
Test
Picknick-
tafels voor 
onderweg
Koffermodel picknicktafels 
zijn compact, weersbe-
stendig en handig op te 
bergen. Geen wonder dat 
ze zo populair zijn op de 
camping (en thuis!). Wij 
testen twaalf modellen op 
opzetgemak, stabiliteit, 
materiaal en afwerking en 
kennen ook dit keer de titel 
KCK Testwinnaar en de KCK 
Voordelige keus toe. 

Teks Ruud WenTinG FoTograFie BeRTel KolThof

Defa luxury line met banken

Grote tafel met vier losse krukjes. die zitten opgeborgen in de 
koffer (dubbelgevouwen tafelblad). de tafel heeft verstelbare 
pootjes en een beveiliging tegen het inklappen. het blad is 
gemaakt van waterproof materiaal, de krukjes zijn van alumi-
nium. licht en gemakkelijk op te zetten. de krukjes zijn stabiel 
maar de tafel laat te wensen over.  

Picknicktafel van aluminium frame met stalen profieltjes en 
harde kunststof vergrendeling. Zelfde uitklapsysteem als de Bo-
Camp family speciaal. Krukjes zitten wat harder. ook hierbij op 
elke kant van de tafel een zitplaats en ruimte om er losse kruk-
jes bij aan te schuiven. Veel werk om het uit te klappen want elk 
krukje kost je meerdere handelingen. de stabiliteit is heel goed. 
het blad is bovendien hittebestendig en de hele set waterproof.  

dit koffermodel herbergt een uitklapbare tafel en twee bankjes 
van aluminium en staal. de tafel heeft een aluminium blad 
(lamellen) en je bergt hem op in de twee banken. die vormen 
samen een koffer. een licht, compact en handzaam geheel. het 
materiaal is waterproof. de afwerking is prima, al blijft het 
oppassen met je vingers bij de scharnieren van de banken als je 
het zaakje inklapt. de bankjes staan stabieler dan de tafel. 

Prijs € 110 
Gewicht  9 kg
Tafel (lxbxh) 90x57x70 cm
Pakformaat 93x10x27 cm
Internet www.defa.nl

Opzetgemak      
Stabiliteit     
Materiaal      
Afwerking     

Prijs € 127,50
Gewicht 9,2 kg
Tafel (lxbxh) 120x90x70 cm
Pakformaat 70x58x10 cm
Internet www.defa.nl

Opzetgemak      
Stabiliteit     
Materiaal      
Afwerking      

Prijs € 119,95
Gewicht 11 kg
Tafel (lxbxh) 96x78x67 cm
Pakformaat 48x78x10 cm
Internet www.vahb.nl

Opzetgemak       
Stabiliteit       
Materiaal     
Afwerking      

Prijs € 135
Gewicht 18 kg
Tafel (lxbxh) 120x70x70 cm
Pakformaat 125x22x21 cm
Internet www.defa.nl

Opzetgemak      
Stabiliteit      
Materiaal     
Afwerking     

een brede maar smalle kampeertafel met twee losse banken 
waarop gemakkelijk drie personen naast elkaar kunnen zitten. 
de tafel berg je op in de banken, die op hun beurt weer in een 
handige koffer vormen. het setje is geheel waterproof. de ban-
ken zijn robuust uitgevoerd en ze zitten zeer stabiel. de tafel 
heeft een ingenieus opzetsysteem met een oprolbaar blad van 
aluminium lamellen. de stabiliteit van de tafel redelijk omdat 
de vier enigszins flexibele poten oneffenheden van de onder-

Defa luxe CC kampeerset

Defa CC kampeertafel met losse krukjesBo-Camp Premium familytafel
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Van licht en compact 
tot zwaar en robuust

Bo-Camp picknicktafel met krukjesDefa CC picknicktafel de luxe

Brede tafel van aluminium met daarbij vier losse krukjes die je 
in de tafel kunt opbergen. onder de tafel hangt een opbergnet. 
dat is best handig, al zit het wel in de weg als je lange benen 
hebt. de krukjes zitten lekker maar ze zijn wel erg laag (34 cm) 
waardoor je als volwassene ook als een kind aan tafel zit. de 
tafel is van gecoat Mdf dus slechts beperkt waterproof. Met 7,5 
kg het lichtste setje uit de test. ook heel compact op te bergen.

dezelfde tafel als de blauwe Bo-Camp family Classic maar dan 
in aluminium uitgevoerd. dit keer hebben de krukjes wel een 
vergrendeling. het gebruik van aluminium heeft geen invloed 
op de stabiliteit, die is nog steeds matig. het oogt wel wat luxer 
dan de kunststof uitvoering. in het midden van de tafel zit een 
gat voor een parasol. de set is waterproof.

Picknicktafel met een harde, kunststof blad met uitsparing voor 
een parasol. de krukjes zijn bekleed met wat zachter kunststof. 
Je hebt de ruimte want op elke kant van de tafel is een zit-
plaats. Je zou er zelfs met acht personen (kinderen) aan kunnen 
zitten. Veel werk om op te zetten want elk krukje kost je drie 
handelingen. Bovendien klap je het geheel uit door de tafel op 
z’n kop te zetten. Vervolgens het setje omdraaien en dat is las-

Koffermodel picknicktafel met twee krukjes aan dezelfde kant. 
de tafel heeft een harde, kunststof blad, de krukjes hebben een 
zitting van wat zachter plastic. de rest is van aluminium. Snel 
opzetbaar en licht in gewicht. Krukjes hebben geen vergrende-
ling. Wel waterproof dus lekker buiten laten staan in de regen is 
geen probleem. het tafelblad is niet erg stabiel en buigt door op 
de hoeken als je er op leunt. 

Prijs € 99,99
Gewicht 11 kg
Tafel (lxbxh) 96x78x67 cm
Pakformaat 48x78x10 cm
Internet www.vahb.nl 

Opzetgemak       
Stabiliteit      
Materiaal      
Afwerking      

Prijs € 104,95
Gewicht 9,5 kg
Tafel (lxbxh) 86x67x70 cm
Pakformaat 86x34x12 cm
Internet www.vahb.nl

Opzetgemak       
Stabiliteit       
Materiaal     
Afwerking     

Prijs € 85
Gewicht 11 kg
Tafel (lxbxh) 120x60x70 cm
Pakformaat 60x60x8 cm
Internet www.cjagencies.nl

Opzetgemak       
Stabiliteit      
Materiaal      
Afwerking      

Prijs € 82,85
Gewicht 10 kg
Tafel (lxbxh) 86x68x70 cm
Pakformaat 86x34x12 cm
Internet www.vahb.nl

Opzetgemak       
Stabiliteit       
Materiaal     
Afwerking      

Prijs € 124,95
Gewicht 12 kg
Tafel (lxbxh) 92x82x70 cm
Pakformaat 92x41x10 cm
Internet www.vahb.nl 

Opzetgemak       
Stabiliteit      
Materiaal      
Afwerking      

Prijs € 99
Gewicht 12 kg
Tafel (lxbxh) 149x82x67 cm
Pakformaat 86x36x11 cm
Internet www.defa.nl

Opzetgemak     
Stabiliteit      
Materiaal      
Afwerking     

Aluminium picknicktafel met twee bankjes en twee krukjes. Met 
groot tafelblad waar je met z’n zessen aan kunt zitten. de tafel 
is inklapbaar en in de koffer die dan ontstaat, zitten de andere 
onderdelen verborgen. de krukjes en bankjes zijn redelijk stabiel, 
zolang je er op zit. de tafel is geschaard en heeft verstelbare 
pootjes. de stabiliteit is redelijk. Waterproof. 

een koffermodel picknicktafel dat uit één geheel bestaat. het 
tafelblad klap je uit, gevolgd door de krukjes. Snel en eenvoudig. 
Tafel en krukjes zijn gemaakt van aluminium met bamboe. 
Bamboe is sterk, waterbestendig en het heeft een mooie uit-
straling. Bij dit model zitten twee krukjes aan dezelfde kant 
waardoor het blad lijkt te zweven. Wel mooi, niet stabiel. Boven-
dien is het draagvermogen van de tafel beperkt want het buigt 
op de hoeken door als je er op leunt.

Bo-Camp familytafel speciaalBo-Camp family Classic

Vango furniture SetBo-Camp familytafel Alu
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Bardani Barcelona

Koffermodel picknickset met tafel en bankjes van hout met sta-
len onderstel. Ruikt lekker! Afwerking is goed want zelfs de 
schroef/spijkergaatjes zijn geplamuurd. de poten van de tafel 
zijn stevig maar niet verstelbaar. dat geldt ook voor de poten 
van de bankjes. Bankjes berg je voor transport op in de tafel. 
Goede zit, veel beenruimte. het houtwerk zal na verloop van tijd 
verkleuren en onderhoud vergen om waterbestendig te blijven.

Prijs € 89,95
Gewicht 13 kg
Tafel (lxbxh) 100x62x70 cm
Pakformaat 100x62x9 cm
Internet www.de-wit.nl 

Opzetgemak     
Stabiliteit      
Materiaal      
Afwerking      

Prijs € 89,95
Gewicht 17 kg
Tafel (lxbxh) 113x68x72 cm
Pakformaat 113x68x9 cm
Internet www.de-wit.nl

Opzetgemak       
Stabiliteit      
Materiaal      
Afwerking      

Robuuste, lange tafel met dito bankjes die je heel snel opzet. 
uitgevoerd in onderhoudsvrij kunststof en stalen, gepoedercoat 
frame. Bankjes en tafel voorzien van inklapbeveiliging. Redelijk 
stabiel met prettige zit- en tafelhoogte. Bankjes berg je op in de 
tafel. onhandig grote pakmaat en met 17 kg aan de zware 
kant. 

Bardani Rio picknickset

VOOR-
DELIGE
KEUS

Beoordeling

     = uitstekend

     = goed

     = gemiddeld

     = matig

     = slecht

Conclusie
Testwinnaar is de Bo-Camp Premium familitafel. Scoort hoog op stabiliteit, 
materiaal en afwerking. Mooie uitstraling en laag in gewicht. het meerwerk 
bij het opzetten neem je op de koop toe. de defa luxury line met banken 
scoort ook hoog maar is duurder en zwaarder. het predikaat KCK Voordelige 
Keus is dit keer voor de Bardani Rio picknickset. Goed, goedkoop, stabiel en 
met een mooi natuurlijk materiaal. •

Grote verschillen 
in stabiliteit
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