
Wie met een oldtimer toert, heeft veel bekijks.  Pronkstukken 
zijn het, die soms stukken van mensen kosten. In trieste 
tijden voor het spaarboekje is het voor sommigen zelfs een 
belegging. Kampeerders die hun hart verpand hebben aan 
oude caravans, zien dat anders. Pasar trok naar camping 
Ypra in Kemmel voor het jaarlijkse treffen van de Belgische 
Oldtimer Caravan Club (BOCC). Goed volk, zo bleek.

TEKST EN FOTO’S CHRIS VAN MINNEBRUGGEN

Oldtimers

‘Bourgeois was een Belgische fabrikant uit Oostende. Hij produceerde tussen 1960 en 1975’, 
vertelt Bob terwijl hij zijn pijp stopt. ‘Ik heb deze nu vijfendertig jaar. We hebben hem Bolleke 
genoemd. Het is nog altijd onze eerste caravan. Wie goed zorg draagt voor zijn spullen, heeft 
er weinig miserie mee. Zo’n Bourgeois is helemaal van aluminium, zelfs de vloer. Eigenlijk 
zijn het zes panelen die met klinknagels aan elkaar zitten. Twintig jaar geleden heb ik een 
identieke caravan gekocht voor reserve-onderdelen. Ik heb er in al die tijd alleen een slotje 
van nodig gehad.’
Of ze vaak op reis gaan, vraag ik als Yvette erbij komt voor de foto. ‘Vroeger gingen we een 
keer of vijf per jaar op reis’, zegt ze. ‘Altijd met de caravan. En dat mocht gerust ver weg zijn. 
Zweden bijvoorbeeld, dat was heel mooi. En met onze vorige auto zijn we nog door het 
Tatragebergte getrokken, tot tegen de Russische grens.’ 
Tegenwoordig doen ze het wat kalmer aan. Bob is vijfenzeventig, Yvette tachtig. Maar het 
clubtreffen willen ze niet missen. Daar kent iedereen het koppel als Bob en tante Vit. Zo staat 
het ook op de deur van hun Bolleke. Ze hebben de club mee gesticht en hebben lidnummer 
drie. ‘Je ziet, we waren er meteen bij’, lacht Bob. ‘Ik ben nog lang voorzitter geweest.’
Bolleke laat zich trekken door een kanjer van een Ford Fermont. ‘Ook vijfendertig jaar oud’, 
wijst Bob met een twinkel in zijn ogen. ‘En weet je, die Bourgeois-caravans hebben een 
onafhankelijke vering. Dat slingert nooit. Op een keer reden we in Duitsland bergop achter vier 
andere caravans. Die pak ik allemaal, dacht ik. Toen ik er bijna voorbij was, begon die Duitser 
vooraan ook gas te geven. Hij had een zware BMW, maar ik ging er tegen 140 per uur voorbij. 
Bolleke gaf geen krimp. Nu zou ik dat niet meer doen. Maar ja, wie jong is, doet zotte dingen.’  

aan de trekhaak

Wie? Bob Desmedt en Yvette Callenaere uit Zedelgem
Caravan: Bourgeois B36 – 1967 (B)
Bijzonder: bergop met Bolleke tegen 140 km/u
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Dennis Van Den Langenbergh is beroepsmilitair met tijd 
voor alles wat twee of meer wielen en een motor heeft. 
Vijf motoren en acht oldtimers heeft hij op stal, van een 
Plymouth uit 1938 tot een Porsche van 1985. Samen met 
Hilde is hij acht jaar bij de oldtimercaravanclub, want ze 
hebben ook nog wel wat oude caravans.
‘We gaan regelmatig op reis naar internationale 
ontmoetingen’, wrijft Dennis zich in de handen. ‘En dan 
krijg ik telkens weer de kriebels. Je ziet al die combina-
ties, vaak modellen die je nog nooit eerder bent tegengekomen. Enfin, dat geeft me altijd weer 
goesting in iets nieuws. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat ik thuiskom met een andere caravan. 
Voor mij is dat ruilen een sport.’
Dit is zijn tweede Safari. Gekocht deze keer. ‘Hij is wat groter dan de vorige. We hebben hem nu twee 
maanden. Gevonden in Engeland, waar het merk beter bekend is. Hij werd getrokken door een 
Rolls Royce, stel je voor. Zie je bij ons al iemand met een Rolls op een camping arriveren? In Engeland 
kijkt niemand daarvan op. Maar goed, het leek wel of ik hem moest hebben. De eigenaars waren een 
eind in de zeventig en hielden het kamperen met spijt in het hart voor bekeken. Toen ik hun Safari aan 
mijn trekhaak koppelde, kregen ze de tranen in de ogen. Het was echt hun troetelkind.’
Binnen is de Safari best ruim. Erg comfortabel voor zijn tijd met een koelkast, kookvuur, oven en 
grill, zelfs een douchecabine. Hadden ze er veel werk aan? ‘Nee, niets’, zegt Hilde. ‘Ik heb alleen het 
interieur eens flink gepoetst.’

Wie? Dennis Van Den Langenbergh en Hilde Leysen uit Vorselaar
Caravan: Safari – 1978 (GB)
Bijzonder: hij werd vroeger getrokken door een Rolls Royce

Ruilen voor de sport

 ‘Wie goed zorg draagt 
voor zijn spullen, heeft   
  er weinig miserie mee.’

‘Toen ik hun Safari aan 
mijn trekhaak koppelde, 
kregen de vorige eigenaars 
tranen in de ogen.’
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‘We gingen er 
al in de 
sixties mee 
op vakantie.’

Ook Daniel Helsen heeft een Bourgeois B36. 
‘Maar deze heeft een andere indeling. Hij is iets 
ouder ook, van 1962. Mijn vader heeft hem gekocht 
en dus gingen we er al van in de sixties mee op 
vakantie. Ik heb nog foto’s van mezelf in een wieg 
bij de caravan.’
Terwijl Daniel de luifel installeert, wil rottweiler 
Timo vrienden met me worden. Kamperen ze altijd 
met hun tweetjes? ‘Nee, mijn vrouw zit in een 

Linda en Wilfried zitten met een glas bubbels onder de parasol bij hun piepkleine Graziella Levante 
terwijl andere oldtimerfans passeren voor een praatje. Pasar is al even welkom. Net wanneer ik begin 
te denken dat de oldtimerij een mannenaangelegenheid is, bewijst Linda het tegendeel. ‘We zijn er al 
mee bezig van vóór de club bestond’, steekt ze van wal. ‘Eerst waren we bij een Mini-Cooperclub. Ik ben 
dol op al dat klein gerij. Naar bijeenkomsten gingen we met een tent op de achterbank. Later werd dat 
een kleine caravan. Want ja, kleine auto’s – kleine caravans. Vóór deze hadden we nog drie caravans, 
zelfs een huifkarretje van De Roeck. Erg zeldzaam en een merk dat ook al niet meer bestaat. Maar de 
Graziella is echt geweldig, precies wat we wilden. We hebben hem van een koppel uit Zwolle gekocht. 
Eigenlijk is hij gebouwd om achter een Fiat 500 te reizen, het oude model. Dus is hij superlicht, 300 kilo.’
Hadden ze er veel werk aan? ‘Dat viel best mee’, neemt Wilfried over. ‘Het chassis bleek degelijk 
gemaakt, uit ijzer zelfs. Opschuren en een antiroestbehandeling waren genoeg. Voor de rest nieuwe 
rollagers en een deurklink. Die komt uit een oude Fiat 500 en is er door onze voorzitter ingezet. Zo 
helpen we elkaar in de club. Toen we de caravan kochten was hij wit en blauw geschilderd, maar we 
wilden hem in het rood hebben. Met een knipoog naar de sixties ook. De tijd van The Beatles en de 
Beetle, de Volkswagen Kever. Dus kozen we voor een verf met glinsters.’ 
Linda zorgde voor het interieur. Spiegelende sterren tegen het plafond, kussens en dekbedovertrekken 
met Schotse ruiten, rode bloemen in een vaas. ‘Ja, zo moet dat bij mij’, klinkt ze enthousiast. ‘Ik hou van 
rood en groen. Die kleuren combineer ik graag.’ Als ik opmerk dat zelfs de papegaaien bij de Graziella 
passen, lacht ze breed. ‘Ja, onze Mini en Kiekeboe heb ik ook op kleur gekozen. Nog een voordeel van 
kamperen: je huisdier kan mee.’
Vandaag trekken ze hun kleine caravan met een knalrode VW Kever, nieuw model en een cabrio. Een 
opvallende combinatie waarmee ze al vaak naar het zuiden reisden. Tegen een vakantie van pakweg 
5.000 kilometer hadden Mini en Kiekeboe nog nooit bezwaar.

Wie? Daniel Helsen en Timo uit Ranst
Caravan: Bourgeois B36 – 1962 (B)
Bijzonder: met de Dodge Dart Swinger ervoor is hij helemaal 
als toen

Wie? Wilfried François en Linda Struys uit Kersbeek-Miskom
Caravan: Graziella Levante – 1966 (I)
Bijzonder: zelfs de papegaaien zijn op kleur gekozen

Baby in de Bourgeois

Kleurrijk kleintje
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Ook Daniel Helsen heeft een Bourgeois B36. 
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‘Die lijn, die futuristische 
ramen. Ik vind het design 
uit de tijd zo mooi.’

‘We gingen er 
al in de 
sixties mee 
op vakantie.’

‘Eigenlijk is hij gebouwd 
om achter een Fiat 500 
te reizen, het oude model.’

Heidi en Kristof zien er goed uit in hun wijnrode clubpolo’s. Lekker gebruind.  Ontspannen. 
‘Ja, we zijn net terug van drie weken Frankrijk’, lachen ze. ‘En ja, aan het stuur van een 
Kever cabrio. Ook een oudje en maar één keer pech gehad. Een kleinigheid aan de 
carburator. Je moet altijd rekening houden met de kans op panne als je met een oldtimer 
reist. De auto, bedoel ik. Een caravan krijg je niet zo gauw klein.’
Het kampeervirus hebben ze al langer te pakken. Samen trokken ze ooit naar Spanje met 
een Constructam die ze in een paar weken hadden opgeknapt. Het werd een droom-
vakantie. Kristof sleutelde op zijn zestiende al aan zijn eerste Kever. Later begon hij naar 
bijeenkomsten te gaan. ‘Daar zag je Keverbezitters arriveren met een kleine caravan aan 
de trekhaak. Vaak een Eriba Puck. We hebben er ook zo eentje. En nog een Falter.’
Negen jaar geleden sloten ze zich aan bij de BOCC. ‘We waren de jongsten en stonden met 
ons zoontje Lander meteen in het middelpunt van de belangstelling’, grinnikt Hilde. ‘Hij 
werd eigenlijk de mascotte van de club en ging overal mee naartoe. Kort daarna kochten 
we een caravan Lander. Hilariteit alom natuurlijk, al hadden we het niet met opzet gedaan.’
Waarom dan nog deze Biod? ‘We zagen er eentje op een treffen en ik was er meteen wild 
van’, zegt Hilde met een zucht. ‘Die lijn, die futuristische ramen. Ik vind het design uit de 
tijd zo mooi. En dan die naam BIOD, de afkorting van Beter Is Ons D evies.’
‘We hebben hem nu twee jaar’, zegt Kristof. ‘Gevonden en gekocht via eBay in Duitsland. 
We hebben er wel wat aan gewerkt. De hele onderkant is behandeld en in de antiroest 
gezet. Hij kreeg nieuwe banden en velgen. Een compleet nieuwe elektrische bedrading 
ook. Hilde maakte nieuwe kussens en gordijntjes. Als we nog nieuwe raamrubbers en een 
originele voortent hebben gevonden, laten we hem ook herspuiten.’
Bij Kristof gaat de liefde voor het kamperen nog verder: ‘Ik droom er zelfs van ooit zelf 
campinguitbater te worden. Onderweg kijk ik altijd mijn ogen uit om te zien hoe een ander 
dat aanpakt.’ Of Hilde dat ook wil? ‘Waarom niet? Maar dan wel in het zuiden, hè schat. 
Want de zon hebben we echt wel nodig.’

Wie? Kristof De Grande en Heidi Van Belle uit Lichtervelde
Caravan: Biod Extase 4L – 1974 (Nl)
Bijzonder: met baby Lander in een caravan Lander. Zonder opzet.

Beter Is Ons Devies
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rolstoel. We hebben dus nog een caravan, een 
grote, en die heb ik helemaal aangepast zodat we 
samen kunnen kamperen (zie ook blz. 50). De 
oldtimerclub is zo’n beetje een hobby voor mezelf.’
Aan de Bourgeois heeft Daniel wel veel werk 
gehad. ‘Hij had twintig jaar stilgestaan in de 
werkplaats van mijn vader, dus moest ik hem eens 
flink onder handen nemen. Hij kreeg nieuwe 
remleidingen en -cilinders. De vloer heb ik 
helemaal opgeschuurd en er kwam nog een 
aluminiumplaat onder de bodem zodat ik die kon 
isoleren. Zo’n vlakke plaat is bij het rijden ook 
interessant. Dat neutraliseert de invloed van de 
wind onder je caravan.’
Zat het er dan op? ‘Niet echt’, zegt Daniel. ‘Hij is 
ook helemaal opnieuw geschilderd en volgend 
jaar gaat het dak er nog eens af. Ook om te 
isoleren.’ Daniel doet het allemaal zelf. Hij is al 
een tijd werkloos en op zijn leeftijd staan ze niet 
meer met jobs te zwaaien. Hij heeft er de handen 
vol mee. ‘Aan deze caravan heb ik drie maanden 
voltijds gewerkt’, vertelt hij. Maar hij heeft nog 
een pronkstuk mee, een Dodge Dart Swinger. 
‘Voor geen geld gekocht van een Zwitser die er 
vanaf wou. Mijn vader was garagist en had er ook 
zo een. Ik heb hem in dezelfde kleur laten spuiten. 
Pure nostalgie, dit tweespan.’
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Zondag 1 maart 2015
Tweedehandsmarkt Pasar
Ook in 2015 organiseert Pasar een tweedehandsmarkt 
voor kampeermateriaal, dit jaar samen met de BCCMA. 
Na een jaartje onderbreking opnieuw in de Mechelse 
Nekkerhal. De markt is goed voor 12.000 vierkante meter 
stands met tenten, caravans, mobilhomes, luifels, 
kampeermeubelen... Breng gerust je kinderen mee, 
Pasar organiseert er ook kinderanimatie. De markt vindt 
plaats op zondag 1 maart 2015. 
Je leest er binnenkort meer over in Pasar. 

Als Patrick en Anneleen in de late namiddag het kampeerterrein 
oprijden, komt de halve club hen tegemoet. Vol bewondering 
voor de vijftig jaar oude Suleica, tot in de puntjes gerestau-
reerd en vandaag voor het eerst weer van stal. Een juweeltje. 
‘Maar dat heb ik niet in mijn eentje gedaan’, zegt clubvoorzit-
ter Patrick. ‘Nogal wat leden hebben me met raad en daad 
bijgestaan. Kristof, bijvoorbeeld, werkt in de grafische sector. 
Hij heeft het motief van de originele binnenbekleding gescand 
en op nieuw textiel laten drukken.’ De Suleica is een Duitse 
caravan. ‘Suleica staat voor super-leicht-caravan’, weet Patrick. 
‘Hij is van polyester, dat materiaal was nagelnieuw in de jaren 
zestig. De ingenieur die ze ontwierp, was geen groot zakenman, 
dus zoveel zijn er niet van. Hij had wel gevoel voor design, dat zie 
je goed aan het interieur en de inrichting.’
Anneleen en Patrick zagen een Suleica op een internationaal 
treffen en waren er meteen dol op. Maanden zochten ze via het 
internet naar een oud exemplaar, tot Patrick van een kennis een 
gouden tip kreeg. ‘Hij was in niet al te beste staat, maar er waren 
veel reserve-onderdelen bij. Dat heb je nodig bij zo’n buitenlands 
model. Je kan niet voor elk akkefietje naar Duitsland rijden.’
‘Thuis heb ik hem helemaal gestript’, lacht Patrick. ‘Dan zie je 
pas wat er schort. De Suleica had last van polyesterrot, er zat 
flink wat water in de bodem. Dat hebben we door een specialist 
laten herstellen. Maanden werk, maar we kregen een prima prijs 
omdat hij onze caravan gebruikte als lesmateriaal voor zijn zoon. 
De ramen zijn van plexiglas, die zijn speciaal gemaakt in 
Duitsland. Ook het herspuiten is buitenshuis gebeurd. Voor de 

Wie? Patrick Pelckmans en Anneleen Maesen uit Kapellen
Caravan: Suleica 430 – 1964  (D)
Bijzonder: de hele restauratie van de caravan komt in afleveringen in clubblad De Trekker

Pronkstuk voor de hele club

Met dank aan de Belgische Oldtimer Caravan Club. www.bocc.be

rest hebben we zowat alles zelf gedaan. Veel gezocht ook en hulp 
gekregen van clubleden. De hele restauratie komt met foto’s en uitleg in 
afleveringen in De Trekker, ons clubblad.’
‘En terwijl hij avonden zat te knutselen, was ik bezig met de gordijntjes, 
het zoeken naar gepast servies en bestek, noem maar op. Toch ook vaak 
alleen gezeten de voorbije twee jaar’, pruilt Anneleen met een knipoog.
Hoe ze bij de oldtimerclub terecht kwamen? Anneleen vertelt dat ze haar 
hele leven al kampeert: ‘Als kind mochten we om beurten met oma en 
opa mee met de tent. Toen we zelf kinderen kregen, kochten we eerst 
een campingcar, later een caravan. Tot we op een Franse camping eens 
een koppel zagen arriveren met een Peugeot 205 en een oude Wawa-
caravan. In geen tijd stonden die opgesteld en zaten ze op hun dooie 
gemak te genieten.’ Patrick treedt haar bij: ‘Voor ons is dit écht kampe-
ren. We zijn ook heel goed onthaald toen we bij Bob, toen voorzitter, 
aanklopten om eens kennis te maken. Weet je, we plannen niet veel en 
laten iedereen vrij om mee te doen. En zo is het goed. We doen een 
babbeltje, praten over onze caravans, wisselen tips uit en het gebeurt 
meer dan eens dat we samen rond een kampvuur zitten met een biertje 
of een glas wijn. In je eentje om zeven uur voor de buis zitten voor het 
avondnieuws op BVN zit er bij ons niet in.’
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