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CHIRO ZAVENTEM

Muurtent opbreken!!!
Onthoud goed hoe dat je de tent hebt uitgehaald uit de
tentzak en hoe je dat heb ontplooid zodat je weet dat het
er zo weer in moet. TIP maak foto's als je het ontplooid.
Zoek een plaats met een vlakke ondergrond en leg daar
het buitententzeil open. Leg het met de binnenkant naar
beneden gericht.
Steek de kleine palen met de pin door de gaten van het
buitententzeil. Doe dit voor heel de tent.
Hou de kleine palen recht en steek het touw met een
haring in de grond. Doe dit overal. Nu zal de tent al een
beetje houden. (als het niet recht houd span je het al een
beetje aan.)
Steek de dwarspaal in elkaar en steek de pinnen van de
vier in elkaar gestoken palen in de daarvoor voorziene
openingen van de dwarspaal.
Als dat gedaan is ga je met de dwarspaal en de palen
onder de tent en zet je elke pin in een voorziene opening.
Hierna ga je het met acht (twee per paal) naar boven
zetten tot dat de palen recht staan.
Nu moet je de tent overal goed aanspannen en kijken of
je een kleine paal ga moeten verplaatsen als je tent niet
helemaal gespannen is. Als dat gedaan is neem je de
twee touwen aan de bovenkant van de tent (aan elke
buitenkant van de vier palen dus twee palen hebben
touw.)Deze ga je ook in de grond vastmaken met
haringen.
Als heel de tent goed vast is en helemaal gespannen is
mag je de zijkanten hangen. (Het is verplicht dat de
zijkanten vast zijn aan de tent.)De zeilen moeten ook
telkens langst de pinnen bij de voorziende openingen.
Let op: de zeilen van de zijkanten moeten langs buiten
gezet worden om ze binnen vast te maken.
Zorg ervoor dat alles goed vast is. En als je de tent
niet meer nodig hebt breek je het af in de
omgekeerde volgorde.

