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 5oppompbare
voortenten

GETEST

De voor- en nadelen van een oppompsysteem

Steeds meer kampeerders kiezen voor een oppompbare voortent. Deze zijn 
makkelijk op te zetten want je hebt geen gedoe meer met tentstokken. Maar 
het doorvoeren van de tentpees door de tentrail is weer wat lastiger. De KCK 
test vijf merken oppompbare voortenten en zet de voor- en nadelen op een rij.

TEKST RUUD WENTING FOTOGRAFIE ALLARD BLAAUBOER MET DANK AAN RCN HET GROTE BOS, DOORN, 

CARAVANCENTRUM DE HEUVELRUG, LEERSUM
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BEOORDELING
     = uitstekend
     = goed
     = voldoende
     = matig
     = slecht

MATERIAAL

Een luchtslang van een oppompbare tent 
is vergelijkbaar met een fi etsband. Bin-
nenin zit een pvc-slang met ventiel, zeg 
maar de binnenband. Die zit weer in een 
hoes geritst van versterkt kunststof, de 
buitenband dus. Aan de voortent zitten 
weer tunnelsleuven waarin binnen- en 
buitenband zitten, zodat de luchtslang 
op de juiste plek blijft. 

OPPOMPEN

Over het algemeen kun je de luchtslan-
gen heel goed met de hand oppompen 
tot de juiste druk, meestal 0,5 tot 0,8 bar 
(zie gebruiksaanwijzing). Maar dat is 
geen licht klusje; iemand met een zwakke 
rug moet oppassen. Je kunt voor een 
elektrische pomp kiezen. Sommige mer-
ken leveren die als optie, maar ze zijn ook 
los te koop in de kampeerwinkel.  

PEESLENGTE

Bij aanschaf van een oppompbare voor-
tent moet je rekening houden met de 
peeslengte van de tent. Die mag niet lan-
ger zijn dan het rechte stuk tentrail aan 
de caravan, anders gaat dat ten koste van 
de stabiliteit en de doekspanning. Bij de 
meeste testmodellen zit er een extra, 
driehoekig stukje doek aan weerszijden 
van het dak dat dienst doet als verstevi-
ging van de constructie en als afdakje 
voor de zij-ingang. Dit stukje heeft 
meestal een lengte tussen de 25-50 cm en 
kan vaak een klein stukje langer zijn dan 
het rechte stuk, zonder dat dat ten koste 
gaat van de stabiliteit of het strak zetten 
van het dakdoek.  

GEWICHTSBESPARING

Omdat een stalen frame ontbreekt, zijn 
oppompbare voortenten iets lichter. Iets, 
want het gewicht van de luchtslangen 
compenseren het gewicht van het frame. 
Uitgaande van eenzelfde model voortent 
met eenzelfde soort tentdoek, ligt de 
gewichtsbesparing bij een stalen frame 
tussen de 10 en 20 procent. Bij een alu-
minium frame is dat verschil nihil.  

E r zijn twee systemen die worden 
toegepast. Een oppompbare voor-
tent kan zijn uitgerust met meer-

dere luchtslangen met elk een eigen 
ventiel. Je moet dan elke luchtslang apart 
oppompen en leeglaten. Bij het andere 
systeem is de voortent uitgerust met 
luchtslangen die met elkaar in verbin-
ding staan. Die pomp je op via één inlaat-
ventiel en je laat ze leeglopen via meer-
dere uitlaatventielen. De slangen zijn 
onderling verbonden met een koppelstuk 
en een afsluitkraan.

ÉÉN GEHEEL OF SEPARAAT?

Een voordeel van meerdere, separate 
luchtslangen is dat je bij lekkage meteen 
ziet welke slang stuk is. Die kun je dan 
snel plakken of vervangen. Een nadeel is 
dat het oppompen iets meer tijd kost 
omdat je de pomp elke keer opnieuw 
moet aan- en a� oppelen en de ventielen 
moet open- en dichtdraaien. Het voor-
deel van met elkaar verbonden slangen is 
dat je via één punt alle luchtslangen kunt 
oppompen. Dat gaat dus iets sneller. Bij 
lekkage sluit je de kranen tussen de slan-
gen zodat je de locatie kunt bepalen van 
het lek. Een nadeel is dat deze verbin-
dingsstukken kwetsbaar kunnen zijn bij 
het opvouwen van de voortent. 

OPZETGEMAK

Een algemeen voordeel van een oppomp-
bare voortent is dat een frame van tent-
stokken ontbreekt. Dat scheelt inderdaad 
veel gedoe, zeker bij wat grotere maten 
voortenten. Een nadeel is echter dat je bij 
het bevestigen van de tentpees in de ten-
trail altijd de hele voortent mee moet til-
len. Bij een gewone voortent kun je de 
wanden er nog uitlaten zodat je alleen 
het dak overhoudt. Dat maakt het door-
voeren een stuk lichter. Natuurlijk kun je 
bij sommige oppompbare voortenten 
ook een paar wanden weglaten, maar die 
moet je dan weer terugplaatsen als de 
tent is opgepompt. Dan ben je het voor-
deel van snel opzetten weer kwijt. 

Bekijk ook het fi lmpje over 
het opzetten en de details 
van elke voortent op: 
www.anwb.nl/kamperen/
kampeertv

  Ventiel voor oppompen en leeg 
laten lopen

 Afspannen met trapelastiek
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PLUS EN MIN 

 supersnel oppompbaar
 licht doek
 panoramazicht
  geen ventilatiegaas in voorwand

PLUS EN MIN 

 ademend vermogen 
 condensarm
 aansluiting caravanwand
  geen ventilatie bij dichte deuren

Kampa Rally Air Pro 390  
€ 999          i www.kampa.co.uk/nl

Dorema Magnum Air 390 
€ 1.099       i ww.dorema.nl

Doréma kiest voor zijn oppompbare voortenten voor sepa-
raat oppompbare luchtslangen. De Magnum Air 390 All 
Season hee�  vier basisslangen en zes dakliggers. Onder-
scheidend is het gebruik van All Season tentdoek van Ten 
Cate. Dit is slechts iets zwaarder dan polyesterdoek maar 
hee�  wel een beter ademend vermogen, is minder con-
densgevoelig en broeit minder bij felle zon. Het binnen-
klimaat is daardoor prettiger. De voortent hee�  twee grote 
deuren in de zijwanden met folieramen en ventilatiegaas, 
drie grote wegritsbare voorpanelen die je eventueel kunt 
uitzetten als luifel, blindering aan de binnenzijde, geïnte-
greerde gespen voor stormbanden en een hoge spatrand. 

SPECIFICATIES
Materiaal:  
polyester 300
Maten (bxdxh):  
390 x 250 x 235/250 cm
Gewicht:  
23,3 kg
Peeslengte:  
390 + 2 x 30 cm
Opties:  
binnentent, elektrische pomp, 
tenttapijt, dakhemel, organizer

SPECIFICATIES
Materiaal:  
Ten Cate All Season
Maten (bxdxh):  
390 x 240 x 235/255 cm
Gewicht:  
24,5 kg
Peeslengte:  
390 + 2 x 20 cm
Opties:  
2-persoons binnentent, 
in 3 kleuren leverbaar

BEOORDELING 
Opzetgemak 

    
Stabiliteit 

    
Gebruiksgemak 

    
Materiaal 

    
Afwerking 

    
Wandafdichting 

    

BEOORDELING 
Opzetgemak 

    
Stabiliteit 

    
Gebruiksgemak 

    
Materiaal 

    
Afwerking 

    
Wandafdichting 

    

Via één ventiel blaas je alle luchtslangen van deze Rally Air 
Pro in één keer op. Alle vier de hoofdslangen en de zes dak-
liggers breng je met een handpomp of elektrische pomp op 
spanning. Leeg laten gaat extra snel want elke slang is 
voorzien van een uitlaatventiel. Opzetten gaat soepel en de 
voortent staat altijd goed omdat er een driehoekige pas-
vorm zit (soort grondzeiltje) in de hoeken van de voorwand. 
Voorzien van drie oprolbare voorpanelen (verandastijl) met 
helder folieraam, blindering met gordijnen, grote deuren 
met grof insectengaas in beide zijwanden, en een inge-
naaide wandafdichting met aandrukstok. Afspannen doe je 
met trapelastieken en vier stormbanden aan de voorzijde. 
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PLUS EN MIN 

 stahoogte bij voorwand 
 licht in gewicht
  aansluiting caravanwand

PLUS EN MIN 

 stahoogte bij voorwand 
 vernu� ig ventiel
 ventielen op kniehoogte 
  scheerlijnen i.p.v. afspanbanden voorwand

Outwell Pacifi c Coast
€ 699,95              i www.outwell.com

Vango Varkala
€ 999         i  www.vango.co.uk/nl

De Pacifi c Coast is een lichtgewicht reistent met het zoge-
noemde ‘One-Go infl ation’-systeem waarmee je de grote, 
voorste luchtslang en de kleinere slangen van de dakliggers 
via één ventielingang oppompt. Handig is het uitritsbare 
kuipgrondzeil met een drempelloze ingang. De grote pet-
luifel voorkomt dat het inregent als de voorwand open-
staat. De voortent is voorzien van twee zijdeuren met insec-
tengaas en de folieramen in de voor- en zijwanden zijn 
getint (meer privacy, minder uv-straling). Alle ramen zijn 
van binnenuit blindeerbaar. Boven de deuren van de zij-
ingangen zit een kleine regenwering. Door de vrij verticale 
voorwand is het vloeroppervlak optimaal te gebruiken. 

Wat direct opvalt aan de Vango Varkala is de scherpe hoek 
waarin de voorwand naar beneden loopt. Hiermee wordt de 
stahoogte in de voortent vergroot zodat je de vloeropper-
vlakte beter kunt benutten. De tent hee�  vier afzonderlijk 
oppompbare luchtslangen en zes kleine dakliggers die je 
ook op moet pompen. De wandafdichting bestaat uit een 
losse schuimstrook met klittenband en aandrukstok. 
Rondom span je af met afspanbanden en refl ecterende 
scheerlijnen. Het doek is van ripstop polyester en de slik-
rand van pvc. Beide zijwanden hebben een deur met gaas. 
Vango gebruikt per buis één ventiel (‘Airspeed valve’) voor 
zowel het oppompen als het leeglaten.

SPECIFICATIES
Materiaal:  
polyester
Maten (bxdxh):  
350 x 250 x 240-255 cm
Gewicht:  
16,8 kg
Peeslengte:  
350 + 2 x 55 cm
Opties:  
tenttapijt

SPECIFICATIES
Materiaal:  
ripstop polyester
Maten (bxdxh):  
415 x 250 x 236-250 cm
Gewicht:  
27 kg
Peeslengte:  
415 + 2 x 50 cm
Opties:  
elektrische pomp, tenttapijt, 
stormbanden, 2-peroons bin-
nentent, reserve binnenslang

BEOORDELING 
Opzetgemak 

    
Stabiliteit 

    
Gebruiksgemak 

    
Materiaal 

    
Afwerking 

    
Wandafdichting 

    

BEOORDELING 
Opzetgemak 

    
Stabiliteit 

    
Gebruiksgemak 

    
Materiaal 

    
Afwerking 

    
Wandafdichting 
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CONCLUSIE
De Doréma Magnum Air 390 All Season scoort de 
meeste punten in de beoordeling en verdient daarmee 
het predicaat KCK Testwinnaar. Vooral stabiliteit, 
materiaal en wandafdichting scoren maximaal. Het 
gebruik van All Season doek, dat voor een beter leef-
klimaat in de tent zorgt, telt zwaar mee. Dit materiaal 
is minder broeierig dan polyester en hee�  minder last 
van condens. Het doek maakt de tent met € 1.099 wel 
de duurste uit de test. 
Een goede tweede is de Kampa Rally Air Pro 390. 
Opzetten gaat supersnel omdat de slangen met elkaar 
zijn verbonden. De Kampa neemt daarmee voorsprong 
op zijn directe concurrenten de Vango Varkala en de 
Herzog Aerolight, waarbij je de slangen afzonderlijk 
moet oppompen. De Kampa is ook iets stabieler door 
de afspanbanden aan de voorwand, daar waar de 
Vango scheerlijnen hee� . De Herzog Aerolight scoort 
ook goed qua prijs/kwaliteit. Weliswaar is de kleine 
versie van 280 cm breed getest (€ 599), maar de gro-
tere broer van 390 cm breed kost € 699 en voor dat 
geld krijg je toch Deutsche Gründlichkeit. De Herzog 
Aerolight wordt hiermee uitgeroepen tot KCK Voor-
delige Keus. Outwell is in deze test een buitenbeentje 
qua model. Op zich doet de tent qua doeksoort en 
opzetgemak niet onder voor zijn testgenoten maar de 
aansluiting van de tent op de caravanwand scoort 
beduidend lager dan de rest. 

PLUS EN MIN 

 verticale voorwand 
 zeer fi jn muskietengaas 
 licht in gewicht
  1 paneel voorwand niet geheel uitritsbaar 

Herzog Aerolight 280
€ 599              i www.herzogvoortenten.nl

De Aerolight 280 van Herzog hee�  drie luchtslangen die je 
afzonderlijk moet oppompen, net als de drie dakliggers die 
bij de voorwand voor stevigheid van het geheel zorgen. De 
deuren in de zijwanden hebben een folieraam, en fi jn insec-
tengaas. De voorwand bestaat uit drie delen (ook met folie-
raam en gaas), waarvan je de twee buitenste kunt gebrui-
ken als luifel of als ingang. De middelste is niet uitritsbaar. 
Alle deuren en ramen zijn blindeerbaar. De ingenaaide 
wandafdichting kun je zelfs zonder aandrukstokken toch 
goed laten aansluiten op de caravanwand door af te span-
nen met een haring. De voortent span je naar binnen af 
met afspanelastieken, de slikranden span je naar buiten af. 

SPECIFICATIES
Materiaal:  
ripstop polyester
Maten (bxdxh):  
280 x 240 x 236-250 cm
Gewicht:  
11,9 kg
Peeslengte:  
280 + 2 x 50 cm
Opties:  
stormbanden, reserve bin-
nenslang. Ook verkrijgbaar in 
390 cm uitvoering (€ 699)

BEOORDELING 
Opzetgemak 

    
Stabiliteit 

    
Gebruiksgemak 

    
Materiaal 

    
Afwerking 

    
Wandafdichting 

    

  Systeem waarbij de luchtslangen met elkaar in verbinding staan
 De Kampa Rally hee�  een ingenaaide pasvorm
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