
W

Vango Cruz Tall:  
comfort voor de camperaar
Vango, de tentenfabrikant uit het Verenigd Koninkrijk, dankt zijn bekendheid vooral aan de Airbeam tenten. 
Stokloze tenten, eenvoudig opzetbaar met een handpomp. Voor het komende seizoen verrast de fabrikant ons 
met twee fraaie opblaasbare voortenten: de Sonoma voor de caravan, de Cruz voor de camper. 

TEKST CARLA EN KEES WITVLIET FOTOGRAFIE ALLART BLAAUBOER

ij nemen de proef op de som en 
reizen met onze camper én de 
Vango Cruz voortent naar de cam-

ping. Vooral tijdens langere (winterse) 
kampeervakanties is meer leefruimte 
praktisch. Cruciaal is opzetgemak en dan 
spreekt een opblaasbare voortent meer 
aan dan een met tentstokken. De Cruz is 
verkrijgbaar in drie hoogtematen, 
geschikt voor campers met een (luifel)
hoogte van 1,80 tot 2,95 meter. Het 
grondoppervlak van de tent is 3,20 bij 
2,00 meter, de sluis is 1,40 meter diep.  
Zo ontstaat een comfortabele ruimte van 
3,20 x 3,40 meter. De vaste luifel biedt 
een droge en windvrije zitplek. De Cruz 
beschikt over drie tubes die met behulp 
van een pomp met dubbele cilinder, 
drukmeter en overdrukventiel snel staat. 

Functioneel

Allereerst schuift de pees van de tentsluis 
door de luifel, al dan niet met gebruik-
making van een adapter. Middels een 

adapter kan de tent zelfstandig blijven 
staan tijdens een ritje met de camper. 
Mocht een luifel ontbreken, geen nood. 
Trek bijgeleverde spanbanden over de 
camper heen om de voortent zo te beves-
tigen. Nu met een aantal haringen het 
grondoppervlak vastzetten waarna de 
luchtpomp aan zet komt. De Airspeed 
ventielen van de drie tubes zitten op de 
juiste hoogte, een bajonetsluiting zorgt 
voor een gedegen bevestiging tussen 
pomp en ventiel. Het groene vlak op de 
drukmeter geeft de juiste druk aan. Ten 
slotte de twee afstandhouders oppompen 
en tussen de buizen klemmen (klitten-
band). Met de twee vaste spanbanden 
aan de voorzijde de luifel strak zetten en 
voilà, de tent staat. Aan weerszijden nog 
even afspannen en binnen een half uurtje 
volgt een tevreden high five, klus 
geklaard!

Stabiel

De drie halfronde Airbeam-buizen zijn 
iets geknikt, dit verbetert de stabiliteit. 
Het gepatenteerde Vango TBSII® systeem 
aan de binnenzijde houdt de tent stabiel 
tijdens de storm. Deze banden onder-

steunen de Airbeam op drie plaatsen en 
voorkomen zijwaartse beweging. Bij rus-
tig weer verdwijnen de banden in een 
speciaal opbergvakje. Aan de buitenzijde 
zorgen drie scheerlijnen aan weerszijden 
dat de tent er patent bijstaat. 

Materiaal

De tent is gemaakt van Ripstop Sentinel 
Pro 420 (polyester) in twee grijstinten. 
Solide oogt de constructie met dubbel 
gestikte naden. En, een vast polyester 
kuipzeil met waterdicht getapete naden 
houdt de voetjes droog. Ook de afwer-
king van de dubbele ritsen oogt perfect, 
goed beschermd tegen weersinvloeden. 
Grote ramen bieden zicht op het buiten-
leven, liever meer privacy? Dan rits je de 
ramen simpel dicht. Handig zijn de  
deuren aan beide zijden van de sluis, 
trouwens ook aan de voorzijde kan een 
gedeelte open. Wanneer de tent zelfstan-
dig staat, sluit de sluis met een oprolbare 
achterwand.  

SonoMa caravanvoortent

Ook de nieuwe Sonoma caravanvoortent 
heeft een vaste luifel en is voorzien van een 
ruime voordeur. Grote heldere ramen 
geven binnen veel licht. Kwalitatief is het 
tentdoek gelijk aan de Cruz: Sentinel Pro 
420. De Sonoma is leverbaar in drie maten: 
250, 350 en 400 cm breed. Aantrekkelijk 
door z’n lage gewicht (21 kg) en de korte 
opzettijd. Optioneel is een aanritsbare 
slaaptent verkrijgbaar. Prijs maatafhanke-
lijk van € 750 tot € 885. •

Specificaties (volgens opgave fabrikant) 

Specificaties Vango Cruz Tall
Materiaal frame Vango Air Zone
Materiaal dak Ripstop Sentinel Por 420
Materiaal wanden Ripstop Sentinel Pro 420
Pees lengte 320 cm
Gewicht 22,15 kg 
Pakmaat 78 x 47 x 41 cm
Optioneel binnentent, binnentapijt
Prijs vanaf € 1.050
info www.vango.co.uk 
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