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  Opbouw van een legertent: 

 

▪ Tent vlak neerleggen met dak omhoog op de plek waar de tent moet staan. Evt. eerst 
grondzeil. 

 
▪ Haringen om de 1.50 m – 2.00 m rondom de tent slaan. 

(er rekening mee houden waar de scheerlijnen zitten.) 
 

▪ Stokken verdelen, aan de kanten elk 5 keer 1.80m. (Hout) 
 

▪ Op de 4 hoeken een houten paal opzetten en scheerlijnen licht aan de haring vastzetten. 
 

▪ De rest van de houten palen opzetten en scheerlijnen licht vastzetten aan de haringen. 
 

▪ Daarna middenpalen in elkaar zetten,voetsteun eronder en er van binnenuit onder de tent 
zetten tot de paal recht onder de tent staat. 
 

▪ Grondzeil bij de zijkanten omhoog halen, alle palen recht onder de tent zetten. 
 

▪ De tent helemaal dicht maken: De 4 hoeken met touw, voor en achterkant met haakjes. 
 

▪ Tent strak/ recht zetten met de scheerlijnen. 
 

▪ Alles losse materialen van de tent in de grote zak bewaren zodat je deze niet kwijtraakt.  
  

 

Het AFBREKEN van een legertent: 
 

▪ Tent graag droog terug! 
 

▪ Tent helemaal open maken: Hoeken los knopen, voor en achterkant open. 
 

▪ Eerst de middenpalen en daarna de zijpalen onder de tent vandaan halen. 
 

▪ Haringen uit de grond trekken en de scheerlijnen op het dak van de tent leggen. 
 

▪ De tent helemaal vlak uitleggen en de zijkanten + voor/achterkant op het dak vouwen. 
 

▪ Het dak van de tent in de lengte in 3en vouwen, daarna één keer dubbel en dan oprollen. 
 
▪ DE JUISTE TENTZAK BIJ DE TENT ZOEKEN en de tent in de zak rollen.  

(Nummer tent en zak komen overeen!!!) 
  

o Grondzeil in een lange strook vouwen, oprollen, touw er omheen 
o De 25 haringen schoon kloppen en in de haringzak 
o Middenpalen in de zakjes 
o Voetjes van de middenpalen gaan los retour.  
o Houten zijpalen bundelen met klittenband  
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