Beknopte handleiding voor het opzetten en afbreken van de tent van de Deurdweilers
Type: Legertent
Afmetingen: 6 x 16 meter
Opzetten
Stap 1)
Leg een grondzeil neer op de plaats waar de tent moet komen te liggen. De afmetingen van
het grondzeil hoeven slechts enkele decimeters groter dan 6 x 16 meter te zijn.
[Grondzeil is aan te bevelen als je van plan bent om in de tent te gaan slapen]
Stap 2)
Vouw het tentzeil uit op een plaats die minimaal 8 x 20 meter is, in verband met de haringen
en scheerlijnen die geplaatst worden.
Stap 3)
Leg alle (kleine) palen rond de tent bij de daarvoor bestemde gaten in de tent. Deze gaten
bevinden zich tussen de wand en het dak.
Stap 4)
Plaats de bovenste helft van de (grote en) middelste palen in het midden van het dak. Inclusief
de ‘nokpaal’, dat is de paal die in de nok van de tent deze twee middelste palen met elkaar
verbindt.

Stap 5)
Til met minimaal 2 personen per middenpaal, de bovenste helft van deze paal op en laat een
andere persoon de onderste helft eronder zetten. Het is essentieel dat deze handeling
gelijktijdig gebeurd (linker en rechter paal)
Stap 6)
Span alle scheerlijnen aan met de haringen. Let op dat de tent zo strak mogelijk staat, andere
kan er water op blijven staan. De lijnen moeten in een rechte lijn staan met de witte stiksel op
de tent.

Stap 7)
Lus de zijkanten aan elkaar. Iedere lus moet doorgelust worden naar de volgende lus.
Belangrijk is dat de lussen in de hoeken vastgemaakt worden en dat er altijd rechtsom OF
linksom in de tent gelust wordt.
Afbreken:
Voer alle stappen in omgekeerde volgorde uit. Denk eraan de dat het naar beneden halen van
de middelste palen en de ‘nokpaal’ een risicovolle handeling is. Wanneer dit niet secuur
gebeurd raakt deze krom en onbruikbaar!

