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VOORTENTEN EN 
LUIFELTENTEN VOOR 
RUIMTE EN EXTRA 
COMFORT

Onder camperaars 

treffen we grote 

diversiteit, de één 

zoekt graag iedere 

dag een ander stekje, 

terwijl de ander 

dweept bij rust. Voor 

deze laatste categorie 

komen diverse 

fabrikanten met 

campervoortenten. Wij 

laten er een aantal de 

revue passeren. 

REPORTAGE

Luifeltenten
Omdat luifels meestal deel uitmaken van de basisuitrusting van een camper kan een 
luifeltent een perfecte aanvulling zijn. Je vergroot je leefruimte, kunt schuilen als het 
een keer regent en je hebt een fijn schaduwplekje. De prijzen zijn afhankelijk van de 
lengte van de luifel. 

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: CamperCaKe

Thule Residence G3
www.thule.com/nl

Thule heeft diverse luifeltenten in het 

programma, waarvan de Residence G3 

de bestseller uit het assortiment is. Deze 

Residence past aan bijna iedere vaste 

Thule Omnistor-luifel en stel je samen 

met een set zijwanden en een voorwand. 

De aluminium profielen klik je eenvoudig 

in de uitgedraaide luifel waarna het 

doorschuiven van de zijwanden echt 

een fluitje van een cent is. De ruimte 

tussen de wanden van het voertuig en 

de zijwanden wordt afgedicht met een 

verstelbaar mastprofiel met dubbele 

rubberflappen. Op deze manier 

blijven de wanden krasvrij. Dankzij 

de grote ramen geniet je volop van het 

campingleven of een mooie panorama. 

tussen de voor- en zijwanden gaat met 

een zogenaamd koppelprofiel. De beide 

stangen (rafters) voor de zijpanelen klem 

je tussen de luifelkast en de voorzijde van 

de luifel. Het is handig dat de zijwanden 

universeel zijn, dus zowel links als rechts 

te bevestigen. Tegen de voertuigzijde 

sluiten de zijwanden mooi aan door 

een schuimkussen en aandrukstangen te 

gebruiken. De zijwanden plakken met 

klittenband vast aan het stootkussen. 

Deze luifeltent bezit veel praktische 

handigheidjes om tot een mooi geheel 

te komen. De grote ramen hebben getint 

raamfolie, dit vermindert de inkijk. Wel 

is het lekker licht in de tent en geniet je 

volop van het buitenleven.

Gewicht: 18 kg (voor luifel van 4.50 

meter).

Maat: 4 maten voor voertuigen met een 

hoogte tussen de 220 en 290 cm en voor 

camperbussen is er een speciale maat van 

230 tot 250 cm.

De twee zijramen hebben insectengaas 

en alle wanden zijn oprolbaar. In de 

voorwand zit zowel links als rechts een 

deur. De kleurstelling van de wanden is 

wit/grijs met onderin een zwarte band. 

Eenmaal aangekleed met gordijnen staat 

er een robuuste tent met een chique 

uitstraling. 

 

Welke maat
Op de sticker aan de binnenkant van 

de cassette staat welk type luifel er aan 

de camper hangt. Vervolgens stel je de 

tent zelf samen op de juiste luifelmaat 

door de hoogte vanaf de grond tot de 

onderkant van de luifelbak te meten. 

Thule levert zijwanden in zes hoogtes, 

Fiamma Privacy Room
www.fiamma.it/nl

Ook het Fiamma-programma omvat een 

serie luifeltenten, als voorbeeld tonen 

wij de Privacy Room 500. Bij Fiamma 

koop je een complete tent, leverbaar in 

twee hoogtematen. De Privacy Room past 

onder andere aan de F45s, F70 en F45L 

luifels.  

Na het uitdraaien van de luifel komen 

de twee profielen van geanodiseerd 

aluminium, genaamd Fast Clip 

systeem, aan beide zijkanten ertussen. 

Deze klikken vervolgens vast aan het 

luifeldoek. Hierdoorheen schuiven 

soepeltjes de twee zijpanelen. Een 

speciaal stootkussen met optionele 

aandrukstang zorgt voor goede 

aansluiting tegen het voertuig. Rest nog 

het voorpaneel: ook dit schuift vloeiend 

door de rail van de cassetteluifel. Dan het 

laatste klusje, de front- en zijpanelen aan 

elkaar ritsen en voilà: de Privacy Room 

staat. Het frontpaneel kun je naar wens 

indelen: de deur links, in ’t midden of 

rechts. Alle ramen van zowel de voor- 

als zijpanelen hebben insectengaas en 

kunnen dus open. Dit is belangrijk voor 

goede ventilatie omdat dit tentdoek niet 

ademt. De voortent is wit/grijs van kleur 

en de extra leefruimte is fantastisch. 

van 215 cm tot 310 cm, in stappen van 

ongeveer 15 centimeter. Daarnaast zijn 

er tien lengtematen van 300 tot 600 

cm. Zodoende staat er altijd een strak 

passende tent.

Welke maat
De Privacy Room is leverbaar in diverse 

lengtes van 260 tot 550 cm. De medium 

uitvoering is voor voertuigen met een 

hoogte van 225 tot 250 cm en de large 

uitvoering past bij voertuigen met een 

hoogte van 251 tot 280 cm.

Bescheiden, snel opzetbare voortent
Doréma Mistral All Season
www.dorema.nl

De Mistral All Season is een compacte 

deeltent die, wat tentdoek betreft, beslist 

een langer verblijf pretendeert. Want het 

gebruikte Ten Cate All Seasondoek met 

coating aan de buitenzijde staat bekend 

om z’n duurzaamheid. De Mistral is 

opgebouwd uit een hoofdframe en twee 

dakliggers. Niet al te ingewikkeld dus. Aan 

het 28 mm stalen frame zitten EasyGrip 

snelklemmen, deze geven perfecte 

klemkracht en vergemakkelijken het 

opzetten. Het voordeel van een compacte 

deeltent is het doorschuiven door de 

luifelrail, dat is makkelijk. Vervolgens 

schuift de dwarsligger van het hoofdframe 

door de tunnel, beide zijstaanders klikken 

in de dwarsligger. Twee dakstangen 

schuiven in ingenaaide zakjes in de 

dakhoeken. Door de aangenaaide 

schuimkussens aan beide zijden sluit de 

tent strak tegen de camperwand aan. Beide 

zijwanden hebben een deur, praktisch 

bij slechtere weersomstandigheden. 

Ramen rondom bieden goed zicht op het 

buitenleven. Kortom, een voortent zonder 

veel toeters en bellen.

Maten: diepte 240 cm, breedte 300 cm

Gewicht tent: 16,5 kg

Geschikt voor campers met een 

railhoogte van 235-255 cm

Prijs: € 699,00

DWT Rain Outside luifeltent
www.dwt-zelte.de/nl

De Duitse tentenfabrikant DWT heeft de 

Rain Outside, die past op zowel de Thule- 

als Fiamma-luifels. Afhankelijk van de 

breedte en montagehoogte van de luifel 

stel je een pakket van voor- en zijwanden 

samen. De benodigde hoogtemaat voor 

de wanden meet je vanaf de onderkant 

van de luifel tot de grond. 

Functioneel
Nadat de luifel is uitgedraaid begin je met 

de voorpanelen. De pees schuif je door 

de rail aan de voorzijde van de luifel. Om 

de gewenste totale breedte te bereiken 

zijn er verschillende voorwandbreedtes. 

De panelen rits je vervolgens aan elkaar 

via robuust uitgevoerde ritsen. Ieder deel 

is afzonderlijk oprolbaar en aan alle 

voorpanelen zitten stormbandgespen. De 

benodigde stormbanden om hieraan te 

bevestigen zijn optioneel. De verbinding 
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REPORTAGE

Oppompbare 
bustenten
Buscampers zijn enorm geliefd, doordat 

ze lekker wendbaar zijn en je parkeert 

ze makkelijk in elk dorp of op de 

oprit naast je huis. Soms benauwt de 

beperkte leefruimte echter, of je wilt 

er met z’n allen een weekendje op uit. 

Dan is de oppompbare bustent een 

goede oplossing. Favoriet, omdat ze zo 

gemakkelijk op te zetten zijn en je hoeft 

ze niet af te breken als je even met de 

camper een boodschap gaat doen. We 

tonen er drie, allemaal oppompbaar.

Zelfstandig staan
Alle tenten hebben een verbindingsstuk 

tussen tent en bus, de sluis genoemd. 

Deze sluis heeft aan de tentzijde een rits 

en aan de buskant een pees. De pees 

schuift door de luifelrail die op de meeste 

buscampers is gemonteerd. Let wel op 

de peesmaat, er bestaan drie diktes pees: 

7, 5 en 3,5 mm. Past de pees niet in de 

luifel, dan zijn daarvoor adaptersets 

verkrijgbaar. Eenmaal geïnstalleerd en 

zin in een ritje? Geen probleem want alle 

tenten kunnen zelfstandig staan en met 

een dicht geritste achterwand blijven de 

stoelen droog.

Verschillende bevestigingssystemen
In plaats van de sluis aan de luifel te 

bevestigen is er nog een handige optie 

die bij iedere vrijstaande bustent mogelijk 

is. Aan de buszijde van de sluis zitten 

scheerlijnen of spanbanden. Deze 

scheerlijnen span je over de bus en zet 

je aan de andere kant vast met haringen. 

Het voordeel van deze methode is dat 

het bij terugkomst makkelijker aanrijden 

is, de bus hoeft niet op de centimeter 

nauwkeurig teruggezet zodat de tentpees 

en ritsen weer passen. Bovendien hangt 

er zo geen gewicht aan de luifel.

Oppompen
Standaard hoort bij de tenten een goede 

handpomp om de slangen te vullen 

tot een druk van 0.5 tot 0.8 bar (zie 

gebruiksaanwijzing). Het oppompen en 

leeglopen gaat door hetzelfde ventiel. 

Optioneel is voor ieder merk een 

elektrische pomp leverbaar.

Tip: door met de handpomp de 

luchtslangen vacuüm te pompen vouwt 

de tent makkelijker op.

Doréma Discovery Air
www.dorema.nl

De Discovery Air is opgebouwd uit drie 

gebogen luchtslangen. Extra stevigheid 

geven drie kleine luchtslangen als 

afstandhouders. Perfect dat de sluis twee 

peesdiktes heeft zodat deze aan diverse 

luifels past. Omdat het tentdoek licht is 

kun je de luifel een klein stukje uitdraaien 

alvorens de pees er doorheen te schuiven. 

Dit klusje lukt het best met z’n tweetjes. 

De sluis tussen tent en bus is afritsbaar 

en heeft twee deuren. De verdere 

opbouw is een fluitje van een cent. 

Het grote voorraam heeft vliegengaas. 

In de voorzijde zit een deur met een 

VANGO Airhub Hexaway II Tall
www.vango.co.uk/nl

De Vango Hexaway bestaat uit een 

zeshoekig opblaasbaar buizensysteem 

dat je in een keer opblaast. De zes tubes 

komen in een stervorm in het dak samen. 

Dit punt wordt met een klein hemeltje 

afgedekt, leuk plekje om een lampje op 

te leggen. Gaaf zijn de drie dakramen. 

Praktische vaste spanbanden, eveneens 

in stervorm verbinden de buizen op de 

grond met elkaar. Even rechttrekken en de 

tubes staan perfect. Van de zes zijwanden 

hebben drie wanden horgaas, de twee 

andere wanden een raam. In de zesde 

wand zit de sluis naar de camper. De 

sluis aan de camperzijde is aan de smalle 

Dometic Rally Air All Season 
330 DA
www.dometic.com

Kwalitatief een goede bustent. De 

voortent en wanden zitten in twee 

aparte zakken. Het oppompen gebeurt 

via één ventiel, alle luchtslangen staan 

met elkaar in verbinding. Iedere slang 

heeft een eigen afsluitventiel. De tunnel 

heeft, evenals de zijwanden, aan beide 

zijden ingangen. De grote ramen aan 

de voorzijde kunnen er helemaal uit, 

gordijnen brengen sfeer. Doordat de 

tunnel 330 cm breed is kan de schuifdeur 

helemaal open zonder het tentdoek te 

raken. Er zitten twee ventilatieopeningen 

bovenin beide zijwanden, voorzien 

van een flapje tegen het inregenen. De 

zwarte pvc-onderrand rondom reinig 

je makkelijk. De tent staat vast met 

ventilatierooster erboven. Voldoende 

ramen en een speelse petluifel. Kortom 

deze grijs/zwarte Doréma is stijlvol.  

Maten (B x D x H): 350 x 250 x 218 + 

diepte sluis 95 cm

Gewicht: vanaf 22 kg

Prijs: € 818

kant, dus voorzichtig de schuifdeur 

openen. Met dit riante prieel trek je veel 

bekijks.

Maten (B x D x H): 390 x 330 x 185/240 

cm + diepte sluis 80 cm 

Gewicht: 20,55 kg

Prijs: € 990

banden over de camper, hiervoor zijn 

beschermhoesjes. Het afspannen gebeurt 

met brede stevige afspanbanden. Het 

rechtervenster en de linker en rechter 

zijdeur hebben vliegengaas.

Maten (B x D x H): 330 x 250 x 185 cm 

+ 90 cm sluis 

Gewicht: tent 28 kg, wanden 9.80 kg

Prijs: € 2.437,50
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