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RepoRtage Rijden met peugeot 308 met caRavan

■ En dan zegt je vrouw opeens: 
“schat, ik wil dat we gaan kam-

peren.” Zij wil een tent, jij probeert 
nog de familie in een stacaravan te 
krijgen voor een vakantieverblijf op 
een camping en dat leidt dan tot het 
volgende compromis: je hangt een  
caravan achter de auto! Dat is hele-
maal geen gekke gedachte, want veel 
Nederlanders vieren zo hun vakantie. 
Sterker, geen land heeft zo’n hoge ca-
ravandichtheid als dat van ons. Maar 
wie nog nooit met zo’n combinatie van 
algauw 6 meter op pad is geweest, zal 
alleen al bij het vooruitzicht van zo’n 
reis de nodige zweetdruppels op het 
voorhoofd krijgen. Over één ding hoef 
je je echter geen zorgen te maken, 
wettelijk is het al snel toegestaan met 
een behoorlijke caravan op pad te 
gaan. Het zogenaamde BE-rijbewijs is 
pas vereist bij het echt zware werk. 
Door gewijzigde regelgeving zul je  
dat echter niet zo snel nodig hebben. 
Zolang de toegestane massa van de 
caravan en het maximum toelaatbare 

Heel wat mee zonder E ac hter B
Bij autoWeek maken we wel vaker een uitstapje met camper of caravan. Zo trokken we meerdere  
keren in een kampeercolonne naar het engelse Festival of Speed. nu blijven we in nederland, maar 
pakken wel de trekauto van het jaar, de peugeot 308 tHp 125, die een flinke adria aangekoppeld  
krijgt. ook zonder e achter B op je rijbewijs prima te doen. 

Tekst Stéphan Vermeulen, foto’s Lucas Verbeke

gewicht van de auto opgeteld maar 
onder de 3.500 kilo blijven. Voorheen 
moest je er rekening mee houden dat 
de maximum toegestane massa van 
het ding dat je trekt niet hoger mocht 
zijn dan het leeggewicht van het trek-
kende voertuig. Toch blijft het wel een 
flink gevaarte, hoor, want een caravan 
torent hoog boven de gemiddelde  
personenauto uit, en dan hebben we 
het nog niet eens over de breedte. Als 
we de Peugeot 308 het terrein van de  
caravanverhuurder op rijden, staan er 
een stuk of zeven mobiele trekhutten 
op een rijtje. Da’s wel even wat anders 
dan de gehuurde boedelbak die je ooit 
eens achter de auto van pa had toen 
je van het ouderlijk huis het meubilair 
van je jongenskamer transporteerde 
naar je nieuwe studentenonderkomen. 

Rust vooraf
Gelukkig bestaan er trainingen waarin 
je met caravan leert rijden. Met de 
Trekauto van het Jaar 2014 en een  
bijzonder knappe Adria Altea 462 ps 

melden we ons bij Aris Buddingh, rij-
instructeur van Bruinsma Verkeers-
opleidingen. Hij is gespecialiseerd in 
het grote werk, want Aris doet ook de 
truckrijlessen. “Van B-E, tot alles daar-
boven”, zoals hij het zelf zegt. “Alles 
begint met rust. Neem de tijd voor het 
inpakken, zorg dat je weet wat de ko-
geldruk van de trekauto en de caravan 
is. Ga daarbij altijd uit van het laagste 
getal. Aan de hand daarvan kun je de 

caravan en auto beladen, waarbij je 
ervoor zorgt dat de lading goed ver-
deeld is. Dat levert niet alleen een 
mooi rechte combinatie op, het draagt 
ontzettend veel bij aan het rijgedrag; 
da’s dan een stuk stabieler. Is de ko-
geldruk te hoog, dan stuurt dat wel 
lekker licht, maar haal je een vracht-
wagen in, dan zal de zijwind eerder 
geslinger opleveren. “En wat doe je als 
de combinatie gaat slingeren?”, vraagt 

Aris. “Handjes aan het stuur, rustig 
vaart minderen”, antwoorden we 
braaf. “Ja, maar nog beter is het om 
goed om je heen te kijken. Rijdt er 
geen ander verkeer achter je, ga dan 
vol op de rem staan. Dan corrigeert de 
combinatie zichzelf het best”, legt de 
verkeersopleider uit. 
‘Onze’ Peugeot 308 heeft een 1,6 liter 
metende turbomotor, de THP, die bij 
de officiële introductie van dit model 

als geknepen 125 pk-versie in de prijs-
lijst stond. Het is opmerkelijk dat deze 
variant meedeed aan de Trekauto van 
het Jaar 2014-verkiezing van de Kam-
peer en Caravan Kampioen, want zijn 
plek in het motorengamma is nog 
geen paar maanden later ingenomen 
door de driecilinder turbomotor, die je 
kunt krijgen met 110 of 130 pk. Deze 
THP 125 blijft volgens Peugeot echter 
voorlopig uit voorraad leverbaar, en 
als die reserve op is, vormt de 155 pk 
sterke versie van de 1,6-liter viercilin-
der turbo, die gelukkig wel leverbaar 
blijft, een pleister op de wonde. Aan 
vermogen en trekkracht heeft deze 
krachtbron geen gebrek. Of dat ook 
voor de driecilinder geldt, kunnen we 
helaas niet zeggen. Qua acceleratie 
heeft deze vierpits-308 geen enkele 
moeite met de caravan met een leeg-
gewicht van 1.100 kilo. We negeren de 
overactieve schakelindicator, die al 
snel adviseert een hoger verzet van  
de zesbak te kiezen. Bij een niet al te 
zwaar belaste auto kun je gerust op-
schakelen, maar deze omstandighe-
den vragen nu eenmaal om meer  
vermogen, en dat roep je op door 
meer toeren te maken. Bij 90 km/h  

De aansluitpunten van de afneembare trekhaak zitten onder de bumper verstopt.

Inparkeren op het veldje,  
pootjes uitdraaien en we zijn 
klaar voor het campingleven.

of sneller in het zesde verzet rijden, 
kan onder vlakke omstandigheden 
best, maar zelfs bij kleine klimmetjes 
over de Utrechtse Heuvelrug op weg 
naar camping in Noordoost-Twente 
moeten we zo nu en dan terug naar de 
vijfde of vierde versnelling. En laten 
we nu net op pad zijn in de periode 
dat de naweeën van orkaan Bertha 
Europa teisteren ... Het secreet! De 

harde wind bezorgt ons een heftige 
vuurdoop, en niet alleen ons. Ook de 
auto, die over de 200 kilometer lange 
rit een verbruik van 1 op 7,6 scoort ... 

Nieuwe vakantieburen
Op één van de veldjes van camping de 
Papillon in Denekamp vinden we een 
mooi plekje tussen twee andere cara-
vans. Yes, fileparkeren, gewoon met 
stuurmanskunsten en dus zonder 
‘mover’, die de caravan voor je op de 
plek kan zetten. Bij de rijles vonden 
we het achteruitrijden verreweg het 

leukste onderdeel. Tegensturen, mee-
sturen, en op advies van Aris in een 
straat een halve meter bij de stoep 
vandaan blijven zodat fietsers en 
bromfietsers het wel uit hun hoofd  
laten ertussendoor te piepen. Hier 
hoeven we alleen rekening te houden 
met een speelgoedemmertje dat in de 
weg staat. Laat het maar zien, nu. Alle 
kampeerders van het betreffende veld 

zitten voor de voortenten van hun  
caravan of vouwwagen te kijken naar 
onze verrichtingen. Flitsend gaat de 
Adria richting de ruimte tussen de  
Caravelair en de Dethleffs, die alweer 
een week op de camping staan. Nu 
nog afkoppelen, waarbij de nieuwe  
vakantieburen al snel een helpende 
hand bieden. En als we eenmaal het 
laatste pootje voor de stabilisatie van 
onze caravan uitdraaien, zijn de kids al 
lang en breed met de reeds gemaakte 
vakantievriendjes aan het spelen. En 
daar doe je het toch allemaal voor. ■

We hebben een heftige vuurdoop: een 200 kilometer lange rit naar de camping, met 
forse windstoten dankzij de naweeën van orkaan Bertha; de 308 verbruikte 1 op 7,6. 

Een rijles met caravan; handig zijn 
de tips voor het achteruitrijden. 

De Adria Altea 462 ps is 6,60 meter lang. 

Qua acceleratie heeft deze 4-pits-308 geen moeite
met de caravan met een leeggewicht van 1.100 kilo


