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Volledige voortent
of combi-luifel?
Wie er met de caravan op uit trekt, neemt vrijwel altijd een luifel of voortent
mee op reis. Een luifel is handig als je ergens kort verblijft, wil je ergens lang
staan dan heb je meer aan een complete voortent. De KCK beoordeelt twee
vaste voortenten (Doréma Grande Octavia en Herzog Gent) en een
combi-luifel (Brand Touring Premium).

en voordeel van een combi-luifel,
zoals de Brand Touring Premium,
is dat deze door zijn lichte doek
weinig weegt en vrij vlot en relatief
gemakkelijk is op te zetten, ook door
slechts één persoon. Kwestie van de tentpees doorvoeren in de caravanrail, het
frame opzetten, de luifel uitspannen en
klaar. Bij slecht weer of langer verblijf
kun je de optionele zijwanden en voorwanden inritsen. Opvallend zijn de
chique gordijnen (optie). Bij gebruik als
voortent ontbeert de Touring Premium
de vaste ventilatiemogelijkheden die
standaard in een gewone voortent zitten,
al kun je de deur van de voorwand een
stukje openzetten omdat die is voorzien
van ventilatie- of muskietengaas. Verder
valt op dat er erg veel licht door de grote
folieramen naar binnen valt.
De Doréma Grande Octavia zet je op
zonder wanden, want ook die rits je er
later in. De tent is wel zwaarder dan de
Brand Touring Premium omdat hij van
zwaarder doek is gemaakt en bovendien
is voorzien van een extra luifeltje aan de
voortent. Geen volwaardige luifel maar
met een diepte van 110 cm toch ook geen
petluifel meer. Al met al vergt deze tent
meer werk en twee paar handen bij het
opzetten. Maar dan staat er ook een

mooie strakke en forse voortent. Bijzonder is dat de zijkanten verder doorlopen
dan de caravan breed is en dat biedt veel
extra binnenruimte.
Bij de Herzog Gent monteer je de voortent aan de tentpees ook zonder de zijwanden en de voorwand. Die rits je er
later in. Qua model is het een volwaardige voortent, net als de Doréma Octavia, maar flink wat kilootjes zwaarder.
Wat opvalt is de zilverkleurige coating op
het dakdoek. De reflectie houdt het zonlicht tegen zodat het minder warm wordt
in de voortent. De Herzog Gent heeft een
grote verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden: als luifel, als veranda en
als voortent met een uitbouw.
MATERIAAL

Ten Cate is hier het toverwoord. Alle drie
de tenten zijn gemaakt van Ten Cate All
Season doek. Alleen de kwaliteit en
zwaarte van het doek verschilt onderling
nogal sterk. De Doréma Octavia heeft
doek van 240 gr/m², de Brand Touring
van 180 gr/m² en de Herzog dak en zijwanden van 400 gr/m² en een voorwand
van 200 gr/m². Alle drie de voortenten
worden standaard geleverd met een stalen frame. Een aluminium frame is tegen
meerprijs leverbaar.

De meeste voortenten hebben een gegalvaniseerd stalen frame met snelkoppelingen

TEKST ROB SMIT FOTOGRAFIE RUBEN DRENTH

CONCLUSIE
De twee voortenten, de Doréma Grande Octavia en de Herzog Gent lijken qua
gebruiksmogelijkheden het meest op elkaar. Het zijn volwaardige voortenten die
geschikt zijn voor kamperen op een vaste plek. Het grootste verschil zit hem in de
prijs: de Doréma is ruim € 400 duurder, maar biedt wel meer opzetgemak en een
iets betere afwerking. De Brand Touring Premium is meer bedoeld voor trekkend
kamperen vanwege zijn opzetgemak. Qua prijs ligt hij in de buurt van de Herzog
Gent, maar qua opzetgemak steekt deze er dik bovenuit. Alle drie de voortenten kun
je ook solo als luifel gebruiken. Kampeer je op één plek gedurende de vakantie, dan
zijn de Doréma en de Herzog een goede keus. Verkas je regelmatig, dan is de Brand
een fijne combi-luifel.
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Beoordeling

= uitstekend,

= goed,

= voldoende,

Het ophangen van een gordijntje neemt bij de
Herzog Gent veel tijd in beslag
= matig,

= slecht
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Brand Touring Premium

Doréma Grande Octavia

De Touring Premium is een vlot opzetbare luifel van
240 cm met de mogelijkheid om er een voortent van te
maken. De tent is voorzien van inritsbare zijwanden en een
tweedelige voorwand met een vaste petluifel (30 cm). De
grote folieramen laten veel licht binnen, privacy is er door
nette gordijnen. Het doek is van Ten Cate All Season en aan
de buitenzijde gecoat. De ritsen zijn van het kwaliteitsmerk
YKK. De hoge deur zit links van het midden in de voorwand
en is voorzien een ventilatiedeel waar, na opening, muggengaas in gespannen kan worden. Standaard voorzien
van een 25 mm gegalvaniseerd stalen frame met drie
staanders en drie dakliggers met waterkapjes aan de buitenkant op de stokken. De tent wordt geleverd met stalen
haringen. Rondom is er een hoge spatrand met daarin een
multifunctionele afspanstrook met trapelastieken. Brand
geeft twee jaar garantie op materiaal en constructiefouten.

Met een diepte van 240 cm en een vaste luifel van ruim
een meter is deze zeer volledige voortent een forse verschijning. Het doek is van Ten Cate All Season, de ritsen van
YKK. De voortent heeft in de voorwand de mogelijkheid om
zowel links als rechts een ingang te maken. In de nok is een
ventilatieopening met gaas. Zowel in het linker als het
rechter zijraam zit een afsluitbaar ventilatierooster. Blinderen doe je met de standaard uitgeruste gordijnen. Het
frame is van gegalvaniseerd staal met 25 mm buis met
drie staanders en drie dakliggers. Voor de voorwand zit de
buis in een sleuf waardoor het geheel netjes strak staat.
Rondom is er een vaste slikrand aanwezig met daarin ruim
voldoende afspanpunten met trapelastieken. Bij de uitrusting zitten kunststof haringen. Er zitten zowel op de tent
als de luifel stormbanden vast ingenaaid. Doréma geeft
twee jaar garantie op de producten.

€ 1.125

i www.brand-voortenten.com

€ 1.599

Plus en min

Plus en min

	snel
grote ramen
	veel afspanmogelijkheden
veel variatie mogelijk
ventilatie

Specificaties
Materiaal:
Ten Cate All Season
Gewicht: 39 kg
Opties: aluminium frame
met snelspanners
(Powergrip) systeem,
SHS-schroefloze bevestigingsogen, gordijnenset

Beoordeling
Opzetgemak

Gebruiksgemak
Materiaal

Beoordeling

= uitstekend,

= goed,

= voldoende,

€ 1.195

i www.herzogvoortenten.nl

De Herzog Gent is een klassieke voortent met grote ramen
en een forse deur. Er is ruim voldoende ventilatie rondom
en in de nok van de voorwand. Het doek is van Ten Cate All
Season en voorzien van YKK ritsen. De tent is op te zetten
als luifel, met de optionele verandastang als riant terras en
met uitneembare zijwanden. De (optionele) gordijnen bieden privacy. Opvallend is het zilverkleurige dak dat de zon
reflecteert. Het frame is een gegalvaniseerd stalen buis van
25 mm met drie staanders en drie dakliggers. Rondom de
tent is er een slikrand met de afspanpunten aan zowel binnen- als buitenzijde. Duitse kampeerders geven er de voorkeur aan om naar binnen af te spannen, Nederlanders
doen dit graag aan de buitenzijde. De tent wordt geleverd
met een fraai foedraal voor de (kunststof) haringen en
scheerlijnen inclusief opzetinstructie. Herzog geeft twee
jaar garantie op de voortent en drie jaar op waterdichtheid.

	veel gebruiksmogelijkheden
goede ventilatie
	veel privacy
geen snelspanners op frame
lage zijkanten (op testcaravan)

Specificaties
Materiaal:
Ten Cate All Season
Gewicht: 46 kg
Opties: aluminium frame met
Easygrip systeem, Quick-lock
steunen, uitbouw, links en
rechts, sunwings voor de voorzijde, verandastang, Safe Lock
stormbandset, 2 stormstokken
voor extra stabiliteit

Stabiliteit

Herzog Gent

Plus en min

	veel ventilatie
drieseizoenentent
	veel vloeroppervlak
grote vaste luifel
opzettijd
gewicht

Afwerking
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i www.dorema.nl

= matig,

Beoordeling
Opzetgemak
Stabiliteit
Gebruiksgemak
Materiaal

Specificaties
Materiaal:
Ten Cate All Season
Gewicht: 55 kg
Opties: aluminium frame met
tent-fix systeem, easy clips,
gordijnen, aanbouw, binnentent

Beoordeling
Opzetgemak
Stabiliteit
Gebruiksgemak
Materiaal
Afwerking

Afwerking

= slecht

Trapelastieken om af te spannen
Fixeerblokje voor dakligger
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