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KCK-TEST: 

Tijdens een vakantie wordt veel gevraagd van 
een campingtafel. Die moet stabiel, licht, stevig 
en makkelijk inklapbaar zijn. Omdat er nogal wat 
verschillende tafels op de markt zijn, onderzoekt de 
KCK welke de beste is. Daarbij wordt geen middel 
geschuwd! 

TEKST RUUD WENTING PRODUCTIE RANDOLF DE LEEUW, ANWB TEST FOTOGRAFIE BART HAUTVAST

In de test is een keuze 
gemaakt uit het aanbod campingtafels 
waar je met z’n vieren nog ruim aan kunt 
zitten. Een goede campingtafel moet 
voldoen aan een aantal eigenschappen. 
Daar is opzetgemak er één van. Veel 
tafels hebben een vast blad, maar steeds 
meer zie je oprolbare bladen met alumi-
nium lamellen. Handig bij het opbergen, 
maar is het ook stevig? De constructie en 
de aanwezigheid van verstelbare poten 
bepalen de stevigheid. Immers, op een 
camping is de ondergrond vaak ongelijk. 
De kwetsbaarheid speelt een belangrijke 
rol bij de levensduur van een tafel. Die 
moet tegen een stootje kunnen en water-
bestendig zijn. In de test is gekeken naar 
al deze aspecten.

DE TEST 

De tafels zijn onderzocht op stoot-, kras-, 
en hittegevoeligheid. Zo hebben we een 
hete pan op het blad gezet en er een 
stalen kogel op laten vallen om de stoot-
vastheid te testen. Om de vochtbesten-
digheid te onderzoeken, hebben de tafels 
twaalf dagen en nachten buiten gestaan. 
Dat was tijdens een zeer natte periode 
in november. Daarnaast is beoordeeld of 
de tafels gemakkelijk in- en uitklappen, 
of er uitstekende delen in de weg zitten 
en of je makkelijk je vingers ergens tus-

sen krijgt. Ongeacht de opgave van de 
fabrikant, hebben we de belasting van 
de tafels getest door er een gewicht van 
dertig kilo (het gewicht van een voortent) 
op te leggen. Voorts hebben we gekeken 
naar de stabiliteit van de tafels, zitgemak 
en hanteerbaarheid. Alle beoordelingen 
bij elkaar opgeteld, resulteren in een 
totaalscore. Deze score bepaalt de defi ni-
tieve uitslag van deze uitgebreide test. 

CONCLUSIE

Uitgaande van de door ons aangelegde 
criteria komt de Crespo AL 352/09 als 
beste uit de test. Deze campingtafel 
scoort op vrijwel alle onderdelen het 
hoogst. Hij is makkelijk op te zetten en 
door de traploos verstelbare poten zeer 
geschikt voor ongelijke ondergrond. De 
Crespo AL 352/09 mag zich daarom KCK 
Testwinnaar noemen. De onderscheiding 
KCK Voordelige Keus is toegekend aan de 
Vrijbuiter Coronado. Deze tafel combi-
neert een gunstige prijs met zeer behoor-
lijke gebruikseigenschappen. 

De beste   
campingtafel

Een volledig overzicht van de 
testresultaten vind je op 
www.kck.eu.

De Crespo AL 352/09
is testwinnaar
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TEST
WINNAAR

CRESPO 
AL 352/09

Makkelijk op te zetten tafel 
met een kunststof blad. Door 
de traploos verstelbare poten is 
deze tafel zeer geschikt op 
ongelijke ondergrond. Met 
behulp van een beugel (optie) 
kun je de tafel ook voor de hel�  
gebruiken, tegen een wand 
aan. 

Prijs € 166,95
Gewicht 7,3 kg
Garantie 3 jaar 
Opgezet (lxbxh)    125x90x68-46 cm 
Ingeklapt (lxbxh)      90x63x7,5 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/M
Eigenschappen a, b, c
Extra’s m
Internet  www.crespo.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig       
Opzetten/inklap.     
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Verstelbare poten
   Stootvast blad
   Vergrendeling blad
   Scherpe delen 

GELERT 
FUT 150

Lamellentafel met een stevig 
en vlak blad. De middelste ver-
steviging van het tafelblad is 
wat lastig te monteren. Helaas 
geen verstelbare poten. 

Prijs € 99,95
Gewicht (incl. opbergtas) 5,1 kg
Garantie 1 jaar
Opgezet (lxbxh) 110x71x71 cm
Ingeklapt (lxbxh) 110x21x15 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/A/M
Eigenschappen a, b, d, n
Extra’s k
Internet  www.gelert.eu

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig        
Opzetten/inklap.      
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Waterbestendig
   Hittebestendig
   Geen verstelbare poten
   Stabiliteit

AANKOOPTIPS

1. Bedenk vóór aanschaf van een tafel waar je deze  
 tijdens de reis laat. Een pakket van bijvoorbeeld 
 80 x 80 cm of een smal pakket met een lengte van  
 meer dan 110 cm is niet altijd makkelijk op te 
 bergen. 
2. Bij slecht weer moet de tafel ook bruikbaar zijn in  
 de (voor)tent. Is er dan nog voldoende ruimte en  
 kun je er dan nog allemaal omheen zitten?
3. Kijk naar de specifi caties (watervast, verstelbare  
 poten, rolblad, hittebestendig) op de verpak - 
 king en beoordeel of die voldoen aan jouw eisen.  
 Geen of onvoldoende specifi caties? Kies dan voor  
 een ander merk.
4. Bij sommige tafels kunnen ook personen aan de  
 kop zitten, als daar tenminste geen frame in de  
 weg zit. Dat biedt plek aan twee personen extra!
5. Traploos verstelbare poten altijd goed aandraaien  
 zodat de tafel niet in elkaar zakt als je erop leunt!
6. Als een tafel waterbestendig is, wil dat niet 
 zeggen dat die de hele vakantie buiten kan staan.  
 Niet in gebruik? Droog opbergen is dan het beste. 

DE TEST

Toelichting op de gebruikte afkortingen, 
tekens en beoordelingen bij 'materiaal' en 'eigen-
schappen'. Gewicht is KCK-meting. 

A  = aluminium
K  = kunststof
M  = metaal

a  = waterbestendig
b  = hittebestendig
c  = opvouwbaar ko� ermodel
d  = opvouwbaar lamellenblad
e  = niet waterbestendig
k  = foedraal of tas
l  = opbergnet
m  = opening voor parasol
n  = weersbestendig
(a t/m e + n is opgave leverancier)

     = uitstekend
     = goed
     = redelijk
     = matig
     = slecht
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EUREKA 
MONTOUR

Slim klapsysteem waarmee je 
de tafel snel in- en uitklapt. 
Wel even de gebruiksaanwij-
zing doornemen. Individueel 
verstelbare poten in stapjes 
van 6 cm hee   zijn beperkin-
gen. Niet alle lamellen van het 
blad zitten vast, dus oppassen 
met verplaatsen.

Prijs € 99,95
Gewicht (incl. opbergtas) 6,7 kg
Garantie 3 jaar
Opgezet (lxbxh) 120x70x68-50 cm
Ingeklapt (lxbxh) 121x13,5x21 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/M/K
Eigenschappen d
Extra’s k
Internet  www.eurekaeurope.com

Beoordeling
Kwetsbaarheid       
Vochtbestendig         
Opzetten/inklap.        
Gebruik       
Totaal oordeel       

Plus en min
   Stabiliteit
   Waterbestendig
   Gevoeligheid stoten
   Beperkte verstelling poten 

BRUNNER 
TITANIUM 4 NG

De lamellen zijn ingepakt met 
krimpfolie tegen beschadigin-
gen maar die is zeer lastig te 
verwijderen. Bij het inklappen 
zitten ze in een apart opberg-
vak, ook weer om beschadin-
ging te voorkomen. De tafel 
hee   een handig opbergsys-
teem onder het blad. 

Prijs € 129,95
Gewicht (incl. opbergtas) 6,9 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 121x79x70 cm
Ingeklapt (lxbxh) 122x17x28 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/A/M
Eigenschappen a, b, d
Extra’s k, l
Internet  www.hilariustrading.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid       
Vochtbestendig     
Opzetten/inklap.     
Gebruik     
Totaal oordeel     

Plus en min
   Waterbestendig
   Geen uitstekende delen
   Beperkte verstelling poten 
   Afwerking blad

DEFA CC 
OVAAL EXCLUSIEF

Tafel met vier verstelbare 
poten voor veel variatie in 
hoogte maar de bediening is 
onhandig. De opstaande tafel-
rand is vuilgevoelig. Er zit een 
handig opbergnet onder het 
blad. 

Prijs € 110
Gewicht (incl. opbergtas) 9,9 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 150x80x70-34 cm
Ingeklapt (lxbxh) 80x75x7 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/M
Eigenschappen a, c
Extra’s k, l
Internet  www.defa.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig      
Opzetten/inklap.     
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Opzetten en inklappen
   Zichtbaarheid beschadigingen
   Hittebestendig
   Uitstekende delen tafelrand

DEFA CC 
EXTRA GROOT

Grote, vierdelige tafel die com-
pact is op te bergen. Veel zit-
plaatsen, ook op de kopse 
kant. Je moet wel oppassen 
met de uitstekende, scherpe 
vergrendelingen. 

Prijs € 115
Gewicht  9,5 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 180x80x70 cm
Ingeklapt (lxbxh) 81x48x13 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/A/M
Eigenschappen a, b, c
Extra’s --
Internet  www.defa.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig      
Opzetten/inklap.     
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Veel zitplaatsen 
   Zichtbaarheid beschadigingen
   Niet stootbestendig 
   Uitstekende vergrendeling

Veel uiterlijke gelijkenis maar met
 verschil in detail
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VOORDELIGE
KEUS

VRIJBUITER 
CORONADO

Snel opzetbare tafel. Ingeklapt 
beschermt een hoes de scherpe 
hoeken. Door de opstaande 
rand is de tafelrand vuilgevoe-
lig. Voorzien van een opbergnet 
onder het blad. 

Prijs € 79,99
Gewicht (incl. opbergtas) 8,1 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 120x80x70/46 cm
Ingeklapt (lxbxh) 80x62x7 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/M
Eigenschappen b, c, n
Extra’s k, l
Internet  www.vrijbuiter.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig      
Opzetten/inklap.      
Gebruik       
Totaal oordeel       

Plus en min
   Stabiel
   Hittebestendig
   Zichtbaarheid diepe krassen
   Uitstekende delen tafelrand

BO-CAMP 
PREMIUM

Snel opzetbare en inklapbare 
tafel. Dit model hee   scherpe, 
onbeschermde hoeken aan de 
scharnierzijde in opgevouwen 
toestand. De hoogteverstelling 
van de tafelpoten is onhandig 
en de tafelrand is vuilgevoelig. 

Prijs € 114,95
Gewicht  9,7 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 150x80x70-34 cm
Ingeklapt (lxbxh) 80x75x7 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/M
Eigenschappen a, b, c
Extra’s l
Internet  www.bo-camp.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig      
Opzetten/inklap.      
Gebruik       
Totaal oordeel       

Plus en min
   Stootvast blad
    Gemakkelijk opzetten/inklappen
   Vergrendeling blad
   Zichtbaarheid diepe 

 beschadiging

EUROTRAIL 
CHARTRES

Stabiele tafel met hittebesten-
dig blad en daaronder een net 
van gaas. Ook de tafelrand van 
dit model is door de opstaande 
rand vuilgevoelig. 

Prijs € 129,95
Gewicht (incl. opbergtas) 8,1 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 120x80x70/46 cm
Ingeklapt (lxbxh) 80x62x7 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/M
Eigenschappen a, b, c
Extra’s k, l
Internet  www.eurotrail.info

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig      
Opzetten/inklap.      
Gebruik       
Totaal oordeel       

Plus en min
   Stabiliteit
   Hittebestendig
   Uitstekende delen tafelrand
    Zichtbaarheid diepe beschadi-

ging

OUTWELL 
FREDERICTION

Een zeer stabiele tafel mits alle 
zes poten de grond raken. Door 
het dessin van het blad vallen 
beschadigingen niet snel op. 
Niet goed waterbestendig. Die 
waarschuwing ontbreekt op de 
verpakking. 

Prijs € 149,95
Gewicht  6,6 kg
Garantie 2 jaar
Diameter opgezet 120 x 68 cm
Ingeklapt (lxbxh) 120x61x7 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/A
Eigenschappen c
Extra’s --
Internet  www.outwell.com

Beoordeling
Kwetsbaarheid       
Vochtbestendig       
Opzetten/inklap.      
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Stootvast blad
   Beschadigingen niet snel zicht-

 baar
   Slecht waterbestendig
   Niet hittebestendig

Met een � alen kogel is 
het tafelblad getest
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BASECAMP 
NEVADA

Een voordeel is dat deze tafel in 
hoogte verstelbaar is (drie stan-
den), al is het systeem met de 
kogelveertjes wat onhandig 
omdat je elke poot stap voor 
stap moet verstellen. Op de 
verpakking staat dat het blad 
vochtgevoelig is en dat blijkt 
ook wel uit de praktijkproef. 

Prijs € 88,95
Gewicht 7,7 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 150x80x70-34 cm
Ingeklapt (lxbxh) 80x77x7 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren K/A/M
Eigenschappen c, e
Extra’s l
Internet  www.basecamp.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig       
Opzetten/inklap.      
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Blad niet stootgevoelig
   Gemakkelijk opzetten en 

 inklappen
   Niet hittebestendig
   Niet waterbestendig

CAMPART 
TRAVEL

Door de dwarsverbinding tus-
sen de poten zou deze tafel 
steviger moeten staan maar 
dat is niet het geval. De lamel-
len zitten niet goed vast en dat 
is lastig met verplaatsen. Voor-
zien van een opbergnetje onder 
het blad.

Prijs € 89,95
Gewicht (incl. opbergtas) 7 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 140x80x70 cm
Ingeklapt (lxbxh) 136x22x20 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/A/M
Eigenschappen d
Extra’s k, l
Internet  www.tristar.eu

Beoordeling
Kwetsbaarheid     
Vochtbestendig         
Opzetten/inklap.     
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Waterbestendig
   Geen uitstekende delen tafelrand
   Geringe verstelbaarheid poten
   Stabiliteit

BARDANI 
PRIMATO GRANDE

Op het oog een fraaie en hand-
zame tafel maar nader beke-
ken liggen de dwarsverbindin-
gen niet mooi vlak. Bovendien 
laten de lamellen snel los als je 
de tafel verplaatst. 

Prijs € 79,99
Gewicht (incl. opbergtas) 6,5 kg
Garantie 2 jaar
Opgezet (lxbxh) 140x80x68 cm
Ingeklapt (lxbxh) 135x20x19 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/A/M
Eigenschappen d
Extra’s k
Internet  www.bardani.nl

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig        
Opzetten/inklap.      
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Waterbestendig
   Tafelblad kan tegen een stootje
   Beperkte verstelbaarheid poten
   Niet stabiel

VANGO 
MULBERRY

De tafel met de laagste score. 
De buitenste dwarsstukken van 
het tafelblad bewegen onder 
belasting. Slechte bevestiging 
van de lamellen.

Prijs € 65
Gewicht (incl. opbergtas) 5 kg
Garantie 1 jaar
Opgezet (lxbxh) 110x72x69 cm
Ingeklapt (lxbxh)  105x23x15 cm
Materiaal blad/frame/
scharnieren A/A/M
Eigenschappen d
Extra’s k
Internet  www.vango.co.uk

Beoordeling
Kwetsbaarheid      
Vochtbestendig         
Opzetten/inklap.     
Gebruik      
Totaal oordeel      

Plus en min
   Waterbestendig
   Hittebestendig
   Niet stabiel
   Geringe verstelbaarheid poten
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