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We werden ervaren campers, trots op onze 

onafhankelijkheid. Campings vermeden we 

zoveel mogelijk – da’s niks voor een surfer, 

toch? Het kon onze kinderen worst wezen: hoe 

groter ze werden, hoe meer ze smeekten om 

een zwembad, wat animatie, een pizza … zelfs 

discotheek stond op de duur op hun verlanglijstje. 

Vréselijk vonden we dat, en dus sloegen we 

altijd aan het onderhandelen. En dat heeft iets 

opgeleverd, want we werden sterk in het zoeken 

campings die voldeden voor ons allemaal.

Op die vakanties op de camping was ik altijd 

geïntrigeerd door de andere mensen daar. We 

waren lang gewoon om weinig mensen tegen te 

komen wanneer we vrij kampeerden, of een paar 

gelijkgestemde zielen. Ook kleine campings of 

kampeerterreinen bij de boer bijvoorbeeld zijn 

vaak erg rustig. Maar op grotere familiecampings 

sta je vaak vlak naast de kampeerwagen of 

tent van iemand anders. Je wordt wakker met 

vreemde mensen heel dichtbij, je kijkt letterlijk 

binnen in de ‘woonkamer’ van je buurman. 

Meestal is dat een voortent, liefst voorzien van 

kabouters en kunstbloemen, misschien ook eens 

een lavalamp of een discobol, en in ieder geval de 

betere buitenverlichting. 

Op een camping is weinig schaamte: de slipjes 

van een tiener hangen er vrolijk naast de beha’s 

van oma op de wasdraad in het zicht van jan 

en alleman. Mannen lopen met een rol wc-

papier in de hand in de richting van het toilet en 

slaan ondertussen nog snel een praatje met de 

buurman. Dan is het niet moeilijk om te raden wat 

die man gaat doen … Een kleine tip: ik neem nooit 

een volledige rol mee, en prop het wc-papier in 

mijn zak. 

Voor mij hoeft het niet onderweg naar het toilet, 

maar aan de praat raken met de andere camping-

gasten vind ik heerlijk. Wie zijn de mensen naast 

ons? Waar komen ze vandaan? Hebben ze al 

veel gereisd, zijn het vaste campingbezoekers? 

Onze hond Willy is meestal diegene die bepaalt 

met wie we babbelen: andere hondeneigenaars 

of mensen die hem interessant lijken om aan te 

snuffelen. Het gesprek start dan steevast met 

excuses voor het gesnuffel om, afhankelijk van  

de klik die je met iemand hebt, soms te eindigen 

met een fles wijn en vakantieverhalen bij 

kaarslicht. Enkele van die verhalen lees je in dit 

boek – op p. xx, xx, xx & xx maak je kennis met 

enkele van de campermensen die wij op reis 

ontmoet hebben en met wie we eenzelfde visie 

op kamperen delen.
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De omgeving van de M U M M E L S E E  (of Bul - 
bachsee): een van de vele kleine meren in het 
N O O R D E N  (‘see’ is Duits voor ‘meer’) en 
een fijne plek om te bekomen van de lange rit.

Camping Langenwald is de perfecte 

uitvalsbasis om de streek te verkennen, zeker 

als je wil gaan wandelen: vanop de camping 

starten verschillende wandelroutes. Het terrein 

ligt midden in het bos bij een beekje, er is een 

restaurant met heerlijke streekgerechten en het 

sanitair is luxueus: je hebt een douche en toilet zo 

groot als een camper helemaal voor jezelf! Er is 

zelfs een hondendouche. 

 Straßburger Str. 167, 72250 Freudenstadt

Maak een wandeling naar Aussichtplattform 
Ellbachseeblick. Als beloning wacht je een 

prachtig vergezicht met in de diepte het fel-

groene Ellbachsee-meer.

Blockhütte Traube Tonbach: een van de wonder-

mooie authentieke trekkershutten die de perfecte 

stopplaats vormen voor een lunch tijdens een 

wandeling. Deze blokhut ligt aan de rand van het 

bos, niet ver van het Ellbachsee uitzichtplatform, 

en heeft zelf ook een prachtig uitzicht op de 

vallei. De hut is ook bereikbaar met de auto, mits 

een paar haarspeldbochten. Het is er stil en, zoals 

ze zelf zeggen: meer Zwarte Woud wordt het niet.

 Tonbachstraße 237, 72270 Baiersbronn

Schwarzwaldstube Traube Tonbach: de grote 

broer van de Blockhütte is een adres voor als het 

iets meer mag zijn. Met drie Michelinsterren mag 

je je verwachten aan gastronomisch topniveau en 

luxe, midden in het bos. 

 Tonbachstraße 237, 72270 Baiersbronn

Nog een adres voor wandelaars met een hongertje: 

de Wanderhütte Sattelei ligt op 706 meter hoogte 

tussen mooie wandelroutes. Op het menu staan 

regionale klassiekers en ook kleinere gerechten. Bij 

mooi weer is het terras een mooie plek voor een 

kopje koffie of glaasje wijn. De hut ligt op ongeveer 

drie kwartier wandelen van het hotel.

 72270 Baiersbronn-Mitteltal 

Ook waaghalzen komen in het noorden van het 

Zwarte Woud aan hun trekken. Zo vind je in Bad 

Wildbad niet alleen badencomplexen (zoals het 

Palais Thermal) maar ook een Baumwiphelpfad: 

een stevige houten constructie van meer dan een 

kilometer vormt een stijgend wandelpad naar 

de kruinen van de bomen. Het parcours eindigt 

in een 40 meter hoge toren vanwaar je prachtige 

uitzichten hebt over het Zwarte Woud. Om terug 

op de grond te geraken kun je de glijbaan nemen: 

die is super stijl, super snel en super spannend. 

 Info en tickets bij de toeristische dienst: 

König-Karl-Straße 5, 75323 Bad Wildebad

Onze stops

Glaswaldsee

Freudenstadt

Baiersbronn
Durbach

Bad Wildebad

Mummelsee

Strasbourg

Pforzheim

Wolfach

Titisee

Triberg

Feldberg
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Freiburg im Breisgau
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Met vegan optie
Voor 4 personen

500 g vastkokende aardappelen
3 uien
1 el zachte mosterd
125 ml runds- of groentebouillon
balsamicoazijn
nootmuskaat
peper en zout
zonnebloemolie

Kook de aardappelen met schil. Schil en snijd ondertussen de uien 

in halve ringen. 

 Bak de uien in olie op een middelhoog vuur bruin. Blus met 

balsamicoazijn en giet vervolgens de runds- of groentebouillon bij 

de uien. Zet even aan de kant.  

Giet de aardappelen af, pel en snijd in niet te dikke schijven. 

 Meng ondertussen de mosterd bij de bouillon. Kruid met peper, 

zout en nootmuskaat.

 Giet nu de bouillon over de warme aardappelen. Laat afkoelen 

en serveer met een salade of bij de barbecue.

Een van de redenen waarom we graag naar Duitsland reizen, is om op bezoek te kunnen gaan  
bij familie die daar woont. Dan beginnen we op de heenrit al stiekem te hopen dat ons favoriete 

gerecht op tafel zal komen: een goeie Duitse aardappelsalade. De vrouw des huis, Annette, 
maakt de allerlekkerste; natuurlijk hebben we haar gevraagd om haar recept te delen.  

Geen enkele aardappelsalade zal ooit exact smaken zoals die van Anette, maar dit is toch  
een heel goeie poging. Een familierecept dan in een hoofdstuk over koken in Duitsland  

echt niet mag ontbreken.

PS
Van deze aardappelsalade kan je een vegan  
versie maken maar eerlijk is eerlijk: de runds-
bouillon maakt dit gerecht tot wat het is.  
Met groentebouillon zal deze salade minder 
‘Duits’ smaken.



De beste periode om Cornwall te bezoeken is wellicht de 
lente: dan heb je veel kans op dat mooie weer (echt waar!) 
en er is veel keuze wat campings betreft. In de zomer kan het 
drukker zijn, want Cornwall wint aan populariteit als vakantie- 
bestemming (terecht dus), zeker ook bij de Engelsen zelf. In 
de winter is het moeilijker om een camping te vinden. Als je 
zonder de voorzieningen van een camping kunt, bijvoorbeeld 
omdat je camper uitgerust is met zonnepanelen, kun je in 
principe in elk seizoen op een ongerepte plek gaan staan.  
Je bent er op jezelf zodat je ongestoord kunt genieten van  
de magnifieke uitzichten.

De ideale oplossing voor als je in de winter 

moeilijk een camping vindt: informeer eens bij  

de lokale pub. De meeste pubs bieden ook een 

plek aan waar je kan overnachten met je camper, 

en als je eet in de pub is de overnachting vaak  

nog gratis ook! 
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Wat je zeker moet eten op vakantie in Cornwall? Fish & chips, 
laat daar geen twijfel over bestaan. Dit oer-Britse gerecht 
is in feite een combinatie van Belgische frietjes en in beslag 
gebakken vis – een joodse traditionele gewoonte van vis 
bereiden die vanaf de 19de eeuw super populair is geworden 
in Engeland. Wij hebben ons in onze camperkeuken niet aan 
fish & chips gewaagd. En waarom zouden we: in Cornwall zijn 
zoveel pubs, stalletjes, restaurants en foodtrucks waar je fish 
& chips kunt krijgen om duimen en vingers bij af te likken, 
bereid door locals met de juiste skills en topingrediënten. 
Ook absoluut aan te raden zijn alle gerechten met schaal- en 
schelpdieren die op de menu’s van de lokale horeca prijken. 

Engeland staat verder natuurlijk bekend voor wat zwaardere 
kost, zoals black pudding, bonen en worsten. Het zijn niet de 
makkelijkste specialiteiten om op de camping mee aan de 
slag te gaan, maar met de recepten hieronder lukt het zeker 
om met de lokale producten heerlijk comfortfood op tafel 
te zetten. Sommige recepten zijn van een camperversie van 
de Engelse klassiekers, andere tonen hoe je aan de Engelse 
keuken een stevige, frisse twist kunt geven.
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Het hoogtepunt van onze roadtrip door de Balkan: Albanië. 
We werden verliefd en zijn nog altijd onder de indruk. Wat 
een volk en vooral: wat een natuur! Als er iets is wat je moet 
gezien hebben, is dat het Komani Lake in het noorden 
van het land: ronduit onvergetelijk. De weg ernaartoe is 
al even adembenemend – letterlijk dan, rijden hier is een 
grote uitdaging – maar de beloning is de spanning achter 
het stuur meer dan waard. Neem de Koman Lake Ferry en 
geniet van een van de mooiste boottochten ter wereld. 
Ook indrukwekkend in Albanië maar vooral ongewoon 
en intrigerend: de straathonden. Je ziet ze overal, alleen, 
wandelend op straat, slapend op een bank in een parkje. Voor 
wie er niet vertrouwd mee is, is het een ongewoon gezicht, 
al die loslopende honden, en al snel vraag je je af hoe het zit 
met hondsdolheid of andere ziektes. Zeker als je zelf met 
je hond op reis bent. Maar geen zorgen: in Albanië lopen 
projecten met vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de meeste 
straathonden gevaccineerd en gesteriliseerd zijn. Rond 
valavond worden veel honden door de Albanezen naar een 
shelter gebracht waar ze eten en drinken krijgen en de nacht 
kunnen doorbrengen. Het zijn schone mensen, de Albanezen. 
Wij hebben op onze reis enkel het noorden van Albanië 
verkend, en we verlekkeren ons al op een vervolg.
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M O N T E N E G R O  is een zalige bestemming 
voor natuurmensen en sportievelingen, met 
veel mooie stranden om te kitesurfen en 
woeste bergen om te beklimmen. Wie zoekt 
die vindt hier ook enkele gemoedelijke, 
ongerepte kampeerplekken.

Biogradska Gora is een eeuwenoud oerbos, en 

een van de drie laatste regenbossen in Europa. 

Voor 3 euro krijg je toegang tot dit nationale park 

waar je heerlijk kunt wandelen en zwemmen. Er 

is een camping op het domein; die is erg populair 

en dus ook, zeker in het hoogseizoen, erg druk.

 81210 Kolašin

Net buiten het Biogradska Gora park vind 

je Camping Biogradsko Jezero. ‘Jezero’ 

betekent ‘meer’, en dat zal je geweten hebben: 

deze familiecamping ligt aan een bergmeer 

van het soort dat je tegenkomt in sprookjes (of 

op Instagram). Je wordt ontvangen met open 

armen én met een huisgestookte ‘raki’, een stevig 

streekdrankje op basis van pruimen en ander 

fruit waar de locals terecht trots op zijn. Je kan 

hier elke dag eten wat de pot van de moeder des 

campings schaft gasten. Er zijn ook enkele cabins 

te huur – altijd verleidelijk.

 81210 Kolašin

Shkodër is een van de belangrijkste en oudste 
steden in het noorden van A L B A N I Ë .  
Het is een charmante plek met een prachtige 
moskee, veel straathonden en een onmisken-
bare Italiaanse vibe. Pizza à volonté dus.

Aan de rand van de stad Shkodër wacht een 

geweldige ontdekking: Camping Legjenda. Een 

heerlijke plek met een zwembad – is er iets fijner 

na een dagje citytrippen? – een restaurant, in de 

mooie setting van een grote stadstuin.

 Agron 1, 4001 Shkodër

Komani Lake is een stuwmeer dat de verbinding 

vormt tussen de dorpen Koman en Fierzë. Dit 

is het ruige Albanië: een fjordachtig, imposant 

landschap in de schaduw van de Albanese 

Alpen. Een boottocht op deze prachtige plek is 

een must. Je kan een ferry boeken van Koman 

naar Fierzë om van daaruit verder te reizen, 

of, als je meer tijd hebt, kan je kiezen voor 

een charmantere optie: een rondvaart in een 

traditioneel bootje dat af en toe aanmeert voor 

een zwempartijtje en een drankje. 

Nog een prachtig nationaal natuurpark is 

Durmitor, een hoogvlakte in de bergen. Het 

landschap doet je naar adem happen, en niet 

omdat je je op 1500 meter hoogte bevindt: het 

is gewoonweg prachtig, woest, met weinig te 

vergelijken. Bergtoppen, uitgestrekte groene 

heuvels die aan Schotland doen denken, 

grotten, gletsjermeren, eindeloze wegen 

en slechts af en toe een huisje. Een paradijs 

voor alle natuurliefhebbers en vooral voor 

bergbeklimmers, dat spreekt.

 84220 Zabljak

Camp Razvrsje ligt dicht bij het Zwarte Meer, 

het grootste en belangrijkste van de achttien 

gletsjermeren van de Durmitor berg. Vanuit 

de camping zie je de bergtop die de reden 

is waarom veel van de campinggasten hier 

zijn: om de berg te beklimmen. Gelukkig is er 

ook een kabellift, zodat de minder sportieve 

vakantiegangers onder ons toch de hoogte in 

kunnen. De sfeer op de camping is gemoedelijk: 

terwijl de forellen met pruimen op de barbecue 

liggen te roosteren, worden er volop plannen en 

tips uitgewisseld voor berg- en andere tochten.

 Razvrsje bb, 84220 Zabljak
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W A A R O M ?
Matthias kreeg de liefde voor het camperleven 

met de paplepel mee. Zijn ouders waren 

avonturiers en gaven die microbe door aan hun 

zoon. Matthias heeft al heel wat van de wereld 

gezien; zo woonde en reisde hij een jaar in 

Australië, en hij trok op zichzelf 4,5 maanden 

lang door India. Hij heeft met zijn enthousiasme 

Amélie aangestoken, die als kind eerder all-in 

vakanties gewoon was. Met hun tweetjes reisden 

ze onder andere door India, Thailand, Nepal, 

Myanmar, Portugal, Spanje, Marokko ... Later 

kwamen de kinderen mee aan boord: Matthias en 

Amélie reisden met Marie-Lou door Zuid-Afrika 

toen die twee was, Annaëlle was onderweg; toen 

Amélie zwanger was van Léonore ging het gezin 

naar Miami, en met de drie meisjes reisden ze al 

door Thailand en Maleisië. Avontuurlijk reizen 

is minder evident met kinderen erbij, maar dat 

heeft Amélie en Matthias nooit tegengehouden. 

Met kinderen is de camper ideaal: je hebt alles 

bij je, je hele huishouden als het ware, én je 

bent vrij om te gaan en staan waar je wilt. Die 

voordelen wegen voor Amélie en Mathias veel 

zwaarder door dan de nadelen, namelijk dat verre 

bestemmingen met je eigen camper niet kunnen 

en dat het in sommige landen lastig is om in orde 

te zijn qua verzekeringen.

H O E  E N  W A T ?
Matthias bouwde een transporterbusje om tot 

trouwe reisgenoot voor het koppel. Toen de 

kinderen kwamen werd het vervangen door een 

sprinterbusje, later uitgebreid met een daktent, 

om meer plaats te creëren naarmate hun gezin 

verder groeide. Een jaar geleden kochten ze 

uiteindelijk een ‘echte mobilhome’ – camper. 

Vooral voor Matthias was dat een grote stap. Een 

camper heeft nu eenmaal een andere, wat minder 

coole, vibe dan een busje, en daar moest hij, 

met zijn avontuurlijke achtergrond, eventjes aan 

wennen.

W A A R  E N  W A N N E E R ?
De camper van Matthias en Amélie staat altijd 

vertrekkensklaar voor de deur. Zo kunnen ze op 

elk moment spontaan op pad als ze daar zin in 

hebben. Bedden opmaken, koelkast vullen en 

wegwezen. Iedere schoolvakantie trekken ze 

eropuit en ook weekendjes weg staan regelmatig 

op het programma. De hele familie geniet met 

volle teugen van de camper en samen halen ze 

er duidelijk het maximum uit: op een jaar tijd 

trokken ze met de camper al naar Bretagne, de 

Auvergne, de Balkan, Maastricht en ook naar veel 

plekken in België en Nederland.

E N  B I N N E N K O R T ?
Het gezin heeft mooie vooruitzichten: er staat 

een trip van maar liefst zes maanden op het 

programma! Als bestemming hadden Amélie 

en Matthias eerst aan Canada gedacht, maar 

ondertussen hebben ze hun zinnen op Europa 

gezet. De route staat nog niet vast, wellicht 

trekken ze van Scandinavië naar de Noordkamp 

en dan via Rusland, Estland en Letland in 

Griekenland te eindigen. We kijken alvast uit naar 

hun verhalen op Instagram!

W I E ?
Amélie: leerkracht Frans, guitig, vlot, lief

Matthias: zelfstandig technieker, rustig, sociaal

Marie-Lou (8), Annaëlle (6) en Léonore (4): drie voorbeeldige 

meisjes, houden van kleuren en van appelmoes met worst en 

aardappeltjes.

Zo kennen we elkaar: via Instagram @threesisterswanderlust. 

Plannen om elkaar in real life te ontmoeten tijdens een campertrip 

door Montenegro vielen in het water, maar terug thuis in België 

spraken we af.


