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Isny, Juni 2020 

Camper® in een nieuw jasje: Een frisse wind door de populaire 
gezinscaravan 

Nieuw interieur – praktische detailverbeteringen – 12 verschillende indelingen 

– waarvan 8 gezinscaravans  

Toen Arist Dethleffs ongeveer 90 jaar geleden de "caravan" uitvond omdat hij 

altijd wilde dat zijn gezin bij hem was tijdens zijn lange zakenreizen, legde hij de 

basis voor een nieuwe vorm van vakantie. De Camper® belichaamt deze familie-

gedachte meer dan elke andere serie in het modellengamma van Dethleffs. Nu 

heeft deze “gezinsserie” een facelift ondergaan en krijgt het niet alleen een 

nieuw interieur, maar ook een upgrade van het slaapgedeelte voor de kinderen. 

Wat gelijk blijft is de veelvoud aan veiligheidscomponenten en de uitgebreide 

standaarduitrusting, waardoor deze modellenreeks zo populair is. Er zijn in to-

taal twaalf indelingen, waarvan acht met stapelbedden. Toch vinden ook actieve 

vakantiegangers en koppels hun favorieten binnen deze modellenreeks. Het re-

pertoire van de indelingen varieert van een opbouwlengte van circa vijf tot ruim 

acht meter. 

 

Een frisse wind door het interieur 

Het interieur van de populaire Camper® is vernieuwd en heeft een frisse meta-

morfose ondergaan incl. elementen van het nieuwe Dethleffs-design. Opvallend 

is de tot aan onder sluitende vorm van de bovenkasten. Dit ontwerp laat het 

interieur wat ruimer lijken, zonder de opslagruimte aanzienlijk te verkleinen. 

Bovendien verschijnt de vernieuwde Camper® in een nieuwe, lichte, warme 

houttint, die overgaat in een modern, lichtgrijs decor van de bovenkasten. 
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Gekozen kan worden uit drie nieuwe, bijpassende stofferingen in blauw, grijs en 

antracietgrijs, die het interieur naar ieders smaak perfect afronden. 

Ook het exterieur van de vernieuwde Camper®-modellen met hun design ach-

terbumper en hoogwaardig geïntegreerde verlichting past perfect in het moder-

ne Dethleffs programma.  

Speciaal voor de kinderen zijn bij de stapelbedmodellen praktische stoffen op-

bergtassen en optisch mooi beklede panelen aangebracht. Ook de bagageluiken 

onder de stapelbedden zijn daar waar mogelijk vergroot, zodat er meer volumi-

neuze vakantiebagage kan worden opgeborgen. Bij veel stapelbedindelingen kan 

het onderste stapelbed worden opgeklapt en de onderliggende ruimte van bui-

tenaf worden beladen en als opslagruimte worden gebruikt. De populaire Didi-

lamp is in het nieuwe modeljaar een 12V-versie en voorzien van een praktische 

USB-aansluiting voor het opladen van de smartphone of tablet. 

Alle andere standaardelementen van deze populaire Dethleffs-serie blijven in 

hun huidige vorm. 

 

Camper® Historie 

Bij Dethleffs staat de modellenreeks Camper® al 60 jaar voor de meest gezins-

vriendelijke serie in het assortiment: solide, flexibel, divers. Met het model Cam-

per® komt elke droom van een onafhankelijke reiservaring uit, vooral voor ge-

zinnen. De eerste Camper® ging in productie in 1962. Toen had Dethleffs al 30 

jaar ervaring in de caravanbouw. Zeven jaar later heeft Dethleffs de merknaam 

vast laten leggen, wat de verzamelnaam is geworden voor caravans en in som-

mige gevallen voor kampeerauto’s. De eerste standaard Camper kostte toen 

1.950 Mark. De beter uitgeruste exportversie 2.490 Mark. Het succesrecept van 

Dethleffs is altijd geweest wat gezinnen vandaag de dag nog steeds waarderen: 

hoogwaardige productie, stabiel materiaal en speciale elementen. 
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De uitvinder van de caravan zocht vanaf het begin naar oplossingen waarmee hij 

zijn gezin comfortabel mee kon nemen op reis. Tot op de dag van vandaag steekt 

het bedrijf Dethleffs zijn energie in de voortdurende verdere ontwikkeling van 

deze gedachte. "De Camper is al tientallen jaren een super solide caravan: bewe-

zen, succesvol en doordacht", beschrijft productmanager Alexander Huber de 

serie, die vooral wordt gekenmerkt door praktische stapelbedden en de hoogste 

veiligheidsnormen. "Hier wordt aan de basisbehoeften, vooral van gezinnen, 

absoluut voldaan - luxe kan gemakkelijk worden toegevoegd door talloze optio-

nele uitrusting." Vanzelfsprekend nog altijd in de geest van de uitvinder: om het 

reizen met het gehele gezin zo comfortabel mogelijk te maken. 

 

 „Is dit uw Camper?“ 

De juiste omschrijving zou moeten zijn: "Is dit uw caravan?" Als het niet de fami-

lieserie bij Dethleffs is. De massale reclame en aanwezigheid in de media maak-

ten de term bijna 60 jaar geleden tot de algemene naam voor caravans, omdat 

een camper eigenlijk de persoon is die deze vorm van vakantie geniet. Maar ve-

len noemen hun caravan ook zo, wat voor merk of serie het ook is. Als een ei-

gennaam zich ontwikkelt tot zo'n alledaagse term en synoniem wordt gebruikt 

met de generieke naam, wordt het een "deonym". “Het zou Arist Dethleffs zon-

der meer goed bevallen zijn, als hij had kunnen zien dat iedereen het vandaag 

over zijn Camper heeft als het gaat om hun eigen caravan”, zegt marketingdirec-

teur Helge Vester.   
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Indelingen van de Camper serie in één overzicht 

 

 

 

 

 

     460 EL     470 ER              470 FR           500 QSK          510 ER         530 FSK     

 
 
 
 

 
540 QMK          550 ESK          560 FMK        650 FMK           730 FKR          740 RFK 
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Over Dethleffs 

“Niet zonder mijn gezin!” besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde toen de 

eerste caravan van Duitsland, die hij toen nog “woonauto” noemde, omdat de 

fabrikant van skistokken en zwepen zijn gezin tijdens lange zakenreizen bij zich 

wilde hebben. Het begrip “vrije tijd” kenden toen slechts enkelingen, gezinsva-

kantie was een privilege en het toerisme stond nog in de kinderschoenen. Met 

de uitvinding van de Dethleffs caravans begon een nieuw tijdperk, vooral voor 

de onderneming, die zich op een bepaald moment volledig aan de productie van 

caravans en later ook van kampeerauto's wijdde. 

De pioniersgeest van Arist Dethleffs is ook tegenwoordig nog in de onderneming 

merkbaar: in de permanente verdere ontwikkeling van series, in talloze innova-

ties en natuurlijk centraal in het campingverhaal: het gezin.bVan meet af aan is 

het bedrijf nauw verbonden met de plaats Isny in Allgäu. Door zijn engagement 

als “vriend van het gezin” blijft het merk zich concentreren op zijn kerntaak. 
In Isny worden naast campers en caravans van het merk Dethleffs ook buscam-

pers en Urban Vehicles van de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en ge-

produceerd.  

 

Erwin Hymer Group 

De Erwin HYMER Group is voor 100% een dochtermaatschappij van Thor 

Industries, wereldwijd de leidinggevende fabrikant van recreatievoertuigen met 

meer dan 25.000 medewerkers. De Erwin Hymer Group herbergt fabrikanten 

van kampeerauto’s en caravans, specialisten in accessoires en dienstverleners 

voor verhuur en financiering onder één dak. Tot de Erwin Hymer Group behoren 

de kampeerauto- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 

Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, 

LMC, Sunlight en Xplore, de camperverhuurbedrijven McRent en rent easy, de 

chassisspecialist Goldschmitt, de specialist in accessoires Movera en het 

reisportaal freeontour. 


