
Tenten met eenzee aanzee aan
ruimte

Vier gezinstenten uit het topsegment
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ANWB Gezinstenten Test 2012

Alle resultaten op een rij !

Iedere tent heeft voor- en 
nadelen. 
De test bestond uit 6 onderdelen 
die getoetst werden, namelijk: 
opzetgemak, leefruimte, slaap-
ruimte, materiaal, gebruik en 
afwerking.
Het maximaal aantal te behalen 
punten bedroeg 30. Omgerekend 
is dat 3.33% per punt.

Test resultaten samengevat

Falco Havik 4000    93.2%
De Waard Paradijsvogel   89.9%
Karsten 350     86.6%
Bardani Villagrande 400   76.6%

Uit de test blijkt dat geen van de geteste modellen 100% scoorde, maar ze krijgen alle-
maal een ruime voldoende!

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte: 
Materiaal:  
Gebruik: 
Afwerking:  

De Waard
Paradijsvogel

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte: 
Materiaal:  
Gebruik: 
Afwerking:  

Plus
 Onderhoudsvrij doek
 Zeer stabiel
 Geen scheerlijnen
 Afritsbaar grondzeil
 Doek ademt bij droog 
weer iets minder dan katoen 

Goed
Goed
Redelijk
Goed
Goed
Goed

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte: 
Materiaal:  
Gebruik: 
Afwerking:  

Uitstekend
Goed
Uitstekend
Uitstekend
Goed
Uitstekend

Matig
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend

Uitstekend
Redelijk
Redelijk
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte:  
Materiaal:  
Gebruik:  
Afwerking:  

! 1998,-
Falco Havik 4000

! 2398,-
De Waard Paradijsvogel

! 1499,-
Bardani Villagrande 400

! 2688,-
Karsten 350



De tenten zijn allemaal opge-
zet door ervaren medewerkers van het 
merk zelf. Zo kregen we een objectieve 
meting van de opzettijd. Eenmaal opge-
zet zijn de tenten zorgvuldig bekeken en 
beproefd door een team van de KCK: ten-
tenspecialist Ruud Wenting en technisch 
adviseur Harm Zeven. Zij beoordeelden 
het opzetgemak, de leefruimte, de slaap-
ruimte, de afwerking en de materialen, 
en tot slot de gebruiksmogelijkheden van 
elke tent. Alle bevindingen zijn terug te 
lezen in een overzichtelijk schema. 

De Villagrande 400 van Bardani is groot, 
ruim en hanteerbaar. De tent is zonder 
veel moeite op te zetten en qua gebruik 
geschikt voor kampeerders die een paar 
keer per vakantie verkassen. De Villa-
grande blinkt niet uit, maar scoort toch 
erg goed en dat geldt zeker voor de prijs-
kwaliteitverhouding. 
De Falco 4000 van Bax is tot in de punt-
jes afgewerkt. Door zijn unieke construc-
tie gaat het opzetten heel simpel en snel 
en de tent staat als een huis. Je hebt geen 
scheerlijnen nodig en dat scheelt ruimte 
rondom de tent. Wie voor Falco kiest, 
kiest voor een onderhoudsvrije tent die 
jarenlang meegaat.
De Paradijsvogel van De Waard heeft een 
behoorlijk gewicht en het opzetten duurt 
even, maar dat is inherent aan het model. 
Een kampeerder die kiest voor deze 
tent weet dat hij even bezig is met het 
opzetten. Al die scheerlijnen uitspannen 
maakt niets uit; dat is juist zo karakteris-
tiek aan een De Waard. Als je twee of drie 

weken op dezelfde plek staat, heb je alle 
profi jt van deze tent: veel leefruimte, veel 
slaapruimte en veel bekijks want wat een 
mooi model! 
Onbetwist de snelste opzetter is de 
oppompbare tent van Karsten. Welis-
waar hebben de medewerkers even vals 
gespeeld door perslucht te gebruiken 
maar ook het opzetten met een voet-
pomp gaat erg snel (basistent staat in 
twaalf minuten!). Het enkeldaksdoek en 
het ontbreken van een binnentent bieden 
minder isolatie maar wel meer ruimte en 
opzetgemak. Voor deze Karsten moet je 
in de buidel tasten maar dan heb je ook 
wat.

TOT SLOT
Omdat de vier tenten onderling grote 
verschillen vertonen qua model, mate-
riaal en constructie, is het onmogelijk 
een winnaar uit te roepen van deze 
vergelijking. Het zijn stuk voor stuk top-
tenten die elk op hun eigen manier een 
doelgroep bedienen en aanspreken. Wat 
opzetgemak betreft excelleert de Karsten 
350; de Bardani Villagrande is goed en 
goedkoop; de Falco is een topper qua 
functionaliteit en gebruiksmogelijkhe-
den; en de Paradijsvogel van De Waard 
blinkt uit in ruimte en vorm. De keuze 
hangt af van wat voor een kampeerder 
je bent en welk budget je hebt. Eén ding 
staat vast: aan alle vier de tenten beleef je 
veel kampeerplezier! •

Gezinstenten zijn populair en wie het geld ervoor hee! , scha!  
een kwaliteitstent aan die garant staat voor jaren kampeer-
plezier. Maar welke is de beste? Wij vergelijken vier modellen die 
behoren tot het absolute topsegment in Nederland.

TEKST RUUD WENTING FOTOGRAFIE BART HAUTVAST, DÉSIRÉ WESTSTRATE 

Budget en kampeerdoel 
bepalen keus

Plattegronden van 
de tenten zijn te vin-
den op www.kck.eu

Karsten: verstelbare ventilatie in 
de nok

BEOORDELING

     = uitstekend

     = goed

     = redelijk

     = matig

     = slecht
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Een grote leefruimte met een zij-ingang en 
veel lichtinval

Het opbouwen van de 
vernieuwde Villagrande 400 lukt de tent-
specialisten van De Wit in 23,5 minuten. 
Gezien de afmetingen van de tent is dat 
best snel, ook voor een geoefend team! 
De tentfabrikant probeert het je ook wel 
gemakkelijk te maken met een afritsbaar 
grondzeil, verstelbare boogstokken en 
stoksleuven met rits en kleurcodering. 
Het soepele doek van ripstopkatoen is 
licht en goed hanteerbaar. Het opzetten 
zou wat sneller kunnen als je wat scheer-
lijnen achterwege zou kunnen laten. De 
fabrikant adviseert echter ze allemaal te 
gebruiken in verband met de stabiliteit 
onder wisselende weersomstandigheden.
 
GEBRUIK 
De vele folieramen in de tent zorgen 
voor veel lichtinval. Handig is de extra 
voorwand waarmee je de ruimte onder 
de luifel kunt afsluiten. Deze voorwand 
heeft twee blindeerbare muggengaas-
ramen, zodat je deze ruimte ook aan de 
leefruimte kunt toevoegen. Qua inde-
ling en gebruik scoort de Villagrande 
goed. De folieramen zijn van binnenuit 
blindeerbaar en er zit een zijdeur in met 
muggengaas. De ventilatie is optimaal, 
ook bij regen. De drie slaapcabines 
bestaan uit een driepersoons-, een twee-
persoons- en een eenpersoonscabine die 
van elkaar gescheiden zijn met wegrits-
bare tussenwanden. De opgave van zes 
slaapplekken door de fabrikant is te opti-
mistisch want in de praktijk is er slechts 
ruimte voor vier tot vijf personen. Details 
als een kabeldoorvoer in het doek, een 

Specifi caties
Opzettijd: 23 minuten en 
31 seconden 
Doek binnentent: licht-
gewicht polyesterkatoen
Doek buitentent: ripstop-
katoen 220 gr/m!
Grondzeil: bisonyl
Stokken: aluminium
Gewicht: 49,9 kg
Hoogte: 210 cm
Pakmaat: 78x36x36 en 
78x26x26 cm
Opties: extra boogluifel

Beoordeling
Opzetgemak: 
Leefruimte: 
Slaapruimte: 
Materiaal: 
Gebruik: 
Afwerking: 

Plus
 Afritsbaar grondzeil
 Lekker veel lichtinval
 Veel leefruimte
 Zij-ingang
 Alle afspanpunten 
gebruiken in verband 
met stevigheid

Adviesprijs ! 1.769,99
Verkoopprijs ! 1.499,99

Ruim, hanteerbaar en 
prettig veel li! tinval

Bardani Villagrande 400

geïntegreerd opbergschort en overal 
muggengaas tegen ongedierte maken de 
tent compleet.

AFWERKING EN MATERIAAL
Het ripstopkatoen van de buitentent 
geeft het doek extra treksterkte. Zo vol-
staat het gebruik van vrij licht doek voor 
deze gezinstent en dat scheelt gewicht. 
Het stevige grondzeil brengt het totaal-
gewicht toch weer behoorlijk omhoog. 
Gelukkig is het grondzeil afritsbaar zodat 
de tent en het zeil makkelijker te hante-
ren zijn bij opzetten, a" reken en eventu-
eel schoonmaken. 
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Eenvoudig en supersnel 
op te zetten

Ruimte genoeg voor vier personen en bagage

Karsten Tenten 
zijn oppompbaar en dat geeft ze een 
voorsprong in opzettijd. Vooral als je net 
als de medewerkers van Karsten Tenten 
perslucht (!) gebruikt. Dat is natuurlijk 
niet representatief want doorgaans pomp 
je de tent op met een elektrisch pompje 
of met een voetpomp. Toch gaat ook dan 
het opzetten verbazingwekkend simpel 
en snel en staat het getoonde model bin-
nen twaalf minuten. Het opzetten kost 
minder tijd door het ontbreken van een 
binnentent en het feit dat je de basistent 
maar met tien haringen hoeft af te span-
nen. Extra scheerlijnen zijn alleen nodig 
bij het opzetten van de luifel en in geval 
van storm.

Specifi caties
Opzettijd: 8 minuten en 
56 seconden *
Doek binnentent: 100% 
Ten Cate katoen (KD 48) 
Doek buitentent: 310-
320 gr/m!
Grondzeil: bisonyl 670 
gr/m!
Stokken: aluminium (lui-
fel) 
Gewicht: 45 kg
Hoogte: 230 cm (midden)
Pakmaat: 103x35x35 cm
Opties: luifels, ramen, 
scheidingswand, koppel-
tent, slaapaanbouw. In het 
atelier van Karsten Tenten 
kun je de tent naar eigen 
wens samenstellen. 

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte: 
Materiaal:  
Gebruik: 
Afwerking:  

Plus
 Supersnelle opzetter
 Stabiel, stevig
 Degelijk
 Geen afritsbaar grondzeil

Adviesprijs ! 2.688 **

Karsten 350

GEBRUIK
De Karsten 350 heeft één standaard 
gaasraam maar kan naar wens worden 
voorzien van extra ramen. De kleur van 
het tentdoek bepaalt de hoeveelheid licht 
in de tent. In dit geval was het vrij donker 
door het grijze doek. Door het ontbre-
ken van een binnentent slaap je onder 
enkeldaksdoek. Dat scheelt in isolatie bij 
zowel warme als koude buitentempera-
turen. De oppervlakte van dit model is 
350 x 350 cm en de binnenruimte kun je 
met behulp van een scheidingswand zelf 
indelen. Genoeg ruimte voor vier perso-
nen en alle bagage! Voor meer leefruimte 
kun je een of meerdere luifels aan de tent 
toevoegen. Ben je onderweg dan heb je 
binnen no time de basistent staan. Sta je 
langer op een plek dan komen de luifels 
van pas. Het opzetten duurt dan wel iets 
langer. Wil je meer opbergruimte of een 
aparte slaapcabine, dan rits je een koepel-
tent of een slaapaanbouw aan de zijkant 
(optie). 
 
AFWERKING EN MATERIAAL
De tent is een en al degelijkheid en 
onwaarschijnlijk sterk en stevig door het 
gebruik van een speciaal soort brand-
weerslang voor de constructie. Het 
honderd procent katoenen doek is van 
TenCate en de spiraalritsen van het gere-
nommeerde merk YKK. De Karsten Tent 
bestaat uit één stuk. Het grondzeil zit 
vast aan de tent waardoor tocht, onge-
dierte of vocht geen kans krijgen.

* Met perslucht. Met voet- of 
elektrische pomp 12 minuten.

** Inclusief comfortluifel, 
verlengluifel en afsluitwand
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Stevig, ! rak en 
topkwaliteit 

Strak en ruim interieur met grote, ventileerbare 
folieramen

Het kost de medewerkers 
van Bax uit Bergeijk weinig moeite: de 
Falco staat in twintig minuten en negen 
seconden! Het opzetgemak is te danken 
aan het afritsbare grondzeil en de vier 
identieke, verstelbare (Powergrip) boog-
stokken die met een rits in de stoksleu-
ven worden vastgezet: een systeem dat 
Bax heeft geïntroduceerd. Scheerlijnen 
zijn niet nodig want de Havik staat als 
een betonnen munitiedepot, mede door 
de handige snelspanner rondom. Je 
moet wel 28 haringen de grond inslaan, 
maar het ontbreken van scheerlijnen 
scheelt opzettijd. De breedte van de tent 
is de breedte van de kampeerplaats. Dat 
scheelt ruimte! De Falco is standaard 
voorzien van een grote, afritsbare luifel.

GEBRUIK
De twee aparte slaapcabines kun je aan 
elkaar ritsen. In totaal bieden ze plek 
aan vier tot vijf personen en dan blijft er 
vooral in de breedste cabine nog genoeg 
ruimte over voor bagage. De leefruimte 
is met 250 x 400 cm ruim te noemen. 
Met een extra voorwand (optie) vergroot 
je de leefruimte met meer dan het dub-
bele. De grote, heldere folieramen kun 
je blinderen en ventileren (regelbaar via 
de buitenkant). Het ophangsysteem van 
de binnentent met elastieken en haakjes 
zorgt ervoor dat de binnentent altijd 
mooi strak hangt en door de ruimte tus-
sen de buitentent ventileert het goed. De 
voorwand is geheel te openen en drem-
pelvrij te maken, en is tevens voorzien 
van een ritsbeschermer. Deze voorkomt 

Specifi caties
Opzettijd: 20 minuten en 
9 seconden
Doek binnentent: katoen
Doek Buitentent: Ten-
Cate Touring eenzijdig 
gecoat
Grondzeil: bisonyl
Stokken: aluminium
Gewicht: 48 kg
Hoogte: 210 cm
Pakmaat: frame 100x20 
cm, buitentent 90x35 cm 
en kuipgrondzeil 70x25 cm 
Opties: aanritsbaar voor-
scherm, aanritsbaar dak-
luifel, raamorganiser, kap-
stok, luxe organiser 

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte: 
Materiaal:  
Gebruik: 
Afwerking:  

Plus
 Onderhoudsvrij doek
 Zeer stabiel
 Geen scheerlijnen
 Afritsbaar grondzeil
 Doek ademt bij droog 
weer iets minder dan 
katoen

Adviesprijs ! 1.998

Falco Havik 4000

dat er zand in de spiraalritssluiting komt.

MATERIAAL, AFWERKING
Het buitendoek is van TenCate Touring, 
een sterk en onderhoudsvrij doek dat 
niet gaat lekken als je het aanraakt. Het 
is UV-bestendig en droogt snel. Het 
ademend vermogen bij droog weer is 
minder dan dat van katoenen doek maar 
dat wordt gecompenseerd door de prima 
ventilatiemogelijkheden in de tent. De 
afwerking is buitengewoon netjes en 
zorgvuldig en de gebruikte materialen 
zijn van zeer degelijke kwaliteit.
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Ultieme combi: 
stijl, ! ormvast 

en ruimte

Een megagrote leefruimte!

Wie de Paradijsvogel wil opzet-
ten moet daar wel even de tijd voor 
nemen. De ruime, robuuste tent vergt 
wat meer tijd dan de gemiddelde tunnel-
tent omdat dat inherent is de constructie 
van deze De Waard. Met name de door-
voer van de vijf stalen boogstokken door 
de sleuven vereist meer tijd. Alles is extra 
stevig uitgevoerd: het doek, de scheerlij-
nen, het afritsbare grondzeil, een extra 
ritsje voor de elektriciteitskabel, neer-
klapbare drempels en de stalen (!) boog-
stokken. De hele tent straalt stevigheid 
en degelijkheid uit. Dat vertaalt zich wel 
in het pakvolume (vijf foedralen) en het 
gewicht (69 kg) van de tent. Maar als deze 
typische De Waard-tent eenmaal staat, 
weet je dat het de inspanning honderd 

Specifi caties
Opzettijd: 44 minuten en 
30 seconden
Doek binnentent: katoen 
Doek buitentent: 320 gr/
m! katoen
Grondzeil: pvc
Stokken: staal
Gewicht: 69 kg
Hoogte: 220 cm
Pakmaat: basistent 100x
40 cm, stokken 90x20 cm, 
grondzeil 90x20 cm, bin-
nentent 80x20 cm
Opties: extra grote luifel 

Beoordeling
Opzetgemak:  
Leefruimte:  
Slaapruimte: 
Materiaal:  
Gebruik: 
Afwerking:  

Plus/min
 Ruimte
 Stormvast
 Afritsbaar grondzeil
 Opzettijd

Adviesprijs ! 2.398 
Basisuitvoering ! 1.999 
(gordijnset ! 179, 
binnentent ! 399)

De Waard Paradijsvogel

procent waard is geweest. Het ervaren 
team van de tentfabrikant zet hem zon-
der haast op net binnen drie kwartier. 

GEBRUIK
De Paradijsvogel blinkt uit in ruimte en 
dat geldt zowel voor het leefgedeelte als 
voor de slaapcabines. Met bijna elf vier-
kante meter tot je beschikking en dankzij 
de relatief rechte zijwanden, heb je ruim 
voldoende plek voor een tafel met vier 
stoelen en dan kun je er nog steeds goed 
omheen lopen. De twee slaapcabines 
worden gescheiden door een wand. Lek-
ker knus en warm is de zachte, geblokte 
vloerdeken die standaard in de slaapcabi-
nes zit. Binnen heb je een mooi uitzicht 
naar buiten door de twee grote, blindeer-
bare folieramen. Ook heeft de tent twee 
standaard hordeuren. De voorwand heeft 
twee openingen die je samen of separaat 
als deur kunt gebruiken. Ze zijn voorzien 
van folieramen met muggengaas. Een lui-
feltje houdt de ingang mooi droog. Deze 
kun je uitbreiden door een (optionele) 
grote luifel van anderhalve meter diep. 

AFWERKING EN MATERIAAL
Het honderd procent katoenen doek is 
van topkwaliteit (320 gr/m2 Setex). De 
stokken zijn van staal en voorzien van 
een lak- en epoxylaag. Stevige haringen 
houden de vele scheerlijnen strak en 
samen zorgen ze voor een van de meest 
bekende kenmerken van De Waard: 
stormvast onder de zwaarste omstandig-
heden. 
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