
Opzetschema Huron Vastkuip

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tent een 
stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de 
tent.

De opbouw:
- Eerst het grondzeil uitspreiden en glad afspannen met de tentpennen.
- Vervolgens kunt u de tent op het grondzeil legggen en aanritsen, te beginnen aan de 

achterzijde. 
- Nu kunt u de stokken in elkaar zetten. Bijgeleverd zijn 2 luifelstokken van 185 cm, 2 stokken 

voor in de living van 200 cm, 1 verstelbare nokstok (alle aluminium) en 1 hoofdmast van staal 
225 cm.

- Dan kunt u de stokken van 200 cm in de living plaatsen met daarop de nokstok (deze door 
tunnel schuiven). Vervolgens deze uit te spannen met de bijgeleverde stormlijnen. (zie schets 
met *)

- De hoogste stalen tentstok (225 cm) kan nu in de tent worden geplaatst met daarop de 
nokbevestiger. (zie schets). Let op dat u gelijk de regenkapjes op de stokpunten plaast. De 
stokken kunt u nu op de bijgeleverde grondplaten zetten.

- Nu kunt u de luifel ook uitspannen met de luifelstokken (185 cm) en de lange scheerlijnen.
- Span voordat u aan het afspannen van de vleugels begint eerst de lange scheerlijnen nog 

eens na, zodat de lijnen op spanning komen te staan en dat de voorkant iets naar voren komt 
en knoop nu ook de korte lijnen (ca. 100 cm) aan de vleugels van de tent.

- Vervolgens kan het afspannen van de vleugels beginnen. (zie schets voor volgorde). Denk 
eraan dat de ritsen gesloten zijn.

- Nu kunt u tot slot de binnentent bevestigen. Eerst de haakjes aan de bodem en muurtjes te 
bevestigen. Dan de nok aan de nokbevestiger hangen en het klitband om de stok bevestigen.

Tip: Doe om de nokbevestiger een elastiek, zo vergeet u deze nooit meer bij het opzetten en raakt 
deze nooit kwijt.

Benodigde ruimte ca. 450 x 625 cm.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe. 
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