
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste clubleden, 
 
Zoals reeds is aangekondigd 
zal het jaarlijkse buiten-
landse evenement zal plaats-
vinden in het weekeinde 
van donderdag 30 mei tot 
en met zondag 02 juni 
2019. Hieronder nadere in-
formatie over de kosten en 
inschrijving. 
 

FÜRSTEN-FOREST 
Gemakshalve hieronder een 
aantal kreten: 
 
Vlakbij het sfeervolle Duitse stadje Fürstenau, op nog geen uur rijden van de Neder-
landse grens (van Oldenzaal/De Lutte), ligt een bijna 400 hectare groot vrijetijdspark 
waar u een (ont)spannende combinatie van natuur en avontuur kunt beleven. Fursten 
Forest was tot 2008 in gebruik als oefenterrein van het Duitse leger. De kazerne en het 
ruwe terrein waar met tanks en ander materieel werd geoefend heeft inmiddels een 
nieuwe functie gekregen als leisure park. 

Terreinrijden is voor alle voertuigen mogelijk Proto tot en met een netteJimny/Grand 
Vitara.  

Op het kazerneterrein zijn nog allerlei overige voorzieningen die een 4x4-rijder goed van 
pas kan komen. Kampeerterrein aanwezig op grasweide, sanitaire voorzieningen, cate-
ring voorzieningen op het terrein maar ook op loopafstand buiten de kazerne, inspectie-
perrons, waterbak om voertuig aan onderzijde af te spoelen, afspuitplaatsen.  
 
Tevens is een café-restaurant aanwezig. Daar kan je ook terecht voor een uitgebreidere 
kaart. 
 
Rij met quads, Hummers, tanks, Volvo TGB's of (uw eigen) terreinwagen door het ruwst 
denkbare terrein.  

Lasergame, karten en quad baan (600 meter baan) AANWEZIG 
 
Blijf slapen op de camping en ervaar de rust van het buitenleven.  
 
De omgeving van Fürsten Forest is een feest van natuurschoon en andere bezienswaar-
digheden. Het terrein ligt ongeveer 75 kilometer vanaf Hengelo (Ov.)   

Vroege vogels 
Ongetwijfeld zal een aantal leden weer de gelegenheid nemen om een of meerdere da-
gen eerder naar de locatie af te reizen. Deze extra dagen vallen buiten het Suzuki-
arrangement.  
 
Kom je eerder dan dien je je bij de hoofdingang te melden. Deze extra nachten dien 
je zelf af te rekenen bij de hoofdingang van het park. (ook het component 
stroom voor de extra dagen) 
Wel vermelden dat je tot de groep van de Suzuki 4WD Club Holland behoort. Dan weet 
men naar welke kampeerlocatie je moet gaan.  
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  “Voorjaarsweekeinde 2019” 

 



  

 

Programma: 
 

Donderdag 30 mei:  x Aankomst en installeren op de camping 

  

Vrijdag 31 mei: x Gehele dag: Vrij rijden 

x ’s Avonds vanaf ongeveer 19.30 uur  

1. BBQ-buffet met uiteraard kampvuur. 

2. Erik de Zeeuw is wederom bereid gevonden om zijn geluids-
apparatuur op te stellen.  

  

Zaterdag 01 juni:  

 

x Clublocatie opruimen (bbq ed.) 

x Vrij rijden 

  

Zondag 02 juni:  

 

x Clublocatie opruimen 

x Vertrek  

 

 

 

Om dit weekeinde betaalbaar te houden hebben we binnen het Suzuki-arrangement ons beperkt tot 2 dagen 
vrij rijden. Het is uiteraard mogelijk om ook op de andere dagen te gaan vrij rijden. Daarvoor dien je zelf bij de 
hoofdingang een ticket te kopen.  

 
  



  

Kosten: 
De tarieven zijn voor het komende Voorjaarsweekeinde nu als volgt: 

x Clubarrangement: € 185,50 

1 auto en 1 bestuurder en 1 bijrijder (dus 2 personen); 2 hele dagen vrij terreinrijden (vrij- en zater-
dag), 3x overnachting (donder-, vrij- en zaterdagavond), deelname clubavond (incl. royaal samenge-
steld bbq-buffet, drankjes, kampvuur en muziek);  

(Neem je geen bijrijder mee, dan kan een bedrag van € 60,00 in mindering worden gebracht) 

x Extra persoon  € 60,00 

(Dus vanaf 18 jaar en ouder)   
3x overnachting (do, vrij en za), deelname clubavond (incl. royaal samengesteld bbq-buffet, drankjes, 
kampvuur en muziek). 

 

Clubarrangement kinderen  

(3x overnachting (do, vrij en za), deelname clubavond (incl. royaal samengesteld bbq-buffet, drankjes, kamp-
vuur en muziek). 

x Kind (tot 5 jaar)     Gratis. Wel aantal opgeven. 

x Kind (5 tot en met 9 jaar)   € 15,-- 

x Kind (leeftijd van 10 tot en met 17 jaar) € 28,-- 

 

Niet terreinrijden? 

Wil je wel deelnemen aan het weekeinde, maar ga je zelf niet in het terrein rijden. Stuur dan even een apart 
mailtje naar secretaris@suzuki4wdclub.nl. Dan krijg je bericht retour hoe je verder moet handelen.  

 

Kamperen / Stroom 
Ons kampement slaan we op het voormalige 
sportveld van de kazerne. Dit ligt tussen de 
camping en de sporthal. Op deze locatie houden 
we ook onze clubavond. We zullen hier een ge-
deelte voor afzetten met lint. Tijdens deze dag zal 
het wederom druk zijn in het park. We zullen het 
kampeerterrein met andere groepen moeten de-
len. Aan jullie daarom het dringende verzoek om 
de voertuigen en trailers langs de rand van de 
sintelbaan te parkeren. Dus niet op het midden-
terrein van de camping.  
 

x We kunnen gebruik maken van de sani-
taire voorzieningen in de sporthal en/of man-
schappengebouw.  

x Elektriciteit is aanwezig.   
x Neem in ieder geval voldoende meters kabel mee. 

Ook deze kosten dienen vooraf te worden voldaan. Deze bedragen € 4,50 per hoofdarrangement per nacht. 
Dus ook opgeven op het opgaveformulier. 

 
Inschrijven en betalen 
Inschrijving zal plaats kunnen vinden via onze website.  

Let op: de uiterste inschrijfdatum is: 10 mei 2019.   

Je krijgt na inschrijving op enig moment een factuur met gegevens waarop je betaling gedaan kan worden, 
schrijf op tijd in en betaal op tijd.  

 
Inschrijven Voorjaarsweekeinde 2019 op de website van de club: www.suzuki4wdclub.nl 

 



  

T-Shirt 
Ook dit jaar hebben we weer een T-shirt. Deze special Tee mag niet in je collectie ontbreken!  

• Maten: S, M, L, EL, EEL.  
• Kosten € 18,00 

Bestelling van de shirts kan ook alleen via de website. 

 

In verband met de bestellingen die wij moeten doen: uiterste opgavedatum zondag 5 mei 2019.   
(tot 17.00 uur) 

Dus snelle reacties gevraagd. Na deze datum kan geen opgaaf meer worden gedaan!  

 
Belangrijkste data 

Zondag 5 mei 2019 (tot 17.00 uur) Opgaaf T-shirt.  

Vrijdag 10 mei 2019 (tot 17.00 uur) Inschrijving Voorjaarsweekeinde. 

 

Het afgelopen jaar traden (niet geheel onverwacht) nog verontrustende leden via diverse media met ons in 

contact. Na het verstrijken van de inschrijftermijn wilden deze nog hun opgaaf voor deelname doen. Helaas 

geeft dit soort van last-minute aanmeldingen ons veel extra werk.    

 

Vragen? 
Heb je nog vragen?  

Stel ze gerust en we proberen je antwoord te geven. Alleen per mail: secretaris@suzuki4wdclub.nl 

 

Tot slot 
Het is altijd een heel gezellig evenement om zo samen met andere clubleden te genieten van het terreinrijden, 
van het samen kamperen, gewoon gezellig kletsen over alle zaken, gewoon lol maken. 
We hopen dan ook jouw aanmelding te ontvangen en je op het terrein in Fürstenau te mogen verwelkomen. 

 

Namens bestuur van de Suzuki 4WD Club Holland 

 

Henri Berends 

 Voorzitter 

 

 


