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Klein 
geluk

zwangere buik als bewijs van de volgende 
levensfase. De Avanti M past er perfect tussen 
en vertegenwoordigt weer een andere fase: de 
fase van herwonnen vrijheid.

UITGESPROKEN WENDBAAR
De Avanti M is vorig jaar geïntroduceerd. La 
Strada wilde het eigen gamma al een tijdje 
compleet maken met een ‘goedkopere’ en 
kleinere camper. Zonder daarbij aan kwaliteit 
in te boeten, zoals La Strada bij de lancering 
officieel liet weten. Die focus op kwaliteit heeft 
de fabrikant tot nu toe steeds kunnen waarma-
ken. Bedrijfsleider Marco Lange heeft bijvoor-
beeld meer dan eens benadrukt dat klanten 
nagenoeg nooit een beroep hoeven doen op 
de garantie. Aan de hand van de campers die 
we al hebben mogen testen en een bezoek aan 

de werkplaats, geloven wij dat direct. La Strada 
straalt een en al geloofwaardigheid uit.
De M is de kortste uitvoering van de Avanti-
lijn. Basisvoertuig is de Fiat Ducato. De M is 
5,40 meter lang, ongeveer even lang als de 
V-klasse van Mercedes-Benz maar hoger. (We 
wilden de M eigenlijk in een test vergelijken 
met directe concurrenten, maar die knepen 
’m.) De Fiat slaat zoals altijd een goed figuur. 
Met de korte wielbasis is de wagen uitgespro-
ken wendbaar, ook omdat de camper amper 
breder is dan een gewone personenauto. Dat 
maakt deze Avanti uitermate geschikt voor 
chauffeurs die niet meteen blaken van het 
zelfvertrouwen in het verkeer maar wel graag 
met een camper op pad zouden gaan. In deze 
klasse kun je bovendien best voor een iets 
tammere motor kiezen.

EEN KLEIN BEETJE LANGER EN BREDER DAN EEN 
BUSCAMPER, MAAR MET EEN VEELVOUD AAN 
COMFORT: DE NIEUWE AVANTI M  
MIKT OP (HER)INTREDERS VAN ALLE LEEFTIJDEN.

De bovenkast in de keu-
ken heeft een roldeur in 
plaats van klep (links-
boven) Op de kookplaat 
valt niets aan te merken 
(linksonder).

Dankzij het kleine raam 
kun je met je schouder 
tegen de muur leu-
nen. De zitbank is niet 
gemaakt voor lange af-
standen. Ook de tafel is 
(te) klein (rechtsboven). 
De tafel is opklapbaar 
(rechtsonder).

A
an de Donau ligt een camping 
waarvoor je niet kunt reserveren, de 
uitbater verwelkomt gasten liever 
spontaan. De camping bestaat uit 

een weide met baddertoegang tot de Donau, 
een kleine kiosk waar je nog € 2 voor een 
biertje betaalt en een sanitairgebouwtje. Veel 
gasten zijn gezinnen of groepen, de meesten 
onderweg met een buscamper.
Als wij met de La Strada Avanti M de camping 
bezoeken, hebben we gezelschap van twee 
Volkswagenbussen: een stokoude camper met 
alkoof en een tot camper verbouwde Caddy. 
Er staan ook twee motorrijders met minuscule 
tunneltentjes – twee jonge honden die zich 
met de motor perfect kunnen uitleven. De rest 
van het gezelschap is dat stadium voorbij, met 
ronddartelende kinderen en een prominente 
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KWALITEITSKEUKEN
De koelkast valt als eerste op. Die zit namelijk 
verwerkt ín het keukenblok. Zodanig dat je 
er ook van buitenaf bij kunt. Dat komt op de 
camping enorm van pas, want je hoeft niet 
voor elke cola of fles water eerst de bus in. Heel 
prettig, en je neemt tenminste ook niet steeds 
viezigheid onder je schoenen mee naar binnen.
La Strada is niet de enige met een koelkast die 
je van buitenaf kunt gebruiken. De Westfalia 
Amundsun 540 bijvoorbeeld heeft dat ook. Die 
koelkast heeft een deur, terwijl Avanti heeft 
gekozen voor een schuiflade als koelkast. Dat 
werkt perfect, er zit zelfs een vriesvak in de 
koellade verwerkt.
Boven op het keukenblok is een tweepits 
kookplaat ingebouwd, geheel conform Avanti’s 
kwaliteitsclaim met elektrische ontsteking. De 
bodem van de kookplaat loopt zonder tus-
senrand over in de spoelbak ernaast, waardoor 
poetswater meteen kan wegstromen – een 
praktische vondst die wij heel erg waarderen.
Aan de zijkant van het keukenblok zit een uit-
trekbare snijplank. De concurrentie heeft daar 
vaak een werkbladvergroting die je omhoog 
klapt in plaats van uitschuift. Dat is niet altijd 
even handig. De schuifplank van Avanti 
daarentegen is feilloos en heel gebruiksvrien-
delijk. Hetzelfde geldt voor de schuifladen met 
softclose in het keukenblok, het zoveelste bewijs 
van de constante kwaliteit die La Strada biedt. 
Onderweg kleppert of rammelt er niks, er gaat 
niks open.

NOODOPLOSSING
Net als de lofbetuigingen bijna eentonig begin-
nen te worden, ontdekken we twee puntjes van 
kritiek. De twee deuren naar de toiletruimte 
worden door magneten dicht gehouden. Dat 
werkt op zich prima, je moet er alleen niet tegen 
leunen want dan schieten ze los en kieper je de 
toiletruimte in. Bovendien blijven de deuren 
niet perfect open staan. Als de bus niet he-
lemaal recht staat, en dat kan op campings 
of camperplaatsen altijd wel eens gebeuren, 
klappen de deuren uit zichzelf weer dicht. Verre 
van rampzalig, maar ook niet de kwaliteit die je 
verwacht.
Het tweede punt van kritiek betreft de zitbank. 
Ja, de Avanti M heeft een volwaardige (en 
hoogwaardige) toiletruimte inclusief afgeschei-
den toilet. En ja, we snappen best dat de ruimte 
daarvoor ergens vandaan moet komen. Maar 
de zitbank heeft meer weg van een noodoplos-
sing dan een weldoordachte designbeslissing. 
Tijdens een lange rit kun je daar moeilijk een 
volwassene op laten zitten.
De tafel is neergeklapt met verschillende 

klemmechanismen. Zodra de chauffeursstoel 
wordt omgedraaid, kun je ’m omhoog klappen. 
Zo ontstaat een knusse dinette. Het raam bij de 
tafel is redelijk klein uitgevallen, maar dat blijkt 
een voordeel. Als je op de bank zit, kun je met je 
schouder tegen de muur leunen en mijmerend 
naar buiten staren. Bij andere merken loopt het 
raam verder door of gaat dat niet vanwege een 
vouwgordijn.

OVERDWARS BED
In de toiletruimte springt meteen het hoge 
toilet in het oog. Je hoeft dus niet half te hurken 
om naar de wc te gaan. De wasbak bevindt 
zich links, de spiegel rechts. Dat is een beetje 
een rare indeling, want bijvoorbeeld tijdens 
het scheren hebben de meeste mannen graag 
een spiegel voor hun neus. De spiegel is wel 
dusdanig geproportioneerd en gepositioneerd 
dat je er zowat je hele lichaam in kunt zien. De 
rest van het sanitair is zoals je van La Strada 
verwacht: elegant, hoogwaardig en functioneel.
Het bed is 197 x 142 centimeter groot en uiterst 
comfortabel dankzij de puntelastische vering 
van Froli en gescheiden matrassen. Zoals ge-
bruikelijk in deze bescheiden voertuiggrootte 
– of beter gezegd: onvermijdelijk – staat het bed 
overdwars. Zo neemt het weinig plaats in, maar 
er kleeft ook een nadeel aan: de achterste slaper 
moet over zijn of haar bedgenoot klauteren om 
uit bed te gaan.
Aan het voeteneinde van het binnenste bed 
staat de kledingkast met roldeur. Die heeft ons 
tijdens het slapen niet gestoord, maar oogt wel 
tamelijk massief. Ervoor heb je vrij zicht door de 
hele buscamper. Tussen de keuken en het bed 
staat namelijk kast noch koelkast, alleen een 
tussenwandje met een enorme uitsparing.

TOP EN FLOP
Achterin, vanuit het bed, kijken we uit over de 
Donau. Het achterraam staat open, ondanks de 
lichte miezer en niet bepaald denderende tem-
peratuur. Het raamkozijn is hoogwaardig, maar 
het mechanisme om het raam open te zetten 
irriteert ons. Elke keer lukt het pas na meerdere 
pogingen. Hier zou La Strada dus best mogen 
opteren voor een iets eenvoudiger type, zoals 
je dat in zoveel andere, ook goede campers ziet. 
Bij de verwarming heeft de fabrikant die stap 
voorwaarts wel gemaakt. Het digitale bedie-
ningspaneel van de Combi 4 is top.
Ook qua bergruimte weet de Avanti M ons 
volledig te overtuigen. Het achterste bed kan 
met een gasdrukveer omhoog worden ge-
klapt, waardoor je een grote berging creëert. 
Je kunt zo zelfs twee fietsen in je buscamper 
meenemen. De kastruimte volstaat, en pal voor 

Voor gekoelde drankjes en barbecuevlees hoef je niet 
helemaal de camper in (midden links). De toiletruimte is 
tiptop in orde, alleen de deuren vallen vanzelf dicht als 
de Avanti een beetje schuin staat. Voor de zitbank is een 
handig opbergvak in de vloer gebouwd (midden onder). 
Vanuit het comfortabele bed heb je perfect zicht naar alle 
kanten (midden).

"La Strada is 
de grootste van 
de kleine merken 
en de kleinste 
van de grote 
merken"

   130-131 22-8-2019   15:17:25



132       ACSI FreeLIFe 1-2017

C AMPERS LEEF TES T: L A S TR ADA AVANTI M

Sport, ontspanning, natuur, cultuur,
fun en heerlijk eten: beleef het Gardameer

en zijn omgeving het hele jaar door

Camping, Maxicaravan
& Bungalow, Zwembaden
met glijbanen, whirlpools

en spelletjes voor kinderen,
Entertainment,

shows, sport & plezier
voor iedereen!

www.lagodigardacamping.com

Follow us

LAGO DI GARDA ★★★
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TECHNISCHE GEGEVENS

Chassis: Fiat Ducato 2,3 liter-multijet, 96 kW (130 
pk), 6 versnellingen handgeschakeld, voorwielaan-
drijving, Euro 5, 4 toegestane zitplaatsen.
Maten en gewichten: (lxbxh) 541 x 205 x 265 cm, 
wielbasis 345 cm, max. toelaatbaar gewicht 3300 
kg, laadvermogen 450 kg
Opbouw: staalplaat, isolatieramen
Bedden: eenpersoonsbedden (tegen elkaar) 197 x 
142 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwater 100/75 l, gas 
1x 11 kg, diesel 120 l (techniekpakket)
Standaard uitrusting: tweepits kookplaat met 
elektr. ontsteking, compressorkoelkast 50 l, bed met 
Froli-systeem en koudschuimmatrassen, verwar-
ming Truma Combi 4 met 4 kW, airbag passagier
Opties: geïsoleerde en verwarmde vuilwatertank, 
luifel, zonnepaneel 100 watt, alarminstallatie, 
brandstofcel, buitendouche, fietsendrager, compres-
sorkoelkast 90 l, extra USB-poort, afzuigkap
Testverbruik: 9,6 l / 100 km
Basisprijs: € 49.881
Prijs testmodel: € 58.726*
la-strada.de
*Exclusief kosten rijklaar maken. 

de zitbank zit een extra opbergvak in de vloer 
gebouwd, handig voor bijvoorbeeld schoenen 
en flessen water.
Dan nog even kort over de prijs. In de lijst staat 
de Avanti M vanaf ongeveer € 49.881. Met een 
beetje liefde voor detail configureer je het 
voertuig al snel richting € 59.000. Dat is veel 
geld voor een korte buscamper, maar je krijgt 
er enorm veel comfort en gebruiksgemak voor 
terug. 

WEEMOED
Ondertussen is het op de camping aan de 
Donau gestopt met regenen. Het zonnetje 
breekt zowaar door. De zwangere vrouw uit de 
Caddy maakt van de gelegenheid gebruik om 
naar het toilet te gaan. Wij aanschouwen het 
tafereel vanuit ons luxeverblijf, inclusief eigen 
wc, met een zekere weemoed. Ons uitje is bijna 
voorbij en daarna moet de Avanti onverbiddelijk 
terug naar de dealer die zo vriendelijk was ons 
de testcamper ter beschikking te stellen. Zullen 
we na zoveel luxe ooit nog kunnen aarden in 
onze eigen T4 California? ■

DIT VIEL ONS OP

+   Superhandig als 
(poets)water vanaf de 
kookplaat rechtstreeks 
in de spoelbak stroomt.

+   De keuken is correct en 
vooral esthetisch keurig 
gevoegd.

+   Het achterste bed 
kan omhoog worden 
geklapt. Zo creëer je een 
grote berging.

-   De uitzetstangen van 
de ramen stellen je, 
heel irritant, voor een 
opgave.

-   Broekmaat 32 en 
toch is het lastig om 
vanuit voorin naar het 
leefgedeelte te komen.

-   Het lampje in de 
bovenkast bij het bed 
schijnt als het donker is 
hinderlijk door de kieren 
rond de klep.
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