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Kinderen en kamperen: een gouden combinatie. Overdag lekker ravotten en chillen 
met campingvriendjes, ’s nachts slaap je in je lekkere caravanbed. Voor deze caravan-
test zetten we drie instapmodellen met een speciale gezinsindeling op een rijtje.
TEKST PAUL CNOSSEN FOTOGRAFIE JACCO VAN DE KUILEN LOGISTIEK ED BROER EN MARCEL SLUITER  MET DANK AAN FAMILIE VAN DER VELDEN
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Test caravans

Dethleffs is onderdeel van de Hymer 
Group, het concern achter een keur aan 
caravan- en campermerken. Enkele jaren 
geleden introduceerde het merk de C’Joy, 
een model dat bij zijn introductie het 
antwoord was op de marktvraag naar 
lichtere caravans. 

De traditionele Dethleffs-modellen zoals 
de Camper en de Nomad zijn door hun 
luxe en uitgebreide uitrusting vaak te 
zwaar voor de steeds lichter wordende 
trekauto’s. Bovendien zaten we in de 
naweeën van een algemene malaise op 
de caravanmarkt, de klant snakte naar 
een kwalitatief goede caravan voor een 
gunstige prijs. De schaalgrootte van 
Hymer leidde tot een slimme en kosten-
besparende samenwerking tussen Deth-
leffs, Bürstner en later ook LMC, wat 

Het verhaal bij de Dethleffs C’Joy gaat 
goeddeels ook op voor de LMC Sassino. 
Deze is immers, zoals beschreven, één van 
de drieling. Maar er zijn toch wel degelijk 
verschillen te melden.

De Sassino kwam wat later dan de eerste 
modellen uit de trits op de markt en was 
een breuk met wat we van het toch wat 
voorname LMC gewend zijn. De appeltjes-
groene bestickering aan de buitenkant is 
duidelijk anders dan de gedekte kleuren 
van bijvoorbeeld de Style en Musica van 
LMC. De achterlichten met chroom-
accenten zijn eigenlijk de enige verwij-
zingen naar de luxueuze komaf van LMC. 
De afwerking binnen sluit wel meer aan 
bij de merkstijl. Waar de C’Joy tamelijk 
frivool is met wat contrastkleuren, is de 
Sassino met ton sur ton-kleuren getooid. 

resulteerde in de C’Joy, Premio Life en 
Sassino. De blauwdruk voor de buitenkant 
en indelingen is voor elk van de drieling 
gelijk; door te variëren met de omvang 
van het leveringsprogramma, uitrusting, 
kleuren en materiaalgebruik ontstaan 
toch kenmerkende verschillen.

Vier indelingen
De C’Joy is er in vier indelingen, waarvan 
er opvallend genoeg drie een vast twee-
persoons dwarsbed hebben, één heeft 
een configuratie met twee losse lengte-
bedden. Hoewel alle modellen ook voor-
zien zijn van een tot bed om te bouwen 
zithoek, is eigenlijk alleen de hier 
getoonde 480 QLK geschikt om met meer 
dan twee personen in te bivakkeren. De 
basisprijzen lopen uiteen van € 13.790 tot 
en met € 15.790.

Dethleffs C’Joy 480 QLK LMC Sassino 470 K

Eerste introductie
Caravans met stapelbedden
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Weinsberg is al decennialang bekend van 
kampeerauto’s, sinds een aantal jaar 
levert het Knaus Tabbert-concern onder 
die merknaam ook een reeks instapcara-
vans. 
 
Traditioneel maar gasvrij
Het leveringsprogramma is niet te inge-
wikkeld: je hebt de CaraOne, al dan niet 
aangekleed met een van de vaste optie-
pakketten, en de CaraCito. De laatstge-
noemde is de nieuwe instapper van 
Weinsberg, met een vanafprijs van onge-
veer € 12.500. Er is duidelijk afstand tot 
het design en de techniek van andere 
producten van Knaus en Tabbert, de 
rechttoe-rechtaanvormgeving staat in 
schril contrast met de hippe concern-
broeder T@B. De opbouw is traditioneel, 
met een houten geraamte en geheel 

aluminium beplating. Het model is echter 
op een heel andere manier wel opzienba-
rend, namelijk omdat een gasinstallatie 
niet standaard is. Koken en verwarmen 
gaan op elektriciteit. Opvallend genoeg is 
de gasloze CaraCito altijd uitgerust met 
een airconditioning. Daarmee plaatst 
Weinsberg de CaraCito gelijk in een vakje: 
dit is een caravan om een paar weken per 
jaar op een luxe (lees: van sterke stroom-
aansluiting voorziene) camping vakantie 
mee te vieren. Het leveringsprogramma 
omvat vijf indelingen, met typische 
modellen voor tweepersoonsgebruik, 
modellen voor gezinsgebruik waarbij de 
kinderen in een tentje slapen en volwaar-
dige gezinswagens met kinderkamer. 
De voordeligste CaraCito kost € 12.370, 
de duurste € 16.040. 

Het geeft een wat tijdloze uitstraling. De 
houtvrije LLT-techniek die LMC als enige 
merk van de Hymer Group introduceerde, 
heeft slechts ten dele zijn weg naar de 
Sassino gevonden. Anders dan de Deth-
leffs en Bürstner heeft de LMC een 
volledig kunststof bodem.

Slechts twee series
Kennelijk wil LMC met de Sassino niet 
teveel de budgetkant op, de kleinste vari-
anten van de Dethleffs C’Joy hebben 
geen LMC-evenknie. Daardoor is de 
Sassino slechts in twee indelingen te 
koop: de 460 E met enkele lengtebedden 
en de hier getoonde 470 K met dwarsbed 
en stapelbed. De prijzen voor de LMC 
Sassino starten bij € 15.280. 

Weinsberg CaraCito
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Test caravans

DDat gezinnen het campingleven heront-
dekken is een feit. Nadat een aantal jaar 
geleden de trend van kant en klare huur-
tenten inzette, is nu de ‘gepimpte’ retro-
caravan het helemaal. Dit jaar kende de 
groei van kamperen een ongekende piek, 
uiteraard vanwege de (mondiale) gezond-
heidssituatie. Het gevolg was dat occa-
sionpleinen van caravandealers leeg 
waren. De prijzen voor gebruikte caravans 
lagen in verhouding tot de nieuwprijs al 
hoog, door de recente toegenomen popu-
lariteit zijn ze helemaal door het dak 
gegaan. Tegelijkertijd realiseren we ons 
dat er op de matrassen en kussens van 
occasions ooit andere kampeerders 
hebben geleefd en hun sporen hebben 
nagelaten.
Tel het bovenstaande bij elkaar op en je 
begrijpt dat fabrikanten die voor het geld 
van een occasion een splinternieuwe 
caravan met familie-indeling leveren 
goud in handen hebben.

De techniek
Voor deze test voeren we enkele belang-
rijke modellen ten tonele. Alle drie zijn ze 
voorzien van een indeling met een dwars-
bed voorin, een dinette halverwege en 
een stapelbed achterin. De C’Joy 480 QLK 
van Dethleffs en de LMC Sassino 470 K 

zijn op grote lijnen identiek. Dat is niet zo 
gek. Ze komen niet alleen uit hetzelfde 
concern, de Hymer Group, ze worden ook 
nog eens zij-aan-zij gebouwd in de fabriek 
in Sassenberg. Dat verklaart ook gelijk de 
naam van de LMC. Hun silhouet is iden-
tiek, de standaardindeling van de ramen 
wijkt niet af. Het interieur lijkt inwissel-
baar. Ook het stapelbed achterin is 
precies hetzelfde. Er is één belangrijk 
verschil aan te wijzen en dat is de bouw-
wijze van de bodem. De structuur van de 
C’Joy is van bodem tot dak geheel traditi-
oneel gebouwd, dus met sandwichpa-
nelen van schuim en hout en een houten 
skelet. LMC vindt dat ook kopers van hun 
voordelige instapper van de voor dit merk 
exclusieve LLT-techniek moeten kunnen 
profiteren. Een volledig volgens LLT-maat-
staven opgetrokken constructie is geen 
haalbare kaart in deze prijsklasse en 
productie, maar de volledig kunststof 
vloer is uiteraard een unicum in dit 
marktsegment. 
Kenmerkend is dat zowel de Sassino als 
de C’Joy een polyester dak en front 
hebben, wat bij een zware hagelbui een 
direct voordeel oplevert ten opzichte van 
deukgevoeliger aluminium. De zijwanden 
zijn van geprofileerd aluminium. De LMC 
en Dethleffs hebben een buitenbreedte 
van slechts 212 cm. Dat verlaagt de lucht-
weerstand ten opzichte van modellen 

met de meer gebruikelijke 230 cm maat-
voering. Hoe het vanbinnen uitpakt, 
melden we later in deze test.
Alleen aan de achterzijde verraden de 
Dethleffs en de LMC dat ze geen eeneiige 
tweeling zijn. De Sassino heeft grote, luxe 
ogende achterlichtclusters, de C’Joy doet 
het met losse ronde pitjes.

Van het gas af
De Weinsberg CaraCito 470 QDK is de 
grote uitdager van de Hymer-bloedbroe-
ders. Niet alleen is de CaraCito een 
nieuwe loot aan de stam van het instap-
merk van Knaus Tabbert, het is ook Euro-
pa’s eerste caravan in serieproductie die 
in de basis geheel gasloos geleverd wordt. 
Je zou daar een extravagante koets 
omheen verwachten, gasloos is toch een 
breuk met een jarenlange traditie. Maar 
niets is minder waar. De bouwwijze is 
eenvoudig. In het skelet zit gewoon hout, 

Weinsberg breekt 
met jarenlange 
traditie

De Dethleffs C’Joy mag dan een  
instapper zijn, hij heeft wel chique  
chromen kastgrepen

Geen gasfornuis maar een keramische kookplaat in de Weinsberg
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 = uitstekend  
  = goed
 = voldoende
  = matig 
  = slecht

Onze werkplek
De openingsfoto is gemaakt op het campinggedeelte van Recreatiepark De Oude Maas
in Barendrecht. Het park biedt naast (seizoen)kampeerplaatsen en camperplekken ook 
een jachthaven en vakantiehuisjes. Vanaf vrijwel elke plek is er zicht op de Maas, heel 
bijzonder zijn de tentplekken pal aan de oever van de rivier. 
i recreatieparkdeoudemaas.nl 

Campolife Heinenoord bood ons een overdekte werkplek voor de metingen en techni-
sche fotografie, zodat we ondanks de zeer slechte weersomstandigheden ons werk 
droog konden doen. i campolife.nl

de complete buitenbeplating is, los van 
enkele kunststof afdekkappen, van alumi-
nium. Het dak, het front en de achter-
wand zijn glad uitgevoerd, de zijwanden 
hebben een profilering. Aan de achter-
zijde zien we zelfs dezelfde achterlichtjes 
die concurrent Dethleffs gebruikt. De 
CaraCito heeft een standaard buiten-
breedte van 232 cm.

Customizen
Alle drie de caravans staan op een AL-KO- 
chassis, waarbij Dethleffs en LMC een 
delta-as hebben. Weinsberg kiest voor de 
steeds gebruikelijker wordende rechte as. 
Omdat een rijproef geen onderdeel is van 
de caravantest, hebben we niet kunnen 
ervaren of er enig verschil in wegligging is.

Opvallend is dat beide concerns hun 
instapmodellen heel basic aanbieden. 
Uiteraard zijn ze standaard al kampeer-
klaar, maar je bent dan niet van alle 
gemakken voorzien. Spotjes, extra stop-
contacten, sfeerverlichting en zelfs een 
stabilisator staan op de optielijst. Aan de 
andere kant betaal je dan ook niet voor 
uitrusting die je zelf niet nodig acht en 
kun je je caravan helemaal ‘customizen’, 
een benadering die de beoogde kopers 
ook kennen van bijvoorbeeld auto’s en 
abonnementen. Dat neemt niet weg dat 
de prijzen behoorlijk kunnen oplopen  
en dat je bij het bestellen goed moet 
opletten of je zaken die achteraf niet in  
te bouwen zijn, vergeten bent.

De verduisteringsrollo’s bij het dwarsbed
van de Dethleffs en LMC zijn kwetsbaar

Geen gasflessen in de disselkast van de 
Weinsberg, dus volop opbergruimte

De bodem van de Sassino is geheel van 
kunststof

Zo testen we
Deze caravantest is 
 uitgevoerd door de 
KCK-redactie in samen-
werking met ANWB 
Experts. Vanwege de 
actuele gezondheidssitu-
atie waren er dit jaar 
geen lezersteams bij de 
test betrokken. Aan de 
hand van een vast rap-
port zijn de verschillende 
aandachtspunten beoor-
deeld en voorzien van 
een score van 1 tot 5. Het 
optellen van de punten 
per onderdeel leverde 
een theoretische winnaar 
op. In een overleg zijn de 
nuances aangebracht. 
Dit resulteert in het aan-
wijzen van een defini-
tieve winnaar. Vóór 
publicatie is de tekst ter 
inzage voorgelegd aan 
de Nederlandse merk-
vertegenwoordigers.

De score 
verklaard
De beoordeling van een 
caravan noteren we met 
een relatieve vergelij-
kingsscore, die alleen 
 binnen deze test geldt. De 
caravan die het beste 
scoort op een onderdeel, 
krijgt daarvoor vijf bolle-
tjes. De scores van de con-
currenten geven de 
positie weer ten opzichte 
van de best beoordeelde 
caravan. 
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Test caravans

De eettafel schuif 
je onder het bed

De Weinsberg CaraCito heeft een binnen-
breedte van 217,5 cm, tegen 200 cm voor 
de Dethleffs en de LMC. Toch hebben de 
laatstgenoemden de ruimste dinette. 
Deze staat in de lengte, je loopt tussen de 
banken door naar het vaste bed in de 
‘boeg’. Om dat te vereenvoudigen is het 
bed verhoogd geplaatst, de eettafel 
schuif je onder het bed. Door de hoogte 
ontkom je er niet aan om een voetje op 
het zitkussen te moeten zetten om in bed 
te klauteren. In de dinette kun je tamelijk 
ruim zitten met vier tot vijf mensen. In de 
Weinsberg moet je daarvoor meer passen 
en meten. De dinette staat in de breedte, 
daarnaast moet er ruimte voor het 
gangpad en de keuken overblijven. De 
wielkast onder de tafel beperkt de been-
ruimte aanzienlijk. Wil je het tweeper-
soonsbed in, dan kan de eettafel gewoon 
op zijn plek blijven. Gelukkig maar, want 
we moesten flink prutsen om ’m uit zijn 
bevestiging te halen. De instap van het 
dwarsbed is op standaardhoogte.

Klauteren
De op het eerste gezicht slimme indeling 
van de Dethleffs en LMC blijkt in de prak-
tijk minder doordacht. De matraslengte 
van 190 cm is eigenlijk niet toereikend 
voor een volwassen Hollander. Een deel 
wordt immers ook nog opgesnoept door 
je hoofdkussen, waardoor er voor je 
lichaam hooguit 175 cm overblijft. Daarbij 
komt dat de onderrand van de ramen op 

De interieurs van de drie caravans hebben dezelfde indeling. Dwarsbed voorin, 
een dinette boven de as en een stapelbed achterin. Daartussen zijn de keuken 
en het sanitair gebouwd. Hier blijkt dat het aloude gezegde ‘het komt uit de 
lengte of de breedte’ opgeld doet.

gelijke hoogte met het matras zit. Je bent 
met je voeten of hoofdkussen eigenlijk 
permanent tegen de verduisteringsrollo’s 
aan het duwen. Dat kan nooit goed zijn 
voor de levensduur. De breedte van 
146 cm is wel erg prettig. Het vaste bed in 
de Weinsberg is een stuk smaller (op het 
breedste punt 138 cm, bij de benen 
126 cm), een offer dat je moet brengen 
voor de 60 cm kortere binnenlengte. In de 
lengte heb je ruim 200 cm ter beschik-
king, anders dan bij de Dethleffs en LMC 
zijn er twee losse matrassen. Door de 
constructie van de keuken en een wandje 
tussen de dinette en de slaapplek heb je 
een opgesloten gevoel, anders dan bij de 
Dethleffs en de LMC scheidt een gordijn 
het bed van de rest van het interieur af. 
Met behulp van extra kussens zijn de 
dinettes van alle drie de caravans om te 
bouwen tot slaapplek. Bij de Weinsberg 
ontstaat een riant eenpersoonsbed, de 
Dethleffs en LMC zithoek biedt plaats aan 
twee slapers. Maar of het bruikbaar is? 
Een nachtelijk toiletbezoek van de 
ge bruikers van het dwarsbed leidt tot  
een klauterpartij over de ‘onderburen’.  
Wie ’s avonds nog graag aan tafel een 
boekje leest of een spelletje doet, moet 
bij alle drie de caravans leeslampjes bijbe-
stellen. In de Dethleffs en LMC is dat een 
mooie rail met verstelbare spotjes en de 
mogelijkheid om een usb-stopcontact in 
te klemmen, in de Weinsberg krijg je 
 softtouch spotjes, aangevuld met indi-
recte sfeerverlichting boven de boven-
kastjes. 

Beoordeling dinette en dwarsbed
Dethleffs  
LMC    
Weinsberg   

Dinette en dwarsbed
Schuiftafel of retrodecor
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DDe toiletruimte is er bij alle drie alleen 
voor de spreekwoordelijke hoge nood. Bij 
de Dethleffs en LMC is de cel nog tamelijk 
ruim bemeten. De test-Dethleffs had de 
optionele vaste pvc vloer met opstaande 
rand en afvoerputje. Er is voldoende 
beenruimte wanneer je op het toilet zit. 
Een kastje met ingebouwde wasbak biedt 
ruimte aan handdoeken en toiletgerei. Er 
is geen mogelijkheid om de opbergruimte 
af te sluiten. Het daglicht en de ventilatie 
komen van een vast dakrooster. 

Boiler optioneel
Het Weinsberg-toilet is creatiever maar 
niet per se handiger. De toegang is drem-
pelloos, de uitrusting is wel karig. Je moet 
kiezen tussen gebruik aangezien het 
badmeubel ingeklapt moet worden als je 
het toilet wilt gebruiken. Er is geen enkele 
kastruimte, hooguit kun je je tandenbor-
stel kwijt op het richeltje van de wasbak. 

In deze caravans ga je niet uitgebreid toilet maken, ze zijn overduidelijk  
alleen voor hoognodige bezoekjes aan het toilet of voor tandenpoetsen.  
Toch verschilt de invulling van de ‘natte cel’ duidelijk bij de drie fabrikanten.
Zeker in de Weinsberg is het even wennen.

De test-Dethleffs heeft 
een optionele douchevloer 
met afvoer

De badkamers van de LMC 
en Dethleffs zijn nog best 
ruim

De Weinsberg-badkamer 
is sober, met een opklap-
bare wastafel. Het raam is 
optioneel

De Dethleffs- 
eettafel 
schuif je een-
voudig onder 
het dwars-
bed, zo creëer 
je een forse 
vrije ruimte

De LMC 
heeft 
dezelfde 
dinette, hier 
met uitge-
schoven 
tafel 

Het bloem-
decor op de 
Weinsberg-
tafel is een 
leuke knip-
oog naar 
retro cara-
vans

De testcaravan had een extra zijvenster in 
de badkamer, standaard is er een ventila-
tierooster in het plafond. In alle drie de 
caravans is warm water niet bij de prijs 
inbegrepen. Voor een (elektrische) boiler 
moet je extra in de buidel tasten. Ook een 
douchevoorziening is niet standaard 
aanwezig, maar gezien de geringe bewe-
gingsruimte kun je je geld beter aan een 
andere extra uitgeven. We missen een 
stopcontact in alle drie de badkamers, 
bovendien is het lichtknopje in de Deth-
leffs en LMC zeer onhandig geplaatst. In 
de Weinsberg doe je het badkamerlicht 
vanuit het interieur aan. Een vaste vers-
watertank is bij alle drie optioneel. 

Beoordeling van het sanitair
Dethleffs   
LMC   
Weinsberg  

Sanitair
Alleen voor hoge nood
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Test caravans

Op het eerste gezicht zijn de kinder-
bedden van alle drie de caravans min of 
meer gelijk. Toch zit het verschil ’m hier in 
de details. Zelfs de LMC en Dethleffs 
verschillen hier van elkaar. LMC heeft in 
de Sassino bij het hoofdeinde opberg-
tassen gemaakt, zodat speelgoed niet in 
bed ligt tijdens de nacht. Bij alle drie 
komen we een vrolijk kinderlampje mét 
usb-laadpoorten tegen.

Extra bagageruimte 
De drie fabrikanten kiezen voor een 
opklapbare bedbodem voor het onderbed 
en dus niet voor een kleine zithoek die 
ook weleens wordt toegepast bij deze 
indelingen. Door deze constructie 
ontstaat er ruimte voor grote objecten, 
zoals een fiets. De Dethleffs en LMC 
hebben standaard een garagedeur naast 
het bed. Bij de Weinsberg is het een zeer 
aan te raden optie. Door de vaste trap op 
zijn bed is de onderruimte anders lastig te 
beladen met grote spullen. Bij de Deth-
leffs en LMC is het aluminium trappetje 
afneembaar en geldt er bovendien een 
gewichtsrestrictie van 80 kilo voor het 
bovenbed. Uit veiligheidsoogpunt geven 
we de voorkeur aan de vaste Weinsberg-
trap. In de Weinsberg zijn de matrasmaten 
210 x 70 cm, de Dethleffs en LMC hebben 
verschillende maten: 190 x 64 onder en  
190 x 73 boven. 

Beoordeling van de stapelbedden
Dethleffs  
LMC   
Weinsberg   

Dethleffs, LMC en Weinsberg gunnen de kinde-
ren een lekker bed. De stapelbedden over de 
volledige breedte zijn voor de jongste kampeer-
ders ruim bemeten en voorzien van een goede 
matras. Valbeveiliging voor het bovenbed is 
puik voor elkaar.

Het identieke 
LMC-bed, maar 
dan zonder trap 
en valnet 

Weinsberg kiest 
voor een vaste 
trap 

Het Dethleffs-stapelbed met valbeveiliging en trap

Stapelbedden
Het kinderdomein
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IIn de gasloze Weinsberg kook je op een 
keramische plaat. Er zijn twee kook-
velden, tezamen goed voor 3.500 watt 
stroomverbruik. Dat is erg veel en vergt 
een stroomsterkte van 16 ampère aan de 
paal van de camping. Naast het keuken-
blok staat in de 470 QDK een hoge, ener-
giezuinige compressorkoelkast, andere 
gasloze CaraCito-modellen hebben een 
zeer kleine koelkast. De Dethleffs en  
LMC hebben een driepitsgasstel met 
verzonken bediening zonder piëzo- 

In een gezinscaravan is de keuken belangrijk. Elke dag uit eten gaan met de 
kinderen loopt aardig in de papieren en de skottelbraai of barbecue wil ook 
weleens een dag vrijaf. Daarnaast is de koelkast een belangrijk punt van aan-
dacht, want de cola moet natuurlijk koel blijven!

De Dethleffs-keuken is erg bescheiden

Een schuifraam is een aan te raden optie in de  
LMC-keuken 

Een torenkoelkast en meer werkruimte in de gasloze 
Weinsberg-keuken

Keukens
Flinke verschillen

ontsteking. Om ruimte te winnen voor de 
dinette is er een lage koelkast onder het 
keukenblok geplaatst. Dit gaat ten koste 
van de toch al niet ruim bemeten opberg-
ruimte. In de Weinsberg kan je wat dat 
betreft meer kwijt, zeker omdat de 
bovenkastjes een vakindeling hebben.

Werkruimte
Over praktisch gebruik is niet goed nage-
dacht bij de Dethleffs en LMC. In het enige 
(plank- en schaploze) onderkastje zijn losse 

elektriciteitsdraden en blootliggende  
12 volt-elektriciteitsverbindingen geplaatst. 
Erg gevaarlijk in combinatie met vocht en 
stalen keukengerei. De beschikbare werk-
ruimte in de keuken is minimaal, een extra 
uitklapblad boven de dinette zou handig 
zijn. Bovendien kun je tijdens het koken 
niet ventileren. Als de buitendeur open 
staat, blokkeert deze namelijk het keuken-
raam! Een wat kleiner schuifraam is wel 
optioneel. Vanwege een kleinere spoelbak 
en de bescheiden oppervlakte van de kera-
mische plaat is het werkblad in de Weins-
berg een stuk groter. 

Beoordeling van de keukens
Dethleffs  
LMC   
Weinsberg  

41

000-000_KCK12_Caravantest.indd   41 25-11-2020   09:28:57

10 1110



OOnder comfort verstaan we de 
 verwarming en elektrische 
voor zieningen van de caravans. 
In een instapcaravan mag je de 
lat uiteraard niet te hoog  
leggen, maar dat de drie  
caravans slechts één 230 volt-
stopcontact hebben, is écht  
te mager. 

Comfort
Eén stopcontact

de bagageruimte opslokt nemen we voor 
lief. De Dethleffs en LMC hebben een stan-
daard gaskachel aan boord. 

Beoordeling van comfort
Dethleffs  
LMC   
Weinsberg   

Test caravans

Z
Het is goed om kritisch naar de bagage- en opruimmogelijkheden te kijken. Het 
draait niet alleen om de inhoud, ook het beladingsgemak speelt mee. En dat is  
bij deze caravans juist het punt. 

Opbergmogelijkheden 
Bagageluiken altijd optioneel

Handig: achter in de Dethleffs en 
de LMC staat een tweede kleding-
kast

Zeker in een gezinscaravan is opberg-
ruimte van groot belang. Als het gaat om 
inhoud kom je niets tekort in de testcara-
vans. Met name de Dethleffs en LMC 
bieden voorin een zee aan ruimte onder 
het hoog geplaatste dwarsbed. Stan-
daard is deze binnendoor te bereiken, een 
serviceluik is optioneel. Het is bij de Deth-
leffs en LMC overigens zaak om de bela-
ding voor de rit zorgvuldig te plannen en 
niet alles onder het voorbed te leggen. De 
kogeldruk van beide caravans is stan-
daard al tamelijk hoog. Bij de Weinsberg 

speelt dat laatste probleem minder. 
Echter, daar is het beladen vanwege de 
smalle toegang van de voorste bagage-
ruimte erg lastig. Ook hier is een service-
luik echt een must om bij te bestellen.

Extra kast
Een dikke pluim is er voor Dethleffs en 
LMC vanwege de legkast bij het 
stapelbed. De standaard hangkast biedt 
ook lekker veel ruimte. De Weinsberg 
heeft een hangkast naast het dwarsbed, 
maar geen aparte kinderkast. Hij zet daar 
weer handiger bovenkastjes tegenover. 
Anders dan de tegenstrevers zijn de 
 klepkastjes voorzien van tussenplanken, 
zodat je de ruimte goed kunt benutten.
Het hang- en sluitwerk van de kastjes en 
deurtjes was het enige punt waar de drie 
caravans hun instapkwaliteit verraadden. 
Het lijkt ons sterk dat de slotjes en klep-
sluitingen veel tegenhouden als de 
caravan tijdens het rijden een felle 
b eweging maakt.

Beoordeling van de  
bagage mogelijkheden
Dethleffs  
LMC   
Weinsberg  

Let op de hoge 
kogeldruk

Ook de lichtpunten houden niet over: het 
zijn er niet veel en bovenal vooral functio-
neel. Voor meer sfeer zijn de optionele 
spotjes zeer aan te raden. De kinderlampjes 
die de fabrikanten bij het stapelbed 
monteren zijn erg leuk en hebben boven-
dien een usb-lader. 
Bijzonder is de standaard airconditioning 
met verwarmingsmogelijkheid in de 
Weinsberg. Dat de unit een groot deel van 
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De Weinsberg-bankkast is van binnenuit lastig te bereiken

De gecombineerde airco/verwarming van 
de Weinsberg staat onder het bed 

Zo’n vrolijk lampje met usb-lader monte-
ren de drie fabrikanten bij het stapelbed

In de optionele spotjesrail van de  
Dethleffs en de LMC kun je ook een  
usb-stopcontactje klemmen

Met speciale 
dank aan...
Bij het uitvoeren van de KCK 
Caravantest staat objectiviteit 
voorop. Desondanks zijn we 
voor het bij elkaar krijgen van 
de testcaravans sterk afhanke-
lijk van de fabrikanten, de 
Nederlandse merkvertegen-
woordigers én de dealers. Er is 
door hen veel moeite gedaan 
om ondanks de productiestops 
ten gevolge van de corona-
pandemie en de daardoor 
beperkte Nederlandse voorra-
den de gewenste caravans ter 
beschikking te stellen voor 
deze test.

We bedanken Campolife in 
Heinenoord voor het uitlenen 
van de Dethleffs C’Joy, Groen 
Caravans in Nieuwleusen 
stelde de LMC Sassino beschik-
baar en Henk Pen Caravans in 
Haaksbergen leverde de 
Weinsberg CaraCito aan.

De standaard 
garagedeur 
van de LMC en 
Dethleffs ver-
gemakkelijkt 
het beladen
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Testrapport

De mening van ANWB 
Expert Mickel van Erp

Test caravans

“Voor het bepalen van de winnaar hebben we 
onderling goed besproken door welke bril we zou-
den kijken. Want een caravan met kinderindeling 
wordt niet alleen door jonge gezinnen gekocht. In de 
praktijk zie je steeds vaker dat opa en oma voor een cara-
van met een dergelijke indeling kiezen, buiten het seizoen lekker met zijn 
tweetjes op stap gaan en in de vakanties de kleinkinderen meenemen. 
Gevoelsmatig zeg ik dat die groep de traditioneel ogende LMC Sassino op de 
eerste plek zal zetten, vooral ook vanwege de ingetogen uitstraling van het 
interieur en de vochtbestendiger LLT-techniek in de bodem. 
Kijk je puur naar de rapportcijfers die we tijdens de test hebben uitgedeeld, 
dan is de Weinsberg CaraCito 470 QDK de winnaar. De standaard airconditi-
oning en het langere bed zijn daarin doorslaggevend. Ook zijn veel lagere 
standaard kogeldruk dan de andere twee is van belang, omdat je de enorme 
bagageruimte onder het bed dan beter kunt benutten. Hoewel je in de prak-
tijk waarschijnlijk nooit alle elektrische apparatuur tegelijk aan zult hebben, 
vind ik wel dat het gezamenlijke vermogen veel vraagt van de camping. 
Na het bekijken van de caravans moet me echt van het hart dat Hymer 
werk moet maken van de elektrische installatie. De draden liggen op cruci-
ale plaatsen gewoon los, zoals in de bagageruimte onder de bedden. Ik 
kwam onbeschermde contacten op de bodem van het keukenkastje tegen 
en losse stekkers waarvan ik niet wist of er spanning op stond. Als techneut 
ril ik daarvan. Zo slordig en onbeschermd als het nu ligt, is een kwaliteits-
merk als Dethleffs of LMC niet waardig. Gezien dezelfde ervaringen met de 
Dethleffs in de test van vorig jaar is dit geen incident.”

Heb je zelf een vraag aan Mickel over een caravan of een ander kampeer-
middel? Stel ’m via anwb.nl/experts

Het is knap hoe de Hymer Group de C’Joy 
en de Sassino naast elkaar kan laten 
bestaan. Ze zijn op de kleuren na identiek, 
er is nauwelijks verschil in materiaal-
gebruik of afwerking te zien. De LLT-
bodem van de LMC spreekt in theorie in 
zijn voordeel. Hun verhoogde bed en de 
grote dinette lijken doordacht, maar was 
beter uit de verf gekomen met een 10 cm 
langer bed en als de onderste raamrand 
20 cm hoger had gezeten. De gasloze 
CaraCito is een sprong in het diepe van 
Weinsberg. De bouwwijze is zeer traditio-
neel en ontbeert een polyester dak zoals 

de Dethleffs en de LMC dat wel hebben. 
Los van de standaard airconditioning is de 
basisuitrusting van de Weinsberg in 
vergelijking met de andere testcaravans 
erg karig. Maar je moet je afvragen: wil je 
koel en met gestrekte benen kunnen 
slapen, of lig je liever met opgetrokken 
knieën in bed, maar wetend dat je ‘gewa-
pend’ bent tegen een eventuele zware 
hagelbui? Voor gezinnen die in het hoog-
seizoen lekker op de camping een paar 
weken per jaar willen kamperen en 
uitrusten is de Weinsberg CaraCito 
470 QDK de favoriet. •

Conclusie

1)  fabrieksopgave   
2)   o.b.v. eigen metingen, massa’s met inbegrip van 

vast gemonteerde opties en accessoires 
3)  onder voorwaarden fabrikant

Buitenmaten (cm)1

Opbouwlengte 
Lengte inclusief dissel
Breedte opbouw • Totale hoogte • Omloopmaat

Binnenmaten (cm)2

Lengte op tafelhoogte (excl. vensterbank) • 
 Breedte • Stahoogte
Matrasmaten bedden Vast • Stapel 1 • Stapel 2
Matrasmaten ombouwbed (zithoek)

Massa’s testcaravan (kg)2

Leeg
Kogeldruk leeg
Totaal toegelaten 
Netto laadvermogen testwagen

Onderstel
Chassis
Astype 
Max. aslast std. (kg)
Schokdempers
Stabilisatorkoppeling
Elektronische stabiliteitscontrole
Bandenmaat
Belastingsindex
Standaard velgen
Reservewiel

Opbouw
Materiaal dak • front+achterzijde • zijwand

Ventilatie
Aantal ramen/te openen
Horren/hordeur
Dakluik/extra dakbeluchting

Voorzieningen
Verwarming
Koelkast inhoud (liter)
Boiler/inhoud (liter)
Verswatertank vast/inhoud (liter)
Afvalwatertank los

Elektriciteit
Lichtpunten/tentlamp

Stopcontacten 230V/12V/usb
Omvormer 230V -> 12V (vermogen in watt)
Aardlekschakelaar

Garantie
Algemeen/waterdichtheid3 (jaar)

Prijzen
Prijs standaard • Prijs testcaravan
Opties op testcaravan o.m. (meerprijs)

Kijk voor actuele info op: 
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 = uitstekend    = goed  = voldoende   = matig   = slechtBeoordeling

Dethleffs C’Joy 480 QLK LMC Sassino 470 K Weinsberg CaraCito 470 QDK

593 593 492
716 716 683
212 • 261 • 1.000 212 • 261 • 1.000 232 • 257 • 945

547 • 200 • 199 547 • 200 • 199 485 • 217,5 • 197

146 x 190 x 11 • 64 x 190 x 9 • 73 x 190 x 9 146 x 190 x 11 • 64 x 190 x 9 • 73 x 190 x 9 208 x 126/138 x 10 • 70 x 210 x 10 • 70 x 210 x 10
123 x 192 x 13 123 x 192 x 13 200 x 125 x 10

re 500; li 490 re 490; li 490 re 525; li 500
45 35 25
1.360 (optie) 1.360 (optie) 1.350 (optie)
325 345 300

AL-KO AL-KO AL-KO
torsie (delta) torsie (delta) torsie (recht)
1.200 1.200 1.200
optie (pakket) optie (pakket) optie (pakket)
optie (pakket) optie (pakket) optie (pakket)
optie optie optie
185R14 185R14 195/70R14 
102 102 96n/xl
staal staal staal
optie optie optie

polyester • polyester+abs • aluminium (profiel) polyester • polyester+abs • aluminium (profiel) aluminium • aluminium+abs • aluminium 
(profiel)

7/7 (extra ramen optioneel) 7/7 (extra ramen optioneel) 6/6 (extra ramen optioneel)
std/optie std/optie optie/optie
1x in leefruimte, 2 ventilatieopeningen
(in toilet en bij stapelbed)

1x in leefruimte, 2 ventilatieopeningen
(in toilet en bij stapelbed)

2x boven dinette en dwarsbed, 
2 ventilatieopeningen (in toilet en bij stapelbed)

gas gas combi airco/verwarming
86 86 128 
optie optie optie
optie optie optie
optie optie optie

2 plafonnières, spotjes in keuken+toilet, 
2 sfeerlampjes bij stapelbed/ja

2 plafonnières, spotjes in keuken+toilet, 
2 sfeerlampjes bij stapelbed/ja

2 plafonnières, spotjes in keuken+toilet, 
2 sfeerlampjes bij stapelbed/optie

1/0/2 1/0/2 2/0/2
std (340) std (340) std (240)
ja ja ja

2/6 2/12 2/10

€ 15.790 • € 18.517 € 16.810 • € 19.951 € 15.310 • € 18.672
raam in front (€ 419), lm-velgen (€ 499), 
Dynamik-pakket (o.m. stabilisator, serviceluik) 
(€ 679), Touring-pakket (o.m. boiler, dakluik en 
hordeur) (€ 1.049), bagageluik rechtsvoor (€ 279)

Sassino-pakket 1 (o.m. stabilisator, verswater-
tank) (€ 935), Sassino-pakket 2 (o.m. boiler en 
hordeur) (€ 1.118), serviceluik li+re (€ 508), 
leesspotjes (€ 219), bagageluik rechtsvoor (€ 264)

CaraCito-pakket (o.m. combirollo’s, stabilisator, 
tentlamp, watertank) (€ 600), raam in toilet 
(€ 255), raam linksvoor (€ 255), raam in front 
(€ 362), garagedeur (€ 410)

i dethleffs.nl i lmc-caravan.de i weinsberg.com
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CaraCito. Ontdek de eerste CONSEQUENT ELEKTRISCHE caravan.

CONSEQUENT

CONSEQUENT

CONSEQUENT
MODERN

ELEKTRISCH

SREDNA
De CaraCito doet het gewoon! Hij gaat volledig elektrisch op reis met airconditioning. Hij is 
gereduceerd tot het essentiële en heeft alles wat jij voor je kampeervakantie nodig hebt. Dat is 
het nieuwe jonge kamperen met comfort zoals thuis.  

Meer informatie vind je onder: www.weinsberg.com/caracito
Stel je CaraCito samen, zoals jij hem wenst, onder: confi gurator.weinsberg.com 
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NIEUW

Geen gebruik 
op gas

Koelt in de zomer,
verwarmt op koudere dagen

Volwaardige 
keuken

Compressor 
koelkast

Airconditioning 
standaard

Elektrische 
kachel

CC>>>
Volledig elektrische 
uitvoering

Glas keramische
kookplaat

CaraCito

USB aansluitingen
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