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Alle vakanties met zee 
en groen zijn bij voorbaat 
geslaagd voor Hans en 
Hennie Haijen. 
Dus waarom ver over de 
grens de caravan parkeren 
als die ingrediënten gewoon 
in de kop van Noord-
Holland te vinden zijn? 

TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE ROB HONSELAAR 
ILLUSTRATIE DINQ MEDIA

De kampeergeneugten 
van Hans en HennieDe kop van

Noord-Holland
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Zo gaat dat in een goed huwe-
lijk: je sluit eens wat compromissen. 
Hennie (60) had het eigenlijk altijd koud, 
in de De Waardtent. “Ze wilde eens wat 
verder van de grond af liggen”, vat Hans 
(67) het samen, met een knipoog naar 
zijn vrouw. “De fleecetruien waren niet 
aan te slepen.” Terwijl híj juist, na zijn 
pensionering, alleen maar éérder wilde 
beginnen met kamperen en dan zo laat 
mogelijk in het seizoen teruggaan. 
Dus kwam er een caravan. Een Kip. 
“Hans zit soms hele dagen te fierljeppen 
aan de caravan.” Trots laat ze de ledver-
lichting zien in het slaapgedeelte. Een 
luxe hotelkamer is er niks bij. 
“Zo is ‘ie altijd wat aan het knutselen.” 

Vlag

Hans en Hennie gaan al samen op reis 
sinds ze verkering kregen – hij 24, zij 18. 
Ook met de kinderen ging de tocht, net 
als nu, regelmatig naar een Nederlandse 
camping. Natuurlijk, Italië en Frankrijk 
zijn ook fijn. “Weet je nog”, knikken ze 
tegen elkaar, “die zomer van ‘79?” Toen 
het niet warmer werd dan dertien graden 

op Rabbit Hill, op de Veluwe? Toen was 
het heel snel doorscheuren naar het meer 
van Lugano. Hans, grijnzend: “En toen 
regende het daar ook!” Hennie: “Na 
zeven onweersbuien binnen 24 uur was 
de maat vol en reden we verder, naar het 
Gardameer. Daar scheen eindelijk de 
zon.” 
Vast ritueel bij verblijf op campings in het 
buitenland: het plaatsen van de Neder-
landse vlag op het dak van de voortent. 
Hans: “De andere campinggasten bena-
deren je dan toch net vriendelijker.”
 
Franse bakker

Favoriete bestemming in Nederland is 
Texel. De bovenwindse eilanden, noemt 
Hans de reeks Waddeneilanden altijd, 
om bewust verwarring te scheppen. Maar 
daar is het stel al zó vaak geweest, dat het 
wel eens leuk leek om aan de andere kant 
van het water te blijven: in Den Helder. 
“Het is een heel apart gebied hier, zo in 
de kop van Noord-Holland”, vindt Hen-
nie. “Omdat er overal water is. Dat geeft 
zo’n vrij gevoel. Thuis kijken we uit op 
een flat. Dan is zoveel natuur wel erg 
fijn.” 
Echt vakantie: ’s ochtends heel rustig 
wakker worden. Vanuit het bed de water-
koker aanzetten. Thee zetten en terug in 
bed kruipen, met een beschuitje met 
hagelslag of pindakaas. 
Daarna gaan de broodjes in de oven, voor 
het echte ontbijt, buiten. In de caravan 
ruikt het net zoals bij de Franse bakker. 
Hans is hier helemaal in zijn element. In 
2008 is het kamperen er een héél jaar 
niet van gekomen. “De caravan is de stal-
ling niet uit geweest, zo zonde.” Want 
vakantie, dat is slapen in de vrije natuur, 

eVen Voorstellen

Hennie (60) en Hans (67) Haijen uit Zaandijk vieren vakantie tijdens Sail 
2013, die in Den Helder plaatshad. Hans kampeerde vroeger met de scou-
ting. Sinds hun verkering heeft Hennie het kamperen leren waarderen. Na 
vele jaren tentkamperen hebben ze sinds een poosje een Kip. 
Benieuwd waar je in 2014 mooie en bijzondere schepen kunt zien? 
i www.thetallshipsracesharlingen2014.com

De strijd van de Bataafse republiek tegen de 
Engelsen is uitgebeeld in museum Fort Kijkduin

Vaste prik, bij aankomst de 
Nederlandse vlag plaatsen
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niks hotel of appartement. “Zo’n hotel-
kamer, dat vind ik helemaal niks. Het zijn 
mijn spullen niet, het is mijn bed niet, je 
moet op een bepaalde tijd aan het ontbijt 
zitten. Ik mis de vrijheid die een camping 
geeft. En het buiten leven natuurlijk: dat 
vind ik heerlijk.” Hennie, grijnzend: “Ik 
vind zo’n hotelkamer wel wat hebben af 
en toe hoor.” 

EnormE ondErzEEër

Lekker op de fiets de buurt verkennen: 
dat is het doel deze vakantie. De Den 
Helderse haven Willemsoord is een heer-
lijke eindbestemming voor een dagje uit. 
Een mooie tussenstop vanaf de camping 
is het vijftien fietsminuten verder gele-
gen Fort Kijkduin. Bijzonder: Napoleon 
himself gaf opdracht om dit fort begin 
1800 te bouwen. 
Langs zee loopt de verharde Zeeprome-
nade die je in twintig minuten naar de 
levendige marinehaven Willemsoord 
leidt. Cultuur te over hier: kies voor Red-
dingsmuseum Dorus Rijkers of voor een 
bezoekje aan het oudste Lichtschip van 
Nederland. 
Het Marinemuseum heeft een aantal 
indrukwekkende museumschepen op de 
scheepswerf tentoongesteld, waaronder 
de ‘Tonijn’, een onderzeeër uit de Potvis-
klasse uit de jaren zestig. Hans is onder 
de indruk. Op een open dag van de 
Koninklijke Marine nam hij eens een 
kijkje op een onderzeeër uit de Walrus-
klasse. “Wat een ding”, mompelt Hans, 
vol bewondering terugdenkend. “Wat 
een machine!” 
Ook ligt hier het indrukwekkende ‘ram-
schip’ – bedoeld om in oorlogstijd flinke 
verwoestingen aan te richten – de Schor-

Vakantie, dat is slapen in de vrije natuur, 
niks hotel of appartement

Eerst lunchen aan de kade van Willemsoord, dan slenterend bootjes kijken

pioen uit 1867. Sinds 2000 is het schip 
opengesteld voor publiek. Er is een 
museum en een koffiebarretje met lek-
kere muffins en appeltaart. “Ooit lag dit 
schip in Rotterdam”, weet Hans als we 
eenmaal op dek zitten met een koffie. Hij 
heeft zijn feitenkennis paraat. Hennie 
nipt van haar koffie en knabbelt aan de 
appeltaart met slagroom. “Hij is van de 
weetjes, ik niet hoor”, zegt ze, haar 
gezicht naar de haven gericht. Heerlijk 
beschut zitten hier, en leuk boten kijken. 
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Stormlamp

Na een lange dag fietsen en uitwaaien, 
lonken de campingstoeltjes en het grote 
groene grasveld. Hennie schenkt een 
rosébiertje in, Hans pakt een pilsje. Na 
het avondeten komen de kaarten op 
tafel. Even een potje dubbel patiencen. 

Muziek op, tv aan? Nee hoor. Gewoon de 
vogeltjes als achtergrondgeluid, dat is het 
mooiste. Hans, als blijkt dat hij het potje 
patience verliest: “Niet weer!” 
Hennie: “Ik heb al de hele vakantie 
gewonnen!”
Hans, lachend: “Nou, ik ga me bezatten, 
hoor.” 
Hennie, schaterend: “Alweer?” 
Hans: “Hoezo, ik ben een hartstikke 
matig mens!” 
Hennie, met een knipoog: “Zo gaat dat 
dus de hele vakantie.” 
Terwijl Hans en Hennie driftig door-
patiencen, af en toe een cashewnootje 
knabbelend, valt de avond. Hans: “Ieder-
een op deze camping gaat met de kippen 
op stok. Wij zijn echte nachtbrakers. 
Morgen kunnen we tenslotte lekker uit-
slapen.” En als het buiten te schemerig 
wordt, gaat de oude stormlamp van Hans 
aan, nog bewaard uit zijn kampeertijd. 
Geen campingbezoek zónder. Pure nos-
talgie. Naar de tijd dat de De Waardtent 
er nog was. •

"Zee, duinen, strand, de weidsheid;
hier vinden we echt rust"

DoE-tIpS van HanS En HEnnIE

1. Rijkswerf Willemsoord Willemsoord was vroeger de scheeps- en onder-
houdswerf voor de Koninklijke Marine. Nu een plek om een middag rond te 
struinen. i www.willemsoordbv.nl
2. Varende vuurtoren Het Lichtschip Texel is het oudste van Nederland. 
Een lichtschip is een soort drijvende vuurtoren: een lichtbaken voor schepen 
op plekken waar een vuurtoren niet kan worden gebouwd, zoals op volle 
zee. i www.texel-no10.de/index-ndl.htm 
3. Museumschepen onder de loep De onderzeeboot Tonijn en Ramschip 
Schorpioen. 
i www.defensie.nl/marinemuseum/museumschepen/schorpioen 
i www.defensie.nl/marinemuseum/museumschepen/tonijn   
4. Markten Naar de markt veel markten, zoals de Juttersmarkten. 
i www.denhelder.nl

Vuurtoren Lange Jan in je rug, 
staren over zee en uitwaaien 

De stormlamp van Hans gaat altijd mee op reis
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CAMPING 
DE DONKERE DUINEN

Jan Verfailleweg 616
1783 BW  Den Helder
t (0223) 61 47 31
i www.donkereduinen.nl
gps 52.93672, 4.73376
open 15 april t/m 31 augustus
terrein 5,5 ha,177 toeristische 
staanplaatsen, 10 vaste 
De Donkere Duinen is een no-non-
sense camping, vinden Hans en 
Hennie. “Er geldt maar één re-
gel: elkaar niet tot last zijn.” Het is 
er erg schoon, heel rustig én een 
beetje ouderwets: je loopt hier 
nog met je rol wc-papier naar het 
toilethuisje. Hans: “Dat begint aar-
dig uit de tijd te raken.” Ideaal 
voor rustzoekers. De afgebakende 
staanplaatsen liggen op beschut-
te kampeervelden, die zijn om-
zoomd door bosschages. 

Info
AFSTAND

Utrecht-Den Helder
121 kilomter

HANDIGE SITES

i www.denhelder.nl

Alles over de geschiedenis 
van het Nederlandse red-
dingwezen op zee vind je in 
het Reddingmuseum Dorus 
Rijkers.
i www.reddingmuseum.nl

Vlak bij camping De Donkere 
Duinen ligt het beschermde 
natuurgebied het Zwanen-
water.
i www.natuurmonumenten/
natuurgebieden/
zwanenwater

Op 400 m ligt een winkelcentrum. 
Wifi : alleen bij het kantoortje bij 
de ingang heb je gratis ontvangst. 
Kampeerkorting ACSI

De redactie selecteerde

CAMPING 
DUINZOOMHOEVE

Middenvliet 7
1787 PN  Julianadorp
t (06) 23 19 90 63
i www.duinzoomhoeve.nl
gps 52.91926, 4.72254
open 15 maart t/m 31 oktober 
terrein 0,6 ha, 20 toeristische 
staanplaatsen
Op 100 meter van het strand ligt 
deze kleine camping. Zon, wind en 
het boerenleven. Nabij strand, zee, 
bos en duin. Eetgelegenheid. 
Kampeerkorting ANWB 
Camping Key Europe

CAMPING 
'T NOORDER SANDT

Noordersandt 2
1787 CX  Julianadorp
t (0223) 64 12 66
i www.ardoer.com/nl/camping/
noorder-sandt
gps 52.90613, 4.72476
open 29 maart t/m 27 oktober 
terrein 11 ha, 229 toeristische 
staanplaaten, 223 vaste
Beschut gelegen camping met ge-
varieerde kampeervelden en apar-
te comfortplaatsen voor campers. 
Sport- en spelfaciliteiten, zoals 
subtropisch zwembad, een kleine 
manege en een paardenpension. 
Kano’s, fl uisterboten, fi etsen en 
bolderkarren te huur. Ruiterroutes 
vertrekken vanaf de camping.

1

2

3

Campings
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