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Huur eens een

Try-out voor beginnende  
kampeerder
Anderhalf jaar geleden ontdekte 
Ruben De Wasch een gat in de markt. 
Omdat hij opzag tegen de stevige inves-
tering voor een eerste probeer sessie 
tentkamperen met vrouw en dochtertje, 
ging hij op zoek naar een kant-en-klaar 
huurkampeer pakket. Zonder succes. 
Vandaag is het echter Ruben zelf die het 
andere gezinnen gemakkelijk maakt.
Kledij en etenswaren, veel meer 
dien je thuis niet bijeen te zoeken. 
De GlampingKit vult de basisbehoeften 
slapen en koken immers vakkundig in, 
en gooit er nog een portie luxe, sfeer 
en gezelligheid bovenop.

Het transport
Deze keer geen zorgen dat niet 
alles in de autokoffer past ... Wie de 
GlampingKit huurt, krijgt een Daxara-
bagagewagen met schokdempers mee, 
die netjes volgeladen klaarstaat in 

Ruddervoorde of op aanvraag bij je 
thuis wordt bezorgd. Op die aanhanger 
is een imperiaal voorzien waarop je 
je eigen fietsendrager kan bevestigen. 
We krijgen ook een elektrische koelbox 
overhandigd die achterin de wagen 
onze boter, broodbeleg en drankjes 
fris mag houden.
Eenmaal op bestemming aangekomen, 
opent het bagagedeksel verbazingwek-
kend vlot door middel van gasveren en 
kan het uitladen van de ‘verrassings-

pakketjes’ beginnen. Dat voelt net aan 
als Kerstmis, want bijna alle items 
zitten in een aparte (stoffen) zak, 
kartonnen doos of krat. Allemaal wel 
mooi en ordelijk, maar alles moet 
natuurlijk weer zijn eigen omhulsel in 
bij het inladen. Ook aan de kinderen 
blijkt gedacht. Zij storten zich meteen 
op een Kubb-spel en op waterpistolen, 
zodat wij de handen vrij hebben om 
de fraaie katoenen nomadentent – een 
CanvasCamp Sibley 500 ProTech – op 
te zetten. Een klus die zelfs door één 
persoon op een halfuur geklaard wordt: 
het grondzeil uitspreiden, de haringen 
stevig vastpinnen (in ons geval in de 
hardnekkige West-Vlaamse kleigrond), 
de centrale paal door de deuropening 
binnen rechtzetten, het A-frame instal-
leren, de stormkoorden verankeren en 
aanspannen. Een makkie dankzij het 
bundeltje met tips & tricks dat Ruben 
ons meegaf bij vertrek. Binnenin 
ontstaat een riante ‘balzaal’ met een 
diameter van 5 m en 3 m hoogte.

Glamoureus kamperen
Tijd om ons kamp verder op te zet-
ten. Om te beginnen vouwen we de 
isolerende tentdekens open voor onder 
onze zelfopblazende slaapmatten en 
stoppen we de frisse lakenzakken in 
onze vier comfortabele katoenen taupe 
slaapzakken. Slapen zullen we hier 

TEKST & FOTO’S:
Anne Suys
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GlampingKit
Bij goed uitgerust kamperen met de tent komt al snel 
een omvangrijke uitzet kijken. Wij lieten het inpakken 
over aan GlampingKit, koppelden hun bagagewagen vol 
mooie spulletjes aan onze wagen en weg waren wij voor 
een comfortabele kampeertrip in stijl.
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Smullen van s’mores boven  
de vuurschaal.
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zeker doen als marmotten. Meer dan 
voldoende materiaal is aanwezig om 
onze tent zowel binnen als buiten prak-
tisch en gezellig in te richten. We instal-
leren de voortent met eronder onze 
kookhoek, een 3-pitsgasvuur met gasfles 
op een lage bamboe klaptafel.
Van de items uit de Bo-Camp Urban 
Outdoor-collectie beginnen onze oogjes 
spontaan te fonkelen: een relax lounge-
stoel, bamboe eettafels, opvouwbare 
legkast, vuurschaal met inklapbare 
poten, zwart-wit geruit rond tapijt, 
zelfs ‘gepimpte’ kratjes ... Deze spullen 
zouden niet misstaan op ons terras, 
of zelfs in onze woonkamer. Dat alles 
draagt bij tot een luxueuze en trendy 
sfeer, een gevoel dat de tent op zich ook 
al uitstraalt. Laten we zeggen dat we 
niet uit de toon vallen naast de hippe 
candywit-kersenrode VW T6 California 
Ocean van de buren.

Jerrycan, snijplank, dunschiller, 
bestekset, servies, vergiet ... het komt 
allemaal goed van pas. Voor de door-
gewinterde tentkampeerder zijn andere 
accessoires in deze kampeerset er 
dan weer een tikkeltje over, zoals de 
broodrooster voor op het gasvuur, de 
katoenen vlaggetjes en dierenhuiden ter 
versiering, maar als je over the top wil 
‘glampen’, worden al je wensen ingewil-
ligd. Echt álles is aanwezig, ook net die 
dingen die je al eens durft te vergeten 
als je maar één keer per jaar gaat tent-
kamperen: veger en stofblik, citronella-
kaars, wijnglazen, sponsje/vaatdoek/
zeep, zesdelige kruidenset ... Het enige 
wat wij nog missen, zijn hoofdkussens, 
een extra parasol voor schaduw boven 
de eettafel en enkele rollen wc-papier. 
Maar wie weet, misschien krijgen ook 
die zaken na onze feedback een plekje 
in het pakket.

Het prijskaartje
GlampingKit heeft twee soorten kits te 
huur. Voor 2 à 3 personen tel je € 500 per 
week neer, voor 4 à 5 personen € 600, 
inclusief het gebruik van de bagage-
wagen. Vergeet niet dat je daar bovenop 
nog de staanplaats op een camping 
dient te betalen. Als het wat meer mag 
zijn, profiteer je met de GlampingKit wel 
van een complete en trendy uitrusting 
en ben je niet beperkt tot campings die 
ingerichte luxekampeertenten aanbie-
den. Zo kozen wijzelf het kinderparadijs 
Hoeve Maedelstede in Lo-Reninge uit 
om volledig offline te herbronnen.

Topidee
Wil je het tentkamperen voor een eerste 
keer uitproberen zonder dat je iets 
cruciaals zou kunnen vergeten? Heb je 
niet voldoende stockageruimte in huis 
om kampeermateriaal het hele jaar 
door op te bergen? Zoek je een hippe 
kampeeruitrusting voor ‘five minutes 
of fame’ op Instagram, zonder daar 
handenvol geld aan uit te geven? Of hou 
je er gewoon van dat iemand anders je 
koffers pakt? Dan is de GlampingKit 
een ware ontdekking. △

Info www.glampingkit.be

Set t.w.v. € 180,90

1 Zo richtten wij de (voor)tent in. De kleurrijke mat, 
dierenhuiden, kratten en het zwart-wit geruite deken zorgen 

voor een luxe tintje. 2 De bagagewagen komt met reservewiel, 
disselslot en imperiaal voor het vervoer van fietsen. 3 Een 
mooie verschijning op de camping. 4 Snel een foto tijdens 

het uitpakken, opdat we de puzzel later op dezelfde manier 
kunnen oplossen. 5 Aan (sfeer)verlichting geen gebrek!

Win de Bo-Camp 
Bloomsbury relax-
stoel en zwart-wit-
rode ronde chillmat!
Stuur een e-mail naar redactie@vkt.be 
met als onderwerp ‘GlampingKit’, vermeld 
duidelijk je naam, adres, telefoonnummer 
en VKT-lidnummer. Uiterste inzenddatum  
30 september 2019. De winnaar wordt 
persoonlijk verwittigd.
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