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RedacteuR KatinKa Reed met een Sun dRiveR naaR 
het zonnige zuiden van ooStenRijK. ze leefde 
en weRKte twee weKen in de luxe en Stijlvol 
ingeRichte ÉlÉgance t690. maaK KenniS met dit 
Relatief onbeKende meRK, gemaaKt in italië vooR 
de nedeRlandSe en belgiSche maRKt.  

D
e Nederlandse Sun Driver-importeur 
Gerald van den Belt zat hoogstper-
soonlijk bij de PLA-fabriek in Toscane 
aan tafel om tot in detail zijn model-

gamma voor Sun Driver samen te stellen. In 2013 
rolden de eerste Sun Drivers uit de fabriek. De 
Élégance-serie is er sinds 2020. “PLA heeft ruim 
35 jaar ervaring met het bouwen van campers. 
Ik ben heel enthousiast over hun kwaliteit van 
de opbouw. Bij sommige andere merken is dit in 
mijn ogen rommelig. Bij PLA kunnen ze hoog-
waardige campers bouwen die qua uitrusting 

passen in de hogere klasse, maar qua prijs in de 
middenklasse. Het prijsverschil zit hem vooral in 
de naam. Je voelt aan alles dat het met zorg en 
aandacht in elkaar is gezet”, legt Gerald me uit 
als ik voor het eerst kennismaak met zijn merk in 
zijn showroom Van den Belt Caravan en Camper 
in Rijssen. “Voel maar eens aan deze deur”, zegt 
hij tegen me terwijl hij naar een garagedeur wijst 
van een ander merk camper. “En voel nu eens 
aan deze”, wijst hij me op de garagedeur van 
de Sun Driver Élégance. “Voel je het verschil?”, 
vraagt hij. En ik kan niet anders dan die vraag 
met ‘ja’ beantwoorden. “Het is gewoon superste-
vig door de manier waarop het hoogwaardige 
piepschuim wordt geperst”, legt hij uit.

Fijne akoestiek
Naast de stevige constructie van kasten, klep-
pen en deuren, zijn ook de wanden extra stevig 
gemaakt. Ze zijn gevuld met styropor met 
ruimte ertussen gelaten voor een koudebrug. In 

Italiaanse elegantie 
met Hollands tintje

combinatie met de dikke bodem die bestaat uit 
kleine geperste piepschuimkorrels en een  top-
laag van maar liefst 8 millimeter (in totaal is de 
bodem 7 centimeter dik bij de meeste merken 
is dit 3 centimeter) is de camper ook perfect ge-
schikt om er in de winter mee op uit te trekken. 
Wat mij tijdens de reis door Karinthië opvalt 
is dat je door die materialen zo’n fijne akoes-
tiek hebt in de camper. Zijn de ramen gesloten 
dan hoor je nauwelijks geluid van buiten, maar 
ook in de camper hoor je nauwelijks geluiden 
tijdens het rijden. 
Zoals voorgaande jaren neem ik mijn kampeer-
liefhebbende ouders en mijn zoon ook mee op 
reis. Terwijl ik aan het werk ben voor de ACSI 
FreeLife TestTour vermaken opa en oma mijn 
actieve peuter. De camper biedt genoeg plaats 
aan ons alle vier. En dankzij de ruime garage 
achterin kunnen we ook gemakkelijk al onze 
bagage kwijt. Gelukkig is het hartstikke mooi 
weer waardoor we vooral veel buiten zijn. De 
Fiamma luifel komt ons goed van pas om scha-
duw te creëren. 

automatisch vakantie
Zodra je de 140 pk Fiat-motor van de Sun Driver 
Élégance start, heb je automatisch vakantie. Dat 
is natuurlijk snel zo als je met een camper op 
pad gaat, maar de Sun Driver doet er een paar 
extra schepjes bovenop. De T690 is namelijk 
uitgerust met een automatische schakelbak. 
Daardoor kun jij je voeten tijdens de rit laten 
rusten. Tel daar nog de armsteunen aan weers-
zijden bij op en je zit volledig op je gemak achter 
het stuur. De grote zijspiegels met dodehoek-
spiegel, geven een goed zicht naar achteren en 
de achteruitrijcamera is een fijn hulpmiddel op 
de camping. Het voertuig heeft meer dan vol-
doende pk’s om met het overige verkeer mee te 
komen. Ook wanneer de hoogteverschillen in 
het zuiden van Duitsland steeds groter begin-
nen te worden. 

De kap van de sun Driver t690 
Élégance is zo vormgegeven dat 
het beter wind en water geleidt. 
Daar heb je zowel onderweg als 
op de camping profijt van. Door 
de hoogwaardige materialen van 
de opbouw, hoor je tijdens het 
rijden weinig rijgeluiden. 
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mobiel kantoor
De zitgroep vind je voor in de camper. De be-
stuurders- en passagiersstoel kunnen worden 
omgedraaid en zijn dan onderdeel van de 
zitgroep. De stoffering van de cabinestoelen is 
hetzelfde als de zitbank. De stof oogt als leer, 
maar voelt heel zacht aan en zit comfortabel. Het 
tafelblad kun je draaien en verlengen waardoor 
je vanaf iedere stoel prettig aan de tafel kunt 
zitten. Er is door de extra zitplaats links van de 
toegangsdeur eventueel plaats voor vijf perso-
nen aan tafel. Als ik mijn laptop openklap zit ik 
het best in verhouding op de bestuurdersstoel. 
Door de dakluiken, het raam in de toegangs-
deur en het raam bij de zitgroep valt er veel licht 
in de camper wat wordt gereflecteerd door de 
witte hoogglans meubelfronten. De lichtgrijze 
vloerbedekking, vormt een sereen geheel met de 
kleuren van de meubels. Het geeft daarnaast een 
heel ruimtelijk gevoel. 

spiegeltje spiegeltje…
De T690 heeft achterin twee enkele bedden. 
Maar met gemak kun je er een royaal tweeper-
soonsbed van maken, waar je ook wel met z’n 
vieren in zou kunnen slapen. Ik vind de opening 
wel handig, want ik kan zo gemakkelijk mijn 
peuter omkleden terwijl ik op de trap sta. Onder 
het bed aan de rechterkant zijn een aantal lades 
waar ik zijn kleding een plekje heb gegeven, 

zodat ik alles meteen bij de hand heb. Ik verbaas 
me over de spiegel in het midden van het bed. 
Wie wil er nu bij het krieken van de dag meteen 
geconfronteerd worden met je slaperige hoofd? 
Maar na een paar dagen verblijf zie ik er ook wel 
de voordelen van in. Als ik mijn zoon aankleed 
vermaakt hij zich ondertussen opperbest met 
het trekken van gekke bekken voor de spiegel. 
En daarnaast creëert de spiegel een ruimtelijk 
effect, de camper lijkt er langer door. 

slapen als roosjes
Onder de bedden vind je aan weerszijden 
kastruimte waar je kleding kunt ophangen 
of tassen kunt opstapelen. Boven het bed zijn 
ook een aantal bovenkastjes te vinden. Slim is 
de usb-aansluiting die is geïntegreerd in het 
hoofdlampje. Nadeel van het hoofdlampje is 
dat het erg heet wordt terwijl je het met je hand 
moet bedienen om de lichtsterkte aan te passen. 
Als het lampje al enige tijd heeft aangestaan, 
is dat niet fijn. We slapen overigens allebei als 
roosjes op de comfortabele matrassen. En mijn 
ouders evenzo, al is het matras op het elektrisch 
verstelbare hefbed boven de zitgroep voor in de 
camper een stuk minder dik. 

Zonnige Zuiden
In het midden van de camper vind je toiletruim-
te die ook is voorzien van een douche. Het ge-
bruik van de douche is een fijne luxe. Zeker met 
een peuter is het handig om alles bij de hand te 
hebben. Er is genoeg ruimte en dankzij de boiler 
is er ook warm water. De boel is daarnaast goed 
afgedicht, waardoor je het eenvoudig droog kunt 
houden. Als je het toilet hebt gebruikt, klap je de 
wasbak in een handomdraai uit om je handen te 
wassen. Als je deze niet gebruikt, is het vlak on-
derdeel van de spiegel. Er is voldoende opberg-
ruimte. Tegenover de toiletruimte is de keuken. 
De keuken heeft drie gaspitten en een ruime 
spoelbak. Een grote slim-tower koelkast aan de 
rechterkant biedt genoeg ruimte voor eten en 
drinken voor ons reisgezelschap voor een aantal 
dagen. De ijsjes uit de vriezer komen goed van 
pas in het zonnige zuiden van Oostenrijk! ■

technische gegevens

Basisvoertuig: fiat Ducato 2,3 liter turbo-diesel, 140 pk, 
automaat, euro 6.2 D
testvoertuig: 9-traps automaat
maten en gewichten: (lxbxh) 699 x 235 x 285 cm, wielbasis 
3.800 mm, stahoogte , maximum toelaatbaar totaalgewicht 
3.500 kg, leeggewicht 2.856 kg, rijklaar gewicht 2.956 kg, 
maximum laadvermogen 544 kg 
Bedden: tweepersoonshefbed 120 x 200 cm en enkele bedden 
achterin 81x200 x 81x202 cm, eenpersoonsbed zitgroep 80 
x 214 cm
vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank 100/100 l, gas 2 x 
11 kg
standaarduitrusting (samenvatting): ebD, abs, grafito stof-
fering, 150 l koelkast, luxe opbouwdeur met raam en centrale 
vergrendeling, krion natuursteen, voorbereiding achteruitrij-
camera, airco, bijrijdersairbag, cruise control, traction plus, hill 
descent, verwarmde buitenspiegels, meegespoten bumpers, 
wieldoppen, radiovoorbereiding, voorbereiding mistlampen, 
bandendruksensor, panorama dakraam, ledverlichting, auto-
matische koelkast, 16 inch wielen 
Opties testvoertuig (samenvatting): 9-traps automaat € 3.995 
Basisprijs: € 72.740
info: sundrivercampers.com
een sun Driver koop/huur je bij camperrentalholland.nl,  
campersbrabant.nl of vandenbeltcaravanencamper.nl

testredacteur Katinka schippers
De stevige constructie van de sun Driver Élégance 
t690 van zowel het in- als exterieur valt op en biedt 
vertrouwen. De kleuren van het interieur zijn natuurlijk 
altijd een kwestie van smaak, maar ik vind het interieur 
heel stijlvol, ben dol op zowel de lichtinval als de lichte 
kleurstelling. het maakt het geheel tijdloos en verhoogt 
het leefcomfort in de camper. tel daar het slaapcomfort, 
douchecomfort en rijcomfort bij op en je hebt zeker een 
hoogwaardige camper tot je beschikking. 

cOnclusie

De royale enkele bedden achter in de camper bieden 
superveel ruimte om te slapen, maar ook om te 
spelen. via een vaste trap klim je in het bed. als je 
het tussenstuk gebruikt en de extra meegeleverde 
kussendelen maak je er één grote slaapplek van. Dan 
klim je het bed in via een los trapje wat je bevestigt 
aan het uiteinde van de uitschuifbare lattenbodem.   
De spiegel aan de wand laat de hele camper optisch 
langer lijken (linksboven). 
Door de draaibare voorstoelen creëer je in een 
handomdraai een gezellige zitgroep (rechtsboven).
De keuken is compact maar biedt plaats aan alles wat 
je nodig hebt. het werkblad kun je vergroten met een 
uitklapbaar deel aan de linkerkant (linksmidden).  
Doordat het bed zo hoog is geplaatst, ontstaat 
er een megagarageruimte. hier kun je heel veel 
vakantiebagage kwijt. eventueel ook fietsen, maar die 
vervoerden wij op het fietsenrek achter op de camper 
(rechtsmidden). 
onder het bed veel kast- en laderuimte. Zelfs in de 
traptreden kun je spullen kwijt. een handige plek voor 
schoenen (rechtsonder).
De toiletruimte heeft een douche en toilet. ook hier 
meer dan genoeg opbergruimte, spiegels en zelfs een 
wasbak kun je uit de kast toveren (linksonder). 


