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BUS MET SLIDE-OUT
e James Cook van Westfalia op 
Mercedes Sprinter bestaat al bijna 
25 jaar. Een klassieker dus, die 

zichzelf in 2020 opnieuw uitvindt. Net 
geen zes meter lang is hij handig in de 
stad en op smalle bergweggetjes. Maar 
voor slapen in de lengterichting is dat 
voor een complete camper met een vaste 
badkamer net te kort. Daar heeft West-
falia een antwoord op. Met één druk op 
de knop schuift een slide-out aan de 
achterkant uit en ontstaat een ruim bed 
van 2,07 meter lang. Onder het bed is 

D

WESTFALIA JAMES COOK CLASSIC

In het kort 
Prijs (D) € 74.900, NL niet bekend
Maten (lxbxh) 593 x 202 x 274 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Leeggewicht 2.900 kg

 www.westfalia-mobil.com

Wit interieur
en afgeronde hoeken.

Een dinette
met een forse tafel.

ruimte voor bagage. De uitschuifcon-
structie ziet er solide uit. 
De James Cook Classic heeft verder veel 
extra’s die binnen de standaarduitvoe-
ring vallen, zoals veiligheidsassistentie 
en een airbag voor de bijrijder. Wie nog 
meer wil, zoals een motor van 190 pk of 
vierwielaandrijving in combinatie met 
een 7G Tronic-volautomaat, moet stevig 
bijbetalen. Westfalia levert de James 
Cook met drie soorten daken. Standaard 
is de Classic zonder dakverhoging, 
met een stahoogte van 1,90 meter. De 

AD-uitvoering heeft een hefdak en de 
HD een vast verhoogd dak. In deze beide 
uitvoeringen is bovenin ook een bed. 
Wat de James Cook ook bijzonder 
maakt is het moderne witte interieur. 
Met name de afgeronde kasten en deu-
ren vormen een smaakvol en vloeiend 
geheel. Informatief is het MBAC-multi-
functionele scherm, waarop je alle cam-
perinformatie kunt aflezen. 
Met het optionele vierseizoenenpakket 
is deze camper ook prima geschikt voor 
de wintersport. 
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KAMPEERAUTO 
VAN HET JAAR

Drie campers per categorie genomineerd

e drie categorieën campers waarop het 
publiek kan stemmen, zijn buscampers, 
halfintegralen en integraalcampers. Andere 

soorten zoals liners, alkoven en pick-uptrucks din-
gen niet mee naar een onderscheiding, omdat ze 
weinig worden verkocht in Nederland.
De vakjury, die bestaat uit de Kampeerautoredac-
teuren Leo van Dooren, Ger Elskamp en Ton Visser 
en freelance camperjournalist Willem Laros, heeft 
zich breed georiënteerd in binnen- en buitenland. 
Fabrikanten zijn uitgenodigd aan te geven welke 
campers volgens hen kanshebbers zijn op de titel 
en waarom. Vervolgens hebben de juryleden een 
shortlist samengesteld van zo’n acht campers per 
categorie en die nog eens nader bekeken. Uitein-
delijk heeft de jury per categorie drie nominaties 
geselecteerd, die hier worden gepresenteerd. 
Nu is het woord aan het publiek. Het zijn de 
gebruikers die met de campers jarenlang op pad 
gaan en de voor- en nadelen van technische snuf-
jes of bijzondere indelingen misschien wel het 
best op waarde kunnen schatten. 
Kijk ook op www.nkc.nl > NKC TV > Genomineerden 
Verkiezing Kampeerauto van het jaar 2020.

Jaarlijks presenteren camperfabrikanten 
verbeterde campermodellen. Uit het grote 
aanbod voor 2020 heeft de NKC-vakjury 
per populaire categorie drie campers 
genomineerd voor de titel Kampeerauto 
van het jaar. Nu is het woord aan het 
publiek, dat kan stemmen vanaf 1 oktober. 
TEKST LEO VAN DOOREN, GER ELSKAMP, WILLEM LAROS, MIEKE SCHARLOO EN TON VISSER // 
FOTO’S JOS MARK

D

Ga stemmen
Stemmen kan online vanaf 1 oktober tot 1 november op  
www.nkc.nl/verkiezing of bij de stand van de NKC op de Kampeer 
& Caravan Jaarbeurs in hal 7, stand C050. Deze beurs vindt plaats 
van 9 tot en met 13 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Wie stemt, 
maakt kans op een elektrische vouwfiets. Welke campers de titel in 
de wacht slepen, wordt bekendgemaakt op 23 januari 2020, op de 
beurs de Caravana in Leeuwarden.
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SLIMME CONSTRUCTIESLINER IN POCKETFORMAAT
e Dreamer Living Van onderscheidt 
van andere genomineerde bus-
campers met de grote U-vormige 

zitruimte achterin, de zogenaamde 
lounge. Door het uitschuiven van de lat-
tenbodem is deze om te bouwen tot een 
bed voor twee slapers, die in de breedte 
in deze Fiat Ducato slapen. Overdag is er 
ruimte voor vijf personen om te zitten. 
Ook voorin bij de dinette is veel ruimte. 
De buscamper heeft twee zitruimten en 
dat hebben niet veel campers in deze 
klasse. Boven de dinette is een volwaar-

rankia maakt degelijke en vaak wat 
zware campers, maar tot op heden 
geen buscampers. Met de Yucon 

op de nieuwe achterwielaangedreven 
Mercedes Sprinter brengt de bouwer 
daar verandering in. Hij is er in drie 
varianten: twee van zes meter lang en de 
7.0 Lounge van zeven meter lang en met 
een extra verhoogd dak. Frankia noemt 
zijn Yucons micro-liners en wil daarmee 
zeggen dat er meer comfort en luxe in 
zit dan in andere buscampers.
De inrichting van de Yucon 6.0 is goed 

DF

DREAMER LIVING VANFRANKIA YUCON 6.0

In het kort 
Prijs € 67.600
Maten (lxbxh)  636 x 205 x 288 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 3.129 kg 

 www.dreamer-van.nl

In het kort 
Prijs vanaf € 83.138
Maten (lxbxh) 593 x 202 x 274 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 2.700 kg

 www.frankia.com

Een grote zithoek
in U-vorm achterin.

Voor in de camper 
is een tweede zitruimte.

Het voeteneind steekt 
iets over het keukenblok.

Draaistoelen en 
een uitschuifbare tafel.

dig hefbed geconstrueerd voor nog eens 
twee personen. Het hoofdeinde wordt 
onder een schuine hoek vastgezet, zodat 
de voorstoelen overeind kunnen blijven. 
Punt van aandacht is wel het beperkte 
laadvermogen voor een gezelschap van 
vier volwassenen.
Overal in de hele wagen zitten slimme 
constructies. Zo draait de gepatenteerde 
kledingkast naar binnen in de douche-
ruimte. De kast biedt ruimte voor lan-
gere kleding. Bij gebruik van de douche 
draait de kledingkast gewoon naar bui-

doordacht. Hij is ontworpen voor twee 
personen. Zij zitten op de draaibare 
stoelen en hebben achter zich een uit-
schuifbare eettafel. Deze tafel is tegen 
de wand van de douche geplaatst. Het 
traditionele bankje met twee passa-
giersstoelen ontbreekt. De ruimte die 
daarmee vrij blijft, is benut voor een 
comfortabele bad- en doucheruimte. 
Het keukenblok bij de schuifdeur heeft 
een mooi, strak design. De koelkast is 
aan twee kanten te openen. De twee 
bedden in de lengterichting passen in 

ten. Slim en praktisch. De bovenkasten 
zijn hoog en bieden veel ruimte. Het 
keukenblok heeft twee grote gaspitten 
en tegen de wand zit een metalen plaat 
die spatten van vet opvangt. 
Wintersporters zullen blij zijn met het 
isolatieconcept Xtrem Hybride Protect, 
dat alle wanden en spanten bedekt en 
koudebruggen bestrijdt. De camper 
komt bij min 15 graden binnen drie-
enhalf uur op een temperatuur van 20 
graden Celsius. De afvalwatertank is 
geïsoleerd.    

deze korte camper doordat het voe-
teneinde iets over het keukenblok kan 
schuiven. De hoofdeinden kunnen 
omhoog. Ondanks de beperkte opbouw-
lengte is de bergruimte achterin fors en 
goed toegankelijk. Op lading hoeft dus 
niet direct beknibbeld te worden. 
De wintervastheid is op Frankia-niveau. 
Een LifePO4-accu en de combinatie 
van een diesel- en elektrische kachel is 
standaard. De Yucon biedt standaard 
alle rijassistentie-opties van de nieuwe 
Mercedes Sprinter. 

Categorie
BUS - 

CAMPER

Categorie
BUS - 

CAMPER

VERKIEZING KAMPEERAUTO



KAMPEERAUTO 8 - 2019 WWW.NKC.NL66 67WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 8 - 2019

TE ZIEN OP DETE ZIEN OP DE

VERKIEZING KAMPEERAUTO

CAMPERPLEZIER MET STERSMAL ALS EEN BUSCAMPER
e Bürstner Lyseo M Harmony Line 
biedt met de nieuwe Mercedes 
Sprinter als basisvoertuig veel 

kwaliteit en veiligheid. Hij is standaard 
al met verschillende assistsystemen uit-
gerust en met de optiepakketten worden 
dat er nog meer. 
De Bürstner is gebouwd op een hoog 
Mercedes-chassis met achterwielaan-
drijving. Van binnen is er veel ruimte 
en wooncomfort, mede dankzij de 
vlakke vloer. Ook heeft de wagen een 
extra grote toegangsdeur. Vier perso-

en compacte halfintegraal als alter-
natief voor een buscamper? Hij 
bestaat. De opbouw van de Adria 

Compact is met 2,12 meter nog geen 
tien centimeter breder dan een bus-
camper. Zo kom je toch wat makkelijker 
door smalle straatjes dan met een nor-
male halfintegraal. Toch biedt de zeven 
meter lange halfintegraal op basis van 
de Fiat Ducato heel veel ruimte voor 
zowel de passagiers als voor de bagage. 
Vier personen kunnen er in meerijden 
en drie kunnen erin slapen. Twee op de 

DE

BÜRSTNER LYSEO M HARMONY LINE 690GADRIA COMPACT SUPREME DL

In het kort 
Prijs vanaf € 83.350
Maten (lxbxh) 699 x 232 x 299 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 3.060 kg 

 www.buerstner.nl

In het kort 
Prijs vanaf € 74.990
Maten (lxbxh)  699 x 212 x 278 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 2.900 kg 

 nl.adria-mobil.com

Veel leefruimte
en wooncomfort.

De bedden zijn samen
te voegen tot één geheel.

De keuken 
heeft veel bergruimte.

De dinette bestaat uit twee
banken tegenover elkaar.

nen kunnen meerijden. Standaard is 
er slaapplaats voor twee personen op 
de langsbedden achterin, die uiteraard 
samen te voegen zijn. Optioneel is een 
derde slaapplaats te creëren met een 
hefbed dwars boven de dinette. Dineren 
kan met vier personen op de L-vormige 
dinette met de draaibare cabinestoelen.
Koken gebeurt in de ruime keuken aan 
de rechterzijde, met een driepitsgasstel 
met elektrische ontsteking. Een oven is 
optioneel leverbaar. Het voedsel bewaar 
je in de absorptiekoelkast van 142 liter. 

lengtebedden achterin, die aan elkaar 
verbonden een riante ligvlakte vormen. 
De derde in een op de dinette te creëren 
dwarsbed. 
De ruime dinette volgt de huidige trend 
met aan weerszijden een zitbank in de 
lengterichting. Samen met de gedraaide 
cabinestoelen en de grote tafel in het 
midden vormen ze een gezellige zithoek, 
waar plaats is voor zes personen. De 
ruime keuken heeft een compressor-
koelkast van 90 liter en biedt veel berg-
ruimte. 

Opvallend is de bijzonder ruime badka-
mer. Ook de garage is heel riant en met 
een optionele tweede deur ook aan de 
linkerzijde te bereiken.   

De zeer praktische Adria-badkamer met 
klapwand bevindt zich naast de ingang 
tegen de rechterzijwand. Met de klap-
wand is het naar keuze een douche of 
een toilet, zonder gordijntjes of andere 
rammelende obstakels.
De Compact Supreme wordt geleverd 
met de nieuwe Fiat-motor van 120 pk, 
maar de wagen is ook leverbaar met 
motoren van 140, 160 of 180 pk. Wie 
de voorkeur geeft aan de nieuwe negen-
trapsautomaat, kan kiezen uit de laatste 
twee opties.   
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KLASSE ZONDER OPSMUKSTANDAARD COMPLEET
einsberg presenteert zijn aller-
eerste integraalcamper en schudt 
meteen de markt in dit segment 

op door een zeer concurrerend prijs-
kaartje op tafel te leggen. De CaraCore 
700 MEG op Fiat Ducato is voorzien van 
alle gemakken en biedt de ruimte die je 
van een integraal van zeven meter mag 
verwachten. Het dak is bekleed met gfk 
tegen eventuele hagelschade, er is een 
extra accu van 75 Ah aan boord en de 
bestuurder kan rekenen op rijassisten-
tie, zoals ABS, ESP en hill holder. 

et standaard heel veel extra’s in 
de basisprijs inbegrepen krijg je 
met deze Carado T338 een heel 

complete halfintegraal voor twee of 
vier personen. Het voor de twee extra 
slaapplaatsen benodigde hefbed is 
wel optioneel. Het interieur van deze 
camper is modern en smaakvol met 
veel licht, dankzij het panoramaraam 
boven de cabine. De T338 heeft twee 
comfortabele in het midden te koppelen 
lengtebedden. De badkamer is compact 
maar compleet en zonder gordijntjes. De 

WM

WEINSBERG CARACORE 700 MEG

In het kort 
Prijs € 71.217
Maten (lxbxh) 741 x 232 x 279 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg 
Rijklaargewicht 3.085 kg

 www.weinsberg.com

In het kort 
Prijs  vanaf € 59.890
Maten (lxbxh) 696 x 232 x 290 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 2.780 kg

 www.carado.de/nl

De zitgroep biedt 
ruimte aan vijf personen.

De lengtebedden
zijn koppelbaar.

Een zeventig centimeter brede deur 
geeft toegang tot het woongedeelte. 
De zitgroep heeft in hoogte verstel-
bare draaistoelen, een tafel met een 
uitschuifbaar onderblad en biedt 
ruimte aan vijf personen. De tv kan 
weggeborgen worden in het muurtje 
tussen keuken en zitgroep. Douche en 
toilet bevinden zich aan weerszijden 
van de camper en bieden voldoende 
bewegingsruimte. Achterin staan twee 
koppelbare lengtebedden en voorin 
is een hefbed voor twee personen. De 

keuken is ruim met een driepitsgasstel, 
veel kastruimte en een dubbeldeurs 
absorptiekoelkast van 167 liter. De 
dinette heeft een extra bankje achter 
de bijrijdersstoel. De camper heeft een 
brede toegangsdeur. 
Als extra is de wagen uit te rusten met 
een motor van 140 pk, aluminium wie-
len, een tweede luik naar de garage en 
nog veel meer. De Carado T338 is een 
camper met een uitstekende prijs-kwali-
teitverhouding.   

keuken is compact en toch compleet, 
met voldoende opbergruimte. De kast-
jes en laden zijn voorzien van softlock. 
De wagen heeft een flinke garage, waar 
gewone fietsen in passen. Standaard 
heeft deze garage aan beide kanten een 
toegangsdeur. Alles is netjes afgewerkt 
en oogt degelijk. De vormgeving van de 
CaraCore is strak en modern, zonder 
overbodige opsmuk. Dat geldt zowel 
voor het interieur als het exterieur, dat 
een eigen smoel heeft, met led-koplam-
pen en led-achterlichten.   
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De keuken
heeft veel kastruimte.

Veel licht in het interieur,
dankzij het panoramaraam.

CARADO T338 
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KLASSIEK EN RUIMTHUISBIOS ONDERWEG
e Kosmo is de instapserie van 
Laika, die een schappelijke prijs 
aan stijlvolle campers koppelt. De 

nieuwe Kosmo 909 op Fiat Ducato volgt 
de klassieke indeling van integraalcam-
pers die populair is in Nederland. Ach-
terin bevinden zich twee lengtebedden 
van ruim twee meter, die met elkaar 
verbonden een grote ligweide vormen. 
Ervoor zijn links en rechts respectieve-
lijk een douche en een toilet met een 
fonteintje. Dan volgen links de keuken 
met veel aflegoppervlak en de comforta-

e Itineo RC 740 op Fiat Ducato is 
een uitkomst voor filmliefhebbers 
die er graag met de camper op uit 

trekken. De slaapruimte met een onge-
wone indeling is tot een comfortabele 
bioscoop om te bouwen. Daarvoor heb 
je overigens nog wel het extra multime-
diapakket met een ledprojector en een 
extra groot scherm nodig.
In de RC 740 is het queensbed achterin 
overdwars geplaatst. Dit bed kan bij het 
hoofdeinde worden opgeschoven, zodat 
je lekker kunt zitten en er bovendien 

DD

LAIKA KOSMO 909ITINEO RC 740

In het kort 
Prijs vanaf € 76.290
Maten (lxbxh) 741 x 233 x 290 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 3.020 kg

 www.laika.it/nl/

In het kort 
Prijs € 76.750
Maten (lxbxh) 743 x 235 x 294 cm
Maximaal gewicht 3.500 kg
Rijklaargewicht 3.099 kg

 www.itineo-camper.nl

Douche en toilet zijn 
tegenover elkaar geplaatst.

De zithoek biedt ruimte
aan vijf volwassenen.

Aparte ruimtes 
voor douche en toilet.

De L-vormige keuken
heeft voldoende ruimte.

bele zitgroep. Handig is de uitschuifbare 
tafel, waaraan gemakkelijk vijf volwas-
senen kunnen zitten.
Groot pluspunt voor lange Nederlanders 
is de hoogte binnen van 2,13 meter. 
Zelfs onder het hefbed voorin hoeven 
de meeste mensen niet te bukken. Die 
hoogte brengt automatisch ook meer 
bergruimte met zich mee in de net iets 
groter uitgevallen plafondkasten met 
softlock. De toegangsdeur is met zeven-
tig centimeter extra breed en de instap 
heeft een binnentrede, zodat je gemak-

meer omloopruimte ontstaat. Tegenover 
het bed is dan op de wand ruimte voor 
het grote projectiescherm, waar je lekker 
films op kunt kijken. Fijn is het extra 
brede raam boven het hoofdeinde, dat 
zo laag is dat een inbreker er niet door-
heen past. Met een gerust hart kun je 
het open laten staan.
Het dwars plaatsen van het bed levert 
een flinke ruimtebesparing op. Zo zijn 
een separate douche- en toiletruimte 
mogelijk, zonder dat er bespaard moet 
worden op de ruimte voor de keuken en 

kelijk in en uit de camper kunt stappen.
In de flinke garage passen eenvoudig 
twee gewone fietsen. Fijn zijn de grote 
toegangsdeuren aan beide kanten. 
Sjorogen op de rails maken de garage 
compleet.
De Kosmo 909 wordt standaard op een 
light chassis geleverd, maar een heavy 
chassis is ook leverbaar, waarbij dan een 
maximum toegestane massa van 4.400 
kilogram mogelijk is. Dat is een goede 
optie voor wie met z’n vieren op pad wil. 
Dan is wel het C1-rijbewijs vereist. 

de zitgroep. In de relatief grote L-vor-
mige keuken is het fijn kokkerellen. De 
zitgroep met twee lengtebanken aan 
weerszijden van de camper is gerust 
riant te noemen. Handig is dat de eetta-
fel te halveren is, zodat je gemakkelijk 
naar de cabine kunt. Boven die cabine 
hangt nog een hefbed voor twee per-
sonen. De garage met twee toegangs-
deuren is vrij smal, maar net breed en 
hoog genoeg om twee fietsen te kunnen 
vervoeren. Aan beide zijden is een toe-
gangsdeur.  
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