
Opzetschema Seminole

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

De opbouw:
- Eerst spreiden we het grondzeil van de binnentent uit en spannen dit rondom glad af. 
- Dan kunnen de lijnen van 60 cm aan de muren van de binnentent worden geknoopt.
- Nu de stokken monteren en plaatsen in de binnentent. De aluminium stok 200 cm voorin en de 

stokken van 105 achterin de binnentent. De stokken komen voor de binnentent te staan. 
Bovenop de stokken plaatst u de nokbevestigers. (zie schets) Dan spant u de voorstok met 
een hulplijn uit en kunt u de muren van de binnentent verder afspannnen.

- Nu plaast u het slaapdeel van de buitentent over de binnentent en span dit rondom af. (zie 
schets)

- Vervolgens ritst u het luifeldeel en de punt aan elkaar. Dan de voorstokken (130 cm) en de 
twee de stok van 200 cm in de living zetten en met de lange scheerlijnen het de tent naar 
voren afspannen.

- Nu kunt u de rst van de tent afspannen. (zie schets) Als laatste spant u de keukenluifel uit met 
de stokken van 130 cm.

- Let er op dat bij het afspannen alle ritsten gesloten zijn.
- Dan de regenkapjes op de stokpunten plaatsen. Twee regenkapjes hebben een groter gat. 

Deze zijn voor de “dikke” aluminium stokken.
- Eventueel kunt de slikrand nu nog afspannen.

Nog enige opmerkingen:
- Het bysonyl kapje dient u alleen te gebruiken als de tent wordt opgezet zonder tussenluifel. 
- Zorg dat de stokken altijd bij elkaar blijven. Markeer de stokken eventueel met een stift. Zo 

blijven ze passen en raken nooit door elkaar.
- Benodigde ruimte voor Seminole ca. 500 x 800 cm.
- Het tentvenster altijd apart verpakken. Dit i.v.m. eventuele vlekken op het tentdoek.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.
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