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VOORWOORD

Hoe en waar je dit jaar ook gaat kamperen, voor de echte 
kampeerder geldt: “Home is where you park it”. 

Vanuit die gedachte hebben wij dit magazine opgesteld. 
Zo vind je in het magazine de voordelen van kamperen in eigen 
land en geven wij je 10 redenen om in de tuin te kamperen. 
Trek je er toch op uit? Dan hebben we praktische tips voor privé 
sanitair. 

Om het kamperen in eigen land extra smaak te geven delen we 
heerlijke streek- en campingrecepten. Ook delen we praktische 
taal tips zodat je je verstaanbaar kunt maken in dialect. Tot slot 
hebben we enkele leuke quotes van onze klanten verzameld en 
delen we een inspirerend verhaal van een oneindige huwelijks-
reis.   

Kortom, een nieuw E-magazine vol informatie en inspiratie. En 
nog handiger: deze PDF is interactief. Dat betekent dat als je op 
een nummer in de inhoudsopgave klikt, of tapt, je direct naar de 
juiste pagina gaat. Ook ga je direct naar de juiste productpagina 
als je op het winkelwagentje klikt.
 
Waar je je tent, vouwwagen, caravan of camper de komende tijd 
ook neerzet. Deel alle mooie beelden met #obelink en 
#homeiswhereyouparkit en inspireer ons én je omgeving. 

We wensen je hele fijne en veilige avonturen toe. 

Team Obelink

@_alfons_666
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 Heb je wel eens nagedacht over kamperen in je tuin? 
Wij geven je 10 goede redenen waarom je dit eens zou 

moeten proberen.

De grote kampeer test
Twijfel je of kamperen iets voor jou is? 
Dan is kamperen in je eigen tuin een 
goede test. Een gezellige en goedkope 
manier om te achterhalen of 
kamperen iets voor jou is!

1

TUINKAMPEREN?
GOED IDEE!

Corinne Jansen
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2 Kampeer met je eigen slaapspullen
Ben jij ook zo dol op je eigen bed? Ver-
plaats deze naar je tent! Gebruik je ei-
gen matras, dekbed en hoofdkussen en 
je zult zien dat je heerlijk slaapt. 

3 Combinatie fun en educatie
Door een tent in de tuin op te zetten, 
kun je je kinderen ook een heleboel le-
ren over het buitenleven! Organiseer 
bijvoorbeeld een insecten speurtocht in 
je tuin, of laat ze huiswerk maken in de 
tent. Hierdoor wordt het toch nét iets 
leuker om thuis te zijn.

KidsEropUit
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4 Lekker Netflixen
Op de thuiscamping heb je altijd goe-
de wifi! Wil je voor het slapen gaan nog 
even een serie kijken? Geen probleem! 
Nergens zo’n goede wifi als thuis.

Maak een kampvuur
Op veel campings is het verboden: een 
kampvuurtje maken. Thuis kan dit na-
tuurlijk wel! Hoe gezellig is het om aan 
het eind van de middag of begin van de 
avond met je gezin om het kampvuur te 
zitten.

5

Henriëtte de Jonge
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6

7

Test of je kinderen toe zijn aan een 
eigen tentje
Op een bepaalde leeftijd vinden kinde-
ren het leuker om in een bijzettentje te 
slapen, maar wanneer is het juiste mo-
ment? Met kamperen in de tuin kun je 
dit testen. Missie geslaagd? Dan kan het 
bijzettentje mee op kampeervakantie 
dit jaar.

Buiten zijn zorgt voor energie
Het maakt je gelukkiger en gezonder, je 
slaapt beter, je krijgt meer energie en je 
kunt beter ontspannen door de frisse 
lucht. Wat wil je nog meer?
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9
8

Ontdek wat je nog mist voor je 
kampeervakantie
Misschien was je alweer vergeten dat er 
vorig jaar een glasfiberstok van je tent is 
stuk gegaan of dat je slaapzak nu toch 
wel echt aan vervanging toe is.

Goed excuus om de barbecue 
vaker te gebruiken
Bij het buitenleven hoort natuurlijk ook 
de barbecue. Een tent in je achtertuin is 
een goed excuus om de barbecue weer 
uit de schuur te halen. 

Budget proof
Naast dat kamperen voor 
een heleboel plezier zorgt, 
is kamperen in je tuin na-
tuurlijk ook super budget 
proof! Haal je koepeltentje 
van de zolder, zet de tent 
op in je tuin en het feest 
kan beginnen. 

10
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Proefkamperen
in de Achterhoek

Wil je ook de gastvrijheid van de Achterhoek ervaren in 
combinatie met het gemak van een compleet ingerichte 

tent? Dan is “Proefkamperen in de Achterhoek” 
zeker iets voor jou! 

Kamperen in de Achterhoek en Obelink Vrijetijdsmarkt 
bieden je de mogelijkheid om te proefkamperen op een 

aantal deelnemende campings in de Achterhoek. 
Op deze campings staan de compleet ingerichte tenten 

voor je klaar en het enige wat je hoeft te doen is: genieten 
van Kamperen in de Achterhoek! 

Kijk op kamperenindeachterhoek.nl/proefkamperen 
voor de deelnemende locaties.

http://kamperenindeachterhoek.nl/proefkamperen
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ZOE
KLASSIEKE
WOORD         KER
KLASSIEKE

Een woordzoeker op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. 
Maak een screenshot van je scherm en bewerk de 
afbeelding vervolgens door de woorden met ‘potlood’ 
door te strepen. Kun jij alle kampeerwoorden vinden?
Ze staan zowel horizontaal als verticaal.
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TIPS VAN
ERVAREN
KAMPEERDERS

De tentstokken, dopje van je 
luchtbed en je pinpas!

Kleding, skottelbraai en 
het gezin.

TIP VAN NATASJA:

TIP VAN WENDY:

3 DINGEN DIE JE NIET MAG VERGETEN

@evi_en_de_spruitjes_
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Bankpas, paspoort en de 
e-reader vol met boeken.

wc-papier, BBQ en koffie.

Smartphone, fiets en 
wandelschoenen.

Verlichting, slaapzak en 
pannen (alle 3 uit ervaring).

TIP VAN BIANCA:

TIP VAN MAY:

TIP VAN LINDA:

TIP VAN MARK:

Cisca van der Haar
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Sta jij altijd 3 weken op een camping in Zuid-
Frankrijk? Of heb je een seizoensplek in Spanje? Dan is 
de kans groot dat je kampeervakantie er dit jaar toch 

iets anders uit gaat zien. Veel Nederlanders kiezen er dit 
jaar namelijk voor om lekker in Nederland te blijven. 

En dat is eigenlijk zo gek nog niet, want naast dat 
Nederland veel te bieden heeft, zitten er ook nog eens 

veel voordelen aan een vakantie in eigen land. 

Geen lange autorit
Kamperen in Nederland betekent een 
autorit van maximaal 3 uur. 
Geen vermoeid gevoel bij aankomst 
en geen lange files. Dat klinkt als 
muziek in de oren, toch?

1

8x VOORDELEN
VAN KAMPEREN IN NEDERLAND

Garrelt de Graaf



1111

2
3

Groot aanbod aan campings
Nederland heeft een onwijs groot aan-
bod aan campings. Kies een gebied uit 
waar jij graag wilt kamperen en je zult 
zien dat er tientallen opties zijn. Keuze 
genoeg! 

Leer een nieuwe provincie kennen
Nederland heeft zoveel mooie plekken 
en de kans is groot dat je de helft nog 
niet gezien hebt. Als je gaat kamperen 
in Nederland, is het extra leuk om naar 
een provincie of regio te gaan waar je 
nog nooit geweest bent.

@our_2ndhome
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4 Kamperen op verschillende manieren
Boerencampings, natuurcampings, 
glampings, grote familiecampings, een-
ouder campings, naturistencampings: 
je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is te vinden in Nederland. Sta je nor-

maal gesproken altijd op een grote familiecamping 
in Frankrijk? Dan is nu je kans om eens iets anders te 
proberen.

5 Zomers steeds mooier
Nederland staat bekend om wissel-
vallig weer, maar toch moeten we toe-
geven dat we de laatste jaren heerlijke 
zomers hebben gehad. Zelfs soms ver-
gelijkbaar met de temperaturen aan de 
Spaanse kust. Een paar weken op een 
Nederlandse camping met een stralen-
de zon. Wat wil je nog meer?

Michaela Köckner
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6 Familie of vriendenbezoek
Ga je niet kamperen met vrienden of 
familie, maar lijkt het je wel gezellig om 
een dagje met ze door te brengen op 
de camping? Dat kan als je in Nederland 
kampeert. De visite is namelijk binnen no 
time gearriveerd! Check voor de zeker-
heid even of de camping waar je 
kampeert momenteel visite toelaat.

7 Perfect voor wandel- en fietsliefhebbers
Ga je graag fietsen of wandelen? Dan is 
Nederland natuurlijk super geschikt. Scoor 
bij de receptie de leukste routes en ontdek 
de omgeving. Over fietsen gesproken, heb 
je ooit nagedacht over een fietsvakantie? 

Ook super leuk om te doen. En voor je eerste fietsvakan-
tie is Nederland natuurlijk de beste en makkelijkste be-
stemming. Je kunt de afstanden zo groot of klein maken 
als je zelf wilt.
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8 Geen taalbarrière
Le Supermarché, la boulangerie, una 
cerveza por favor. Ieder jaar toch 
weer even in je woordenboek duiken 
om een biertje te bestellen of om de 
dichtstbijzijnde supermarkt te vinden. 
Laat je woordenboek maar in de 
boekenkast liggen, want die heb je in 
Nederland natuurlijk helemaal niet 
nodig. Heerlijk!

Fredi Nipps
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Kamperen in de natuur. Het ultieme gevoel van vrijheid. Met een Sheepie® daktent doet u dat in stijl 
én met maximaal comfort. Wij weten welke materialen het beste daarvoor te gebruiken zijn, en dat 
weten onze gebruikers inmiddels ook.

Sheepie® daktenten zijn door en door getest. Binnen de Sheepie® collectie zijn er verschillende 
modellen beschikbaar. Alle Sheepie® daktenten hebben als basis een aluminium frame. Hierdoor zijn 
onze daktenten de lichtste en meest duurzame op de markt. Sheepie® heeft een daktent voor bijna 
elke auto; personenauto, SUV of off-road, het maakt niet uit.

Sheepie® Become part of our passion and explore like never before.

Geniet van de maximale vrijheid 
met een Sheepie® daktent

sheepie.com

Jimba Jimba, een fantastische tent 

voor een fantastische prijs
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Wanneer je zoveel mogelijk zelfstandig wilt kamperen is 
privé sanitair onmisbaar maar wat mag je, naast de toilet-
rol, niet vergeten? Wij zetten drie sanitaire hulpmiddelen 
op een rijtje. Daarbij kijken we naar budget opties en naar 
opties voor degene met de pluche bilpartij. 

Een (chemisch) toilet
Het belangrijkste sanitaire product 
is natuurlijk het toilet. 

Budget: de toiletemmer 

Het meeste simpele privé toilet is 
de toiletemmer. 
Deze zul je over het algemeen meer inci-
denteel gebruiken en niet zo intensief als 
bijvoorbeeld een chemisch toilet. 
Maar als extra toilet is een toiletemmer erg 
handig voor ’s nachts en vooral als je kinderen 
hebt.

https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/prive-sanitair/toiletemmers/
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Comfort: Porta Potti
Eén van de meest bekende camping-
toiletten is de Porta Potti. 

Dit is een draagbaar chemisch 
toilet die je eenvoudig kunt gebrui-
ken. Met behulp van verschillende 
vloeistoffen blijft het toilet geurvrij. 

Én je hoeft het toilet niet dagelijks 
te legen. Ideaal! 

Een camping douche
Wil je je camping sanitair helemaal compleet maken 
dan mag een douche uiteraard niet ontbreken. 

Budget: de douchezak

De simpelste (buiten)douche is een 
douchezak. Dit is letterlijk een zak 
die je vult met water.

Je laat de zak overdag even 
lekker in de zon hangen zo-
dat het water opwarmt en 
‘s avonds heb je een prima 
douche!

https://www.obelink.nl/merken/thetford/porta-potti/
https://www.obelink.nl/pro-plus-solar-douche.html
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Comfort: de Qlima mobiele geiser

Daarnaast heb je nog de 
Qlima mobiele geiser. 

Dit is een mobiele geiser die je 
overal buiten kunt gebruiken als 
je een gasfles en water in de 
buurt hebt.

Een koude douche is met deze 
geiser verleden tijd.

Een bijzettent
Wil je van je sanitair een complete camping badka-
mer maken dan mag een passende bijzettent niet 
ontbreken.

Budget: pop-up douchetent

Een pop-up douchetent is een 
smalle, hoge tent die perfect is 
om een toilet of douche in te 
plaatsen. Ook ideaal voor op 
het strand wanneer je je wilt 
omkleden.

https://www.obelink.nl/qlima-pgwh1010-mobiele-geiser.html
https://www.obelink.nl/tenten/schuurtenten/
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Comfort: schuurtent

Heb je behoefte aan meer ruimte zodat zowel de 
douche als het toilet kunnen worden gebruikt? Kies 
dan voor een stevige schuurtent.

Kortom: genoeg manieren om je eigen privé sani-
tair te maken op de camping in verschillende prijs-
klassen.

https://www.obelink.nl/tenten/schuurtenten/
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thetford.com

Een schone en veilige start voor je 
camper- of caravantoilet met Thet-
fords Fresh-up Set!

Koop een Fresh-up-Set vóór 30 Juni, 
registreer je als Thetford Friend en 
maak kans op mooie prijzen!

  Geen zorgen over hygiëne

  Ontspannen reizen met familie en vrienden

   Altijd een fris toilet aan boord

  Eenvoudig te installeren, geen gereedschap nodig

  Verkrijgbaar voor elk Thetford cassettetoilet

Je verdient een fris  
en veilig toilet!

Alternative advertisement winning campaign_A4_portrait.indd   1Alternative advertisement winning campaign_A4_portrait.indd   1 08-3-2021   12:30:4608-3-2021   12:30:46
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Wij zijn Steffen en Karin en komen uit de buurt van 
Potsdam (DE). Wij zijn allebei 31 jaar oud en sinds 2019 
getrouwd. Na onze bruiloft in juni 2019 wisten we nog 
niet direct wat we wilden met onze huwelijksreis. 

We hadden geen zin in zo’n typische zon, zee, strand 
huwelijksreis. Dat is niets voor ons dus besloten we om 
ons spaargeld in een camper te steken om daarmee op 
oneindige huwelijksreis te gaan. 

MET KARIN EN STEFFEN

OP ONEINDIGE
HUWELIJKSREIS
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In augustus 2019 kochten we onze Igor, een Ford 
Chausson Flash 515 waarmee we onze reis officieel in 
september 2019 begonnen. Elke keer als we nu ver-
trekken, denken we terug aan onze bruiloft en herinne-
ren we ons eraan dat de huwelijksreis nu verder gaat. 
Alle campings die we bezoeken en campingburen die 
we ontmoeten zijn een onderdeel van de reis. 

Of je nu een blikopener of een schroevendraaier nodig 
hebt, alles en iedereen wordt onderdeel van de huwe-
lijksreis.

 
Onze tip voor andere kampeerders: neem de tijd, ge-
niet van de reis en laat ruimte over voor flexibiliteit. 
Met name Corona heeft ons laten zien hoe mooi en be-
langrijk het is om te reizen en iets nieuws te ontdekken. 
Met genoeg tijd in je bagage is het nog dubbel zo fijn en 
mooi. Want hoe zegt men dat toch altijd: het gaat niet 
om de bestemming, maar om de reis ernaartoe.
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Heb je ijsbrekers nodig om campingburen aan te 
spreken? Lachen, gieren, brullen gegarandeerd met 
deze leuke vakantiemoppen!

Stan en zijn vader zijn aan het kamperen in het bos. 
Het is 3 uur ‘s nacht en opeens schrikt Stan wakker. 

Zijn vader is ook al wakker en zegt tegen Stan: 
“Moet je eens zien, die geweldig prachtige sterren en die 
heldere maan. Weet je wat dat betekent?” 

Stan antwoordt: “Geen idee, dat het niet bewolkt is?” 
Waarop zijn vader zegt: “Nee slimkees, dat betekent dat 
onze tent is gejat!”

Er zitten twee onderbroeken op de camping. Zegt de 
ene onderbroek tegen de andere: “Ik ga lekker zonnen!”

Zegt de andere onderbroek: 
“Maar je bent toch al bruin genoeg?”

CAMPING
MOPPEN

?!?!
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Twee oenen zitten samen op het strand. 
Eén oen valt steeds in slaap. 

Vraagt de ene oen aan de andere: “Waarom val je steeds 
in slaap?” 

Zegt de andere oen: “Ik slaap heel slecht, want ik kan niet 
goed staand slapen”
 
“Maar waarom slaap je dan ook staand?” 

Waarop de ene oen zegt:
“Omdat ik kampeer in een stacaravan natuurlijk!”

Twee oenen liggen op het strand. De ene oen zegt: 
“Lekker windje, hè.” 

Dan zegt de andere oen: “Zal ik er nog een laten?” 
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OP AVONTUUR
IN EIGEN LAND

Camperparadijs Zeeland

Zeeland is geweldig om met de camper te bezoeken. 
Navigeer over de Zeeuwse eilanden. Loop het strand 
op wanneer je maar wilt. Je krijgt nooit genoeg van de 
vergezichten en de heerlijke zilte zeelucht.

Je vindt hier zoveel mooie plekken om de dag door te 
brengen. Bijvoorbeeld in één van de pittoreske dorpjes, 
monumentale steden of in het Zeeuwse binnenland.

Laat je inspireren en bekijk de Zeeland camperpagina!

Advertorial

ZEELAND

https://www.zeeland.com/nl-nl/visit/overnachten/camperplaatsen?sc_camp=C55B1C51A806475D9E176273B058C8E5&utm_campaign=2021-q2-advertentieobelink-visit&utm_medium=print&utm_source=zeelandcomvisit&utm_content=advertentie%20obelink%20&utm_term=
https://www.zeeland.com/nl-nl/visit/overnachten/camperplaatsen?sc_camp=C55B1C51A806475D9E176273B058C8E5&utm_campaign=2021-q2-advertentieobelink-visit&utm_medium=print&utm_source=zeelandcomvisit&utm_content=advertentie%20obelink%20&utm_term=
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Natuurgebied de Sprengenberg

Een geweldige plek met bos-
sen en heide. Als je geluk 
hebt, kun je er zelfs reeën 
spotten! In de buurt zijn tal-
loze leuke campings te vin-
den zodat je dagelijks kunt 
genieten van de omgeving.

Hunebedden Havelterberg

Voor een stukje geschiede-
nis zijn de hunebedden in 
Drenthe ook indrukwekkend 
om te zien. Dit hunebed in 
Havelterberg is één van de 
grootste van Nederland.

Natuurgebied de Kampina

Kampina is een gevarieerd 
natuurgebied met heide, 
dennenbossen en veel ven-
nen. Een heel mooi gebied 
voor wandelliefhebbers. 

Kuinderbos

Het oudste en grootste bos 
van de Noordoostpolder. 
Perfect voor een fietstocht, 
picknick of wandeling.  

OVERIJSSEL

DRENTHE

BRABANT

FLEVOLAND
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CAMPER HUREN 
OF VERHUREN

Huur jouw droomcamper met Goboony 

Bij Goboony vind je ruim 4.000 campers van particuliere ei-
genaren en kleinschalige aanbieders. Met het grootste aan-
bod van Nederland is er altijd een geschikte camper bij jou in 
de buurt. Dankzij onze uitgebreide filters vind je eenvoudig 
een camper die past bij jouw reis en voorkeuren. Meer we-
ten? Kijk dan op goboony.nl/obelink

Heb je een camper? Verhuur hem veilig en eenvoudig via 
Goboony

Staat jouw camper ook zo vaak stil? Via Goboony kun je hem 
veilig en eenvoudig verhuren. Ruim 4.000 eigenaren zijn mo-
menteel actief op ons platform, en nieuwe verhuurders ont-
vangen binnen een dag al hun eerste huurverzoeken. We 
vertellen je graag meer over hoe het werkt. Wist je bijvoor-
beeld dat je camper met de Goboony Dagverzekering auto-
matisch gedekt is voor verhuur? Het verhuren is en blijft bo-
vendien gratis. Lees meer op goboony.nl/verhuren

http://goboony.nl/obelink
http://goboony.nl/verhuren
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? ? ? ?? ? ? ?

Sta jij ook wel eens te klungelen in een Franse super-
markt omdat je geen wc-papier kunt vinden, maar heb je 
geen idee hoe je dit kunt vragen?

Nu we dit jaar wat meer in Nederland blijven, kunnen we 
die taalcursus gelukkig overslaan. Of toch niet? 

Hoe klein Nederland ook is, om de paar kilometer heb-
ben wij Nederlanders een ander accent of dialect. Mis-
schien komt een woordenboekje dan toch nog van pas.

Begroeten

Moi

Hoi

Moi

Goeie

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries

GRAPPIGE
DIALECTEN
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Vragen hoe het gaat

Afscheid nemen

De weg vragen: ben ik in de buurt van camping ... ?

Heb je plaatsen vrij?

Hoe geet?

Wie geit ut met dich?

Hou goat?

Hoe giet it?

Good gaon / Ajuus

Hoije

Moi he! / Tjeu

Oan’t sjen

Bun ik in de buurte van camping..

Bön ich in de burt van camping..

Ben ik de buurt van kampeerploatse..

Bin ik yn de buert fan kemping..

He-j nog wal un pleatske vri-j?

Hedde gej nog een pletske vreej?

Hebn je nog een plekje vrij?

Hasto nog plakken frij?

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries
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Hulp vragen: zou je mij kunnen helpen?

Zo-j mien kunn’n help’n?

Zooste mich kinne hellepe?

Kist mie helpn?

Kinst my helpe?

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries

Hoe laat moeten we de camping verlaten?

Hoe late motten wi-j hier weer weg wèhn?

Hoe loat motte weej heer weg zien?

Hou loat motn we wegwezen?

Hoe let matte wy de kemping ferlitte?

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries

Wat is er te doen in de buurt?

Wat ku-j hier in de buurte doen?

Wa is ‘r allemoal te doon heer in de burt?

Wat is hier aal te doun in de omgeem?

Wat is der te dwaan yn de buert?

Achterhoeks

Limburgs

Gronings

Fries
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Esther en Kay hebben in 2018 hun 9-tot-5-baan verruild 
voor een nieuwe leefstijl met meer vrijheid om de wereld 
te ontdekken. Ze richtten hun website by NOMADS op, 
vertrokken naar het buitenland en delen nu hun buiten-
gewone liefde voor reizen en avontuur met hun volgers. 

Inmiddels hebben ze een bestelbus helemaal omge-
bouwd tot camper en kunnen ze niet wachten op een 
nieuw avontuur.
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Home is where you park it, 
wat betekent dat voor jullie?

‘Home is where you park it’ betekent voor ons het ge-
voel van thuis gecombineerd met het ultieme gevoel van 
vrijheid. Met ons huis op wielen zijn we vrij om te gaan 
en staan waar we willen. De ene keer betekent dit dat 
we aan het strand slapen en de ondergaande zon in de 
zee zien zakken, de andere keer staan we midden in de 
natuur zonder voorzieningen en slapen we onder een 
heldere sterrenhemel. Ook staan we regelmatig op cam-
pings. Eigenlijk maakt het niet uit waar we staan, want 
ons huisje voelt altijd vertrouwd.

Wat is de meest bijzondere plek waar jullie met 
de camper hebben gestaan?

Tijdens onze roadtrip door Nieuw Zeeland hebben we 
met onze zelfbouw camper op meerdere bijzondere plek-
ken gestaan. De meest indrukwekkende waren aan het 
azuurblauwe gletsjermeer Lake Pukaki en aan het Toke-
rau strand gelegen op het Noordereiland. Hier zagen we 
orka’s voorbij zwemmen toen we voor de camper zaten. 
Dat vergeten we nooit meer, zo bijzonder!

Wat is jullie ultieme tip voor (toekomstige) 
camper bezitters?

Als je zelf een camper wil bouwen dan is onze gratis 
camper bouwen handleiding onmisbaar! Hierin vind je 
namelijk alles wat je nodig hebt om zelf een camper te 
kunnen bouwen. Onze tip voor als je op reis gaat met de 
camper is: go with the flow en GENIET! Daarnaast is het 
handig als je een app op je telefoon hebt staan waar je 
camperplaatsen en campings kunt vinden zoals bijvoor-
beeld Campercontact.

https://www.bynomads.nl/camper-bouwen/
https://www.bynomads.nl/camper-bouwen/
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MEXICAANS EENPANSGERECHT

Ingrediënten (voor 2 personen) 

150 gram rijst
200 gram gehakt
200 gram Mexicaanse groenten
1 klein blikje mais
1 blikje tomatenpuree
1 ui
1 paprika

1 rode peper
½ theelepel komijn
1 theelepel paprikapoeder
snufje zout en peper
250 ml water
½ tuinkruiden bouillonblokje
olie

Benodigdheden

Kooktoestel

https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/huishoudelijke-apparatuur/kooktoestellen/
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Snijd de paprika, ui en rode peper in stukjes. Giet 
een scheutje olie in een pan en bak het gehakt rul 
met een snufje zout en peper.

Voeg de ui, paprika, rode peper en de kruiden toe 
en bak dit een paar minuten mee.

Meng de Mexicaanse groenten, de maïs en de 
tomatenpuree er doorheen en bak dit 1 minuut. 

Voeg de rijst, het bouillonblokje en het water toe 
en laat dit ongeveer 15 minuten pruttelen totdat 
het vocht is verdwenen. Is de rijst na 15 minuten 
nog niet helemaal gaar, voeg dan wat extra water 
toe en laat het nog wat langer pruttelen. Laat de 
saus een beetje afkoelen.

Zodra de rijst gaar is, is je eenpansgerecht klaar!
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6-PERSOONS HAMBURGER 

MET HOME MADE BBQ SAUS

Ingrediënten

1 Turks brood
800 gram rundergehakt
1 grote vleestomaat 
(of coeur de boeuf)
1 rode ui
1/8 kropsla

1/8 ijsbergsla
3 grote augurken
mayonaise
grill kruiden
4 dikke plakken bacon
peper en zout

Ingrediënten voor de saus 

1 flesje ketchup
3 eetlepels bruine suiker
1 eetlepels knoflookpoeder
1 eetlepel gerookte paprika  
poeder

1 eetlepel komijnpoeder
1 eetlepel uienpoeder
2 eetlepels balsamicoazijn
scheutje water 

Benodigdheden

Kooktoestel

https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/huishoudelijke-apparatuur/kooktoestellen/
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Breng het gehakt op smaak met je favoriete grill 
kruiden (of gebruik peper en zout) en vorm het tot 
een grote bol.

Verhit een grillpan met een druppeltje olie op een 
gaspitje en bak hierin de plakjes bacon knapperig. 
Haal de bacon uit de pan en bewaar het spekvet.

Leg de hamburger in dezelfde pan en bak op 
medium/hoog vuur in 6-8 minuten gaar.

Doe de ingrediënten voor de BBQ saus in een 
steelpannetje en breng zachtjes, al roerend aan de 
kook.

Snijd ondertussen het brood doormidden en snijd 
dunne plakjes van de  groenten en sla.

Beleg het brood met de groenten, het spek en de 
mayonaise.

Leg de hamburger erop of ertussen en schenk wat 
saus over het vlees.

Plaats de bovenkant van het brood er bovenop en 
zet vast met een aantal satéprikkers voordat je de 
hamburger in stukken deelt!
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CAMPING
ESSENTIALS

Shopper

Speelkaarten

HoodieT-Shirt

https://www.obelink.nl/obelink-don-t-need-therapy-boodschappentas.html
https://www.obelink.nl/obelink-speelkaarten.html 
https://www.obelink.nl/obelink-i-dont-need-therapy-hoodie.html
https://www.obelink.nl/obelink-don-t-need-therapy-boodschappentas.html
https://www.obelink.nl/obelink-speelkaarten.html 
https://www.obelink.nl/obelink-i-dont-need-therapy-hoodie.html
https://www.obelink.nl/obelink-home-is-where-you-park-it-t-shirt.html
https://www.obelink.nl/obelink-home-is-where-you-park-it-t-shirt.html


Dirk Nienhaus

FIJNE 
VAKANTIE!

obelink.nl @obelink @obelinkBV

http://www.obelink.nl/
https://www.instagram.com/obelink/
https://www.facebook.com/ObelinkBV
https://www.facebook.com/ObelinkBV
https://www.instagram.com/obelink/

