
Beschrijving rondreis Scandinavië 2009
van Ronny, Sandra, Yannick en Jesper Lucassen 

met de combinatie Honda Accord 1980 
en Mostard Yvonne caravan 1970. 

(in 3 weken tijd 8117 kilometer)

    
Wat vooraf ging aan onze vakantie
Vanaf begin mei begint het overleg of er wel of geen zomervakantie gepland moet gaan 
worden. Toeren door Scandinavië komt steeds terug in de gesprekken. De vraag is: hoe 
en met welke auto? We halen wat reisgidsen bij het reisbureau en ontdekken al snel dat 
een vooraf van dag tot dag geplande reis voor ons geen optie is. Het wordt daarom een 
door onszelf samengestelde reis. Gaan we hiervoor hutten reserveren, 
hotelovernachtingen regelen of een camper huren en dan op de bonnefooi? 

Ronny wil graag eenmaal met de Honda Accord van 1980 op de Noordkaap geweest zijn.

           

Met deze auto gaan, betekent de topkoffer op het dak meenemen en een kleine 
aanhanger erachter. Op internet wordt al snel met de zoektocht begonnen. Ronny komt 
een leuke “klapcaravan” tegen met harde wanden. Tijdens het rijden heb je een 
aanhanger en voor de overnachting heb je het gevoel van een caravan. Na bij diverse 
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bezitters navraag gedaan te hebben, komen we tot de conclusie dat dit geen optie is. De 
meeste eigenaren raden het ons af om de caravan dagelijks in- en uit te klappen.

De Knaus Country staat inmiddels te koop op internet en als deze verkocht wordt zien 
we wel wat er voor in de plaats terugkomt. De Mostard Yvonne is bij Ronny al regelmatig 
de revue gepasseerd als mogelijke optie. Deze oldtimer onder de caravans is een geval 
apart en niet alleen omdat het van Nederlandse (Zuidlimburgse) makelij is. Op maandag 
15 juni gaan Ronny en ik op pad naar Grubbenvorst om een goed beeld te krijgen van 
deze caravans. In de tijd dat deze caravans gemaakt werden, hield men nog geen 
rekening met de lange Nederlanders van tegenwoordig. Ons oog valt daarom ook op een 
303 LS, waarin je in de lengte kunt slapen. In Grubbenvorst waar wij waren stond er een 
te koop, maar deze beviel ons niet genoeg om ook daadwerkelijk te kopen.
 
Via het Mostard Yvonne Register op internet zocht Ronny contact met de beheerder 
van de site. Hij stelde de vraag of bij hem misschien bekend was of er een 303 LS te 
koop was. Het toeval wilde dat de beheerder zelf er één te koop had staan. De zaterdag 
daarop (20 juni) togen wij naar Meerssen in Zuid-Limburg om de caravan te 
aanschouwen. De staat en prijs bevielen ons zo goed, dat wij de caravan direct achter 
de Civic Aerodeck haakten en mee naar huis namen. Onze Knaus Country hadden we 
inmiddels verkocht en deze was opgehaald. 

          

Ons Vonne, zoals wij de caravan liefkozend noemen, behoefde nog wat kleine reparaties, 
alvorens de vakantie kon beginnen. Terwijl we druk bezig waren met de aanschaf van 
Vonne hadden we al besloten dat we geen route zouden uitstippelen. Het enige dat 
vaststond was dat we via het veer Puttgarden – Rødby zouden reizen en de Noordkaap 
zouden bezoeken. 

Op 18 en 19 juli pakten we auto en caravan in, vervolgens nog twee dagen werken en dan 
…. vakantie!
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22 juli 2009: Heijen (NL) – Höör (S): ca. 950 km
Om 4 uur ’s nachts gaat de wekker en is het tijd om op te staan. De laatste spullen 
worden ingepakt en om kwart voor 5 maken we Yannick & Jesper wakker. Nog even 
rustig ontbijten en om half 6 gaat de grote reis beginnen. De auto staat op 26.070 
kilometer en we zijn benieuwd naar de eindstand als we thuiskomen. De kinderen zijn 
nog moe en vallen bijna direct in de auto in slaap. Het weer is prima om te rijden, 
bewolkt en regen. We kunnen de hele weg goed doorrijden, alleen net voor Puttgarden 
hebben we een korte file waardoor we ongeveer 3 kwartier later bij het veer arriveren 
dan we in eerste instantie dachten. 

          

Tegen half 4 gaan we aan boord van het veer. Na een rustige vaart, met aan boord de 
gelegenheid voor het vullen van de innerlijke mens, komen we ongeveer 45 minuten later 
aan in Denemarken. Vanaf hier vervolgen we de reis via de Öresundsbru van Pederholm 
(DK) naar Malmö (S). Rond kwart over 7 zijn we in Zweden en bepalen dan dat we nog 
ongeveer een uur doorrijden voordat we stoppen. We vinden camping Jägersbo in Höör 
en besluiten daar de eerste nacht te blijven. Er is een restaurant bij en we besluiten 
niet zelf te koken, maar uit eten te gaan.

23 juli 2009: Höör (S) – Gävle (S): ca. 825 km
De eerste nacht hebben we de tent(en) van Yannick & Jesper niet opgezet en sliepen we 
met z’n vieren naast elkaar in de caravan. Het lag erg krap en daarbij was Yannick in zijn 
slaap ook nog erg beweeglijk. Ronny en Jesper hadden hier behoorlijk veel last van. 
Mochten we weer in de situatie komen dat de beide jongens niet in hun eigen tent 
kunnen slapen, dan slaapt Yannick op zijn luchtbed tussen de keuken en ons bed in. 

We staan om 7 uur op en vertrekken na het ontbijt om 8 uur. We programmeren 
Sundsvall in als eindpunt, wetende dat dit niet gehaald gaat worden. We rijden een 
mooie route waarin we veel van het landschap te zien krijgen. Door de vele 
wegwerkzaamheden kunnen we veelal niet sneller rijden dan 50 km per uur in plaats van 
70 of 90. Tegen 7 uur ’s avonds zijn we in Gävle en we houden het voor gezien en 
overnachten op Camping Engesberg. Het eten koken we tussen de druppels door. Yannick 
& Jesper slapen dit keer samen in één van de tenten. In verband met de regen willen we 
niet beide tenten opzetten.
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24 juli 2009: Gävle (S) – Töre (S): ca. 825 km
Een gedeelte van de nacht is het droog geweest buiten, maar ’s morgens is er weer 
regen. We breken snel op, ontbijten en rijden rond 8 uur verder naar de volgende 
stopplaats. We streven ernaar ongeveer 300 kilometer voor Rovaniemi (F) te eindigen, 
zodat we morgen niet zo heel ver hoeven te rijden. De regen volgt ons zo’n beetje de 
hele dag tot een uur of 4. Vanaf dat moment klaart de lucht op en wordt het droog. We 
zien onderweg ons eerste rendier en vinden het jammer dat we geen foto konden maken. 
Op dat moment waren we ons er nog niet van bewust dat we later tijdens de vakantie 
nog tot in den treure foto’s zouden kunnen maken. In Pitea stoppen we bij een leuk 
uitziend restaurant voor het avondeten. De nabij gelegen camping hadden we willen 
aandoen, maar de aanblik van de massa’s caravans heeft ons doen besluiten door te 
rijden. We rijden door tot de Töre camping in de gelijknamige plaats. 

          

25 juli 2009: Töre (S) – Ivalo (F): ca. 550 km
We staan ‘s morgens op en het zonnetje schijnt! Wat heerlijk na de regenbuien van 
eerder. De eerste geplande stop is Rovaniemi om een bezoek te brengen aan de 
kerstman en natuurlijk de poolcirkel te zien. De kerstman zien we eerst in Santa Park, 
waar ook een Ice Village gemaakt is. Wat is het daar koud, zeg! En zeker als je zoals wij 
blote benen hebt (de jas die we aan kregen beschermde daar niet tegen). Na een 
wandeling door het Santa Park gemaakt te hebben en met de kerstman op de foto 
gegaan te zijn, gaan we verder naar Santa Village waar ook de poolcirkel zich bevindt. 

      

Rond half 3 vervolgen we onze weg naar Kirkenes in Noorwegen. Dat is nog circa 500 
kilometer rijden en wordt daarom in 2 etappes gedaan. De eerste foto’s van rendieren 
kunnen gemaakt worden als we er één langs de weg zien staan grazen. Deze dieren lopen 
spontaan midden op de weg en zorgen voor menige remactie van de weggebruikers. 
Inmiddels is het tijd om te eten, maar de twee parkeerplaatsen waar we stoppen zijn zo 
dik bezaaid met vliegen, dat we doorrijden tot we een camping gevonden hebben. In 
Finland komen we minder campings tegen dan we tot nu toe in Zweden hebben 
meegemaakt. Rond kwart over 7 komen we aan bij camping Näverniemen Lomakylä in 
Ivalo. De camping blijkt achteraf de minst schone te zijn qua sanitaire voorzieningen. 
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Na het eten lopen we nog een klein stukje langs het meer dat naast de camping ligt en 
dan is het al weer bedtijd. Het blijft toch wel lastig om te gaan slapen terwijl je het 
idee hebt dat het nog midden op de dag is. Of je nu om 11 uur ’s avonds, 3 uur ’s nachts 
of 12 uur ’s middags kijkt, het is al die tijd even licht.

          

26 juli 2009: Ivalo (F) – Nordkapp (N): ca. 850 km
Om half acht klimmen we allemaal weer in de auto met als eindbestemming Kirkenes (N) 
en een bezoek aan de Russische grens. Wederom zien we een mooi landschap onderweg 
en ditmaal staat er zelfs een eland langs de weg. Ze is alleen zo schichtig dat ze weg is 
zodra ze ons in de gaten krijgt. Een foto maken is dan ook niet gelukt. Tijdens de rit 
naar Kirkenes voelen we ons alleen op de wereld. We kunnen de overige weggebruikers 
op één hand tellen. Dit maakt wel dat we allemaal kunnen genieten van de omgeving (één 
van de 1000 meren van Finland en de moerasgebieden). We maken een stop bij de 
Russische grens en Ronny is vast van plan voet op Russische bodem te zetten. Bij de 
grensovergang staat echter een Noorse militair die erop moet toezien dat de toeristen 
niet de 100 meter verderop liggende grens met Rusland passeren, tenzij ze daarvoor 
toestemming en een visum hebben. 

          

Bij de souvenirwinkel bij de grens hangt een weerkaart met de voorspelling voor de 
komende dagen. Deze voorspelling laat zien dat het maandag een uitzonderlijk mooie dag 
wordt (ook op de Noordkaap). We overleggen met Yannick & Jesper en besluiten om de 
weg voor te zetten in de richting van de Noordkaap en dan in de buurt van Lakselv (N) 
te overnachten. Lakselv ligt ongeveer 200 kilometer onder de Noordkaap en dat moet 
morgen goed te doen zijn. Rond half 7 stoppen we op een parkeerplaats net voorbij 
Lakselv (een camping hebben we nog niet gevonden) en we versterken de innerlijke mens. 
Omdat het ons allemaal leuk lijkt om middernacht op de Noordkaap te zijn, besluiten we 
de laatste 200 kilometer vandaag af te leggen. Om half 11 ’s avonds zijn we op camping 
Midnattsol in Skarsvåg waar we 2 nachten zullen blijven. We laten ons Vonne achter op 
de camping en rijden met de Accord naar de Noordkaap. Uiteraard zorgen we ervoor 
fleecetruien en jassen mee te nemen. Dit blijkt eenmaal op de Noordkaap aangekomen, 
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geen overbodige luxe! Brrrr …. wat is het koud en wat waait het hard, maar absoluut de 
moeite waard! Het is 11 uur ’s avonds en we blijven tot net na middernacht. Het is heel 
apart om op dit tijdstip de zon nog te zien schijnen en niet onder te zien gaan.

          

27 juli 2009: Nordkapp (N)
Vandaag voor het eerst geen honderden kilometers in de auto en door de wekker gewekt 
worden. Van uitslapen komt niet veel, omdat we met z´n allen in de caravan slapen. De 
caravanplaatsen zijn op gravel en daardoor kunnen de tenten niet worden opgezet. 
Yannick slaapt voor het eerst op zijn luchtbed op de grond voor het keukentje en dat 
bevalt iedereen prima. 

    

Honningsvåg en de Noordkaap staan vandaag op het programma. De weersvoorspelling 
voor vandaag klopt perfect. Het is mooi weer en de korte broeken kunnen aanblijven. In 
Honningsvåg zien we het hotel waar Ronny in 2002 tijdens de rally overnachtte. In de 
plaatselijke supermarkt slaan we de ingrediënten in voor de lunch. Tijdens het eten 
schrikken we op van een luide scheepstoeter. Deze toeter blijkt afkomstig van een 
groot passagiersschip. Yannick & Jesper snellen erheen voor het maken van een paar 
foto’s. Dan is het tijd om naar de Noordkaap te gaan.
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Het is ’s middags aanzienlijk rustiger dan dat het afgelopen nacht was. De 
Nordkappvaffel (met sour cream en aardbeienjam) moet natuurlijk worden 
uitgeprobeerd. Jesper houdt ’t liever bij een chocolademuffin. Terwijl iedereen zit te 
genieten van het lekkers komt er een vliegtuig heel laag over. Dat is wel even schrikken 
als je voor het raam zit te genieten van je kopje thee. In het bezoekerscentrum 
bekijken we de DVD over 4 seizoenen Noordkaap. Deze DVD wordt op 3 schermen 
getoond, die in elkaar overlopen, ook weer veel indruk ons makend. 

Laat in de middag maken we nog gebruik van zon en wind om te vliegeren en lekker 
buiten te zitten. ’s Avonds koelde het erg snel af en hebben we in de caravan nog een 
spelletje gedaan. Spelletjes werden tijdens de hele vakantie als afsluiting van de dag 
gespeeld, variërend van Monopoly Deal, Take 5 tot Toepen en Rekken. 

28 juli 2009: Nordkapp (N) – Birtavarre (N): ca. 475 km
Wakker worden met regen, dat is alweer een paar dagen geleden. We breken snel op en 
vinden het tijd om camping Midnattsol en de Noordkaap te verlaten. De terugreis naar 
Heijen begint en dat terwijl we nog maar 7 dagen onderweg zijn. Welke route we nemen 
is nog de vraag en wordt niet eerder dan bij Alta bepaald. Tegen 10 uur lijkt het wat 
droger te worden en alhoewel de lucht er nog donker en grijs uitziet, hebben we goede 
hoop op een mooie middag. De route van vandaag voert ons over de E6 met aan 
weerszijden mooie vergezichten en voor ons veel asfalt en weinig tegenliggers. Vanwege 
het mooie weer gaan we vanaf 2 uur op zoek naar een geschikte camping. De eerste die 
we tegenkomen heeft helaas geen plaatsen dichtbij de elektriciteitsvoorziening vrij en 
daarom moeten we noodgedwongen doorrijden. Om half 5 stoppen we bij Birtavarre en 
we overnachten op de gelijknamige camping. De jongens hebben de tent nog niet opgezet
 

     
of ze zijn al richting water getogen. De beek, nou ja eigenlijk is het een uitvloeisel van 
de Kåfjorden, die langs de camping stroomt, is snelstromend en ze kunnen er dan ook 
niet te ver in lopen. Dat neemt niet weg dat ze zich prima vermaken aan de oever met 
het bouwen van een dam van stenen.

29 juli 2009: Birtavarre (N) – Mørsvik (N): ca. 450 km
Gaan slapen met zon en wakker worden met regen; het moet geen gewoonte gaan 
worden. Weer een snel ontbijt en om half 8 op pad. De vraag van vandaag is halen we Mo 
i Rana of niet? Het is circa 700 kilometer en 11 rijden, zo geeft de navigatie aan. Veel 
hangt af van het weer. Blijft het regenen dan rijden we dor, gaat de zon weer schijnen 
dan stoppen we in de loop van de middag. De rit verloopt voorspoedig en voert ons door 
mooi landschap en onder andere door de plaats Narvik heen. Om 3 uur komen we aan bij 
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de oversteek Skarberget – Bognes. De volgende boot vaart pas om kwart over 4 en dus 
is het even wachten. 

          

We raken in gesprek met een Nederlands stel dat in een Noorse auto rijdt. Voor 
Yannick & Jesper schept dit toch wel enige vraagtekens. De mensen blijken iets meer 
dan 2 jaar geleden vanuit Borculo naar Noorwegen te zijn vertrokken. Na de overtocht 
besluiten we een camping op te zoeken. Rond 6 uur eindigen we in Mørsvik, waar we 2 
nachten blijven.

30 juli 2009: Mørsvik (N)
Hieperdepiep hoera! Vandaag ben ik jarig en de eerste die mij feliciteert is … niet 
Ronny, maar Nicole die om 12 uur ’s nachts belt. Erg lief van haar, alleen jammer dat we 
al lagen te slapen. De volgende ochtend zorgt Jesper samen met Ronny voor een lekker 
eitje op de boterham. Het is vandaag erg mooi weer en we hebben er geen spijt van dat 
we juist nu een rustdag hebben uitgekozen. 

Tijdens het ontbijt ziet Jesper ineens vliegende pinguïns voorbij komen en tot op de dag 
van vandaag weten we nog niet wat het voor vogels zijn geweest. Ronny heeft ze helaas 
niet vliegend op de foto kunnen zetten, maar wel nadat ze zijn neergestreken. Yannick & 
Jesper vermaken zich prima met en bij het water, alhoewel de beestjes die ze in het 
water zien ook wel voor de nodige schrikreacties zorgen. Ook wordt Yannick helemaal 
gestoord van de overmaatse turboparkieten (zeemeeuwen) die hun gebied met veel 
gekrijs beschermen. Ronny fotografeert wat af en rust goed uit en ik heb eindelijk de 
kans om mijn verjaardagscadeau (De Getuige van John Grisham) te gaan lezen. Dit boek 
is van begin tot het eind pakkend en ik lees het in één dag uit.

          

31 juli 2009: Mørsvik (N) – Kvam/Steinkjer (N): ca. 625 km
Na gisteren een rustdag gehad te hebben, gaan we vanmorgen om half 8 weer op pad. 
We zakken de E6 verder af via Fauske in de richting van Mo i Rana en verder. We 
eindigen zo’n 15 kilometer voor Steinkjer op de Kvam Camping in Kvam. Na een maaltijd 
van spaghetti met Noorse tomatensaus en gehakt is het tijd voor weer een spelletje. Na 
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een paar dagen Monopoly deal (kaartspel gebaseerd op Monopoly) is het nu tijd voor 
Take 5. Dit spel draait om het krijgen van zo min mogelijk koeienkoppen en vraagt om de 
nodige tactiek bij het leggen van je kaarten.

      

1 augustus 2009: Kvam/Steinkjer (N) – Elverum (N): ca. 525 km
De E6 blijft ons domein tot aan Trondheim. Net voorbij Trondheim verlaten we de E6 
om bij Ulsberg de 3 op te gaan. Dit is de oude weg naar Oslo en werd ons aangeraden 
door de Nederlanders die wij bij de overtocht van Skarberget ontmoet hebben. 
Noorwegen is en blijft een geweldig mooi land en het is absoluut geen straf om hier te 
rijden. We eindigen op de weg van Elverum naar Hamar op camping Villmarksporten. 
Jesper is hier gebeten door een hommel en piepte van de pijn.

 

2 augustus 2009: Elverum (N) – Otterbäcken (S): ca. 350 km
Vandaag verlaten we Noorwegen om Zweden weer in te gaan. Via Hamar rijden we naar 
Karlstad. In Hamar rijden we langs de imposante schaatshal (het vikingschip). Het is 
weer een mooie dag en het lijkt erop dat we het telkens goed treffen met onze planning 
van de dag. Het weer controleren we op de achterzijde van één van de Noorse 
dagbladen. Hierop staat de voorspelling voor de komende dagen aangegeven en de 
gedeeltes waar wij zijn geweest geven nu allemaal slecht weer aan. Voorbij Karlstad 
nemen we de afslag naar Kristinehamn en gaan op zoek naar een camping. Ons plekje 
voor de komende 2 dagen wordt camping Barfoten in Otterbäcken.

      

3 augustus 2009: Otterbäcken (S)
Het is weer een dag om lekker te relaxen en rustig aan te doen. Yannick & Jesper slapen 
zelfs uit tot half 10! Het regent in de morgen, maar de lucht in de verte geeft 
aanleiding om te denken aan mooi weer later op de dag. Dit doet ons besluiten om te 
gaan winkelen in Mariestad, ongeveer een half uur rijden van Otterbäcken. Het blijft de 
hele dag bewolkt, maar wel met een aangename temperatuur. Jesper vindt het zelfs zo 
lekker dat hij nog even lekker gaat zwemmen in het Vänern-meer. 

Rondreis Scandinavië 2009

9



4 augustus 2009: Otterbäcken (S) – Axamo (S): ca. 150 km
Vandaag hebben we, ondanks dat we weer vertrekken, geen wekker gezet. We ontbijten 
rustig en rijden om ongeveer 10 uur in de richting van Jönköping. Vandaag een keer niet 
zo’n lange rit en dat is ook wel weer eens lekker. De camping waar we eindigen is de 
Axamo camping aan het Vättern in Axamo. Het ligt op een steenworpafstand van 
Jönköping. Ook dit is een camping met weinig plaatsen, weinig bezoekers en veel ruimte 
om ons heen.

     

5 augustus 2009: Axamo (S)
Vandaag worden we wakker met buiten een strakblauwe lucht en zon. ’s Morgens gaan we 
winkelen en boodschappen doen in Jönköping. De rest van de dag genieten we allemaal op 
onze eigen manier van het mooie weer aan het meer bij de camping.

6 augustus 2009: Axamo (S) – Göteborg (S): ca. 150 km
Göteborg is de volgende stop op ons programma. Gaan we hier in een hotel of zoeken we 
een camping op? Lukt het ons de boot naar Frederikshavn (DK) te boeken of wordt het 
toch de brug van Zweden naar Denemarken? We kiezen ervoor om vannacht door te 
brengen op een camping en op verzoek van de beide jongens wordt het ditmaal een 
grotere camping. Het wordt de Liseberg Camping Askim Strand. Op deze camping was 
draadloos internet aanwezig en hiervan maakten we gebruik om te kijken of we voor 
morgen het Novotel in Göteborg konden boeken, maar helaas was deze al helemaal 
volgeboekt. Ook de boot naar Frederikshavn was niet meer te boeken. 

Yannick & Jesper wilden graag gaan zwemmen in de zee bij het Askim strand. Yannick 
ging als eerste het water in en zag tot zijn schrik een levende krab. Hij wist niet hoe 
snel hij het water weer uit moest komen. Jesper ging er daarom niet meer in. Later 
liepen we met z’n drieën naar een ander stuk strand, waar meer mensen waren. Hier 
gingen de jongens het water in, maar ze waren er snel weer uit toen ze een aantal kleine 
kwallen ontdekten en later ook nog een vrij grote. Deze grote camping gaf hen niet wat 
ze verwacht hadden en 1 nacht hier verblijven was voor ons allemaal voldoende. De 
tentjes van de jongens mochten niet worden opgezet en we sliepen daarom maar weer 
eens met z’n vieren in de caravan.
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7 augustus 2009: Göteborg (S) – Jyderup (DK): ca. 350 km
Langzaamaan wordt het tijd Zweden te verruilen voor Denemarken. Het is vandaag een 
behoorlijk warme dag en we besluiten onderweg te stoppen om wat te gaan drinken en 
nog wat boodschappen te doen. We belanden bij “Espresso House” en genieten hier 
allemaal van ons drinken. Ronny van zijn dubbele espresso, Yannick & Jesper van hun 
Vanille Latte Stor en ik van mijn Chai Latte. Ronny’s dubbele espresso is nog niet half zo 
groot als onze “Stor”, dat zorgt voor veel hilariteit bij de beide jongens. Jesper wilde 
nog even bij de H&M naar binnen om te kijken of hij daar eindelijk kon slagen voor wat 
leuke truien, en dat lukte. Voor Yannick waren we al eerder in Jönköping geslaagd. Op 
verzoek van de jongens bij de McDonald’s geluncht en toen verder richting Denemarken. 
Rond 3 uur komen we aan bij de Skarresø Camping in Jyderup en we besluiten hier 2 
dagen te blijven.

      

8 augustus 2009: Jyderup (DK)
’s Morgens gaan we lopend wat boodschappen doen in het dorp. De wandeling duurt 
ongeveer een half uur en loopt via een pad langs het Skarresømeer. ’s Middags bezoeken 
we een museum van Amerikaanse oldtimers, weer eens wat anders dan Honda’s bekijken. 
De ligging van en de rust op de camping bevallen ons zo goed dat we doorgeven een dag 
langer te willen blijven.

      

9 augustus 2009: Jyderup (DK)
Relaxdag! De jongens vermaken zich met hun “matties”. Matties zijn de 
lieveheersbeestjes die ze al sinds de aankomst op de camping vangen en op zich laten 
lopen. Soms worden ze op een takje gezet en Jesper vindt het zelfs nodig om ze te 
vangen in een doosje en ze daarin op te sluiten. Als ze daar genoeg van krijgen, kruipen 
ze met hun hoofd onder de handdoek om een spelletje te spelen op de DS. En waarom 
dan met het hoofd onder de handdoek? “Omdat we anders niks zien”, is het antwoord. ’s 
Avonds eten we bij de pizzeria waar ze voor iedereen wat wils hebben.
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10 augustus 2009: Jyderup (DK) – Føvling (DK): ca. 200 km
De route van vandaag voert ons van het eiland Sjælland naar Fyn en vervolgens naar het 
eiland Jylland. We hebben via internet een camping uitgezocht die ons leuk lijkt en gaan 
kijken of we daar 2 nachten kunnen blijven. Ribehøj camping ligt in Føvling op zo’n 20 
kilometer afstand van Ribe. De camping heeft nog plaatsen vrij en spreekt ons allemaal 
aan. Rond half 2 gaan we naar Ribe. Ribe is de oudste stad van Denemarken en zelfs van 
heel Scandinavië. ’s Avonds vermaken Yannick & Jesper zich op de trampoline en het 
springkussen dat speciaal voor de jeugd aanwezig is. 

      

11 augustus 2009: Billund (DK)
Jippie, we gaan vandaag naar Legoland in Billund (DK)! Terwijl Jesper & ik in de Extreme 
Racers gingen, ging Yannick in de Jungle Racers. Yannick die normaal gesproken toch wat 
angstig is om in achtbanen en dergelijke te gaan, heeft zich vandaag herpakt en gaat 
met mij in de Power Builder. Jesper en ik zijn er eerst in geweest en kozen voor stand 5 
(meest extreme) en dat hebben we geweten! We hadden allebei na afloop een behoorlijk 
bonzend hoofd van de schokken en het op de kop hangen. Yannick wilde graag een 
rustiger programma en niet over de kop. We kozen de items op stand 1 en dachten alles 
goed uitgezocht te hebben, maar helaas was het toch iets wilder dan gedacht en wél 
over de kop. Dit weerhield hem er echter niet van om het later op de dag nog eens te 
willen proberen. Eerder op de middag was hij ook al 2 keer in de Extreme Racers 
geweest, 1 keer met Jesper en mij en 1 keer helemaal alleen. Als afsluiting van de dag 
hebben we gegeten bij de Saloon waar de kinderen frites in de vorm van legoblokjes 
kregen.

      

12 augustus 2009: Føvling (DK) – Heijen (NL): ca. 700 km
Aan al het goede komt een eind, zo ook aan deze vakantie. Alle 3 de heren willen in 1 
keer naar huis rijden, zonder tussenstop. Ik heb hier in mijn eentje niets tegenin te 
brengen. We rijden rustig richting huis en zien wel of het eindpunt thuis is of toch een 
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camping onderweg. Als we net voorbij Hamburg zijn, rijden we bij wegwerkzaamheden 
de file in. Ronny heeft zijn raam open en hoort ineens een toeter. We kijken allemaal op 
en zien dat wij voorbij gereden worden door … een Mostard Yvonne 306. 

Na een behoorlijk lang oponthoud (70 kilometer wegwerkzaamheden) stoppen we tegen 
6 uur voor het avondeten. We zitten nog op ongeveer 3 uur rijden van huis en besluiten 
dan ook definitief om door te rijden. 

Om 10 uur ’s avonds zijn we thuis en staat de kilometerteller op 34.187 kilometer. Dit 
betekent dat we in 3 weken tijd 8117 kilometer gereden hebben. Een hele afstand voor 
een auto van 29 jaar oud en een caravan van 40 jaar oud. Het is voor ons allemaal een 
vakantie geworden om niet te vergeten en ik ben er zeker van dat de foto’s nog 
regelmatig teruggekeken zullen worden.

Met Vriendelijke groeten Ronny, Sandra, Yannick en Jesper Lucassen
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