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Een camper is altijd een compromis; uitgezonderd de zure zonderling die luxe decadent vind, wil je tijdens het
rijden de wegligging van een Ferrari, het comfort van een Bentley en het formaat van een kleine bestel bus.
Eenmaal op je bestemming wil je de mogelijkheden van een vakantie bungalow, incl. een prettige douche, veel
water, T.V. en luie stoelen, en uiteraard, fietsen, motor, of scooter mee.
Of het nu een fraaie camping is met zee zicht is (LasNegras, Andalucia) , of een gratis camper locatie waar je
stopt, zodra de diesel stilvalt komt het woongedeelte in de eerste plaats.

We hebben ca. 45 jaar gezeild, waarvan zo’n 10 jaar met een boot in Spanje, Portugal en Z.W. Frankrijk, daar
vooral het binnenland leren waarderen, de kust was grotendeels al gebetoniseerd en dat trekt niet zo.
Het reizen met, en de techniek van een zeiljacht en een camper raken elkaar op veel punten. Na een
proefperiode besloten we het zeezeilen i.v.m. leeftijd af te bouwen en te gaan camperen. Daar het niet meer
nodig is om in het drukke hoogseizoen te reizen, doen we dat in het vroege voor-en najaar 5-8 weken, dat houdt
in dat we ook wel eens ’s morgens in begin Maart in Frankrijk het ijs van de ruit moeten krabben.

Tournon,Frankrijk
Een goede verwarming e.d. is dan wel van belang, dat stelt eisen aan de energie voorziening, die is bij
een boot anders, daar kom ik in een ander artikel nog op terug.
Onze eerste ervaring was met een (2e hands) Integraal Hymer B514 op het light 15”chassis, vervolgens een
(nieuwe) semi Integraal Dethleff Globe bus op het Fiat breedspoor Chassis met 2 langsbedden.
Ook daarmee leuke plekjes, kleine campings en stille camperplaatsen bezocht

Dat reed als de brandweer maar we kwamen leef, bergruimte en rij comfort te kort.
-2Daar we binnen de ca. 6.6 mtr lengte willen blijven en nu wisten wat voor type camper en indeling van het
interieur we wilden, na lang zoeken een Hymer B528SL 3 ltr, met 7000 km op de teller op het Maxi 40 type
250 chassis met 16” wielen gekocht
Na zo’n 24.000 km daarmee gereden te hebben was ook hier de ervaring dat het rij comfort duidelijk te wensen
overliet. Vooral op de binnenwegen van Frankrijk, Spanje en Portugal werd iedere oneffenheid keihard
doorgegeven, ook oudere asfalt wegen hebben vaak gemene, slecht gerepareerde beschadigingen.

Op de 514 hadden we destijds om die reden hulpveren laten plaatsen maar die verbetering was onvoldoende,
ook al omdat het light chassis met 15”op een dergelijke camper qua wegligging niet zo best samen gaat.
Nu is dat niet zo verwonderlijk, daar campers, XXL modellen uitgezonderd, op bestelwagen basis zijn gebouwd
en vanwege de belasting op knetterharde camperbanden staan.
Met een normale “vakantie belading”, 2 solar panels, start+2 aux.accu’s , een t.v.,wat gereedschap, zomer en
winterkleding, een stel fietsen , reservewiel, enz.+volle water en brandstof tanks (omdat je wat buiten de
gangbare routes wilt gaan en voorraad moet hebben), komt ook een dergelijke, betrekkelijk compacte integraal,
al snel op, of vaker boven de 3500 kg grens. Cola light en lichte lectuur meenemen is daar geen oplossing voor.

Het binnenland met kleine natuurcampings heeft onze voorkeur, het rijden daar naar toe moet wel leuk zijn, -3op sommige wegen krijg je soms het gevoel dat je nieren zelfstandig aan de wandel zijn.

Als hierboven genoemd, campers worden in het algemeen gebouwd op een bestelwagen chassis, al dan -4niet gekoppeld aan een Alko chassis met torsie vering. De voorzijde is, met name bij integraal campers
vanwege de opbouw met de standaard veer poten niet voldoende afgeveerd, daar die op de gemiddelde
belasting van een bestelwagen zijn uitgelegd, het rijden is dan ook vaak zeer oncomfortabel, de veerweg is vaak
onvoldoende en je rijdt dan voor een groot deel op de z.g. bumps, de korte eindbuffers die voorkomen dat het
ophang sytseem en aandrijving van de wielen wordt beschadigd, schokken worden dan onbarmhartig
doorgegeven.
De camperbouwers zijn zich daarvan bewust en wordt dan ook geëxperimenteerd met andere veren, maar een
succes is dat nog niet, daar de kosten factor en het grote verschil in opbouw een standaard oplossing met ook
de gebruikelijke schokdempers in de weg staat.
Ondertussen waren we na een tocht van ca. 6000 km, hoofdzakelijk over niet al te beste binnen wegen in
Frankrijk, Portugal en Spanje het schokken en stuiteren knap zat, (het verlagen van de bandenspanning, na
overleg met de t.d van Michelin, had weinig verbetering gebracht)
In een uitgebreide publicatie in het NKC blad van 3/2014, was de schrijver super enthousiast over een nieuw
veersysteem na een bezoek aan de fa. Sawiko/Al- Ko Dld, het z.g. ACS, “Al-Ko Comfort System”.
Dit bleek niet in Nederland leverbaar en wij dus naar Duitsland. Voor we hier naar toe gingen had ik zorgvuldig
de juiste gewichten en as belasting doorgegeven, na de offerte daar naar toe gereden om het systeem te laten
monteren.
Het was bevreemdend dat pas ná de montage én na de betaling werd verteld dat de voorzijde i.p.v. 40, als in de
documentatie gesteld, 70 mm omhoog was gekomen en het systeem pas goed zou werken bij een asbelasting
vanaf 1850 kg, terwijl ik voor de montage duidelijk de lagere waarden had opgegeven, maar nooit aan die 1850
kg zou komen, deze consequenties van de ACS staan nergens in de documentatie of in de offerte. Ik moest het
maar accepteren, zou na het “inrijden?” wel goed komen, wel een raar gezicht, terwijl eerst de bovenzijde van

de band onder het spatbord zat keek ik nu over het wiel heen óp de veerpoot .

Tijdens de eerste vakantie rit bleek het ACS geen verbetering, en bovendien door de verhoging van
-4ca.7 cm vóór , de achterzijde zo laag lag dat we problemen kregen, terwijl we op dezelfde wegen en plaatsen
de voorgaande jaren daar probleemloos hadden gereden en gestaan.
De “lange” vering was door het ACS wel verbeterd, maar korte oneffenheden, ribbels e.d. waar we het meeste
last van hadden werden door de te sterke veren zo mogelijk nog slechter afgevangen!
Na nogal wat heen en weer mailen werd dat door Sawiko erkend, het blijkt dat men door de Duitse TUV
voorwaarden op een 16”maxi chassis alleen maar de zware veerpoten, gebaseerd op ca. 2100 kg asbelasting, en
niet het lichtere systeem mag/wil monteren, ook al zou dat qua belasting de juiste keuze zijn! Technisch is daar
echter geen enkel bezwaar tegen, Duitse starheid? Als je uitgaat van een totale camper belasting van 35003700 kg komt er op de vooras zo’n 1700-1800 kg, daar werkt het Alko-Comfort-Systeem “heavy” dus niet best
zoals wij ondervonden.
Een systeem daar tussen in (zoals geschikt voor een groot deel van de in Nederland gekochte integraal
campers)levert men niet. Sawiko kon dat niet oplossen, ook de te lage achterzijde kon men alleen maar door
een zeer kostbare, andere torsie as verhelpen.
Uiteindelijk na 6000 km slechte ervaring, zijn de veerpoten aan hen teruggestuurd en is het koop bedrag
terugbetaald, dus erkennend dat de voorlichting niet deugt.
Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als de “tester” van het NKC had herkend dat er met zorgvuldig
geselecteerde wagens was gedemonstreerd , en voldoende technische kennis had gehad om de verstrekte
informatie te beoordelen, dan had er niet zo’n over de top recensie in het blad gestaan. Maar ook Sawiko treft
duidelijk blaam, op hun verzoek was vóór de offerte , wagen en chassis type, bouw nummer plus een
nauwkeurige opgave van de asbelasting opgegeven, men had moeten berichten dat zij geen passend systeem
konden leveren. Het merkwaardige is dat in de (na de montage) verstrekte documentatie duidelijk vermeld dat
het veersysteem is afgestemd op een asbelasting van 2100kg! En dus niet voor ca. 1700-1800kg.
Enfin, met de teruggave van het geld was het comfort niet verbeterd, luchtvering heb ik overwogen maar voor
de korte oneffenheden zoals ribbels e.d. is dat nauwelijks beter, je hebt extra leidingen, en een compressor
nodig, met een extra buffertankje kun je wel de lange veerweg beïnvloeden maar het is kwetsbaarder en
aanzienzienlijk duurder dan een solide veersysteem met bijbehorende schokdempers.
Ondertussen was ik in overleg gekomen met Ir. G. Schmidt, directeur van Carsupport, een bedrijf wat al zo’n
40 jaar in Nederland, o.a. voor de professionele sector zoals politie, brandweer, ambulances en ook voor
campers veer systemen ontwikkeld, produceert , dealers en particulieren adviseert en eventueel voor campers
kan inbouwen.
Uit het contact bleek dat techniek daar eerst komt, en commercie er een beetje bijhangt, wel een verademing, na
de glossy entree (en de afgeschermde montage) gebeuren bij Sawiko.
Op de uitnodiging van de hr. Schmidt met hem naar KONI, dé schokbreker specialist gegaan, waar ik getuige
was hoe op de testbank,(zie foto’s) verschillende dempers voor campers zijn getest, ook de Alko.
Uit die testen bleek duidelijk dat er geen enkele reden was om de oplossing in Duitsland te zoeken.
Daarna heb ik in het volste vertrouwen door CarSupport een systeem op maat, dus dempers en veren vóór (ook
nog voordeliger dan het ACS), laten plaatsen met compensatie veren achter. Er zit nu een systeem op de wagen
wat na de eerste rit een duidelijke verbetering is, aanzienlijk comfortabeler dan het ACS -Al-Ko product,
zonder de absurde verhoging. Grote en kleine oneffenheden worden aanzienlijk beter gedempt en de wagen
stuurt aanmerkelijk strakker, daar ook de achter vering is verbeterd. Een systeem waarvan we aannemen bij

onze voorjaars tocht in het binnenland van Spanje en Portugal veel plezier van zullen hebben.

De Carsupport comfort voor-vering.
En hieronder het volgende reis doel, de Sierra Nevada Spanje
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Onze ervaring wordt na er ca.6000 km ermee gereden te hebben vervolgd. De camper staat nu startklaar,
volgetankt met voordelige diesel, ongeduldig snuivend en met zijn nieuwe voorpoten te schrapen, klaar om
zuidwaarts te gaan. Met groeten en veel reisplezier Joke en Carel Blazer

