
OPZETINSTRUCTIE

Een De Waard tent opzetten is eenvoudig. Volg bij het opzetten
de volgorde van de tekst en de afbeeldingen. Dit geeft de juiste
volgorde van diverse handelingen aan. Dan staat uw tent snel en
zo vast als een huis.

Inhoud van de tentzak
Ω foudraal met binnentent
Ω foudraal met buitentent
Ω haringzakje
Ω stokkenzakje

Inhoud van de stokkenzak
2 hoofdmasten 175 cm niet gemerkt 4 delige set
1 stok voor slaaptent 130 cm niet gemerkt 3 delige set
1 nokstok 66 cm niet gemerkt 2 delige set
2 luifelstokken 130 cm niet gemerkt 3 delige set

Inhoud van de haringzak
32 grondpennen
24 haringen
2 stokplaten scharnier
3 stokplaten klein
3 regenkapjes diameter: 6 mm
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Grondzeil (afb. 1)
Ω Na het uitrollen van de binnentent, het grondzeilen goed 

strak vastpennen onder een hoek van 45 graden (zie inzetje 
afb. 1). U voorkomt plooien in het grondzeil door de
nummering zoals aangegeven te volgen.

Aanritsen van de buitentent (afb. 2)
Ω Rits de buitentent vast aan het grondzeil, volg hierbij de

nummering zoals aangegeven.

Hoofdmasten plaatsen (afb. 3)
Ω Plaats de hoofdmasten, luifelstokken en span deze

vervolgens af met de twee luifellijnen.

Achterstokken plaatsen (afb. 4)
Ω Plaats de achterstok en breng de binnentent op spanning

met het span-systeem. Hiervoor is een ritsje in het dak
aangebracht.

Afspannen buitentent (afb. 5)
Ω Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met

haringen, volg hierbij de helling en lijn van de buitentent.
Ω Span de lijnen goed aan, zodat vouwen en plooien ver-

dwijnen. De lijnen achter zo lang mogelijk afspannen
en de lijnen aan de zijkant zo kort mogelijk.

Ω Bij afspanpunt nr. 3 gebruikt u de afspanvlinders.

Ω Opzetten en afspannen
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Ω Afbreken

Ω Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door 
alle haringen uit de grond te trekken.

Ω Verwijder nu van achter naar voren de stokken uit de tent, 
laat nog even de luifelstokken staan.

Ω Verwijder de luifellijnen en laat de tent achterover zakken.
Ω Verwijder nu de luifelstokken.
Ω Rits de binnentent eventueel van de buitentent, laat u

de binnentent zitten dan scheelt dit de volgende keer in 
opzettijd.

Ω Vouw de tent op tot een rechthoek en rol hem op zodat
deze in het foedraal past.
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