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De fiets speelt een enorme rol in ons leven, of je nu (semi)professi-

oneel koerst of gewoon naar de bakker wil rijden, die tweewieler is 

niet weg te denken uit onze maatschappij. Ook tijdens de vakantie 

niet. Maar hoe nemen we twee, drie of vier fietsen veilig mee met 

de caravan, kampeerbus of kampeerauto? Het kan eventueel in 

de garage wanneer die groot genoeg is, maar als de fietsen daar 

niet passen, dan brengt een fietsendrager de oplossing.
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Fietsen 
zit in onze genen
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E
r bestaan ietsendra-

gers voor achteraan 

op de caravan of op 

de dissel en om op de 

achterwand van de 

kampeerbus of kampeerauto te 

monteren. Wij staken ons licht op 

en gingen kijken naar de moge-

lijkheden die Fiamma en hule 

bieden, twee sterke spelers op de 

Belgische markt. Beide merken 

produceren nagenoeg dezelfde 

producten, maar leggen andere 

accenten. We voegen daar nog een 

Kampeerwereldmening aan toe en 

je krijgt een lekker belegde sand-

wich om doorheen te bijten. Van 

‘n Bike ontwierp een innovatieve 

constructie voor de kampeerbus.

FIAMMA
Deze fabrikant maakt onder-

scheid tussen de ietsenrekken 

vooraan op de caravan of achter-

aan, achter op de kampeerauto 

en de kampeerbus. Een andere 

mogelijkheid is in de garage van 

de kampeerauto. Er wordt geke-

ken of een ietsenrek kan gemon-
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teerd worden, want de achter-

wand kan niet altijd het gewicht 

aan of er zijn gewoon geen mon-

tagemogelijkheden. De ietsen-

drager moet ook het gewicht van 

de ietsen aankunnen, gezien de 

elektrische iets die veelvuldig 

meegenomen wordt en toch heel 

wat kilo’s zwaarder is dan een 

gewone iets. Gewicht en veilig-

heid primeren bij Fiamma! Alle 

ietsendragers worden door de 

dealer gemonteerd omdat hij de 

speciicaties heeft van hoe het rek 

geplaatst moet worden.
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Fietsenrek achteraan de 
caravan. In dit geval op 
maat gemaakt voor Hobby
Prijs: € 221

Fietsenrek achteraan de kampeerbus, op 
maat voor een Fiat Ducato van voor 2006
Prijs: € 420

Fietsenrek achteraan de kampeer-
bus, op maat voor de Ford Transit
Prijs: € 303

Fietsenrek achteraan de kampeerbus, 
op maat voor de VW T4
Prijs: € 311

Fietsenrek achteraan de kampeerbus, op maat 
voor de VW T5 met dubbele achterdeuren
Prijs: € 389

Fietsenrek achteraan de caravan. In dit 
geval op maat gemaakt voor Knaus.
Prijs: € 296

Goedkoop en compact.
Prijs: € 138

CARAVAN

Het advies van Fiamma bij caravans is om één iets 

achteraan te plaatsen en één vooraan op de dissel 

om een goede gewichtsverdeling te krijgen. De iet-

sendrager vooraan bestaat in twee uitvoeringen: een 

vaste en een kantelbare. Is de dissel vrij kort dan zal 

een kantelbare ietsendrager voorgesteld worden 

zodat de disselbak onderweg nog toegankelijk blijft. 

Er wordt steeds naar het gewicht gekeken van rek en 

iets, want de kogeldruk mag niet te hoog worden. 

Achteraan zijn er grosso modo twee uitvoeringen: 

een langere versie en een kortere. Dit heeft te maken 

met de constructie van de achterwand van de cara-

van. Er bestaat ook een uitvoering die bovenaan 

vastgemaakt wordt aan de wand, maar onderaan 

aan de chassisbalken.

KAMPEERBUS

Hier is een gans andere montage nood-

zakelijk, gezien de dubbele deur ach-

teraan. Het ietsenrek staat dan a-sym-

metrisch omdat het aan de rechterdeur 

vastgemaakt wordt, anders gaan de deu-

ren niet open. De ietsgoten moeten dan 

opgeschoven worden om niet buiten de 

zijwand uit te komen. In de loop van 

2019 komen er voor de kampeerbussen 

enkele nieuwe ietsenrekken op de markt 

die op de scharnieren van de achterdeur 

gemonteerd worden waardoor er meer 

gewicht op kan. Fiamma ontwerpt iet-

sendragers voor speciieke merken. Een 

Fiat Ducato vergt een andere aanpak dan 

een VW Crafter of een Viano of Ford. Een 

VW T1, 2 of 3 met een achterklep krijgt 

dan weer een ander rek.

Het rek kan kantelen om 
onderweg makkelijk in de 
disselbak te geraken
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KAMPEERAUTO’S

Fiamma biedt ook ietsendragers aan 

die gemonteerd worden in de gara-

ge van de kampeerauto. Hierin zijn 

ook weer verschillende varianten. Er 

bestaat een uittrekbaar rek zodat iet-

sen er buiten opgezet kunnen wor-

den. Er bestaat ook een ietsenrek 

dat gemonteerd wordt in de garage. 

Wanneer je dit niet gebruikt kan het 

weg geklapt worden zodat er ruimte 

voor andere zaken vrijkomt. Wil je 

een brommer mee, dan worden de 

goten breder en wordt een oprijplaat 

meegeleverd. Neem je een quad mee, 

dan zijn 2 oprijbanen noodzakelijk. 

Mogelijkheden voor een rolstoel zijn 

ook voorradig.

ACCESSOIRES

Allerlei mogelijkheden zijn voorhan-

den om de ietsendrager een upgrade 

te geven of het systeem te verijnen. 

Een rail kan toegevoegd worden zodat 

een drager voor 2 er één voor 3 ietsen 

wordt. Hierbij dient natuurlijk steeds 

het gewicht bekeken te worden. Zo zal 

het bijvoorbeeld mogelijk zijn om een 

kinderiets toe te voegen, maar niet 

voor 3 elektrische ietsen. De armen 

om de iets te bevestigen bestaan in 

diverse maten, afhankelijk van de 

plaats waar de iets zich op het rek 

bevindt. Om de iets veilig aan de goot 

te bevestigen, wordt een verschuifbaar 

veiligheidsriempje gebruikt met ver-

grendeling, de Quick-Safe. Bandjes of 

gespen zijn een andere mogelijkheid. 

Fietsenrek voor de garage 
waarbij het draagframe aan de 
vloer bevestigd is en de Bike 
Block houder aan de wand
Prijs: € 166

Bredere uitvoering van de Carry-Bike Pro C, 
geschikt voor Laika kampeerauto’s
Prijs: € 287 

Verlaagt 77 cm. Verkrijgbaar in 2 versies, één 
voor de gewone fietsen en één voor de elek-
trische fiets.
Prijs: 77: € 778; 77 e-Bike: € 847

Fietsenrek achteraan de kampeerauto, op 
maat gemaakt voor Roller Team.
Prijs: € 199

VEILIGHEID

Een ietsendrager achterop mag ook 

nooit voor de nummerplaat komen. 

Een bijkomende balk met verlichting 

biedt hier een uitweg. Verder zijn er 

nog ietshoezen verkrijgbaar en rood-

wit gestreepte gevaarborden voor 

uitstekende ladingen en vooral voor 

veiligheid. Je wil toch gezien worden. 

Let op: de gevarenplaten zijn nog niet 

geüniformeerd in Europa. Diverse lan-

den hanteren andere uitvoeringen. 

Wanneer je geen ietsen mee neemt, 

kan een Ultra-box in de plaats komen. 

Op de camping past dan weer een 

wasrek. Bij het plaatsen van de box 

is gewicht onderweg ook weer het 

belangrijkste punt om rekening mee te 

houden. Ten slotte is er nog het liftiet-

senrek dat handmatig naar beneden 

kan gedraaid worden om de ietsen 

makkelijker op te zetten en af te halen.

DIVERSE KLEUREN

Het kunststof dat verwerkt zit in een 

ietsendrager is bij Fiamma verkrijg-

baar in blauw, zwart en rood. Wanneer 

je bijvoorbeeld een Hobby hebt met veel 

blauw in de striping, dan past natuur-

lijk het blauwe kunststof het beste. In 

een Sprite caravan zit dan weer veel 

zwart verwerkt en een Kabe bestaat 

uit wit en veel rood. Dit is allemaal een 

persoonlijke en esthetische keuze.

INVOERDER

Badé B.V., 4651 SL Steenbergen, NL 

T. +31 167 56 66 65 - www.bade.biz
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THULE
Deze fabrikant maakt eerst een dui-

delijk onderscheid tussen ietsendra-

gers voor kampeerauto’s, voor cara-

vans en kampeerbussen. Een andere 

onderverdeling is die tussen gewone 

ietsen en e-bikes, omdat die laat-

ste een enorme explosie in verkoop 

kennen. Velen onderschatten ook 

hoe zwaar deze e-bikes zijn, om ze 

bijvoorbeeld op de ietsendrager te 

plaatsen. hule is volop bezig om 

efectievere systemen te ontwerpen 

voor dit type ietsen.

KAMPEERAUTO’S

De ietsendragers geschikt voor kam-

peerauto’s bij hule zijn in principe 

bijna allemaal ook mogelijk op de 

achterwand van een caravan, de typi-

sche garagerekken uitgesloten. De 

hule Sport G2, de Elite G2 en de 

Excellent zijn de typische producten 

voor montage op de achterwand van 

de kampeerauto. De Sport kan 3 iet-

sen dragen, de Elite en de Excellent tot 

4 ietsen. Belangrijk is het maximum 

laadvermogen, maar ook per rail, want 

bijvoorbeeld 50 kilogram laadvermo-

gen betekent niet automatisch dat dit 

gewicht op één rail mag komen. Bij de 

sport betekent dit: 50 kilogram totaal 

belasting, maar maximum 19 kilogram 

per rail, dus e-bikes zijn niet mogelijk. 

Nemen we de Elite als voorbeeld dan 

heeft deze een maximum laadvermo-

gen van 60 kilogram, of 30 kilogram 

per rail en dit betekent of 4 gewone 

ietsen of 2 e-bikes.

SPECIFIEKE MODELLEN

Ofwel wordt een ietsendrager op 

de achterwand gemonteerd, ofwel 

speciieke modellen op de dissel van 

de caravan. Van die laatste zijn er 

vier modellen beschikbaar, van Light 

over Smart naar Superb, waarvan de 

eerste geen e-bikes kan dragen. De 

Superb heeft ook een Short Version 

(SV) bedoeld voor de korte dissels. De 

hule Elite Van XT is speciiek ontwor-

pen voor de kampeerbussen op Fiat, 

Citroën of Peugeot. Niettegenstaande 

de mogelijkheid bestaat om e-bikes 

op de dragers te plaatsen, moet er 

nog altijd hoog gehofen worden en 

dat is niet vanzelfsprekend. Daarom 

bedacht men bij hule de Lift V16, 

die 70 centimeter naar beneden kan 

komen, in een manuele of elektrische 

versie. Het nadeel is dat de ietsen 

nog altijd buiten zitten en achter-

aan uitsteken, maar de garage van de 

kampeerauto blijft wel vrij. Wil je de 

ietsen binnen dan bestaat hiervoor 

de VeloSlide, een nieuw model speci-

iek voor de garage. De VeloSlide kan 

in- en uitrollen en dure ietsen kun-

nen veilig geborgen worden.

SPECIFIEK VOOR THULE

Buiten het design is het basisprin-

cipe voor hule veiligheid. Daarom 

wordt er zo sterk de nadruk gelegd 

op het maximale gewicht per rail 

op de ietsendrager. Verder is het 

gebruiksgemak van groot belang. De 

plateau, het frame waar de ietsrails 

op gemonteerd zijn, kan dan ook ver-

grendeld worden. Indien dit niet het 

geval zou zijn, en je rijdt over een ver-

keersdrempel waarbij de ietsen even 

opspringen, dan slaan ze terug met 

een veelvoud aan G-kracht van hun 

eigen gewicht. Op alle modellen zit 

er dus een systeem om de plateau te 

vergrendelen zodat alles een geheel 

wordt en de dynamische krachten 

op drager en achterwand beschei-

den blijven. Dit wordt in Zweden bij 

de fabrikant doordreven getest. De 

hoogte van de modellen is variabel. 

Dit is noodzakelijk omdat de dragers 

niet bij alle merken op dezelfde hoog-

te kunnen gemonteerd worden. 

E-BIKE EN DE KAMPEERBUS

Voorlopig biedt hule geen oplossing 

om de e-bike op een drager te kunnen 

zetten aan de kampeerbus. De huidige 

modellen worden aan de achterdeur 

verlijmd, maar de carrosserie van de 

camionette is eigenlijk te zwak om 

zware gewichten te dragen. De Elite 

Van XT kan op zich meer dan 35 kilo-

gram dragen, maar de wand van de 

bus niet. Dit heeft ook te maken met 

het feit dat het eerste wat er gedaan 

wordt bij een stop is de achterdeuren 

openen om de gas open te draaien, 

maar dan staan de ietsen nog op de 

drager en vormen een enorme belas-

ting voor de achterdeur van de bus.

THULE CARAVAN SUPERB EN SUBERB SV

Geschikt voor 2 e-bikes of 3 gewone fietsen en perfect voor montage op de 

dissel. Het verlaagde platform zorgt voor een lager zwaartepunt en is daardoor 

veiliger tijdens het rijden. Er is ook een Short Version verkrijgbaar voor de kor-

tere dissel. Prijs: € 314
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THULE SPORT G2

Geschikt voor de achterwand van een 

kampeerauto of caravan. Het frame 

is in de hoogte verstelbaar en dus 

aanpasbaar aan de vele merken. Door 

het maximale laadvermogen per rail 

van 19 kg is de Sport niet geschikt 

voor e-bikes. Geschikt voor 2 fietsen, 

uitbreidbaar naar 3. Het plateau wordt 

handmatig vergrendeld. De rails zijn 

van links naar rechts verschuifbaar.

Prijs: € 229

THULE LIFT V16

De Lift is een fietsendrager met ergo-

nomisch, in de hoogte verstelbaar 

platform, handmatig of met motor. Het 

platform wordt handmatig vergrendeld 

en overbrugt een hoogte van 70 cm. 

Daardoor wordt het plaatsen en afne-

men van de fietsen vereenvoudigd. 

De wielhouders zijn zelfklemmend en 

maken het vervoer van fietsen met 

verschillende wielgroottes mogelijk.

Prijs: manueel € 709; elektrisch € 749

THULE ELITE G2

De Elite heeft de specificaties van de 

Sport, maar heeft een laadvermogen 

van 30 kg per rail en is dus geschikt 

voor 3 of 4 gewone fietsen of 2 

e-bikes. De verstelbare afstandhouders 

kunnen gemakkelijk van links naar 

rechts verplaatst worden om in één lijn 

met het fietsframe te  komen.

Prijs: € 309

THULE EXCELLENT

Eveneens geschikt voor 2 e-bikes of 4 gewone fietsen. Het platform wordt auto-

matisch vergrendeld. De gebruiksvriendelijke wielgespen met ratelsluiting blok-

keren de fietswielen zodat deze niet verschuiven tijdens de rit.

Prijs: € 400
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Het is praktisch om een fietsendrager aan te bouwen. Er zijn echter enkele 

zaken die in acht genomen moeten worden. Laadt nooit zwaarder dan het 

maximumgewicht van de drager. Daag gewoon het lot niet uit. En laat de 

fietsendrager aanbouwen door een erkend verdeler. Begin hier niet zelf 

aan te prutsen met het gevaar je de drager niet juist op de achterwand 

plaatst. Bij het fietsenrek aan de caravan is het belangrijk niet alle gewicht 

achteraan te concentreren om een slinger onderweg tegen te gaan. 

Veiligheid gaat nu eenmaal voor alles.

ONZE MENING
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VAN ‘N BIKE

Deze firma uit Zoersel ontwierp een uniek draagsysteem 

voor fietsendragers dat gemonteerd wordt op een kam-

peerbus. Het systeem kan tot 80 kilogram dragen en is 

bijgevolg geschikt voor 2 elektrische fietsen of 4 gewone. 

Omdat de drager gebruik maakt van een kogelbout en 

stekker kan de fietsendrager zowel op de trekhaak van 

de auto als op de kampeerbus. Het geheel weegt slechts 

22 kilogram en belast de achterdeuren en scharnieren 

van de bus niet omdat het eigen scharnierblokken heeft 

waarop het rust en draait. Het draagsysteem kan draaien 

zodat de achterdeuren makkelijk te openen zijn en past 

op de Citroën Jumper, Fiat Ducato en Peugeot Boxer vanaf 

bouwjaar 2008.

INVOERDER

Van ‘n Bike bvba 2980 Zoersel, T. 0468 25 70 24

www.vannbike.com

INVOERDER

Thule NV, 8930 Menen, T. 056 52 88 99, www.thule.com

THULE CARAVAN SMART

Kan zowel op normale als op korte 

dissels gemonteerd worden. Geschikt 

voor de e-bike. Kan gekanteld worden 

om toegang tot de disselkast te 

krijgen.

Prijs: € 294

THULE VELOSLIDE

Perfect voor het vervoer van 2 

elektrische fietsen in de garage van 

de kampeerauto. De fietsen zijn veilig 

opgeborgen en beschermd tegen 

weersinvloeden. Bij het laden kan 

deze drager tot 1,5 meter uitschuiven.

Prijs: € 750

THULE ELITE VAN XT

Dit model wordt 

geklemd en verlijmd 

op de achterdeur 

van de kampeerbus 

en is verkrijgbaar 

in 2 uitvoeringen: 

geanodiseerd en zwart. 

Die laatste geeft de 

kampeerbus een sportief 

en off-road uiterlijk. 

Geschikt voor Ducato, 

Jumper en Boxer.

Prijs: geanodiseerd € 459; 

zwart € 489

THULE CARAVAN LIGHT

Verzwaarde schuimrubbers 

beschermen de fietsen tijdens het 

vervoer. Geschikt voor 2 fietsen met 

een maximum laadvermogen van 

40 kg en 20 kg per rail.

Prijs: € 145


