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COLUMN DRAAISTANG

Mijn schoonvader is een ervaren camperaar. Hij bouwde 
dertig jaar geleden zijn eigen camper, reisde heel 

Europa door en mijn schoonmoeder vloog hem overal 
met haar bezem achterna. Dit is trouwens een gevaar-
lijke grap, want ik weet dat zij al sinds de middeleeuwen 
lezers van dit magazine zijn.

Toen ik mijn eerste camper kocht, was mijn schoon vader 
zo aardig om al zijn kennis en ervaring met mij te delen. 
Hij gaf mij een geplasti� ceerd blaadje. Het was een 
checklist. “Elke keer vóórdat je gaat rijden, moet je deze 
lijst afwerken”, leerde hij mij. De lijst varieerde van sloten 
sluiten en het dichtdraaien van de gas� es, tot de ramen 
dichtdoen en alles goed vastzetten. 

Het waren goede tips, want in het eerste jaar ging eigen-
lijk alles goed. Het tweede jaar verdween de checklist 
in een kastje, want ik was zo arrogant om te denken dat 
ik het nu wel wist. Op een reis door Zweden waren we 
even bij een supermarkt gestopt. We wilden snel door 
naar de camping, dus ik besloot de zware boodschappen 
achterin te leggen. Mijn vrouw startte de camper en reed 
de parkeerplaats af. Bij de eerste scherpe bocht hoorden 
we een vreemd geluid. Snel keek ik uit het raam en zag 
al mijn boodschappen in polonaise de heuvel afrollen. 

“De deur van de garage staat open, papa”, merkte mijn 
zoon droo� es op. De blik van mijn vrouw voorspelde dat 
ik de komende dagen in de voortent zou slapen. Toen ik 
na een half uur bijna alle boodschappen weer terug had 
gevonden, vervolgden wij onze weg. 

Op een camperplaats aan een Zweeds meer begon het 
humeur van mijn vrouw weer op te klaren. “Draai jij de 
 luifel even uit, lieverd”, vroeg ze. Ik opende de garagedeur 
en zag meteen dat er iets niet klopte. De vaste plek van de 
draaistang was angstig leeg. Ik herinnerde mij opeens dat 
ik, tegen de regels van mijn schoonvader in, de draaistang 
die ochtend snel in de garage had gesmeten. Die had in 
de beruchte bocht zijn kans gezien om voor eeuwig te 
verdwijnen. Zonder draaistang kunnen wij trouwens ook 
de voortent niet aan de camper vast maken. 

Om een lang verhaal kort te maken: na vijf uur  internet 
afspeuren, 41 dodelijke blikken en een rit van 204 kilo-
meter, heb ik een kampeerwinkel gevonden die een 
draaistang verkocht. 
De checklist ligt inmiddels weer keurig naast het stuur.
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