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Dis wat die lewe lekker maak.

Wat is dit wat jou laat wens dat jy jou sleeptuig kan haak, en die pad kan vat? Is dit 

die bestemming of die reis? Ek sien uit na die bestemming, en hou daarvan om vroeg 

verskeidenheid kampeenhede te sien.

Hulle sê die toets vir enige huwelik is die ontmoeting met die skoonfamilie, maar 

Ek veronderstel die doel van enige kampfamilie, soos myne, is om jou kamp so 

vinnig moontlik op die doeltreffendste manier in te rig, want hoe langer dit duur, hoe 

minder tyd het jy om jou stukkie paradys te geniet. Of hoe?

Almal weet dat die meeste mense hul eie geheime voorliefdes het. Myne is vir 

seker om mense dop te hou. Ek weet nie hoekom nie, maar dis vir my vreeslik lekker 

om te kyk hoe nuwe aankomelinge wik en weeg voordat hulle besluit waar om te 

parkeer, en hoe hulle hul staanplek moet opstel en inrig.

Dis moontlik hoekom ek alle nuwe tegnologie en vernuwing in ons bedryf 

verwelkom. Dit maak dit net makliker om te kamp – en jy het meer pret!

katoeters  en toerusting wat deesdae in ons bedryf beskikbaar is . Daar is onder 

andere talle koordlose karavaanskuiwers, outomatiese vensterblindings, elektriese 

afdakke en Rallytente wat hulself opblaas. Ek weet my oupa sou as hy vandag nog 

geleef het, verstom gewees het om te sien hoe hierdie bedryf ontwikkel het sedert die 

tyd toe my ouma baie jare gelede een van eerste skottelgoedwassers aan die Suid-

Afrikaanse mark bekendgestel het.

Soos my oupa, Norman, en my ouma, Gillian, ambassadeurs was van hierdie 

merkwaardige bedryf en my pa, Godfrey Castle (huidige redakteur van Kamp & 

om in hul voetspore te volg. Ek wil graag soveel waarde en ondervinding toevoeg as 

wat ek kan, net soos baie van die voorste bestemmings, sleepeenhede, kampvoertuie 

en ander produkte waarop in hierdie gids gefokus word. 

Indien jy enige ervarings in verband met karavaan-, ryhuis- of kampprodukte 

het wat jy dink in ons volgende uitgawe spesiale aandag moet kry, stuur gerus 

banddrukmeter of innoverende opwiptent wees.

Hierdie gids is saamgestel met behulp van duisende entoesiaste wat hul “beste van 

die beste” genomineer het. Dit sluit alles in: karavane, ryhuise, handelaars, produkte, 

bossleepwaens en luukse oorde. Jy kan daarvan seker wees dat as jy hierdie 

buitelewegids het, die genot reeds sal begin wanneer jy jou vakansie beplan, lank 

voordat jy die pad vat na jou gekose bestemming!

Onthou, vanjaar soek ons ook jou beste kampfoto’s. Lekker pryse kan gewen  

word, en daar is selfs kontantpryse vir jou hoëresolusiefoto’s wat groter is as 4 MG, 

en gekies word om in ons volgende uitgawe te gebruik. E-pos jou foto’s aan  

photos@caravansa.co.za. Wie weet, dalk pryk jou foto nog op ons voorblad!

Ons almal hier by Caravan Publications, sê dankie dat jy hierdie omvattende  

gids gekoop het. Ons hoop van harte jy gebruik elke sentimeter daarvan om jou 

volgende avontuur te beplan,, of wanneer jy daaraan dink om jou karavaan, ryhuis   

of bossleepwa in  te  ruil vir  iets  anders.

Met hierdie groot verskeidenheid is die kamp-en-karavaan-spel propvol pret  

en plesier.

Paul Cast le
paul@caravansa.co.za
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CARAVAN PROMOTIONS 
Die menings uitgedruk in hierdie publikasie is nie 
noodwendig dié van die uitgewer of redaksie 

nie. Alle regte word voorbehou. Geen gedeelte 
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Hoe meer keuses, hoe meer pret!
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Let wel: Troeteldiere 
sal slegs met vooraf 

verlof van die bestuur 
toegelaat word.
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W

LS

DSTV

RENT

BAR

SHOP

H

POOL

W

Troeteldiere 

Kampeer 
(Tente)

Karavane/
sleepwaens

Ryhuise

Chalets

Kredietkaart- 
geriewe

Piekniekarea

Braaigeriewe

Winkel

Ys

Braaihout

Sleutel
Kroeg

Restaurant

Swembad

Verhitte 
swembad

Binnenshuise  
swembad

Wasgoed-diens

Wasmasjien 

Spelekamer

Speelgrond

Set-set

Waterglybaan

TV

DStv

Chemiese-toilet-
verwydering

Verhuring

Dagpermitte/ 
Besoekers

Ablusies

Elektrisiteit

Waterkrane

Sekuriteit

Rolstoel-
toeganklik 

Wildkyk

Staproetes

Visvang 

4x4

Berg#etsry

Voëlkyk

Bootvaart & 
Watersport

Kanovaart

Perdry

Is jy ‘n geesdriftige kampeerder of 
karavaanliefhebber? Indien wel, 
wil ons hê jy moet jou menings oor 
oorde, karavane, bossleepwaens, 
ryhuise en kamptoerusting aan 
ons stuur. Nie slegs kan jou brief 
moontlik gepubliseer word in ons 
volgende Groot Buitelewegids 
nie, maar jy kan dalk daarvoor 
betaal word! Alle lesers wat aan 
ons skryf om hul menings, resensies 
of terugvoering te deel, staan ‘n 

kans om tot R10 000 in kontant te 
wen. Jy hoef nie ‘n ervare skrywer 
of joernalis te wees nie – ons het 
baie van hulle. Wat ons wil hê, 
is jou eerlike mening oor enige 
van die produkte en dienste wat 
jy dink, spesiaal genoem moet 
word in ons volgende uitgawe van 
hierdie gids. Kyk na die resensies 
in vanjaar se tydskrif. Almal is 

ingestuur deur mense soos jy. 
As ‘n invloedryke bedryfsgerigte 
tydskrif, wil ons graag hê jy 
moet ons bedryf help groei deur 
vervaardigers en oorde te vier 
wat hierdie leefstyl genotvol en 
prettig maak. Besoek asseblief 
ons webwerf vir meer inligting 
oor die kompetisie, insluitend ons 
bepalings en voorwaardes.

Moenie jul menings vir julself hou nie

www.greatoutdoorsguide.co.za
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Vervaardiger Model Vanaf (BTW ingesluit)

1ste Conqueror Commander R 329 817

2de Mobi Lodge Mobi Lodge R 438 000

3de Conqueror Companion R 301 535

4de Bush Lapa Baobab 3 R 391 575

5de Bush Lapa Ratel 3 R 418 600

6de Destination Caravans Magic R 494 999

7de Okto Villa R 349 798

8ste Stealth Caravans Evo 533 R 279 500

9de SWIFT Atlantic R 539 000

10de Gecko Caravans Extreme R 419 999

TM

Kamp en Karavaan/Caravan and Outdoor 

Life

 

 

Vrywaring: Let asb. daarop dat hierdie pryse sonder kennisgewing mag verander, en korrek was toe die tydskrif gedruk is. Lesers kan die vervaardigers direk kontak vir 2020-pryslyste. Alle pryse sluit BTW in.
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Viktor
Ek het my Commander net oor ‘n jaar gehad. 
Alhoewel dit ‘n ouer model is, werk alles, en na 
3 000 km het ek nog geen probleem gehad 
nie. Die Conqueror-span is altyd hulpvaardig en 
aangenaam, en hulle is altyd bereid om op vrae 
te antwoord. Ons woon op ‘n landgoed waar 
daar nie baie ruimte is nie, daarom is hierdie 
kompakte karavaantjie net reg vir ons, want al is 
hy klein, bied hy alles wat nodig is, en is maklik 
om te stoor.

Nicola van der Westhuizen
Die Commander is ons tuiste-op-wiele. Dit bied al 
die gemak en ruimte wat ‘n mens benodig. Dis ‘n 
plesier om op te slaan; jy doen dit binne minute. 
Gou-gou staan jy met jou koue bier, gereed vir 
die ontspanne naweek se pret! Die kombuis is 
só gerie%ik, met al die toerusting en messegoed 
byderhand. Om kos te maak is ‘n genot. Ons 
geniet ons geliefde Commander! 

Cala Engelbrecht
Dis die beste karavaan onder die son, en kan 
vir soveel doeleindes gebruik word. Jy kan 
dit gebruik om net een nag in te slaap, of vir 
langtermynverblyf. Hierdie kêrel volg gewillig 
waar my voertuig ook al gaan. Hy lyk wel klein, 
maar bied in werklikheid uitstekende gemak en 
ruimte wanneer jy kamp. Wanneer jou gesin 
groot is, is die Commander die wa vir jou. 
Jy kan ekstra ruimte skep deur ‘n tent aan die 
kombuiskant of selfs ‘n Rally-afdak aan die ander 
kant aan te bring, plus nóg ‘n uitbreiding! Om te 
voel en ervaar wat die Commander alles bied, is 
vir seker die moeite werd!

Albe Naude
Ek het my karavaan tweedehands in Kaapstad 
gekoop, nadat ek net foto’s daarvan gesien 
het, alhoewel die handelaar in Wellington sy 
goedkeuring gegee het. Ek was die dag só 
opgewonde toe ek die karavaan haak, en het 
nog nie teruggekyk nie. Hy sleep moeiteloos 
in wind en weer, en gedra hom goed in die 

verkeer. Ek het ook gemaklik gevoel in die Pajero 
3.2 DID. Die nag het ek in Britstown oorgebly, en 
dit was maklik om vir een nag kamp op te slaan. 
Die karavaan word nie deur wind rondgeswaai 
nie, en is maklik om oop en toe te maak. Ek is 
baie lief vir my opgegradeerde 4×4-sleepding 
met sy lekker daktent!

Andrea Young
Absoluut die beste veldkaravaan wat geld kan 
koop. Ons Commander is nou byna twee jaar 
oud, en ons het baie kampvakansies met hom 
geniet sonder een enkele probleem.

Kevin Lombard
Die solied geboude, onafhanklike vering en 
konserwatiewe ontwerp het die toets van die tyd 
deurstaan. Die seilkasdeure (nie mooi nie, maar 
onbreekbaar), sterk raam (nie lig nie, maar baie 
duursaam) en goeie afdakontwerp wat maklik 
is om op te slaan, maak hierdie karavaan ‘n 
markleier. Die ander handelaars is geneig om te 
volg, en hulle bring soms geringe verbeterings 
aan. Ek is op my derde Conqueror in 20 jaar, 
en ek glo vas in hierdie handelsmerk. Wanneer 
probleme opgeduik het, het die handelaars dit 
altyd gou opgelos.

Johan Viljoen
Die konstruksie en geharde ontwerp maak hierdie 
karavaan nie slegs die beste in die land nie, 
maar ook in die wêreld. Hulle word selfs in 
Australië verkoop!

Rolen
Ek is mal oor die hierdie vierslaapplekwa, met 
die tent aan die voorkant. Ek hou ook van die 
volop pakplek binne, die afdakke en die feit dat 
dit so maklik opslaan vir ‘n naweekwegbreek. 
Die kombuislaaie is ruim, en bevat alles wat jy 
nodig het. Die uitskuifyskas is ook gerie%ik. ‘n 
Mens hoef nie na die ablusieblok toe te gaan om 
jou tande te borsel nie, want daar is ‘n wasbak in 
die badkamer. Ek hou ook van die lugversorging 
vir die warm kampdae. Dit is ‘n wonderlike 

4×4-veldkaravaan, en die braairooster oor die 
spaarwiel is ‘n lekker toevoeging.

Shaun Cornelius
Ons het die Commander getoets, en hy het al 
ons verwagtings oortref. Dit bied alles wat ‘n 
mens nodig het, en is die ideale karavaan vir ‘n 
vinnige wegbreek of langer vakansie. Hierdie wa 
se vermoë om sowel pad- as veldrytoestande die 
hoof te bied, maak dit die ideale karavaan.

Mpho Nkosi
Omdat die karavaan groot is, is dit maklik 
om binne rond te beweeg, en jy het genoeg 
ruimte. Dit het uitstekende kenmerke, soos ‘n 
stort, gemaklike bed om op te slaap, ‘n stoof, en 
daar is water in die karavaan. ‘n Mens kan die 
Commander na enige plek neem. Dis soos ‘n huis 
op wiele.

Dylan Johnstone
Ek is iemand wat van ruimte om my hou, en 
die Commander is vir my die karavaan wat bo 
al die ander uitstaan. Met al die ruimte, voel 
dit amper asof jy in die hemel is. Die vorm 
van die Commander is uniek en opvallend. 
Daarbenewens is die onafhanklike vering ‘n 
groot bonus vir my. Dit vergemaklik die sleep 
van die karavaan, al ry jy in gebiede waar 
terreintoestande swak is. Laastens wil ek noem 
dat ‘n mens waarde vir jou geld kry. Ek sal 
beslis die Conqueror Commander aanbeveel by 
enigiemand wat ‘n karavaan wil koop.

Pollie Massyn
Die Commander lyk mooi, en laat jou goed 
voel. Dit is die veelsydigste karavaan op die 
mark. ‘n Mens kan dit gebruik wanneer jy op ‘n 
plek met geriewe kamp, maar ook in die bos. 
Die Commander is goed gebalanseer vir maklik 
sleep. Dit word gou en moeiteloos opgeslaan. 
Die materiaal waarvan dit gemaak word, kan 
strawwe veldrytoestande weerstaan. Dis gebou 
om te hou!

CONQUEROR 
COMMANDER
VANAF R329 817

KARAVAAN VAN DIE JAARTM 2019





8 | Die Groot Buitelewegids 2020

Peter Alexander Barclay
‘n Volledige pakket wat alles insluit, maklik 
om te sleep en gou om op te slaan. Ek hou 
baie daarvan dat slegs gehaltekomponente 
geïnstalleer word, van AGM-diepsiklusbatterye, 
sonlaaier-omkeerders en beheertoestelle tot 
mikrogolfoonde, waterpomp, batterylaaier 
en lugversorging. Die 4 mm dik onderstel op 
‘n warmgedompelde gegalvaniseerde raam 
verseker my dat ek in die veld kan ry sonder om 
te vrees dat iets sal breek terwyl ek in buurlande 
saam met die Toyota-groep toer. Hierdie faktore 
gee my gemoedsrus. Ek weet dat my keuse van 
‘n Mobi Lodge die regte een was, en dat my 
belegging in waarde toeneem terwyl ek steeds 
my huis-op-wiele kan geniet.

Frans Human
Die redes waarom ek sê die Mobi Lodge is die 
beste, kan soos volg opgesom word:
•  Dis werklik ‘n 5-ster-en suite-kamer, en snags 

kan jy binne slaap na jou braai, wat veiliger 
is op plekke waar roofdiere snags rondloop, 
soos in Botswana.

•  Die opslaantyd is vyf minute, dus kan jy gou 
begin om die buitelug te geniet.

•  Dit sleep fantasties, en swaai nie rond nie.
•  Na 1 200 km op grondpaaie was dit 100% 

stofdig binne.
•  Die bougehalte is van ‘n baie hoë standaard.
•  Wanneer die bed uit die pad geskuif is, is die 

binnekant baie ruim wanneer ‘n mens tydens 
slegte weer moet binne bly. Jy kan by jou tafel 
sit met toegang tot jou yskas en kombuis, en 
natuurlik die en suite-slaapkamer en badkamer.

•  Die kombuisuitleg is baie gebruikersvriendelik, 
met genoeg werkoppervlakke.

•  Die matras is so goed soos jou matras tuis, 
en jy kan regop staan wanneer jy die bed 
opmaak; jy hoef nie rond te kruip om dit te 
doen nie.

•  Die kombuistoerusting en basiese 
gereedskap is voldoende, die beddegoed 
is van ‘n hoë standaard, en daar is ‘n 
vlekvryestaalbraairooster.

•  Laastens – dit laat koppe draai waar jy ook al 
gaan.

Wimpie
Probeer die reis in Botswana van Maun na die 
verre noorde aanpak op uiters sanderige paaie, 
in digte boswêreld waar wilde diere rondloop, 
en jy verskeie spruite moet oorsteek, en dit alles 
met water en ablusies. Ek kan jou verseker ons 
het dit op die luuksste manier denkbaar met ons 
Mobi Lodge gedoen. Dit neem net 10 minute 
om kamp op te slaan, dan is jy gereed vir kof=e 
of ‘n yskoue bier en ‘n heerlike warm stort. Dis 
my 10de karavaan oor ‘n tydperk van 35 jaar. 
Ek kan met sekerheid sê, as jy dit met hierdie 
karavaan doen, sal dit die beste karavaan-
ervaring wees wat jy in Suider-Afrika sal hê. Nie 
slegs is die Mobi Lodge ‘n huis-op-wiele-nie; dis 
ook ‘n lekker karavaan om te sleep, op teerpaaie 
of grondpaaie. Die hoofrede waarom ek so 
sê, is die basiese ingenieursontwerp van die 
onderstel-tot-watertenk-posisie en die verspreiding 
van die verskillende items, onder andere die 
aërodinamika van die neus. Geen wonder dat 
die a%eweringstyd vir ‘n Mobi Lodge sowat  
10 tot 12 maande nadat jy dit bestel het is nie. 
Wel gedaan, Marius en Leon Ras van die  
Mobi Lodge-span.

Tinus Bam
Die Mobi Lodge gee die eienaar die perfekte 
kombinasie van veldryvermoë en luuksheid. 
Alhoewel dit baie kleiner is as die groter, 
luukser padkaravane, gee die leefruimte van 
die Mobi, saam met die dubbelbed en die wye 
openingspaneel langs die kant jou dieselfde, of 
selfs ‘n beter gevoel van luuksheid en vryheid. 

Wanneer ‘n mens op die dubbelbed lê, voel dit 
oop rondom jou. Die badkamer het alles wat 
nodig is om die kamplewe ‘n plesier te maak, 
selfs al is daar nie ablusiegeriewe nie, of die 
geriewe is nie op standaard op die plek waar jy 
kamp nie. Dis uiters maklik om ‘n Mobi te sleep, 
want alles in verband met die sleep werk glad, 
en hierdie karavaan gedra hom uiters goed agter 
enige sleepvoertuig. Op elke kampterrein waar jy 
kamp opslaan, sal minstens een kampeerder jou 
komplimenteer met jou keuse van ‘n karavaan.

Johan du Preez
Die Mobi Lodge is ‘n ruim karavaan met 
genoeg kopruimte, ‘n eilandbed en ‘n stort 
met warm en koue water. Dit het ‘n ruim 
badkamer met ‘n chemiese toilet, ‘n wasbak 
en ‘n volgroottespieël aan die binnekant van 
die sluitbare badkamerdeur. Die mikrogolf 
en minibrandkas is standaardtoerusting. Die 
volledige kombuis het ‘n tweeplaatgasstoof en 
daar is ‘n goeie werkoppervlak tussen die yskas-
vrieskas en stoof. Breekgoed en messegoed vir 
vier persone word verskaf. Verskillende opsies is 
beskikbaar, soos swaargewigafdakke en ekstra 
kamers wat rondom hierdie 4×4-veldkaravaan 
aangebring kan word. Opsionele lugversorging 
en wielskuiwers kan geïnstalleer word. Die 
Fiamma-afdak kan gebruik word om skadu aan 
sowel die kombuisarea voor as die slaapkamer 
te verskaf. Die Mobi is stabiel wanneer dit 
gesleep word, en gedra hom net so goed op 
teerpaaie as in veldtoestande, met ‘n gesonde 
500 mm-grondvryhoogte. Dit is gewis die beste 
lodge-op-wiele wat oral sal volg waarheen jou 
sleepvoertuig hom lei! Dit is vinnig om op en af 
te slaan. 

Stella Horne
Mobi Lodge neem jou stylvol na jou gekose 
bestemming – om die sonsopkoms in die bosveld 
of sononder oor die duine te geniet. Dit is ‘n 
getroue metgesel, toegerus vir uitdagende 
avonture, en dit bied vyfsterakkommodasie. 
Geniet die lewe met Mobi Lodge. Jy het net een 
lewe ... leef dit voluit!

MOBI LODGE 

VANAF R478 000
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Annelie van der Westhuizen
Krag! Niks kan met die Companion vergelyk 
word nie. Tweedens, ek is veral in my skik met die 
kombuis wat ongeloo%ik ruim is. Ek het nie eers die 
pakplek agter nodig nie. En ek het altyd gedink 
die Jurgens Palma het baie ruimte. Nee wat, my 
Companion is nommer een.

Hanneline
Die oop kombuis met ‘n deur agter beteken jy 
hoef nie deur die kombuis te loop nie. Daar is 
baie ruimte binne-in die karavaan, daarom is dit 
so maklik om vir ‘n avontuur te pak en die pad 
te vat. Dis baie lekker dat die kinders kan in- en 
uitklim met die trappie by die deur wat op- en 
afklap. Die Companion het ‘n ideale ruimte vir 
kinders aan die een kant, wat beteken die plek 
bly netjies, en word maklik skoongehou. Bokant 
die kas is ‘n rak vir ‘n klein platskerm-TV waarop 
die kinders ná die kampstort na programme kan 
kyk. Vir ‘n perfeksionis soos ek, is die ontwerp van 
die Companion met die ekstra sakke en ritssluiters 
baie goed. Ek is regtig baie in my skik met my 
Companion!

Wimpie Muller
Die Companion is deur ervare kampkenners 
gebou! Dit is rateltaai met die beste vering vir 
enige terrein. Dis baie maklik om op te slaan, met 
alles waar dit behoort te wees en geen ekstra 
tierlantyntjies nie. Dit is gerie%ik binne, met genoeg 
ruimte om jou op ‘n lang reis en op ongebaande 
weë te neem. Ons is ‘n middeljarige paartjie, en 
is tans op ons “gap year”, soos die jonger mense 
dit noem. Ons werk albei, maar tot dusver kon 
ons elke maand ‘n rukkie gaan kamp. Ons beste 
kampervaring was die agt dae in Gonarezhou 
in Zimbabwe. Die Companion het hom 
buitengewoon goed gedra. Ons het heeltyd geen 
probleme gehad nie, en die swak padtoestande 
het die Companion laat wys wat in hom steek. Hy 
is op alle padtoestande, van dongas, dik sand en 
slaggate tot slegte sinkpadpaaie getoets! Dit was 
‘n absolute droom om te sleep en ‘n plesier om in 

te kamp. Ons geniet ons Companion terdeë; dis 
die beste belegging ooit!

Kenneth Ella
Die bougehalte is puik. Ek hou ook daarvan dat 
die karavaan nadat jy dit gekoop het, geleidelik 
opgegradeer kan word soos jou begroting en 
behoeftes ontwikkel. Die Companion het baie 
pakplek, en beskik oor al die funksionaliteit wat 
enigiemand kan verlang. Die grootste pluspunt is 
dat dit ‘n goeie veldkaravaan is wat jy na enige 
plek kan neem waar ‘n gewone padkaravaan 
kan gaan. Maar ‘n gewone karavaan kan nie na 
enige plek gaan waarheen ‘n Companion kan 
gaan nie!

Deon Botha
Hierdie kampwa het alles: Dit sal jou in staat stel 
om so lank as wat jy wil, van gebaande weë af 
in die veld te ry en te bly. Dit sal jou na die eindes 
van die aarde volg, en dis so taai dat dit selfs jou 
Ford Ranger kan stoot sodat jy by die Toyota-ouens 
kan bybly.

Peet Viljoen
Die Companion is liggewig, sleep baie gemaklik, 
en kan sy man oral staan. Dis ideaal vir 
kampvakansies in die veld, en beskik oor al die 
basiese vereistes. Dit het ‘n yskas, wasbakke en ‘n 
stort met warm water, plus ‘n 160-literwatertenk. 
Daar is oorgenoeg pakplek, en die kombuis is 

‘n droom. Hierdie karavaan is op teerpaaie en 
grondpaaie ‘n groot plesier.

Heyn
Algeheel is dit die beste wat daar is. Ek het oor 
die lengte en breedte van die land gereis met 
myne, en ander mense praat altyd oor hoe goed 
dit is, en dat hulle hul karavaan vir ‘n Conqueror 
wil inruil. Dit bied verstommende ruimte en 
luuksheid, en is maklik om te gebruik. Voordat ek 
my Companion gekoop het, het ek ‘n hele aantal 
karavane gehuur, en ek glo nie een van hulle kom 
naby my Companion nie.

Lloyd Schafer
Ons het ‘n lang pad gekom. ‘n Mens kan sê, 
ons het die kampleer geklim. Nadat ons byna 
al die opsies uitgetoets het – van kamp met tente 
en daktente tot bossleepwaens en karavane – en 
kan ons met alle eerlikheid sê dat die Companion 
die beste is. Al die kenmerke van die karavaan 
is wonderlik, en omdat ek ondervinding het 
van alles, reken ek ons dat om die Conqueror 
Companion te koop, die beste besluit is wat ons 
ooit geneem het. Dit het kamp, toer en verkenning 
soveel meer genotvol en gemaklik gemaak. In 
die “beskawing” of in die bos, op teerpaaie of 
grondpaaie, is die Companion net pure plesier. 
Om die karavaan op en af te slaan, is ook uiters 
maklik. Ons is baie lief vir ons Conqueror, en sal 
nooit daarvan ontslae raak nie, tensy dit is om op 
te gradeer na ‘n nuwer model.

CONQUEROR 
COMPANION
VANAF R301 535
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Pieter Cairncross
Vir my is die Baobab om verskeie redes ‘n 
voortre%ike veldkaravaan. Dis nie te groot om 
maklik te hanteer wanneer jy kamp opslaan of 
die karavaan ‘n ruk moet stoor nie, maar dit bied 
genoeg ruimte om lang afstande te reis. Verdere 
positiewe kenmerke is al die standaardekstras wat 
dit maklik maak om die Baobab in veldtoestande 
te sleep, soos die sonkraglaaistelsel, die 
gasgeiser en die water wat jy aan boord het. 
Die gehalte van die bouwerk is die beste, en die 
materiaal waarvan dit gemaak word, verminder 
die behoefte aan toekomstige onderhoud en 
sorg. Die karavaan is maklik om op te slaan en 
gerie%ik van binne, met twee groot beddens. 
Alles is gereed vir kamp wanneer jy die Boabab 
van die vertoonkamervloer af in ontvangs 
neem. Dis maklik om in die kombuis te werk, 
met die stoof en yskas naby. Dit is ‘n behoorlik 
geboude karavaan van goeie gehalte, en 
fantasties toegerus vir kamp in die veld. Dit is die 
sleepeenheid op die mark wat ten volle voorsien 

BUSHLAPA 
BAOBAB
3 VANAF R391 575 | 4 VANAF R402 500

KARAVAAN VAN DIE JAARTM 2019

in die kampbehoeftes van vier mense. Die Bush 
Wing-afdak is ook maklik om op te slaan.

Bruce Hunter
Die redes waarom ek van Baobab hou, is die 
volgende:
•  Naverkoopdiens
•  Maklike opslaanproses
•  Gewig
•  Gehalte van die produk
•  Gerie%ike uitleg
•  Waarde vir geld 

Brett van Aswegen
Behalwe die legendariese gehalte en 
naverkoopdiens wat Bush Lapa bied, is die 
grootte van die Baobab perfek vir ‘n gesin van 
vier. Die Ratel is heelwat groter en swaarder, 
terwyl die Miskruier nie genoeg ekstra pakruimte 
het vir lang reise nie. Die Baobab slaag die 
“Gouelokkies”-toets.

Brent Balkwill
Die Baobab is baie maklik om op te slaan, 
en die bouwerk daarvan getuig van gehalte. 
Ons vind die uitleg ook baie ergonomies, met 
baie pakruimte. ‘n Ander goeie kenmerk is 
dat ‘n mens wanneer jy toer, kan kies om net 
‘n minimale opstelling te doen, maar steeds 
toegang te hê tot alles wat jy benodig, soos om 
net die beddens oop te vou, en dan te ontspan.

Danie Lourens
Die karavaan is uiters maklik om op te slaan en af 

te slaan. Die Baobab gedra hom ook in  
alle toestande goed agter die sleepvoertuig,  
en is op ‘n baie praktiese manier uitgelê, met 
ruimte vir alles!

John Henshilwood
Die bougehalte, eenvoud, ontwerp en 
gebruiksgemak laat hierdie karavaan uitstaan 
bo enigiets anders wat ek gesien het. 
Daarbenewens maak die naverkoopdiens en 
“dit kan-gedoen-word”-houding van al die Bush 
Lapa-personeellede hulle ‘n spesiale maatskappy 
om mee sake te doen. Ek sal hierdie 
veldkaravaan sterk aanbeveel by enigiemand 
wat ‘n uitmuntende kampoplossing soek.

Reinhard en Gre Edelkraut
Dis maklik om op te slaan, met ‘n groot afdak 
waar die buite-yskas, gasstoof, reusekas met 
groot werkruimte en die tafel is. Dit het ook 
muskietnette voor die vensters en deure. Baie 
goeie verkoops- en diensondersteuning, en 
hulp na ure. Ons voel deel van hierdie groot, 
gelukkige Bushlapafamilie.

Charles Cronje
Dit gaan waar geen ander karavaan die mas 
sal opkom nie. Ons het twee reise van 40 
dae elk met ons Bushlapa voltooi, insluitend 
Botswana en Namibië. Dit slaan vinnig op, 
en het alles wat nodig is wanneer jy van die 
kragnetwerk af is. Die karavaan is ongeloo%ik 
ruim, en het baie pakplek. Die Bushwing-afdak 
kan op sy eie opgeslaan word, en dit maak ons 
lewe baie makliker. Die kombuis voldoen aan al 
ons vereistes en sleep is ‘n plesier.

Gail Zaaiman
Dit kan oral gaan. Dis kompak, maar gerie%ik. 
Die feit dat alles wat jy benodig, buite is, is 
vir my ‘n pluspunt. Die binneruim is heeltemal 
groot genoeg vir vier volwassenes, en daar is 
oorgenoeg pakplek. Ek het my Bushlapa op 29 
Junie 2019 in ontvangs geneem. In my lewe het 
ek ‘n aantal karavaanmodelle besit, van ‘n Sprite 
Sunway toe die kinders klein was, tot ‘n Echo 
6. Ek het ook ‘n Gypsey 5, Sprite Swing en ‘n 
Jurgens Classique gehad. My vorige karavaan 
was die Sprite Tourer SW waarvoor ek baie lief 
was, maar hy kon nie veldtoestande hanteer nie. 
Ek het ‘n lang tyd uitgekyk vir ‘n ander karavaan, 
en toe besluit om die Bush Lapa Baobab aan te 
skaf. Hierdie karavaan het alles wat ek nodig 
het, en meer; dit is hoekom ek dink dis op die 
oomblik die beste karavaan op die mark.



Die Groot Buitelewegids 2020 | 13

'' DIE LEWE MOET MAKLIK WEES ''

experience His beauty
WWW.BUSHLAPA.COM

PRAKTIES

lig

DUURSAAM

Gebou vir rowwe paaie, en dit blyk duidelik uit beide die onderstel en die bouwerk. Ontwerp

vir gemak, maar tog taai en roesbestand. Dit lyk soos 'n sleepwa, kampeer soos 'n karavaan en

voel soos 'n 4x4.

Duursaamheid is die

sleutel en eenvoud pas

by die bos. Die beste

afmetings, gewig en

platform in sy klas.

Bestel nou jou Bush Lapa Offroad Caravan

ROESBESTAND
 

TAAI

UITSTEKENDE

NA VERKOOPSDIENS
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BUSHLAPA 
RATEL
3 VANAF R418 600 | 4 VANAF R427 800 | 6 VANAF R427 800 

Marius Spies
Die Bush Lapa Ratel 4 laat nie met hom speel nie. 
Dis ‘n karavaan met taai, vlekvryestaalbakwerk, 
die afwerking is van ‘n baie hoë gehalte, en die 
opslaanproses is gou en maklik. Daar is baie 
ruimte en die uitleg is gerie%ik, van die kookarea 
af tot by die storthokkie. Die Ratel (bl.14) sleep 
soos ‘n droom teen 120 km/h op die oop pad 
sonder dat uitgebreide spieëls geïnstalleer hoef 
te word. Hierdie karavaan speel maklik klaar 
met die slegste paaie in Botswana, en wanneer 
jy kamp opslaan na ‘n lang dag op die pad, 
is daar geen stof binne-in nie. Ek kan ‘n opstel 
skryf oor hoe tevrede ons met ons Ratel is. Ons 
het hom nou net meer as ‘n jaar nadat ons vyf 
jaar ‘n Lapa Boskriek (bl. 155) gehad het. Hy 
hanteer net so goed soos die Boskriek. Vir ons 
was dit ‘n uitgemaakte saak dat ons by Bush 
Lapa sou bly. Ons het ons huiswerk deur die jare 
oor ander handelsmerke en modelle gedoen, 
maar geen ander karavaan het oor die hele 
spektrum so goed aan ons vereistes voldoen ten 
opsigte van vermoë en gerief as die Bush Lapa 
nie. Bushlapiane is ‘n hegte gemeenskap wat 
ervarings uitstekend met mekaar deel. Op  
elke kampterrein kom mense daarna kyk,  
en hulle is altyd baie beïndruk. Die 
naverkoopdiens is uitstekend.

Rene de Langen
Die Bush Lapa Ratel 4 het baie pakruimte binne 
met twee dubbelbeddens, pakplek onder die 
beddens, ‘n wasbak met warm en koue water en 
kaste met pakplek vir vier mense, en selfs meer. 
Die uitleg van die stortplek by die agterdeur 
is uitstekend. Die stortkop is in die middel van 
die hokkie en Bush Lapa het selfs gesorg vir ‘n 
plek om jou stortseep en sjampoe neer te sit. 
Die uitvou-afdak voor maak dit baie maklik om 
binne 15 minute kamp op te slaan. LED-ligte het 
verskillende verstellings, en kan wit of geel wees. 
Die geel lig is ‘n pluspunt wat die meeste insekte 
weghou van die kampplek af. Die wasbak agter 
is binne bereik van die kombuisarea, en is ook 
onderdak. Die karavaan is besonder duursaam. 
Na 27 jaar van kamp met ander karavane, het 
ons niks anders nodig of wil ons niks anders 
hê nie. Ons kan oral heen gaan, selfs af van 
gebaande weë af, en die lewe ten volle geniet. 
Hierdie karavaan sal jare lank in ons familie bly!

Francois Breytenbach
Buitengewone gehalte en duursaamheid, gesteun 
deur puik naverkoopdiens van die vervaardiger 
se vriendelike, ho%ike en bekwame personeel. 

KARAVAAN VAN DIE JAARTM 2019

Bush Lapa is die duursaamste, gemaklikste en 
mees gebruikersvriendelike veldkaravaan. Hy het 
my deur die Kgalagadi en Botswana se wildtuine 
geneem sonder ‘n enkele probleem. Niks het 
geratel nie. Die Bush Lapa se afdak is baie 
maklik om op te slaan. Hierdie karavaan is in ‘n 
klas van sy eie!

Claus Tepper
Bush Lapa Ratel 4 is my keuse omdat dit lig, 
volledig toegerus en prakties is, en hulle diens  
is puik.

Gerrit Badenhorst
Die Bush Lapa Ratel 6 is maklik om te gebruik, 
stabiel wanneer dit gesleep word en groot 
genoeg vir vyf mense.

Anri Byleveld
Hierdie karavaan is ‘n goeie kombinasie, want 
dit is goed vir gewone oordkampering en ook 
om in die veld te kamp op plekke waar ‘n 
4×4-voertuig nodig is. Dit is gemaklik genoeg om 
sonder probleme op enige plek te kamp.  
Dar is meer as genoeg kaste vir my gesin van 
vyf, en die stortarea is wonderlik as jy êrens 
kamp waar nie stortgeriewe is nie. Ek is meer as 
tevrede met my Ratel!

Peter Brandt
•  Slaan maklik op
•  Gehalte van komponente en afwerking
•  Gemak
•  Baie stabiel om te sleep
•  Baie goed uitgedinkte ontwerp
•  Baie gehard en sterk
•  Ongeloo%ike naverkoopsteun en diens

Marietjie de Jager
Die uitleg van die Ratel is die ruimste en 
bes beplande van alle padkaravane. 
Daarbenewens is die karavaan baie lig. Dit laat 
ons toe om meer in te pak vir ons gesin van vyf. 
Een van ons gunstelingkenmerke van die Ratel 
6 is die tweede deur na die badkamer. Dis ‘n 
regte en suite-badkamer. Ons is baie lief vir ons 
Bush Lapa Ratel 6.

JP Fourie
Die Bush Lapa sleep soos ‘n droom. Ek het die 
kans gehad om twee ander handelsmerke te 
sleep, ‘n veldkaravaan en ‘n padkaravaan. Nie 
een van die twee het naasteby die stabiliteit 
gehad en die gevoel gegee soos die Bush Lapa 
nie. Jy voel asof die karavaan op lug sweef as jy 
die Bush Lapa sleep. Ek het ‘n onkonvensionele 
sleepvoertuig (VW Caravelle 2.0 TDi 4Motion), 
en ek het nog nooit so gemaklik gevoel waar ek 
ook al gaan as wanneer ek die Bush Lapa sleep 
nie. Die Bush Lapa slaan maklik en vinnig op, 
en die beddens is groot en gemaklik. Daar is 
ook ruim pakplek. Ek sal ek nooit weer ‘n ander 
handelsmerk aanskaf nie.

David
Die Bush Lapa-karavaan het nie baie 
uitskui%aaie en skarniere wat dikwels nie  
hou tydens uiterste toestande in die veld nie.  
Die Bush Lapa bied alles wat ek gesoek het  
in ‘n veldkaravaan, en dit was nie vir my  
nodig om nog duisende rande te bestee om  
my eindproduk te kry nie. Die stabiliteit  
wanneer jy sleep, is ‘n groot voordeel,  
veral in veldtoestande. Dit is stofdig, en  
water lek nooit in nie.
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Stem vir jou gunsteling- 
Karavaan van die JaarTM 

Elke jaar stel ons weer die horlosies wanneer ons SA se gewildste karavane soek wat bepaal word deur julle 
stemming. Ons publiseer die uitslae in vanjaar se tydskrif wat ‘n topverkoper van sy soort is. Vertel vir ons 
wat ‘n nuwe karavaan beter maak as ander, of die rede waarom jy jou model gekies het bo enigiets anders 
op die mark, en jy kan tot R10 000 in kontant en pryse wen! Jy kan jou e-posse met hoëresolusiefoto’s 
(moet groter as 4 MG wees) stuur aan: caravan@greatoutdoorsguide.co.za Ons het julle hulp 
nodig om die beste van hierdie buitelewe-en vryetydsleefstyl onder moontlike kopers se aandag te bring, 
en dis julle plig om vir ons te sê waar ‘n mens die beste waarde vir jou geld sal kry. Besoek ons webwerf vir 
Bepalings en Voorwaardes of vul die onderstaande vorm in.

Naam:

Kontaknommer:

E-posadres:

JOU STEM
Watter fabrikaat en karavaanmodel vind jy beter as enigiets anders?

Hoekom is hierdie model beter as enigiets anders in die reeks?

Besit jy ‘n karavaan? Indien wel, watter fabrikaat en model?

JOU GUNSTELING-KARAVAAN VIR 2020
JOU BESONDERHEDE

en staan ’n kans om lekker pryse en selfs kontant te wen!

Skandeer net hierdie vorm en of e-pos dit aan:  
caravan@greatoutdoorsguide.co.za of besoek ons webwerf vir meer inligting.

KARAVAAN 
VAN DIE JAAR

2020

STEM
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DESTINATION 
MAGIC
VANAF R494 999

Coenie Niemand
Na my mening is daar tans geen karavane 
op die mark wat kan vergelyk met Destination-
karavane wat bou en gehalte betref nie. Die 
Destination-karavane kom volledig toegerus met 
lugversorging, ‘n induksiestoof, watertenk wat 
direk aan die loodgietersrwerk gekoppel is (dus is 
dit nie nodig om die tenk deurentyd vol te maak 
nie),’n buitekombuis en vele meer. Vir my was dit 
‘n pluspunt dat ek die uitleg van die karavaan 
kon verander, en met rede. Vanselfsprekend moet 
‘n mens na gewigsverspreiding kyk. Ek wou ‘n 
paar byvoegings en veranderings laat aanbring 
om my behoeftes te pas nadat ek die karavaan 
‘n paar keer gebruik het. Dit was nie ‘n probleem 
nie, en ook nie ‘n groot uitgawe nie. Kortom, 
dit sal moeilik wees om ‘n beter karavaan as ‘n 
Destination en ‘n meer hulpvaardige handelaar 
en personeel te vind.

Waldo Meyer
Die Destination Magic-karavaan is tans beslis 
die mooiste op die mark. Nou-ja, dis die kleinste 
karavaan in die Destination-reeks, want ons het 
van die Journey en die Wonder ook gehou, 
maar ek kan nie verduidelik hoe luuks en goed 
gemaak alles is nie. Alles, van die vloer tot die 
afwerking van hierdie karavaan, is eenvoudig 
topklas. Die vensters het ‘n gladde ontwerp, en 
die insektenette en blindings wys altyd wanneer 
‘n mens met ‘n duur karavaan te doen het. Ons 

is nie mense wat baie in afgeleë veldtoestande 
kamp nie, want gewoonlik kies ons koers na Port 
Alfred, Balito en Mosselbaai vir ons jaarlikse 
vakansie of feestye. Die grootte van die Magic-
karavaan maak dit maklik om jou hele karavaan 
op een staanplek of erf te parkeer. Ons geniet 
veral die uitskuifkombuis en die badkamer met 
die groot stort. Daar is genoeg pakplek vir al my 
vrou se klere. Die sitarea binne skakel maklik om 
in ‘n dubbelbed as jy jou kleinkinders saamneem. 
‘n Mens kan ook lekker in die karavaan ontspan 
wanneer die weer regtig sleg is, of as jy ‘n plek 
soek om af te koel wanneer dit baie warm is. 
‘n Ander voordeel van die Destination-karavaan 
is die groot yskas-vrieskas wat beteken ‘n mens 
kan genoeg kos vir ‘n week saambring as jy 
by jou plaaslike oord is. Ek hou ook daarvan 

dat daar ‘n nuttige pakruimte agter in die 
karavaan is. Ons het ons karavaan van Daleen 
by Destination Caravans gekry, en besluit om 
spandabel te wees en die ekstras, insluitend die 
karavaanskuiwer, hoekstutte wat hulself stel om 
die karavaan gelyk te laat staan (wat ‘n vreugde), 
en ‘n antiswaaistelsel ook te kry (want teen die 
tyd dat jy wens jy het dit gehad, sou dit te laat 
gewees het). Die trukamera is ideaal wanneer 
ons op ons pypsteelerf moet parkeer sonder om 
enige van die skadunetrelings te beskadig. Ons 
het ook die Dorema-rallytent met sykante bestel! 
Dis ongetwyfeld ‘n goed geboude en briljante 
ontwerp deur die Destinationspan en Twin Boats!

Richard Cook
Ek het twee ander karavane gehad voordat ek 
‘n Destination gekoop het, en ek het nog nooit 
‘n wa gehad wat so maklik is om te gebruik 
nie. Wel, om mee te begin, die Magic is 7.6 
m lank, maar hy weeg net ongeveer 1 500 kg. 
Met hierdie gewig sleep hy baie maklik, en wat 
belangriker is, dis maklik om stil te hou. Ek het 
bykomende skokbrekers, elektroniese stabiliteit 
en ‘n stabiliseerder-koppelstuk bygevoeg wat 
die karavaan uiters stabiel maak op die pad. Ek 
is baie in my skik dat al die ligte LED is, en met 
batterye werk, want dit beteken ek kan my ligte 
aangeskakel hou as die krag by ‘n kampterrein 
uitskop, of om meer lig te gee wanneer ons besig 
is om kamp op te slaan. Wat die tent betref, is 
die Dorema-tent met sy koolstofveselpale so vinnig 
en maklik om op te slaan, en dis uiters lig.
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Graeme Murray 
Ons is in kennis gestel dat die bekendstelling van 
die nuwe Okto Villa by Loftus Caravan City sou 
plaasvind. Ek was te opgewonde om vir daardie 
dag te wag, daarom het ek weggeglip Loftus 
toe om voor die tyd daarna te gaan kyk. Joel 
en Woody was eerste om my te groet. Ek hoor 
toe dat die wa pas uit die fabriek gekom het, en 
nog nie heeltemal volledig was nie, maar dit het 
my ‘n goeie idee gegee van hoe dit uiteindelik 
sou lyk. Ek kon nie glo wat ek sien nie! Ek was 
totaal verstom. Die karavaan het my geheel en 
al beïndruk. Ek het baie foto’s geneem en was 
baie opgewonde om by die huis te kom, en die 
foto’s vir my vrou te wys. Die aas was vars, en 
sy het dit sommer met sinker en al ingesluk. Die 
volgende dag het ons weer gegaan sodat sy die 
karavaan self kon sien. Ons was nie net beïndruk 
deur die feit dat dit byna op ons drumpel gebou 
is nie, maar ook deur die span ontwerpers onder 
leiding van Keith Laing (wat later na Australië 
verhuis het). Keith het saam met Tinus van Wyk, 
Ingo Ferreira (ontwerper), en ‘n paar ander 
ongeloo%ike mense gewerk. Hulle wou iets wat 
uniek en lig is skep, teen die regte prys, en hulle 
het absoluut in hierdie doel geslaag. Alles is 
perfek, van die opwipdak af tot by die soliede 
onderstel deur die Duitse maatskappy, AL-KO. Die 
40 mm-vloer is versterk met aluminiumbalke, en al 
die materiaal word saamgebind in ‘n vakuumpers 
om ‘n paneel te skep wat geweldig sterk is. Die 
opwindendste element van die Okto is die unieke 
konstruksie van die bakwerk; die mure het aan 
die buitekant ‘n aluminiumlaag en die kern is van 
GRB (veselglas) en polistireen. Albei is enkellae 
met geen lasse tussenin nie. Al die materiale 
word in ‘n vakuumpers vasgegom om een 
saamgestelde paneel te vorm. As jy binnekom, 
is die eetplek regs met twee rusbanke aan 
weerskante van die tafel. Die tafel kan ondertoe 
afklap om nog ‘n bed vir twee volwassenes 
te maak. In die middel van die Villa staan ‘n 
baie indrukwekkende 192-liter-yskas-vrieskas. 
Langsaan is ‘n 43-litermikrogolf en ‘n plek waar 
jy kof=e of tee kan drink met ‘n wasbak en 

waterkraan. Daar is ‘n dubbeleilandbed. ‘n Mens 
moet hierdie ongeloo%ike karavaan self verken 
om te glo wat jy sien. Kyk gerus rond as jy weer 
op ‘n kampterrein is vir ‘n Okto Villa naby jou. 
Die eienaars sal ongetwyfeld maar te gretig wees 
om jou die karavaan te wys. Daar is tonne plek 
vir klere, handdoeke, skoene, ensovoorts. (Dis 
waar my vrou absoluut mal geword het.) Hulle 
het selfs aan ‘n plek vir die porta-potti gedink 
– onder in die spesiale area wat spesiaal vir 
vroue se skooheidsmiddels en -prosedures ingerig 
is. Daar is ook pakruimte onder die hoofbed, 
onder die banke in die eetarea, en baie kaste, 
party met ingeboude rakke. Alles is presies 
uitgewerk, en die karavaan is gemaklik om in 
te werk. Die tent en Rallytent word baie maklik 
opgeslaan. Die neuskas is baie groot en bevat ‘n 
25-literwaterkanhouer en ‘n plek vir die gaskan. 
Ek hou my tentpale. tentpenne en ander toerusting 
hier. Daar is absoluut niks van die Okto Villa wat 
ons nie geniet nie. Alhoewel die wa 2 062 mm 
lank is, is dit ‘n plesier om te sleep. Ek moet soms 
kyk of dit nog gehaak is. Joel, Woody, Bryan, 
Lloyd, Neil en Nicole van Loftus is daar om jou 
te eniger tyd by te staan. Ek het nog nooit ‘n 
span met soveel passie en geesdrif teëgekom 
nie, insluitende Bianca en die ouens in die 
werkswinkel. Doen jouself ‘n guns, en loer in by 
Loftus Caravan City in Randburg, Gauteng om te 
sien wat hulle nog aanbied in die Okto-reeks. 

Brian en Brenda Thompson
Die eerste wat ons getref het van die Okto 
was die ruimte binne en die meubilering. Die 
pakplek is baie goed uitgedink, en daar is baie 
daarvan. Om die Okto op te stel, is ook baie 
maklik – geen traplere is nodig om die tent 
in te skuif nie. Die Okto is baie stabiel om te 

sleep, en die lae pro=el daarvan dra daartoe 
by dat die brandstofverbruik nie baie meer is 
nie. Ons het dit die afgelope jaar taamlik baie 
gesleep, wat besoeke aan die Kgalagadi (Twee 
Rivieren-kamp), Dinokeng (en hul beroemde 
spoedhobbels), die Noord-Kaap, die Weskus, 
die Drakensberg en die Kruger-wildtuin insluit, en 
ons het geen probleme gehad nie. Ons glo vas 
aan hierdie wonderlike karavaan, en sal aanhou 
om dit gereeld aan te beveel. Ons het ‘n Okto-
eienaars Facebookblad begin. Kom besoek ons 
gerus en sluit aan.

Louis de Wet
Die Okto getuig van uitstekende vakmanskap, die 
afwerking is van goeie gehalte, en dit is pragtig 
om na te kyk. Hierdie karavaan is ‘n absolute 
genot om te sleep, want dis goed gebalanseer 
en heeltemal stabiel. Die deeglike beplanning om 
te verseker dat alles prakties is, en die aandag 
aan detail is oral baie duidelik. Ek is baie trots 
daarop dat ek die eienaar van ‘n Okto Villa is.

Theunis van der Westhuizen
Wat ek baie geniet van die Okto Villa, is die 
feit dat dit so maklik sleep, baie stabiel is, en 
beslis ligter is as my ou Jurgens. Ons het vanjaar 
byna 3 000 km afgelê, en nie een keer het ek 
enige onstabiliteit ondervind nie. Dit lyk asof ‘n 
stabiliseerder nie eens nodig is nie. Dit is ook 
maklik om die tent op te slaan, en ons het geen 
probleme met wind gehad nie. Onthou net om 
die middelste pale goed te anker. My ander 
ervarings van die Villa was ook wonderlik. Dit het 
baie pakplek en kaste, en die eilandbed sorg vir 
‘n goeie nagrus. Dankie vir die goeie diens en 
raad van die Loftusspan. Dis altyd ‘n plesier om 
met julle sake te doen
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