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Bijzonderheden
Is erg stormvast.
Ook bij winderig weer vrij makkelijk op te zetten.
Het grondoppervlak is betrekkelijk klein.
Het gewicht is vrij laag.

Anderhalf-stokstent

Is erg windvast, mits met de achterkant naar de wind geplaatst.
Voorin heb je redelijk zitruimte.
Het gewicht is vrij laag.
Neemt weinig ruimte bij het inpakken.

Twee-stokstent

Als de tent geen muurtjes langs de zijkant heeft wordt dit model
ook wel A-tent genoemd.
Heeft de tent wel muurtjes dan wordt deze aangeduid als huttent.
Het gewicht is afhankelijk van de grootte.

Huttent

Meestal grote tent, voor meerdere personen.
Heeft meestal een los grondzeil, wat makkelijk is met luchten
tijdens stationaire kampen.
De zijmuurtjes kunnen opgerold worden.
Makkelijk op te zetten.
Redelijk zwaar gewicht.

Combi-tent

Veel bagage en slechtweer ruimte.
Erg windgevoelig.
Uitbreidbaar met tweede tent aan dezelfde luifel.
Bij ons bekend als Delta.

Bell-tent

Doorsnede bijna 4 meter, dus plek zat voor een hele patrouille.
De tent is tussen de 2.5 en 3 meter, dus goede stahoogte.
Eenvoudig op te zetten, en erg stabiel.
Heeft een los grondzeil, wat makkelijk is met luchten tijdens
stationaire kampen.
Bij ons bekend als Rondo.
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Haringen en grondpennen
Om je tent op te zetten heb je de keus uit een ruim assortiment haringen en grondpennen van
verschillende materialen. Je kunt deze niet willekeurig gebruiken.

Welke haring of grondpen je moet gebruiken, is afhankelijk van de grondsoort, waarop je gaat
kamperen. We onderscheiden de volgende grondsoorten.
Bosgrond
Op de - vaak wat lossere - bosgrond gebruik je grote stalen hoekharingen, de
langere aluminium haringen of kunststof haringen. De binnentent van een
dubbeldaks-tent wordt op bosgrond wel met een stalen pen vastgezet. De lengte
van al deze haringen en pennen moet bij gebruik in bosgrond ten minste 24 cm.
Zijn. Let er bij toepassing van stalen haringen op, dat ze geen scherpe randen
hebben, omdat die de rubber spanners of scheerlijnen zullen beschadigen.
Grasland
Wanneer je kampeert op grasland wordt meestal een halfronde of gehoekte stalen
haring van ten minste 18 cm. Lengte gebruikt. Voor een binnentent kun je volstaan
met stalen pennen.
Harde, stenige Het kamperen op harde, stenige grond vereist het toepassen van stevige, rechte
grond
stalen pennen van 18 - 24 cm. lengte afhankelijk van de grootte van je tent. Je
kunt ook een paar gehard stalen rotspennen gebruiken om eerst een gat te slaan,
waar je vervolgens de gewone stalen pen in slaat.
Rotsgrond
Bij het kamperen hoog in de bergen, op rotsachtige terrein of in het ijs moet je
gehard stalen spijkers of stalen rotspennen met een stevige kop gebruiken. Het
komt regelmatig voor, dat je de rotspennen niet meer kunt loskrijgen. Echte
rotspennen zijn kostbaar, zeker als je ze moet achterlaten. Een nadeel van
rotspennen is, dat ze relatief vrij veel wegen. Vaak worden daarom stalen spijkers
gebruikt in rotsgrond.
Zandgrond
Op zandgrond gebruik je houten haringen. Bij kleinere tenten kun je ook kunststof
haringen gebruiken. Zowel de houten haringen als de kunststof haringen moeten bij
toepassing in zandgrond ten minste 24 cm. lang zijn.
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Je hoeft niet altijd gebruik te maken van een haring of grondpen om (al) je scheerlijnen vast te
zetten. Scheerlijnen kun je ook vastzetten aan:
• een boom
• een stok, die achter bomen wordt
geklemd, wordt ingegraven in los zand of
wordt verzwaard met keien.
• een kei die je ingraaft of verzwaart met
andere keien.

De haringen sla je met een houten of rubber tenthamer in de grond. Een houten tenthamer gaat
over het algemeen wat langer mee dan een rubber tenthamer.
Moet je de haringen in hardere grond slaan, dan kun je beter een gewone
stalen hamer gebruiken. Neem dan bij voorkeur een klauwhamer mee, omdat je
daarmee de boel ook weer los kunt trekken. De scheerlijn moet ongeveer
haaks op de haring komen te staan, zodat de haring dus wat schuin achterover
in de grond wordt geslagen. De haring niet te ver in de grond slaan, maar juist
zó diep, dat de scheerlijn, die wordt bevestigd aan de haring, nog boven de
grond blijft. Anders gaan de (katoenen) scheerlijnen rotten.
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Als de afstand tussen de tentstokken groter is
dan 2 mtr. (enkel- en dubbeldaks) wordt soms nog
een extra tentstok en noklatten gebruikt om
doorzakken te voorkomen. Die komen dan zo in
elkaar.
Het opzetten van een dubbeldaks tent gaat hetzelfde
als met een enkeldaks huttent, alleen moet na het
opzetten van de binnentent de opzetstukjes en
noklat(ten) geplaatst worden, zorg er altijd voor dat de
vergrendelnokjes of stelschroef van de noklat naar
beneden staat, anders drukt die door de buitentent
heen. Daarna komt de buitentent aan de beurt, kijk uit
dat je met de buitentent niet achter de pen van een
opzetstukje blijft haken, want dan scheurt je
buitentent.
Het opzetten van een dubbeldaks tent (delta)

Vervolg Tenten

02.09.1998

Datum: 1998

09 02

Blad 7

Gebruik van je tent
Als je tent eenmaal staat, zijn er nog enkele dingen waar je aan moet denken bij het gebruik van de
tent. Wanneer je met je schoenen aan zó je tent inloopt, wordt het binnen de kortste keren een
zandbak of modderbad (afhankelijk van het weer) in je tent, en kunnen kleine steentjes onder je
schoenen het grondzeil beschadigen. Ieders spullen worden smerig. Dus je komt niet met je
schoenen aan in de tent. Eventueel kun je als je een los grondzeil hebt, aan de ingang van je tent het
zeil een stukje omslaan, zodat je een (droge) plek hebt om je schoenen uit te doen. Of je kan een
schoenveger voor bij je tent neerleggen.
Duurt je kamp meerdere dagen, dan zal de grasgrond onder je tent vlug gaan verstikken. Eigenlijk
moet je de grond iedere dag een paar uur “luchten”. Als je een tent met los grondzeil hebt, is dat
vrij eenvoudig te doen. ’ S Morgens nadat iedereen
is opgestaan stapel je alle bagage aan een van de
zijkanten van de tent op. De volgende dag doe je
hetzelfde maar nu leg je alles aan de andere kant.
Als je bagage op deze wijze in de tent is
opgestapeld, kun je ook makkelijk (met schoenen
aan) de tent inlopen om even iets te
pakken wat je nodig hebt.
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Scheerlijnen
Voordat je ‘s avonds gaat slapen, moet je een katoenen tent ontspannen. Het kan ‘s nachts gaan
regenen. ‘s Morgens kan je tent vochtig worden door de dauw. Een katoenen tent krimpt als hij
vochtig wordt. Heb je de tent niet tijdig ontspannen, dan is de kans erg groot dat hij ergens
scheurt, of de ritsen kapotgaan. Nadat je de tent ontspannen hebt, duik je de tent in om te gaan
slapen.
Het is heel erg handig om een touwtje te spannen tussen de verschillende tentstokken (zo hoog
mogelijk) in de tent. Daarover hang je dan kleding, die je de hele dag hebt gedragen. ‘s Nachts kan
het dan luchten. Hang er niet teveel aan op, anders gaan je tentstokken krom, en je tent uit model.
De scheerlijnen van de tent zijn niet bedoeld om als waslijn te gebruiken, Span daarom buiten tussen
twee bomen, of onder het dak van je keuken een (paar) waslijn(en) waar je slaapzak kan luchten en
wasgoed kan drogen. Span het touw wel zo hoog dat je er makkelijk onderdoor kunt lopen. Als het
touw te laag hangt, zou je niet de eerste zijn, die er in het donker tegenaan loopt, en zich bezeert.
Stormlijnen
Wanneer er slecht weer wordt verwacht, is
het verstandig zogenaamde stormlijnen aan
te brengen. Bij een huttent en vergelijkbare
typen tenten span je daartoe diagonaal over
het tentdoek extra scheerlijnen, die je aan
aparte stevige haringen vastzet.

Bovendien pak je een lange lijn, die door alle
spannerlussen of D-ringen gespannen wordt.
Deze lijn zet je aan de voor- en achterzijde
vast op aparte stevige haringen.
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Hoe breek je een huttent af
Allereerst verwijder je de grondpennen, waarmee de muurtjes zijn vastgezet. De scheerlijnen aan
de zijkant van de tent worden vervolgens ontspannen en de haringen worden uit de grond gehaald.
Als de haringen niet gemakkelijk los te trekken zijn, moet je er niet tegen gaan schoppen, want dan
breken ze waarschijnlijk.
Beter is het om er een andere
haring onder te zetten en daarmee
de haring uit de grond te krikken.
Je kunt dit ook bereiken met een
stok, waar je een touw aanbindt.
Bij elke tentpaal gaat iemand staan en deze houdt de tentpaal goed vast. De hoofdscheerlijnen
worden nu losgemaakt. De noklatten worden uit de tent gehaald en de tent wordt neergelegd op het
grondzeil. Nadat de tentstokken zijn verwijderd, spreid je de tent zo maximaal mogelijk uit, waarbij
de deuren zijn opengeklapt en de ritssluiting NIET dicht is. Luikjes van de raampjes zijn naar
beneden gerold, zodat er geen beestjes in kunnen blijven zitten. Met een tentveger worden nu de
bladeren en dergelijke van de tent geveegd.
.1)
Vervolgens klap je de tentdeuren op de rest van
de tent, waarbij de tentnaad als scharnierpunt
gebruikt wordt.

Hierna vouw je met z’n tweeën eerst het
gedeelte, waar de muurtjes zitten, in de
lengterichting naar binnen toe. Scheerlijnen
worden in de tent op de naden gevouwen.
Bladeren en dergelijke steeds verwijderen.
.2)
Dan wordt het nokgedeelte gevouwen in de
lengterichting op de rest van de tent. De tent
wordt dus in de lengterichting in drie delen
opgevouwen. Zorg er bij het opvouwen steeds voor,
dat er geen plooien in het tentdoek zitten.

.3)
Hierna vouw je een uiteinde van de tent voor een (derde) vierde
over de rest van de tent, en rolt de rest van de tent strak op.

.4)

.1) Overigens is het beter vooraf voor stap 1, eerst de lengte
van de tentzak te controleren, om te bepalen of de tent in
drieën of in vieren gevouwen moet worden

