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Dag van de kampeerder
Publicatiedatum : 19/06/2001
ZONDAG 24 JUNI GRATIS VAKANTIE NAZICHT VAN CARAVAN, VOUWCARAVAN EN
KAMPEERAUTO
De zon is van de partij. De caravan wordt van onder het stof gehaald. De schrobbeurt doet hem
deugd. Hij blinkt, maar is hij ook technisch in optimale conditie.
GOCA, de groepering van
erkende ondernemingen voor
autokeuring en rijbewijs
organiseert samen met de
Federale Politie op ZONDAG 24
juni ek DE DAG VAN DE
KAMPEERDER. Die dag staan
de inspecteurs in 12
keuringstations langsheen de
‘vakantieroutes’ klaar om
caravans, vouwcaravans >750kg
of kampeerauto’s gratis na te
kijken.
De vertegenwoordigers van de
verschillende kampeerclubs
ontvangen de kampeerders op
de parking van de deelnemende
stations. Deze randactiviteit zal
erin bestaan de kampeerder
nuttige tips mee te geven m.b.t.
het verdelen van de lading, het manoeuvreren, ed.
De Federale Politie stelt die dag 6 provinciale verkeerseenheden langsheen de autosnelwegen
open. Deze eenheden beschikken over een weegbrug (meer info : www.federalepolitie.be). De
kampeerder kan er zijn voertuig laten wegen.
In de keuringstations zal zowel de caravan als de kampeerauto een nazicht krijgen van lichten en
signalisatie, banden en remmen. Voor beide categorieën zal eveneens een weging uitgevoerd
worden. Daarom vragen wij om het voertuig rijklaar voor te rijden. De kampeerder doet er goed
aan zijn brandstof- en vloeistoftank te vullen. Onze inspecteurs zullen de kampeerder wegwijs
maken in de terminologie Maximaal Toegelaten Massa, eigen massa, nuttig laadvermogen, ed.
Bij de aanhangwagens zal er eveneens aandacht zijn voor de koppeling. Zij zal op functionaliteit
en gelijkvormigheid (conform de voorschriften van de constructeur) worden nagekeken.
Jaarlijks worden er zo’n 22.000 kampeeraanhangwagens gekeurd. In totaal wordt 87% daarvan
goedgekeurd. Toch stellen we vast dat onder de afgekeurde voertuigen er 17% een gebrek
vertoont aan de remmen, er 12% defecten vertoont aan chassis en ophanging en dat er zich in
41% van de gevallen problemen voordoen met de lichten en signalisatie.
Met deze cijfers in het achterhoofd vinden wij onze deelname aan deze actie de moeite waard.
Iedereen vertrekt graag met een gerust gemoed op vakantie. Samen met onze inspecteurs willen
wij op dat vlak ons steentje bijdragen.
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Met zijn allen veilig onder weg.
Let wel deze actie is louter preventief. Als bestuurder ontvangt men op die dag geen geldig
keuringsbewijs.

AUTOKEURING = UW VEILIGHEID, UW VOORDEEL
De groepering GOCA, opgericht in 1938, verenigt 10 erkende ondernemingen die op
Belgisch grondgebied de autokeuring en het rijbewijs organiseren. GOCAmedewerkers staan in voor het onderzoek en de ontwikkeling van de opleiding van
inspecteurs en examinatoren, van de autokeuring en van het rijbewijs. In totaal
werken 1.850 medewerkers in de keuringstations en examencentra dagelijks mee aan
een veiliger verkeer en een beter leefmilieu.
Veiligheid, kwaliteit en klantentevredenheid daar gaan onze medewerkers voor.

Journalisten kunnen voor meer inlichtingen terecht bij Katrien De Coster - PUBLIC RELATIONS - op het nummer
0486/13.43.97.
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