Handleiding opzetten en afbreken shelter
KSA Noordzeegouw:
A. Ontleend materiaal:
1 groot groen 6-hoekig tentzeil met stormkoorden
1 metalen plaatje om op de pin te zetten en in het zeil te houden (top)
10 groene, rechthoekige zijkanten
12 tentpalen voor zijkanten
½ middenpaal met voetstuk
½ middenpaal zonder voetstuk
1 bout + 1 moer om door gat in midden van middenpaal te steken
12 piketten
2 gebogen piketten voor in voetstuk
0 mokers
1 plastic europalet

B. Shelter opzetten:
1. Leg het grote groene tentzeil open met de witte lusjes aan de rand aan de
onderkant. Plaats de shelter op een grasveld. Let goed op voor stenen of
andere scherpe voorwerpen op de grond!
Het gat in het midden van de shelter zal straks de top van de tent worden.
Zorg dat dit midden exact ligt waar jij wil hebben dat de tent staat.
2. Leg de stormkoorden open, dit wil zeggen haal ze van het tentzeil weg en
leg ze klaar om op te spannen.
3. Leg bij iedere hoek (zie bolletjes op tekening 1) een
tentpaal + piket.

4. Steek de middenpaal ineen. Je kan de 2 delen van de middenpaal over
elkaar schuiven. Een bout zorgt ervoor dat het bovenste deel niet kan
draaien tov het onderste deel van de paal.
5. Leg de middenpaal neer onder het tentzeil. De top van de paal leg je in het
gat in het midden van het tentzeil.
6. Nu bevestigen we het metalen plaatje aan de top van de shelter. Dit houdt
de pin in het zeil, zo kan het zeil niet omhoog waaien. Om de paal niet
scheef te trekken, span je best tegenovergestelde touwen gelijk aan
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7. Het groene zeil is 6-hoekig. Eerst plaatsen we de 6 tentpalen op iedere
hoek. Zorg er voor dat de pin van de paal eerst door het tentzeil en daarna
door de metalen ring gaat. Je kan de metalen ring herkennen aan de
tentkoorden die eraan verbonden zijn.

8. Je start met 1 paal, slaat 2 piketten in de grond en gaat dan over naar de
volgende paal. Doe dit in wijzerzin of tegenwijzerzin. Zo staan er 6 palen
recht.

9. Na de eerste 6 palen, plaats je de volgende 6 palen op de plaats van de
nieuwe bolletjes op de tekening. Je spant ook de stormkoorden op volgens
de tekening. (zie tekening 4) Let op. Je hoeft hiervoor geen extra piketten
te slaan, want ze staan er al van de vorige palen.
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10.
Alle palen van de zijkant zijn gezet. Nu duwen we met een 6-tal
personen de middenpaal (die nog steeds op de grond ligt met de top
vastgemaakt aan het midden) omhoog. Plaats 2 personen bij het voetstuk.
De anderen starten aan de top en duwen de top de lucht in. Zorg dat de
paal mooi recht staat.
11.
Je zal merken dat het tentzeil op bepaalde plaatsen ietwat doorzakt.
Je kan dit wegwerken door in wijzerzin of tegenwijzerzin alle stormkoorden
aan te trekken.
12.
Vervolgens bevestigen we de zijkanten aan de tent. Denk goed na
waar je de ingang wil hebben. Ga met je rug naar de middenpaal staan en
kijk naar de ingang. De eerste zijkant hang je rechts van de ingang.
Vervolgens werken we in wijzerzin verder. Doe je dit niet, dan zal je later
opnieuw moeten beginnen.
13.
De zijkant bevestig je
door bovenaan de witte lusjes
die aan het grote tentzeil
hangen door de gaatjes
bovenaan de zijkant te steken.
Je start hiermee aan de kant
van de ingang en werkt steeds
verder weg van de ingang. Het
eerste lusje steek je gewoon
door de zijkant. Bij het tweede
lusje ga je eerst door de zijkant
en vervolgens door het vorige
lusje. Het derde lusje gaat door
de zijkant en daarna door het
tweede lusje, enz. Kijk eens
goed naar de foto voor meer
duidelijkheid.
14.
Je hebt nu 1 zijkant die enkel aan de bovenkant vasthangt aan het
tentzeil. Aan de kant van de ingang zie je langs de tentpaal ook witte lusjes
hangen. Die lusjes kan je op dezelfde wijze in elkaar ‘weven’. Af en toe weef
je ze eens rond de paal zodat het tentzeil niet wegwaait. Onderaan en in het
midden van de zijkant zie je ook een riempje hangen. Dit riempje bevestig
je rond de tentpaal.
15.
Om de tweede zijkant te bevestigen, moet je die eerst verbinden met
de vorige zijkant. Bovenaan de tentpaal steek je het witte lusje eerst door
het gaatje van de eerste zijkant, daarna door het gaatje van de tweede
zijkant en vervolgens door het volgende witte lusje. Je zal zien dat je
daarna verder kan ‘weven’ bovenaan de zijkant. Aan de tentpaal zal je
steeds beide zijkanten aan elkaar moeten weven.
16.
Eenmaal dit gedaan is zouden onderstaande foto’s het resultaat
moeten zijn.
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C. Shelter afbreken:
1. Je breekt de shelter best af als ze goed droog is. Indien ze nog nat is, moet
ze snel terug opengelegd worden.
2. Je maakt eerst alle zijkanten los. Dit doe je in omgekeerde volgorde van de
opzet. Je plooit ze op door ze telkens in 2 te plooien tot je een pakje van
+/- 50 op 50 cm uitkomt.
3. Vervolgens los je alle stormkoorden een beetje. De tent gaat nu wat wankel
staan.
4. Nu kan je alle kleine tentpalen weghalen en aan de kant leggen. De tent
wordt nu enkel rechtgehouden door de middenpaal en alle piketten die nog
in de grond zitten.
5. Vervolgens houden we met enkele mensen ongeveer de helft van de
stormkoorden vast. Iemand maakt alle stormkoorden los door ze van rond
de piketten te halen.
6. Zorg dat er in de tent minimum 2 personen bij het voetstuk van de
middenpaal staan. Deze personen verhinderen dat de voet van de
middenpaal straks wegschiet.
7. Nu kunnen we de middenpaal zachtjes laten zakken naar 1 kant. De shelter
ligt plat.
8. Maak de middenpaal los door alle musketons en knopen van het regenkapje
los te maken. Je trekt de middenpaal van tussen het zeil en haalt de bout
uit de middenpaal.
9. Je legt de shelter open met de binnenkant naar boven. Dit wil zeggen dat de
witte lusjes zichtbaar zijn.
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10.
Je legt alle stormkoorden aan de binnenkant van het tentzeil, richting
het midden.
11.

Vervolgens plooien we de shelter op volgens de tekeningen.

12.

Het grote tentzeil zou nu op de plastic pallet moeten passen.
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Dank om zo zorgvuldig met deze kostbare tent om te springen.
We hopen dat hij goed dienst heeft gedaan.
Bij problemen of in nood kan je steeds de gouwleiding bellen:
KSA Noordzeegouw:
056/40 48 12
Xavier Montaine:
0499/34 85 41
Laurens De Loof:
0487/56 35 71
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