
Deze opvallende bedrukking trekt geheid de aandacht op het kampeerterrein.

De 'Animal Farm' zet iedereen op het verkeerde been...
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Fieldcandy

eyecatcher op de camping

Wat hebben een sappige watermeloen, een zoenend liefdes-
koppel, een stenen muur, een boek, een tuinhuisje en een 
circustent met elkaar gemeen? Ze worden allemaal afgedrukt 
op de tentdoeken van het in Groot-Brittannië geproduceerde 
merk Fieldcandy.

Met de creatieve ontwer-
pen trek je gegarandeerd de 
aandacht op de camping. Ga 
je liever ergens in de vrije 
natuur kamperen dan kies 
je bijvoorbeeld voor de ‘The 
grass is always greener’ of 
de ‘Animal farm’, zodat je 
tent helemaal opgaat in de 
omgeving. Sinds januari zijn 
de tenten van Fieldcandy 
te koop in Nederland. 
“Fieldcandy maakt ruime 
tweepersoonstenten die zijn 
bedruk met zeer ongewone 
en unieke prints. De tenten 
brengen kleur, verrassing  
en, we durven het bijna 
niet te zeggen, humor op 
de camping”, leggen Caspar 
Wijers en Jasper Henderson 
uit. Het ondernemersduo 
vertegenwoordigt met hun 

bedrijf Firehose uitzonder-
lijke internationale merken 
van goede kwaliteit. “Wij 
doen het merk omdat we het 
prachtig vinden en er in ge-
loven. Maar het is niet voor 
iedereen, dat weten we. We 
doen al onze zaken op gevoel 
en meestal leidt dat tot iets 
moois”, aldus Caspar.
Niet alleen over de designs 
is goed nagedacht. Het 
uitgangspunt is de klassieke 
tent, maar wel gemaakt uit 
kwalitatief goede materialen. 
De buitentent is gemaakt van 
polyester en de binnentent 
van ademend katoen wat 
condensatie geen kans geeft. 
Daarnaast is het materiaal 
kleurecht en duurzaam.
De tenten hebben solide 
ritsen van fabrikant YKK. De 

tentharingen zijn  gemaakt  
van gehard aluminium, 
zodat ze niet zomaar buigen. 
Daarnaast zit er een klein 
gaatje in waardoor je met een 
haringtrekker de haringen 
gemakkelijk uit de grond 
kunt halen. Er worden extra 
pennen meegeleverd. 
Binnenin de tenten zijn ver-
schillende opbergvakken te 
vinden en is het mogelijk om 
een lantaarn op te hangen. 
De opbergvakken kunnen 
met een hangslot worden 
afgesloten. De materialen 
zijn brandvertragend. 
De tentstokken zijn gemak-
kelijk op te zetten door ze 
aan beide uiteinden vast te 
pakken een beetje heen en 
weer te bewegen, waarna 
ze vervolgens vanzelf in 
elkaar schuiven. Volgens de 
makers zijn ze milieuvrien-
delijker, lichter en sterker 
dan standaard tentstokken. 
Uiteindelijk zou het klusje 
binnen vijf minuten geklaard 
kunnen zijn. 

De prints op de Fieldcandy 
tenten zijn ontworpen door 
gerenommeerde designers 
als Terry Pastor (ontwierp 
ook albumcovers van David 
Bowie en de Beach Boys) en 
Jonathan Zawada (ont-
wierp ook voor Coca-Cola 
en Playstation). Maar ook 
fotografen als Philip Gatward 
(fotografeerde voor Nike en 
Heineken) en Bence Mate 
(‘The Wildlife Photografer 
of the Year 2010’). Ook de 
Nederlandse ontwerper Tord 
Boontje mag zich toevoegen 

Karsten tenten

Karsten-tent zonder pompen

de tentenmakers van Karsten komen dit kampeerseizoen 
met een nieuwe tent die niet oppompbaar is. Het gaat deze 
keer om een vierpersoons tunneltent die volgens Karsten 
in acht minuten kan worden opgezet.

De producent uit Zwaag 
speelt naar eigen zeggen in 
op de trend dat er steeds 
vaker en korter gekam-
peerd wordt. “Vakantietijd 

is kostbaar, onnodig gedoe 
met het opzetten van een 
tent is zonde van je tijd. De 
Karsten Tunneltent biedt 
uitkomst, want die is in 

De Karsten tunneltent.

aan het rijtje van desig-
ners. Een Fieldcandy tent is 
vanaf € 310 te krijgen. Ze 
zijn te bestellen op www.
fieldcandy.nl. De onderdelen 
van de tent zijn in verschil-
lende tassen verpakt en 
worden in een hoes gele-
verd met een Nederlandse 
gebruikershandleiding. 
Wij zijn nieuwsgierig naar 
jouw mening over het kam-
peren met zo’n kek design. 
Lijkt het je wel iets? Of vind 
je het een beetje raar? Vertel 
ons wat je ervan vindt op 
www.ACSIfreelife.nl/mening. 
| Tekst: KS

Fieldcandy
www.fieldcandy.nl

De tent biedt plaats voor twee 
en wordt geleverd met een  
Nederlandse handleiding. 
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De Zambezi tenttrailer.

aart KoK tenttrailers

iso certificaat voor aart Kok

de in België gevestigde fabriek van de aart Kok Zambezi tent-
trailer en de Poolse fabrikant van de aart Kok tenttrailers zijn 
met ingang van 2013 in het bezit van het iso 9001 certificaat. 

Hiermee wordt gegaran-
deerd dat het productie-
proces aan de hoogste 
kwaliteitsnormen voldoet, 
zegt het bedrijf trots. In 
Polen werkt men onder 

andere voor het leger en 
de Nationale spoorwegen, 
die hoge eisen stellen. In 
België hebben ze klanten als 
DAF, MAN en meubelmerk 
Artifort.

Aart Kok Adventure Tenttrailer 
Import BV
www.aartkok.nl

Karsten Tenten
www.karstententen.nl

een mum van tijd opgezet 
en gemaakt van duur-
zame materialen”, aldus de 
tentproducent.
Voor de tunneltent heeft 
de fabrikant zich laten 
inspireren door de ervaring 
en expertise van de op-
pompbare Karsten Tent. De 
tent is uitgerust met een 
gebruiksvriendelijk stok-
systeem, dat ook gebruikt 
wordt bij de luifels van de 
oppompbare tent. De stok-
sleuven bevinden zich aan 
de buitenzijde van de tent 
en zijn voorzien van een 
doorlopende rits, waardoor 
de stokken soepel en snel 
doorgevoerd kunnen wor-

De afmetingen van de Karsten tent.

Indupol in België, waar de 
Zambezi wordt gebouwd, 
gaat nog een stap verder en 
heeft ook de ISO/TS 16949 
normering op zijn naam 
staan. Hiermee mag het 
bedrijf zich scharen onder 
de beste toeleveranciers in 
de automotive industrie ter 
wereld. “Als je een premium 
merk op de markt brengt, 
schept dat bepaalde ver-

plichtingen. Bijvoorbeeld 
aan de bewaking van kwali-
teit en duurzaamheid van de 
productie. Voor ons is kwa-
liteit minstens zo belangrijk 
als een mooie buitenkant”, 
aldus de fabrikant. | Tekst: 
KS

den. Er zijn drie stokken. 
Het vaste kuipzeil, gemaakt 
uit het stevige doekmate-
riaal bisonyl, zorgt voor 
extra opzetgemak en houdt 
tocht, vocht en ongedierte 
buiten de tent. Met een 
afmeting van 3 bij 4,50 
meter en een stahoogte 
van ruim 2 meter biedt de 
Karsten Tunneltent genoeg 
leefruimte, die optioneel 
vergroot kan worden met 
een regenluifel. De leef-
ruimte wordt met een 
scheidingswand afgesloten 
van de slaapruimte, met 
twee slaapcabines voor vier 
personen. De transparante 
folieramen met gaas zorgen 

voor voldoende licht en 
ventilatie en de overflap 
voor privacy. Een vlakke af-
sluitwand voorzien van een 
deur met afsluitbare ramen 
sluit de tent af. | Tekst: KS


