
PROGRAMME DES CONFÉRENCES - SEMINARIEPROGRAMMA 2016
SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO 
(HEYSEL) 

JEUDI 20 OCTOBRE / 
DONDERDAG 20 OKTOBER

VENDREDI 21 OCTOBRE / 
VRIJDAG 21 OKTOBER

SAMEDI 22 OCTOBRE /
ZATERDAG 22 OKTOBER

DIMANCHE 23 OCTOBRE / 
ZONDAG 23 OKTOBER

LUNDI 24 OCTOBRE / 
MAANDAG 24 OKTOBER

MARDI 25 OCTOBRE 
DINSDAG 25 OKTOBER

10.45 - 11.15
Zorgeloos Kamperen met 
Vlaamse Kampeertoeristen 
door Vlaamse Kampeer-
toeristen*

Veilig op weg met de motor- 
home - rijbewijs en wegcode 
door Patrick Goossens, 
verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen Sanderus*

Rijden met een caravan - 
De eenvoud zelf door William 
Smesman*

En toute sécurité sur la route 
en motorhome - permis de 
conduire et code de la route 
par Franky Snoeck de 
Sanderus*

Rijden met een caravan - 
De eenvoud zelf door William 
Smesman*

-

11.30 - 12.00 - -

En toute sécurité sur la route 
en motorhome - permis de 
conduire et code de la route 
par  Franky Snoeck de 
Sanderus*

Groepskamperen: volg de 
groep of niet? Door Voorzitter 
Stuurgroep Pasar Kamperen 
Luc Zaman*

En toute sécurité sur la route 
en motorhome - permis de 
conduire et code de la route 
par Franky Snoeck de 
Sanderus*

Veilig op weg met de motor- 
home - rijbewijs en wegcode 
door Patrick Goossens,  
verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen Sanderus*

12.15 - 12.45

Veilig op weg met de motor- 
home - rijbewijs en wegcode 
door Patrick Goossens, 
verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen Sanderus*

La Route de la Bière en 
Europe par Alain Voisot

Kampeerwagens: op weg 
naar de technische keuring…
door Philippe De Meyer van 
Goca

Minitrip en Motorhome à 
travers l’Allemagne par le 
Motorhome Club Belge

La Route de la Bière en 
Europe par Alain Voisot

La Route de la Bière en 
Europe par Alain Voisot

13.00 - 13.30 La Route de la Bière en  
Europe par Alain Voisot

En toute sécurité sur la route 
en motorhome - permis de 
conduire et code de la route 
par Franky Snoeck de Sanderus

Minitrip en Motorhome 
à travers l’Allemagne par 
le Motorhome Club Belge

Een verlengd weekend met 
de kinderen in de motorhome 
naar de Belgische Ardenen 
door Ingrid Vandenbroeck

Ontdek Duitsland met de 
motorhome door Guido Elias

En toute sécurité sur la route 
en motorhome - permis de 
conduire et code de la route 
par Franky Snoeck de 
Sanderus*

13.45 - 14.15
Rouler avec une caravane -  
La simplicité même par  
William Smesman*

Rijden met een caravan - 
De eenvoud zelf door William 
Smesman*

Zorgeloos Kamperen met 
Vlaamse Kampeertoeristen 
door de Vlaamse Kampeer-
toeristen*

Veilig op weg met de motor- 
home - rijbewijs en wegcode 
door Patrick Goossens, 
verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen Sanderus*

Kampeerwagens: op weg 
naar de technische keuring…
door Philippe De Meyer van 
Goca

Rouler avec une caravane -  
La simplicité même par  
William Smesman*

14.30 - 15.00
Veilig op kampeervakantie 
vertrekken doe je zo! door 
Stefan Braem -  Pasar*

Actieve kampeervakantie op 
de Lüneburgerheide door Jul 
Cypers (Govaka-Pasar)*

Ontdek Duitsland met de 
motorhome door Guido Elias

Zorgeloos Kamperen met 
Vlaamse Kampeertoeristen 
door de Vlaamse Kampeer-
toeristen*

Actieve kampeervakantie 
op de Lüneburgerheide door 
Jul Cypers - Govaka/Pasar*

Pasar kamperen 2017 door 
Patrick Palmers - Directeur 
Pasar Kamperen*

15.15 - 15.45 -

Zorgeloos Kamperen met 
Vlaamse Kampeertoeristen 
door de Vlaamse Kampeer-
toeristen*

Kamperen, zo veel meer dan 
een hotelkamer door Patrick 
Luyckx - Reisbegeleider bij 
Govaka & Pasar*

Kamperen met kinderen door 
Luc Zaman, voorzitter Stuur-
groep Kamperen, Pasar*

Zorgeloos Kamperen met 
Vlaamse Kampeertoeristen 
door de Vlaamse Kampeer-
toeristen*

-

16.00 - 16.30

En toute sécurité sur la route 
en motorhome - permis de 
conduire et code de la route 
par Franky Snoeck de 
Sanderus*

Kampeerwagens: op weg 
naar de technische keuring…
door Philippe De Meyer van 
Goca

Veilig op weg met de motor- 
home - rijbewijs en wegcode 
door Patrick Goossens, 
verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen Sanderus

Rouler avec une caravane -  
La simplicité même par  
William Smesman*

Veilig op weg met de motor- 
home - rijbewijs en wegcode 
door Patrick Goossens,  
verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen Sanderus*

Zorgeloos Kamperen met 
Vlaamse Kampeertoeristen 
door de Vlaamse Kampeer-
toeristen*

16.45 - 17.15 - -

Een verlengd weekend met 
de kinderen in de motorhome 
naar de Belgische Ardenen 
door Ingrid Vandenbroeck

- - -

Programme des conférences à la date du 6/10/2016. Des modifications peuvent être apportées d’ici le début du salon Mobicar’16.
Het sprekersprogramma op 06/10/2016. Het programma is onderhevig aan veranderingen tot aan de start van de beurs Mobicar’16.



*CONFÉRENCES VLAAMSE KAMPEERTOERISTEN 
*SEMINARIE VLAAMSE KAMPEERTOERISTEN 2016

SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO 
(HEYSEL) 

ZORGELOOS KAMPEREN MET VKT 
Kamperen is de ideale manier om in alle vrijheid en op jouw eigen tempo te reizen, om die dingen te zien of te doen die je interessant of leuk vindt … 
om zonder zorgen te genieten waar, wanneer en hoe je dat wenst. Waarom zou je als doorgewinterd kampeerder dan kiezen voor een groepsreis? 

De begeleide kampeerreizen van Vlaamse Kampeertoeristen (VKT) combineren individuele vrijheid met de voordelen van groepsreizen. 
De kant-en-klare programma’s zijn zorgvuldig voorbereid: de reisweg is uitgestippeld, campings gereserveerd, excursies geprogrammeerd … 
een ideale formule voor wie niet over voldoende tijd beschikt om alles grondig voor te bereiden. 

Toch bepaal je als kampeerder zelf hoe je dit alles wil beleven. Voor verplaatsingen, rondritten of verkenningstochten kies je zelf het tempo; 
je stopt waar en wanneer je wil. 

Heb je geen zin voor een bepaalde uitstap of excursie: gewoon even melden. Alles kan, niets moet. De vrije dagen en momenten vul je in volgens 
eigen interesse, of je kiest uit de mogelijkheden aangereikt door de reisbegeleider. 

De VKT-reisbegeleiders zijn enthousiaste vrijwilligers en ervaren kampeerders. Ze staan in voor de uitvoering van het reisprogramma, geven suggesties 
voor individuele tochtjes en reiken een helpende hand waar nodig. Via regelmatige briefings informeren zij in detail over het programma van de volgen-
de dagen. Wanneer de lokale gidsen Frans, Duits of Engels spreken, zorgt de reisbegeleider voor een samenvattende uitleg in het Nederlands. 

De begeleide kampeerreizen van VKT vinden zowel in het voor- en naseizoen, als in het hoogseizoen plaats. Het jaarprogramma is zo samengesteld 
dat alle kampeerders aan hun trekken komen: van de derde jeugd tot families met kinderen. Gedetailleerde informatie vind je terug in de reisbrochure 
‘Zorgeloos Kamperen’.

Een VKT-reisbegeleider zal hierover verder uitweiden tijdens deze korte presentatie. Of nu je reist met kampeerauto, auto en caravan, vouwwagen 
of tent … maakt niet uit, iedere kampeerder is van harte welkom!.

Voorstellingen:
Donderdag 20/10/2016 om 10u45: Antoon Paridaens
Vrijdag 21/10/2016 om 15u15: Etienne Ydens
Zaterdag 22/10/2016 om 13u45: Antoon Paridaens
Zondag 23/10/2016 om 14u30: Ingrid Claes / Edgard Meuleman
Maandag 24/10/2016 om 15u15: Ingrid Claes / Edgard Meuleman
Dinsdag 25/10/2016 om 16u00: Etienne Ydens



*CONFÉRENCES PASAR - *SEMINARIE PASAR 2016
SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO 
(HEYSEL) 

VEILIG OP KAMPEERVAKANTIE VERTREKKEN 
DOE JE ZO! 
Je kent het beeld ongetwijfeld: een caravan in de berm van de weg 
op zijn zijkant of een caravan die van links naar rechts begint te 
slingeren op het rijbaan voor je. Een te zwaar of verkeerd beladen 
caravan kan onderweg voor flinke problemen zorgen. Een ongeval 
of autopech is voldoende om heel je vakantie om zeep te helpen.

Om kampeerders veilig met vakantie te laten vertrekken, geeft 
Pasar-vrijwilliger Stefan Braem een aantal tips tijdens de infosessie 
“Correct laden van je aanhangwagen“.

•  Zit het laadgewicht gelijk verdeeld over de rechter en de linker as? 

•  Hebben de banden de juiste spanning en zijn ze nog niet aan ver-
vanging toe? 
Hoe kan je dit zelf checken? Wat betekenen al die cijfers en letters 
die je op de band vindt? 

•  Wat is de maximaal toegelaten massa (MTM) van je caravan. 
En hoe zit dat precies met die kogeldruk? 

•  Mag je je fiets(en) meenemen op de caravan en zo ja, waar kan je 
die dan best plaatsen? 

•  Brengt de stabilisator of slingerbedwinger soelaas op de vele 
hierboven beschreven aandachtpunten? 

Vertrek veilig op kampeervakantie dankzij de tips 
en tricks uit deze infosessie! 

Donderdag 20/10/2016 
om 14u30 - 15u00: Stefan Braem 
over belading van en rijden met de caravan.

GROEPSKAMPEREN: 
VOLG DE GROEP OF NET NIET? 
Vergeet de klassieke groepsvakantie met busuitstappen voor senioren 
die van de éne bezienswaardigheden naar de andere trekt. Een be-
geleide groepsvakantie met kampeerders is totaal anders. Je kiest uit 
het programma waar jij aan wil deelnemen. Zo blijft het een individuele 
vakantie met de voordelen van een groepsvakantie. 

Het reisbureau Govaka en Pasar is een geoliede organisatie dat al 
meer dan 25 jaar vakanties aanbiedt, verspreid over gans Europa. In al 
die tijd heeft het een expertise en netwerk uitgebouwd, en vrijwilligers 
opgeleid tot ervaren reisbegeleiders. De reisbegeleiders werken een 
kwaliteitsvol en uniek programma uit, waarbij je naast de toeristische 
hoogtepunten ook verborgen parels zal ontdekken. Het overzicht van 
alle reizen vind je in de brochure of kom in december naar de vakan-
tiebeurs waar de reisbegeleiders al je vragen kunnen beantwoorden. 

Hoe werkt het reisbureau precies, wat zijn de voordelen van een kam-
peerreis in groep en wat mag je verwachten van de reisbegeleider?  
Een Govaka en Pasar kampeerbegeleider vertelt het je graag in deze 
korte presentatie.

 

Zondag 23/10/2016 
om 11u30 - 12u00: Luc Zaman

KAMPEREN, ZO VEEL MEER DAN 
EEN HOTELKAMER! 
Van noord naar zuid en van oost naar west heeft spreker Patrick 
Luyckx ondertussen Europa doorkruist. Eerst met de caravan en later 
met de motorhome. Maar er was altijd één constante: als kampeerder 
beleef je je vakantie intenser en krijg je dat ultieme vakantiegevoel. 

Kampeerders maken deel uit van de grote familie van kampeerders. 
Je voelt je niet afgezonderd in je krappe hotelkamer of je hoeft je niet 
te schikken naar de openingsuren van het restaurant of de cafetaria. 
Voor kinderen is de volledige camping hun speelterrein: ravotten van ’s 
morgens tot ’s avonds en toch altijd in de buurt van de familie. 

Op vakantie maken kampeerders zich het minste zorgen in vergelij-
king met vakantiegangers met een andere verblijfsformule. Vanaf het 
moment dat je kampeervakantie start, blijf je een stukje vertrouwd met 
je eigen omgeving: je slaapt altijd in je eigen bed, je kan je eigen potje 
koken en als camperaar heb je ook nog eens je eigen sanitair mee… 
Wat voor vele andere vakantiegangers vaak tot kleine of grote ergernis 
leidt, daar maken kampeerders zich het allerminst zorgen over.

Aan de hand van de recente Noorwegenreis van Govaka & Pasar en 
wellicht doorspekt met vele andere kampeerimpressies, neemt spre-
ker Patrick Luyckx, reisbegeleider bij Govaka & Pasar, het reisbureau 
van Vlaanderens grootste kampeerorganisatie, je mee in de wondere 
wereld van “kamperen, zo veel meer dan een hotelkamer”. 

Zaterdag 22/10/2016 
om 15u15 - 15u45: Patrick Luyckx



*CONFÉRENCES PASAR - *SEMINARIE PASAR 2016
SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO 
(HEYSEL) 

KAMPEREN MET KINDEREN 
Laat een kind kiezen tussen een vliegvakantie en verblijf in een hotel, 
of een verblijf op een camping.

Gegarandeerd dat ze voor het laatste kiezen. De reden is vrij eenvou-
dig. De vrijheid, het naar hartelust spelen en ravotten.  Met de fiets, 
skateboard of step rondjes rijden tussen de caravans. 

Maar ook de ouders zijn gerust. Enig probleem is de kroost verzame-
len voor het eten, want waar zitten die bengels…?

Nochtans is een vakantie waarbij men enkel het zwembad van de 
camping gezien heeft, niet onze definitie van reizen. Pasar heeft via 
verschillende afdelingen een aanbod ontwikkeld voor families die iets 
meer verwachten.

Vooral de regionale afdelingen KC Happy kids en de nieuwe afdeling 
Kempen kids richten hun vakanties op (groot)ouders met kinderen. 
Dit betekent activiteiten voor de kinderen, maar ook bezoeken aan 
bezienswaardigheden, maar dan op het niveau van de kinderen. 
Kortere wandelingen, met een versnapering bij aankomst, samen 
knutselen en koken, …

Pasar beseft maar al te goed dat als de kinderen tevreden zijn, de 
ouders ook gerust zijn.

Zondag 23/10/2016 
om 15u15 - 15u45: Luc Zaman 
voorzitter Stuurgroep Kamperen.

ACTIEVE KAMPEERVAKANTIE OP DE LÜNEBUR-
GERHEIDE 
De Lüneburger Heide is een groot heide- en boslandschap in het 
noordoosten van Nedersaksen, gelegen in de stedendriehoek Ham-
burg - Bremen - Hannover. De heidevelden die er nog zijn, liggen 
verspreid over het gebied en hebben alles bij elkaar een oppervlakte 
van ongeveer 100 km². Verder bestaat de Lüneburger Heide voorna-
melijk uit bossen en agrarische gebieden.  De grootste heidevelden 
vinden we in de beschermde gebieden, rondom het autovrije dorpje 
Wilsede en rondom de heidedorpen Hermannsburg en Müden. Het is 
een uitstekend gebied om te verkennen per fiets in combinatie met 
de  kampeerwagen! Overnachtingsplaatsen voor motorhomes zijn er 
in overvloed. Govaka/Pasar is al jaren een voortrekker op gebied van 
fietsvakanties naar de Lüneburgerheide!

 

Vrijdag 24/10/2016 om 14u30 - 15u00: Jul Cypers
Maandag 24/10/2016 om 14u30 - 15u00: Jul Cypers

PASAR KAMPEREN 2017 
Directeur van het vernieuwde Pasar Kamperen, Patrick Palmers, 
geeft op dinsdagnamiddag tussen 14u30 en 15u00 een impressie 
over wat Pasar te bieden heeft aan de Vlaamse kampeerder.  De 
versterking van de kampeer-unit bij Pasar zorgt voor een uitbrei-
ding aan aanbod.  Het degelijke gamma aan ledenvoordelen wordt 
voorgesteld, alsook de nieuwigheden voor 2017. Zo zal Pasar meer 
aandacht bieden aan de camperaar met een op maat geselecteerd 
camper-lidmaatschap. Voor kampeerders met caravan of tent is er 
eveneens vernieuwd aanbod in 2017.  Het reisaanbod kamperen 
wordt permanent geactualiseerd. De evenementen en activiteiten 
voor kampeerders worden uitgebreid.  Pasar bereidt een community 
voor kampeerders voor.  Ook blijft de stuwende kracht achter het 
Kamperen in Vlaanderen (Recread, Kempen Campings en Kompas 
Campings) gebundeld bij Pasar in 2017. 

Dinsdag 25/10/2016 
om 14u30 - 15u00: Patrick Palmers  



*CONFÉRENCES KAMPEERWERELD - *SEMINARIE KAMPEERWERELD 2016
SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO 
(HEYSEL) 

RIJDEN MET EEN CARAVAN -  
DE EENVOUD ZELF. 
Rijden met een caravan, is dat werkelijk zo moeilijk?  William Smesman, 
hoofdredacteur van het magazine Kampeerwereld heeft meer dan 
60 auto’s in gespancombinatie getest en deelt met u zijn ervaringen. 
Waarop moet je letten als je met een caravan gaat rijden ? Welke in-
vloed heeft de belading op het rijgedrag? Welke veiligheidssystemen 
bestaan er tegenwoordig en wat betekenen ze in de praktijk voor de 
caravanreiziger?

Vrijdag 21/10/2016 om 13u45: William Smesman
Zaterdag 22/10/2016 om 10u45: William Smesman
Maandag 24/10/2016 om 10u45: William Smesman

ROULER AVEC UNE CARAVANE -  
LA SIMPLICITÉ MÊME. 
Tracter une caravane, est-ce vraiment si difficile ? William Smesman, 
rédacteur en chef du magazine Camping & Loisirs partage avec vous 
ces expériences de plus de 60 essais de combinaisons tractées. 
A quoi doit-on faire attention lorsque l’on tracte une caravane ? 
Quel est l’influence de la charge sur le comportement de la caravane ?  
Quels sont les systèmes de sécurité actuellement disponibles et que 
signifient-ils pour le caravanier ?

 

Jeudi 20/10/2016 à 13h45 : William Smesman
Dimanche 23/10/2016 à 16h00 : William Smesman
Mardi 25/10/2016 à 13h45 : William Smesman



*CONFÉRENCES SANDERUS - *SEMINARIE SANDERUS 2016
SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO 
(HEYSEL) 

VEILIG OP WEG MET DE MOTORHOME 
”Rijschool Sanderus, de specialist in rijopleidingen, licht de wetgeving 
en regels toe tot het behalen van het rijbewijs voor motorhome en 
caravan en frist uw kennis van de wegcode op”.

Door Patrick Goossens, verantwoordelijke bedrijfs- 
voertuigen bij Sanderus op:
Donderdag 20/10/2016 om 12u15
Vrijdag 21/10/2016 om 10u45
Zaterdag 22/10/2016 om 16u00
Zondag 23/10/2016 om 13u45
Maandag 24/10/2016 om 16u00
Dinsdag 25/10/2016 om 11u30

EN TOUTE SÉCURITÉ SUR LA ROUTE 
EN MOTORHOME 
”L’auto-école Sanderus, spécialiste en formation de conduite, 
vous explique les règles et la législation en matière de permis 
de conduire pour motorhomes et caravanes et vous rappelle 
les bases du code de la route”.

 

Par Franky Snoeck de Sanderus 
Jeudi 20/10/2016 à 16h00
Vendredi 21/10/2016 à 13h00
Samedi 22/10/2016 à 11h30
Dimanche 23/10/2016 à 10h45
Lundi 24/10/2016 à 11h30
Mardi 25/10/2016 à 13h00


