Test

I

n de koffiecorner van de Haagse
ANWB-winkel ging het er ontspannen aan toe. Vijfentwintig
onafhankelijke bezoekers waren bereid
mee te werken en beoordeelden het comfort van zestien reiskussens: acht gewone
kussens en acht nekkussens. Elk exemplaar werd door alle proefpersonen uitgebreid beproefd. Daarvoor lagen zij
languit gestrekt of ze schoven het nekkussen om hun nek terwijl ze in een stoel
zaten.

TESTCRITERIA

16

kussens
Reis- en nekkussens voor
test

kamperen en onderweg

Een goed reiskussen kan een vakantie maken of breken.
Daarom test de KCK zestien exemplaren voor op de camping
en voor onderweg. Op sommige kussens zouden wij geen oog
dichtdoen, op anderen het liefst dag en nacht blijven liggen.
TEKST/ONDERZOEK JUDITH VAN RUITEN

De comfortscore drukt uit hoe lekker een
kussen ligt. Daarom telt deze score het
zwaarst mee in de totale beoordeling.
Daarnaast beoordeelde ons testpanel het
materiaal, formaat en de hardheid. We
bekeken ook hoe sterk het materiaal is.
Een kussen kan nog zo lekker liggen, als
het binnen een mum van tijd kapot is,
heb je er weinig aan. Daarvoor brachten
we de producten naar het laboratorium
voor een scheurtest (zie kader).
Daarnaast beoordeelden we het op-, uitvouw- en meeneemgemak. Bij sommige
opvouwbare exemplaren viel het niet
mee om ze terug in het zakje te doen. Of
de kussens waren erg zwaar en groot.
Voor mensen met een ruime caravan
vormt dat waarschijnlijk geen probleem,

maar voor rondtrekkende tentkampeerders misschien wel.
We noemen de best scorende reis- en
nekkussens per testcategorie en onderscheiden tot slot twee KCK Testwinnaars
en één KCK Voordelige Keus.
HOOFDKUSSENS

Het comfort was in sommige gevallen ver
te zoeken. “Veel te stug en irriterend
materiaal”, luidt het oordeel van Sara van
Vliet (38) over het op dit onderdeel laagst
scorende, zelfvullende kussen van BoCamp. Wim Bos (80) heeft een stevige
mening over het laag scorende Nomadkussen: “Verschrikkelijk! Het kussen is te
bol, hard en zweterig”.
Exped en Vaude ontvangen dezelfde lage
comfortscore. De opvallend platte Vaude
vraagt bijna om een reactie. “Dit lijkt eerder een stukje matras dan een kussen”,
reageert Olof van Joolen (40). Hij heeft
een punt want je kunt het kussen koppelen aan een matras van hetzelfde merk.
Kussens met een zachte buitenkant en
zonder overdreven bolling ontvangen de
hoogste comfortscore. De Comfort Conqueror van Outwell doet zijn naam eer
aan en ligt het meest comfortabel. Die
heeft aan een zijde katoen voor verkoeling op warme dagen.
Eveneens hoog eindigen de opblaasbare

Cocoon, met microfiber buitenkant, en
het foamkussen van Therm-a-Rest.
NEKKUSSENS

Bij de nekkussens ontvangt de opblaasbare Ayacucho de laagste comfortscore.
“Het is te klein en de scherpe randjes irriteren”, vindt Teije van de Siepkamp (51).
Het memory foam nekkussen van
Therm-a-Rest dat zich naar het lichaam
zou moeten vormen, doet dat kennelijk
niet. De hoogste comfortscores krijgen
het Human Comfort en het Travelsafe
nekkussen van memory foam. “De
Human Comfort zou ik best willen hebben”, zegt Joke Hamers. “Hier kan ik lang
mee zitten.”
Maar passen de kussens in de bagage?
Hiervoor beoordeelden we het in- uitvouw- en het meeneemgemak. Op deze
twee punten scoort de Sea to Summit het
hoogst. Vliegensvlug op te blazen en het
pakketje is klein en licht.
Het duurste nekkussen van Tempur
scoort het laagst op meeneemgemak. Het
is bijzonder zwaar en je kunt het niet
comprimeren. Het comfort laat eveneens
te wensen over.
Wil je meer comfort? De lekkerst liggende (nek-) kussens scoren allemaal een
voldoende op meeneemgemak.

CONCLUSIE
Bij deze test telt comfort het zwaarst. Daardoor komt de Comfort Conqueror van Outwell als beste uit de bus. Het kussen
ligt lekker en het makkelijk opvouwbare pakketje is klein en
licht. Deze Conqueror komt ruimschoots in aanmerking voor de
titel KCK Testwinnaar van de reiskussens! In deze categorie
scoort geen enkel betaalbaar exemplaar voldoende om in aanmerking te komen voor de onderscheiding KCK Voordelige Keus.
Bij de nekkussens scoort Human Comfort op alle onderdelen
hoge cijfers. Het kost slechts € 16,95. Reden voor twee onderscheidingen: de titel KCK Testwinnaar van de nekkussens en
KCK Voordelige Keus van alle geteste kussens!

COÖRDINATIE ANWB TESTEN JORIS VAN DROOGE

Scheurtest

De sterkte van de materialen hebben we laten
meten in een laboratorium. Onder gecontroleerde
omstandigheden is de scheurweerstand van elk kussen bepaald. Er blijken grote verschillen te zijn. Zo
waren de kussens van Vaude en Bo-Camp het
zwakst. Het materiaal is gemakkelijk door te prikken
en als er eenmaal een gat in zit, zal het snel verder
scheuren, waardoor deze kussens weer lastiger te
plakken zijn. Het sterkst zijn de materialen van de
nekkussens van Tempur en Human Comfort en het
gewone kussen van Sea to Summit.

FOTOGRAFIE BERTEL KOLTHOF
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Beoordeling

= uitstekend,

= goed,

= voldoende,

= matig,

= slecht
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Bo Camp

Exped

Cocoon

Nomad

Outwell

Sea to Summit

Therm-a-Rest

Vaude

€ 10,95

€ 29,95

€ 30,99

€ 29,95

€ 33,95

€ 32,95

€ 24,95

€ 40

Zelfvullend polyester kussen
met koperen ventiel. Lekker
slapen doe je niet op dit kussen. Te hard, te stug en te
instabiel om lekker op te liggen. Dat vindt het overgrote
deel van ons testpanel.

Je blaast en bergt dit polyester
kussen razendsnel op. Maar
lekker ligt het niet, oordeelt
ons panel. Ook beklaagt het
panel zich over de te bolle
luchtbanen en het stugge,
zweterige materiaal.

Dit opblaasbare kussen met
een kant van zacht microfiber
ligt best lekker. Makkelijk mee
te nemen dankzij de kleine verpakking en het lage gewicht.
Minpuntje: het materiaal
kraakt een beetje.

Te hard om lekker op te slapen,
oordeelt het merendeel van
ons panel over dit opblaasbare
Nomad kussen van polyester
en foam. Wel handig: je kunt
het in verschillende hoogtes
opblazen.

Perfect! Dat vinden de meeste
mensen die deze testwinnaar
uitprobeerden. Het ligt lekker,
mede dankzij de katoenen
zijde. Handig: de hoes kan in de
wasmachine en het pakket is
klein opvouwbaar.

Dit opblaasbare kussen van
zacht polyester heeft een hoge
eindbeoordeling. Je vouwt het
in een mum van tijd op- en uit.
Het pakketje is klein en licht en
het materiaal sterk. Maar het
comfort kan beter.

Dit uitvouwbare foamkussen
ligt lekker, vindt het merendeel
van ons testpanel. Op- en uitvouwen gaat snel. Maar het
opgevouwen pakket is relatief
zwaar en groot en de vaste
hoes is weinig hygiënisch.

Dit slecht liggende, platte polyamide kussen met foamvulling
kun je beter links laten liggen.
Het ligt niet lekker, vinden de
meeste testers. Bovendien
bleek het materiaal niet erg
sterk tijdens de scheurtest.

Self Inflating Cushion
DeLuxe

Plus en min

	
opblaasbaar tot voorkeurshoogte
	
twee elastieken om
kussen op te bergen
	laagste scheurscore
stug, krakend materiaal

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 290 gram
Opgevouwen: 28x8x8/35 cm
Uitgevouwen: 48x31x15 cm
Extra’s: draagzakje, plakkers,
twee elastieken lusjes om de
opgevouwen rol vast te zetten
Reinigen: afneembaar met
water en zeep
Beoordeling
Comfort

Air Pillow L

Ultralight Air-Core
Travel Pillow

Plus en min

Plus en min

	
snel op/uitvouwbaar
	
klein, licht pakketje
te bolle banen
stug, krakend materiaal

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 100 gram
Opgevouwen: 16x6x6/18,5 cm
Uitgevouwen: 47x29x12 cm
Extra’s: draagzakje, twee lusjes om kussen vast te zetten
aan mat
Reinigen: afneembaar met
water en zeep

	
zacht materiaal
	
licht en klein pakketje
opblaasbaar tot voorkeurshoogte
kraakt
ventiel steekt uit

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 180 gram
Opgevouwen: 15x10x8/31 cm
Uitgevouwen: 44x34x12 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: handwas
Beoordeling
Comfort

Beoordeling
Comfort

Scheursterkte
Scheursterkte

Headrest 12.0

Comfort Conqueror

Plus en min

Plus en min

	
opblaasbaar tot voorkeurshoogte
	
zachte bovenkant
ventiel
scherpe randen
	relatief zwaar en groot
pakket
lage scheurweerstand

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 320 gram
Opgevouwen: 30x10x10/32 cm
Uitgevouwen: 45x28x18 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: afneembaar met
water en zeep

	
opblaasbaar tot voorkeurshoogte
	
kan in wasmachine
	
weggewerkt ventiel
	
relatief klein opvouwbaar
	
relatief licht
	
comfortabel
	niet bijzonder sterk

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 260 gram
Opgevouwen: 37x11x11/36 cm
Uitgevouwen: 53x32x10 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: wasmachine
Beoordeling
Comfort

Beoordeling
Comfort

Op/uitvouwgemak
Scheursterkte

Op/uitvouwgemak

Scheursterkte

Meeneemgemak

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 110 gram
Opgevouwen: 11x9x9/26,5 cm
Uitgevouwen: 43x29x13 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: wasmachine
Beoordeling
Comfort

Plus en min

op/uitvouwen gaat
razendsnel
kan in wasmachine
comfortabel
	relatief zwaar en groot
pakket
onhygiënische hoes

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 250 gram
Opgevouwen: 31x14x15/47 cm
Uitgevouwen: 46x33x13 cm
Extra’s: hoesje zit aan kussen
vast
Reinigen: kan in wasmachine
en droger

Norrsken Pump Pillow

Plus en min

stroeve onderkant
	stijf en hard materiaal
met scherpe randen
krappe hoes
scheurweerstand
	hoge prijs

Specificaties
Type: kussen
Gewicht: 220 gram
Opgevouwen: 20x10x10/32 cm
Uitgevouwen: 52x28x8 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: afneembaar met
water en zeep
Beoordeling
Comfort

Beoordeling
Comfort

Scheursterkte

Scheursterkte

Op/uitvouwgemak

Op/uitvouwgemak

Meeneemgemak

Meeneemgemak

Eindbeoordeling

Op/uitvouwgemak
Op/uitvouwgemak

Op/uitvouwgemak
Meeneemgemak

Meeneemgemak

Eindbeoordeling

	
opblaasbaar tot voorkeurshoogte
	
weggewerkt ventiel
	
kan in wasmachine
	
snel op/uitvouwbaar
	
laag gewicht
	
sterk materiaal
	blokkige vorm

Scheursterkte

Eindbeoordeling
Meeneemgemak

Plus en min

Compressible Pillow
Medium Poppy

Scheursterkte

Meeneemgemak
Op/uitvouwgemak

Aeros Pillow Premium L

Meeneemgemak
Eindbeoordeling

Eindbeoordeling

i www.vahb.nl
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Beoordeling

i www.exped.com
= uitstekend,

i www.cocoon.at
= goed,

= voldoende,

Eindbeoordeling

Eindbeoordeling

i www.nomad.nl

i www.outwell.com

= matig,

= slecht

Eindbeoordeling

i www.seatosummit.com

i www.thermarest.com

i www.vaude.com
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Ayacucho

Cocoon

Cuddlebug

Eagle Creek

Human Comfort

Tempur

Therm-a-Rest

Travelsafe

€ 16,95

€ 23,95

€ 14,95

€ 28,95

€ 16,95

€ 75

€ 30

€ 11,95

Echt lekker ligt dit polyester
opblaasbare nekkussen niet.
De randjes voelen onaangenaam aan. Makkelijk mee te
nemen, maar wees voorzichtig
ermee. Het materiaal scheurde
(te) gemakkelijk tijdens de
scheurtest.

De opblaasbare Cocoon ligt
redelijk goed vanwege de
zachte polyester microfiber
bovenkant. Je vouwt het kussen snel op en je neemt het
makkelijk mee. Helaas zit er
geen plaksetje bij.

De Cuddlebug ligt best lekker
dankzij de vulling van polystyreenschuimbolletjes. Je kunt
het nekkussentje bovendien
gemakkelijk uitvouwen tot een
hoofdkussentje. Wel relatief
zwaar en groot.

Dit 2-in-1 kussen ligt lekker
dankzij de microfleece bovenkant. Je kunt dit nekkussen
bovendien uitvouwen tot een
hoofdkussentje. Wel is het kussen relatief duur voor een nekkussen.

Heerlijk! Dat vinden de meeste
mensen die deze testwinnaar
uitproberen en hem liever niet
meer af deden. Dit memory
foam kussen is bovendien
gemaakt van zeer stevige stof.

De Tempur is eveneens van
zeer stevig materiaal. Maar of
de temperatuurgevoelige
traagschuim vulling ook lekker
ligt? Daarover zijn de meningen verdeeld. ‘Je houdt ervan
of je hebt er een hekel aan.’

Er is weinig positiefs te melden
over dit slappe memory foam
nekkussen. Het presteerde
matig bij de scheurtest. Het
riempje om het kussen te comprimeren lijkt handig. Maar
helaas, het kussen klapt er
gemakkelijk weer uit.

Het tweede best scorende
memory foam kussen van deze
test. Het scoort hoog op comfort en het is gemakkelijk te
comprimeren. Maar: de stof
mag wel wat sterker.

Nekkussen

Plus en min

klein opvouwbaar
	
laag gewicht
	
plaksetje bijgevoegd
	lage scheurweerstand

Specificaties
Type: nekkussen
Gewicht: 80 gram
Opgevouwen: 12x6x6/19 cm
Uitgevouwen: 35x28x13 cm
Extra’s: draagzakje en plaksetje
Reinigen: afneembaar met
water en zeep

Ultralight Air-Core
Neck Pillow

2 in 1 Kussen

Plus en min

Plus en min

	
je kunt er een hoofdkussentje van maken
	relatief groot en zwaar

Specificaties
Type: nekkussen
Gewicht: 110 gram
Opgevouwen: 14x7x7/25 cm
Uitgevouwen: 35x24x13 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: handwas
Beoordeling
Comfort

	
je kunt er een hoofdkussentje
van maken
	relatief groot en zwaar

Specificaties
Type: (nek-) kussen
Gewicht: 250 gram
Opgevouwen: nvt
Uitgevouwen: 25x26x8 cm
(nekkussen)
Extra’s: uitvouwbaar tot kussentje
Reinigen: wasmachine

Beoordeling
Comfort

Scheursterkte

Beoordeling
Comfort

Scheursterkte

Meeneemgemak

Scheursterkte

Meeneemgemak

Eindbeoordeling

Meeneemgemak

2-in-1 kussen

Bousse

Plus en min

Plus en min

je kunt het vastmaken
aan hoofdsteun
je kunt er een hoofdkussentje
van maken
	relatief groot
geen hoes
relatief duur

Specificaties
Type: (nek-) kussen
Gewicht: 220 gram
Opgevouwen: nvt
Uitgevouwen: 27x28x10 cm
(nekkussen)
Extra’s: uitvouwbaar tot kussentje
Reinigen: wasmachine

	
hoge comfortscore
	
zeer sterk materiaal
	
hoesje om het kussen
te comprimeren
	relatief zwaar en groot

Specificaties
Type: nekkussen
Gewicht: 310 gram
Opgevouwen: 21x19x12 cm
Uitgevouwen: 26x26x8 cm
Extra’s: draagzakje
Reinigen: hoesje kan in wasmachine

Beoordeling
Comfort

Transit Pillow

Plus en min

	
zeer sterk materiaal
zwaar en groot
geen hoesje
	hoge prijs

Specificaties
Type: nekkussen
Gewicht: 520 gram
Opgevouwen: nvt
Uitgevouwen: 30x28x8 cm
Extra’s: nvt
Reinigen: hoes kan in wasmachine

Beoordeling
Comfort

Eindbeoordeling

Plus en min

Plus en min

hoge comfortscore
	
mogelijkheid om te
comprimeren
lage ‘scheurscore’

Specificaties
Type: nekkussen
Gewicht: 220 gram
Opgevouwen: 20x22x9 cm
Uitgevouwen: 24x25x8 cm
Extra’s: riempje om te comprimeren
Reinigen: hoesje kan in wasmachine

Specificaties
Type: nekkussen
Gewicht: 290 gram
Opgevouwen: 28x26x16 cm
Uitgevouwen: 34x33x9 cm
Extra’s: dankzij drukknoopje
iets kleiner te maken
Reinigen: wasmachine

Beoordeling
Comfort

Beoordeling
Comfort
Scheursterkte

Scheursterkte
Meeneemgemak

Meeneemgemak

Scheursterkte

Memory Foam

	lastig te comprimeren
laagste comfort- en
scheurscore
hoge prijs

Scheursterkte
Scheursterkte

Beoordeling
Comfort

Meeneemgemak

Meeneemgemak
Eindbeoordeling

Neck Pillow

Eindbeoordeling

Eindbeoordeling
Eindbeoordeling

Eindbeoordeling
Meeneemgemak
Eindbeoordeling

i www.ayacucho.nl
76

Beoordeling

i www.cocoon.at
= uitstekend,

i www.cuddlebug.eu
= goed,

= voldoende,

i www.eaglecreek.com/necessities
= matig,

= slecht

i www.human-comfort.com

i www.tempur.com

i www.thermarest.com

i www.travelsafe.nl
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