
8 regenpakken
onder de € 100

Test
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O

getest

Om je te wapenen tegen een incidentele bui 

kun je volstaan met een relatief  eenvoudig 

regenpak, waarvoor je niet meer dan € 100 

hoeft uit te geven; de categorie uit deze test. 

Ga je de hele dag in de regen wandelen of  

fietsen, dan is een (duurder) ademend pak 

een must. Die hebben we niet getest.

Wandel- of fietspak?

Er is verschil tussen een wandel- en fietspak. 

Op de fiets heb je goed zicht nodig naar 

opzij en naar achteren. Een capuchon kan 

dan hinderlijk zijn. Een aanrader: een ver-

lengd rugpand om je rug droog te houden. 

En kies bij voorkeur een broek met aan de 

onderkant verstelbare pijpen. 

Een wandelregenpak moet comfortabel 

zitten, zodat je niet wordt gehinderd in je 

bewegingen. Een lichte, soepele stof  ver-

hoogt het draagcomfort. Het jack mag niet 

al te strak zitten, omdat de ventilatie dan 

beperkt is. Let erop dat de pijpen niet over 

de grond slepen. 

Gebruiksgemak

Een regenpak moet je gemakkelijk en 

snel kunnen aantrekken. Een gladde bin-

nenkant, een broek die je over je schoenen 

kunt aantrekken, en vlot lopende ritsen 

helpen dan een handje mee. 

Een handzaam opbergfoedraal is praktisch. 

Ideaal is een jas- of  broekzak die tevens 

dienstdoet als foedraal. 

Nylon versus polyester

Vijf  pakken uit de test hebben een buiten-

laag van polyamide (nylon), de overige 

drie van polyester. Polyamide is lichter, 

elastischer en iets sterker, polyester droogt 

sneller. 

Opvallend is dat veel regenpakken donker 

van kleur zijn, terwijl je in de regen al 

slecht zichtbaar bent. Gelukkig zijn vijf  

exemplaren voorzien van reflecterende 

bandjes. 

Waterdichtheid wordt in belangrijke mate 

bepaald door de afwerking. Stiksels van 

de naden moeten goed en netjes zijn afge-

plakt met tape. Ritsen moeten zijn afgedekt 

met een overslag. Het zwakke punt zijn de 

naden, vooral die in de kraag. Zijn die aan 

de binnenzijde goed afgetapet, dan is er 

niets aan de hand. 

Je kunt met buienradar je dagje buiten nog zo goed 

plannen, wie natte kleren wil voorkomen neemt een 

regenpak mee. Dat hoeft geen kapitaal te kosten. Ook 

een goedkoop pak houdt je aardig droog.

De test
Eerst hebben we de pakken drie keer gewassen volgens 

het wasvoorschrift. Jacks die volgens het wasetiket niet 

mogen worden gewassen, hebben we zo koud moge-

lijk gewassen op een fijnwasprogramma. Ook de twee 

pakken die uitsluitend met de hand mogen worden 

gewassen. Wassen blijkt niet van invloed op de water-

dichtheid. Ook hebben we de waterdichtheid gemeten. 

Met hulp van een testteam van actieve ANWB-leden zijn 

de pakken onder een regenmachine blootgesteld aan 

zware ‘regenval’. Datzelfde testteam beoordeelde ook het 

draagcomfort en gebruiksgemak.

regenpakken
onder de € 100

TeksT Els Punt AnWB tEstEn FoTograFie BArt HAutvAst

AANvullENDE tEstuitslAgEN stAAN 

vErMElD Op tOeractief.Nl
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agu 
Shinteo/shintea € 99,95
Website www.agu.nl

Materiaal buitenzijde 100% polyamide

afwerking     

Waterdichtheid      

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Klein beetje door achternaad 

van de kraag

regent in bij Nergens

geschikt voor Jack meer voor wandelaars, broek 

meer voor fietsers

Testteam ‘Flap aan onderkant pijpen voor-

komt inregenen. Prettige grote 

zakken.  Foedraal met heupband.’

agu 
Passat € 54,95
Website www.agu.nl

Materiaal buitenzijde 100% polyester

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Klein beetje door achternaad 

van de kraag

regent in bij Nergens

geschikt voor vooral voor wandelaars, ook voor 

fietsers

Testteam ‘Prima regenpak. Foedraal met lus 

aan riem te bevestigen. Te weinig 

zakken.’

test
winnaar

Ga je een hele dag wandelen of fietsen in de 
regen, dan is een ademend pak een must

Verklaring
     slecht

     matig

     voldoende

     goed

      uitstekend

48



getest

regatta 
Pakkaway (jacket) € 29,95
chandler (broek, m) € 49,95
amelie (broek, v) € 49,95
Website www.regatta.com

Materiaal buitenzijde 100% polyamide + Pu coating

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Nergens

regent in bij Nergens

geschikt voor Wandelaars en fietsers

Testteam ‘Zeer comfortabele stof, leuke kleur, 

klein van snit.’

iNQ 
rainsuit € 49,95
Website www.perrysport.nl

Materiaal buitenzijde 100% nylon

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Beetje door de achternaad 

van de kraag

regent in bij Hals en capuchon

geschikt voor Wandelaars en fietsers

Testteam ‘Soepele, lichte stof. Voelt wat 

benauwd.’
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In de regen ben je slecht zichtbaar.Een pak 
met reflectiemateriaal verdient de voorkeur 

Halfords 
regenpak comfort € 39,99
Website www.halfords.nl

Materiaal buitenzijde 100% polyester

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Bij klittenband bij rits. Op de rug 

links

regent in bij Hals

geschikt voor vooral voor wandelaars, ook voor 

fietsers

Testteam ‘Fijn pak, wel wat zwaar.’ 

Hema 
Basis rainsuit € 12
Website www.hema.nl

Materiaal buitenzijde 100% polyester + coating

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Door de achternaad van de kraag 

en door rits aan de voorkant

regent in bij Hals

geschikt voor Wandelaars en 

fietsers

Testteam ‘Solide maar stug. Goede reflectie. 

Ritsen lopen niet soepel.’

beste
koop
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getest

Quechua 
raincut (rits) € 14,95
raincut (overbroek) € 14,95
Website www.decathlon.com

Materiaal buitenzijde 100% polyamide

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Klein beetje door de rits op 

borsthoogte

regent in bij Hals

geschikt voor vooral wandelaars,  ook voor 

fietsers

Testteam ‘Pak past in jaszak annex foedraal. 

Broekzakken met rist. Koordjes te 

kort. Simpel pak.’

anuy 
Hurricane (jack) € 16,95
Hurricane (broek) € 11,95
Website www.anuy.nl

Materiaal buitenzijde 100% nylon

afwerking     

Waterdichtheid     

gebruiksgemak     

Lekkage bij regentest Door de achternaad van de kraag

regent in bij Hals

geschikt voor vooral voor wandelaars, ook voor 

fietsers geschikt

Testteam ‘Prettige schouderventilatie en 

mooie kleurcombinatie. Valt klein. 

Voelt wat benauwd.’ 

Conclusie
Agu shinteo/shintea komt als beste uit de 
test, direct gevolgd door regatta en Agu 
passat. Hema komt als Beste Koop uit de 
bus.
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merk type Prijs Website
materiaal

buitenzijde
waterdichte 

laag

gewicht 
jack in 
gram

gewicht
broek in

gram

 
 foe-
draal 

reflectie
 bij jack

verstel
bare
 capu-
chon

reflectie
broek

broek 
afstellen 
onderzijde

eind
oordeel

opmerkingen 
afwerking

Agu Shinteo/shintea € 99,95 www.agu.nl 100% polyamide poray 5000 390 280 nee ja ja ja klittenband 9

Zeer netjes afgewerkt. 
De rits van het jack 
heeft aan de bovenkant 
een extra beleg. De 
broek heeft een extra 
flap voor op schoen.

Agu Passat € 54,95 www.agu.nl 100% polyester 100% vinyl 526 323 nee ja ja ja drukknopen 8,6
Netjes afgewerkt. Broek 
heeft maar 1 zijnaad. 
Afneembare capuchon.

Regatta

Pakkaway jacket 
herenbroek: 
Chandler  
damesbroek: 
Amelie 

€ 29,95
€ 49,95
€ 49,95

www.regatta.com
100% 
ployamide + 
PU coating

Isotex 522 369 nee nee ja nee klittenband 8,5

Heel netjes afgewerkt, 
het beleg bij ritsen had 
iets degelijker kunnen 
zijn.

INQ Rainsuit € 49,99 www.perrysport.nl 100% nylon
PU clear  

breathable coating
415 207 ja ja nee ja nee 7,2

Bij borst instelbare 
ventilatie openingen. 
Een naad bij de 
schouder is minder goed 
afgetapet.

Halfords Regenpak comfort € 39,99 www.halfords.nl 100% polyester 100 % PVC 680 398 nee ja ja ja klittenband 7
Naad bij klittenband 
beleg rits niet goed 
getapet.

HEMA Basis rainsuit € 12 www.hema.nl
100% 
polyester
+ coating

PVC coating 335 595 ja ja nee ja klittenband 7

Naad kraag zonder tape. 
Naden hier en daar niet 
goed geplakt. 
Ritsoverslag niet goed 
passend.

Quechua
Raincut (rits)
overbroek 
Raincut 

 € 14,95
 € 14,95

 www.decathlon.co
m

100% polyamide
waterdichte

coating
251 196 nee nee nee nee nee 6,9

Naad bij kraag getapet. 
Capuchon aan kraag 
zwakke verbinding. 
Zijnaden jack niet 
getapet.

Anuy
Hurricane (jack)
Hurricane (broek)

€ 16,95
€ 11,95

www.anuy.nl 100% nylon 100 % carbon 296 177 nee nee nee nee elastiek 5,4

Tape niet goed op de 
naad, hier en daar net 
afgedekt. De capuchon 
niet echt stevig.

inventarisatie

http://www.decathlon.com/�
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