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GEWICHT: 300 KG
PRIJS: 10.750,-
AANTAL PERSONEN: 2-6

TEKST EN FOTO’S: AD VAN AANHOLT, MMV: AFDELING CARAVANS EN KAMPEREN
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KCKtest        VOUWWAGEN 
VAN DE TOEKOMST?

Als het aan Aart Kok Adventure ligt,
wordt het woord ‘vouwwagen’ uit de

woordenboeken geschrapt. Zéker voor
de Zambezi. Die eigentijdse wagen

gaat namelijk onder de benaming
‘tenttrailer’ door het kampeerleven.
Maar hoe je dit kampeermiddel ook

noemt; de Zambezi is ontegenzeglijk
mooi. Met een wagenbakstyling als

een Italiaanse sportwagen en een
tent/luifelgedeelte dat je op de meest

trendy camping met een gerust hart
kunt uitvouwen.

Overdruk uit Kampeer & Caravan Kampioen 4, april 1999.
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Met de ontwikkeling van
de Zambezi is de Heem-
steedse firma Aart Kok
Adventure niet over één

nacht ijs gegaan. Jarenlang werd samen
met het Duitse Aeroplast Engineering
(de constructeur van de wagenbak) en
de Nederlandse tentenbouwers De
Waard en Erdman Schmidt aan het
concept van de tenttrailer gesleuteld. Nu
dat gepieker achter de rug is en de
definitieve versie van de Zambezi wordt
geproduceerd, zijn we benieuwd in
hoeverre de plannen allemaal gelukt zijn.

Tweehonderd kleuren
De Zambezi wordt in liefst twee-
honderd(!) kleuren en een reeks uit-
voeringen geleverd, waaronder een
Livingstone- en Popartversie. Wij
testten de ‘gewone’ Zambezi met als
extra (omdat het op de foto zo fraai
oogt) een Varioluifel. Voor liefhebbers is
er een royale achtertent, waarmee je de
beschikbare ruimte fors uitbreidt. Het
‘instapmodel’ van de Zambezi kost 
€ 8.995 en dat is niet mis voor een
tweepersoons vouwwagen. Let wel;
zonder keuken!
Aart Kok over die prijs: Goed
industrieel ontwerp is bij ons
belangrijker dan prijs, want onze
klanten kamperen niet uit geldgebrek.
Elk onderdeel van de Zambezi is het
beste van wat er op dit moment op de
wereldmarkt leverbaar is. Komt er
morgen een fabrikant uit Timboektoe
met iets dat beter is, dan gaat daar
onmiddellijk een fax met bestelling
heen. Wanneer je op die manier met je
product bezig bent, kán het nooit
goedkoop zijn!”
Met de Zambezi mikt Kok op avon-
tuurlijk ingestelde tentkampeerders, die
op zoek zijn naar een tikkeltje meer
comfort.“Anders dan bij de meeste
andere vouwwagenmerken is deze
wagen niet bedoeld als ‘tussenstap’ voor
tentkampeerders, die als droom een
caravan voor ogen hebben. De meeste
Zambezi-kampeerders piekeren er
namelijk niet over om op een caravan
over te stappen. Bewust kiezen zij voor
een vorm van kamperen, waarbij je
dicht bij de natuur staat.”

Rijden en opzetten
De gestroomlijnde wagenbak van de
Zambezi heeft een hoogte van 105 cm
en in de auto kijk je er dus via de
binnenspiegel probleemloos overheen.
Tijdens de rit zou je bijna vergeten dat

er nog ‘iets’ achter de auto hangt want
het rijgedrag is voortreffelijk. De
werking van de oplooprem en
terugrijautomaat, de wegligging en
kogeldruk; we kunnen niet anders dan
tienen met griffels noteren.
Wanneer je onder de wagenbak kijkt,
blijkt het gegalvaniseerde chassis tot
even voorbij de (met drie rubber-
strengen geveerde) Alko-as te lopen. Het
achterste deel van de wagenbakbodem is
dus zelfdragend. Verder hangt onder de
bodem het reservewiel. Dat wiel wordt
op een omslachtige manier met behulp
van een ketting van binnenuit los-
gemaakt. Het is een heel gepruts als je
het weer wilt vastzetten.
Op de v-dissel vinden we een perfect
werkende handrem met gasdrukveer,
een koppelingsindicator en de oploop-
rem met terugrijautomaat. Aan de
achterzijde wordt de wagen snel en
stevig waterpas gezet met Atwood
Stabilizing Jacks; uitklapbare poten die
traploos in hoogte verstelbaar zijn. Wie
op ongelijke grond staat, kan de wielen
met bijgeleverde keggen blokkeren.
Het onderhoud en opzetten van de
Zambezi wordt beschreven in een
uitvoerige gebruiksaanwijzing. Het kost
meer tijd om de opzetinstructie van de
wagentent te lezen dan om hem op te
zetten. De tent laat zich namelijk even
simpel uitvouwen als een harmonica.

Inclusief slaaptent ontvouwt alles zich
vanzelf en als het wagenbakdeksel
eenmaal op de grond ligt, is het een
kwestie van doek fatsoeneren en ritsen
dichtmaken. Wie naar bed wil, duikt nu
de slaaptent in. In deze uitvoering is de
Zambezi ideaal voor trektochten. Wil je
ook de voortent opzetten, dan kost dat
uiteraard iets meer tijd.

Wagenbak en tent
Over de wagenbak hoef je je als bezitter
van een Zambezi geen zorgen te maken.
Wat te denken van de ‘sandwichvloer’;
ofwel zeven (!) lagen verlijmd multiplex
met daar omheen een laag polyester?
Ook de wanden bestaan uit een
sandwichconstructie. Hierbij wordt de
kern van Airex-schuim ‘ingepakt’ door
multiplex, waarover een twee millimeter
dikke laag gelcoating (met kleurstof) is
aangebracht. En we blíjven ‘sandwichen’
want ook het lichtgewicht deksel 
is van polyester, met een kern van 
honingraat. Op dit deksel kan een
zwaargewicht van honderd kilo rustig
een dansje uitvoeren! Alles is door- en
door gehard. Mocht er een kras
ontstaan, dan kun je het materiaal
gewoon polijsten zónder de kleur aan te
tasten.
Dankzij de gasdrukveren betekent het
kantelen van het wagenbakdeksel een
fluitje van een cent. Op het deksel >>>

Het opzetten van de Zambezi; een klus van paar minuutjes
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T E C H N I S C H E G E G E V E N S

Zambezi
Maten

Wagentent (bxd) 450 x 170 cm
Voortent (bxd) 450 x 250 cm

Grootste/kleinste 
hoogte dak voortent 216/180 cm

Benodigd grondopp. zonder 
stormafspanning (bxd) 593 x 420 cm 

(incl. dissel)
Afmetingen bed in 

wagenbak 150/119 x 225 cm
Inhoud opbergruimte 1.250 dm3

Wagenbak, grootste afm. 
ingeklapt (lxbxh) 223 x 170 x 

112,5 cm
Koppelingshoogte 41 cm

Gewichten
Maximaal toelaatbare massa 750 kg

Gewicht geteste uitvoering 423 kg
(incl. varioluifel en jerrycans)

Nuttig laadvermogen 327 kg

Banden
Draagvermogen per band 437 kg bij 2,5 bar

Snelheidsbeperking 190 km/h
Bandenmaat 165/70 R 13
Bandenmerk Michelin

Prijzen
Geteste uitvoering € 11.965

Kosten rijklaar maken € 195.
Garantietermijn 2 jaar 

Importeur
Aart Kok Adventure

Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede

Telefoon (023) 547 17 74
Fax (023) 547 09 46

www.aartkok.nl

T

E

C

H

N

I

E

K

<<<

APRIL  1999

bevinden zich strips om fietsendragers
te monteren. De achterlichten zijn
beschermd door handgrepen.
De tent is gemaakt in het gerenom-
meerde atelier van De Waard en heeft
ook duidelijk die uitstraling.
Herkenbaar is de typische wijze van
doekafsluiting (met drukkers) voor de
ventilatieroosters, de keuze van het
tentdoek (KS 202) en de deskundige
constructie en afwerking. De
spiraalritsen zijn van het kwaliteitsmerk
Optilon. Het frame van de wagentent is
verzinkt en dat van de voortent is
geëpoxeerd. Het ziet er allemaal best uit
en we verwachten dat het met de
binnenkort leverbare tent van Erdman

Schmidt (toch niet
de eerste de beste!)
ook wel snor zal
zitten.

Gebruik
De vloer van de
leefruimte is de
onderkant van het
wagendeksel. Rond
die vloer is een
opstaande rand. Aan
beide zijden van de
leefruimte kunnen
de wanden (met

raam en ventilatie-
rooster) worden
weggeritst om
brede
toegangsdeuren te
creëren. Door de
gebogen vorm van
de framestang bij
de toegangsdeur
naar de voortent,

zit die stang bij het naar binnen- en
buitengaan niet in de weg.
Om gemakkelijk in de (goed tegen
insecten af te sluiten) slaapcabine te
kunnen klimmen, is er een demontabel
opstapje. In de slaaptent zijn drie
afsluitbare ramen en een ventilatie-
strook. Wanneer je het binnententdoek
openritst om door een raam te gluren, is
de boel niet meer muskietenvrij
afgesloten. Het comfortabele matras ligt
op een lattenbodem, waaronder zich
een enorme opbergruimte bevindt. Om
daarin te komen til je het bed aan het
voeteneinde op. Dat kan met één hand
dankzij een veerconstructie. Die veren
zorgen er ook voor dat het gekantelde
bed blijft staan. Aan de voortentzijde
van de wagentent rits je de tochtstrook
en doekstrook met opbergzakken vast.
De katoenen voortent heeft brede, naar
binnen liggende slikranden. De tent is
helaas niet voorzien van een
gemakkelijk schoon te maken
spatstrook. Aan de binnenzijde van het
wanddoek zijn drukkers om een
kuipgrondzeil vast te klikken. Alle
wanden zijn oprolbaar.

Conclusie
De fraaie Zambezi kost een smak geld, maar je krijgt er goede waar voor
terug. Het is echt een klassewagen en wanneer je van plan bent om tot
in lengte van dagen met de vouwwagen – pardon: tenttrailer – erop uit
te trekken, is het een prima koop. De kwaliteit, constructie en afwerking
van zowel wagenbak als tentgedeelte zijn uitstekend. Ook over de rij-
eigenschappen, het opzetgemak, laadvermogen en opbergruimte niets
dan goeds. Kritiekpuntjes zijn de bevestiging van het reservewiel en het
ontbreken van een spatrand langs de voortent.

De Zambezi met voortent. Een spatrand
ontbreekt 
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Een zee aan opbergruimte onder de lattenbodem van het bed
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