Hoe zet ik een tent op?
1. Een Goede plek vinden en voorbereiden
Zoek een plek die hoger ligt dan de rest
Ga als het mogelijk is niet onder loofbomen
staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na.
Houd rekening met de windrichting. Zet de tent
met de achterzijde naar de wind zodat je als je in
je luifel zit geen last van wind hebt. Als er geen
wind is, zet de
achterzijde dan naar het zuidwesten toe.
Maak de plek schoon van dennenappels, stokjes
en andere rommel zodat je niet op iets ligt, wil je
gaan slapen

tentdelen

hoek
scheerlijnen

tentzakken
haringzakken
stokzakken

Maak de zakken netjes leeg op een grondzeilen
en sorteer alle materialen.

35 haringen
22 grondpennen

tentpalen
en noklatten

Tenthamer
en handbezem

Zet alle stokken in elkaar, even lang aan elkaar.
Controlleer of je alles hebt:
o
Handbezem
o
2 Tenthamers
o
3 tentdelen
o
3 grondzeilen
o
4 tentpalen
o
3 noklatten
o
35 haringen (1 reserve)
o
22 grondpennen
		(2 reserve)
o
4 hoek scheerlijnen

3 grondzeilen

2. Het eerste tentdeel opzetten
Leg 1 slaapcabine netjes open op een grondzeil.
*Let erop dat de rits van de tent aan de juiste
kant ligt.

spanoog naar
beneden

Doe de noklat en de twee tentstokken in de tent.
*Let op dat het spanoog/kraantje van de noklat
niet in het tentdoek prikt.

Deur aan de
goede kant

2. Het eerste tentdeel opzetten
Stel de noklat op de juiste maat. Dit doe je door
de noklat naar buiten te stellen zover als het
tentdoek toe laat.

Zet de deur aan de “buitenkant” vast aan de
grond met een grondpen.
Doe dan de twee hoeken aan dezelfde kant en
zorg dat deze samen met de grondpennen aan
de deur op 1 lijn staan.

netjes op
1 lijn

90°

90°

90°
90°

Vervolgens kunnen de tentpalen op de juiste
hoogte geschoven worden. Schuif de tentpalen zo over mogelijk uit zonder dat je de
grondpennen uit de grond trekt.

Zet nu aan de andere kant van de tent de
grondpennen bij de deur en werk door naar de
zijkanten. Zet de grondpennen zo in de grond,
dat alle grondpennen bij elkaar een perfect
vierkant vormen met hoeken van 90 graden.

2. Het eerste tentdeel opzetten

scheerlijn in het verlengde
van stiksels op tentdoek

Nu kan je de hoekscheerlijnen aan de haringen
bevestigen en deze in de grond slaan.
o
o
o

o
o

Let op dat de stiksels in de hoeken de
richting aangeven van de scheerlijnen
Let op dat de ijzers in het midden van
de scheerlijnen ook in het midden zijn
als je deze bevestigd aan de haring
Plaats de lus niet meteen over de haring
maar haal eerst de scheerlijn door zijn ei
gen lus heen en leg de nieuwe lus over
de haring.
Positioneer de haringen zo dat het tent
doek zo weinig mogelijk rimpels ver
toont. Doe dit met beleid.
Bij het plaatsen van de haringen zorg je
dat de muurtjes loodrecht staan

loodrecht

Vanaf dit punt staat de
tent strak en zou je de
deuren open mogen
doen mocht dit nodig
zijn. Laat de grondpennen er voor het gemak
in.

3. Het luifeldeel

De jongens die de
palen vasthielden kunnen nu helpen met de
rest van de tent.

Nu je het eerste tentdeel voor elkaar hebt kan je nu de tentstokken en
de noklatten aan het eerste tentdeel afmeten.
Zet alle tentpalen op de juiste hoogte met behulp van het opgezette
tentdeel.
Zet de noklatten op de juiste lengte door de noklatten over de tentpalen van de eerste tent te leggen en daarna vast te zetten met het
kraantje.

Zet nu de tentstok en noklat van de luifel aan
het eerste tendeel vast en laat 1 iemand deze
vasthouden.
Kijk of de tent recht staat.

4. Het tweede tentdeel
Leg het doek van het laatste gedeelte op een
grondzeil en positioneer de buitenste tentpaal en
de noklat

Noklat

Haal dit gedeelte met een paar mensen overeind
en schuif de noklat over de tentpaal van de luifel.
Zorg dat deze tentpaal met de punt in het gat van
het doek gaat.
Laat iemand de resterende tentpaal vasthouden.
Kijk of alle tentpalen op 1 lijn staan.
Rits of knop de tent aan beide kanten dicht.
Zet de deuren aan de kant van de luifel vast met
grondpennen.
Plaats dan twee grondpennen in de twee
hoeken aan dezelfde kant en zorg dan dat deze
tezamen met de deur op 1 rij staan.
Zet nu aan de andere kant van de tent de
grondpennen bij de deur en werk door naar de
zijkanten. Zorg dat alle grondpennen bij elkaar
een perfect vierkant vormen met hoeken van 90
graden. Kijk hierbij ook naar het tentdeel wat je
al op hebt gezet. Alle grondpennen op 1 lijn.

90°

90°

Nu kan je de tent in de hoeken met 4 haringen
vastzetten. Houd de tips over haringen in stap 2,
in de gaten.

5. Het luifeldoek en de tent afmaken
Het moeilijkste gedeelte is achter de rug! Check
voor de zekerheid of de tent tot nu toe strak en
recht staat.
Omdat de tent nu recht staat mag je de deuren
openmaken, als dit nodig is. De palen die vast
werden gehouden staan nu ook vast door de
haringen en grondpennen dus die mogen nu ook
los.
Werk het luifeldoek voorzichtig over de noklat
heen. *Kijk uit voor de punten van
de tentstokken.
Rits de luifel tegelijk aan 1 kant dicht (dus 2 ritsen
synchroon). Herhaal dit aan de andere kant. Als
dit moeilijk is kan het zijn dat de tent te gespannen is. Probeer de haringen te ontspannen en
later als het doek dicht is weer een beetje aan te
spannen.
Span de luifel zoals eerder uitgelegd met 4 haringen in de hoeken en werk
de plooien met beleid zoveel mogelijk uit het doek.
Kijk nogmaals of je tent rechtstaat

Zet de 2 lange scheerlijnen in de uiteinden van
de tent vast met haringen.

Haringen en grondpennen
op 1 lijn

Doe nu alle grondpennen in de tent:
o
De grondpennen recht op 1 lijn
o
De grondpennen loodrecht op de grond
zodat de muurtjes recht staan
Sla nu alle haringen in de grond en bevestig
de scheerlijnen. Werk de plooien van de tent er
zoveel mogelijk uit. Als je dit synchroon doet aan
allebei de kanten van de tent, is het resultaat het
beste.

90°

5. Het luifeldoek en de tent afmaken
Nu kan je alle deurtjes openen en de grondzeilen
in de tent leggen. De grijze flappen moeten
netjes ONDER de grondzeilen. Doe je dit niet,
worden je spullen nat als het regent.

6. De luifel opzetten
Rits de tent aan 1 kant open (de kant waar de
wind niet vandaan komt)
Stel de luifelstokken op de hoogte van de
tentstokken en laat de luifelstokken vasthouden.
Hamer de haringen in de grond en span de luifel

De flap en de lijnen van de luifel kan je naar
binnen werken zodat deze niet naar buiten
hangen.

GEFELICITEERD!
Je hebt de tent opgezet :)

De tent opvouwen
Als je de tent netjes wil houden is het heel
belangrijk dat deze goed opgevouwen wordt.
Ook is het van belang om alles tijdens het
opvouwen zo schoon mogelijk in de tentzak te
stopen. Veeg daarom tijdens het opvouwen te
tent goed schoon bij elke stap die je maakt.
Daarnaast willen we alles weer mee terug nemen
wat we ook mee hebben genomen. Tel daarom
alle materialen zorgvuldig zodat je weet dat je
niks mist. Als je wel wat mist rapporteer je dit
natuurlijk aan de leiding.
Bij een tent weet opvouwen kunnen meerdere
mensen, meer delen, taakjes te gelijk oppakken.
Laat bijvoorbeeld 1 team de tent alvast neerhalen terwijl een ander team aan de slag gaat met
opvouwen.
Zorg dat alle grondpennen uit de grond gaan.
Pak ook alle haringen die niet in de hoeken staan
en maak deze schoon.

Haal eerst de grondzeilen uit de tent. Op deze
grondzeilen kan je de rest van de spullen gaan
opvouwen. en de materialen verzamelen.
Als je de luifel netjes hebt neergelegd kan je hem
in 3en vouwen waarbij je ervoor zorgt dat de nok
van de luifel in het midden gevouwen wordt en
de slikranden aan de buitenkant komen.
Kijk nu of de Luifel in de tent gaat passen door
de zak er naast te houden. Nu kan je hem in de
lengte opvouwen. *Let op: Niet rollen maar vouwen. Anders kreukelt het doek teveel en wordt
het pakettje alleen maar groter. Leg je
opgevouwen deel op een grondzeil.
De noklat van de luifel kan je ondertussen
opbergen.

De tent opvouwen
Pak nu het volgende tentdeel, laat iemand snel
de vier haringen uit de grond tekken en leg hem
neer op een grondzeil. Haal de noklatten en de
tentpalen er uit.

Leg het doek zo netjes mogelijk neer met de
deuren open. Werk plooien er uit.
Nu kan je de deuren naar binnenvouwen. Dit
doe je het beste door aan allebei de kanten een
punt te pakken en 1 iemand de deur naar binnen
te laten vouwen. Vouw hem over de juiste plooi
heen. Dit is lastig dus vraag het eventueel aan je
leiding om te helpen.

Als je dit op de juiste manier hebt gedaan krijg je een heel strak vierkant.
Werk de plooien er zoveel mogelijk uit en haal alle viezigheid van de tent af.

Vouw de tent weer door 3en vanaf de nok van
de tent. houd hier ook weer allebei het gedeelte
vast waarover je heen gaat vouwen. Laat de
Slikranden aan de buitenkant.
Als je de tent in 1/3 hebt gevouwen en gekeken
hebt of hij in de zak gaat passen kan je de tent
opvouwen in een “rol”. Nogmaals: vouwen en
niet rollen. In de foto zie je een goede truc: rol 2
eindes naar elkaar toe en laat wat ruimte voor de
laatste vouw. Nu rol je het pakettje dicht. Dit kan
je voor alle delen gebruiken.

ruimte

De tent opvouwen
Vouw op dezelfde manier het andere
slaapdeel op.
Nu kan je 2 grondzeilen opvouwen zoals je kan
zien in de plaatjes. Laat nog 1 grondzeil liggen
omdat je daar alle spullen op verzameld.
Vouw de grondzeilen op de juiste bestaande
plooien door 3en en vouw het grondzeil in een
rol.
Alles ligt nu op het grondzeil.
Tel je materalen eerst uit.
(Handbezem, Tenthamer, 3 tentdelen
3 grondzeilen, 4 tentpalen, 3 noklatten, 35 haringen, 22 grondpennen, 4 hoek scheerlijnen)
Je kan dan de materialen in 2 delen in de
tentzakken schuiven:
pakket 1:
2 tentdelen en de haringzakken.
Pakket 2:
1 tentdeel, de stokken en de grondzeilen.

