
Ga voorbereid het avontuur aan!

TOP 5
BEGINNERSTENTEN

pag. 26 pag. 55

TIPS
VAN ERVAREN
KAMPEERDERS

KAMPEREN
KUN JE LEREN



VOORWOORD
Leuk dat je ons E-magazine hebt gedownload! In dit 
E-magazine vind je alles wat je moet weten voor jouw 
eerste kampeervakantie. Zo laat Daniël zijn favoriete 
beginnerstenten zien, legt Bram je uit welke stekkers 
je waar nodig hebt, toont Rosanne haar favoriete 
kampeermeubelen en laat Wessel zien welk tentge-
reedschap onmisbaar is op de camping. Ook vertel-
len we onder andere welke haringen je wanneer no-
dig hebt en hoe je jouw tent goed afspant.
 
Naast veel informatie geven we je ook inspiratie. 
Neem een kijkje in de tent van Stefan, lees over de 
eerste kampeerervaring van verschillende bloggers 
en neem als laatste de tips van ervaren kampeerders 
door. Ook leuk: test welke kampeerder jij bent.
 
En nog handiger: deze PDF is interactief. 
Dat betekent dat als je in de inhoudsopgave op een 
paginanummer klikt je direct naar de juiste pagina 
gaat. Ook ga je direct naar de juiste productpagina op 
onze website als je op het winkelwagentje klikt. 
Ben je ons E-magazine even kwijt? Geen probleem, hij 
blijft gewoon in je mail staan waar die altijd terug te 
vinden is. Kortom: een E-magazine vol informatie en 
inspiratie.

Veel leesplezier en alvast een fijne vakantie!

Team Obelink



Kamperen in Nederland

Eerste kampeerervaring van Love2Camp

Brams elektra tips

Quiz: welke kampeerder ben jij?

Katoenen of polyester tent?

Daniëls top 5 beginnerstenten

Beginnersfouten vermijden

Kijkje in de tent van Stefan

Rosannes must-have kampeerartikelen

Eerste kampeerervaring van KidsEropUit

Welke tentharingen?

Wessels gereedschapskist

Tuinkamperen? Goed idee!

How to: tent opzetten

Afspannen van je tent

Tips van ervaren kampeerders

Kijkje in de tent van Stefan

Welke tentharingen?

3

INHOUD

5

29

33

44

37

46

40

51

42

53

55

26

20

15

12

310

>

>

@joint0367



4

Kamperen in de natuur. Het ultieme gevoel van vrijheid. Met een Sheepie® daktent doet 
u dat in stijl én met maximaal comfort. Wij weten welke materialen het beste daarvoor te 
gebruiken zijn, en dat weten onze gebruikers inmiddels ook.

Sheepie® daktenten zijn door en door getest. Binnen de Sheepie® collectie zijn er 
verschillende modellen beschikbaar. Alle Sheepie® daktenten hebben als basis een 
aluminium frame. Hierdoor zijn onze daktenten de lichtste en meest duurzame op de 
markt. Sheepie® heeft een daktent voor bijna elke auto; personenauto, SUV of off-road, 
het maakt niet uit.

Sheepie® Become part of our passion and explore like never before.

Geniet van de maximale vrijheid 
met een Sheepie® daktent

sheepie.com

Jimba Jimba, een fantastische 

tent voor een fantastische prijs

advertentie
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 Zoek je nog een leuk vakantieland? Ga kamperen in 
eigen land! Naast dat Nederland veel te bieden heeft, 

zitten er ook nog eens veel voordelen aan een vakantie 
in eigen land.

Geen lange autorit
Kamperen in Nederland betekent een 
autorit van maximaal 3 uur. 
Geen vermoeid gevoel bij aankomst 
en geen lange files. Dat klinkt als 
muziek in de oren, toch?

1

8x VOORDELEN
VAN KAMPEREN IN NEDERLAND

Garrelt de Graaf
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Groot aanbod aan campings
Nederland heeft een onwijs groot aan-
bod aan campings. Kies een gebied uit 
waar jij graag wilt kamperen en je zult 
zien dat er tientallen opties zijn. Keuze 
genoeg! 

Leer een nieuwe provincie kennen
Nederland heeft zoveel mooie plekken 
en de kans is groot dat je de helft nog 
niet gezien hebt. Als je gaat kamperen 
in Nederland, is het extra leuk om naar 
een provincie of regio te gaan waar je 
nog nooit geweest bent.

@our_2ndhome
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5 Zomers steeds mooier
Nederland staat bekend om wissel-
vallig weer, maar toch moeten we toe-
geven dat we de laatste jaren heerlijke 
zomers hebben gehad. Soms zelfs ver-
gelijkbaar met de temperaturen aan de 
Spaanse kust. Een paar weken op een 
Nederlandse camping met een stralen-
de zon. Wat wil je nog meer?

Kamperen op verschillende manieren
Boerencampings, natuurcampings, 
glampings, grote familiecampings, een-
ouder campings, naturistencampings: 
je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is te vinden. Je kunt in Nederland dus 
altijd kamperen op een camping die 
perfect bij jou past. 

Michaela Köckner
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6 Familie- of vriendenbezoek
Ga je niet kamperen met vrienden of 
familie, maar lijkt het je wel gezellig om 
een dagje met ze door te brengen op 
de camping? Dat kan als je in Nederland 
kampeert. De visite is namelijk binnen no 
time gearriveerd! 

7 Perfect voor wandel- en fietsliefhebbers
Ga je graag fietsen of wandelen? Dan is 
Nederland natuurlijk super geschikt. Scoor 
bij de receptie de leukste routes en ontdek 
de omgeving. Over fietsen gesproken, heb 
je ooit nagedacht over een fietsvakantie? 

Ook super leuk om te doen. En voor je eerste fietsvakan-
tie is Nederland natuurlijk de beste en makkelijkste be-
stemming. Je kunt de afstanden zo groot of klein maken 
als je zelf wilt.
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8 Geen taalbarrière
Le supermarché, la boulangerie, una 
cerveza por favor. Hoe bestel je ook 
alweer een biertje in het Spaans en 
hoe vraag je de weg in Frankrijk? Laat 
je woordenboek maar in de boeken-
kast liggen, want die heb je in 
Nederland natuurlijk helemaal niet 
nodig. Heerlijk!

De Kobuk Valley range van Coleman zijn praktische 
koepeltenten met een verduisterend slaapgedeelte. 
De Kobuk Valley 3 en 4 zijn tenten uit het Coleman 
assortiment die uitgerust zijn met de BlackOut 
Bedroom-technologie. 

Deze technologie zorgt er voor dat het altijd don-
ker is in de slaapcabine, handig voor langslapers of 
voor kinderen die al onder de wol kruipen als het ’s 
avonds nog licht is. 

De tent is eenvoudig op te zetten en in de voortent 
kan je gemakkelijk je bagage kwijt. 
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Door: Martine & Marije  Website: www.love2camp.nl

Wat kan je nog leren als je beiden al heel lang 
kampeert? Heel veel, zo ontdekten we tijdens onze al-
lereerste gezamenlijke kampeertrip. Met een geleende 
camper trokken we in een decemberweekend langs de 
Duitse kerstmarkten. 

Een tent, caravan of vouwwagen kent voor ons geen 
geheimen, maar kamperen met een camper is toch 
echt even anders, zo ontdekten we al snel. Natuurlijk 
hadden we ons goed voorbereid. De camper-
koelkast was gevuld met wijn, in de bovenkastjes lagen 
chips en ons banksaldo was voldoende om eens lekker 
door Keulen en Aken te struinen. Maar contant geld... 
dáár hadden we dan weer niet aan gedacht. 

EERSTE
KAMPEER
ERVARING Love2Camp

http://www.love2camp.nl
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En dat terwijl we op de eerste camperplaats cash no-
dig hadden om zowel de overnachting als de elektra 
te betalen. Iets wat voor de echte camperaar vanzelf-
sprekend is. Dat weekend maakten we nog meer ‘be-
ginnersfouten’. De vervelendste was wel dat we de 
verwarming niet aan konden krijgen in een koude de-
cembernacht. Brrrr. 

Maar toen kwam ons aloude kampeermantra naar 
boven: wees flexibel. Dus haalden we even diep 
adem, trokken nog een extra laag kleding én hand-
schoenen aan en stapten in bed. Kamperen verloopt 
nou eenmaal niet altijd rimpelloos. Daarom vinden 
we het juist zo leuk!
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BRAMS
ELEKTRA TIPS

Elektriciteit op de camping is al bijna niet meer weg te 
denken. Waar we vroeger de biertjes koud hielden in 

emmers met koud water, heeft nu vrijwel iedere 
kampeerder wel een koelkast of elektrische koelbox. 

Ook voor je koffiezetapparaat, mobiele telefoon en 
verlichting is het handig om stroom te hebben. 

Maar welke stekker heb je nodig en hoe werkt dat 
precies op de camping?

Welke stekkers, verloopsnoeren en verlengkabels je 
nodig hebt is afhankelijk van de aansluiting op de 

camping, wat voor soort kampeermiddel je hebt en de 
afstand van de stroompaal naar het kampeermiddel. 

Hoe bepaal je wat je nodig hebt? Lees verder!
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Waar ga je kamperen?1

Noord-Europa

Verenigd 
Koninkrijk
(UK)

Zuid-Europa

ZUID-EUROPEES
VERLOOPSNOER

https://www.obelink.nl/pro-plus-cee-stekker.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/pro-plus-cee-stekker.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/haba-cee-engels-verloopsnoer.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/pro-plus-cee-zuid-europees-haakse-verloopstekker.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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Kies de kabellengte:
1,5 meter tot wel 20 meter!

Schat het aantal ampère of wattage in
dat je verwacht te gebruiken

De rekensom is vrij simpel:

2

3

Stel: 
Je camping biedt 16 ampère aan stroom, en je zit op een 

Europese camping. In Europa is altijd 230 volt. 

Dan kan je 16 x 230 = 3680 watt gebruiken.

Check vooraf hoeveel stroom je campingplek 
aanbiedt en of je niet te veel apparaten 
wilt gebruiken.

AMPERE VOLTAGE WATTAGEx =

TIP!
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WELKE KAMPEERDER 

BEN JIJ?

Het eerste wat ik doe als 
ik op de camping aankom is…1
camping? Nee hoor, ik kampeer 
gewoon in de natuur!

het rustigste plekje op de camping 
zoeken.

kijken of ik wel genoeg ruimte heb 
en het bed testen.

kennismaken met de buren 
natuurlijk!

A

B

C

D

Ga jij kamperen voor het avontuur, de rust, 
de gezelligheid of wil jij een luxe ervaring? 

Test welke kampeerder jij bent met onze korte test!

Martina
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Mijn favoriete kampeermiddel is...

een kleine tent die ik makkelijk 
bovenop m’n backpack kan 
vastmaken.

iets waar ik me rustig kan af-
sluiten van de rest.

de meest luxe caravan of 
camper.

een grote tent of caravan waar 
lekker veel mensen langs 
kunnen komen.

A

B

C

D

2

Marloes Jansen
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Mijn favoriete kampeerplek is...

de natuur.

een kleine, rustige camping.

een luxe oord.

een grote familiecamping.

A
B
C
D

Mijn favoriete activiteit tijdens 
het kamperen is...

het liefst zo actief mogelijk.

een boek lezen voor de tent.

een ontspannende massage.

alles wat samen kan met het 
gezin of de buren.

A
B
C
D

3

4

Tjerk Coehoorn
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5

@joanmmo
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VEEL
DE AVONTURIER

VEEL
DE GLAMPER

VEEL
HET GEZELLIGHEIDSDIER

VEEL
DE RUSTZOEKER

A

C D

B
Jij gaat kamperen voor het 
avontuur. Een camping? 
Niet nodig! Jij zoekt de 
spanning en sensatie op.

Back to basic kamperen is 
niets voor jou. Kamperen 
is heel leuk, maar dan wel 
met wat luxe.

Kamperen draait voor jou 
om veel gezelligheid op de 
camping en het leren ken-
nen van nieuwe mensen.

Jij gaat kamperen om 
helemaal tot rust te 
komen. Daar is vakantie 
immers voor toch?

En, welke kampeerder ben jij? 
De avonturier, de rustzoeker, de glamper, 

het gezelligheidsdier of misschien toch een beetje 
een mix van allemaal? 

Sofia Gaspar
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OF

TENTDOEK:

Als je voor het eerst een tent aanschaft, is één van de 
eerste dilemma’s waar je tegenaan loopt waarschijn-
lijk het materiaal. Katoen of polyester? Wat is waar-

voor geschikt en wat zijn de voor- en nadelen?
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KATOEN
Geschikt voor

Een kampeervakantie van een aantal weken op 
dezelfde camping. Door het ademend vermogen zijn 

hoge temperaturen geen probleem.

Onderhoud
Altijd droog inpakken in verband met kans op 

schimmelvorming. Om de paar jaar moet de tent 
opnieuw geïmpregneerd worden om schimmel te 

voorkomen.

Levensduur doek
 

Lichtgewicht (<150 gram/m²)    15 - 40 weken
Middengewicht (150 - 200 gram/m²)  20 - 40 weken
Zwaargewicht (>200 gram/m²)    30 - 55 weken 
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+ Ademend

Goed bestand tegen UV-straling

Lange levensduur

Prettige temperatuur binnen

Droogt langzaam

Gevoelig voor vuil en schimmelvorming

Zwaar van gewicht

VOOR- & NADELEN
@tessavregteren
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POLYESTER

Geschikt voor
Korte kampeervakanties. Ook als je wilt rondtrekken 

met een tent is polyester het juiste materiaal.

Onderhoud
Bij tenten van polyester komt het wel eens voor dat 
de naden niet helemaal waterdicht zijn. Neem daar-

om altijd een flesje naadverdichter mee, waar je 
eventuele lekkage ter plekke mee kunt behandelen.

Levensduur doek
 Polyester heeft een levensduur van 

10 tot 20 gebruiksweken.
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+ Gunstig geprijsd

Lichtgewicht

Korte droogtijd

Compacte verpakking

Makkelijk op te zetten

Naden kunnen lekken

Gevoelig voor condens

Gevoelig voor UV-straling

Niet ademend en dus erg warm

VOOR- & NADELEN @cheesymcbeard
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Proefkamperen
in de Achterhoek

Wil je ook de gastvrijheid van de Achterhoek ervaren in 
combinatie met het gemak van een compleet ingerichte 

tent? Dan is “Proefkamperen in de Achterhoek” 
zeker iets voor jou! 

Kamperen in de Achterhoek en Obelink Vrijetijdsmarkt 
bieden je de mogelijkheid om te proefkamperen op een 

aantal deelnemende campings in de Achterhoek. 
Op deze campings staan de compleet ingerichte tenten 

voor je klaar en het enige wat je hoeft te doen is genieten 
van Kamperen in de Achterhoek! 

Kijk op kamperenindeachterhoek.nl/proefkamperen 
voor de deelnemende locaties.

http://kamperenindeachterhoek.nl/proefkamperen
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1

TOP 5

OBELINK EIGER 3 KOEPELTENT

Materiaal tentdoek  polyester
Materiaal stokken  glasfiber
Gewicht  4,3 kg

Pakmaat  68 x 14 cm
Opzettijd  10 minuten
Aantal personen 3

DANIËLS
BEGINNERSTENTEN

https://www.obelink.nl/obelink-eiger-3-koepeltent.html
https://www.obelink.nl/obelink-eiger-3-koepeltent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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2

3

OBELINK SPACE TUNNEL KOEPELTENT

OBELINK BENIDORM 4 TUNNELTENT

Materiaal tentdoek  polyester
Materiaal stokken  glasfiber
Gewicht  14,5 kg

Materiaal tentdoek  polyester
Materiaal stokken  glasfiber
Gewicht  11,9 kg

Pakmaat  72 x 27 cm
Opzettijd  30 minuten
Aantal personen 5

Pakmaat  62 x 32 cm
Opzettijd  15 minuten
Aantal personen 4

https://www.obelink.nl/obelink-space-tunnel-tunneltent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-benidorm-4-tunneltent.html
https://www.obelink.nl/obelink-space-tunnel-tunneltent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-benidorm-4-tunneltent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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4

5

OBELINK ALBATROS 4 EASY AIR TUNNELTENT

OBELINK LUGANO 6 PLUS TUNNELTENT

Materiaal tentdoek  polyester
Materiaal stokken luchtslangen
Gewicht  15 kg

Materiaal tentdoek  polyester
Materiaal stokken  glasfiber
Gewicht  21,2 kg

Pakmaat  80 x 34 cm
Opzettijd  15 minuten
Aantal personen 4

Pakmaat  80 x 32 cm
Opzettijd  30 minuten
Aantal personen 6

https://www.obelink.nl/obelink-albatros-4-easy-air-tunneltent.html
https://www.obelink.nl/obelink-lugano-6-plus-tunneltent.html
https://www.obelink.nl/obelink-albatros-4-easy-air-tunneltent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-lugano-6-plus-tunneltent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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BEGINNERSFOUTEN 

VERMIJDEN

Maak een checklist
Misschien denk je dat je wel zo’n beetje 
weet wat je nodig hebt, maar met een 
checklist weet je zeker dat je niets vergeet!
 

Koop een ruime tent
Onze ervaring is dat nieuwe kampeerders 
aanvankelijk naar een te kleine tent nei-
gen. We raden altijd aan, helemaal aan be-
ginners, om een tent te kopen die geschikt 
is voor 2 personen meer dan het aantal 
personen dat in de tent verblijft. 

2

1

https://www.obelink.nl/kampeerchecklist
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Controleer en test je kampeerspullen
Ook al heb je een hagelnieuwe tent, con-
troleer hem voor je hem gaat gebruiken. 
Kijk of alle onderdelen erbij zitten en of 
deze in goede staat zijn. Niet dat je op de 
camping staat en constateert dat een stok 
gebroken is of dat de scheerlijnen missen. 

3

Vraag wat wel of niet is toegestaan
Zorg dat je weet wat de regels zijn van de 
camping. Is open vuur toegestaan? Tot 
hoe laat mag je de camping op? Kun je je 
auto bij je staanplaats parkeren of moet 
die op de parkeerplaats staan?

4
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Denk na over hoe je gaat eten
De charme van kamperen is het buiten 
koken en het buiten eten. Bedenk hoe 
je wilt gaan koken. Neem je een gasstel 
mee? Controleer voor vertrek of die nog 
goed werkt en of er nog voldoende gas in 
de gasfles zit. 

Kom op tijd op de camping
Voorkom dat je in het donker met de op-
bouw moet beginnen of naar de laatste 
haring of scheerlijn moet zoeken. 
Het is voor jezelf niet handig, maar je 
maakt je waarschijnlijk ook niet populair 
bij je buren.

5

6

@dennisstultiens
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Neem niet te veel spullen mee
Kampeer je met je gezin, dan kun je een 
regel maken dat iedereen bijvoorbeeld één 
tas mag meenemen die dan gemakkelijk in 
‘hun’ hoek van de tent moet passen.

Neem de juiste kleding mee
Nette kleren en stiletto’s? Laat ze thuis. 
Wees voorbereid op verschillende weers-
omstandigheden. Neem kleren mee die je 
als laagjes over elkaar heen kunt dragen 
en die je warm en droog houden. 

7

8
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EEN KIJKJE IN
DE TENT VAN...

Ben jij ook benieuwd hoe een ander zijn tent 
heeft ingericht? Wij wel! We nemen een kijkje in 
de tent van Stefan, trotse eigenaar van de 
Hypercamp Emperor XL.

https://www.obelink.nl/hypercamp-emperor-xl-bell-tent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren


34

Waarom heb je voor deze tent gekozen?

“De ruimte: met de 4 bij 6 bij 3 meter kan je echt 
vrijwel overal staan. Ook is hij gemaakt van echt 

canvas en ademt daardoor heerlijk.”
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Hoe heb je de tent ingericht?

“Ik heb verhoogde veldbedden met een zelfgemaakt 
bedlaken tegen elkaar aangezet als tweepersoons 
bed. Hieronder passen boodschappenkratjes als 
schuiflades waardoor de tent redelijk netjes kan 

blijven. Verder is de tent aangekleed met wat kussen-
tjes, dekentjes en kleedjes op de grond, mooie 

tafeltjes en stoelen en voor de koudere dagen ook 
een houtstoof.”
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“De meest recente 
uitbreiding is dankzij 
een goede vriend van 
ons, een Sahara 400 
die we als slaaptent 

aan de Emperor 
koppelen. 

Hierdoor krijg je ook 
nog het slaapkamer 
en woonkamer idee, 

wat het prettiger 
maakt om mensen 
uit te nodigen in de 

tent en voor nog meer 
ruimte zorgt.”

https://www.obelink.nl/obelink-sahara-400-ultimate-bell-tent.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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VOOR HET ETEN, DRINKEN & ONTSPANNEN

Comfortabele klapstoel

Praktische campingtafel

ROSANNES
MUST-HAVE
KAMPEERARTIKELEN

https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingstoelen/klapstoelen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingstoelen/klapstoelen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingtafels/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingtafels/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingstoelen/klapstoelen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingtafels/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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16-delige serviesset

Campingkeuken/kast

Alles-in-één 
kooktoestel

https://www.obelink.nl/wander-wonder-grijs-mint-16-delig-serviesset.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/keukenartikelen/serviessets/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-rodeo-luxe-keuken.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingkasten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/keukenartikelen/kooktoestellen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/keukenartikelen/kooktoestellen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/keukenartikelen/kooktoestellen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/keukenartikelen/serviessets/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/campingmeubelen/campingkasten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/keukenartikelen/kooktoestellen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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VOOR EEN GOEDE NACHTRUST

Camping 
lantaarn

Voordelige
slaapmat

Voordelige
slaapzak

https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/verlichting/lantaarns/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/verlichting/lantaarns/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/verlichting/lantaarns/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapmatten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapmatten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapmatten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/verlichting/lantaarns/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapmatten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapzakken/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapzakken/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapzakken/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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EERSTE
KAMPEER-
ERVARING

Door: Saskia  Website: www.kidseropuit.nl

Toen ikzelf kind was gingen we elke zomer kamperen 
met de vouwwagen. Mijn man komt niet uit een kam-
peerfamilie. Wat ga je dan zelf doen als er kinderen 
komen? Een compromis sluiten: kamperen met een 
caravan. Wel wat comfort, maar toch de charme van 
buiten op de camping zijn.

De eerste keer kiezen we voor een camping dichtbij. 
We moeten tenslotte ontdekken hoe alles werkt in 
de caravan. Met op de achterbank onze bijna 1-jarige 
baby en onze 2-jarige peuter rijden we het kampeer-
avontuur tegemoet. Stiekem gluur ik af en toe in de 
spiegel: blijft de caravan aan de auto vastzitten? Ja 
hoor, dat gaat goed.

KidsEropUit

http://www.kidseropuit.nl
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De kinderen spelen heerlijk buiten op een picknick-
kleed. Wat hebben we het getroffen met het zonnige 
weer tijdens dit hemelvaartweekend. Tevreden zitten 
we voor de caravan. Trots op onszelf dat we zonder 
problemen alles klaar hebben gezet.

’s Avonds koelt het snel af. De kinderen liggen te sla-
pen in hun warme slaapzak. Zelf lig ik wakker van de 
kou. Hmm, ik had toch gedacht dat zo’n caravan war-
mer zou zijn dan een tent… De volgende ochtend be-
studeren we de kachel die in de caravan zit. We snap-
pen er niets van en ook de handige campingbuurman 
krijgt ‘m niet aan de praat. Wat nu? We springen in de 
auto, hup, naar Obelink om een kacheltje te kopen. 
De volgende nacht slapen we heerlijk in de verwarm-
de caravan. En de caravankachel? Daarvan zoeken we 
thuis een handleiding op.

De onmisbare reisgenoot met eindeloze 
kookmogelijkheden. Dit draagbare compacte 
kooktoestel biedt de meest uiteenlopende 
opties; koken, roosteren, grillen, bakken en 
in het deksel kun je zelfs wokken. Beschikbaar in 
twee varianten, één voor gebruik met gas-
cilinders en één voor gebruik met gascartouches. 
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WELKE
TENTHARINGEN?

Wel eens meegemaakt dat je de ene na de andere 
haring krom slaat met het opzetten van je tent? 
Een grote ergernis, want je zit er niet op te wachten 
om iedere vakantie nieuwe tentharingen te kopen. 
Bij de meeste tenten krijg je de haringen erbij 
geleverd, maar dit wil niet zeggen dat deze haringen 
ook voor alle ondergronden geschikt zijn. 

Dit is vaak het probleem als je haringen stuk gaan: de 
tentharingen & grondpennen die jij gebruikt, zijn niet 
geschikt voor de ondergrond waar je ze in slaat. Wij 
hebben zoveel mogelijk grondsoorten met bijbeho-
rende haringen voor je op een rijtje gezet. Kapotte en 
kromme haringen zijn voor jou straks verleden tijd!

https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/haringen-grondpennen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/haringen-grondpennen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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DUINEN 
(FIJN ZAND)

KIEZEL

BOS

KLEI

STEEN

GRAS Halfrond / Kunststof

Rotspennen

Halfrond / Kunststof

Halfrond / Kunststof

Hout

Halfrond / universeel

https://www.obelink.nl/campking-halfronde-tentharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/rotspen-tarzan-haringset.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-kunststof-tentharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-nylon-tentharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-halfronde-tentharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/rotspen-tarzan-haringset.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-kunststof-tentharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-nylon-tentharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-houten-zandharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/campking-houten-zandharingen.html/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-heavy-duty-schroefharingen.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-heavy-duty-schroefharingen.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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WESSELS
GEREEDSCHAPSKIST

Hamer om de tentharingen 
goed en stevig te plaatsen

Eco grondzeil voor onder 
de tent voor de duurzaamheid

en bescherming van je tent

https://www.obelink.nl/obelink-gebogen-tenthamer.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/goldcamp-eco-gronddoek.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/obelink-gebogen-tenthamer.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/goldcamp-eco-gronddoek.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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Tapijtclips 
voor het vastzetten 

van het grondzeil en 
tenttapijt

Tentharingen 
worden standaard 
geleverd, maar soms 
heb je andere nodig 

Organizer
om al je spullen netjes 

op te bergen tijdens 
de vakantie 

https://www.obelink.nl/bo-camp-tapijtclips.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/haringen-grondpennen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/bo-camp-11-vaks-tentschort-met-spiegel.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/bo-camp-tapijtclips.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/haringen-grondpennen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.obelink.nl/bo-camp-11-vaks-tentschort-met-spiegel.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
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 Heb je wel eens nagedacht over kamperen in je tuin? 
Wij geven je 10 goede redenen waarom je dit eens zou 

moeten proberen.

De grote kampeertest
Twijfel je of kamperen iets voor jou is? 
Dan is kamperen in je eigen tuin een 
goede test. Een gezellige en goedkope 
manier om te achterhalen of 
kamperen iets voor jou is!

1

TUINKAMPEREN?
GOED IDEE!

Corinne Jansen
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2 Kampeer met je eigen slaapspullen
Ben jij ook zo dol op je eigen bed? Ver-
plaats deze naar je tent! Gebruik je ei-
gen matras, dekbed en hoofdkussen en 
je zult zien dat je heerlijk slaapt. 

3 Combinatie fun en educatie
Door een tent in de tuin op te zetten, 
kun je je kinderen ook een heleboel le-
ren over het buitenleven! Organiseer 
bijvoorbeeld een insecten speurtocht in 
je tuin, of laat ze huiswerk maken in de 
tent. Hierdoor wordt het toch nét iets 
leuker om thuis te zijn.

KidsEropUit
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4 Lekker Netflixen
Op de thuis camping heb je altijd goe-
de wifi! Wil je voor het slapen gaan nog 
even een serie kijken? Geen probleem! 
Nergens zo’n goede wifi als thuis.

Maak een kampvuur
Op veel campings is het verboden: een 
kampvuurtje maken. Thuis kan dit na-
tuurlijk wel! Hoe gezellig is het om aan 
het eind van de middag of begin van de 
avond met je gezin om het kampvuur te 
zitten.

5

Henriëtte de Jonge
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6

7

Test of je kinderen toe zijn aan een 
eigen tentje
Op een bepaalde leeftijd vinden kinde-
ren het leuker om in een bijzettentje te 
slapen, maar wanneer is het juiste mo-
ment? Met kamperen in de tuin kun je 
dit testen. Missie geslaagd? Dan kan het 
bijzettentje mee op kampeervakantie.

Buiten zijn zorgt voor energie
Het maakt je gelukkiger en gezonder, je 
slaapt beter, je krijgt meer energie en je 
kunt beter ontspannen door de frisse 
lucht. Wat wil je nog meer?
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9
8

Ontdek wat je nog mist voor je 
kampeervakantie
Door kamperen in de tuin kom je er ge-
lijk achter wat je nog mist voor je échte 
kampeervakantie. Misschien is een zak-
lamp voor in de avond toch wel handig 
en is een extra slaapzak niet verkeerd 
voor de koudere nachten. 

Goed excuus om de barbecue 
vaker te gebruiken
Bij het buitenleven hoort natuurlijk ook 
de barbecue. Een tent in je achtertuin is 
een goed excuus om de barbecue weer 
uit de schuur te halen. 

Budget proof
Naast dat kamperen voor 
een heleboel plezier zorgt, 
is kamperen in je tuin na-
tuurlijk ook super budget 
proof! 

10
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HOW-TO:
TENT OPZETTEN

1

2

Vlakke ondergrond
Zoek een vlakke ondergrond uit om je tent 
neer te zetten. Mocht je plek toch iets hellen, 
ga dan met je hoofd aan de ‘hoge’ kant lig-
gen, want dat voelt het natuurlijkste aan.

Haal scherpe voorwerpen weg
Heb je je plek bepaald, haal dan stenen, 
dennenappels, of andere scherpe voor-
werpen weg om beschadiging van het 
grondzeil te voorkomen. 
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3

4

Let op de windrichting
Zorg ervoor dat de wind niet op de ingang 
van je tent staat, anders loop je het gevaar 
dat je tent de lucht in gaat.

Kies de juiste locatie
Ga je kamperen in een gebied waar de kans 
op regen aanwezig is, zet je tent dan niet 
op de laagste plek van de camping op. 
Anders kan een regenbui al snel zorgen 
voor een vijver bij jouw tent. En dat wil je 
natuurlijk echt niet! Of je een plek in de zon 
of schaduw wilt is heel persoonlijk. 

Petra Aanen
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AFSPANNEN
DO’S & DON’TS

Als je de ritsen recht afspant, is de kans groot dat er 
teveel spanning op de rits komt te staan waardoor de 

rits niet goed sluit.

Bij het straktrekken van de scheerlijnen en lussen is het 
belangrijk altijd de stiknaden van de tent te volgen. Op 

deze manier komt je tent mooi recht te staan.

Recht afspannen

Niet in lijn

Kruiselings afspannen

In lijn met stokken
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Niet in één rechte lijn

Met plooien

In één rechte lijn

Zonder plooien

Let er bij het afspannen op dat je in een rechte lijn 
blijft werken. Dit geldt voor de hele tent. 

Zitten er plooien in het doek? Dit is een teken dat de tent 
niet goed afgespannen is. Plooien vangen wind en 

zorgen voor instabiliteit.

Mathias Kitte
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TIPS VAN
ERVAREN
KAMPEERDERS

Gewoon beginnen! Maar wel 
met een tent met ingeritst of 

ingenaaid kuipzeil. 
En dan volgas genieten!

TIP VAN ARJAN:

Arjan

Arjan
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Oefen vooraf met het 
opzetten van je tent.

TIP VAN LOES:

Geniet van je plekje. Aarzel 
niet om bij vragen je buurman 

om hulp of raad te vragen.

TIP VAN CARIEN:

Loes
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Ducttape!

TIP VAN JEROEN:

Check voor vertrek
waar de haringen zijn.

TIP VAN MARTIJN:

Geniet!

TIP VAN JOSE:

Jose



obelink.nl @obelink @obelinkBV

FIJNE
VAKANTIE!

reismuts.nl

http://obelink.nl/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.instagram.com/obelink/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.facebook.com/ObelinkBV/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.instagram.com/obelink/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren
https://www.facebook.com/ObelinkBV/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=kamperen-kun-je-leren

