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C AR AVANS LEEF TES T: HOBBY ONTOUR 470 KMF TEK S T & FOTO’S: DOLDEMEDIEN LEEF TES T: HOBBY ONTOUR 470 C AR AVANS
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DE ONTOUR 470 KMF IS DE GOEDKOOPSTE 
GEZINSCARAVAN IN HET HOBBY-AANBOD. 
VOLDOET HIJ AAN DE BEHOEFTEN VAN EEN 
GEZIN MET TWEE JONGE KINDEREN?

Compacte instapper 
voor gezinnen

D
e testcaravan waarmee we op reis 
mogen heeft een onvervalste ge-
zinsindeling met voorin een twee-
persoonsbed, achterin een stapelbed 

en daartussen de zitgroep, keuken, kast en 
toiletruimte. Meteen als je door de voordeur 
naar binnen loert, verschijnt er een glimlach 
op je gezicht. De vormgeving en kleurstel-
ling zijn modern en de sobere elegantie straalt 
zowaar luxe uit. Een aangename verrassing, 
want dat hadden we van een instapcaravan 
zeker niet verwacht. Tijdens het inladen mer-
ken we wel dat we met een compacte caravan 
te maken hebben. De bergingen onder het 

Testgezin Sauer
Al met al geven we de Hobby Ontour 470 KMF een ruime voldoende. 
Wel met de kanttekening dat het interieur met twee grotere kinderen 
dan die van ons best wel eens te krap zou kunnen zijn. Bovendien 
zou Hobby hier en daar wat puntjes op de i mogen zetten, waardoor 
het leefcomfort nog wordt verhoogd.

CONCLUSIE

tweepersoonsbed en het stapelbed zijn niet zo 
handig toegankelijk en de bankbakken zitten 
vol techniek. Voor kleding zijn er zes boven-
kasten en een kledingkast voorzien. Nadat alle 
bagage een plekje heeft gevonden, vangen we 
de reis aan. 

EEN KNUFFELIGE 130 CENTIMER 
Het weer is beter dan verwacht en dat is maar 
goed ook, want in de caravan is de ruimte 
om te koken en te eten enigszins beperkt. 
We passen wel met z’n vieren aan tafel, maar 
ideaal is het niet. Als de kinderen wat groter 
zouden zijn al helemaal niet, aangezien de 
wielkast en verwarmingsbuis onder de tafel 
dan nog meer in de weg zouden zitten. Groot 
voordeel is wel dat je niks hoeft om te bouwen.
De ruimte om te koken en voor al je keukenbe-
nodigdheden is niet overdadig maar volstaat. 
De basisuitrusting omvat drie schuifladen, 
een extra apothekerskastje voor flessen was 
handig geweest. De bovenkast is onderver-
deeld, maar hoge spullen passen er niet in. 
De koelkast biedt voldoende ruimte maar is 
vanwege het smalle middenpad niet zo handig 
toegankelijk.
De stapelbedden vallen prima in de smaak bij 
onze kinderen. Plek om te spelen is er genoeg, 
zeker als het onderste bed omhoog is geklapt. 
De ene keer doet het stapelbed dienst als 
meldkamer of luchthaven, de andere keer als 
piratenschip. ’s Nachts wordt er uiteraard in 
geslapen, en goed ook aan de frisse koppies in 
de ochtend te zien. Alle bedden zijn uitgerust 
met goede matrassen en een lattenbodem. 
Voor onze kinderen zijn de bedden perfect van 
formaat, en ook wij zijn tevreden met ons bed 
van een knuffelige 130 centimeter breed.
De scheidingswand verhoogt het slaapcom-
fort niet, omdat hij geluiden amper dempt. 
Voor kinderen is de wand bovendien lastig 
te bedienen. Onpraktisch zijn de ventilatie-
openingen in het dak die niet geheel kunnen 
worden verduisterd, waardoor er dus relatief 
veel licht naar binnen valt. De mooi gevormde 
open legplanken aan alle bedden daarentegen 
zijn top.

KRAP KLEINSTE KAMERTJE
De toiletruimte van onze testcaravan is zeer 
compact. De wasbak kan omhoog worden 
geklapt – al verloopt dat niet geheel vlekkeloos 
en komen er zelfs schroeven los – maar dan 
nog schort het aan (been)ruimte op het draai-
bare toilet. Zelfs met een bescheiden lichaam-
slengte van 175 centimeter is het onmogelijk 

om de deur dicht te doen terwijl je op de wc 
zit, omdat je knieën in de weg zitten.  
Voor je sanitaire spullen zoals handdoeken 
en shampoo is er evenmin veel plaats. Die 
moeten we deels zelfs noodgedwongen buiten 
de toiletruimte onderbrengen. Het kleinste ka-
mertje doet zijn naam eer aan. Gelukkig heeft 
onze camping goede sanitaire faciliteiten.De 
ramen zijn top. Ze zitten stuk voor stuk precies 
op de juiste plek en zijn perfect van grootte, 
zowel voor lichtinval als ventilatie. Ook de 
horren en verduisteringen zijn in orde. Helaas 
kunnen de ramen bij het stapelbed niet zo ver 
open, waardoor de lucht hier minder goed 
circuleert. In Zuid-Europa zou dat nog wat ne-
gatiever kunnen uitpakken. Het mechanisme 
om de ramen te openen is bovendien niet echt 
gebruiksvriendelijk, zeker voor kinderen.
Op die ene enkele slechte dag tijdens ons 
verblijf testen we de verwarming. Hobby heeft 
gekozen voor de S 3004 van Truma. Het ver-
mogen van de beproefde kachelklassieker is 
perfect en de caravan bereikt snel een aan-
gename binnentemperatuur. De bediening 
via het centrale bedieningspaneel (voor € 180 
extra) is echter een behoorlijke uitdaging. Pas 
nadat we de handleiding hebben bestudeerd, 
krijgen we de verwarming aan de praat. De 
rest van de technische apparaten aan boord 
is prima te bedienen. De complete verlichting 
stuur je moeiteloos aan via het hoofdpaneel. 
Persoonlijk zien we overigens liever ook nog 
schakelaars bij de diverse lampen zelf, 
zodat je die gewoon ter plaatse aan 
en uit kunt doen. ■
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LEEF TES T: HOBBY ONTOUR 470 C AR AVANSC AR AVANS LEEF TES T: HOBBY ONTOUR 470 KMF

Leefcomfort
Meubilair met aantrekkelijk design en goede afwerking, 
perfecte ruimte-indeling met voldoende bergruimte, 
keuken en sanitair zijn compact en van standaardkwaliteit

Slapen

Zitgroep

Keuken

Toiletruimte

Meubelkwaliteit

Beladen
Een kledingkast, 6 bovenkasten, bedbergingen voor de 
uitrusting, keuken met 2 bovenkasten en 3 schuifladen voor 
voorraden

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting
Koelkast 96 liter, driepitskookplaat, spoelbak, Varioheat 
met warmeluchtblazers, boiler 5 liter, schoonwatertank 
25 liter, vuilwatertank 24 liter

Opbouw

Veiligheid

Techniek

Afwerking

Verlichting

Rijeigenschappen
Goede rijeigenschappen dankzij schokdempers, banden 
195/70 R 14 C, lange dissel en smalle opbouw

Rij-impressie

Rijveiligheid

Prijs-kwaliteitverhouding

Totale lengte 671 cm

Opbouwlengte 552 cm

Lengte binnen 517 cm

Totale breedte 220 cm

Breedte binnen 207 cm

Totale hoogte 262 cm

Stahoogte binnen 195 cm

Leeggewicht 1.115 kg

Rijklaar gewicht 1.168 kg

Max. toelaatbaar totaalgewicht 1.350 kg

Max. opwaardering 1.500 kg

Hoogst mogelijk laadvermogen 385 kg

TECHNISCHE GEGEVENS HOBBY ONTOUR 470 KMF

Chassis: Knott-as met rubbervering en oplooprem, antislingerkoppeling Winterhoff WS 3000, 
neuswiel met weegschaal, verzwaarde uitdraaisteunen, bandenreparatieset

Opbouw: Wanden aluminiumsandwich met polystyrol (31 mm), front, achterwand en dak 31 mm, 
bodem 37 mm, omloopmaat 929 cm, derde remlicht, mistlamp, serviceluik 90 x 40 cm, 6 klapramen 
met combirollo, 2 dakkoepels, Midi-Heki 70 x 50 cm, hordeur

Meubilair: Meubeldessin Cocobolo-Piguet grijs, tweepersoonsbed 198 x 129 cm met matrassen met 
binnenvering, stapelbed 201 x 75 en 201 x 70 cm, toiletruimte met draaibaar toilet en opklapbare 
wasbak

Techniek: Bedieningspaneel met tankvulstandaanduiding, ledverlichting, CEE 230 volt, omvormer 
350 W, aardlekschakelaar, voortentlamp

Prijs
Basisprijs: € 21.100

+  De Ontour 470 KMF is modern vormgegeven en 
brengt alle belangrijke leefelementen onder op 
een oppervlakte van tien vierkante meter.

+  De zitgroep in het midden is net groot 
genoeg voor vier personen. De wielkasten 
belemmeren de beenruimte een beetje.

+  De keuken heeft ondanks de compacte afmetingen een mooi 
werkblad, perfect geschikt om een gezinsmaaltijd te bereiden.

+  Het bovenste stapelbed is geschikt voor kinderen tot een be-
paalde lengte. Het matras en de open legplanken zijn prima, 
de ladder is stevig. Het onderste bed is 201 x 75 centimeter, 
groot genoeg voor volwassenen dus zelfs.

+  De bovenkast is voorbeeldig onderverdeeld. Hoge spullen moeten evenwel in de onderkast.

+ -   Onder het ouderbed bevindt zich een riante bergruimte, 
die van bovenaf echter slecht toegankelijk is. Het usb-
stopcontact is top.

-  De compacte toiletruimte is krap en niet hoog-
waardig uitgevoerd. De wasbak hangt niet al te 
stevig vast en de beenruimte is beperkt.
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