Marie José en Maarten van Karsten Tenten

Passie voor kamperen

Ze ontmoetten elkaar tussen de tenten, werden
verliefd tussen de tenten en boekten ondernemingssuccessen tussen de tenten. Het kamperen loopt als
een rode draad door het leven van Maarten Takken
(51) en Marie José Takken-Karsten (45). Samen
runnen ze Karsten Tenten in Zwaag, één van
de weinige tentproducenten van ons land. Hun

aan en de baan was goed te combineren met het naderende

Zwager Dorpsstraat het bedrijf Eurodump,’ vertelt Marie José, vanuit

moederschap.’ Maarten kwam als vijftienjarige jongen bij de Zwager

drive: iedere klant een ultieme kampeerbeleving

een - overigens zeer comfortabele - kampeerstoel, midden in de

onderneming terecht. ‘Het begon als een zaterdagbaan,’ zegt hij.

bezorgen. Hun bedrijfsfilosofie: scoren doe je niet

Karsten-showroom. ‘De naam zegt het al: ze verkochten werkelijk

‘Het bedrijf was inmiddels uitgebreid en er werden ook veel tenten

alleen, maar met elkaar. Een bijzonder dubbel-

van alles. Van kleding, fietsen tot hout. Als klein meisje hielp ik al

verkocht. Die tenten stonden buiten en ik hield onder meer het

graag mee. Ik sorteerde de broeken, hielp opruimen, deed wat er

gazon bij. Ik vond werken al gauw veel leuker dan leren en spijbelde

interview met de winnaars van de prestigieuze
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‘Ruim dertig jaar geleden begonnen mijn ouders en oom aan de

maar te doen was. Na mijn opleiding werkte ik enige jaren, met

zelfs stiekem om naar de zaak te kunnen gaan. Ik ging steeds meer

Ondernemingsprijs Westfriesland Méér 2012.

plezier, in een handwerkwinkel. Toen ik zwanger was van onze oudste

doen. Ik repareerde tenten, volgde een zeilmakerscursus en

Uiteraard tússen de tenten.

dochter, koos ik echter definitief voor het familiebedrijf. Het trok me

uiteindelijk kreeg ik een vaste baan aangeboden.’
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Het Dossier

De vonk sloeg over

het hand maken én testen. Daardoor houden we controle op de

Dat hij zich zo vastbeet in zijn werk, had overigens niet alleen te maken

kwaliteit, want onze tenten moeten een goede investering zijn. Je kunt

met de liefde voor de zaak. ‘Toen ik hier kwam werken was Marie José

in onze winkel ook terecht voor occasions die vaak in perfecte staat

nog vrij jong, maar toen we ouder werden, kregen we steeds meer

verkeren.’ Door het eigen atelier kan ook flexibel en snel worden

contact. Marie José kwam me tijdens het werk steeds vaker een kopje

geschakeld. Marie José: ‘Klanten willen niet alleen zelf de kleur van hun

thee brengen, namens haar moeder. Want moederlief had natuurlijk al

tent bepalen, ook de vorm die bij hun kampeersituatie past. Zo kunnen

lang in de gaten dat wij elkaar leuk vonden. Toen Marie José vijftien

ze, dankzij de koppeltent, hun tent zelf indelen. Met of zonder extra

was, sloeg de vonk echt over. Het ging vanzelf. Ons leeftijdsverschil was

slaaptent, los of vast, als bijzettent of als extra bergruimte: alles is

geen issue, het feit dat ik iets kreeg met de dochter van baas Gerard

mogelijk.’

Marie José en Maarten Takken

was een stuk opzienbarender.’ Inmiddels zijn ze dertig jaar samen,
zesentwintig jaar getrouwd, drie kinderen rijker en sinds drie jaar

Steeds een stap verder

volledig eigenaar van Karsten Tenten. Twee mensen die zóveel delen en

‘Ik vind het een uitdaging om steeds een stap verder te gaan,’ vervolgt

zo vaak samen zijn, is dat niet vragen om meningsverschillen ‘in de

Maarten. ‘Zo ontwerpen en leveren we tenten aan de bouwwereld,

tent’? Marie José, lachend: ‘Nee hoor, dat gaat prima. We hebben ieder

zodat het werk bij alle weersomstandigheden kan doorgaan. Ook

onze eigen taken. Maarten is vooral bezig op het creatieve en

maken we schermen voor hulpdiensten. Dat doen we onder de naam

uitvoerende vlak; wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Zelf richt ik me

Tentworld en via onze dealers.’ Dat Maarten en Marie José niet van half

meer op de zakelijke kant. Daarnaast hebben we de afspraak thuis bij

werk houden, ondervinden bezoekers aan de Karsten Travelstore: een

voorkeur niet over het bedrijf te praten. De partner van onze oudste

grote kampeer- en outdoorwinkel waarin je alles vindt wat te maken

dochter werkt hier ook, maar we proberen de zaak en ons privéleven

heeft met kamperen en het buitenleven. Van de meest luxueuze

zoveel mogelijk gescheiden te houden.’

matrassen, kleurrijk keukengerei tot een scala aan wandelschoenen.
Hoe zit het met hun eigen kampeerpassie? Maarten: ‘Vroeger genoten

De oppompbare tent

we met ons gezin van heerlijke kampeervakanties, maar tegenwoordig

Het was Maarten die aan de wieg stond van één van Karstens grootste

lukt het ons niet meer om er met de tent op uit te trekken. Juist in de

successen: de oppompbare tent. ‘Op een goede dag kregen we een

zomerperiode is het erg druk en dan willen we hier zijn. We hebben

Engels werktentje met slangen ter reparatie aangeboden,’ vertelt hij.

gemiddeld tussen de veertig en vijftig werknemers. Of beter gezegd:

‘Ik was meteen gebiologeerd door het opblaassysteem en besloot het

collega’s, want wij doen het echt sámen. Iedereen is hier even

idee te vertalen naar een kampeertent voor de consument. Dus geen

belangrijk.’

gedoe meer met tentstokken, maar een tent die je in no time opzet.’

‘De wensen van de klant zijn
binnen ons bedrijf cruciaal.
We kunnen ook alles maken,
mits het technisch haalbaar is’
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Geld voor een naaitafel was er niet. ‘Dus werd de tafeltennistafel

Tent in de huiskamer

opgeofferd die wij even daarvoor voor sinterklaas hadden gekregen,’

Wat drijft Marie José en Maarten? ‘We doen het echt voor onze klanten,’

zegt Marie José. ‘Maar we hadden het er allemaal voor over.’ Er werden

benadrukt Marie José. ‘In onze zaak staan verschillende borden met

prototypes gemaakt en gepresenteerd tijdens de Kampeer & Caravan

foto’s die klanten ons stuurden. Dáár is het ons om te doen: dat

RAI. De reacties waren lovend en mondden uit in diverse bestellingen.

klanten de tent hebben die bij ze past en daar ook van genieten.

De oppompbare Karsten Tent beleefde hiermee een nationale primeur.

Sommigen sturen de meest grappige beelden. Van een tent midden in

Maarten: ‘De tent is in de afgelopen jaren qua materiaalgebruik,

de woonkamer of van een tent op het dek van een boot. Er zijn zelfs

indeling en luifels flink doorontwikkeld. We hebben daartoe vooral goed

klanten die hun zoon Karsten hebben genoemd. Dat zijn dingen die

naar de klant geluisterd, want die ervaart tenslotte wat er béter kan.

iets met je doen.’

De wensen van de klant zijn binnen ons bedrijf sowieso cruciaal. We
kunnen ook alles maken, mits het technisch haalbaar is. We beschik-

Karsten Tenten, De Factorij 9, Zwaag, 0229 - 2371 99

ken over een eigen atelier, waarin we tenten op maat ontwerpen, met

www.karstententen.nl

Tekst: René Kistemaker Fotografie: Bas Zwerver

49

