SCOUTING LEONARDUS
PATROUILLETENTEN
OPZETTEN, ONDERHOUDEN AFBREKEN EN INPAKKEN

1.

INSTRUCTIE OPZETTEN VAN EEN PATROUILLETENT
Voor het opzetten van een patrouilletent heb je nodig:
a.
Een tentzak met daarin:
- De tent zelf
- Het grondzeil
- De palen ( 3 staanders en 2 noklatten)
b.
Een krat met daarin:
- Grondharingen (22 stuks)
- Grondpennen (12 stuks)
- Stormscheerlijnen (minimaal 2 stuks)
- Hamer
- Handveger
c.
Een geschikte plaats
Een geschikte plaats kenmerkt zich als volgt:
- Deze is vlak (geen tot weinig oneffenheden)
- Bij voorkeur niet onder een boom (of het moet niet anders kunnen)
- Niet onder een verhoging in het terrein (bij regen zeer lastig)
d.
Minimaal 3, liever 4 personen

1.1

Als alle bovenstaande voorwaarden zijn vervuld, kun je beginnen met het opzetten.
1.
Open de tentzak en haal het grondzeil eruit.
2.
Vouw het grondzeil uit, zodanig dat er geen uitgang van de tent naar het Westen
ligt (in verband met inslag van regen)
3.
Haal de tent uit de tentzak en vouw hem op het grondzeil uit.
4.
Haal de palen uit de zak en zet deze in elkaar.
5.
Sla het tentdoek terug en plaats de palen op de juiste manier;
Span de noklatten nog niet te strak aan en zorg ervoor dat de staander van
gelijke hoogte zijn.
6.
3 personen houden nu ieder 1 staander vast en tillen de tent overeind.
7.
Plaats de staanders in het midden van het grondzeil.
8.
Sluit de ritsen
9.
Die vierde persoon neemt nu 4 haringen en gaat de hoeken van de tent
vastzetten. Maak hierbij de scheerlijnen van de tent zo lang mogelijk zodat je ze later
nog aan kunt spannen. Zorg hierbij dat de haringen onder een hoek van 45° geplaatst
worden.
10.
De tent staat nu en de staanders zouden losgelaten kunnen worden.
11.
Sla de overige grondharingen in grond:
- Begin in het midden en steeds aan beide zijden kruislings.
- Hou er rekening mee dat je de haringen op 1 lijn in de grond zet
- Maak hierbij de scheerlijnen zo lang mogelijk zodat je ze later nog aan kunt
spannen.
12.
Span de noklatten aan.
13.
Span de scheerlijnen aan, zodanig dat de tent nog strak staat en dat je de
grondpennen nog kunt plaatsen.
14.
Sla de grondpennen vast.
15.
Bevestig de stormscheerlijnen aan de tent en sla de bijbehorende grondharingen in
de grond; houdt er rekening mee dat mensen niet makkelijk kunnen struikelen over
de scheerlijnen (kort houden dus).
16.
Tenslotte span je de tent nogmaals goed aan en controleert of alle haringen nog goed
in de grond zitten.
17.
Doe de tentzak, de hamer en de handveger in het kratje waar de haringen in zaten en
plaats dit kratje langs de tent onder het afdakje of in de tent.
DE TENT IS NU GEREED VOOR GEBRUIK!
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2.

INSTRUCTIE ONDERHOUDEN VAN EEN OPGEZETTE PATROUILLETENT
Voor het Onderhouden van een patrouilletent ga je als volgt te werk:

2.1

Controleer dagelijks of de noklat van de tent nog voldoende gespannen staat.
Zo niet, span deze dan opnieuw, met gesloten ritsen aan.
Daarna span je alle scheerlijnen goed aan (ook hier geldt dat ritsen gesloten moeten zijn)
Sluit de rits van de tent altijd (in verband met wind en regen).
Ook kun je de tent tijdens een week ook wel eens luchten en grondig vegen, dit is geen
overbodige luxe, maar doet niets af aan de kwaliteit van de tent.
Als je de tent lucht, blijf dan bij de tent, mocht het onverhoopt gaan waaien of regenen, dan
kun je de tent snel genoeg sluiten.

2.2
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3.

INSTRUCTIE VOOR HET AFBREKEN EN INPAKKEN VAN EEN PATROUILLETENT
Voor het afbreken van een patrouilletent ga je als volgt te werk (nadat je jezelf ervan
overtuigd hebt dat het doek droog is).

3.1
3.2
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3.5

Zorg ervoor dat er niets meer in de tent ligt.
Haal de grondpennen uit de tent.
Verwijder de stormscheerlijnen
Verwijder alle grondharingen, behalve die van de hoeken.
Open de rits van de tent en ga met drie personen in de tent staan en houd ieder een staander
vast.
Verwijder als laatste de hoek grondharingen en laat de tent rustig zakken op het grondzeil
Sla het doek terug en verwijder de staanders en de noklatten en haal deze helemaal uit
elkaar.
Sla het tentdoek weer dicht en pak met twee personen ieder de bovenpunt van het doek vast.
Pak het doek op en loop heel snel een richting uit, keer het doek snel om en leg het weer op
het grondzeil.
Sla de schuine zijkanten van het tentdoek naar binnen, zodanig dat je een rechthoek krijgt,
laat hierbij de ritsen open.
Vouw de kant waar de scheerlijnen zitten tot de helft van het doek.
Vouw de kant van de nok over de andere zijde heen.
Vouw beide zijdes van het doek nu tot het midden.
Vouw het verkregen pakket nu nog een keer door midden.
Rol het doek vanaf de open kant op.
Doe het doek in de tentzak.
Doe ook de palen in de tentzak (De paalpunten omhoog om het doek niet te beschadigen).
Draai het grondzeil om en schrob het schoon.
Nadat het grondzeil schoon en droog is, vouw je het op en doe je het in de zak.
Ondertussen kun je de grondharingen en de stalen tentharingen reinigen met de handveger.
De grondharingen, stalen tentharingen, de stormscheerlijnen, de hamer en de handveger doe
je vervolgens weer in de krat (zorg ervoor dat de aantallen kloppen).
Tenslotte breng je de tent weg en berg hem zodanig op, zodat hij niet nat kan worden.
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