De campinghouder vertelt

Naam:
Ruud Roozendaal (56),
Leida Vaandering (51)
en Beau
Camping:
Camping La Plaine
(Frankrijk)
Aantal toerplaatsen:
61
Geopend van:
01-04 t/m 31-10

Als een god in Frankrijk
Al in 1982 stonden Ruud en Leida op het punt een camping over
te nemen. Uiteindelijk zou het nog dertig jaar duren voor het
er daadwerkelijk van kwam. “We zochten een kleinschalige
camping zonder al te veel toeters en bellen. Het moest een plek
zijn waar we zelf ook graag zouden willen kamperen.”

U

iteindelijk vonden ze
die camping aan de
rivier de Lot in de regio
Midi-Pyrenées. “In 1982
konden we een camping in
Duitsland overnemen. Dit
liep toen anders, we gingen
terug naar Nederland
en stichtten een gezin.”
Hoewel het plan van een
camping op de achtergrond
raakte, bleef het altijd
kriebelen. “Het werk werd
een sleur en het weer in
het vlakke Nederland is
ook niet alles. Dan denk je
toch weer snel aan al die
leuke campings die we in
Zuid-Frankrijk bezochten. Je neemt eens een
extra vakantie, maar na
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elke vakantie moet je toch
weer terug naar het jachtige leven in Nederland.
Toen hebben we de knoop
doorgehakt om het roer om
te gooien.” Op het moment
dat hun zoon klaar was met
zijn studie was het moment
daar. In 2012 namen ze
camping La Plaine over van
een ander Nederlands stel.
Ondertussen zijn we twee
jaar verder en hebben Ruud
en Leida van de camping
echt hun eigen ding gemaakt. Ook hebben ze hun
draai in Frankrijk helemaal
gevonden. “Het leven in
Frankrijk is super. Genieten
van het leven is hier belangrijker dan in Nederland

en dat merk je vooral aan
alle etentjes, waarbij het
aanwezig zijn vaak belangrijker is dan het eten zelf.
Men neemt echt de tijd en
niet alles wordt naar binnen
gepropt. Stress kennen ze

‘In Frankrijk
word je
gewaardeerd
om wie je bent’
hier niet en als je je er niet
teveel aan stoort dat alles
langzamer gaat, heb je zelf
ook geen last van stress.”
Ruud vat het pakkend
samen: “In Nederland word
je gewaardeerd om wat je
bent en in Frankrijk om wie
je bent.” Ook het campingleven bevalt het stel prima, al
is het hard werken. “In het

hoogseizoen is er slechts
één ding altijd hetzelfde.
We gaan er vroeg uit en liggen laat in bed. Er is niets
te plannen, want er komt
altijd wel weer iets tussen.
Wil je gras maaien, gaat
het regenen. Moet je de
huurtenten controleren, is
er ineens iemand behoorlijk
ziek en is er een ambulance
nodig. Zo is het altijd wat.
Vaste werkzaamheden gaan
uiteraard altijd door.” Ook
is het stel telkens bezig met
het ontwikkelen van nieuwe
concepten, zoals de fietsvakanties die ze in 2014 voor
het eerst organiseren. “We
willen ieder jaar weer iets
nieuws brengen. Voorlopig
gaan wij hier niet weg.” |
Tekst: RV, foto: privébezit

