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HET OPZETTEN VAN DE TENT (10 X 5) 
 
Lees deze handleiding eerst aandachtig door. Het kan veel tijd en moeite besparen! 
 
Set bestaande uit: 
 

 1x Handleiding 

 1x Tentdoek 
 14x Palen (komen rondom) 

 3x Deelbare masten 
 1x Bak met 22 haringen en één hamer 

 2x Deelbare Nokbalken 
 
 
Opzetten: 
 

1. Leg de tent uit met de buitenkant naar boven, dit is de zijde waaraan de touwen bevestig zijn. Zorg dat u 
het doek zo neerlegt zoals u de tent wilt hebben staan. Beschadig de tent niet door er overheen te 
lopen, nooit met schoenen of klompen over de tent! 

2. Aan de hand van de scheerlijnen kunt u zien waar de palen komen te staan. Beginnend op een hoek 
plaatst u een paal onder de tent 

3. Een ander slaat op de goede afstand van de tent een haring in de grond zodat u eventueel kunt spannen 
of laten vieren. Hieraan wordt de scheerlijn bevestigd en de paal blijft nu vanzelf staan. Op dezelfde 
manier doet u de rest van de palen langs een lange kant. 

4. Als één lange zijde klaar is, doet u op dezelfde manier de andere lange zijde. De tent staat nog niet 
helemaal strak, dit komt later. Houdt rekening met voldoende speling om later de nok van de tent op te 
steken. 

5. Als u de lange zijden gedaan heeft gaat u verder met de korte zijden. 
6. Alle omringende palen staan. U moet nu de nokbalken en palen plaatsen, dit moet met 3 personen om 

verbuiging te voorkomen. De nokbalken bestaan ieder uit 2 delen. In het midden van de tent worden 
de uitgespaarde balken in elkaar gelegd waardoor een mastpunt wordt gestoken. Kruip onder de tent en 
steek de drie boveneinden met daarop de nokbalk in de drie openingen in de nok van de tent omhoog. 
Zorg ervoor dat er iemand is die de scheerlijnen kan spannen of laten vieren. Daarna worden de 
onderste gedeelte van de drie masten tegelijkertijd onder de masten gezet en staat de tent. Dit moet 
gelijkertijd om verbuigingen te voorkomen.  

7. Nu kunnen de scheerlijnen verder afgespannen worden. Eventueel de palen in lijn zetten.  
8. Zo nodig kunnen de zijkanten opgerold worden. Pas goed op harde wind. Bij harde wind staat de tent 

steviger als u de palen door de lussen van de zijkanten haalt.  
9. De tent is gereed voor gebruik. 

 
Afbreken: 
 
DE TENT DIENT ZO MOGELIJK DROOG OPGEROLD TE WORDEN!!!!! OPROLLEN ALLEEN ZOALS 
HIERONDER BESCHREVEN STAAT, DENK AAN DE BETAALDE BORG... 
 

1. Het afbreken gaat verder in omgekeerde volgorde van het opzetten. 
2. Leg de tent met de binnenkant onder op de grond uit en vouw nu eerst de 4 zijkanten naar binnen  (maak 

ze los van elkaar). 
3. Vouw vervolgens de tent over de lengte in vieren. Beschadig de tent niet door er overheen te lopen, 

nooit met schoenen of klompen over de tent.  
4. Vouw de tent één keer dubbel (breedte) zodat er een uiteinde ontstaat waar losse stukken bij elkaar 

komen en een uiteinde zonder losse flappen (vouwzijde). 
5. Nu kan de tent opgerold worden, doe dit netjes, begin bij het stuk met de losse flappen . Druk de tent 

tijdig aan om een strakke rol te maken, deze rol is ongeveer 1,25 meter breed en heeft geen rare 
flappen. 

6. Tel alle haringen, maak ze schoon en doe ze in de daarvoor bestemde zak/bak. Vergeet de moker niet! 
7. Alle palen moeten bij elkaar gebonden worden (alle punten naar één kant) met de sjorbanden. 

  
 
Voor vragen kunt u altijd bellen, zie contactgegevens onderaan. 
 
 
SUCCES, 
Patrick Helsloot 
 
Telefoonnummer:  0528-353257 of 0627523874 


