CAMPERS 202 1

NL

KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS.

MIJN LMC –
voor de mooiste
momenten van
je leven
HÉT MERK
VOOR
ECHTE
LEVENS 
GENIETERS

Bij LMC bouwen we niet alleen maar campers –
we verwerkelijken vakantiedromen. 100% Made
in Germany, op basis van Duitse degelijkheid en
kwaliteit. We zijn er trots op dat we inmiddels
meer dan 65 jaar met passie en grote liefde
voor elk detail uw prachtige, betrouwbare
vakantie-thuis op wielen ontwikkelen.

KWALITEIT WAAR U OP KUNT
VERTROUWEN
Op de locatie Sassenberg in Münsterland zet LMC
zich in voor innovatieve productieprocessen. Wij
werken met een nieuwe productietechnologie, onderscheidende Lean management en zeer gemotiveerde medewerkers. Allen staan zij voor het
uitstekende werk en de hoge kwaliteit van onze
producten. Wij bouwen uw mobiele thuis met
kennis van zaken en passie, zodat u alleen mooie
momenten met uw LMC camper beleeft.

VERTROUWEN AL 65 JAAR
LMC is zeer vindingrijk. Gebruik van duurzamere
onderdelen? Extra opbergruimte nodig? Wij maken
het allemaal mogelijk. Bij LMC leveren we met onze
geavanceerde technologie tot en met het kleinste
detail, de maximale veiligheid en functionele oplossingen, zowel in het interieur als aan de buitenkant.
Alle componenten in uw LMC zijn ontworpen met
het oog op duurzaamheid en het behouden van uw
camper in een goede conditie, zodat uw investering
in een LMC een veilige investering is.

THUIS IN UW VAKANTIEWERELD
Om ervoor te zorgen dat u zich echt op uw gemak
voelt in uw LMC camper, hechten we ook veel
waarde aan het ontwerp van het interieur. Met onze
specialisten creëren we design- en functiegerichte
interieurs met stoffen en materialen die niet alleen
mooi maar ook praktisch zijn. Met een opbergruimte
die u veel ruimte biedt om spullen netjes te houden
en met details waar u gewoonweg van zult houden.
Uw LMC is overal ter wereld uw mobiele thuis.
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■ 	
Modellen voor instappers,

stellen en gezinnen
■ 	
8 indelingen om uit te
kiezen
■ 	
Talrijke slimme oplossingen
■ 	
Ontworpen voor duurzaamheid en kwaliteit
■ 	
Design gecombineerd met
traditie
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D E R O U T E 6 5 VA N L M C –
een reis door de historie

Heinrich Austermann,
schilder- en vernismeester en vooral een
gepassioneerd camperaar, ontwikkelde
in de jaren vijftig een
opvouwbare caravan
welke oorspronkelijk
bedoeld was voor
persoonlijk gebruik.
De vraag neemt snel
toe en in 1955 wordt
de productie gestart
van wat vandaag
de legendarische
“Knospe” is. De eerste
stap op een succesvol
pad is hiermee gezet.

1 9 55
EEN
ONDER
NEMING
BLOEIT OP
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Tot midden jaren ’60
produceert Heinrich
Austermann met
15 werknemers het
model “Knospe” in
verschillende uitvoeringen.
In 1966 nam Wilhelm
Saure uit Herdecke
het succesvolle bedrijf over en richtte
Wilhelm Saure KG op
met het hoofdkantoor
in Sassenberg. De
eerste caravanaanhanger gaat nu in
serieproductie.

1966

Vanwege de grote
vraag werd een deel
van de productie in
de jaren 70 uitbesteed
aan Rheine en Waren
dorf. Gedurende deze
periode werden nog 2
legendarische modellen gecreëerd: “Lord”
en “Münsterland”.
In 1976 wordt de
10.000ste caravan
geproduceerd.
Vanaf 1981 wordt
de productie in
Sassenberg aan de
Rudolf-Diesel-Straße
gecentraliseerd, het
timmerwerk uitgebreid
en de firma “LMC Lord
Münsterland Caravan
GmbH” opgericht.

1 974 – 8 5

Met de integratie
in de Erwin Hymer
Group in 1991 werd
de uitbreiding van de
locatie Sassenberg
mogelijk. Het verhaal
van LMC Caravan
GmbH gaat succesvol
verder.
De passie voor
het mobiele reizen
wordt zichtbaar in
de uitbreiding van
de producten met
campers. Vanaf 1986
begint de productie
van de eerste camperreeks met het alkoof-model “Liberty”.
Dit model groeit snel
in populariteit.

1986
DE EERSTE
CAMPER

In 1994 is LMC de
enige fabrikant die
campers op de markt
brengt met een aparte douche in de ruime
wasruimte. Dit is een
primeur en bevestigt
de pioniersfunctie van
LMC in de camperbouw.

LMC werkt door aan
verdere optimalisatie
van haar activiteiten
door te investeren
in een nieuw klanten
servicecentrum, in
nieuwe machines en
systemen en in nieuwe productiehallen
en logistieke ruimtes.
In 2005 een nieuwe
mijlpaal met de start
van de bouw van alkoof en half-integraal
campers op een Ford
Transit chassis.

In deze jaren werd er
verder geïnvesteerd
in productiemachines
zoals een snijsysteem
doormiddel van
waterstraal techniek,
de dak-straat, het
randverwerkings
centrum en de hagelbeschermingsdaken.
Naast deze investeringen wordt ook de
productie opnieuw
ingedeeld. Op deze
manier blijft LMC
streven naar het
leveren van maximale
kwaliteit in het belang
van haar klanten.

LMC viert 60 jaar passie voor caravannen!
Ter ere van het
jubileum lanceert
LMC een aantrekkelijk
speciaal model voor
de camper- en
caravanmarkt.

De nieuwe productie
hallen in Sassenberg
worden officieel
geopend. Met bijna
verdubbelde productiecapaciteit en
moderne technologie
zet LMC een nieuwe
mijlpaal in haar bedrijfsgeschiedenis.

LMC viert haar 65 jarig
bestaan en kijkt vol
verwachting naar
de toekomst. Voor
deze gelegenheid
introduceert LMC het
Jubileummodel, de
Van 643 G “65 years
edition” met een bijzondere uitgebreide
standaarduitrusting.
Vier het met ons mee!

2020
65 JAAR
LMC
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1 9 91
HET BEGIN
VAN EEN
NIEUW
TIJDPERK
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INHOUD

SY M B O L E N
GFK-dak

8.080 MM

Laadvermogen (kg)

Verswatertank
inhoud (l)

Koelkast
inhoud (l)

Aantal
slaapplaatsen

Totale lengte
(mm)

KG MM
8.080

LLT

BODEM

Toegelaten
totaalgewicht (kg)

Long Life
Technologie

12 jaar garantie
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E L E M E N T

18 C R U I S E R T
28 C R U I S E R V
33 	12 jaar garantie
34 	Chassis
35 LMC iBusCONNECT
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ELEMENT

VO O R D E N I E U W E O N T D E K K E R S
Vakantie met de camper ontdekken, voor
het hele gezin
Pagina 8

CRUISER T

VO O R O N T S PA N N E N R E I Z E N
Op weg naar perfecte ontspanning
Pagina 18

CRUISER V

VO O R AC T I E V E VA K A N T I E G A N G E R S
Uw model voor een flexibele vakantie
Pagina 28
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ELEMENT

E L E M E N T: lachen,
spelen, gelukkig zijn
Ons dynamische instapmodel de Element is precies goed als u de vrijheid van een
camper met uw gezin wilt ontdekken. Met maximaal vier slaapplaatsen en leverbaar
in enkele bedden of queensbed, laten de compacte en doordachte indelingen met
een stahoogte van 2,12 m niets te wensen over. Voor meer slaapruimte bieden wij
optioneel een hefbed aan voor elke Element indeling.

VOOR DE
NIEUWE
ONTDEKKERS
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ELEMENT

Goedemorgen,
mooi leven

Welkom in uw mobiele thuis! Met
zijn moderne design en glanzende
metallic accenten in het interieur
nodigt de Element het hele gezin
uit om, zodra ze binnen stappen,
direct te genieten van het vakantiegevoel. In de T 758 G neemt u
ontspannen plaats aan de ruime
tegenoverliggende zitgroep en
onder de harmonisch op elkaar
afgestemde indirecte verlichting
(optioneel). Wat wil een mens nog
meer?

T 758 G
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ELEMENT

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS
■ De standaard verlichting en speciale leesspots

■
■
■
■
■

zorgen voor de juiste sfeer, zowel om te lezen als
om te ontspannen
De grote koelkast met een inhoud van 142 tot 145
liter biedt u veel ruimte voor verse producten
Slaapcomfort, zelfs voor zeer lange mensen in de
éénpersoonsbedden tot meer dan 2 meter lang
Het optionele elektrische hefbed creëert
eenvoudig 2 extra slaapplaatsen
Praktisch zijn de vele USB-aansluitingen voor het
opladen van uw elektronische apparaten
De royale doucheruimte in XXL formaat zorgt
voor een aangename bewegingsvrijheid

“Handige en praktische oplossingen zorgen voor de gewenste
flexibiliteit op vakantie. Zo laten
de enkele bedden zich doormiddel van het rolbed heel eenvoudig
ombouwen tot een comfortabele
ligweide.”
Patrick Schaar,
Productmanager
T 758 G

THUIS
VOELEN
TIJDENS
VAK ANTIE

T 758 G
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T 758 G
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ELEMENT

SLIM
OPGELOST

1.	Meer bewegingsruimte in het
woongedeelte door het opklapbare tafelblad
2.	Benut de volledige diepte door
de optionele uittrekbare keukenkast
3.	Voldoende ruimte voor schoenen in de uitklapbare opbergvakken
4.	Opbergruimte die van binnen
en buiten toegankelijk is via de
lade van het voor deze serie
ontwikkelde TV meubel in de
entree

2.
T 758 G

3.

1.

T 668 G

4.

T 758 G
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T 758 G
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INDELINGEN

ELEMENT
Voor de nieuwe
ontdekkers

ELEMENT

1.

T 608
Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

2.

T 638
6.980
2.320
2 (3/5)

Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

T 668 G
6.980
2.320
2 (3/5)

Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

6.980
2.320
2 (3/4)

3.

4.

HIGHLIGHTS AAN
DE BUITENKANT
1.	GFK-dak en bodem bieden
bescherming tegen steenslag
en weersomstandigheden
zoals hagel
2.	Verlengde buitenspiegels voor
een perfect zicht
3.	Automotive-achterlichten met
richtingaanwijzers
4.	Optioneel groot raam in de
T-kap voor meer daglicht
5.	Royale garage achter voor
eenvoudig opbergen
6.	Lage instap

5.
6.

T 748
Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

7.410
2.320
2 (4)

BEKLEDING

Brown Coast

UITRUSTING
142/145 L
20/
125 L
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2–5

MAX.

+579
KG

VANAAF

6.980 MM

MAX.

3.500 KG

LLT

BODEM

12 JAAR
GARANTIE

T 758 G
Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

7.410
2.320
2 (4)
T 668 G
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CRUISER T

D E N I E U W E C R U I S E R T:
ontspannen, je goed voel en,
gewoon wegrijden
Onze nieuwe Cruiser serie staat voor comfort en aangenaam rijplezier op weg naar uw vakantiebestemming. De Cruiser T biedt u ruimte voor maximaal vier personen en de onafhankelijkheid die u voor uw reis wenst. Met twee indelingen kunt u kiezen tussen de grotere versie met
een aparte doucheruimte of voor de compactere variant met een gecombineerde sanitaire
ruimte. U kunt zich zeker verheugen op fijne vakantiemomenten met de nieuwe Cruiser T.

VOOR ONT
SPANNEN
REIZEN
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CRUISER T

Samen genieten

Met het beuken-look interieurontwerp, de witte sierlijsten en de
comfortabele bekleding creëert de
Cruiser T een heerlijke sfeer voor
ontspannend reizen. De L-vormige
zitgroep heeft ook rugventilatie,
die zorgt voor een optimale luchtcirculatie en dus voor het beste
binnenklimaat, zelfs op koudere
dagen.

T 732 G
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CRUISER T

1.

T 732 G

SLIM
OPGELOST

1.	Comfortabel kookplezier met het driepits kooktoestel met elektrische ontsteking en glazen
afdekking
2.	Eenvoudig opladen bij de bedden met de flexibele
USB-aansluitingen voor de lichtrails
3.	Uw spullen blijven veilig op hun plek door het
vaste rubberen spansysteem in de opbergvakken
in het slaapgedeelte

3.

2.

T 732 G

22

T 732 G
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CRUISER T

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS
■	
Indirecte verlichting boven de bovenkasten zorgt

voor een warme en gezellige sfeer
■	
Een krachtig begin van de dag na een rustige

nacht in de vaste bedden met volwaardige lattenbodems
■	
De ruime badkamer met aparte douche en toilet
biedt een hoog niveau van comfort en bewegingsvrijheid (T 732 G)
■	
Uw kleding altijd goed in zicht dankzij de geïntegreerde kastverlichting
■	
De ombouw van de midden zitgroep kan eenvoudig een extra slaapplaats tevoorschijn toveren
Toilet- en doucheruimte
■	
Uitklapbare waslijnen in de toiletruimte of in de

douche zorgen voor een geschikte plaats voor het
drogen van natte kleding of wasgoed

“Met de Cruiser serie combineren
we het comfortabele interieurontwerp met grootse functionaliteit en dit laat vakantiegangers
genieten van vele ontspannende
momenten tijdens vakantiedagen.”
T 732 G

Bodo Diller,
LMC merkverantwoordelijke

OPEN EN
LICHT

T 732 G
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T 732 G
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INDELINGEN

CRUISER T

CRUISER T
Voor ontspannen reizen
2.
1.

T 662 G
Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

T 732 G
6.990
2.320
2 (3/5)

Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen

7.550
2.320
2 (3/5)

3.

HIGHLIGHTS AAN
DE BUITENKANT
1.	GFK-dak, voor- en achterzijde
2.	Optioneel uitklapbaar dak
creëert 2 extra slaapplaatsen
3.	Zeer lage opbouwhoogte
4.	Ruime garage achter voor veel
opbergmogelijkheden
5.	Buitendeur van 70 cm breed
met raam en centrale vergrendeling
6.	Lage coupé-instap

5.
4.
6.

ONZE TIP

BEKLEDING
In de koelkast ‘Smarttower’
van 140 liter kunt u veel
vers voedsel bewaren.
Verheug u op samen koken
en genieten tijdens de
vakantie.
Zorba Stone
(standaard)

Nevada Beige
(optie)

UITRUSTING
140 L
10/
102 L

26

2–5

MAX.

+585

VANAAF

6.990 MM

MAX.

3.500 KG

LLT

BODEM

12 JAAR
GARANTIE

KG

T 732 G
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CRUISER V

DE NIEUWE CRUISER V:
verwondering,
avontuurlijk, leef
met de dag

VOOR
ACTIEVE
VAKANTIE
GANGERS

De nieuwe Cruiser V is bijzonder
compact en wendbaar. Hiermee
kunt u de dag actief beleven.
Gesterkt door een stevig ontbijt,
maakt u eenvoudig een kort
uitstapje naar het strand of in de
natuur. Daarna kunt u in de comfortabele zithoek met een heldere
en vriendelijke sfeer uw volgende
bestemming al plannen; een
wandeling door de stad of sightseeing. Vakantie kan zo flexibel
en mooi zijn.
V 646 G (Afbeelding met optie uitklapbaar dak.)
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CRUISER V

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS
■	
In de halfdinette-zithoek kunt u de dag comfortabel beginnen,

genieten van de middag en de avond in een ontspannen sfeer
doorbrengen
■	
Als éénpersoonsbedden of verbreed tot ligweide – slapen op de
koudschuimmatrassen laadt uw batterij op voor een uitstekend
begin van de volgende dag
■	
Talrijke opbergmogelijkheden zoals het opbergvak in de vloer
of de opbergruimte onder de zitting zorgen voor voldoende
opbergruimte

V 646 G

V 646 G (Afbeelding met optie uitklapbaar dak.)

1.

SLIM
OPGELOST

4.

3.
2.
V 646 G
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V 646 G

1.	Handige oplaadmogelijkheden
daar waar u het nodig heeft, met
de flexibele USB-aansluitingen
voor de lichtrails in de zitgroep
2.	Altijd bij de hand zijn de kleinere
gebruiksvoorwerpen in het zijvakje
van de zitgroep
3.	Voldoende opbergruimte voor uw
reisuitrusting in de extra opbergruimtes onder de zitbank
4.	Met het optionele uitklapbare dak
creëert u 2 extra slaapplaatsen

“Speciaal voor compacte
modellen zoals de Cruiser V
ontwikkelt LMC oplossingen
die ruimte creëren zoals de
uitdraaibare tafelverlenging
in de zitgroep.”
Markus Grabosch,
Hoofd Ontwerp en Ontwikkeling

V 646 G
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CRUISER V

CRUISER V
voor actieve vakantiegangers
1.

2.

3.

HIGHLIGHTS AAN
DE BUITENKANT
1.	Optioneel: uitklapbaar dak
2.	Achteruitrijcamera geïntegreerd
in de dakspoiler
3.	Bijzonder smal en wendbaar met
een totale hoogte van ca. 2,69 m
en een breedte van 2,22 m
4.	Grote garagedeur achter aan de
passagierszijde
5.	Lage coupé-instap

4.
5.

INDELING

O N Z E K WA L I T E I T S 
BELOFTE
12 jaar garantie

BEKLEDING
REIZEN
ZONDER
ZORGEN

Zorba Stone
(standaard)

Nevada Beige
(optie)

UITRUSTING
110 L

2–5

10/
102 L

V 646 G
Totale lengte mm
Totale breedte mm
Slaapplaatsen
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6.760
2.220
2 (3/5)

VANAAF

6.760 MM

MAX.

3.500 KG

MAX.

+740

In de caravan- en camperindustrie staat LMC voor kwaliteit, betrouwbaarheid, doordachte techniek en functionele oplossingen. Met onze
opbouw waterdichtheidgarantie*, hagelbescherming en weersbestendigheid door GFK-dakbekleding, GFK-onderzijdebescherming,
GFK-voor- en -achterkant bieden wij u 12 jaar bescherming tegen
binnendringend vocht. Vooral door de installatie van LLT in de
bodem heeft vocht geen kans. Dit geeft uw LMC een pluspunt in
veiligheid, want u kunt rekenen op gegarandeerd 12 jaar ontspannen
en zorgeloos reizen.
LLT

BODEM

12 JAAR
GARANTIE

KG

LLT

BODEM

12 JAAR
GARANTIE

*LMC geeft een opbouw waterdichtheidgarantie van 12 jaar op alle campers via de Long Life Technology,
kortweg LLT. Dit geldt voor campers tot een maximum totaal aantal kilometers van 120.000 km.
Onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een LMC dealer.
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CHASSIS –
veiligheid, functionaliteit
en rijcomfort

ALTIJD
VEILIG
ONDERWEG

Bij LMC werken we uitsluitend samen met partners die voldoen
aan onze zeer hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, zodat u ook
het beste krijgt op het gebied van chassis en aandrijftechniek.
Zo zijn alle LMC-modellen gebouwd op een betrouwbaar en veilig
chassis. Om het rijcomfort en de wegligging te verbeteren, maken
we in alle series gebruik van laagframe chassis met breedspoor
achteras, die ook nieuwe indelingen met royale stahoogte mogelijk
maken.
VEEL RUIMTE
Er is een hoge mate van bewegingsvrijheid gecreëerd doordat de
bestuurderscabine direct verbonden is met het woongedeelte.

STABILITEIT EN VRIJGEVIGHEID
De breedspoor-achteras met de wijd gespreide wielkasten zorgt voor een
grotere rijstabiliteit en royale ruimte.

LMC iBUSCONNECT –
en u heeft uw camper “smart”
onder controle

ALLES IN
ZICHT

Met LMC iBusCONNECT in de Cruiser modellen komt innovatie
samen met intelligente oplossingen en praktische bediening.
Het maakt niet uit of u vanaf de bank wilt controleren of de startaccu
vol is voordat u aan uw reis begint, of dat de schoonwatertank vol
is of wanneer u ervoor wilt zorgen dat de lichten uit zijn als u op
het strand bent – met de innovatieve afstandsbediening van LMC
heeft u uw camper volledig onder controle, zelfs als u onderweg bent.
Nooit meer te warm, te koud of leeg – dankzij LMC iBusCONNECT
behoort dit alles tot het verleden. In plaats daarvan kunt u altijd
een perfect leefklimaat en het veilige gevoel van doordachte
functionaliteit verwachten.
Voor de Element serie is iBusCONNECT als optie verkrijgbaar voor
het regelen van de verwarming en de airconditioning.

LAGER GEWICHT
Het lage frame zorgt voor een lager gewicht en een laag vloerniveau,
terwijl de stabiliteit gewaarborgd blijft. Verdere voordelen: Het verhoogt
het laadvermogen en verlaagt het zwaartepunt.

MODERNE MOTORISERING
De motoren van de nieuwste generatie zijn speciaal aangepast aan de
wensen van camperaars. U kunt kiezen voor een handmatige of automatische versnellingsbak.

SLIMME OPLOSSINGEN
 hassis en motoren van de nieuwste generatie
C
Betere acceleratie door hoge koppel in het lage toerentalbereik
Vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
6d-TEMP met AdBlue-technologie
Verschillende motorvarianten in combinatie met de modernste
handgeschakelde of automatische versnellingsbakken
■ Uitgebreide veiligheidssystemen

■
■
■
■
■
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GENIETEN VAN EEN DIGITAAL BEVEILIGING- EN
BESTURINGSNETWERK – EXCLUSIEF VAN LMC
■	Stel de gewenste temperatuur in en geniet bij thuiskomst

van een perfecte gevoelstemperatuur
■	Bespaar onnodige ritten om niveaus en schakelaars te
controleren
■	Automatisch vers water en afvalwaterniveaus gemakkelijk
in het oog te houden
■	Voel je veilig en schakel de 12 V-voeding uit met één druk
op de knop, terwijl je koelkast natuurlijk blijft draaien
■	Technologie die zelf nadenkt en bijvoorbeeld automatisch
overschakelt van een lege naar een volle gasfles
■	Controleer met het grootste gemak de spanning van de
startbatterij en lees ook eenvoudig de huidige balans van
de stroom en de actuele restcapaciteit van de batterij in
het woongedeelte af
■	Volledige technische controle onderweg
■	Duidelijke en begrijpelijke bediening
■	Hoogste technische veiligheidsnormen
■	Beschikbaar voor alle gangbare Android- en iOS-systemen
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Afgebeelde decoraties zijn niet bij de levering inbegrepen.
Alle wijzigingen, met name van prijzen, technische gegevens, indelingen en uitvoeringen, alsmede op
het gebied van ontwerp en overige, blijven voorbehouden. De informatie betreffende de leveringsomvang, het uiterlijk en de prestaties komt overeen met de bestaande kennis die op het moment van
drukken beschikbaar was. Structuur- of kleurafwijkingen kunnen worden veroorzaakt door druk- of
lichttechniek, maar ook door de aard van de gebruikte materialen en blijven daarom ook voorbehouden.
Bij afmetingen en gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van +/- 5% mogelijk vanwege verschillende
materiaaleigenschappen. Gewichtsspecificaties voldoen aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en
Verordening (EU) 1230/2012.
LMC verleent op alle campers een opbouw waterdichtheidsgarantie van 12 jaar. Voor campers geldt dit
echter tot een maximum totaal aantal kilometers van 120.000 km. Onder voorwaarde van een jaarlijkse
inspectie tegen onkostenvergoeding door een LMC dealer.
Raadpleeg voor meer technische gegevens en details onze huidige prijslijst of raadpleeg een LMC dealer.

LMC Caravan GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
Telefoon +49 25 83/27-0 www.lmc-caravan.de info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Allgemeen directeuren: Ulrich Schoppmann, René Ricken
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