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Eén ding is zeker. Na een 
lange rit naar de vakantiebestemming en 
het opzetten van (voor)tenten heeft nie-
mand zin om óók nog eens lang bezig te 
zijn met een ingewikkeld campingkastje. 
Daarom is opzetgemak zo belangrijk. En 
dan niet alleen voor kluskampioenen, 
maar ook voor de kampeerder met twee 
linkerhanden. Gelukkig bieden steeds 
meer fabrikanten eenvoudige uitklapsys-
temen. Nog meer goed nieuws: over geen 
enkele kast doen we langer dan een half 
uur. De snelste staat zelfs al in 57 secon-
den, klaar voor gebruik. 

Zwaar op de proef gesteld
Zo’n multifunctioneel kookeiland móét 
ook goed staan. Want stabiliteit is 

belangrijk voor een kast waar je op kookt, 
snijdt en schenkt. Vandaar dat de kasten 
op een oneffen ondergrond worden 
geplaatst, om vervolgens het topblad 
weer waterpas te zetten met de uit-
schuifbare pootjes – aanwezig in elk 
model. De kastplankjes krijgen een belas-
ting van 40 kilogram, hoogstwaarschijn-
lijk veel meer dan ze in de praktijk ooit 
krijgen. Alle kasten kunnen die belasting 
aan, maar in een paar gevallen hangen de 
plankjes wél flink scheef. Een zekere 
robuustheid verwachten we ook van het 
topblad. Dat moet uiteraard hittebesten-
dig en liefst ook krasbestendig zijn. In elk 
geval een gloeiend hete pan kunnen ver-
dragen zónder onderzetter, een test die 
niet elk model glansrijk doorstaat. Ook 

tegen een doorsnee keukenmes blijkt 
niet elke toplaag bestand. Oppassen dus 
met het snijden van die droge Franse 
worst na wat glazen Chardonnay. Tot 
slot de constructie. Zit de kast stevig en 
logisch in elkaar? Daarbij komt een flink 
aantal ‘verrassingen’ naar boven. Van 
losse aluminiumrandjes tot een wind-
scherm zónder uitsparing voor een gas-
slang.

geen echte winnaar
Helaas voldoet geen enkele keukenkast 
aan onze eisen. Lastig om op te zetten, 
een krap topblad, vuilgevoelige lamellen, 
wiebelige plankjes, topbladen die niet 
goed tegen hitte bestand zijn. Aan elke 
kast mankeert wel iets, de meeste verto-
nen zelfs meer gebreken. Vandaar dat we 
in deze test geen KCK Testwinnaar win-
naar aanwijzen. De Campart Travel 
(€ 99,95), de Eurotrail Tarbes QSS 
(€ 89,95) en Bo-Camp Kookkast Easy-to-
Fold (€ 79,95) scoren wel net iets beter 
dan de rest en behoren ook nog eens tot 
de goedkopere kasten uit de serie. 

campingkasten
TesT

TEKST En ondErzoEK JORIS VAN DROOGE/ANWB TESTEN foTografiE BART hAuTVAST

op zich zijn ze erg handig in tent en voortent, zo’n campingkast voor een kook-
toestel en opslag van proviand en pannen. maar voldoen ze ook aan eisen zoals 
stabiliteit, opzetgemak en belasting? de kck heeft negen kasten met een hittebe-
stendig werkblad getest. 
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Defa CC Luxe KooKeiLand 

de verpakking juicht: ‘Binnen 30 seconden 
klaar voor gebruik!’ dat blijkt ietwat opti-
mistisch, het kost ons vier minuten. de 
kast biedt aardig wat bergruimte en naast 
het kookstel blijft er genoeg plek over voor 
andere culinaire bezigheden. Het topblad is 
zeer hitte-bestendig, maar laat wél vocht 
en vet door tussen de lamellen. de kast-
plankjes gaan scheef hangen wanneer ze 
belast worden en een windscherm wordt 
ondanks de daarvoor aangebrachte uitspa-
ringen niet bijgeleverd (meerprijs: € 12,95). 
de kast is ook nog eens behoorlijk wiebelig, 
leun zeker niet op de rand.

eurotrail TarBes Qss

dit keukenmeubel met handig uitklapsys-
teem is in zeven minuten gebruiksklaar. de 
binnenkast bevestig je met klittenbanden 
aan het frame. dat voelt eerst wat half-
slachtig, maar blijkt in de praktijk toch aar-
dig te werken. Het topblad bestaat uit een 
serie stevige, zeer hittebestendige alumi-
nium lamellen. nadeel is de ruimte tussen 
die plankjes, waar vet en andere kookres-
ten doorheen kunnen druppelen. Het meu-
bel is vrij smal: handig voor kleinere tenten, 
maar naast je kookstel blijft er weinig 
ruimte over. Wie flink wil gaan kokkerellen, 
heeft een tweede werkblad nodig.  

Bo-Camp KooKeiLand 
WaTerproof

door alle buizen en koppelstukken duurt de 
constructie bijna 20 minuten. op het eind 
zit het frame iets scheef, zodat de vierde 
schroef pas na enkele pogingen (en kracht-
termen) past. ook de afwerking laat te 
wensen over. eén (scherp!) aluminium-
randje zit los. Verder staan de uitsparingen 
voor het windscherm niet in een rechte lijn 
en blijkt het topblad niet goed opgewassen 
tegen een hete pan. Jammer, want verder 
is dit een mooie, stabiele kast. ook nog 
eens prima bestand tegen zware belasting. 
Naschrift: Bo-Camp adviseert het gebruik 
van een onderzetter onder hete pannen. 

SpecificatieS
Gewicht 9 kg 
formaat in draagtas 
(hxbxd) 14 x 104 x 53 cm
formaat uitgeklapt 
(hxbxd)  82 x 104 x 53 cm
aantal opbergvakken 4
extra’s  steekzakken aan de zijkant,
 draagtas    

BeoordelinG
opzetgemak      
Stabiliteit   

 

 
 

 
 

 
constructie    

 

 
 

 
Belasting   

 

 
 

 
 

 
Kwaliteit topblad     

 

 
eindoordeel    

 

 
 

 

prijs € 129 
(optioneel windscherm € 12,95)
i  www.defa.nl  
(0314) 39 11 89

SpecificatieS
Gewicht  8,3 kg
formaat in draagtas 
(hxbxd)  8,5 x 72 x 50 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd)  81 x 72 x 52 cm 
aantal opbergvakken 3 
extra’s  windscherm, steekzak 
 aan de zijkant, draagtas  

BeoordelinG
opzetgemak    

 

 
 

  
Stabiliteit     

 

 
constructie    

 

 
 

  
Belasting    

 

 
 

  
Kwaliteit topblad     

 

  
eindoordeel       

 

 

prijs € 89,95

i  www.eurotrail.info 

SpecificatieS
Gewicht 8,6 kg 
formaat in draagtas 
(hxbxd) 7,5 x 74,5 x 48 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd) 80,5 x 74,5 x 48  cm
aantal opbergvakken 2 
extra’s steekzakjes aan de zijkant,
 draagtas, windscherm

BeoordelinG
opzetgemak   

 

 
 

 
 

 
Stabiliteit     

 

 
constructie    

 

 
 

 
 

 
Belasting     

 

 
Kwaliteit topblad   

 

 
 

 
 

 
eindoordeel    

 

 
 

 

prijs € 85,95

i  https://webshop.vahb.nl  
(076) 524 44 11
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Bo-Camp KooKKast 
Easy-to-Fold

deze scherpgeprijsde, no-nonsense Bo-
Camp Kookkast Easy-to-Fold laag heeft 
een vernuftig uitvouw- en uitschuifsys-
teem. Even worstelen, maar na zes minu-
ten staat de boel. Het meubel heeft twee 
grote opbergvakken en vier steekzakjes. 
Vreemd (en potentieel gevaarlijk) is, dat het 
topblad los op de kast ligt. Bovendien blijkt 
die toplaag niet zeer hittebestendig; een 
hete pan geeft lichte vervormingen. Wel 
zijn we te spreken over het fraaie design en 
de aangename kleur. Bovendien staat de 
bijna vierkante kast zo stabiel als een 
betonblok. Naschrift: Bo-Camp adviseert 
een onderzetter onder hete pannen. 

Crespo KooKEiland al-105

staat dankzij het eenvoudige uitklapsys-
teem binnen een minuut. Het leggen van 
plankjes en tafelblad kost je nog eens 
(krap) drie minuten. dat tafelblad is helaas 
niet zeer hittebestendig: een hete pan trekt 
kringen in de toplaag. desondanks is dit 
een stabiele kast met veel opbergruimte en 
enkele slimme gadgets. Zoals zes haakjes 
voor het ophangen van theedoeken of 
ander keukengerei. Met twee hangslotjes 
kun je de ritsen vergrendelen om grijpgrage 
kinderhanden weg te houden. toch zijn die 
extraatjes de forse prijs niet waard. 
Naschrift: Crespo adviseert het gebruik van 
een onderzetter onder hete pannen. 

Defa CC KooKKast dE luxE

de enige kast met ‘openluchtplankjes’, plus 
twee opbergvakken achter een rits, voor 
ongediertegevoelige levensmiddelen. Het 
hittebestendige kookblad bestaat uit alu-
minium lamellen, het iets lagere tafelblad 
gebruik je voor overige keukenwerkzaam-
heden. dit is niet heel krasbestendig, dus 
voorzichtig met snijden. de kast lijkt 
gecompliceerd, maar het opzetten is in 
twaalf minuten gedaan. Het geheel oogt 
én voelt wel wat fragiel, desondanks kan de 
kast volle belasting redelijk goed aan. ook 
hier geldt: het kookblad met lamellen is 
lastig schoon te houden, omdat vet ertus-
sendoor kan druipen. Geen windscherm.

SpecificatieS
Gewicht 7,2 kg 
formaat in draagtas 
(hxbxd) 13 x 62 x 61 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd) 80 x 61 x 51 cm
aantal opbergvakken 2
extra’s Vier steekzakjes aan 
 de zijkant, draagtas 

BeoordelinG
opzetgemak           

 

 
Stabiliteit     

 

  
constructie    

 

 
 

   
Belasting     

 

   
Kwaliteit topblad   

 

 
 

 
 

 
eindbeoordeling      

 

 

prijs € 79,95

i  https://webshop.vahb.nl  
(076) 524 44 11 

SpecificatieS
Gewicht 8,4 kg 
formaat in draagtas
(hxbxd)  14 x 92 x 68 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd)  83 x 92 x 57 cm
aantal opbergvakken 4
extra’s zes haakjes, vier steekzakken, 
 twee hangslotjes, draagtas 

BeoordelinG
opzetgemak      
Stabiliteit    

 

 
 

  
constructie    

 

 
 

  
Belasting    

 

 
 

  
Kwaliteit topblad   

 

 
 

 
 

 
eindoordeel     

 

 
 

  

prijs € 137,50 
(optioneel windscherm vanaf € 27,75)

i  www.crespo.nl (076) 524 44 11

SpecificatieS
Gewicht 8,9 kilo 
formaat in draagtas
(hxbxd) 11 x 75 x 49 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd) 80 x 147 x 80 cm 
aantal opbergvakken 6
extra draagtas

BeoordelinG
opzetgemak    

 

 
 

  
Stabiliteit    

 

 
 

   
constructie    

 

 
 

  
Belasting    

 

 
 

  
Kwaliteit topblad     

 

 
eindoordeel    

 

 
 

 

prijs € 119

i  www.defa.nl  (0314) 39 11 89

     = uitstekend  -       = goed  -       = redelijk  -       = matig  -       = slecht

Opzetgemak is voor deze
kasten zo belangrijk
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TesT

WesTfield ModucaMp kast 
dubbele deur

uit de enorme draagtas komt een indruk-
wekkende verzameling tafelpootjes, buizen, 
plankjes en hoekpunten tevoorschijn. Het 
opzetten is een domper. een plastic 
schroefdraad is na één keer scheef draaien 
iets verbogen, en daarna amper nog los of 
vast te krijgen. ook het monteren van het 
windscherm is onnodig ingewikkeld. pas na 
30 minuten zijn we klaar. Jammer, want 
dit is een heel mooie, luxe kast. enkele 
pluspunten: véél opbergruimte, groot wind-
scherm, rits voor de gasfles en een groot 
hittebestendig blad. Zo groot dat het bijna 
voelt alsof je thuis staat te koken. Maar ja, 
daar betaal je dan ook flink voor. 

CamParT travel caMping-
keuken (ki-0755)  

deze kofferachtige verschijning toveren wij 
in slechts 57 seconden om tot keukenmeu-
bel, de makkelijkst op te zetten kast uit de 
test. Zes vakken bieden veel opbergruimte, 
aan de zijkant zitten evenveel handige 
steekzakken en op het brede blad houd je 
voldoende ruimte over naast je kookstel. 
de opbergvakken zitten redelijk stevig op 
hun plek, maar vooral de twee middelste 
vakken gaan wat scheef hangen onder 
belasting. Helemaal niet fijn: door een 
warme pan wordt het topblad gloeiend 
heet. een windscherm ontbreekt. 

defa linecaMp alu 
kookeiland 

Met een opzetduur van 19 minuten 
behoort deze kast tot de lastige categorie. 
erg ingewikkeld is het niet, maar alles op 
de goede plek krijgen kost de nodige kracht 
én doorzettingsvermogen. dan staat deze 
stemmig blauwe kast wel als een huis. 
voorzien van vier grote opbergvakken en 
helaas ook wat minpunten. Zo is de plaat-
sing van het windscherm nogal onhandig: 
precies in het midden van het grote werk-
blad. resultaat is veel loze ruimte achter 
en naast dat scherm. verder hangen de 
plankjes erg scheef onder belasting en 
helemaal vreemd: het windscherm heeft 
geen uitsparing voor een gasslang. 

SpecificatieS
Gewicht 11,8 kg
formaat in draagtas
(hxbxd) 12 x 113 x 52 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd) 85 x 113 x 52 cm
aantal opbergvakken 4
extra’s groot windscherm met pocket. rits 
gasfles in de bodem. voetjes op bolhoofden

BeoordelinG
opzetgemak   

 

 
 

 
 

 
Stabiliteit     

 

  
constructie    

 

 
 

 
Belasting    

 

 
 

  
Kwaliteit topblad     

 

 
eindoordeel    

 

 
 

 

prijs € 149,90

i  www.westfield-gimeg.nl  
(030) 662 95 00

SpecificatieS
Gewicht 10,2 kg
formaat ingeklapt 
(hxbxd) 8,5 x 84 x 51,5 cm 
formaat uitgeklapt 
(hxbxd) 80,5 x  84 x 51,5 cm 
aantal opbergvakken 6
extra’s zes steekzakken aan de zijkant 

BeoordelinG
opzetgemak      
Stabiliteit     

 

 
constructie    

 

 
 

  
Belasting    

 

 
 

   
Kwaliteit topblad   

 

 
 

 
 

   
eindoordeel      

 

 

prijs € 99,95

i  www.tristar.eu  
(013) 594 03 98

SpecificatieS
Gewicht 9,1 kg 
formaat in draagtas 
(hxbxd) 12 x 92 x 39 cm
formaat uitgeklapt 
(hxbxd) 79 x 92 x 49,5 cm 
aantal opbergvakken 4
extra’s steekzakken aan de zijkant, 
 windscherm, draagtas

BeoordelinG  
opzetgemak   

 

 
 

 
 

 
Stabiliteit    

 

 
 

   
constructie   

 

 
 

 
 

 
Belasting    

 

 
 

  
Kwaliteit topblad     

 

  
eindoordeel    

 

 
 

 

prijs € 95 

i  www.defa.nl 
(0314) 39 11 89
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