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De Karsten Tent
bestaat 30 jaar!
Al 30 jaar zorgeloos kamperen
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De Karsten Tent bestaat 30 jaar!
Toen de oppompbare
Karsten Tent in 1981 werd
uitgevonden, werd het
nieuwe kamperen een feit.
Geen gedoe met stokken
meer en in vijf minuten
opgezet, dat was pas
zorgeloos kamperen!
Deze zomer bestaat de
oppompbare Karsten
Tent dertig jaar
en dat wordt
gevierd.

Maarten Takken aan het werk op
de Kampeer & Caravan RAI in 1983

Wie kent hem niet, de beroemde Karsten Tent?
Die heeft zijn kwaliteit door de jaren heen wel
bewezen en onderscheidt zich door gemak, comfort,
een oersterke constructie, uitstekende ventilatie
en niet te vergeten het unieke oppompsysteem.
De Karsten Tent wordt in het atelier in Zwaag
gemaakt van de beste kwaliteit materialen en
staat als een huis. De tent wordt op maat gemaakt
en groeit dankzij de uitbreidingsmogelijkheden
met jouw kampeersituatie mee. Daar heb je
levenslang plezier van!
81
Eerste prototype uit 19

IJzersterke constructie
Het geheim van de Karsten Tent is niet in een
woord te omschrijven. Je herkent de tent aan zijn
ronde vormen, die van binnen voor een optimale
leefruimte zorgen. De beste kwaliteit tentdoek van
Ten Cate zorgt samen met het oppompbare frame
voor een ijzersterke constructie, die bovendien
in een paar minuten staat. Als een huis! Even
oppompen met een voetpomp of compressor en
kamperen maar.
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De Karsten Tent in 20
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Hoe werkt het oppompsysteem?
Heel snel en eenvoudig, in vier stappen staat je tent als een huis!
Een korte demonstratie.

1. Zoek een vlak stuk
grond uit en zet de vier
hoeken van het grond
zeil met een haring vast.

1

2

2. Pomp de twee slangen
van de tent die elkaar
kruisen tot 3,5 bar.
Dit kan met een voet
pomp, compressor of
nog sneller met een
fles perslucht.
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3. N
 u kun je de tent een
voudig omhoog trekken.
4. S pan de scheerlijnen van
de tent op om de tent
stormvast te krijgen.
De tent is klaar voor
gebruik. Hierna kunnen
eventueel de luifel(s),
koppeltent of slaapaanbouw
toegevoegd worden.

Koppeltenten in optima forma
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Historie

RAI, 1983
Kampeer & Caravan

r in 1987
Het vernieuwde atelie

Het begon in 1981. Een primeur op de Kampeer
& Caravan RAI en een uitmuntende test in een
gerenommeerd kampeerblad (“ruim, oersterk,
waterdicht en stormvast”). Daarna zijn er heel
wat bijzondere Karsten Tenten gemaakt, en niet
alleen voor kampeerliefhebbers. Ook het leger,
het Rode Kruis en tal van bekende Nederlanders
weten deze tent te waarderen. Zo hebben Frans
Bauer en Johnny de Mol niet lang geleden over
nacht in een Karsten Tent en in 1984 stond er al
een exemplaar op het podium bij de revue van
André van Duin. De Karsten Tent kan na dertig
jaar dus met recht een begrip in de kampeer
wereld genoemd worden!
In de afgelopen dertig jaar zijn er in het atelier in
Zwaag heel wat bijzondere Karsten Tenten gemaakt.
Van grote tenten in kingsize formaat tot complete
tenten bovenop een auto. Bij Karsten Tenten is
alles mogelijk. Dankzij decennialange ervaring en
innovatie zien de makers in elke opdracht een
creatieve en technische uitdaging.

Koppelen maar
De koppeltent is een extra tent die je aan de
basistent koppelt. Zo ontstaat een extra slaap
plaats of opbergruimte.
Hoe? In de basistent wordt een extra ingang
gemaakt, die met het aanristbare koppelstuk als
doorgang fungeert naar de ‘bijzettent’. Het mooie
is dat de koppeltent ook los te gebruiken is, want
beide tenten zijn afzonderlijk van elkaar op te zet
ten. Dit is ideaal als je kampeert met kinderen:
als ze nog klein zijn slapen ze zo bij je in de tent,
zijn ze groot dan koppel je de tenten los en slapen
ze in hun eigen tent. Een bijzondere uitvoering
staat sinds dit seizoen op Kennemer Duincamping
Geversduin in Castricum. Hier staat een compleet

ingerichte Karsten Tent waarvan de basistent
fungeert als woonkamer en twee koppeltenten als
twee slaapkamers gebruikt worden. De comfortluifel
biedt plaats aan een eettafel en keukenblok.
Een goed voorbeeld van een optimale leef- en
slaapruimte!
De ingerichte Karsten Tent op Kennemer Duincamping
Geversduin. Kamperen op deze camping?
Kijk op www.karstententen.nl voor de speciale
7=5 kortingsactie!
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Kamperen in kingsize formaat: 60 m2 tentoppervlak

Speciale uitvoeringen
Bij Karsten Tenten denken ze graag met je
mee om de perfecte tent op maat te maken.
Bijna alles is mogelijk!
De Karsten Tent is verkrijgbaar met een grond
oppervlak van 2.00 tot 3.80 meter maar het
modulaire systeem maakt het mogelijk om met
extra onderdelen, zoals een comfortluifel of
verlengluifel, de tent zo groot te maken zoals
je zelf wilt. En dat heeft de afgelopen dertig jaar
heel wat bijzondere tenten opgeleverd!

Een tent in kingsize formaat voor een Amerikaanse
camping, een tent op een auto op doorreis naar
goede doelen in Afrika, tenten voor professionele
instellingen als het leger, Rode Kruis of brandweer,
een reclametent op de middenstip van een voetbal
veld. Je kunt het zo gek niet bedenken of Karsten
Tenten gaat de uitdaging aan en levert de ideale
tent voor alle mogelijke doeleinden.
ns Bauer,
Johnny de Mol en Fra
09
Waar is de Mol?, 20

De smalste Karsten
Tent

Oorlog, 1992
Legertenten Balkan

Tenten testen op de
Westfrisiaweg in Zwaag, 1983
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Jubileumdag

Kom 3 juli naar
de Karsten Tenten
Jubileumdag!

Kom zondag 3 juli naar de Karsten Tenten
Jubileumdag! Een feestelijke familiedag met
een springkussen en schmink voor de kinderen,
Campinglife Magazine en nog veel meer
gezelligheid en jubileumvoordeel.
Zondag 3 juli van 10.00 tot 17.00 uur.

Jubileum Actie
Wie jarig is trakteert! Bij aankoop van een
oppompbare Karsten Tent ontvang je daarom een
feestelijk jubileumpakket met gratis pomp en
extra accessoires! Actie geldig t/m 31 juli 2011.
Meer informatie en voorwaarden op
www.karstententen.nl.

Fotowedstrijd

Win een
Karsten Tent!
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Kijk voor nog meer jubileumvoordeel en acties op www.karstententen.nl
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Bijzonder familiebedrijf
Het begon allemaal dertig jaar geleden aan de
Dorpsstraat in Zwaag. De schuur en de kassen
achter het woonhuis stonden vol met kleding,
schoenen, roeiboten, surfplanken en tenten. En
nog veel meer. Een echte dumpwinkel, die begin
jaren tachtig een nieuwe uitdaging begon.
Door de economische crisis uit die periode was
oprichter Gerard Karsten noodgedwongen een
andere koers te varen. Dat deed hij, samen met
schoonzoon Maarten Takken. Op advies van Gerard
begon Maarten een opleiding tot zeilmaker, een
uitstervend beroep, waarmee hij de fijne kneepjes
van het tenten maken onder de knie kreeg. Een
werktentje met slangen uit Engeland bracht Maarten
op het idee om te vertalen in een kampeertent
voor de consument. Geld voor een naaitafel was er
niet, en dus werd de tafeltennistafel van de doch
ters van Gerard opgeofferd. Zo konden er tenten
genaaid worden op de Kampeer & Caravan RAI in
Amsterdam. En met succes, want de oppompbare
Karsten Tent werd een nationale primeur! Een uit
muntende test in een gerenommeerd kampeerblad
volgde en het unieke oppompsysteem zorgde voor
een revolutie in de kampeerwereld!

kas, 1976
Kampeerwinkel in de

Ambachtelijk vakwerk
De kassen en schuur maakten in 1987 plaats voor
een echte winkel en showroom en een professioneel
atelier. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf
trots op de kwaliteit en unieke eigenschappen
van de Karsten Tent. Inmiddels is Karsten Tenten
een van de weinig overgebleven tentproducenten
van Nederland. En aangezien de meeste produc
ten tegenwoordig voorzien zijn van een ‘Made in
China’ label, is het best bijzonder dat het hier om
een kwaliteitsproduct van eigen bodem gaat. Het
maken van deze tenten is nog steeds ambachtelijk
vakwerk. Dat is ook de kracht van het bedrijf. ‘Zo
houden we controle op de kwaliteit en kunnen we
flexibel en snel schakelen’, aldus Maarten Takken.
‘Ook worden alle onderdelen in eigen huis getest,
zo kunnen wij onze kwaliteit hoog houden.’

it de lucht in 1987
Karsten Tenten vanu

Uitbreiding
Sinds een paar jaar is het familiebedrijf in handen
van Maarten en Marie José Takken-Karsten, de
dochter van oprichter Gerard Karsten. Na de uit
breiding van het atelier in 1997 hebben zij ‘de
tent‘ twee jaar geleden uitgebreid met Karsten
Travelstore, een grote kampeer- en outdoorwinkel
met een zeer uitgebreid assortiment voor alle
soorten vakanties, ook als je niet gaat kamperen.
In de afgelopen dertig jaar hebben zij heel wat
bijzondere tenten, afmetingen en toepassingen
voorbij zien komen. Niets is te gek, en nog steeds
zien zij nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen
voor de oppompbare Karsten Tent. ‘Klanten wil
len niet alleen zelf de kleur van hun tent bepalen,
ook de vorm die bij hun kampeersituatie past’ licht
Marie José toe. ‘De koppeltent biedt uitkomst, want
daardoor kunnen klanten hun tent zelf indelen. Met
of zonder extra slaaptent, los of vast, als bijzettent
of als extra bergruimte, alles is mogelijk.’
Occasions en huren
De creatieve talenten van schoonzoon, het onder
nemende karakter van schoonvader en het zakelijke
talent van dochter Karsten hebben na dertig jaar
hun vruchten afgeworpen. En dat het einde van dit
succesverhaal nog lang niet in zicht is, blijkt wel
uit de vele kansen die zij nog zien. ‘Zo is er bijvoor
beeld steeds meer vraag naar campings die onze
tenten inzetten voor de verhuur. Maar ook profes
sionele werktenten voor gebruik in de bouwwereld
(zomers tegen de zon, in de herfst en winter tegen
regen en kou) maken een steeds groter deel uit
van onze activiteiten’, vertelt Marie José. Dat een
Karsten Tent een goede investering is, blijkt wel
uit het feit dat een tweedehands exemplaar ook erg
gewild is. ‘Daarom kun je bij ons in de winkel ook
terecht voor occasions, vaak in perfecte staat!’
En zo wordt de oerdegelijke kwaliteit van een
Karsten Tent maar weer bevestigd.
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