Adres:
Tel.:
Fax:
Kvk Breda:
Rabobank:
IBAN:
BIC:
BTW nr:
Email:
Internet:

Noordhoeksestraat 3/3a
4751 TM Oud Gastel / Oudenbosch
(0165) 31 30 77
(0165) 32 24 40
32092215
1.407.48.407
NL65RABO
RABONL2U
NL8175.85.199.B01
info@denieuweriet.nl
www.denieuweriet.nl

Nuttige tips voor een verblijf op een wintercamping
Let bij het installeren van je caravan en wintertent naast de meer gewone activiteiten zoals
waterpas stellen, pootjes uitdraaien en wintertent opzetten, ook op de volgende zaken:
Sluit de ventilatieopeningen van de koelkast aan de buitenkant af met de daarvoor
bedoelde afdekroosters. De door de koelkast afgegeven warmte verwarmt dan het
interieur en er komt geen koude lucht meer binnen. Het elektriciteitsverbruik zal hoger
zijn. De koelkast wordt immers minder goed geventileerd. Het is het overwegen waard
de koelkast niet aan te zetten. Met koelelementen bereik je ook veel. 's Nachts buiten
leggen, 's morgens bevroren in het diepvriesvak doen en de ontdooide weer buiten
enzovoorts.
Let op...... het risico op het bevriezen van de waterleiding achter de koelkast wordt wel
groter. Door de koelkast wordt nu namelijk geen warmte afgegeven!
Verleng de schoorsteen met een of twee opzetstukjes. Dit bevordert een goede
rookafvoer en voorkomt binnendringend smeltwater.
Plaats een Koolmonoxide melder in de caravan. Mocht er toch iets niet goed gaan met
de afvoer, dan wordt je op tijd gewaarschuwd.
Zet het dakluik van de caravan, indien niet zelfventilerend altijd een klein stukje open.
Een goede ventilatie is belangrijk.
Plaats je drukregelaar enigszins schuin op de gasfles en hang er, als de fles in de
openlucht staat een plastic huisvuilzak overheen.
De afsluiter en drukregelaar kunnen nu niet
ondersneeuwen en/of bevriezen.
Om smeltwater, dat ook snel weer vastvriest, niet
over de voor- en achterramen te laten lopen,
worden op de camping boven de ramen de
sneeuwluifels aangebracht. Vergeet niet eveneens
ter voorkoming van vastvriezen, een stuk plastic of
kunststoftentdoek over de disselbak te hangen.
Smeer de rubbers van deur, ramen en disselbak in met talkpoeder om vastvriezen te
voorkomen. De ritsen van de wintertent kun je met wat paraffine insmeren.
Bind een plastic huisvuilzak of disselhoes rond de disselkop, zodat dit mechanisme
niet door bevroren smeltwater vast komt te zitten.
Zet de uitdraaisteunen van de caravan op blokken of stenen.

Nooit de handrem gebruiken om de caravan stevig te laten staan. In de zomer is dit al
onverstandig, in de winter vriezen de remtrommels echter gegarandeerd vast en dan
blijf je echt heel lang staan. Je merkt dit pas, als je wilt wegrijden.
Leg op de grond van de wintertent een stuk plastic en daaroverheen een mat, die je
vastzet. De beste mat daarvoor is een zgn. grasmat, die gemakkelijk droogt en op te
rollen is. Een houten vlonder is natuurlijk beter, toch zeker bij een seizoenplaats.
Een zomervoortent is in de meeste gevallen niet stevig genoeg om flinke sneeuwval
op te vangen. Plaats dus geen voortent of koop een speciale wintertent. Vaak zijn deze
kleiner en dienen meer als een voorportaal van de caravan.
In de winter dien je naast sneeuwval ook rekening te houden met harde wind. Plaats
altijd een goede stormband over je voortent en laat niets buiten liggen.
Als alles is geïnstalleerd kun je gaan genieten van je wintervakantie. De volgende tips
zullen er voor zorgen dat je verblijf nog aangenamer wordt en kunnen voorkomen dat je
voor onaangename verrassingen komt te staan:
Tijdens een wandeling en 's nachts tijdens het slapen zet de kachel dan op een lage
stand. Bij aanwezigheid verwarmen tussen stand 4 en 7, afhankelijk van de
caravanmaat en de temperatuur. Dit geldt tevens voor de stand van de ventilator.
Laat 's avonds de zomerhorren neer achter de rollo's. Deze horren hebben meestal een
pluisrandje, dat de koudeval vermindert.
Laat alle deurtjes en klepjes op een kiertje staan, zodat er in de kastjes ook verwarmde
lucht circuleert. Leg de kleding in de kastjes niet tegen de buitenwand. Anders vormen
er zich koudebruggen en zal er condens/ijsvorming optreden. Condens kan wellicht
ook worden verminderd door in de bovenkastjes ribkarton tegen de wand te plaatsen.
Circulatie blijft hierdoor mogelijk.
De caravan moet beslist rondom sneeuwvrij
blijven. De kachel moet immers voldoende
toevoer van zuurstof hebben!
Bij strenge vorst brandt de kachel alleen op
propaan. Met een 5 kg fles heeft men een
brandduur van twee tot drie dagen, afhankelijk
van de weersomstandigheden. 's Nachts
verwarmen moet in elk geval op de laagste
stand, anders lig je te transpireren in je
slaapzak.

Voorkom het betreden van de caravan met sneeuwlaarzen ed. De sneeuw dooit in de
caravan en de matten en het tapijt worden vies en nat. Bovendien zorgt het voor veel
condens. Neem pantoffels mee!
Natte kleding kun je hangen aan een garderobestang in de toiletruimte, die meestal
goed verwarmd is, zodat deze daar kan drogen. Niet nat in de voortent hangen. Na
enige tijd staat alles stijf van de vorst.
Leg 's avonds voor het naar bed gaan, de schoenen dicht bij de verwarmingssleuven of
in de bedbanken, zodat je 's morgens droge en enigszins verwarmde schoenen hebt.
Vooral in de ochtend kan er condens optreden. Droog de ramen met een oude doek of
theedoek. Een klein karweitje wat voor een aangenamer klimaat zorg draagt en goed is
voor het behoud van de caravan. Ook het plaatsen van een vochtvreter kan goed
helpen het condens te verminderen.
Afvoerwater in een vorstbestendige emmer laten lopen. Voorkom dat de afvoer het
wateroppervlak raakt. Die bevriest dan in de emmer. Gebruik een lage emmer die
enigszins taps toeloopt. Gemakkelijk te ledigen, ook als alles bevroren is. Emmer op
zijn kop, voorzichtig kloppen, totdat de hele ijsklomp eruit valt.
Sluit de afwasbak na de afwas niet te snel af met het dopje. Het water moet er goed
uitgelopen zijn, anders ontstaat er een vacuüm en dan bevriest het water onder in de
afvoer!!! Aan het laatste kleine beetje spoelwater kun je wat zout toevoegen, dit maakt
de kans op bevriezing in de afvoer weer kleiner.
Drank in de voortent? Na strenge vorst kun je zelfs van bierflessen de doppen gaan
zoeken Controleer, indien de uitdraaisteunen op sneeuw staan, regelmatig of ze nog
voldoende grip hebben. De sneeuw onder de caravan kan namelijk smelten en
daardoor gaat het geheel dan enigszins
schommelen.
Zorg ervoor dat je iedere dag de stroomkabel
even lostrekt uit de sneeuw. Stroom
ontwikkelt immers warmte, de sneeuw rond
de kabel smelt, dus ‘s nachts bevriest de hele
zaak en de kabel zit muurvast.
Maak na sneeuwval het dak van zowel tent
als caravan sneeuwvrij. Je kunt daarvoor een
trekker of bezem gebruiken.

Om te voorkomen dat het spoelwaterreservoir van het portapotti-toilet bevriest kun je
wat antivries of zout aan het spoelwater toevoegen.
Tijdens de sneeuw worden de deuren van het toiletgebouw en de afwasruimte vrij
gemaakt van ijzel en/of sneeuw. Ook de inrit van de camping zal zoveel mogelijk
sneeuw vrij zijn.
Watertappunten buiten zullen bij stevige vorst worden afgesloten, u kunt dan wel in de
afwasruimte water halen.
Bij sneeuw op de camping, mag u niet over het campingveld met de auto rijden i.v.m.
beschadiging van het gras.
Controleer uw caravan verzekering of deze ook winter kamperen dekt.
Bedenk wel dat uw caravan door winter kamperen sneller zal slijten, maar het blijft
een prachtige ervaring.

Mist u nog een tip? Wij horen het graag!
Chris en Sandra

