
Verslag van de lezingavond/bedrijfsbezoek  van ATC  Zeeland op 
donderdag 12 december 2013. 

Deze avond waren we te gast bij Caravanlife Gorter,                             

Danielsweg 2, 4451 HP Heinkenszand. 

Onze gastheer voor deze avond was Siewert Gorter, directeur van dit bedrijf, bijgestaan door een 
aantal medewerkers. 
 

Het onderwerp was de huidige techniek in en rond de caravan. 

 

Aanwezig waren ongeveer 48 leden en belangstellenden. 
Na ontvangst met koffie en iets lekkers naar keuze in een prima 
ambiance opende de voorzitter  deze avond. Hij bedankt Siewert voor 
zijn medewerking aan deze avond, als je vraagt kun je een lezingavond  
verzorgen,  dan is het direct ja,  dat doen we, een echte Zeeuwse ondernemer.  

 Hij deelde het volgende mee:  de ledenvergadering wordt op 30 januari 2014 gehouden in het Goese 
Lyceum, er zullen daar ook wat mededelingen worden gedaan over de APK. Voor de partners is er 
een apart programma. Van de lezing van Bardahl bij Garage Snoodijk, komt nog een herhaling in Sint 
Philipsland. Tevens memoreert hij dat een van onze leden Marc Witte plotseling is overleden. 

Hierna is het woord aan Siewert.  Hij heette ons hartelijk welkom en liet eerst een 
promotie filmpje zien waarin een bekende uit de Zeeuwse Autowereld optrad. Hij 
bedrijf is ongeveer 20 jaar geleden in 1992 opgericht. Hij wilde eerst iets in de 
autobranche beginnen, maar toen kwam dit op zijn weg. Het was eerst gevestigd 
aan de ‘s-Gravenpolderseweg en is later verplaatst naar Heinkenszand, en is 
inmiddels een caravan en kampeercentrum geworden. Het bedrijf heeft als 
doelstelling met de door hun geleverde diensten en producten mensen een 
zorgeloze vakantie te bieden. Ze zijn dealer  van : Elddis, Hobby Fendt en LMC die 
vormen ongeveer 50% van het marktaandeel. De markt loopt wel terug zo werden er in de goede 
tijden in Nederland per jaar ongeveer 22000 caravans verkocht nu zijn het er ongeveer 6000.     
Verder zijn ze servicepartner van Kip en Dethleffs caravans. De aftersales omvat 
onderhoud, schadeherstel, reparaties en de opbouw/montage van accessoires 
en onderdelen Dit leveren ze ook aan derden. De onderdelen markt is vrij 
gesloten en er zijn weinig onderdelen in het grijze circuit te verkrijgen. Omdat ze 
niet alle werkzaamheden bij repartie en schadeherstel zelf kunnen uitvoeren, 
wordt dit vaak uit besteed aan specialisten, zoals een as reparatie en spuitwerk. 
Het spuiten van een caravan is een vak apart en dit wordt bij hun meestal 
uigevoerd door Autoschade Meijers in IJzendijke. Verder hebben ze een 
kampeershop, Dit is een online en offlinewinkel met caravan onderdelen, accessoires en 
kampeerartikelen. Het personeelsbestand is als volgt verdeeld :  Verkoop 2 fulltime en 1 parttime, 
Werkplaats 4 monteurs en 1 ZZP er ,1 aftersales manager en 1 schademanager. In de shop werken 2 
medewerkers fulltime en 1 parttime. Voor de administratie is er 1 parttimer  Er werkt ook nog ene 
zaterdaghulp. Afhankelijk van het seizoen werken er 10 tot 15 
medewerkers. 

Dan is de techniek aan de beurt,  Het eerst wordt het levelsyteem, dat is 
een systeem waarbij de caravan hydraulisch waterpast gesteld word door 
twee cilinders bij de as en omgebouwd uitzetpoten. Hiermee kan de 
caravan handmatig of volautomatisch in twee minuten waterpas worden gesteld. Een bekend merk is 
E & P kijk maar eens op de website www.ep-hydraulics.nl 

 

http://www.ep-hydraulics.nl/


Daarna kwam het elektronische remsysteem tegen het slingeren van de caravan aan de beurt. Een 
caravan gaat vaak slingeren door verkeerde belading, te lage kogeldruk en te hoge snelheid of 
extreme weersomstandigheden of een combinatie daarvan.               
Dit remsysteem wordt geleverd door ALKO en BPW, kijk maar eens op 
hun site. Het is zo opgebouwd in de caravan zit boven de as een  
sensor en als de caravan gaat slingeren worden de remmen een fractie 
van een seconde doormiddel van een apparaat aan de trekstang 
bediend.   Hierdoor wordt de combinatie gestrekt en houd het 
slingeren op .                                                                                                                                             

                                                                                                                                 http://www.al-ko.nl/323.htm 
En dan de caravan movers deze zijn in veel soorten maten,  prijs en merken te koop.                          
Van Alko hebben ze er zelf een gemaakt die heel klein is en precies in het daarvoor ontworpen 
chassis past. 
 

Tot slot de satelliet ontvanger ons werd een filmpje getoond hoe 
makkelijk het gaat om een deze af  
Hierna was het tijd voor een hapje en een drankje en een kijkje in de 
werkplaatsen waar diverse werkzaamheden werden gedemonstreerd. 
 
                                                                                                                                 http://www.al-ko.nl/334.htm 

Tot slot bedankte de voorzitter Siewert , zijn echtgenote en de medewerkers voor de gastvrije 
ontvangst, Dit ging vergezelt van de gebruikelijk attenties.  

 

 

Theo Kaljouw    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Meer foto’s zie  onze Picasa website.                           

http://www.al-ko.nl/323.htm
http://www.al-ko.nl/334.htm
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/2013CaravanLifeGorter?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMvaucvPgebm6gE&feat=directlink

