
200 kampeerders 
testen 12 �oelen! 
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TEST

Op de stand van de Kampeer en 
Caravan Kampioen konden de deelne-
mers ieder vier stoelen testen. In totaal 
werden twaalf verschillende kampeer-
stoelen beoordeeld op in- en uitklapge-
mak, zitcomfort, stabiliteit en nog veel 
meer. Elke stoel werd door evenveel 
proefpersonen getest.

MATERIAAL

Alle stoelen hebben een buisframe van 
aluminium. BaseCamp en Campart heb-
ben een gepolsterde zitting (tijk) van 
polyester die met een koord aan het buis-
frame is bevestigd. Het voordeel daarvan 
is dat de tijk kan worden nagespannen. 
De overige stoelen hebben een zitting 
van textileen. Dit is een zeer licht en 
sterk kunststof dat makkelijk is schoon 
te maken en snel droogt. Een nadeel is 

dat het nauwelijks isoleert. Door de open 
structuur waait de wind dwars door 
de tijk. Een isolerend kussen voor kille 
momenten biedt uitkomst. In warme 
zomers is dat doorwaaien natuurlijk een 
voordeel.

GEWICHT 

De zwaarste stoel is de Westfield Prime 
met 5,8 kg. Deze stoel is bijna dubbel 
zo zwaar als de twee lichtste stoelen, de 
Lafuma Champ elips BAT (2,9 kg) en de 
Crespo AL 215 (3,2 kg). Neem je vier stoe-
len mee op vakantie dan tikt dat verschil 
in gewicht behoorlijk aan. 

AFMETINGEN

De Crespo AL 237 is de smalste stoel, 
slechts 7,5 cm dik. Gestapeld nemen 
twee exemplaren van deze stoel minder 

Dit voorjaar deden tijdens de ANWB Kampeerdagen bijna twee-
honderd bezoekers mee aan een stoelentest. De deelnemers onder-
wierpen de kampeerstoelen aan een intensieve inspectie en zorgden 
zo voor een echte KCK-gebruikerstest met een verrassende winnaar! 

TEKST ELS PUNT EN RUUD WENTING  FOTOGRAFIE DÉSIRÉ WESTSTRATE  M.M.V. ANWB TESTEN

Bij te hoge armleuningen 
kun je last krijgen van tin-
telingen in de armen, o�e-
wel ‘slaaparmen’. Hoe 
lager de armleuningen, des 
te minder kans daarop. 

De meeste stoelen hebben 
een voorgevormde hoofd-
steun of een lichte bolling. 
Als die hoofdsteun niet op 
de juiste plaats zit of te bol 
is, kan dat hinderlijk zijn. 
Belangrijk is dus of de 
(voorgevormde) hoofdsteun 
bij uw lengte past.

test

De grote

Tips

kampeerstoelen
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ruimte in beslag (14 cm) dan één exem-
plaar van de Dukdalf Ergon (18 cm). De 
Crespo Al 240 is extra groot qua afmetin-
gen; dat maakt deze stoel meer geschikt 
voor lange mensen. 

STABILITEIT

Op het gebied van stabiliteit zijn er 
slechts hele kleine verschillen aange-
geven door de testers. Dat komt doordat 
de stoelen niet op een zachte en mod-
derige ondergrond zijn getest maar op 
een houten vloer. Of een stoel vier onaf-
hankelijke poten heeft of slechts twee 
gebogen poten (voor en achter) maakt bij 
een harde ondergrond niet veel uit. Op 
een ongelijke ondergrond kan dat wel 
verschil maken; met vier ona�ankelijke 
poten kun je een stoel beter stabiliseren.

DRAAGCOMFORT

Hoewel de meeste mensen de stoelen bij 
de caravan of tent laten staan, is toch het 
draagcomfort getest want soms neem je 
de stoel mee naar het strand of naar de 
buren op de camping. Volgens de testers 
zijn de Lafuma Champ en de Crespo Al 
215 het meest geschikt om te dragen. 
Deze stoelen zijn het lichtst in gewicht. 

De Westfield Prime is niet prettig om te 
dragen; behalve zwaar is deze stoel ook 
moeilijker bij elkaar te houden. 

VOORKEUR

Iedere deelnemer mocht bij de test 
aangeven welke stoel volgens hem of 
haar het beste was. Daarbij werden de 
BaseCamp Comfort Chair de luxe en 
de Crespo AL 237 beide twintig keer 
als favoriet genomineerd. Het minst 
enthousiast was men over Bardani Pol-
trona. Deze stoel werd slechts twee keer 
als favoriet aangewezen.

CONCLUSIE

Bij de test heeft zitcomfort en de per-
soonlijke voorkeur van de testers twee 
keer zo zwaar meegewogen. Dit in ogen-
schouw genomen komt de Crespo AL 237 
als winnaar uit de bus en verdient daar-
mee de titel KCK Testwinnaar! De stoel 
scoort hoog op zitcomfort en is ingeklapt 
erg plat. Deze winnaar kreeg twintig 
voorkeurstemmen, net als de BaseCamp 
Comfort Chair De Luxe. Die is echter 
zwaarder en ingeklapt een stuk dikker en 
dat is nadelig voor wie beperkte bagage-
ruimte heeft. 
De BaseCamp Comfort Chair De Luxe 
verdient het predicaat KCK Voordelige 
Keus. Deze stoel scoort redelijk tot goed 
op alle onderdelen. Vooral het zitcomfort 
wordt gewaardeerd. Voor een prijs van 
€ 65,95 krijg je veel naar je geld! 

De zitting moet precies 
diep genoeg zijn zodat de 
bovenbenen voldoende 
steun krijgen. Bij een te 
korte zitting worden de 
benen na verloop van tijd 
moe. Is de zitting te diep 
dan kan het voorkomen 
dat de knieholtes worden 
afgekneld.

Tip

Het zitcomfort telde 
twee keer zo zwaar mee

BEOORDELING

     = uitstekend

      = zeer goed

     = goed

      = redelijk goed

     = redelijk

      = matig/redelijk

     = matig

      = slecht/matig

     = slecht
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BARDANI POLTRONA
€ 59,99 
Deze 8-standen stoel met aluminium 
H-frame en een zitting van textileen hee�  
een sterk voorgevormde hoofdsteun. De 
stabiliteit is goed. Het gewicht is redelijk 
evenals het oordeel van de testers over het 
zitcomfort. Opgevouwen is de stoel behoor-
lijk dik; dit wordt vooral veroorzaakt door 
de hoofdsteun. Weinig populair tijdens de 
gebruikerstest. 

BASECAMP COMFORT 
CHAIR DELUXE
€ 65,95
Stoel met aluminium frame, acht standen 
en een zitting van gepolsterd polyester. 
Met elastieken koord aan aluminium 
H-frame bevestigd. Met zacht en in hoogte 
verstelbaar hoofdkussentje (verwijderbaar). 
Rugleuning gee�  extra steun als je ligt. Wel 
zwaar en niet erg plat op te vouwen. Veel 
voorkeursstemmen! 

CAMPART CH0592
€ 59,95
Aluminium H-frame met een zitting van 
gepolsterd polyester. De stabiliteit is goed. 
Plat op te vouwen maar wel zwaar. De rug-
leuning is met een elastieken koord aan 
het frame bevestigd, de zitting niet. Rug-
leuning is ter hoogte van het hoofd verdikt 
en dat werd door de testers zeer gewaar-
deerd. De stoel hee�  zeven standen.

VOOR-
DELIGE
KEUS

In-/uitklappen       

Zitcomfort   
Hoofdsteun    

Draagcomfort   
Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal    

Info www.de-wit.nl

In-/uitklappen   
Zitcomfort   
Hoofdsteun   
Draagcomfort   
Stabiliteit     

Voorkeur   
Totaal    

Info www.basecamp.nl

In-/uitklappen   
Zitcomfort    

Hoofdsteun   
Draagcomfort   
Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal    

Info www.tristar.eu

Plus/min
 vrolijke kleuren
 opgevouwen behoorlijk dik
 hoofdsteun moet bij je lengte passen
 weinig populair

Plus/min
 ondersteuning 
 hoofdkussen, verstelbaar, verwijderbaar 
 populair in gebruikstest
 zwaar  

Plus/min
 voorgevormde hoofdsteun
 plat op te vouwen 
 zwaar
 kan broeierig zijn bij warm weer

Gewicht  4,2 kg
Belastbaar tot  120 kg
Standen  8
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  116 x 59 x 16cm
Breedte binnenmaat  47,5 cm
Zitting (bxl)  43 x 41,5cm
Zithoogte  45,5 cm

Gewicht  5,1 kg
Belastbaar tot  135 kg 
Standen  8
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  116 x 63 x 13cm
Breedte binnenmaat  52 cm
Zitting (bxl)  45 x 53cm
Zithoogte  49 cm

Gewicht  5.2 kg
Belastbaar tot  120 kg
Standen  7
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  110 x 68 x 9cm
Breedte binnenmaat  52 cm
Zitting (bxl)  47 x 41cm
Zithoogte  48 cm

TEST
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TEST
WINNAAR

CRESPO AL 215
€ 74,95
Het eenvoudigste Crespo-model uit deze 
test. De stoel is licht en dun opvouwbaar. 
De stabiliteit is goed. Met een voorge-
vormde hoofdsteun en voorgevormde arm-
leuningen. Dit was een van de twee stoelen 
die het prettigst waren om te dragen. De 
stoel hee�  zes standen en een aluminium 
U-frame met een zitting van textileen.

CRESPO AL 237
€ 99,95
De 7-standenstoel hee�  een H-frame van 
geanodiseerd aluminium en een zitting van 
textileen. Geschikt voor zware mensen. De 
stoel is mooi afgewerkt. Met voorgevormde 
armleuningen en hoofdsteun. Opgevouwen 
is hij zeer plat. Stabiel en een hoog zitcom-
fort. Een van de twee publieksfavorieten uit 
de test, en tevens de winnaar!

CRESPO AL 240
€ 109,95
Extra grote en stevige stoel met een 
H-frame van geanodiseerd aluminium met 
een zitting van textileen. De stoel is stabiel 
en behoorlijk plat op te vouwen. Doordat 
de stoel groter is, is hij wel aan de zware 
kant. De stoel hee�  zeven standen. Vooral 
gewaardeerd door lange mensen. Ook voor 
zware mensen geschikt.

In-/uitklappen   
Zitcomfort    

Hoofdsteun    

Draagcomfort    

Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal   

Info www.crespo.nl

In-/uitklappen    

Zitcomfort   
Hoofdsteun    

Draagcomfort    

Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal   

Info www.crespo.nl

In-/uitklappen    

Zitcomfort    

Hoofdsteun   
Draagcomfort   
Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal    

Info www.crespo.nl

Plus/min
 plat op te vouwen
 licht in gewicht

Plus/min
 dunste stoel
 mooi afgewerkt
 ook geschikt voor zware personen
 plat op te vouwen

Plus/min
 geschikt voor lange en zware personen
 plat op te vouwen
 mooi afgewerkt
 zwaar 

Gewicht  3,2 kg
Belastbaar tot  110 kg
Standen  6
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  107 x 65 x 10cm
Breedte binnenmaat  49 cm
Zitting (bxl)  43 x 37,5cm
Zithoogte  45 cm

Gewicht  4,3 kg
Belastbaar tot  140 kg
Standen  7
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  113 x 66,5 x 7,5cm
Breedte binnenmaat  51 cm
Zitting (bxl)  46 x 40cm
Zithoogte  47 cm

Gewicht  4,8 kg
Belastbaar tot  140 kg
Standen  7
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  127 x 66 x 10cm
Breedte binnenmaat  51 cm
Zitting (bxl)  48x43cm
Zithoogte  49 cm

TEST
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DUKDALF ERGON
€ 99,95
Stabiele stoel met acht standen. Het 
H-frame is van aluminium en de zitting is 
van textileen. Mooie afwerking en zeer 
geschikt voor zwaardere personen. Opge-
vouwen is het de dikste stoel in de test. Het 
zitcomfort is redelijk tot goed, toch is deze 
stoel bij weinig testers favoriet. 

DUKDALF TWIST
€ 93,95
Stoel met acht standen, een H-frame van 
aluminium en een zitting van textileen. 
Stabiel. Opgevouwen is de stoel behoorlijk 
plat. Geschikt voor zware mensen. Over het 
in- en uitklappen zijn de testers niet zo 
enthousiast. Wel over de hoofdsteun.

DUKDALF PASO DOBLE
€ 78,80
Met sterk voorgevormde hoofdsteun, alu-
minium H-frame met textileen zitting. Acht 
standen. Opgevouwen is de stoel behoorlijk 
dik. Niet vaak gekozen als favoriet. Als de 
hoofdsteun op de goede plaats zit, is het 
zitcomfort redelijk tot goed.

De heer G. Terlinden, Uitgeest:
“Hij zit lekker, maar wat een klus dat in- en u£ klappen!”

In-/uitklappen    

Zitcomfort    

Hoofdsteun   
Draagcomfort   
Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal   

Info www.dukdalf.eu

In-/uitklappen    

Zitcomfort   
Hoofdsteun    

Draagcomfort   
Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal   

Info www.dukdalf.eu

In-/uitklappen   
Zitcomfort    

Hoofdsteun    

Draagcomfort    

Stabiliteit   
Voorkeur   
Totaal   

Info www.dukdalf.eu

Plus/min
 geschikt voor zware personen
 niet erg plat in te klappen
 dikste stoel in de test
 niet zo populair 

Plus/min
 los hoofdkussen (optioneel)
 zeer plat opvouwbaar
 geschikt voor zware personen 
 lastig in- en uit te klappen

Plus/min
 sterk voorgevormde hoofdsteun
 lastig in- en uitklappen
 niet zo populair

Gewicht  4,3 kg
Belastbaar tot  150 kg
Standen  8
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  117 x 61 x 18cm
Breedte binnenmaat  47 cm
Zitting (bxl)  44 x 41cm
Zithoogte  48 cm

Gewicht  4,6 kg
Belastbaar tot  150 kg
Standen  8
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  109 x 62 x 8cm
Breedte binnenmaat  47,5 cm
Zitting (bxl)  44 x 48cm
Zithoogte  46 cm

Gewicht  4,2 kg
Belastbaar tot  135 kg
Standen  8
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  105 x 61 x 12cm
Breedte binnenmaat  48 cm
Zitting (bxl)  44 x 41,5cm
Zithoogte  43,5 cm

TEST
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GELERT MAPLETON
€ 59,95
De 6-standen stoel van Mapleton klapt erg 
makkelijk open. De stoel hee�  een U-frame 
van aluminium en een zitting van kunst-
stof (tech-ware fabric). De stabiele stoel 
scoort qua dikte en gewicht gemiddeld. 
Geen voorgevormde of losse hoofdsteun. 
De Gelert is het minst favoriet. Minder 
geschikt voor zware personen. 

LAFUMA CHAMP ELIPS BAT
€ 64,95
De lichtste stoel uit de test en redelijk plat 
op te vouwen. Zonder voorgevormde 
hoofdsteun. Losse hoofdsteun is een optie. 
Met aluminium U-frame en kunststof 
(batyline Oeko-Tex) bekleding. Met voorge-
vormde armsteunen en mooi afgewerkt. De 
stoel hee�  vijf standen. Scoort het beste op 
in- en uitklappen en draagbaarheid. Toch 
geen hoge voorkeur onder testers.  

WESTFIELD PRIME
€ 89,95
Stoel met aluminium H-frame en milieu-
vriendelijke, textileen (Duramesh) zitting. 
Met vijf standen en voorgevormde hoofd-
steun. De zwaarste en gestapeld de dikste 
stoel in de test. Lastig te dragen. Wel 
geschikt voor zware mensen. Mooi afge-
werkt. Korte leuning. Wat betre�  de waar-
dering valt de stoel in de middenmoot.

Mevrouw T. Nauta, Hellevoetsluis:
“Ik krijg mijn vingers tussen de leuning. Deze hoef ik niet” 

In-/uitklappen     
Zitcomfort    

Hoofdsteun     
Draagcomfort     

Stabiliteit       
Voorkeur                   
Totaal    

Info www.westfi eld-gimeg.nl

In-/uitklappen   
Zitcomfort       

Hoofdsteun     

Draagcomfort   
Stabiliteit    
Voorkeur    
Totaal     

Info www.lafuma.eu

In-/uitklappen   
Zitcomfort    
Hoofdsteun    

Draagcomfort   
Stabiliteit    
Voorkeur    
Totaal      

Info www.gelert.com

Plus/min
 minder geschikt voor zware personen 
 minst populaire stoel

Plus/min
 in- en uitklappen gaat makkelijk
 zeer licht
 los hoofdkussen (optioneel)
 niet zo'n populaire stoel

Plus/min
 mooi afgewerkt
 zwaar
 gestapeld de dikste stoel in de test
 lastig te dragen

Gewicht 4,3 kg
Belastbaar tot  100 kg
Standen  6
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  110 x 59 x 10cm
Breedte binnenmaat  50 cm
Zitting (bxl) 43 x 46,5cm
Zithoogte 45 cm

Gewicht  2,9 kg
Belastbaar tot  120 kg
Standen  5
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  102 x 61 x 10cm
Breedte binnenmaat  49 cm
Zitting (bxl)  45 x 39cm
Zithoogte  44 cm

Gewicht  5,8 kg
Belastbaar tot  140 kg
Standen  5
Afmetingen ingeklapt (lxbxh)  97 x 64 x 17cm
Breedte binnenmaat  52 cm
Zitting (bxl)  44 x 42cm
Zithoogte  48 cm

TEST
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