
TEKST PAUL CNOSSEN FOTOGRAFIE JACCO VAN DE KUILEN MET DANK AAN CAMPING DE PAAL, BERGEIJK

Als je meer vakantiebagage hebt dan de bagageruimte van de auto aankan, dan is een bagagewagen 
een ideale oplossing. Bovendien is het op de camping een prima opbergruimte voor je kampeer- 
attributen. Wij namen drie populaire modellen met een geremde as onder de loep. Daarnaast geven 
we tips voor de aankoop van een gebruikte bagagewagen.Ruimtereuzen  

in zakformaat

Vergeleken: 3 geremde bagagewagens 
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Het aanbod van geremde bagagewagens is de laatste jaren flink 
geslonken, ingegeven door de klantvoorkeuren kiezen de meeste 
merken voor ongeremde modellen. Uit prijstechnisch oogpunt 
valt dat te begrijpen, maar toch is het geen fijne ontwikkeling. 
Geremd heeft onze voorkeur, zie voor het waarom het kader op 
pagina 49. Het trio dat we vergelijken vertegenwoordigt de 
belangrijkste merken op de Nederlandse markt, de uitvoeringen 
zijn de meest compacte geremde modellen die leverbaar zijn. In 
het buitentheater van Camping De Paal in Bergeijk beoordeel-
den we (met hulp van vier bereidwillige dwergen) de wagens op 
verschillende onderdelen. 

OPBOUW

De opstaande randen van de bak en deksel van de Anssems GTB 
750.211 HT zijn volledig van dubbelwandig aluminium. Slim is 
dat Anssems niet heeft gekozen voor hoge borden en een ‘dunne’ 
deksel, op deze manier is ook voor kortere mensen het in- en 
uitpakken een peulenschil. Je kunt er vanaf drie zijden ruim-
schoots bij, de openstaande deksel wordt ondersteund met een 
gasveer. De bodem is van geprofileerd multiplex. Aan de onder-
zijde van de borden vind je een geïntegreerde rail om sjorogen in 
vast te klemmen. De deksel is apart afsluitbaar met een sleutel. 
De espagnoletsluitingen van de achterklep zijn mooi wegge-
werkt in het dubbelwandige materiaal. Let er wel op dat je ze 
weer goed terugduwt na het sluiten van de klep; de ervaring 
leert dat je er venijnig je knie aan kunt stoten. De deksel veert 
ver omhoog, daarom is er een touw aan de binnenzijde gemon-
teerd om de klep dicht te trekken. Daar moet je flink kracht voor 
zetten. De harde deksel met imperiaalachtige reling leent zich 
uitstekend om fietsen of een kano op vast te zetten. Aan de bui-
tenzijde van de bak zitten extra sjorogen voor spanbanden. 

De Daxara heeft een stoer uiterlijk, mede door de geprofileerde 
wanden en dito deksel. De borden en bodem zijn van verzinkt 
staal. Het kan tegen een stootje. Ontstaat er een beschadiging 
dan is de kans op roesten aanwezig, gelukkig heeft deze manier 
van verzinken een ‘zelfherstellende’ werking. De deksel van slag-
vast en weerbestendig ABS-kunststof scharniert naar voren toe 
open, ver genoeg om aan drie kanten eenvoudig bij de bagage te 
kunnen. Om de deksel dicht te trekken gebruik je de geïnte-
greerde handgrepen. De deksel is niet sterk genoeg om bagage te 
dragen, daarvoor moet je aparte beugels aanschaffen. Die zijn 
erg stevig, bij diverse Daxara-dealers staat een showmodel met 
een daktent erbovenop. De Daxara lijkt te zijn gemaakt om hele-
maal naar persoonlijk gebruik in te delen. Op diverse plaatsen in 
het frame zijn gaten voorgeboord, om bijvoorbeeld sjorogen aan 
te brengen. Bij de eerste aanblik van de Daxara verwachtten we 
een hoop scherpe randen en hoekjes, in de praktijk blijkt dat 
mee te vallen. De sluitingen van de achterklep zijn mooi wegge-
werkt, de vergrendeling van de deksel is degelijk en afsluitbaar 
met een sleutel.

Zoals de naam al verklapt heeft de Saris McAlu Pro een alumi-
nium bak. De borden volgen met dertig centimeter de gebruike-
lijke standaard, erbovenop zit nog een stevige reling. Handig om 
grote bagage aan vast te zetten. Door de grote hoogte van dit 
model is het meenemen van fietsen in de bak eenvoudiger, 
bovendien staan ze altijd droog. Een nadeel van deze constructie 
is dat je alleen vanaf de achterzijde bagage kunt inladen, aan de 
zijkanten zit het frame van de huif in de weg. Als optie is een aan 
drie zijden te openen huif leverbaar. Voordeel van de huifcon-
structie is dat je – zij het gebukt – makkelijk de wagen in loopt 

ANSSEMS GTB 750.211 HT
De Anssems GTB 750 is een van de populairste bagagewagens 
van het moment. Vooral de versie met harde deksel, de hier 
geportretteerde 211 HT, doet het goed bij kampeerders. De 
strakke blokvorm oogt massief en degelijk. Door zijn aluminium 
bouw is het eigengewicht tamelijk laag, de bodem is van geprofi-
leerd multiplex, de deksel is van multiplex met een kunststof 
toplaag. Deze heeft geïntegreerde bindrails en leent zich uitste-
kend voor het vervoeren van grote objecten, zoals een fiets of 
kano. Zelfs een daktent is een mogelijkheid.

DAXARA 198F
Daxara, een luxemerk van het Franse Erdé, reikt ons met de 
198F een ‘gouwe ouwe’ aan. De bestseller is in de basis al sinds 
mensenheugenis op de markt. Van dit trio oogt hij nog het 
meest als een traditionele bagagewagen. De verzinkt stalen bak 
is dubbelwandig, ook de bodem is van staal. Niet relevant voor 
dit vergelijk, maar wel leuk om te weten is dat de Daxara een 
kiepfunctie heeft. De deksel is gemaakt van licht maar slagvast 
ABS-kunststof.

SARIS McALU PRO BT100 HUIF
Het merk Saris was ooit beroemd vanwege de Speedy en de 
Grande Campioni. Die worden (momenteel) niet meer gevoerd, in 
plaats daarvan nemen we een McAlu Pro met als extra een huif 
mee in dit vergelijk. In wezen is het een standaard aanhanger 
met aluminium borden, voorzien van een stalen frame met een 
huif. Omdat de 750 kg-versie niet leverbaar is als geremde uit-
voering, brengen we hier de uitvoering met 1.000 kg as ten 
tonele. Als enige van de drie is deze dus kentekenplichtig.
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Bagagewagen: kies een geremde
Het aanbod geremde bagagewagens is zeer beperkt als je het 
afzet tegen ongeremde modellen. Bovendien is de meerprijs 
hoog, kan oplopen tot wel € 400. Toch is het verstandig om te 
kiezen voor een geremd model. Dit heeft een aantal redenen:
 
1. Veiligheid
Een ongeremde bagagewagen die beladen is en een maximale 
aslast van 750 kg heeft, heeft een enorme invloed op de remweg 
van de trekkende auto. De remvertraging is te vergelijken met 
een auto die beladen is met 750 kg. Een geremde aanhangwa-
gen vertraagt ook autonoom en ontziet daarmee de autorem-
men. Vooral in noodsituaties, zoals slingeren of een uitwijkma-
noeuvre op hoge snelheid, is een ongeremde aanhanger een 
speelbal van de zijdelingse krachten. 
 
2. Maximaal nut
Bij een ongeremde aanhanger kan het laadvermogen niet altijd 
geheel worden benut. Het toegestane trekgewicht van het trek-
kend voertuig is namelijk de bovengrens. Het is een misverstand 
dat een auto altijd een ongeremde aanhanger van 750 kg mag 
trekken, deze massa is bij het gros van de auto’s (veel) lager. 
Enkele voorbeelden:
Max. trekgewicht volgens fabrikant (kg)
                                                               ongeremd    geremd
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech 110:     575     1.300 
SEAT Ateca 1.0 TSI:            650      1.300
Opel Corsa 1.0 Turbo:            560     1.200
Suzuki Ignis 1.2:                  400     1.000
 
Het leeggewicht van een bagagewagen ligt, afhankelijk van de 
afmetingen, tussen de 100 en 200 kg.
 
3. Snelheid in Frankrijk en Duitsland
Wie vaak in Duitsland en Frankrijk rijdt, zal graag gebruik willen 
maken van de hogere toegestane snelheid. Een combinatie van 
een auto en een geremde aanhanger (mits voorzien van schok-
dempers) krijgt eenvoudiger een Duitse Tempo 100-goedkeuring 
dan een combinatie met een ongeremde aanhanger. In Frankrijk 
geldt op snelwegen voor combinaties met aanhanger (onder 
voorwaarden) een snelheidslimiet van 130 km/u, ongeacht of de 
trailer geremd of ongeremd is. Het spreekt voor zich dat de nega-
tieve invloed van een ongeremde aanhanger op de remweg van 
de combinatie exponentieel groter is dan bij de Nederlandse 
limiet van 90 km/u.

Beoordeling      = uitstekend,      = goed,      = voldoende,      = matig,      = onvoldoende

Merk Anssems Daxara Saris
Type GTB 750.211 HT 198F McAlu Pro BT100 Huif

Prijs1 € 1.749 €2.199 € 2.2044

Massa’s en maten2

Massa leeg (kg) 180 180 200

Massa max. (kg) 750 750 1.000

Netto laadvermogen (kg) 570 570 800

Kogeldruk leeg (kg) 10 10 0

Totale lengte (cm) 318 301 330

Totale breedte (cm) 172 159 166

Totale hoogte 
vanaf wegdek (cm)

105 127 190

Bakmaten (inwendig)1

Lengte (cm) 212 185 205

Breedte (cm) 125 115 113

Hoogte borden (cm) 30 40 30 (43 incl. bakreling)

Totale binnenhoogte (cm) 50 max. 76/min. 72 120

Inlaadhoogte (cm) 50 47 52

Laadmogelijkheden op afdekking ja optie nee

Inlaadpositie 3 zijden 3 zijden 1 zijde (optioneel 3 zijden)

Materiaal borden aluminium verzinkt staal aluminium

Materiaal afdekking aluminium/multiplex kunststof (ABS) pvc om verzinkt stalen frame

Materiaal bakbodem multiplex verzinkt staal multiplex

Wijze van afsluiten espagnolet/draaisluiting klemmen klemsluiting+elastiek

Ladingzekering binnen/buiten standaard/standaard standaard/nee standaard/standaard

Materiaal chassis verzinkt staal verzinkt staal verzinkt staal

Type as recht, torsie (rubber) recht, torsie (rubber) recht, torsie (rubber)

Schokdempers optie standaard optie

Bandenmaat 145/80R13 145/80R13 175/70R13

Type dissel V-dissel V-dissel enkele koker

Type stekker banjonet 8 polig banjonet 9 polig banjonet 8 polig

Neuswiel standaard standaard standaard

Reservewiel optie optie optie

Breedtelichten vóór ja nee (reflectoren) ja

Beoordeling4

Afwerking             

Uitrusting             

Bagagezekering             

Materiaalgebruik             

Inlaadgemak             

Sluitingen             

1 Bruto adviesprijs basismodel (met eventuele optionele afdekking), de bagagewagens op de foto kunnen voorzien zijn van opties
2 Op basis van eigen metingen, met inbegrip van vast gemonteerde opties en accessoires
3 Inclusief kentekenleges
4  Relatieve beoordeling. De winnaar op het onderdeel krijgt vijf kompasjes en dient als referentie voor de score van de andere deelnemers. 

De beoordeling mag dus alleen gebruikt worden binnen deze vergelijking en geldt niet als absolute beoordeling.  Mooie espagnoletsluitingen in de Anssems-achterklep, maar je kunt je er wel 
lelijk aan stoten als je ze niet terugklapt

   Stevig genoeg voor een dansje! De deksel van de Anssems is van dik 
multiplex en perfect voor het vervoeren van grote spullen

  De deksel van de Daxara heeft twee geïntegreerde handgrepen die het 
openen en sluiten vergemakkelijken

 De sjorogen in de Saris zitten verzonken in de bodem. Zo zitten ze nooit in de 
weg en kun je de bagage toch goed vastzetten
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Tweedehands? Let dan hierop
Op internet staan duizenden gebruikte bagagewagens te koop, 
veelal aangeboden door particulieren. Let op deze aandachts-
punten en de kans op een kat in de zak wordt een stuk kleiner.
 
Staat van onderhoud 
Bagagewagens krijgen over het algemeen minder onderhoud 
dan caravans. Daarnaast staan ze vaak buiten gestald. De kans 
op technische malheur is dan aanzienlijk.
 
Banden
Een aanhangwagenband slijt meestal niet door het aantal kilo-
meters, maar door veroudering en inwerking van uv-straling. Ook 
rijden met een te lage bandenspanning kan tot schade leiden. 
Banden van 10 jaar oud of met ouderdomsschade (bulten, 
droogtescheuren) kunnen het beste vervangen worden. Kleine 
banden van 8 of 10 inch maken veel meer omwentelingen per 
kilometer dan grotere wielen, wat met name resulteert in een 
hogere temperatuurstijging. Let bij deze banden extra goed op 
de conditie. Vergeet de reserveband niet!
 
Onderstel 
Een veel voorkomende storing bij bagagewagens is versleten 
wiellagers. Deze controleer je door het wiel aan weerszijden vast 
te pakken en heen en weer te bewegen en het wiel vrij te laten 
draaien. Veel speling en een slepend geluid duiden op versleten 
wiellagers. Bij geremde aanhangwagens verdienen de remmen 
ook aandacht. Deze kunnen door langdurige stilstand vast 
gaan zitten, remvoeringen kunnen verouderen en breken. Door 
veroudering en overbelading kunnen de asrubbers scheuren. 
Een versleten as herken je aan een beperkte veerwerking. 
Lekkende schokdempers hebben hun werking verloren. 
 
Verlichting
Achterlichtunits van bagagewagens hebben nog weleens te 
kampen met vochtinwerking. Op den duur corroderen of verrot-
ten hierdoor de contacten en lampspiegels. Dit is eenvoudig te 
zien door een lampkapje los te schroeven. Het spreekt voor zich 
dat dit ook geldt voor de stekker. Let op: aanhangers tot 750 kg 
laadvermogen moeten ongeacht de leeftijd voorzien zijn van een 
mistachterlicht. Een uitzondering geldt er als de trekauto ook 
geen mistachterlicht hoeft te hebben.
 
Opbouw 
Bij een houten laadbak kan vochtinwerking leiden tot houtrot 
in de deksel, bodem en aan de onderzijde van de zijwanden. 
Controleer een eventuele huif, afdekzeil of kunststof deksel op 
gaatjes en scheuren.

oplevert, valt er voor een kokerdissel in dit geval ook wat te zeg-
gen. Bij manoeuvreren kan de aanhanger bij het achteruitrijden 
verder indraaien in een bocht. Bovendien boek je een flinke 
gewichtsbesparing: je hebt één zwaar stalen profiel minder.
Alle drie de modellen hebben standaard een neuswiel, steunpo-
ten achter zijn altijd een optie. De handremmen van de wagens 
worden niet met een gasveer bekrachtigd, maar met een druk-
veer. Dit vraagt meer kracht. Wanneer de wagen niet aangekop-
peld is, trek je de neus dan pardoes omhoog. Vooral bij de Daxara 
met zijn korte dissel hadden we daar last van.
De verlichting is keurig voor elkaar. Alle drie hebben combinatie-
units van verkeersverlichting met lengtedriehoeken. Hippe led-
verlichting zoek je tevergeefs. De stekker is van het Jaeger-type, 
dus de bekende banjonetsluiting. Omdat er geen andere voorzie-
ningen dan de verlichting stroom hoeven te krijgen, zijn de stek-
kers maar met 8 of 9 polen uitgerust. 

CONCLUSIE

In dit vergelijk draait het niet om het vinden van een winnaar. 
Dat kan ook bijna niet, omdat elke wagen op zijn eigen manier 
een prima pakezel is. Bovendien is de voorkeur sterk afhankelijk 
van wat je meeneemt op vakantie. En dat alle drie ook voor huis-, 
tuin- en keukenklusjes gebruikt kunnen worden, buiten de 
vakanties om, laten we hier nu buiten beschouwing. 
 
Kijken we naar het totale plaatje en nemen we de prijs in ogen-
schouw dan kunnen we zeggen dat de Anssems GTB 750 een 
zeer scherpe aanbieding is. Hij is met 450 euro prijsvoordeel 
twintig procent goedkoper dan de andere twee modellen. De 
Daxara 198F is de meest veelzijdige en wendbare van het trio, en 
de Saris McAlu Pro BT100 heeft dan weer, vergeleken met de 
overige twee, een flink hoger laadvermogen. •

om spullen die voorin staan te pakken. De optioneel gemon-
teerde steunpoten aan de achterzijde zijn, als de wagen niet aan-
gekoppeld is, een must voor de stabiliteit. Net als de Anssems 
heeft de Saris een multiplex bodem, een zeer fraai detail is de 
goot met verzonken sjorogen. Ze zitten daardoor niet in de weg 
als je bagage naar binnen schuift, terwijl ze eenmaal uitgeklapt 
prima borging bieden.

MASSA’S

Bij de weging van de wagens blijkt het flinke voordeel van 
aluminium. De Anssems is precies even zwaar als de veel kleinere 
Daxara, waarmee de zware bodem en deksel van de Anssems 
prima gecompenseerd lijken te zijn. Opgemerkt moet worden 
dat de Daxara een reservewiel had meegekregen van de impor-
teur. De Saris legt 20 kilogram meer in de schaal, terwijl er toch 
een stalen frame en een zware pvc huif op liggen. Bij deze wagen 
lijkt de massawinst vooral in het onderstel te zitten (zie ver-
derop). Vanwege de hoge toegestane massa van de Saris is het 
voordeel te verwaarlozen.
Opvallend is de bijzonder lage disseldruk van de wagens. Bij de 
Saris is dit zelfs nul kilogram, bij de Anssems en de Daxara drukt 
er 10 kilogram op de kogel. Dit moet uiteraard ook rond de 
60 kilogram liggen. Houd er in ieder geval rekening mee met het 
beladen, want ook bagagewagens kunnen slingeren. 

TECHNIEK

De onderstellen van deze bagagewagens zijn rechttoe rechtaan. 
Daxara en de Anssems zetten hun modellen op een V-vormig 
chassis, bij de eerste loopt dit volledig door onder de bak. Stan-
daard heeft bij bovendien schokdempers op de as zitten, bij de 
andere twee moet je hiervoor bijbetalen. Saris noemt het onder-
stel van de McAlu Pro een T-chassis, wij houden het op een 
enkele kokerdissel. Hoewel een V-dissel een stabielere wegligging 

 De Saris biedt vanzelfsprekend de meeste ruimte tussen bakbodem 
en de afdekking 

   Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deksel vanzelf dicht. Een handige 
oplossing in de Anssems om de ver openslaande deksel te sluiten

  Shockproof! Als enige van de drie beoordeelde bagagewagens heeft de 
Daxara schokdempers standaard

 Voor het aantrekken van de Daxara-handrem moet je flink wat moeite doen. 
Als je niet uitkijkt, til je de dissel omhoog

 De huif van de Saris zit vrij eenvoudig gemonteerd, hij kan er samen met het 
frame simpel afgehaald worden
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