
Het Paasweekend in 

Fürstenau was in  

1 woord geweldig

Omdat onze Land Rover amper was hersteld van de Ladies Day en we helaas niet in  

het bezit zijn van zo'n geweldige daktent, hebben we toch maar besloten om met onze  

Fiat Hymer camper naar het paasweekend in Fürstenau te gaan. We vonden het name-

lijk toch gezelliger om met de camper op het kampeerterrein te staan in plaats van met 

de Land Rover te komen en in een hotel te slapen.

Ondanks dat we op vrijdagavond in een Fiat arriveerden, werden we met open armen 

ontvangen.

Onze zoon van 5 jaar heeft het weekend van zijn leven gehad. Hij sloot aan bij alle andere 

kinderen en het was net alsof de jeugd elkaar al jaren kende. Dit betekent dus voor paps en 

mams ook vakantie! 

Al gauw werden we verwelkomd in de Land Rover familie en werden alle stoeltjes bij elkaar 

gezet en alle BBQ pakketten samengevoegd - met zijn allen hadden we alles bij ons. 

Wat hebben we ontzettend veel lieve mensen leren kennen.

De volgende ochtend hadden we natuurlijk geen Land Rover om het terrein in te gaan maar 

dit werd al snel opgelost. Iedereen bood ons aan om mee te rijden en wat een ontzettend 

gaaf en spectaculair terrein is dit!

We hebben daar ook nog een rit met een tank gedaan tegen betaling natuurlijk en gereden  

in een kart. 

Het hele weekend hebben we geleefd als Bourgondiërs. Dit varieerde van verse Duitse 

broodjes in de morgen tot beenham - bereid op de achterklep van een P38 - om 11 uur in  

de avond.

De mannen hebben gezellig met zijn allen over Land Rovers gepraat en de vrouwen hebben 

genoten van het heerlijke weer en het feit dat onze mannen en kinderen zich zo vermaakten. 

Onze 2 zwarte labradors zijn nog aan het nagenieten van alle aandacht die ze gekregen heb-

ben. Het was tot in de puntjes verzorgd door de LRCH, onze complimenten daarvoor!

Er was een uitgebreid programma voor jong en oud. De paashaas achterin een Defender 

en een borrel met BBQ bij de feesttent. Speurtocht door het bos, knutselen in de feesttent, 

toeren door het terrein in team verband.

Ik wil graag iedereen bedanken voor dit top weekend: volgend jaar zijn we er zeker weer  

van de partij!

Veel groeten van Bas, Marlies en Bas Neo van Slooten 

Vrijdag 18 april, vroeg opgestaan om nog een laatste check uit te voeren aan de Land 

Rover en dan is het inpakken geblazen. Pfff, het lijkt wel of we iedere keer meer zooi 

meeslepen, het past er allemaal niet meer in. Maar als alles er uiteindelijk toch in is 

gepropt kunnen we vertrekken. Hopelijk gaat het deze keer goed. Een week of wat 

geleden zijn we in een poging Fürsten Forest te bereiken namelijk niet verder gekomen 

dan Emmen door een stukgelopen wiellager. Nu verloopt de reis voorspoedig en komen 

we na 2,5 uur aan. Eerst maar even, lekker goedkoop, benzine tanken en vervolgens 

aansluiten in de lange rij met een grote variëteit aan Land Rovers om ons aan te  

melden op het park. 

Na het opzetten van de tent hebben we een koud biertje verdiend. Samen met onze vrienden 

die al eerder gearriveerd zijn nemen we de dagen die gaan komen door, het belooft een mooi 

weekend te worden! Zaterdagochtend na een stevig ontbijt zijn we klaar voor ons 2e avontuur 

in het immens grote terrein. De weersomstandigheden maken dat de ondergrond niet heel 

erg moeilijk begaanbaar is. Er is voor elk wat wils, van gemakkelijk tot moeilijk, van rood tot 

zwart. Het is met het zonnetje erbij echt genieten. Onze kleine meid gaat in de middag eieren 

schilderen in de grote clubtent, ik ga nog even ‘buiten spelen’ met de 110 en later op de mid-

dag worden we door de clubleiding geronseld voor een gezellige borrel en geven we ons op 

voor de teamgames van zondag. 

De Paashaas is er vroeg bij zondagochtend, in een 90 Pick-up rijdt hij over de camping als de 

rattenvanger van Hameln met een hele schare kinderen achter zich aan. Voor Nienke is het 

vandaag extra spannend, samen met Carol en Karin heeft zij haar eerste Marshall ervaring. 

En wat voor één, gelijk een moeilijke proef. Er moet een ‘dode’ auto door een krap parcours 

geleid worden door een andere auto die zelf ook IN het parcours moet blijven, er mag 

getrokken, gelierd of geduwd worden, het was een mooi spektakel! De jurering geschiedde 

streng doch rechtvaardig! Jil van 4 is voor vandaag mijn ‘bijrijder’, Nienke was immers aan het 

Marshal-len. Gelijk in de eerste proef verloor ons team 2 van de 5 auto's door 'oververhitting' 

en tot overmaat van ramp had even later de 90 van Frank geen accuspanning meer, dat was 

het definitieve einde van team ‘Ready, Steady, GO!’ Hahaha, wat een kneuzen, we moesten 

dus opgeven en hebben, met de 90 aan het infuus bij onze 110, bij proef 3 staan kijken hoe 

de pro’s het deden! 

Zondagavond hebben we heel erg moe maar ook heel voldaan de prijsuitreiking aan ons 

voorbij laten gaan en heerlijk in het avondzonnetje gezeten en gegeten. Zachtjes klonk de 

regen op het tentdoek bij het wakker worden op maandag 2e Paasdag, het weekend zat er 

weer op en Jil nam afscheid van nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Op naar Friesland!  

Fürstenau tot snel en LRCH bedankt voor dit mooie weekend! 

Met hartelijke LR groet, Boelo Wildervanck 
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