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DE FRANSE CAMPERFABRIKANT CHAUSSON STAAT BEKEND OM ZIJN 
VERRASSENDE INDELINGEN. HET CONCEPT VOOR HET INTERIEUR VAN 
DE FLASH 634 DRAAIT OM VEEL RUIMTE OP EEN KLEIN OPPERVLAK. 
TIJD VOOR EEN TESTRIT.

T
ussen de wijngaarden van het 
Rhônedal, in Tournon-sur-Rhône, 
rollen de campers van Chausson van 
de band. Net als de Fransen bij de 

wijnproductie, kan de camperfabrikant terug-
kijken op een ruime ervaring. En juist aan die 
ervaring danken we de vaak doordachte inde-
ling van een Chausson. 
De Flash 634 is gebouwd op basis van een 
Ford Transit. Ons testexemplaar heeft de 
beschikking over een 130 pk sterke turbodie-
selmotor. De kracht blijkt voldoende voor een 
camper van 3,5 ton. Het schakelen gaat licht 
en nauwkeurig. Bovendien bevalt het comfor-
tabel afgestemde onderstel ons goed. Zo kun 
je ook lange ritten ontspannen maken. Het is 
bovendien zeer plezierig dat er tijdens onze 
tests op de snelweg en op provinciale wegen 
bijna geen rammeltjes of andere bijgeluiden 
zijn te horen.

COMPACT
Vanbuiten ziet de halfintegraal er eenvoudig 
uit. Het panoramadakluik boven de stuurca-
bine is standaard in de Chausson. Niet het 
uiterlijk zelf valt op bij de Flash, maar de com-
pactheid, want de camper is slechts 6,40 meter 
lang. Toch zijn er vier slaapplaatsen aan boord 
en er zijn twee aparte zitgroepen. Of dat te 
hoog gegrepen is leert een blik in het interieur.
De Chausson-ingenieurs hebben inderdaad 
een kunststukje afgeleverd en vier echte slaap-
plaatsen gecreëerd. Het is mogelijk door een 
dwars ingebouwd hefbed achterin en een sta-
pel-hefbed voorin, boven de dinette. Overdag 
verdwijnen de stapelbedden tegen het plafond 
om ruimte te besparen. 's Avonds laat je ze 
met een druk op de knop weer elektrisch naar 
beneden en ontvouwen ze zich tot twee boven 
elkaar geplaatste eenpersoons slaapplaatsen. 
De stahoogte onder het opgeklapte stapelbed 
bedraagt 180 centimeter. Het is bovendien slim 
van Chausson om de bedden iets af te schui-
nen zodat er een vluchtweg uit de camper 
mogelijk blijft als ze zijn neergelaten.

EASYBOX
Zeer ongewoon maar zeker praktisch is de 
indeling achterin. De noviteit hier is het 
'Easybox-systeem'. Onder het hefbed zorgt de 
Easybox voor behoorlijk wat opbergruimte. 

Je kunt het naar wens met een slinger in de 
hoogte verstellen. Zo hoef je geen laadruimte 
in de garage op te offeren en heb je toch volop 
plaats voor de hele familie in het interieur. 
Het systeem is handig voor het vervoer van 
fietsen en aangekomen op de plaats van 
bestemming laat je de Easybox weer zakken 
en heb je een verhoogde zit- of ligplaats in het 
interieur. In vier van bovenaf toegankelijke 
vakken (16 centimeter diep en 80 centimeter 
breed) kun je bagage of spelletjes makkelijk 
kwijt. Een kledingkast en andere opberg-
vakken bieden aanvullende opbergruimte. 
Daardoor mis je de ontbrekende bovenkas-
ten achterin niet. Bovendien heeft Chausson 
hier een tweede, kleine zitgroep gemaakt. 
Vanwege het formaat is die vooral geschikt 
voor kinderen. 

FLINKE KEUKEN
De dinette bestaat uit een L-vormige bank 
en een los zitje. De in hoogte verstelbare tafel 
heeft een in vier richtingen verstelbaar blad 
van 99 bij 53 centimeter en biedt plaats aan vijf 
personen. Voor het draaien van de stoelen in 
de stuurcabine is wel enige vaardigheid nodig. 
Vanwege de beperkte ruimte moet je een 
beetje schipperen en de rugleuning verstellen 

Het eenvoudig gehou-
den woongedeelte van 
de Chausson ademt 
sfeer dankzij de lichte 
tinten en het heldere 
interieur. De zitgroep is 
comfortabel en uitge-
rust met twee veilig-
heidsgordels, zodat je 
met vier personen kunt 
reizen.

Kleine 

       Reus
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om de gewenste stand in te kunnen nemen. 
De inrichting van de Franse camper kunnen 
we kenmerken als jeugdig, fris en charmant. 
Daar dragen de lichte meubelen, de houtlook 
voor de vloeren en de leren bekleding aan bij. 
Voor warm licht zorgen de energiebesparende 
ledlampen en donkerblauw nachtlicht schijnt  
's nachts in de toiletruimte en voor in de 
camper. 
Wie van koken houdt, zal ook van de Chausson 
Flash 634 kunnen genieten. Ondanks de be-
scheiden afmetingen heeft dit model namelijk 
een flinke keuken. Deze bevindt zich naast de 
toegangsdeur met raam en jaloezie. Dankzij een 
dakluik is er voldoende licht in de keuken. Er is 
een royaal werkblad (137 bij 63 centimeter) met 
veel werkruimte (58 bij 63 centimeter). Een  
30 centimeter grote en 25 centimeter diepe 
spoelbak en een tweepits gaskookplaat met 
elektrische ontsteking zijn in het werkblad 
gebouwd. De keuken heeft verder greeploze 
kasten en een 147 liter-compressorkoelkast.
 

TECHNIBOX
De indeling van de Flash 634 wordt compleet 
gemaakt door een relatief grote toiletruimte 
met ingebouwde douche. De douchebak is 
voorzien van twee afvoeren en er is een uit-
trekbare douchekop. Een raam zorgt voor 
voldoende licht in de toiletruimte.
In alle alkoofcampers en halfintegralen bouwt 
Chausson standaard een 'Technibox'. Via een 
van buitenaf toegankelijke klep heb je op één 
plek toegang tot alle vitale aansluitingen. Bij de 
verwarming heeft Chausson voor de diesel-
variant gekozen. Dat heeft als voordeel dat de 
gasvoorraad geheel voor de compressorkoel-
kast en de kookplaat beschikbaar is. 
De compacte halfintegraal is in Nederland als 
Flash 634 VIP met extra opties verkrijgbaar 
vanaf € 67.950. Met een rijklaar gewicht van 
2.868 kilogram blijft er een redelijk laadvermo-
gen over.   

De multifunctionele achterkant biedt veel opberg-
ruimte. Afhankelijk van het tijdstip van de dag heb je 
een frans bed of een zitje met ernaast een verhoging 
(boven en rechts). 

De verhoudingsgewijs grote toiletruimte (105 bij  
96 centimeter) ziet er fraai uit (linksonder). Hij beschikt 
over een raam en een douchebak met twee afvoeren.

Er is volop werkruimte 
in de keuken, dus 
het bereiden van een 
maaltijd gaat makkelijk. 
De 147 liter tellende 
compressorkoelkast is 
het vermelden waard.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Ford Transit, 2.0 liter turbodiesel met 130 pk 
(92 kW), voorwielaandrijving, handgeschakelde zesversnel-
lingsbak, Camping Car speciaal chassis, onderstel met laag 
zwaartepunt, breedspoor achteras
Maten en gewichten: (l x b x h) 639 x 235 x 292 cm, wiel-
basis 330 cm, maximum toelaatbaar gewicht 3.500 kg
Bedden: hefbed achterin 190 x 132 cm en twee eenpersoons 
stapelbedden voorin 190 x 80 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank: 105/100 l
Standaarduitrusting: airbag 
bestuurder, ABS, ASR, ESP, helling-
rem, in hoogte verstelbare draai-
stoelen met twee armleuningen, 
bluetooth, usb-aansluiting, radio 
met stuurwielbediening, met leer 
bekleed stuur, centrale vergrende-
ling stuurcabine, panoramadakluik 
boven stuurcabine, compressor-
koelkast 147 l, ledverlichting in 
woongedeelte, ramen in kozijnen, 
vezelversterkte kunststof wanden, 
bodem (63 mm) en dak (55 mm, 
hagelbestendig), XPS isolatie, 
verwarmbare garage 
Extra's in het VIP-pakket: airco 
in de stuurcabine, cruisecontrol, 
achteruitrijcamera, elektrisch 
bedienbare buitenspiegels

Lees verder op pagina 128
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Bestel eenvoudig via: www.ACSI.eu/kleinenfijn

•  Alle campings elk jaar door ons 
geïnspecteerd

•  Uitgekozen op sfeer, kwaliteit en 
gemoedelijkheid

•  Inclusief kortingskaart voor het 
laagseizoen (t.w.v. € 17,95)

•  Inclusief handige ACSI Klein en Fijn 
Kamperen-app (t.w.v. € 2,99)

Vanaf €  12,95

 2.030 kleine, fijne campings in Europa!

+
Gratis

App

(Advertenties)

Maak kennis met de propaangasflessen van

 0800 – 28 554 27 |  info.nl@antargaz.com |  www.antargaz.nl

Calypso
de makkelijke gasfles
� 8 kg propaan
� Met unieke snelkoppeling

Take5
de vertrouwde gasfles
� 5 kg propaan
� Zonder keurjaren

Overdag biedt het woongedeelte 
voldoende ruimte voor vijf 
personen. De tafel met verstelbare 
telescoopvoet is in vier richtingen 
te verschuiven (boven). 

Na een druk op de knop komen er 
twee eenpersoonsbedden uit het 
plafond boven de zithoek (midden).

Meer ruimte in de garage of meer 
plaats in het woongedeelte? In een 
handomdraai is de Easybox in de 
hoogte te verstellen (rechtsboven). 

De garage is verwarmd en dankzij 
twee deuren makkelijk te beladen 
(onder).

Alles op één plek: achter het 
portier van de bestuurder zit een 
van buitenaf goed toegankelijke 
Technibox met toegang tot elektra 
en water. De ruimte is met een 
afsluitbare klep beveiligd (rechts). 

Philipp Pilson, testredacteur
Een buscamper of een halfinte-
graal? De Chausson Flash 634 is 
een halfintegraal met een interes-
sante indeling. Hij is nauwelijks 
groter dan een buscamper, maar 
biedt wel vier bedden en twee 
aparte zitgroepen. Dat maakt deze 
multifunctionele fransoos ook 
voor gezinnen interessant. 

CONCLUSIE
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