrijk 
Zuid-China v.a. € 2.299,-. Kijk op anwb.nl/
k12zuidchina.

Ga je mee? 
Boek op anwb.nl/k12china of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 02 69, keuzenr. 1.

Bovenstaande prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid 
in een 2-pers.kamer. Vanafprijs 1-pers.kamer € 2.649,-. 
Min. 10 personen per vertrek. 
Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: visum China, 
entreegelden (zie *) ca. € 70,-, optionele excursies, 
Calamiteitenfonds € 2,50 en res.kosten € 20,- p.b. Ter 
plaatse: bijdrage fooienpot ca. € 65,- p.p. (niet ver-
plicht), fooien voor reisleiding en housekeeping.

16-daagse groepsreis cultureel Noord-China
v.a. € 2.049,- p.p.
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ZO ZIT DAT!
Zit ’ie goed?

Geen skiër of snowboarder die 
zónder de piste opgaat. Maar 
hoe pas je nou een skihelm?

Zet de helm met de voorste rand recht 

 boven je wenkbrauwen en schuif de 

skihelm over de achterkant van je hoofd. 

Schud een paar keer fl ink met je hoofd, 

met de kinbanden los. Als de helm be-

weegt en verschuift dan is die te groot. Tip 

voor mensen met lang haar: draag je haar 

los of in lage staart bij het passen. Heb 

je een bril? Controleer dan of er genoeg 

ruimte bij de oren is voor het montuur. 

Sluit de kinband en let daarbij op dat je 

oren vrij zijn. Is de kinband weer los, dan 

mag je geen verkleuring door knellen op 

de huid zien. Maak de kinband dan wat 

ruimer.

Neem de tijd om een skihelm te passen. 

Een helm die niet goed past is niet vei-

lig, kan je gezichtsveld beperken en zit 

 gewoon niet lekker.

HUMAN NATURE 
SKIHELM
Niet-leden € 119,99 |ANWB-leden van
€ 109,99 voor € 89,-. Geldig van 25 
november t/m 29 december 2019.
 

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

WINKELKAMPIOEN

LEDEN
AANBIEDING

2 lenzen: 
voor 

zonnig en 
bewolkt 

weer

ZO ZIT DAT!

zonnig en 

109,99

89,-89,-

Recco 
opsporingssysteem

Bril geen 
probleem
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1. 
A. Eekhoorn
B. Duif
C. Egel

2. 
A. Gans
B. Vleermuis
C. Bosuil

3. 
A. Das
B. Konijn
C. Everzwijn

4. 
A. Wolf
B. Paard
C. Wezel

6. 
A. Everzwijn
B. Edelhert
C. Koe

7. 
A. Zwarte kraai
B. Wolf
C. Vos

5. 
A. Torenvalk
B. Egel
C. Ree

8. 
A. Veldmuis
B. Konijn
C. Bunzing

QUIZ MET EEN LUCHTJE
Je komt ze tegen op straat, op je jas of op je auto. Maar vaker in het bos, 

in een grote verscheidenheid aan formaten. Enfi n, herken jij de drol?

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

QUIZ – NAAR BUITEN

QUIZ
DROLLEN

Test jezelf!

IL
LU

ST
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TI
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RI

N
GA

 P
AI
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TI

N
GS

/J
AS

PE
R 

DE
 R

U
IT

ER
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Op zoek naar dát ene cadeau voor een wandelliefh ebber, 
fanatieke fi etser of avontuurlijke reiziger? 
Ontdek het boeken assortiment en vind jouw perfecte cadeau. 

Ga naar de ANWB Winkel of bestel op anwb.nl/decembercadeau

Écht ontdekken doe je samen met je eigen gids.
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VOLGENDE MAAND

EROPUIT
 Snertwandeling 
in de duinen

ONDERZOEK GARAGEPRIJZEN

Wat kost zo'n reparatie?

volgende keer | jan 2020

KAMPIOEN 1
VERSCHIJNT VAN 
7 T/M 18 JANUARI

VAKANTIE
Genieten in Garda
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2016, 2017 én 2019!

POPULAIRSTE

3 dagen Scheveningen

• 2x overnachten in Scheveningen, bij 
   Aquarius Hotel***
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis koffi e/thee op de kamer
• gratis entree Holland Casino 
   Scheveningen • gratis WiFi
• sleutelmapje kortingsvouchers

79,00*104,00
p.p.p.a.

3 dagen Haarlem

• 2x overnachten in Haarlem, bij 
   Carlton Square Hotel****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x korting op 3-gangendiner
• gratis WiFi

97,50*133,50
p.p.p.a.

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 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.

2 dagen nabij Den Haag

• 1x overnachten in Zoetermeer, bij 
   Golden Tulip Zoetermeer - 
    Den Haag****
• welkomstdrankje
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis Den Haag-shoppinggids
• gratis parkeren
• gratis WiFi

39,50*59,50
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 Ouwehands 
   Dierenpark
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

75,00*115,00
p.p.p.a.

3 dagen Veluwemeer

• 2x overnachten in Putten, bij 
   Postillion Hotel Amersfoort 
   Veluwemeer****
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 10% korting op uw diner
• gratis informatie regio
• gratis parkeren • gratis WiFi

61,00*91,00
p.p.p.a.

3 dagen Veluwe

• 2x overnachten in Rheden, bij 
   Sandton Hotel De Roskam****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren
• gratis WiFi

69,00*99,00
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.

3 dagen Bergen aan Zee

• 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.)

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 
Tip: Winter Wonderland Valkenburg

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

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 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.

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

12-ANWB_Kampioen_December_spread.indd   2 25-10-2019   10:03:30
003-090_K12_ADV.indd   90 5-11-2019   10:40:37



2016, 2017 én 2019!

POPULAIRSTE

3 dagen Scheveningen

• 2x overnachten in Scheveningen, bij 
   Aquarius Hotel***
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis koffi e/thee op de kamer
• gratis entree Holland Casino 
   Scheveningen • gratis WiFi
• sleutelmapje kortingsvouchers

79,00*104,00
p.p.p.a.

3 dagen Haarlem

• 2x overnachten in Haarlem, bij 
   Carlton Square Hotel****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x korting op 3-gangendiner
• gratis WiFi

97,50*133,50
p.p.p.a.

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 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.

2 dagen nabij Den Haag

• 1x overnachten in Zoetermeer, bij 
   Golden Tulip Zoetermeer - 
    Den Haag****
• welkomstdrankje
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis Den Haag-shoppinggids
• gratis parkeren
• gratis WiFi

39,50*59,50
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 Ouwehands 
   Dierenpark
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren • gratis WiFi

75,00*115,00
p.p.p.a.

3 dagen Veluwemeer

• 2x overnachten in Putten, bij 
   Postillion Hotel Amersfoort 
   Veluwemeer****
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 10% korting op uw diner
• gratis informatie regio
• gratis parkeren • gratis WiFi

61,00*91,00
p.p.p.a.

3 dagen Veluwe

• 2x overnachten in Rheden, bij 
   Sandton Hotel De Roskam****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren
• gratis WiFi

69,00*99,00
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.

3 dagen Bergen aan Zee

• 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.)

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 
Tip: Winter Wonderland Valkenburg

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

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 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.

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

12-ANWB_Kampioen_December_spread.indd   2 25-10-2019   10:03:30
003-090_K12_ADV.indd   90 5-11-2019   10:40:37

Voordeel op Voordeel met Air Miles

3 dagen Ardennen

• 2x overnachten in Dinant, bij 
   Castel de Pont-à-Lesse***
• welkomstdrankje
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 2-gangendiner
• gratis late check-out tot 14:00 uur
• gratis parkeren 
• gratis WiFi

99,00*154,00
p.p.p.a.

4 dagen all-in Sauerland

• 3x overnachten in Bad Laasphe, bij 
   Hotel AM Fang****
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3x 3-gangendiner of -buffet
• gratis consumpties
• gratis koffi e/thee met gebak
• gratis gebruik zwembad, fi tness, 
   sauna en Kneipp-ruimte en meer...

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

3 dagen all-in Zeeland

• 2x overnachten in Aardenburg, bij 
   Hotel de Elderschans***
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x lunchbuffet • 2x 3-dinerbuffet
• gratis consumpties
• gratis wandelroute
• gratis gebruik sauna, zonnebank, 
   fi tness en meer...

109,50*169,50
p.p.p.a.

4 dagen all-in Rijn

• 3x overnachten in Kestert, bij 
   Hotel en Restaurant Krone***
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x middagsoep
• 3x 3-gangendiner of -buffet
• 2x koffi e met gebak
• gratis consumpties
• gratis ov-kaart Rijn Moezel en meer...

159,00*219,00
p.p.p.a.

3 dagen Veluwe

• 2x overnachten in Ermelo, bij 
   Hotel Heerlickheijd van Ermelo****
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• gratis gebruik wellnessfaciliteiten
• gratis wandel- en fi etsroutes
• gratis parkeren 
• gratis WiFi

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

4 dagen Moezel

• 3x overnachten in Löf, bij 
   Hotel Lellmann***
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3x 3-gangenmenu
• Gästekarte (kosteloos ov)
• gratis gebruik wellnessfaciliteiten
• gratis parkeren
• gratis WiFi

139,00*219,00
p.p.p.a.

3 dagen Twente

• 2x overnachten in Ootmarsum, bij 
   Hotel ‘t Wapen van Ootmarsum***
• welkomstkopje koffi e met 
   Twentse krentenwegge
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x 3-gangendiner
• 1x gevulde picknickmand of 
   kop erwtensoep en meer...

119,00*159,00
p.p.p.a.

3 dagen Rotterdam

• 2x overnachten in Rotterdam, op 
   het ss Rotterdam****
• 2x internationaal ontbijtbuffet
• rondleiding op het schip
   “Uitwaaien en Zwaaien”
• gratis WiFi

100,00*150,00
p.p.p.a.

3 dagen Zeeuwse kust

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

99,00*139,00
p.p.p.a.

4 dagen Moezel-Rijn

• 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.

3 dagen all inclusive Kalkar

• 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 entertainment
• gratis parkeren • gratis WiFi

Kerst en 
Oud & Nieuw tip: 
met o.a. een leuk 

animatie-
programma.139,00*199,00

p.p.p.a.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 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.

0900 66 777 88 (25 c/m)Voordeeluitjes.nl/kampioen
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toetjetoetje voor kinderen van 8 tot 88
WINNEN! 

Is je Vakantiekeuzerad klaar? Maak een foto en 
upload deze op anwb.nl/toetje. Je maakt dan kans 
op 5 kaartjes voor het Amsterdams Winterparadijs. 
Een winterwonderland met een grote schaatsbaan, 
glijparcoursen in de sneeuw, langlaufpaden, wed-
strijdjes curling, een joekel van een zweefmolen en 
natuurlijk après-ski. Van 21 december t/m 5 januari

 in RAI Amsterdam.

ZO MAAK JE JE EIGEN VAKANTIEKEUZERAD 
Heb je nog geen idee waar je volgende vakantie 

heen gaat? Wij helpen met het Vakantiekeuzerad. 
Leuk om samen met je ouders te doen!

Stap 1: knip de drie cirkels uit, leg ze op een 
stuk karton en trek ze over met een pen.

Stap 2: knip de cirkels uit het karton. Je krijgt 
zo drie kartonnen cirkels in drie formaten.

Stap 3: maak in het midden van iedere cirkel 
een gaatje, leg de cirkels op elkaar en bevestig 

ze met een splitpen aan elkaar. Zo kun je de 
drie cirkels onafhankelijk van elkaar 

laten draaien.

en rijden in een

HET VAVAV KAKAK N
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en rijden in een

spanje

ik ga 
graag naar

 Italië... beetje 
chillen

veel ijs, 
dat wil ik

Kijk voor leuke 
vakantie-ideeën op 
anwb.nl/vakantie

LIEVER ZELF? 
Op onze cirkels staan al 
wat voorbeelden, maar 
je kunt natuurlijk ook 

zelf iets bedenken.
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