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VOORTENT \ VERGELIJK

De Mistral All Season is de 
trekkende kampeerder op 
het lijf geschreven. Een 

compacte deeltent die, wat tent-
doek betreft, beslist een langer 
verblijf pretendeert. Het Ten Cate 
All Season doek met coating aan 
de buitenzijde staat bekend om 
z’n duurzaamheid. De Mistral is 
opgebouwd uit een hoofdframe 
en twee dakliggers. Niet al te 
ingewikkeld dus. Aan het 25  mm 
stalen frame zitten EasyGrip 
snelklemmen, die geven perfec-
te klemkracht en vergemakkelij-
ken het opzetten. De Mistral All 
Season komt aan een Eura Mobil 
camper met een extra tentrail op 

een hoogte van 2.50 meter. Wij 
ervaren direct het voordeel van 
een compacte deeltent, het door-
schuiven door de camperrail gaat 
vlot! Vervolgens schuift de dwars-
ligger van het hoofdframe door de 
tunnel, beide zijstaanders klikken 
in de dwarsligger. Praktisch zijn 
de aangenaaide tentclips, zo staat 
het frame direct in de juiste stand. 
Twee dakstangen schuiven in 
ingenaaide zakjes in de dakhoeken. 
Vervolgens komt de hamer eraan 
te pas voor het afspannen met 
de rubberen ladderspanners. We 
beginnen bij de hoeken tegen de 
camper waarna de rest volgt. Door 
de aangenaaide schuimkussens 
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Stokkentent of luchtslangtent, wat 
is wijsheid? Laat voortentenfabri-
kant Doréma nu twee exact dezelfde 
exemplaren, de Mistral in het assorti-
ment hebben. Wij nemen de proef op 
de som en gaan met frame en pomp 
aan de slag!

Puzzelen 
of blazen ?
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aan beide zijden sluit de tent strak 
tegen de camperwand aan, top! Het 
gebruik van twee aandrukstangen 
(optie) is een aanrader voor een 
perfect resultaat. Extra stevigheid 
biedt een Safe Lock stormbandset, 
waarvoor een bevestiging op beide 
hoeken is aangebracht. Beide zij-
wanden hebben een deur, praktisch 
bij slechtere weersomstandighe-
den. Ramen rondom bieden goed 
zicht op het buitenleven. Meer pri-
vacy? Gewoon de raamkleppen aan 
de binnenzijde sluiten. Trouwens, 
beide deuren bezitten een afsluit-
baar ventilatieraam. En, vuil en 
regen bereiken de ritsen niet, die 
zijn keurig afgeschermd.

1. Aangenaaide tentclips
2. Beide deuren bezitten een 

afsluitbaar ventilatieraam
3. EasyGrip snelklemmen 

geven perfecte klemkracht

 ▶ MATERIAAL: Ten Cate All Season 
Touring (WM 27)

 ▶ KLEUREN: blauw/grijs of antraciet/
grijs

 ▶ MATEN DIEPTE: 240 cm, breedte 
300 cm

 ▶ GEWICHT TENT: 16,5 kg
 ▶ GESCHIKT VOOR: caravans/ 
campers met een railhoogte van 
235-255 cm

 ▶ INCLUSIEF: tochtstrook en wielflap
 ▶ OPTIES: set aandrukstangen, Safe 
Lock stormbandset, verandastang

 ▶ PRIJS: € 569

Specificaties

3.
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Dat deze twee tenten aan elkaar gewaagd zijn lijkt nogal wiedes. Wanneer 
je tenminste voor de kwalitatieve All Season versie kiest. Een goedkoper 
(en lichter) alternatief is de Weathertex uitvoering, vervaardigd van 
Polyester Ripstop. Uiteraard minder duurzaam!
Dan onze ervaring wat betreft puzzelen en blazen. We moeten toegeven, 
de airtent stond beslist sneller. Doordat er ook maar één frame luchtslang 
is, stelt het oppompen weinig voor. Vervolgens staat de tent ook direct 
als een huis en valt er niets te modelleren. Lekker makkelijk dus. Bij het 
afbreken twijfelden we nog aan de leegloopsnelheid van de luchtslang, 
niet nodig. Zelfs even schrikken want bij het losdraaien van het ventiel 
spuit de lucht eruit!

Bij de stokkentent viel er eerlijk gezegd weinig te puzzelen. Het  stalen 
frame bezit veerverbindingen, dus het opbouwen spreekt voor zich. Wel 
arbeidsintensiever, dus langzamer. Ook het modelleren neemt toch even 
wat langer tijd, want tja je gaat voor de hoofdprijs! Opvallend is toch wel 
dat het model met frame zo’n 3 kg lichter is dan die met de luchtslangen. De 
Air versie levert dus tijdswinst op maar dus alles behalve gewichtswinst!  
Qua uitstraling is er wel duidelijk verschil. De stokkentent staat er stoer 
bij met z’n zichtbare buizenframe. Een heel ander verhaal is de sierlijk 
gevormde airtent. Maar ja, de een houdt van de moeder, de ander van de 
dochter. Dus, over smaak valt niet te twisten! 
Trouwens, wij gaan voor de airtent.

CONCLUSIE

VOORTENT \ VERGELIJK

De Mistral Air is van hetzelf-
de laken een pak, alleen 
gaan we nu met de hand-

pomp aan de slag. Deze airtent 
zetten we overigens aan een Fendt 
Tendenza caravan. Bij de Mistral 
Air versie zien we hetzelfde Ten 
Cate All Season doek met coating 
aan de buitenzijde. Hierbij ech-
ter geen kleurkeuze maar alleen 
leverbaar in antraciet/grijs. Het 
opzetten begint hetzelfde als bij 
de stokkentent, dus eerst de tent 
door de caravanrail schuiven. Dit 
tentpakket heeft iets meer volu-
me omdat het luchtframe aan de 
tent vast zit. Uiteindelijk geldt ook 
hier: ’t is een fluitje van een cent! 
Nu pakken we de pomp erbij om 
alvast een klein beetje lucht in de 
halfronde luchtslang te pompen. 
Zo komt er model in de tent en 
kunnen we de hoeken met de lad-

dergespen afspannen. Dan nog-
maals met de pomp aan de slag 
en weldra geeft het pompwijzertje 
groen aan, klus geklaard. Oh ja, 
nog wel even de losse midden-
steun oppompen die met klitten-
band vastgeklemd zit. Dit resul-
teert in een goed uitgespannen 
dak. Ook hier komt tenslotte de 
hamer eraan te pas voor het rond-
om afspannen met de rubberen 
ladderspanners. Voor de finis-
hing touch nog even de twee aan-
drukstangen tegen de aangenaai-
de schuimkussens plaatsen en 
voilà, klaar is kees! Bij beide ten-
ten kan de complete voorwand 
verwijderd worden. Fijn om in het 
voorjaar uit de wind van het zon-
netje te genieten. Maak het feestje 
compleet door er een halfronde 
luifel (optie) aan te ritsen, zo staat 
er een stijlvol geheel! 

DORÉMA MISTRAL AIR 
ALL SEASON

4.
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 ▶ MATERIAAL: Ten Cate All Season Touring (WM 27)
 ▶ KLEUR: antraciet/grijs
 ▶ MATEN DIEPTE: 240 cm, breedte 300 cm
 ▶ GEWICHT TENT: 19 kg
 ▶ GESCHIKT VOOR caravans/campers met een rail-
hoogte van 235-255 cm

 ▶ INCLUSIEF: tochtstrook en wielflap, handpomp
 ▶ OPTIES: set aandrukstangen, Safe Lock storm-
bandset, aanritsbare luifel

 ▶ PRIJS: € 799

Specificaties

4. Aangenaaide 
schuimkussens laat 

de tent strak tegen de 
caravanwand aansluiten

5. Een plaatje door z’n 
sierlijke uitstraling

6. Ventiel in halfronde 
luchtslang




