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Inleiding
In deze instructie wordt je duidelijk gemaakt hoe je een tent moet opzetten,
afbreken, en hoe je met een tent om moet gaan.
De tenten die we vooral bij jong Arcen gebruiken zijn allemaal van
hoogwaardig katoen.
Deze tenten zijn bijna allemaal van zeer goede kwaliteit en dus zijn de kosten
van deze tenten ook vrij hoog, hier dient dus door de leden uiterst
zorgvuldig mee omgegaan te worden.
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Weetjes over tenten
Opslag
Een tent moet altijd droog opgeslagen worden. Terug van kamp is een tent
ALTIJD vochtig, al is het alleen maar grondvocht of luchtvochtigheid.
Daarom worden de tenten bij jong Arcen altijd goed gedroogd voordat ze
terug gaan in het berghok .

Het 'weer'
Natuurlijk materiaal (katoen) kan rotten. Dit komt bijna altijd door
achtergebleven vocht . Een speciale vorm van rotten noemen we het 'weer',
dit wordt veroorzaakt door schimmels. Alle vormen van rotten zijn heel
slecht voor de tent en verkorten de levensduur van dat stuk doek ernstig. Als
je rot of 'weer' in je tentdoek hebt dan kan je het volgende nog doen om de
tent te redden:
Er van leren dat je tenten zorgvuldig moet drogen/opslaan.
De schimmelplekken voorzichtig wegborstelen, evt met wat water en de tent
zorgvuldig te drogen leggen.

Schoonmaken van haringen en stokken
Het is misschien wel het vervelendste klusje van het opbergen van je tent,
maar probeer stokken en haringen zo goed mogelijk schoon te maken.
Daardoor krijgen zandkorrels en vocht immers geen kans om het materiaal
aan te tasten of te beschadigen. Natte metalen stokken en haringen gaan
roesten of vormen corrosie.

Scheerlijnen
Scheerlijnen zijn geen waslijnen! Ze dienen er voor de tent op te spannen
zodat water en wind geen vrij spel hebben en voorkomen dat de tent omvalt
of weg kan waaien. Door van alles aan de scheerlijnen te hangen worden deze
onnodig belast en bij veel wind kan dit zelfs tot schade aan de tent leiden.
Vervang beschadigde lijnen tijdig
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Tentstokken
Breek een tent altijd op een correcte wijze af, d.w.z. trek niet willekeurig alle
haringen eruit en laat de boel maar omvallen. De kans is dan groot dat de
palen krom worden of nokverbinding scheef buigen. Laat de palen door
medescouts vasthouden en geleidelijk zakken. Berg tentstokken altijd op in
een aparte tentzak, zorg dat ze droog en schoon worden opgeborgen,

Aandachtspunten:









Zorg ervoor dat alles binnen de tent ligt en alle ingangen en
(ventilatie) gaasopeningen goed zijn afgesloten.
De tent moet goed opgespannen zijn, een slap tentdoek vangt meer
wind en vangt onnodig water op.
Hang niets aan de scheerlijnen, dit vangt alleen wind en helpt mee de
haringen eruit trekken, niet echt de bedoeling.
Zorg ervoor dat er nooit gedeeltes van het extra grondzeil onder de
tent uitsteekt, dit vangt water op en voert het onder de tent onder
jullie luchtbedden en matjes. Dit zal niet echt prettig slapen.
Graven van gootjes is bij een vastgrondzeil niet echt nodig maar kan bij
de ingang wel problemen voorkomen.
Leg NIETS tegen het tentdoek aan, dit veroorzaakt zeker lekkages.
Het gebruik van spuitbussen is in een tent ook verboden zoals haarlak
en dergelijke hiervan kan de tent ook gaan lekken.
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Tent Opbouwen
Een tent opbouwen lijkt voor heel veel mensen altijd heel simpel, maar toch
gaat het negen van de tien keer niet goed tijdens het opbouwen van de tent.
Daarom zal in dit hoofdstuk stap voor stap uitgelegd worden hoe je een tent
moet opzetten.
Stap 1:
Je zoekt een geschikte plaats om je tent op te zetten. Je kunt het beste een
plaats zoeken die vlak is en waar geen afgezaagde bomen in de grond zitten,
zorg er ook voor dat je niet in een gat ligt anders zou je bij regen klets nat
worden omdat al het water naar het laagste punt gaat.
Stap 2:
Als je een geschikte plaats hebt gevonden ga je de ondergrond geschikt
maken om er een tent op te zetten. Dit houd in dat je alle takken
dennenappels en alle andere dingen die ervoor kunnen zorgen dat je ‘s nachts
niet kunt slapen worden weggehaald.
Stap 3:
Je zorgt dat je een complete tent op de locatie hebt waar je de tent wil gaan
opbouwen, dit wil zeggen de tent de haringen en de tentstokken en
eventueel een los grondzeil aanwezig zijn.
Stap 4:
Je kunt nu de tent gaan uitrollen en daarna openvouwen, zorg dat de
onderkant van de tent ook daadwerkelijk onder zit en dat niet je tent op de
kop ligt.
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Stap 5:

Als je geen grondzeil hebt ga je verder met stap 7.

Als je een vast grondzeil hebt dan ga je eerst het grondzeil met 4 personen
helemaal strak trekken, dit doe je door aan iedere punt alles flink strak te
trekken zodat je zo min mogelijk vouwen in je grondzeil hebt.
Stap 6:
Je gaat nu het grondzeil vast zetten met de daarvoor bedoelde haringen.
Het is niet de bedoeling dat je door elk oogje aan het grondzeil een haring
doet steken. Dit is een beetje overdreven en kost alleen maar tijd. Als je in
ieder geval op de hoekpunten en in het midden tussen 2 hoekpunten een
haring door het daarvoor bedoelde oogje doet is dit al ruim voldoende.
Stap 7:
Nu kunnen we de stokken MET BELEID in de tent gaan doen. De meeste
tenten bij jong Arcen hebben 3 verticale stokken en 2 horizontale
stokken/dragers. Het beste is om dit klusje met 3 personen te doen.
Je doet nu 1 ligger op een van de 2 buitenste tent palen. Zorg dat er in het
midden iemand staat die deze ligger METEEN op de middelste paal kan doen,
dit voorkomt dat de punten van de palen krom worden. Zorg er wel voor dat
de middelste verstelbare tentpaal al enige hoogte heeft zodat de punten niet
alsnog krom worden. Daarna plaats je de andere horizontale ligger hetzelfde
als bij de andere tentpaal op de buitenste en de middelste tentpaal. Je kunt de
middelste paal stellen doormiddel van een schroefje, zorg dat je de middelste
paal zo stelt dat de 2 liggers beiden horizontaal staan.
Stap 8:
Voordat we de scheerlijnen allemaal gaan spannen moeten we zorgen dat alle
rits sluitingen en dergelijke van de tent dicht zijn gemaakt. Anders ben je de
tent aan het spannen en krijg je in een keer je tent niet meer goed dicht.
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Stap9:
Nu kunnen we daadwerkelijk de scheerlijnen gaan spannen, zorg als eerste dat
je op elk hoekpunt van de tent een scheerlijn hebt staan zo kunnen de
middelste palen uit zichzelf blijven staan. Stel de scheerlijnen niet meteen te
strak maar zorg eerst dat de scheerlijnen voorzien zijn van een haring. Daarna
kun je voorzichtig de tent gaan spannen zodat hij mooi recht komt te staan.
Stap 10:
Zorg dat je alle overgebleven tentmaterialen goed opbergt in de zakken en
dat je de tentzakken en dergelijke bewaard binnen de tent dit voorkomt dat
je bij het opruimen van je tent al je zakken kwijt zijn.
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Tent Afbreken
Een tent afbreken is bijna hetzelfde als een tent opbouwen maar dan precies
andersom. Ook het afbreken van een tent moet voorzichtig gebeuren we
willen natuurlijk niet dat er onnodig gaten in de tent komen of dat stokken
kapot gaan.
Stap 1:
Bij het afbreken van een tent beginnen we met het losmaken van de
scheerlijnen. Zorg dat je alle haringen die je uit de grond trekt verzameld op
een centraal punt zodat je na het afbreken nog al je haringen kunt vinden.
Stap 2:
Als alle scheerlijnen los zijn ga je in de tent staan net zoals met het
opbouwen van de tent het liefste met 3 personen bij iedere tentpaal 1
persoon. Als eerste moet je de middelste paal een beetje laten zaken zodat je
1 horizontale ligger van de middelste paal af kunt halen, nu moet de paal waar
de 1e ligger aan zit rustig eruit worden gehaald en moet de dwars ligger er
afgehaald worden. Zorg ervoor dat je dit voorzichtig doet zodat je de punt
niet krom maakt. Het zelfde doe je met de andere horizontale ligger, nu kun
je de middelste tentpaal ook voorzichtig op de grond leggen en alle stokken
uit de tent halen en netjes terugdoen in de tentzak.
Stap 3:
Als alle tentpalen in de tentzak zitten kunnen we de haringen waar het
grondzeil mee vast zit uit de grond halen. Zorg dat alle haringen schoon de
zak/bak in gaan, zo kunnen we nog heel lang gebruik maken van onze
materialen.
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Stap 4: Tent ophangen
Nu alle palen en haringen in de zakken zijn gegaan kunnen we de tent gaan
luchten/drogen. Jullie hebben in deze instructie iets gelezen over het rotten
van tenten. Om dit rotten tegen te voorkomen gaan we de tenten ophangen.
Als je een tent ophangt zorg er dan ALTIJD voor dat elk gedeelte van de tent
kan drogen. Dit houd in dat je de tent op 2 manieren kunt ophangen.
Bij manier 3 is de tent op elkaar geklapt dit houd in dat de tent helemaal niet
goed kan luchten manier 1 en 2 zijn wel goed en kan de tent overal drogen.

Manier 1:

GOED

Manier 2:

GOED

Manier 3:

FOUT
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