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Regels bij het opzetten van een tent

Alles is gebonden aan regels. Regels zorgen ervoor dat onnodige problemen 
voorkomen kunnen worden. Ook het opzetten van een eenvoudige tent heeft enkele 
praktische regels die opgevolgd dienen te worden.

Waarop je moet letten bij het opzetten van je tent:

Goed, droog, schoon, effen en hooggelegen terrein. 

Niet onder dorre bomen de tent opzetten. 

Niet dichtbij of op mieren- of termietennesten de tent 
opzetten. 

Ook niet in de buurt van bijen of wespen de tent 
opzetten. 

Niet te dichtbij water of ravijnen.

De windrichting.

Gebruik van de tent

Raak het tentdoek bij regenweer niet aan. Dit voorkomt lekken van de tent. 

Eet en drink niet te dicht bij de tent. 

Denk aan slangen en mieren. 

Ga nooit met vuur in de tent.

Hak of kap niet te dicht bij de tent.

Ga niet ongebaad in de tent.

Laat geen Vuile kleding in de tent. 

Plaats in de tent geen natte kleren. 

Vooral geen bezwete kleren in de tent doen. 

De tent ‘s avonds niet open laten staan. 

Slaap niet met teveel man in de tent. 

Gooi in de directe omgeving geen voeding. 

Kom niet met scherpe voorwerpen aan het tentdoek. 
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Gebruik de scheer- en spanlijnen niet als waslijn.

Struikel niet over de spanlijnen. 

Kijk goed waar je loopt of zorg dat de lijnen goed zichtbaar zijn

door gekleurde lintjes aan te binden.

Wonen in de tent

Een tent is minder stevig dan een huis en je slaapt met een aantal mensen in een kleine
ruimte. Wil je in een klein huis of in je tent toch comfortabel wonen, dan moet je aan een
aantal zaken denken:

Zorg dat de tent en de omgeving altijd opgeruimd
staat. 

Graaf bij regen nooit geulen om je tent. Een paar
steken met een schop om de tent heen is meestal
voldoende om overtollig water te laten zakken. 

Zorg dat de sfeer in de tent gezellig blijft.

Enkele wenken.

‘S  Avonds (en  bij  regen)  moet  je  de  scheerlijnen
(spanlijnen)  een  beetje  ontspannen.  Veel
scheerlijnen  zijn  gemaakt  van  touw dat  krimpt  als  het  nat  wordt.  Hierdoor  kan  het
tentdoek scheuren en je raakt van de regen in de drup. ‘S Morgens als alles voorbij is
kan de tent weer gespannen worden.

Ga als het regent nooit tegen het tentdoek staan. Je loopt kans dat het gaat lekken. 
Loop zo min mogelijk over het grondzeil met je schoenen aan. Trek voordat je binnen 
ga je schoen uit en zet ze buiten op de schoenenrek. 

Hang nooit aan de tentpalen of touwen. Een scheerlijn is geen waslijn. Zorg voor een 
aparte was - of deken lijn. Als ‘s ochtends de zon gaat schijnen haal je het grondzeil, 
indien mogelijk, naar buiten om uit te luchten of te drogen. In de nacht is het vochtig 
geworden. Bovendien lucht de grond ook uit. Richt daarna alles weer in.

De achter ingang dicht houden.


