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BEN JE OP ZOEK NAAR EEN TOERCARAVAN IN EEN SPECIALE UITVOERING 
EN MET EEN INDRUKWEKKENDE UITRUSTING? DAN IS DE SPORT SILVER 
SELECTION VAN KNAUS VOLGENS ONZE PROFS HET OVERWEGEN MEER 
DAN WAARD. LEES MAAR MEE.

P
rijsbewuste kampeerders raden we aan 
om dit seizoen eens een kijkje te nemen 
in de Sport Silver Selection van Knaus. 
Meestal biedt het Duitse merk aan het 

einde van de looptijd van een bepaald model nog 
een allerlaatste, gepimpte versie aan, maar deze 
Sport is volledig vernieuwd. Dat zie je meteen 
al aan de buitenkant: de cateye-achterlichten, 
dynamische bestickering op gladde beplating 
en 17 inch aluminium wielen springen direct in 
het oog. Het interieur wordt gedomineerd door 
donkere meubelframes met witte fronten – de 
flair van de middenklasse in het instapsegment.
De standaarduitrusting mag er wezen voor een 
instapcaravan en omvat onder meer een neus-
wiel met weegschaal, sfeerverlichting, hordeur, 
combi-buitenstopcontact, 15 liter-vuilwatertank, 
tv-houder en aluminium velgen. De testcaravan, 
een handzame 420 QD met voorin een over-
dwars bed en achterin in de hoek de dinette, 
is verkrijgbaar vanaf € 16.352. De normale 420 
QD heeft eveneens een vanafprijs van € 16.352 
en zou met alle opties van de Silver Selection-
uitvoering uitkomen op € 21.465. De actieprijs 
(inclusief transportkosten, kenteken, kenteken-
plaat en recyclingsbijdrage) bedraagt  € 18.589. 
Tel uit je winst.

FLITSENDE WIELEN
“Hola, dat zijn nog eens flitsende wielen voor een 
caravan”, roept carrosserie-expert Rudi uit over 
de 205/50 R 17-banden met aluminium velgen 
van deze Knaus. Temeer omdat de trekauto, een 

Audi Q2, vergelijkbare wielen heeft. De dynami-
sche bestickering in blauw en grijs geeft de Sport 
Silver Selection een sportieve look die ook nog 
wordt versterkt door de zwarte strook onder aan 
de opbouw. “De nieuwe achterlichten inclusief 
knipperlichten passen perfect in het totaalplaat-
je. Een beetje meer aandacht voor het design en 
de plaatsing van het derde remlicht had nog wel 
gemogen.”
Het hagelwerende polyester dak met zijn fijne 
structuur wordt positief onthaald door onze ex-
pert, net als de goed bereikbare uitdraaisteunen 
en de Style Plus-deur met raam, opbergvak, vuil-
nisemmer en hor. De disselbak gaat enorm ver 
open, waardoor je optimaal toegang hebt tot de 
gasflessen en de rolbare vuilwaterjerrycan. Aan 
de voorkant vindt Rudi bovenin een niet goed 
afgedichte naad. De montage van de voorste 
rangeergrepen aan de frontpartij is daarentegen 
zeer goed. En in tegenstelling tot wat onze expert 
in deze rubriek maar al te vaak tegenkomt, is de 
schacht van het cassettetoilet van de Sport Silver 
Selection perfect afgedicht.

ALLES WAT JE WENST
“De uitrusting is voor een instapmodel nogal 
ongebruikelijk, daar kan niemand omheen. Zo 
goed als alles wat je maar wenst is aan boord. 
Het maakt me nieuwsgierig wat dat geintje kost.” 
Gelukkig kunnen we technisch expert Roman 
direct geruststellen: met een prijsvoordeel van  
€ 3.373 is de Sport 420 QD in de Silver Selection-
uitvoering een goede aanbieding. Kritiek heeft 

Goed en   

          goedkoop
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WEERGALOOS MEUBILAIR
“Het tweekleurige meubilair ziet er voor een 
instapmodel echt weergaloos goed uit”, vindt 
meubelexpert Oli. Het sterk generfde, donkere 
hout van de meubelframes past optisch perfect 
bij de witte kleppen en champagnekleurige 
grepen. En de testcaravan ziet er vanbinnen 
niet alleen goed uit, het meubilair is ook nog 
eens goed gemaakt. Speciale profiellijsten 
werken de hoeken en randen netjes af, nergens 
is een scherp randje te bespeuren. “Je blik blijft 
hangen, maar je trui niet”, grapt Oli. De smalle, 
open legplanken onder de bovenkasten zorgen 
ervoor dat de lichte kleppen minder massief 
overkomen.
Het hang- en sluitwerk is van goede kwaliteit en 
past volgens expert Oli volledig in deze klasse: 
“De keukenladen zijn bijvoorbeeld superstevig, 
maar hebben geen softclose-sluiting.” De mees-
te bovenkasten, behalve in de keuken, blijven 
dicht dankzij de trekkracht van de veer van de 
uitzetstang. Voor lichte bagage zoals kleding en 
linnengoed is dat voldoende.
De lattenbodem van het bed gaat maar half 
open. “Echt onhandig”, vindt Oli. De deksels van 
de bankbakken zijn geïntegreerd in de bekle-
ding. De onderbouw van de zitbanken had iets 
netter afgewerkt mogen zijn. Onder het bed, 
waar je gezien de grote berging ongetwijfeld 
vaker moet zijn, ziet het er een stuk beter uit.
In de toiletruimte is zowel de afwerking als de 
afdichting tiptop in orde. “Dat verbaast me niet”, 
besluit de expert. “Dat is in de Sport altijd al zo 
geweest.”

EEN GEZELLIG HUIS
“De kleine ruimte is gelikt ingedeeld”, conclu-
deert interieurexpert Christiane nadat ze haar 
ogen in de Sport 420 QD Silver Selection eens 
goed de kost heeft gegeven. De zijdinette is groot 
genoeg voor twee personen, de speciale Silver 
Selection-stoffen passen perfect bij de tweekleu-
rige meubels en vloer. Het Cozy Home-pakket, 
bestaande uit kussens en fleecedekens, maakt 
het huiselijke plaatje compleet.
De enorm brede keuken scoort met een goede 
driepitskookplaat maar vooral met het riante 
werkblad. Er is zelfs plek voor een koffieapparaat 
en een tv-toestel. De koelkast van de 420 QD 
heeft een volume van 108 liter, wat voor een 
handzame caravan als deze absoluut in orde is.
Ook de plafondhoge kledingkast naast de deur 
kan onze interieurexpert bekoren: “Je hebt 
enorm veel plek voor blouses, shirts en jassen. 
En onderin kun je perfect je schoenen kwijt.” De 
verwarming, vaak ingebouwd onder in de kle-
dingkast, zit in de testcaravan in het keukenblok. 
Daar verlies je dus wat bergruimte, maar zo heb 
je tenminste geen heet verwarmingsapparaat pal 
naast de ingang.

De zijdinette achterin is 
helemaal op maat van een 
koppel (boven). 

De toiletruimte is compact 
maar goed gebouwd. In 
een toercaravan zijn kastjes 
wel handiger dan open 
legplanken (linksmidden). 

Het franse bed voorin heeft 
een acceptabele breedte voor 
een 420-model (midden).

De keuken is groot en goed 
uitgerust en biedt genoeg 
bergruimte, ondanks de 
verwarming die in de 
onderkast is geïnstalleerd 
(rechtsmidden).

Michael Wille,  
expert rijveiligheid
“Prima laadvermogen, dito 
veiligheidsvoorzieningen 
en voortreffelijke 
meetresultaten: de 420 QD 
is wat je noemt een echte 
toercaravan.”

Oli Pfisterer, 
meubelexpert
“Het contrast van donker, 
sterk generfd hout en witte 
meubelfronten bepaalt het 
smoel van de Silver Selection. 
Hier en daar had de afwerking 
nog net iets beter gekund.”

Christiane Eckl, 
interieurexpert
“Als je graag trekt met de 
caravan, is de handzame  
420 QD een goede keus. Je 
hebt ook veel bergruimte aan 
boord, zoals de plafondhoge 
kledingkast naast de ingang.”

Roman Heinzle,  
techniekexpert
“In de Silver Selection-
uitvoering is de Knaus Sport 
zeer omvangrijk uitgerust. De 
techniek is goed geplaatst en 
ingebouwd, zoals de water- 
en stroomvoorziening in de 
bankbakken.”

Rudi Stahl, 
carrosserie-expert
“Fraaie looks met gladde 
beplating, grote aluminium 
velgen en cateye-
achterlichten. Ook met de 
nagenoeg feilloze afwerking 
en constructie scoort Knaus 
belangrijke punten.”

bereiken. “Stel dat er een nieuwe in moet, dan zal 
het denk ik het handigst zijn om eerst het bed te 
demonteren en later weer terug te plaatsen.”
Positieve geluiden zijn er gelukkig ook te horen. 
De ledverlichting zorgt naar wens voor zowel 
sfeerlicht als praktisch licht. Dankzij het stop-
contactpakket heeft de 420 QD acht 230 volt- 
stopcontacten en één usb-stopcontact aan 
boord. “En vergeet het combistopcontact in de 
voortent niet, waarmee je ook daar van stroom 
en het antennesignaal kunt genieten”, vult 
Roman aan. Uiteraard is er binnen ook een aan-
sluiting voor de tv. Naar een tv-houder kun je in 
de testcaravan echter lang zoeken, terwijl andere 
Silver Selections die wel hebben. “De tv-plek is  
in de keuken en daar is het handiger om een  
tv-toestel met poot neer te zetten.”

onze expert eigenlijk alleen op de plaatsing van 
de techniek. Zo staat de watertank helemaal 
voorin – gezien de disseldruk van 43 kilogram 
is dat zelfs bij een lege caravan al ongunstig. Er 
komt nog bij dat je in een toercaravan als deze 
Sport doorgaans graag wat meer water mee-
neemt. Andere wezenlijke onderdelen van de 
techniek zijn ingebouwd in de bedberging, wat 
op zich een prima plek is, ware het niet dat de 
lattenbodem maar half omhoogklapt en je er 
dus niet zo gemakkelijk bij kunt. Het 12 volt-
elektroblok staat samen met de zekeringen 
rechts voorin in de bedberging en is nog het 
makkelijkst bereikbaar via het serviceluik. De 
aftapkranen van de warmwaterbron ernaast zijn 
weliswaar beschermd, maar de warmwaterbron 
en de waterleidingen zijn hier met moeite te 
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Chassis
Euro Delta-as, V-dissel, verzwaarde uitdraaisteu-
nen, banden 205/50 R 17 C met aluminium velgen, 
Load Index 93 = 650 kg per wiel

Gewichten
Leeggewicht* 1.027 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht** 1.300 kg
Laadvermogen 273 kg

Opbouw
Polyester/aluminium-schuim-sandwich, gladde  
beplating, dak/wanden 31 mm, bodem 38 mm, 
deur gedeeld 166 x 52 cm met raam, legplank, 
haken en vuilnisemmer

Ramen
6 klapramen, alle te openen en met rollo en hor,  
1 panoramadakkoepel, 1 dakluik, garagedeur  
115 x 56 cm, 1 serviceluik

Vulhoeveelheden
Gas 2 x 11 kg, schoonwatertank 45 l, vuilwater-
jerrycan 25 l

Afmetingen
Totale lengte 643 cm
Dissellengte 393 cm
Totale breedte 232 cm
Omloopmaat 872 cm

TECHNISCHE GEGEVENS
KNAUS SPORT 420 QD SILVER SELECTION 

Interieur
(afmetingen h x b x d) Meubilair in Olmo Pavarotti-
decor, volledig achterlangs geventileerd, tweeper-
soonsbed 209 x 135 cm, zitgroep 185 x 144/95 cm, 
kledingkast 116 x 63 x 59 cm, 9 bovenkasten 
onderverdeeld, 1 met tussenplank, rondom open 
legplanken, 2 bankbakken, 1 bedberging, tv-plek,  
1 vouwgordijn, rookmelder

Keuken
(afmetingen h x b x d) 96 x 168 x 59 cm, rvs spoelbak 
en Dometic-driepitskookplaat, Dometic-koelkast 
bruto 106 l, netto 102 l, 2 bovenkasten, 1 met tus-
senplank, 2 schuifladen, 1 met bestekvak, 2 opberg-
vakken, 1 lichtstrook 12 volt, 4 stopcontacten  
230 volt waarvan 2 voor tv

Toiletruimte
(afmetingen h x b x d) 196 x 106 x 76 cm, draaibaar 
Dometic-cassettetoilet, 2 spots 12 volt, 3 legplan-
ken, dakluik, raam met rollo, wasbak met 1 spiegel,  
1 onderkast, 1 bovenkast, 2 haken, toiletrolhouder,  
1 stopcontact 230 volt, douchekuip

Verwarming
Truma Trumatic 3004, warmeluchtverdeling met  
5 uitstroomopeningen, warmwaterbron

Elektra/verlichting
Stroom via trekauto via 13-polige Jaeger-stekker, 
omvormer 240 watt, verlichting 12 volt led,  
6 spots, 2 leeslampen bij frans bed, 8 stopcon-
tacten 230 volt (2 voor tv), 1 usb-stopcontact, 
voorgelegde antennekabel, voortentlamp 12 volt, 
combistopcontact stroom/tv voortent, aardlek-
schakelaar

Opties in testcaravan
Openslaand raam voor € 446

Extra verkrijgbare opties
Gasflessenomschakelaar Truma DuoControl CS 
incl. gasfilter € 406, Evopore HRC-matrassen incl. 
watergel-dekmatras € 391, stalen reservewiel  
€ 202, ATC € 843, raam linksvoor € 406, disselaf-
dekking € 97, fietsendrager dissel € 351

Basisprijs: € 16.352 
 Prijs testmodel: € 19.035

 * gewogen tijdens de test
** van de testcaravan

een beetje oplet met de gewichtsverdeling, is de 
420 QD dus prima te beladen. Dat geldt ook voor 
de bedberging voorin. De lege testcaravan heeft 
een disseldruk van 42 kilogram en voor een 
goede gewichtsverdeling is het daarom verstan-
dig om de watertank onderweg niet al te vol te 
laten en ook wat zware spullen achter de as op 
te bergen. Denk je dat je kilo’s tekort zult komen, 
dan kun je het maximale gewicht van de 420 QD 
verhogen tot 1.400 of 1.500 kilogram.
De meetwaarden van de rijtest op de proefband 
zijn voortreffelijk. In alle categorieën scoort de 
Sport stukken beter dan het gemiddelde van alle 
caravans van die grootte.

IN DE SMAAK GEVALLEN
De Sport Silver Selection lijkt meer op een mid-
denklasser dan een instapcaravan. Zowel de om-
vangrijke uitrusting als de algehele vormgeving 
valt in de smaak bij onze experts. De carrosserie 
is Knaus-degelijk en ook details als de perfect ge-
monteerde schaft van het toilet zijn uitstekend. 
De caravan is bovendien heel sfeervol ingericht.
Ondanks de compacte afmetingen pakt de test-
caravan uit met veel ruimte en een gigantische 
keuken. De rijeigenschappen zijn formidabel, 
alleen de gewichtsverdeling is niet optimaal om-
dat je bij het beladen moet opletten wat je waar 
plaatst. Desgewenst is de Sport te bestellen met 
een hoger maximaal toelaatbaar gewicht.
Als je de gewone Sport, met de gebruikelijke 
vormgeving, zou bestellen en alle opties van 
de testcaravan er los bij zou bestellen, ben je 
veel duurder uit. De speciale Silver Selection-
uitvoering is dus een aantrekkelijke aanbieding 
voor koppels die op zoek zijn naar een hand-
zame en comfortabel uitgeruste toercaravan. ■

Niet alleen achter de 
Audi Q2 slaat de Knaus 
Sport 420 QD een 
uitermate goed figuur.

De toiletruimte is klein maar fijn en beschikt 
over een klapraam, spiegel, wasbak, draaibaar 
toilet, legplanken en handdoekhaken. Alleen 
de overbodige douchekuip stoort Christiane: 
“Zonder die plastic douchekuip zou de toilet-
ruimte er veel mooier hebben uitgezien en ook 
makkelijker toegankelijk en schoon te maken 
zijn geweest.”

KEURIG LAADVERMOGEN
Het bed voorin is met 135 centimeter niet over-
dreven breed, maar voor een handzame toerca-
ravan kan het door de beugel. De zachte matras 
is een kwestie van smaak. Ben je geen fan van 
zacht, dan kun je de Sport voor een paar honderd 
euro extra bestellen met Evopore-matrassen van 
HRC-schuim. De in het Selection-pakket aange-
kondigde tv-houder valt in de 420 QD nergens te 
bespeuren. “Ik denk dat ze bij Knaus niet konden 
beslissen wat de beste plek voor de tv is: in de 
keuken of aan de wand van de toiletruimte.”
De Sport 420 QD wordt in de Silver Selection-
uitvoering geleverd met 100 kilogram extra toe-
gestaan gewicht. Ondanks de riante uitrusting 
beschikt de caravan zo over een keurig laadver-
mogen van 273 kilogram. De sportief-chique  
17 inch-wielen zijn met een draagkracht van elk 
650 kilogram precies afgestemd op het maxi-
maal toelaatbare gewicht. Het zal lastig, zo niet 
onmogelijk, zijn om draagkrachtiger banden in 
205/50 R 17 te vinden.
De testcaravan is rechts zwaarder dan links, wat 
niet zo gek is omdat de grote en zware keu-
ken aan die kant staat. Desondanks heeft het 
rechterwiel nog altijd een draagkrachtreserve 
van 130 kilogram voor de bagage. Links is de 
draagkrachtreserve net geen 190 kilogram. Als je 

Fabrikant:  
Knaus, knaus.com
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Volker Stallmann, testredacteur
Knaus biedt de Silver Selection meestal pas aan het 
einde van een modellijn aan, een laatste versie die met 
een riante uitrusting tegen een scherpe prijs nog wat 
klanten moet lokken. Daar kan bij de Sport 420 QD ech-
ter geen sprake van zijn. De Sport Silver Selection 2019 
is niet alleen voortreffelijk uitgerust, maar ook voorzien 
van geheel nieuwe looks, zowel vanbuiten als vanbin-
nen. Ook de constructie is net even luxueuzer dan de 
gewone Sport. Met een prijsvoordeel van ruim € 3.000 
ten opzichte van zijn voorganger kunnen we hier gerust 
spreken van een ronduit aantrekkelijke aanbieding.  superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende

ZITGROEP
Links achterin staat de zitgroep, die 
is om te bouwen tot bed. Er passen 
makkelijk twee tot vier volwassenen 
aan tafel. De extra slaapplaats zal 
hooguit eens voor een weekendje 
worden gebruikt.

BEDDEN
De 420 QD heeft voorin een frans bed 
dat slechts 135 centimeter breed is 
maar wel 209 centimeter lang. Tegen 
meerprijs kun je high-end-matrassen 
bestellen. Bergruimte en verlichting zijn 
in orde.

TOILETRUIMTE
Het sanitair heeft standaard afmetingen maar is groot 
genoeg voor een 420-caravan. Het draaibare toilet laat 
ruimte vrij voor de wasbak. De douchekuip had niet per se 
gehoeven, omdat waarschijnlijk maar weinig kopers een 
douche laten installeren. Zonder kuip zou de toiletruimte 
makkelijk schoon te houden zijn én er nog beter uitzien.

KEUKEN
Tussen de driepitskookplaat en de deur is rijkelijk 
werkblad voorzien. Er is plek voor zowel een kof-
fiemachine als de tv – een wandhouder daarvoor 
ontbreekt. Voorraden en keukengerei passen prima 
in de twee schuifladen, twee opbergvakken en 
bovenkasten.

MEUBILAIR EN BERGRUIMTE
De grote berging voorin onder het bed wordt 
deels in beslag genomen door tank en tech-
niek. Gelukkig beschikt de 420 QD verder nog 
over voldoende laadvermogen.

BEOORDELING

C A RROSSERIE

Materiaal: aluminium-schuim-sandwich, gladde beplating, dak van 
hagelwerend polyester.

Constructie: uitdraaisteunen aan de vookant goed bereikbaar, achter 
moeilijker, stootbumpers achter vervangbaar. 

Uitrusting: luxueuze deur met hor, raam en vuilnisemmer, voorraam 
niet in standaardpakket. 

TECHNIEK

Veiligheid: essentiële veiligheidsvoorzieningen inclusief rookmelder in 
standaardpakket. 

Voorzieningen: standaard 44 liter schoonwatertank, 22 liter vuilwater-
tank en 2x 11 kg gas. 

Uitrusting: weinig wensen voor een caravan in deze klasse blijven 
onbeantwoord.

INTERIEUR

Vormgeving: volledig nieuw, mooi contrast tussen generfd hout en 
lichte meubelfronten. 

Hang- en sluitwerk: eenvoudig opgehangen tafel, keukenladen zonder 
softclose, sluitingen verder in orde. 

Constructie: doordacht, voldoende plek en bergruimte. 

Afwerking: vakkundig en bijna overal zeer goed, netjes gemonteerd, 
goed afgedicht. 

G EBRUIK SG EM A K

Slapen: smal frans bed met zacht matras en eenvoudige lattenbodem. 

Leven: verrassend goed ruimtelijk gevoel in relatief compacte opbouw, 
dinette is groot genoeg. 

Keuken: standaard koelkast, grote kookplaat, genoeg werkblad en 
bergruimte.

Toiletruimte: aan de eenvoudige kant, genoeg plek aan de wasbak en 
rond de wc, genoeg planken en haken.

RI J V EIL IG HEID

Uitrusting: mechanische stabilisator, zelf stellende remmen. 

Rijeigenschappen: geen problemen op de weg achter diverse trekauto’s. 

Rijdynamiek: centrale meetwaarden beter dan gemiddeld, niet perfect 
uitgebalanceerd. 

TOTA AL:

CONCLUSIE

“De Sport 420 QD Silver Selection 
oogt goed en is top uitgerust.”
Volker Stallmann, testredacteur
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