
Onlangs deelde hier één van onze leden de link naar www.caravanya.com  

Toen bleek dat de site ook een app had, was mijn nieuwsgierigheid direct gewekt.  

Ik heb het nu enkele dagen uitgetest, jammer genoeg, enkel in theorie, dus vanuit mijn luie zetel. 

Geloof me, ik had liever op de baan geweest en het “on the road” uitgetest, maar jullie waarschijnlijk 

ook… 

Dus om alle miserie rond Corona een beetje te vergeten, geef ik jullie hierbij wat ontspannende 

lectuur.  

Om te beginnen een beetje achtergrondinfo : 

- De app bestaat nog maar van in juni 2020. 

- De ontwerpers zijn jonge Duitsers, van gemengde oorsprong, en hun hoofdkantoor is 

gesitueerd in Dresden.  

- Om die reden doen de vertalingen in het Nederlands soms een beetje raar aan en staan er 

wel wat fouten in hun beschrijvingen op de website.  

De website ben ik nog aan het bekijken en ik ben van plan hen hierover ook enige feedback te geven.  

Maar dat is de website, ik heb mij nu vooral toegelegd op de app.  

Men kan natuurlijk altijd zeggen dat ze de mosterd bij Park4Night gehaald hebben, maar dat heeft 

Campercontact met zijn nieuwe versie nog veel meer gedaan, dus… 

Vernieuwd aan deze app is dat ze niet alleen met coördinaten werken maar ook met What3Word. 

Wat is What3Word ? 

Het is een geo-locatiesysteem dat niet werkt met coördinaten maar met woorden. Elke drie 

vierkante meter in heel de wereld is vastgelegd in drie woorden. Geloof me, het zijn de gekste 

combinaties. Om een voorbeeld te geven, ikzelf ben geboren op “vitaal.zeemt.bast”. Een uitdaging 

dus, voor de liefhebbers, waar ben ik geboren ?  

Ik heb een zwak voor alles wat ICT is, dus ik was hierover meteen enthousiast. Om het te gebruiken, 

moet je natuurlijk naast de Caravanya-app ook de What3Word-app installeren, hiervoor. Liever niet, 

dan kan je ook Google gebruiken. Het is dus wel zo, dat je de camperplaats op drie meter exact 

terugvindt. Het proberen waard…. 

What3Word heeft als onderschrift “Never get lost again”. Voor wandelaars een ideale app : je pint je 

locatie waar je je bevindt, en je onthoudt of noteert je drie woorden. De weg kwijt ? Je typt of 

dicteert je drie woorden en de app leidt je terug.  

Tot daar What3Word. 

Terug naar Caravanya : 

Plus-punten : 

- Je kan volgen via de kaart of opzoeken op naam van dorp of stad 

- Klik je op het icoontje van je keuze, dan zie je onmiddellijk alle voorzieningen door een 

duidelijk overzicht van een hele rits of slecht enkele icoontjes.  

- Geïnteresseerd ? Klik je door en krijgt je bovenaan een foto vanuit Google Maps, de 

satellietversie, dus je ziet onmiddellijk waar de camping of camperplaats gelegen is, 

omgeving, meer of strand in de buurt, ver van het dorp of stad, … 

http://www.caravanya.com/


- Wat ik een heel groot pluspunt vind : reis je niet altijd alleen, maar regelmatig met meerdere 

vrienden met de camper, dan is er de vriendenlijst. Heb je vrienden die je voorkeur voor 

plaatsen delen, dan kan je die ook op je vriendenlijst toevoegen. Door die vriendenlijst kan je 

onderling jullie stopplaatsen bekijken. Heb jij een review geplaatst, heb jij een plaats in de app 

toegevoegd of  heb je een plaats in je favorieten toegevoegd, dan kunnen de vrienden in je 

vriendenlijst die plaats zien. Bij Campercontact kan dit alleen maar als je bv. met twee 

eenzelfde account deelt.  

- De app is gratis. Je kan wel wat meer dan de gratis versie van Campercontact. 

 

Min-punten 

- Door de nogal gebrekkige vertaling is het soms een beetje raar om de zaken te interpreteren.  

- Bij de “leveringen”, wat eigenlijk “voorzieningen” zouden moeten zijn, staat er WC, maar het 

is niet duidelijk of het hier gaat om lozen of om het gebouwtje op zich. Hierover heb ik al een 

mail gestuurd naar de ontwerpers, dus wie weet komt daar verandering in, wat dan weer 

een pluspunt is, het betekent dat ze luisteren en willen verbeteren.  

- Onderaan wordt je wat “geplaagd” door reclame, wat je kan vermijden door de betalende 

versie te bestellen. Dat brengt ons bij de prijs : 3.99 € per maand, of 14.99€ per jaar. Een stuk 

duurder dan zowel Campercontact of Park4Night. En de prijs per maand is zodanig hoog dat 

je wel gek moet zijn om bv. 3 maand te bestellen.  

Wat heb je nog meer als je betaalt :  

▪ Je kan je eigen reisdagboek opslaan 

▪ Je kan de app off-line gebruiken.  

▪ En zoals gezegd : geen reclame 

- Als dit als een minpunt kan beschouwd wordt tenminste, er staan nog maar heel weinig 

plaatsen op. Ikzelf heb er al enkele opgezet, maar de app moet nog heel veel groeien.  

Besluit  

Ik, persoonlijk, ben volledig gewonnen, alhoewel de app zich nog moet uitwijzen, hoe hij zich 

onderweg gedraagt. Dit enthousiasme is me wellicht ingegeven door de nieuwe versie van de 

campercontact-app. Hij is veel minder gebruiksvriendelijk geworden, werkt trager op 4G. Ik heb de 

betalende versie, maar gebruikte de offline-modus heel weinig door de 4G onderweg.   

Ik neem alleszins, vanuit de groep, contact op met de eigenaars, om hen de nodige feedback te 

geven. 

De app is te vinden in de Google Play Store of in de App Store.  

Deze uitleg plaats ik in de bestanden en ook op de website.    

Wordt nog vervolgd…. 
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