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Fieldtest:  

Schuiltent Buteo 
voor natuur-, wild- en vogelfotografie 
 
De fold-out schuiltent Buteo is sinds juli 2007 verkrijgbaar op de Europese 
markt en lijkt een doorslaand succes te worden. De schuiltent weegt slechts 
2500 gram en is compact opgeborgen in een praktische draagtas. Hierdoor is 
deze schuiltent uiterst geschikt voor natuur-, wild- en vogelfotografen die er 
graag op uit trekken. Meenemen in het vliegtuig is zelfs een optie. De 
schuiltent is in Nederland ontwikkeld. De lange ontwikkelperiode van ruim 
een jaar lijkt niet voor niets te zijn geweest. Reden voor een uitvoerige 
fieldtest.  
 
Kenmerken 
De schuiltent is van het type fold-
out. Dat wil zeggen dat hij heel 
compact opgevouwen kan 
worden. Het voordeel hiervan is 
dat hij in een relatief compacte 
draagtas (figuur 1) opgeborgen 
kan worden. De afmetingen van 
de draagtas bedragen 53 cm bij 
5 cm. De tent heeft een afmeting 
van 155 cm bij 115 cm bij 115 cm. 
Het gewicht van de tent is slechts 
2500 gram inclusief draagtas en 
extra muskietengaas voor alle 4 de 
kijkgaten. Als extra worden 
standaard 12 lange grondpennen 
en 4 scheerlijnen meegeleverd 
(figuur 2). Hierdoor komt het totale 
gewicht van de complete set op 
2900 gram. Aan een zijde van de 
draagtas zijn 4 praktische stevige 
D-ringen bevestigd (figuur 3). Deze 
kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld een camouflage net te bevestigen 
voor transport. Ook kunnen de D-ringen gebruikt worden voor bevestiging 
aan bijvoorbeeld een fotorugzak, waardoor het transport nog eenvoudiger 
wordt.  
 
Opzetten 
Het opzetten van de schuiltent is erg eenvoudig. Na het openen van de 
draagtas en het uitnemen van schuiltent ontvouwt hij vanzelf. Daarna hoef je 
hem alleen uit elkaar te trekken en de schuiltent heeft zijn vorm 

Figuur 1 Draagtas schuiltent Buteo 

Figuur 3 D-ring Figuur 2 Grondpennen 
en scheerlijnen 
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aangenomen. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden kan je 
ervoor kiezen de schuiltent met de 
lange grondpennen extra te 
verstevigen. Aan de onderzijde van 
de schuiltent zijn hiervoor 8 lussen 
bevestigd (figuur 5). Door de 
aluminium grondpennen 
voldoende ver in de grond te 
steken zullen zij niet opvallen. De 
onderzijde van de schuiltent is ook 
voorzien van een stevige slikrand 
(figuur 5 en 6), waardoor geen 
wind en regen onder de schuiltent 
zal doorslaan. Ook zullen 
oneffenheden in de ondergrond 
hierdoor niet voor problemen 
zorgen. Bij stevige wind kan je ook 
de 4 scheerlijnen vastzetten. 
Hierdoor zal de schuiltent zeer 
stabiel zijn. De bevestigingsogen (figuur 7) voor de scheerlijnen zijn op iedere 
hoek op 1,2 m bevestigd en zijn net als alle ritsen en sliders zwart, waardoor ze 
in het veld niet zullen opvallen. 
 
Opvouwen 
Het opvouwen van de schuiltent vraagt even oefening. In de draagtas is een 
handleiding bevestigd waarop uitgelegd wordt hoe de schuiltent 
opgevouwen moet worden (figuur 8). Je kan voor deze methode kiezen, 
maar het kan ook anders. Vouw de schuiltent samen, zoals hij bij het 

uitnemen uit de draagtas zelf ontvouwt. Daarna pak je 
diagonaal de tegenoverliggende uiteinden en draai 
deze naar elkaar toe, waarbij je het geheel naar 
binnen draait. Gebruikers van fold-out 
reflectieschermen zijn hier in het voordeel. Oefen deze 
handeling voordat je het veld in gaat!  
 
 

Het gebruik 
Opvallend aan de schuiltent zijn de ruime kijkgaten vanaf 1 m hoogte aan 
iedere zijde die gebruikt kunnen worden voor het fotograferen (figuur 9). De 
kijkgaten kunnen in 3 delen geopend worden (figuur 10), al naar gelang je 
voorkeur. Prettig is dat standaard in de schuiltent klittenband is aangebracht 
voor het bevestigen van het bijgeleverde muskietengaas, dat alleen in het 
warme seizoen gebruikt zal worden. De deur is voorzien van een dubbele rits. 
In de binnenste rits is muskietengaas bevestigd. Dit is eveneens erg prettig in 
het warme seizoen, waarin insecten plaaggeesten kunnen zijn in je schuiltent. 

Figuur 5 Lussen en slikrand  

Figuur 7 Bevestiging 
scheerlijn 

Figuur 6 Lussen en 
muskietengaas 

Figuur 8 Handleiding 
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Wil je dit muskietengaas niet 
gebruiken, dan kun je het volledig 
oprollen en vastzetten met de 
speciale lussen die hiervoor 
aanwezig zijn (figuur 5). Met deze 
lussen kun je ook de ‘buitendeur’ 
vastzetten, als je het 
muskietengaas gebruikt. Gebruik je 
de schuiltent niet als ‘schuilplaats 
om je te verschuilen voor dieren, 
dan kun je ook beide deuren 
hiermee gelijktijdig vastzetten. 
Deze optie zal alleen gebruikt 
worden als de schuiltent gebruikt 
wordt als ‘schuilplaats’ bij slecht 
weer, zoals regen, sneeuw en wind 
en je onder deze omstandigheden 
jezelf en je apparatuur hiertegen 
wilt.  
 
 

Uiteraard is ook aan iedere zijde van de schuiltent een rits 
aangebracht voor een statiefpoot (figuur 12). Hierdoor 
ontstaat extra ruimte in de schuiltent. Aan ruimte is 
overigens geen gebrek. Naast statief en stoel is 
voldoende ruimte aanwezig voor het wegleggen van 

bijvoorbeeld 
een fotorugzak 
(figuur 13 en 
14). Er blijft dan 
voldoende 
beenruimte 
over. De 
schuiltent heeft 
geen grondzeil. Hierdoor kan het 
statief stevig aangedrukt worden 
met de bodem en ontstaat geen 
geritsel door het bewegen van de 
voeten over de grond. 
 

 
Het muskietennet kan gebruikt worden voor een extra 
afdichting van het kijkgat (figuur 15 en 16). Van 
binnenuit lijkt dit nauwelijks effect te hebben, maar als 
je van buitenuit kijkt zie je dat het wel degelijk goed 
werkt.  

 

Figuur 9 Kijkgaten met muskietengaas 

Figuur 10 Kijkopening Figuur 11 Muskieten-
gaas 

Figuur 12 Statiefpoot 

Figuur 13,14 Opstelling statief 

Figuur 15 Kijkgat 
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TIP:  
Twijfel je of het muskietennet 
voldoende camouflage biedt 
boven de lens, dan kun je aan het 
klittenband ook een extra los 
leverbaar camouflagedoek 
bevestigen. Je kan ook kiezen voor 
een camouflagehoes voor je lens 
die je op dezelfde wijze bevestigd 
en een nog groter camouflage 
effect geeft. 
 

 
De schuiltent is van stevig ondoorzichtig doek gemaakt dat waterdicht is. 
Zoals bij alle tenten is het met regen desondanks uitkijken dat er geen 
lekkages optreden op de naden en stiksels. Hiervoor is aparte seamseal te 
koop bij iedere kampeerwinkel. Dit is alleen nodig als je gedurende lange tijd 
bij regen gebruik maakt van de schuiltent. 
 
Levering 
De schuiltent Buteo wordt geleverd door Buteo Outdoor Supplies 
(www.buteo-outdoorsupplies.com) voor een prijs van 89,95 euro. Deze 
bekende internetaanbieder levert al enkele jaren een groot aantal 
verschillende modellen schuiltenten van verschillende (buitenlandse) 
leveranciers. Dit is het eerste model dat zelf ontwikkeld is. Sinds kort wordt de 
schuiltent ook aangeboden via de themasite van Buteo Outdoor Supplies, 
www.schuiltent.nl. Na bestelling wordt de schuiltent binnen 1 week verzonden 
in een stevige doos. Verzending binnen Nederland kost 7,95 euro, verzending 
naar België 15 euro.  
 
Samengevat 
De fold-out schuiltent Buteo is een aantrekkelijke schuiltent voor de actieve 
natuur- wild- en vogelfotograaf. Door de prijs-kwaliteitverhouding is dit op dit 
moment de beste keus als je op zoek bent naar een praktische schuiltent. 
 

Figuur 16 Kijkgat 


