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ALGEMEEN 1 

Inleiding 

Sectie 1. Algemeen 

Deze technische handleiding beoogt de gebruiker bekend te maken met de methode van 
opzetten en afbreken, alsmede het onderhoud en de opleg van tentmaterieel. 

1. Doe 1 

De in deze technische handleiding opgenomen instructies zijn bestemd voor het personeel 
bij wie dit materieel in verantwoording c.q. in gebruik is. 
Zij omvat een beschrijving van het materieel alsmede richtlijnen voor het gebruik, 
onderhoud, opslag en vernieling. 

2. Reservedelen 

Op de aanvragen voor reservedelen dienen de van kracht zijnde Nato-Stocknummers en 
benamingen te worden vermeld zoals opgenomen in de desbetreffende detaillijsten. 

3. Meldingen 

Gebreken, welke een gevolg kunnen zijn van constructie-, materiaal(keuze)-, fabrikage
fouten of anderszins, dienen langs de hierachieke weg te worden gerapporteerd. Voor 
het overige dient te worden gehandeld conform het gestelde in VS 2-1960. 

Sectie 2. De opstellingsplaats 

De keuze van de opstellingsplaats van een tent moet met grote zorg geschieden. 
Vaak zullen tactische omstandigheden de gebruiker noodzaken een tent op te zetten op 
een plaats, die - met het oog op de tent zelf - minder geschikt is. 
Het is zonder meer duidelijk, dat deze omstandigheden van doorslaggevende aard zijn. 
Steeds moet echter zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het volgende: 

1. Wind en storm 

a. Vermijd hoge onbeschermde plaatsen zoals heuveltoppen en -ruggen; 

b. Kies bij voorkeur bedekt terrein (de tentpennen en piketpalen zullen hierin ook 
beter houden); 

c. Houd rekening met de overheersende windrichting, de ingang van de tent zoveel 
mogelijk van de wind af. 

2. Zon 

Kies bij warm weer een schaduwrijk terrein zonder laag struikgewas. 

3. Obstakels 

a. Vermijd terrein waarin zich hinderlijke boomstronken, stenen etc. bevinden; 

b. Vermijd dode bomen en bomen met grote dode takken; 

c. Zet een tent nimmer onder een boom. 

4. Water 

a. Vermijd laag gelegen terrein (hoe hoger het terrein is, des te beter de grond); 

b. Graaf altijd een afwateringsgeul voor het opvangen van het water, dat van de tent 
afloopt; houd hierbij rekening met het volgende: 
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(1) de dicftt bij de tent gelegen zijde van de geul dient vertikaal te worden 
afgestoken, de dwarsdoorsnede van de geul mag niet V-vormig zijn; 

(2) de uitgegraven grond moet aan de buitenzijde van de geul en niet aan de tentzijde 
worden neergelegd, zulks ter voorkoming van rotting van het tentdoek; 

(3) de geul behoeft in het algemeen niet dieper te zijn dan 15 cm; 
(4) er moet zoveel verval in de geul zijn, dat het water naar de uitweg kan stromen; 
(5) de uitweg moet op het laagste deel van de geul worden gegraven en indien nodig 

naar een afvoerkanaal leiden • 

. NOOT: Indien de mogelijkheid bestaat, dat water van hoger gelegen grond naar de 
tent(en) toe kan stromen, verdient het aanbeveling hiervoor een extra geul te 
graven, waarin dit water kan worden opgevangen en afgevoerd. 

Sectie 3. Het in de grond slaan, plaatsen van piketten en tentpennen 

Ter voorkoming van onnodige beschadiging dienen: 

a. Piketpalen en tentpennen, groot, met behulp van de sleg in de grond te worden geslagen; 

b. Tentpennen, middel, met behulp van de houten tenthamer, in de grond te worden geslagen; 

c. Tentpennen, klein (voor zover mogelijk) in de grond te worden gestoken met handkracht. 

Overzicht van bovengenoemd materieel: 

(1) Tentpennen, klein 
(2) Tentpennen, middel 
(3) Tentpennen, groot 
(4) Piketpalen 
(5) Tenthamer 
(6) Sleg 

Sectie 4. Het onderhoud van tentmateri ee l 

1. Algemeen 

a. Om economische- en tactische redenen is een zorgzaam gebruik van tentmaterieel, 
zowel in vredes- als in oorlogstijd, een eerste vereiste. 
Tentmaterieel is kostbaar en slijt zelfs bij normaal gebruik snel, als gevolg van 
wisselende weers• en andere invloeden waaraan dit materieel bij gebruik wordt bloot
gesteld. Voorts zijn herstellingen aan tentmaterieel kostbaar en tijdrovend. 

b. Het is daarom dringend noodzakelijk dat de troepencommandanten nauwlettend toezien 
op het juiste gebruik van dit materieel, zowel bij het inpakken, het vervoer, 
uitpakken, uitvouwen, opzetten, afbreken, opvouwen, alsook tijdens de opleg. 
De voornaamste oorzaken van slijtage aan tentmaterieel zijn: weersinvloeden, 
schimmel,~ en verwaarlozing. 

2. Onderdeelsonderhoud 

a. Preventief onderhoud 
(1) Weersinvloeden 

Regen en wind kunnen bij on'lëldoende voorzorgsmaatregelen grote schade aan het 
materieel veroorzaken. 
Aangezien regen en wind op tenten een verschillende uitwerking hebben, moet de 
gebruiker op de hoogte zijn van de tegen beide invloeden te nemen maatregelen: 
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(a) Normale weersomstandigheden 

Om een tent onder normale weersomstandigheden goed rechtop - en strak te houden, 
dienen de lijnen goed gespannen te worden gehouden. 

(b) Regen 

Het touw- en doekwerk wordt bij nat weer zwaar en krimpt. Om te voorkomen dat het 
doek in dit geval gaat scheuren, moeten de lijnen enigszins worden gevierd. 

(c) Wind 

Bij sterke wind moeten de lijnen, in het bijzonder de stormlijnen, onmiddellijk 
strak worden gespannen. Voorts moeten de ingangen zoveel mogelijk worden afgesloten. 
De muren moeten, met tentpennen, middel, stevig worden vastgezet. 

(d) Regen en wind 

Aangezien de bij regen te nemen voorzorgsmaatregelen in zeker opzicht tegengesteld 
zijn aan die, te nemen bij sterke wind, is het niet gemakkelijk de juiste voorzorgs
maatregelen te treffen bij regen en wind. Oe tent mag niet te strak, maar ook niet te 
gespannen staan. 
Zeer belangrijk is in dit geval de taak van de tentwacht(zie pt(2) van de TOELICHTING) 

(2} Schimmel en rotting 

(a) Algemeen 

Alhoewel tentdoek rot- en schimmelwerend is geimpregneerd, worden toch meer 
tenten vernield door schimmel en rotting dan door enige andere oorzaak. 
In de lucht bevinden zich micro-organismen, welke het tentdoek besmetten en onder 
bepaalde omstandigheden schimmel veroorzaken. 
Deze omstandigheden zijn aanwezig, indien: 

- tentmaterieel over de grond wordt gesleept en daardoor enigszins vochtig wordt; 
- tentdoek voortdurend met de vochtige grond in aanraking komt (slikranden en muren); 
- tenten als legeringsruimte worden gebruikt en niet voldoende worden geventileerd 

en gelucht; 
- tentmaterieel in vochtige toestand wordt opgevouwen. 

(b) Het voorkomen van schimmel bij gebruik van tenten 

Wanneer tijdens het gebruik van tenten onderstaande regels in acht worden genomen, 
z1l schimmelvorming weinig kans hebben. 

- zorg, dat bij het opzetten (en afbreken) van de tenten zo weinig mogelijk het 
tentdoek over de grond wordt gesleept, aangezien anders het tentdoek niet alleen 
kan worden beschadigd (gaatjes, scheuren, etc) doch ook altijd enigszins vochtig 
wordt 

- zorg steeds voor goede afwateringsmogelijkheden door rondom de tent een afwate
ringsgeul te graven (zie Hoofdstuk 1, Sectie 2, punt 4) 

- zorg, dat de slikranden en muren nimmer in aanraking komen met het water uit de 
plassen, afwateringsgeulen en dergelijke rondom de tent 

- laat een voor legering gebruikte tent smorgens luchten(de binnenkant van de tent 
is tengèvolge van uitwaseming altijd enigszins vochtig) Na enige uren luchten 
mag worden aangenomen dat de tent weer droog is. 
Commandanten dienen er nauwlettend op toe te zien dat de legeringstenten voldoende 
worden gelucht. 

(c) Het drogen van tentmaterieel 

- draag zorg, dat tentmaterieel niet wordt opgevouwen en opgelegd, wanneer het ook 
maar enigszins vochtig is 

- droog het tentmaterieel, indien mogelijk ter plaatse en in opgerichte toestand en 
let daarbij speciaal op het volgende: 
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• de slikranden zijn vervaardigd van "gecoat doek", dat geen water doorlaat, de 
slikranden blijven echter wel lang nat, hiermede dient tijdens het drogen van de 
tent rekening te worden gehouden 

•opende in- en uitgangen een weinig 
- rol de muren iets op 
• benut alle overige ventilatiemogelijkheden 
- zorg dat het touwwerk (spanlijnen, stroppen, stormlijnen) de grond niet raakt 
- laat het ~outwerk (staanders, tentpennen, piketpalen) drogen, nadat de gedroogde 

tent is afgebroken 
-..... - controleer - alvorens het tentmaterieel op te vouwen - altijd of het touw- en 

houtwerk ook droog is(het touw- en houtwerk is namelijk later droog dan het 
tentdoek) 

- indien tactische omstandigheden het noodzakelijk maken een tent in vochtige 
toestand af te breken (bv, in de ochtenduren wanneer een tent altijd vochtig is, 
of na een regenbui), dan dient de tent zo spoedig mogelijk daarna, doch in ieder 
geval nog die zelfde dag te drogen te worden opgehangen. Dit kan op elke plaats 
geschieden waar de lucht vrij langs het tentdoek kan waaien, zowel binnen als 
buiten. Indien een tent op deze wijze buiten wordt gedroogd, dient deze v66r 
zonsondergang te worden binnengehaald, aangezien anders uit de atmosfeer weer 
vocht op het tentdoek kan neerslaan. 

- indien een tent wegens bijzondere omstandigheden niet volgens het voren gestelde, 
kan worden gedroogd, dan dient de tent zo mogelijk in versneld tempo te worden 
gedroogd in een droogkamer, bakkerij of fabriek, Teneinde schroeien te voorkomen 
dient te worden gezorgd dat de tent niet te dicht bij de warmtebron hangt. 

NOOT: VOOR HET DROGEN VAN TENTMATERIEEL DIENT DOOR DE BETROKKEN (HOGERE) TROEPEN. 
COMMANDANTEN TIJDIG EEN REGELING TE WORDEN GETROFFEN! 

(3) Vuur 

De meeste branden bij tenten ontstaan door onachtzaamheid, tengevolge van 
bijvoorbeeld: 

- het wegwerpen van brandende sigaretten 
- het niet op de juiste wijze hanteren van de verlichtingsapparatuur 
- onvoorzichtigheid bij het gebruik van tentkachels 
- het gebruik van benzinekooktoestellen in een tent (dit is verboden. niet alleen 

i.v.m. brandgevaar - doch ook omdat de vrijkomende gassen in de tent blijven 
hangen en uitermate schadelijk voor de gezondheid zijn) 

Blussen van de brand 

- water is het aangewezen blusmiddel, aangezien het tentdoek en het touw- en 
houtwerk hierdoor niet worden beschadigd, (De meeste vullingen van brandblus
apparaten doen dit wel) 

- zand kan eveneens uitstekend als blusmiddel worden gebezigd 

(4) Verwaarlozing 

Bij het opzetten, gebruiken, afbreken, vervoeren, etc., van tentmaterieel dienen 
voorts de volgende richtlijnen in acht te worden genomen, aangezien verontacht
zaming hiervan eveneens tot slijtage van het tentmaterieel kan leiden: 

(a) Bij het opzetten van een tent moet er op worden gelet dat de staanderpennen, 
aan de boveneinden van de staanders, niet door het tentdoek worden gestoken. 
Indien het tentdoek zodanig is gekrompen, dat het houtwerk nte langn is, 
dienen de staanders te worden ingegraven.(Hoever een staander moet worden 
ingegraven wordt bepaald door de onderkant van de tentmuren en de slikranden). 

(b) In de onderkant van de muren zijn grondstroppen aangebracht, waar de tentpennen, 
middel, doorheen worden geslagen. 
Zodra bij het inslaan van deze tentpennen, middel, blijkt, dat er te veel 
spanning op de muren komt te staan, moet(en) de staander(s) verder worden 
ingegraven, 
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(c) Indien een slikrand aa1wezig is, moet(en) de staander(s) eventueel zover zijn ingegraven, 
dat.±. 75% van de slikrand plat op de grond ligt. 

(d) Tentpennen, middel, moeten altijd loodrecht in de grond worden geslagen. 
Tentpennen, groot en piketpalen kunnen op twee verschillende manieren in de grond worden 
geslagen, afhankelijk van de grondsoort: 

- in losse grond (bv. zand, rulle aarde) onder een hoek van 50°, met de kop van de pen 
van de tent Af-gekeerd. 

- in vaste grond (bv. klei, bevroren grond, steenachtige bodem) onder een hoek van 60°, 
met de kop van de pen naar de tent Toe-gekeerd, 

TOELICHTING: 

Wanneer bij regen en/of zeer vochtige temperatuur verzuimd zou zijn de lijnen wat te ontspannen 
kunnen• door het krimpen van het tentdoek en het touw, spanningen optreden, die - wanneer de 
tentpennen verkeerd zijn ingeslagen - het doek doen scheuren. 
Het is beter, dat door de optredende spanningen de tentpennen uit de grond worden getrokken, 
dan dat het tentdoek afscheurt. 
Het is zonder meer duidelijk, dat een tentwacht hier een zeer belangrijke taak heeft. 
De tentpennen moeten slechtszto diep in de grond worden geslagen, dat het touwwerk nog net 
niet de grond raakt (hierdoor wordt rotting van het touw voorkomen ). 

b. Tentwacht 

Het is dringend noodzakelijk, dat er altijd een tentwacht aanwezig is, wanneer er tenten zijn 
opgezet, 
De taak van de tentwacht is onder meer: 

(1) controleren of: 

(a) geen harde voorwerpen zoals veldbedden, kribben e.d. tegen het tentdoek of te dicht 
bij het tentdoek zijn geplaatst (minstens 50 cm van het doek af staan, aangezien 
anders reeds bij harde wind het doek op deze voorwerpen stuk kan slaan); 

(b) er kleding en uitrustingsstukken aan de zijstaanders of aan verbindingsstroken 
aan de binnenzijde van de tent zijn opgehangen, waardoor lekkage kan ontstaan en 
de versterkingsstroken los kunnen scheuren; 

(c) legeringstenten regelmatig worden gelucht; 

(d) de stormlijnen en de ventilatiekleplijnen niet te dicht op het tentdoek zijn geplaatst, 
aangezien deze anders het doek stuk kunnen schuren. 

(2) er voor te zorgen dat: 

(a) de afwateringsgeulen welke moeten zijn aangebracht in goede staat blijven; 

(b) de tentpennen op de juiste wijze in de grond blijven zitten; 

(cl het touwwerk op de tentpennen niet met de grond in aanraking komt; 

(d) de lijne~ - 1n ~eval van regen of wind - naar behoefte worden gespannen of ontspannen. 

(3) het doen of laten verwijderen van afgewaaide takken, bladeren van het tentdoek ten einde 
doorlekken van het tentdoek te voorkomen. 

(4) het tentdoek te controleren op eventuele aanwezigheid van kleine lekkages (gaatjes of 
scheurtjes) en zonodig hiervan melding te maken bij zijn commandant, opdat deze terzake 
tijdig de juiste maatregelen kan treffen, 

(5) het controleren van het touw- en houtwerk of dit nog bruikbaar is en - indien dit 
~ niet het geval is. zijn commandant hierover in te lichten, opdat deze voor vervanging 

kan zorg dragen, 
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(6) het melden van eventuele andere fouten en/of gebreken aan zijn commandant. 

3. Tweede echelonsonderhoud 

Herstellingen 9an tentdoeken mogen uitsluitend door terzake opgeleid personeel worden uitgevoerd. 

a. Eenheden, waarbij organiek een zeilmaker is ingedeeld: 

(1) De zeilmaker beschikt over de reparatie-uitrusting, tent, zie hiervoor detaillijst 
DL 8340-17-015-4974 (zie afbeelding). 

i:J Hl l 

(2) In het algemeen zullen de werkzaamheden van de zeilmaker zich beperken tot het aanbrengen 
van plakschijven op het tentdoek waarin zich gaatjes of scheurtjes van ca. 10 cm bevinden. 
Het aanbrengen van deze plakschijven geschiedt als volgt: 

(al het te herstellen gedeelte wordt van alle vuil ontdaan; 

(b) een stukje zeildoek wordt geknipt, zodanig dat het gaatje of scheurtje met een over
lapping van ruim 2 cm kan worden bedekt (b.v. een plakschijf van 14 x 4 cm indien de 
scheur 10 cm lang is); 

(c) op het tentdoek en de plakschijf wordt een dunnen laag lijm aangebracht; 

(d) na ca. 5 minuten drogen worden beide lagen op elkaar geplakt en onmiddellijk hierna 
stevig tegen elkaar gedrukt. 

(3) Op plaatsen waar moeilijk een plakschijf kan worden aangebracht, kan een gat of scheur 
worden hersteld door middel van het aanbrengen van een handstop met een naald en een 
dubbele draad. 
In de vorengenoemde reparatie-uitrusting is een bol handzeilgaren, 2-draads opgenomen. 
Het garen moet eerst enige malen door het, eveneens in deze uitrusting opgenomen blokjo 
was, worden getrokken. 

(4) Voorts hee~ de zeilmaker nog tot taak touw te "bezetten", indien dit nodig is en touw te 
"splitsen" indien het touw stuk - en nog niet aan vernieuwing toe - is, 
Uit de detaillijst blijkt dat de zeilmaker verschillende touwen aan het tentdoek kan 
aanbrengen d.m.v. "splitsen". 

b, Eenheden waarbij organiek geen zeilmaker is ingedeeld. 

Ten behoeve van deze eenheden dienen de hiervoor Olllschreven herstellingen te worden uitgevoerd 
door hogere echelons. 
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Sectie 5. Opleg van tentmaterieel 

1. Algemeen. 
Alvorens tentmaterieel wordt opgelegd, moet het tentdoek schoon 
en droog zijn. Takjes, zand en vuil moeten worden verwijderd. 
Hiertoe moet het uitgelegde tentdoek met een bezem worden 
schoongeveegd. Alleen droge, schone, complete, en zonodig 
herstelde, tenten worden opgelegd. 
De opleg moet altijd geschieden in een volkomen droge ruimte. 

2. Oplegging van tenten. 
Het geheel droge tentdoek dient tot een smalle strook ter 
breedte van ca. 70 cm te worden geplooid, waarna deze strook 
tot een vierkant pak wordt gevouwen en dient in het bijbehoren
de foudraal te worden opgelegd. 
Zorg dat de tenten voldoende worden geventileerd. 
Laat de tenten daarom nooit met de vloer of wanden van de 
opbergruimte in aanraking komen. 
Leg de tenten op kurkdroge vloervlonders. Indien deze vlonders 
enigszins vochtig zijn, mogen daarop geen tenten worden gesta
peld, aangezien nat hout schimmel veroorzaakt. 
Het tentdoek in foudraal mag maximaal driehoog worden opgesta
peld, aangezien anders op de onderste lagen van de opgevouwen 
tenten de druk te hoog kan worden, waardoor de vezel van het 
doek op de vouwen breekt. 
De verbindingsliggers van de tenten opbergen in de daarvoor 
bestemde aluminium kist. 
De bewegende delen van het aluminium frame dienen ingesmeerd te 
worden met PX-7. 

3. Hout en touwwerk. 
Zorg dat ook de houten tentlijnspanners en het daarbij behoren
de touwwerk droog wordt opgelegd teneinde schimmelwerking te 
voorkomen. 
Aangezien, op de stormlijnen en een enkele spanlijn na, al het 
touwwerk aan het tentdoek vast zit, dient hieraan zorgvuldige 
aandacht te worden besteed. 
Indien het tentdoek droog is, mag zonder meer worden aangeno• 
men, dat het touwwerk droog is. 
Reinig het touwwerk vóór de opleg met een stugge borstel, aan
gezien het aan of in het touwwerk aanwezige zand, vooral bij 
later gebruik, stuk schuren van het touwwerk kan veroorzaken. 

4. Periodieke maatregelen. 
Opgelegde tenten moeten periodiek worden uitgehangen om te wor
den gelucht en geinspecteerd (tenminste tweemaal per jaar). 
Opgestapelde tenten moeten periodiek worden omgezet, zodat de 
onderste tenten weer eens boven komen te liggen. 

--..Indien bij de periodieke inspecties schimmelvorming wordt 
geconstateerd, moet het tentmaterieel met behulp van een stugge 
borstel of bezem zoveel mogelijk worden gereinigd. 
Aangezien schimmel nagenoeg niet geheel kan worden verwijderd 
en zich zeer snel (binnen 24 uur) kan vermenigvuldigen, dient 
het tentmaterieel na het reinigen onverwijld te worden ingele-

- verd. 
Aan de tent moet een label worden bevestigd, waarop de naam van 
de inleverende eenheid, alsmede de aantekening "schimmelvorm
ing" moet zijn vermeld. 
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Iedere hogere verzorgende eenheid dient zorg te dragen, dat de 
tent met de meeste spoed wordt ingeleverd bij de daartoe aange· 
wezen intendance herstelwerkplaatsen, alwaar de tent nauwkeurig 
wordt geinspecteerd en hersteld; deze herstelling bestaat door· 
gaans uit het vervangen van de beschimmelde delen. 

INDIEN AAN EEN TENT SCHIMMELVORMING IS GECONSTATEERD, DIENT DE 
BETROKKEN COMMANDANT AL HET BIJ DE EENHEID AANWEZIGE TENTMATE· 
RIEEL TE (DOEN) INSPECTEREN 

Het houtwerk. 
Bij de periodieke inspectie van tentmaterieel dient bijzondere 
aandacht aan houtworm te worden besteed. 
Indien aantasting door houtworm is geconstateerd, dient de be· 
trokken commandant al het bij de eenheid aanwezige tentmate· 
rieel te doen inspecteren, aangezien mag worden aangenomen dat 
deze aantasting zich heeft verbreid. 
Indien slechts een enkel stuk houtwerk is aangetast, dan dient 
zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd onder vermelding dat 
houtworm is geconstateerd. Is een grote hoeveelheid houtwerk 
aangetast, dan dient onverwijld de Dienst Mil. Gezondheidszorg 
te Utrecht te worden ingelicht, opdat terzake de vereiste 
maatregelen kunnen worden getroffen. 
Al het houtwerk, tentlijnspanners, sleggen, enz., dient in de 
kleur legergroen te zijn geverfd, met uitzondering van de slag• 
vlakken van de sleggen en de tenthamers, welke dienen te zijn 
geparafineerd. 

Sectie 6. Vernieling 

1. Algemeen. 
Het kan onder bepaalde omstandigheden voorkomen, dat van de 
daartoe bevoegde commandant, bevel wordt ontvangen, het 
personeel· met achterlating en vernietiging van materieel en 
eventuele voorraden, te doen verplaatsen. 
De commandant van de met de betreffende tent(en), uitgeruste 
eenheid, neemt in bedoeld geval maatregelen om binnen de 
beschikbare tijd, met het ter beschikking zijnde personeel, de 
tent(en), zo volledig mogelijk te vernielen. 

2. Vernieling door middel van vuur. 
Wanneer in verband met de beschikbare tijd en personeel de ver· 
nieling zoals omschreven in pt.l. niet kan worden uitgevoerd, 
wordt volstaan met het in brand steken van de tent(en), e.e.a. 
met in achtneming van de windrichting. 

Séctie 7. Verklaring der tekens 

0 

m 
© 

• 

= PIKETPAAL 

TENTPEN, GROOT (in de grond slaan met sleg) 

TENTPEN, MIDDEL (in de grond slaan met tenthamer) 

TENTPEN, KLEIN 

MIDDENS TAANDER 

= ZIJSTAANDER 
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BIJLAGE 1 

TENT, HOSPITAA~, m/sectie indeling, M68, NSN 8340-17-711-0786 

Sectie 1 

Gebruik sdoe 1 

1 Mi ddensecti J 
1 1 
1 3,60 m 1 
1 1 

Als veldhospitaal met of zonder chirurgische tent. 

Benodigde vloeroppervlakte bij complete hospitaal tent 

1. Lengte 24,60 meter 

2, Breedte 11, 10 meter 

! eindsectfe 
1 

: 3,00 111 

De tent kan vergroot worden door toevoeging van MIDDENSECTIES (31 60 m). 

Gewicht 

1. Tentdoek buitentent en touwwerk ca. 260 kg 

2. Houtwerk 

3. Witte binnentent 

4. Grondzeil en 

ca. 150 kg 

ca. 112 kg 

ca. 7B kg 

1 . 1 
1 vestibule 
1 1 
1 2, 25 1 

Indien de hospitaaltent cpl., verpakt is op de manier zoals aangegeven op pagina 1ö 

~an men vier co.nplete hospitaaltenten vervoeren in 1 drie-tonner. 

(hierbij zijn de staanders, piketpalen, tentpennen, middel en klein inbegrepen). 

Documentatie 

1/5 DL/8340-17-711-0786 
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Gereed leggen en opzstten 

1. Spreid alle secties aaneensluitend uit, de binnenzijde van het tentdoek naar de grond 
gekeerd (dakvensterepeningen aan één zijde). 

2. Rijg de da~en van de secties d.m.v. de jacobsladders aan elkaar. Hierbij begint men bij de 
middenstaanderopening. Vervolgens worden de flappen over de jacobsladders vastgeknoopt. 

3. Bij gebruik van de Kachel, tent, M53 (Fornax-kachel) moet(en) het/de dakvensterEi) met 
kacnelpla(a)t(en) worden aangebracht. 
Indien de verwarmingsinstallatie, hete lucht wordt geplaatst c.q. bij zomerse temperaturen, 
worden in plaats van dakvensters met kachelplaat, de dakvensters, gaas, aangebracht. 
Met behulp van de treklijnen, welke aan het tentdoek zijn bevestigt, kunnen de ventilatie
openingen worden geopend en gesloten. 

4. De tent nu op val leggen, waardoor een rechthoek verkregen wordt van 16,50 x 5,501. 
(Val wil zeggen dakrand van de tent). 

5. Muren uitleggen, slikranden naar binnen vouwen. 
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WERKRICHTING 

6. Tentpennen en piketpalen inslaan, zoals aangegeven op bovenstaande plattegrond. 

7. Zij- en deurstaanders ter plaatse neerleggen. 

B. Bij het opzetten de werkrichting van bovenstaande plattegrond volgen. 

9. Plaats de deurstaaners A en B, trek de bijbehorende spanlijnen aan. 

10. Vervolgens worden de zijstaanders C en D geplaatst en de bijbehorende spanlijnen aangetrokken. 

11. Doe hetzelfde met de zijstaanders Een F. 

12. Sc1uif nu de delen van de middenstaander Gin elkaar en breng deze door de deuropening A..S 
naar binnen en steek de staanderpen door de staanderplaten en de vier robbera (zeilringen) 
naar buiten. Leg de stormlijnen met het oog over deze staanderpen heen. 

NOOT: Wordt de witte binnentent gebruikt, dan dient men alvorens de middenstaander gedeeltelijk 
~ wordt opgericht en de stormlijnen vastgezet, de hijslifnen ten behoeve van deze witte 

binnentent, door de beide katrol-ogen van de staand!!!J>laten te halen. 

LET OP: BIJ ELKE STAAN DER TWEE H I J:.i,. I JNEN. 

13. Werk nu op deze manier verder. Eerst de zijstaanders en dan de middenstaander, tot het 
andere eind van de tent. 
Als de tweede middenstaander in schuine stand staat, kan de eerste geheel worden opgericht 
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en de stormlijnen opnieuw worden vastgezet. 

14. Bevestig de vestibule aan de eindsecties, haal daarvoor de deurstaanders iets opzij. 

15. Plaats de vestibule-staanders L-M-N en Pen haal de spanlijnen aan. 

16, Breng nu de muurvensters aan. 

17. Sla alle tentpennen, middel, ten behoeve van de grondstroppen, in de grond en bevestig 
daarna de stroppen. 
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·j 

T E N T S E C T I E, v/E I N D S E C T I E 

Ontvouwen en uitspreiden, A, B, C en D 

A 

I 

/ 

-

/ 

100 

IJ-+\ 
/ ~ \ 

I I 
I I 

-
I 
/ 

_J-

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ -2 

In volgorde vouwen 
î-2-J-4 
wordt figuur A 

ln volgorde vouwen 
1-2-3-
wordt figuur C 

1 
--- -1- - ---

L.!s~li~k~ra~nd~~~-'-~-'---sl_ik_r_an_d~~-- 1 
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" .. 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 

TENT SEC T IE y/M I D DEN SEC T IE 

95 

1 

1 
1 

1 

~ 
1 

1 

1 

Ontvouwen en uitspreiden, A, B, C en D 

Opvouwen, D, C, Ben A 

v.JUwen 1 en 2 wordt figuur B 

1 

.,. 
2 1 

in volgorde vouwen 1-2-3, wordt figuur C 
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VESTIBULE 

Ontvouwen en uitspreiden in de volgorde A-B-C en D. 

1JO 

92 fig B 

I VJUWen 1-2 

1 
vouw 1 wordt fig A - ~ 

- - -225 = 

-vouw 2 

--

\ 
- -- ---=-=---

2 -= s ---==== 
~ 

100 

in v~lgorde 1-2 vouwen wordt fig B. ~ 

Ff g. D. 1 

deur deur 

-
I 
I 

\ 
1n volgorde vouwen 
1.2. en 3 wordt \ 

I fig c. 

\ I 
3 3 

\ 
7, 
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D 

380 

Sectie 2. 
GRONDZEILEN EIND- MIDDENSECTI~ 

Ontvouw de grondzeilen en leg 2e in de daarvoor bestemde secties. 

Ontvouwen en uitspreiden van de grondzeilen eindsectie: A, B, C en D 

0 
1 
1 

1 

~~uwrichting 

C: 1 

100 

B 

75 

~ 

1 
1 100 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

Ontvouwen en uitspreiden van de grondzeilen middensectie: A,B, C, en D 

300 ~ 300 

C 

Het opvouwen van de grondzeilen eind/middensectie geschiedt 
in de volgorde: D, C, Ben A. 

1 

75 

100 
1 

1 100 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

..._ 2 

1 
1 

100 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 100 
1 

1 

1 
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HUUR EN DAKVENSTERS 

Bli I TEN TENT BI NNENTENT 

16 stuks muurvensters 16 stuks muurvensters 

IJ 
r,: -

11 
:[ 11 I! 

I il 11 li 11 

1 

1: 1 

1 
- - - 1 - -- 1 

3 dakvensters 3 dakvensters 

3 dakvensters 3 dakvensters 
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Sectie 3 

WITTE BINNENTENT, t.b.v. de Hospitaaltent met sectie indeling, M 69 

1. Ontvouw de secties van de witte binnentent op dezelfde manier als aangegeven voor de buitentent. 
Leg ze daarna uit in de co~responderende secties van de buitentent. 
Let er op dat de dakvensters overeenkomen met die van de buitentent. 
Bevestig nu de jacobsladders van het dakgedeelte en plaats eventueel de benodigde dakvensters 
(zie hiervoor het gestelde in Sectie 1 pt.3. van het gereed leggen en opzetten). 

2. Bevestig de musketonh aken van de hijslijnen in de 0-ringen van de halfronde opening rond de 
middenstaanders. 

3. Hijs nu de binnentent tot halve hoogte op. 

4. Bevestig alle musketonhake1 rondom aan de O-ri1gen V3n de zij- ei deurstaanderplaten. 
De hoeken worden door middel ,an koorden aange}ro~ken. 

5. Hijs vervolgens de binnentent geheel op. 

ó. Rijg de muren door middel van de jacobsladders aan elkaar. 

7. Breng de muurvensters c.q. Tenthor, vensters aan. 

8. Sla rondom, de tentpennen t.b.v. de grondstroppen, in de grond en bevestig de stroppen. 

9. Leg het grondzeil op de slikrand van de binnentent. 

16 stuks Tenthor, Venster, v/bfnnentent 
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Sectie 4 

Het aanbrengen van de DUBBELE WAND t.b.v. de verwarmingsinstallatie, hete lucht 

1. Alvorens de dubbele wand wordt aangebracht dient de muur van de witte binnentent alsmede 
de buitentent, alwaar de verwarmingsinstallatie, hete lucht geplaatst wordt, naar binnen toe 
te worden opgerold ei, wel zodanig strak, dat de buitenmuur onder de val komt te hangen. 
De losse muurvensters dienen evenwel v66r het oprollen verwijderd te zijn. 

2. De spanlijnen van de betreffende muursectie worden gevierd, waarna de zijstaanders kunnen 
worden weggenomen. 

BIJ HET OPHANGEN VAN DE DUBBELE WAND DIENT MEN ER VOOR TE ZORGEN DAT DE LUSSEN 

VAN DE JACOBSLADDERS NAAR BINNEN WIJZEN. 

3. De drie staanders worden door de drie zeilringen gestoken, welke zich bevinden op de scheiding 
tussen de groene en witte zijde. 

4. Hierna brengt men wederom de staanders op hun oude plaats terug. 

5. De spanlijnen worden aangetrekken en de muren d.m.v. de jacobsladders gesloten en de grond
stroppen vastgemaakt. 

6. De verwarmingsinstallatie, hete lucht, met luchtverdeelkast wordt aangebracht. 

De verwarmingsinstallatie, hete lucht, compleet geplaatst met DUBBELE WAND. 
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Sectie 5 

CHIRURGISSHE TENT, cpl (t .b.v. de Hospitaal t ent , m/sectieindelfng M68) 

A. De Chirurgische tent bestaat uit: - 2 stuks frame sectie, vierdelig, (afb. nr. 2) 

8. Gewicht 

c. Verpakking 

Het plaatsen van het grondzei l 

- 3 stuks Paal, tent , liggers, m/verbindingsstukken) fb 1 - 1 stuks Paal, t ent, dwarsligger, m/klauwen ) a •nr.· 
- 2 stuks Paal, tent, onderliggers, m/klauwen ) 

- 1 tentdoek 
• 1 grondzeil 
- 1 wit binnendak 
- 1 strook zeildoek, m/bevestigingshaken 

- Frame, tent, cpl 
- Doekgedeelte, cpl 

ca. 50 kg 
ca. 53 kg 

Het doekgedeelte is verpa~t in een foedraal, 'middel" , NSN 
8340-17-003-6748. 

Alvorens men met het opstellen van de chirurgische tent begint, dient het grondzeil uit de betreffende 
middensectie van de hospitaaltent te worden verwijderd. 
Op deze plaats wordt het grondzeil van de chi rurgische tent neergelegd, waarbij de roosteropeningen 
tegenovergesteld ko~en te liggen aan de muur alwaar de dubbele wand is aangebracht. 

Het opzetten van de chirurgische tent 

1. Zet tegen de middenstaanders in de betreffende sectie van de hospitaaltent, de vierdelige frame 
secties, zodanig, dat de lange zijden zich aan de kant van de geplaatste dubbele wand bevinden . 

2. Schuif de strook, zeildoek, voor bevestiging van het witte binnendak over de paal , tent, ligger 
(nokligger) en plaats deze in de uitsparingen van de frame, sectie, vierdelig (afb. nr. 3 en 1). 

3. Plaats nu de twee, paal , tent , liggers, m/verbindingsst ukken in de daarvoor bestemde uitsparingen 
van het scharnierende gedeelte van de beide frame, secties, vierdelig (afb. nr. 5) ' 

4. Breng de paal , tent, dwarsligger, m/klauwen , aan tussen de gep laatste pàal, tent , liggers, m/ver
bindingsstukken en plaats vervolgens de beide paal , tent , onderliggers, m/klauwen, tussen de beid9 
frame secties, scharnierend.(afb. nr. 6) 

5. Haak het witte binnendak aan de strook, zeildoek en bevestig de zi jkanten met de koorden aan de 
paal , tent, liggers (afb . nr.7) . 

6. Bl'!lng nu het tentdoek over het frame en zorg daarbij dat de vier hoeken met verstevigingsstukken, 
op de juiste plaats goed vastzitten . 

7, Trek het gehele tentdoek iets omlaag. 

B. Richt nu de beide frame secties op en breng de uitschuifbare staanders op de juiste hoogte en 
vergrendel deze met de slotpennen , 

9. Trek het tentdoek nu verder omlaag. 

10. Rijg het tentdoek rondom. d. m.v. de jacobsladders, aan het grondzei l . 
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FRAME, TENT, compleet, NSN 8340-17-036-9425 

FRAME, SECTIE, vierdelig (2 stuks) __.... 
---~ ... ~--l i 

:t 

Afb. nr~ 

PAAL, TENT, liggers, m/verbindingsstukken (3 stuks) 

PAAL, TENT, dwarsligger, m/klauwen (î stuks) 

PAAL, TENT, onderliggers, m/klauwen (2 stuks) 
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FRAME, SECTIE, vierdelig, bestaande uit: 

PAAL, TENT, nokspant, lengte 252 cm PAAL, TENT, nokspant, lengte 172! cm 

I 

/ Afb. nr 2. \ 
PAAL, TENT, staander, uitschuifbaar, lengte 224 cm PAAL, TENT, staander, lengte 185 cm 

STROOK, ZEILDOEK, v/bevestiging van het witte binnendak, over de PAAL, TENT, ligger (nokligger) 
~aarna deze ligger geplaatst kan worden in de uitsparingen van het frame 

Afb. nr 3. 
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Uitsparing van het scharni ere;,c iedeelte van het frame, waarin de liggers worden geplaatst. 

Afb. nr 4. 

Geplaatste liggers, voorzien van verbindingsstukken, welke in de uitsparingen geplaatst worden 
van het scharnierende gedeelte van het frame. 

Afb. nr 5. 
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,\ 

De aangebrachte (korte) dwarsligger, voorzien van klauwen tussen de geplaatste nok , en zijligger 
en de aangebrachte onderliggers met klauwen tussen de beide frame secties. 

Afb. nr 6. 

Het witte binnendak aangehaakt aan de strook, zeildoek. 
In het midden van de strook, zeildoek, is een opening aangebracht om de korte dwarsligger, voorzien 
van klauwen, te kunnen bevestigen. 
Het witte binnendak kan daarna met koorden aan de beide zijliggers worden vastgezet. 

Afb. nr 7. 
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Sectie 6 

Het afbreken 

A. Verwijder de verwarmingsinstallatie, c.q. de Kachel, tent, M53. 
B. Breek de chirurgische tent af in omgekeerde volgorde als aangegeven in sectie 5. 
C. Verwijder de witte binnentent eveneens in omgekeerde volgorde als aangegeven in sectie 3. 
D. Vouw de grondzeilen op zoals aangegeven in sectie 2. 
E. Breek de hospitaal tent af, in de omgekeerde volgorde als aangegeven in sectie 1. 

Allo lijnen dienen, voor het invouwen van het tentdoek, opgerold te worden. 

Controleer de aantallen van: grondpennen, vensters, hijslijnen etc. 

Sectie 7 

Verpakking 

De hospitaal tent wordt verpakt in 7 stuks foedralen ("Middel") te weten: 

- 2 TENTSECllE, EINDSECTIE 
- 3 TENTSECTIE, MIDDENSECTIE 
- 2 VESTIBULE, TENT 
- 3 BINNENSECTIE, v/middensectie 
- 2 BINNINSECTIE, v/eindsectie 
- 3 GRONDZEIL, TENT, v/middensecti1 
- 2 GRONDZEIL, TENT, v/eindsectie 
- 16 TENTHOR, VENSTER, v/binnentent (65 x 65 cm) 
- 3 TENTHOR, ventilatieopening, v/binnentent (500 x 400 mm) 
- 3 TENTHOR, ventilatieopening, v/buitentent (500 x 400 mm) 
- 16 VENSTER, TENT, binnentent 
- 16 VENSTER, TENT, buitentent 
- 3 HOUDER, KACHELPIJPDOORLAATOPENING, v/binnentent 
- 3 HOUDER, KACHELPIJPDOORLAATOPENING, v/buitentent 
- 8 TENTLIJN~ L 7 m,(hijslijn, binnentent) 
- 6 TENTLIJN, L 18 m,(stormlijn) 

Foedralen 

Om slijtage van het tentmaterieel te voorkomen dient het doekgedeelte met de nodige zorg te 
worden hehandeld. 
Voor de verpakking zijn de benodigde foedralen in de uitrusting opgenomen en dienen dan ook 
uitsluitend voor de verpakking van het betreffende materieel te worden gebruikt. 

FOEDRAAL, TENT, nr Il, lengte 1 meter, breedte D,75 m (NSN) 8340-17-003-6748 
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TENT, HOSPITAAL, m/sectie iRdeling, met geopende vestibule, aan de rechterzijde een 

geplaatste VERWARMINGSINSTALLATIE, HETE LUCHT. 

TENT, HOSPITAAL, m/secti e indeling, met op het dak een GRONDDOEK, RODE KRUIS. 
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TENT, HOSPITAAL, met opgerolde wand, geplaatste witte binnentent. 

Interieur van de geplaatste witte binnentent. 
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BIJLAGE 2 

TENT, ONDERHDUDS, M 53 N. NSN 8340-17-015-2382 

Sectie 1. A. Gebruit 

Als ruimte VJo~ het verrichten van diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
voorna]elijk aan tanks en motorvoertuigen. 

B. Gegevens 

De tent, onderhouds, bestaat uit het tentdo3K en een stalen frame. Het tentdoek 
is uit f69 stuk en 4 onderdeuren. Bij de tent behoren 6 stuks grondzeilen die als 
v 1 oerbe.dekki ng kunnen worden gebruikt tijdens de onderhouds en/ of reparatiewerk
zaamhedim. 
In het tentdak bevindt zich een dakopening van 2,75 x 3,00 meter (zie foto nr 6). 
Deze dakopening kan worden gesloten met twee, 3 ]eter lange ritssluitingen. 
Met behulp van een buiten de tent opgestelde kraan of takel kunnen in de tent 
voertuigen, motoren, machines, etc. worden verplaatst en geïnstalleerd. 
Het stalen frame wordt met behulp van bouten en moeren in elkaar gezet. 
Aan de voor- en achterzijde van de tent zijn links onder in de muur 2 openingen; 
door deze openingen kan warme l.ucht worden aangevoerd voor verwarming van de tent. 

IN DEZE TENT MAG, GEZIEN DE AARD VAN DE DAARIN 

TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN, NIET WORDEN GESTOOKT! 

C. Afmetingen 

Lengte B.oo meter 

Breedte 5.60 Tieter 

Dakhoogte 4.43 meter 

Muurhoogte 2.00 meter 

D. Benodigde vloeroppervlakte 

Lengte 16.00 meter 

Breedte 8.60 meter 

E. Gewicht 

Foedraal met inhoud 180 kg 

Frame, cpl 

Houtwerk 

380 kg 

40. kg 

Sectie 2. Het opzetten van de tent, onderhouds 

Deze tent kan in ongeveer 75 minuten door 6 man worden opgezet volgens onderstaande 
werkwijze. 

1. Leg de 3 dakspanten neer zoals is aangegeven in figuur nr. 1. 
Aan de staanders van de dakspanten zijn op 2/3 afstand metalen platen met een oog 
bevestigd, zie figuur nr. 2 pt.1. 
De metalen platen moeten bij de dakspant, welke op figuur nr. 1 het meest rechts 
ligt, naar de grond wijzen, zie foto nr. 1. 
Bij de meest links dakspant moeten deze 2 metalen platen met het oog omhoog wijzen, 
zie foto nr 2. 
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2. Breng de drie kapspantschoren op zijn plaat3 (fig. nr. 2 pt 3). 
3. Breng de hoofdligger op zijn plaats (fig. nr.2 pt 3). 

De drie pannen van de dakspanten komen nu in de drie gaten van de hoofdligger. 
L~ ~: 

Aan de onderzijde van de hoofdligger zitten 2 kaphoekschoren (fig. nr. 2 pt 4) deze 
zijn in opengeklapte toestand aangegeven. 
Maak deze kaphoekschoren los en plaats er een stukje hout of iets dergelijks tussen, 
het is namelijk moeilijk deze kaphoekschoren los te maken, wanneer het frame eenmaal 
is opgericht. 

4. Leg het tentdoek over het op de grond liggende frame. 
De drie dakspantpennen moeten nu in de gaten van het doek worden gestoken. 

5. In het tentdoek zit een dakopeniög (zie foto nr. 6). 
Deze opening kan door middel van 2 ritssluitingen worden geopend en gesloten. 
Aan elke ritssluiting zitten 3 ritssluittijnen en wel 1 lange en 1 korte aan de buiten
kant van het doek en 1 korte aan de binnenkant. 
De langste en tevens het dichtt bij de nok liggende ritssluitlijn moet (van binnen 
naar buiten) door de zeilring in de waterklep worden gestoken en naar de andere zijde 
van het tentdoek worden gebracht. 

6. Rol het tentdoek in de richting van de nok omhoog, 

7. Leg een stormlijn. 

8. Richt nu het stalen frame langzaam omhoog, dit kan door 2 man per dakspant geschieden. 
Let hierbij vooral op: 

- dat het stalen frame niet doorslaat naar de andere kant; 

• dat bij het oprichten van het frame er kans is dat het tentdoek knel kan komen te 
zitten tussen de hoofdligger en een of beide buitenste dakspanten, 
Dit moet te allen tijde worden voorkomen aangezien het doek er onmiddellijk op stuk 
gaat. 

9. Zet de twee kaphoekschoren (fig. nr 2 pt 4) van de hoofdligger met bouten vast op de 
dakspantschoren (fig. nr. 2 pt 2) van de buitenste kapsoanten. 

10. Bevestig de vier bovenste muurliggers (fig. nr. 2 pt 5) op de staanders (fig. nr. 2 
pt 7). Dit bevestigen moet zodanig geschieden, dat de staanderhoekschoren (fig. nr. 2 
pt 6) aan de buitenste staanders kunnen worden vastgemaakt (zie foto nr. 5). 
Tevens moet er op worden gelet, dat de ronde kop van de bevestigingsbout van de 
staanderhoekschoren op de muurliggers naar de grond ,wijst (zie foto nr. 5). Indien 
dit niet gebeurt, dan treedt er bij de opgezette tent onnodige slijtage van het 
tentdoek op, omdat de splitpen met de hoekige bout dan langs het doek schuurt. 

11. Beve~tig daarna de vier grondliggers (fig. nr. 2 pt 8). 

12. Trek het tentdJek nu goed over het frame, 

13. Aan de binnenzijde van het tentdoek zitten op verschillende plaatsen doekstroken 
voorzien van zeilring, de zogenaamde grijpers. 
Deze grijpers passen om het stalen frame en moeten met behulp van de rijglijnen om 
het frame worden vastgezet, 
Zet op dgza manier al de grij~ers vast. 

~ 

1~, ~aak daarna de voor- en achterzijde dicht 

15. Breng de muren omhoog. 
Drie groepen van 2 man brengen ain 1 zijde het frame omhoog en zetten deze op de 
kniestukken vast door middel van de blokkeerpennen. 
Deze blokkeerpennen, die aan de 2 buitenste dakspanten moeten komen, dienen van 
binnen naar buiten te worden ingebracht (zie foto nr. 4). 
Hierdoor voorkomt men, dat het doek tegen deze pennen kapot slaat. 
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Figuur nr. 1. 
Het wegleggen van het stalen frame van de tent, onderhouds, v66r de opbouw 

1 • metalen plaat met oog 

2.• kapspantschoren 

3 • hoofdligger 

4 • kaphoekschoren 

5 • muurliggers 

6 • staanderhoekschoren 

1 • staanders 

8 • grondliggers 
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Let op: Alvorens de muren worden opgericht, moet het doek worden aangebracht, omdat 
anders bij het oprichten het doek tussen dak en staander klem komt te zitten. 
Om de muur op te richten mag niet tegen de muurliggers worden geduwd. 
Deze zijn namelijk slechts in de ligplaatsen van de staanders· geschoven en 
worden er gemakkelijk weer uitgedrukt. 

16. Breng nu het tentdoek ge~eel over het frame. 

17. Maak de voor~ ·en achterzijde dicht, door de onderdeuren aan de bovendeuren te han~n 
met behulp van de aanwezige haken en ogen. 

18. Maak de hoeken dicht met behulp van de rijglijnen. 

19. Maak de grijpers vast aan de muurliggers zoals bedoeld in pt 13 voorgaand. 

20. Sla de grondpennen door de grondplaten van de staanders. 

21. Sla de tentpennen, middel, door de grondstroppen in de grond. 

22. Sla de 14 tentpennen, groot, in de grond en leg de spanlijnen er omheen. 

23. Sla de 4 piketpalen in de grond en leg de stormlijnen er omheen. 

24. Trek de slikranden onder de grondliggers. 

25. Leg, indien gewenst, de grondzeilen in de tent. 

Sectie 3. Het afbreken 

1. Verwijder de eventueel aanwezige grondzeilen en vouw deze op. 

20 Maak daarna los: a. alle hoekrijglijnen 

b. alle rijglijnen van de grijpers van de muurliggers 

c. de onderdeuren van de voor- en achterzijde. 

3. Verwijder alle: a. tentpennen, middel (grondstroppen) 

b. tentpennen, groot (spanlijnen) 

c. piketpalen (stormlijnen) 

d. metalen grondpennen (grondplaten) 

4. Breng het tentdoek van de muren over de muurliggers, zodat het tentdoek vrij van de 
verbinding staanderdakspant komt en het tentdoek naar binnen hangt. 

5. Verwijder de blokkeerpennen (op de verbinding staanderdakspant) aan die zijde, die het 
eerste OGJlaag zal worden gebracht. 

6. Breng deze zijde omlaag (2 man per staander). 

7. Herhaal deze handelingen nu aan de andere zijde. 

8. Maak alle rijglijnen van de grijpers los. 

9. Verwijder de grondliggers. 

10. Verwijder de muurliggers. 

11. Haal het tentdoek van de pennen op de buitenste dakspanten. Breng het tentdoek iets 
naar het mi dd.en van de hoofdligger, zodat het tentdoek niet meer op de buitenste dak
spanten ligt. (indien dit niet gebeurt, scheurt het tentdoek bij het Olllaag brengen 
van de dakspanten). 

12. Maak de 2 kaphoekschoren los. 

13. Laat het frame voorzichtig zakken (2 man per staander). 
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-foto nr 1 

- foto nr 3 

- De staanderhoekschoren worden vastgemaakt 
aan de buitenste staanders d.m. v. bouten 
(zie ook foto nr 5). 

foto nr 5 
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foto nr 2 

oog - omhoog gericht 

blokkeerpen 

foto nr 4 Y-cie
.n

l



Sect;e 4. Het opvouwen 

Na het afbreken ligt het tentdoek met de b;nnenzijde op de grond. 

1. Trek het tentdoek goed strak. 

2. Verwijder alle vu;l, zoals stokjes etc. 

3. Sla de voor- en achterzijde naar b;nnen. 

4. Sla de muren naar binnen. 

5. Breng de z;jkanten naar b;nnen tot aan de hoofdl;gger. 

6. Herhaal dit, zodat aan weerszijden van de hoofdligger een strook van ongeveer 90 cm 
ontstaat. 

7. Sla deze 2 stroken over elkaar, zodat 1 strook van ongeveer 90 cm ontstaat. 

8. Rol de a 1 dus gevormde strook op tot een pak over b li jJt. 

9. Breng het foedraal om het gevormde pak. 

10. Keer het foedraal met ;nhoud om. 

11. Leg 3 grondze;len op elkaar, breng de korte zijde op elkaar en vouw de strook in 3 delen, 
vouw deze strook nu zodanig op dat er ongeveer een vierkant pak over blij~. 

12. Leg n11 rlit pak boven op het tentdoek in het foedraal. 

13. Maak van de overige 3 grondzeilen elk een pak en breng deze aan de zijkanten in het 
foedraal aan tussen het tentdoek en de zijwand. 

14. Doe de stormlijnen in het foedraal. 

15. Doe de losse bouten en de 2 steeksleutels in de daarvoor bestemde zak en berg deze zak 
op in het foedraal. 

16. Sluit het foedraal. 

17. Berg het frame van de tent op. 

18. Verzamel alle tentpennen (tellen) en doe deze in de daarvoor bestemde zak, tenttoebehoren. 

foto nr 6 
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BIJLAGE 3 

SCHERM, v/LATRINE, cpl NSN B340-17-G15-2392 

Sectie 1. a. Gebruik 

Voor afscherming van latrines. 

b. Gegevens 

(1) Algemeen 

Het doek bestaat uit €€n stuk van 17, 15 x 1,57 meter 

Er is €€n ingang welke ongeveer 100 cm breed is. 

Twee ruimten worden gevormd, gescheiden door een gangpad. 

(2) Afmetingen 

Lengte ! 4,50 meter 
Breedte ! 2,75 meter 
Hoogte ! 2, 13 meter 

(3) Benodigd grondoppervlak 

Lengte 
Breedte 

(4) Gewicht 

.±. 7,50 meter 
.±. 6, 75 meter 

Zak, tenttoebehoren +inhoud.±. 17 kg 

Houtwerk ! 44 kg 

Sectie 2. Het opzetten (zie fig. 1) 

Dit scherm kan in ongeveer 30 minuten door 4 man worden opgezet volgens onderstaande 
werk11i jze: 

1. Richt de staanders A en B - waarop een grote ligger - op. 

2. Sla de tentpennen, groot, C en D in de grond en bevestig de spanlijnen op de staanders 
A en Ben om de tentpennen C en D. 

3. Rol het doek in de lengte uit, de buitenzijde naar de grond gekeerd, op de plaats waar 
de achterwand van de latrine moet komen. 
De 4e ophanglijn (geteld vanaf het rechteruiteinde) aan het doek, moet bij de staander 
B komen. 

4. Richt de staanders Een F - waarop een grote ligger - op, evenwijdig aan de staanders 
A en Ben op een afstand van 4,5 meter. 

5. Sla de tentpennen, groot, Gen Hinde grond en bevestig de spanlijnen op de staanders 
Een Fen om de tentpennen Gen H. 

6. Bevestig het doek om de door de staanders A, B, Fen E gevormde rechthoek door: 
- de 4e ophanglijn (vanuit linker- en rechteruiteinde gerekend) aan de staanders Fen B 

te bevestigen; 

- de 3e ophanglijn (vanuit linker- en rechteruiteinde gerekend) aan de staanders Een A 
te bevestigen. 

Het doek moet nu ongeveer 25 cm boven de grond blijven. 

7. Plaats nu de staanders Jen K, waarvan de plaats wordt aangegeven door de 5e en 6e 
ophanglijn aan het doek. 

8. Sla de tentpennen, groot, L en M, in de grond en bevestig de spanlijnen op de staanders 
Je~ Ken om de tentpennen L en M. 
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9. Zet de ingang in elkaar met behulp van de staanders Oen P, waarop de korte ligger. 

1J. Richt de ingang op en plaats deze in de lijn A-E, met de staanders Oen P recht 
tegenover de staanders Jen K. 

11. Sla de tentpennen, groot, Q en R in de grond en bevestig de spanlijnen op de staanders 
0 en Pen om de tentpennen Q en R. 

12. Bind het doek aan de staanders Oen P ~oor middel van de 2e ophanglijn (vanuit linker
en rechteruiteinde van het doek geteld). 

13. Bevestig de ophanglijnen met houten spanners (1e ophanglijnen), welke aan de uiteinden 
van het doek zitten, aan de staanders Jen K. 

14. Sla de tentpennen, groot, Sen Tin de grond en bevestig de onderste lijnen er aan. 

Sectie 3. Het afbreken 

1. Spreid het doek uit op de grond. 

2. Breng de korte zijden naar elkaar. 

3. Herhaal dit totdat een strook van 75 cm ontstaat. 

4. Vouw deze strook op tot een pak van ongeveer 75 x 75 cm over blijft. 

5. Breng het foedraal om het gevormde pak. 

6. Keer het foedraal met inhoud om. 

7. Doe alle spanlijnen in het foedraal en sluit dit. 

8. Doe de tentpennen in de zak, v/tentpennen. 

Compleet opgestelde SCHERMj v/LATRINE te velde 
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BIJLAGE 4 

TENT, v/COMMANDOPOST, M 53 N, cpl NSN 8340-17-015-2388 

Sectie 1. a. ~ 

Als bureautent voor commandoposten van bataljons en hogere eenheden, 

b, Gegevens 

(1) Algemeen 

(a) Het tentdoek bestaat uit 66n stuk. 

(b) In het tentdoek zijn 5 vensters aangebracht; deze kunnen worden verduisterd, 

(cl Aan de voor- en achterzijde van de tent is in het dak een ventilatieopening 
aangebracht; deze opening kan met behulp van een flap van tentdoek worden 
afgesloten, 
Aan elke ventilatieopening zijn 2 sluitlijnen bevestigd, 

(d) De zijmuren van deze tent kunnen worden losgeknoopt en met behulp van 
4 extra zijstaanders (2 aan iedere zijde) worden opgezet, zodat aan weers
zijden een afda~ kan worden gemaakt (zie figuur 1). 
De 2 ontstane muuropeningen kunnen met muskietengaasgordij~n worden afgesloten. 

(el Aan het tentdak kan ~et behulp van haken en ogen een wit katoenen binnendak 
worden bevestigd (ogen aan het tentdak - haken aan het binnendak). 
Voordeel van het witte binnendak is, meer licht en gunstiger temperatuur in 
de tent, 

(f) In de tent kan een kachel, tent, M53N, worden geplaatst, in het dak is ter 
hoogte van de achterste middenstaander een kachelpijpopening aangebracht, 

(g) Bij de voorste middenstaander kan een afschermgordijn wo~den bevestigd, 
Dit gordijn hee~ in het midden een openiög als doorgang, 
De tent wordt hierdoor gesplitst in een werkkamer en een vestibule, 

( 2) Afmetingen 

- Lengte .±. 6,85 meter 

- Breedte .!. 3, 12 :neter 

- Dakhoogte .±. 2,73 meter 

- Muurhoogte ! 1,80 meter 

(3) Benodigd vloeroppervlak 

- Lengte ! 10,00 meter 

- Breedte zonder uitgezette 
zijmuren .±. 7,00 meter 

- Breedte met uitgezette 
zijmuren ! 1J,50 meter 

(4) Gewicht 

• Foedraal + inhoud 82 kg 

• Houtwerk 63 kg 

Sectie 2. Het opzetten (zie figuur 1) 

Deze tent kan in ongeveer 30 minuten door 4 man worden opgezet volgens onderstaande 
werkwijze: 
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(1) Spreid het tentdoek uit, de binnenzijde naar de grond gekeerd. 
Plaats. indien een kachel met kachelpijpen wordt gebruikt. nu reeds de kachel
pijpdoorlaat welke bij 1e kachel aanwezig is. 

(2) Trek de achterzijde van het dak strak (zijde A. C). 

(3) Trek 1111 Je zijkanten van het dak strak (zijden A • N en C • 0 ). 
Deze zijden moeten haaks op de achterzijde staan. 

(4) Trek de vestibule strak (N. 0. P. Q ). 

(5) Sla alle tentpennen, groot, D. E. F. G enz., op ongeveer 2 meter van de 
figuur A.C. 0 - P. Q - N, in de grond. 

(6) Leg de lussen van de spanlijnen om de zojuist in de grond geslagen tentpennen, 
groot. 

(7) Schuif de zijstaanders A en C onder het tentdoek, richt de staanders op en trek de 
bijbehorende spanl~nnen losjes aan. 

(8) Schuif de zijstaanders B, Jen K, N en O, Pen a, onder het tentdoek, richt de 
staanders op en trek de bijbehorende spanlijnen losjes aan, 

(9) Steek de 2 middenstaanders R en S door de shandergaten van het dak. 

(10} Richt deze middenstaanders zo ver op, d;t het afschermgordijn en het witte binnen
dak gemakkelijk aan de tent kunnen worden bevestigd. 

(11) Rijg het afschermgordijn vast. 
Begin bij de middenstaander Ren werk naar de grond toe. Het afschermgordijn moet 
aan de vestibule-zijde van de middenstaander R zitten. 

(12) Breng het witte binnendak in de tent. 
De zijde, waaraan g€én haken zitten, komt bij de middenstaander R. 

(13) Bind met de 2 witte bandjes, die aan de bovenzijde van het witte binnendak zitten, 
dit dak aan de middenstaander R. 
Haal de 2 hijslijntjes, die ook ter plaatse aan het witte binnendak zitten, door 
de halfronde ringen die bij het staanderpengat aan de buitentent zitten, haal het 
dak op en bind de hijslijntjes om de middenstaander R. 

(Hl Richt de voorste middenstaander R op. 

(15) Bevestig nu het witte binnendak aan de andere middenstaander S. In het binnendak 
zit een split, lopend van de middenstaander naar de zijstaander J. 
Knoop deze split dicht. Bind het witte binnendak met de 2 witte bandjes aan de 
middenstaander S. 
Haal de 2 hijslijntjes van het binnendak door de halfronde ringen, die bij het 
staanderpengat aan de buitenkant zitten. 
Trek het witte binnendak op en bind de hijslijntjeséaan de middenstaanders. 

(16) Richt de achte:;te middenstaander Sop. 

(17) Bevestig de haken van het witte binnendak aan de ringen van de buitentant. 

(18) Breng de 5 tentvensters aan met behulp van de drukknopsluiting. 

(19) Bevestig. indien gewenst. de muskietengaasmuren aan de tent (de bovenkant met de 
rijglijn, de zijkanten met de jacobsladder, waarmee gelijktijdig de muren aan 
elkaar worden bevestigd). 

(20) Sla de tentpennen, middel, rl??r de grondstroppen in de grond. 

(21) Trek de spanlijnen aan. 

(22) Breng de muren, indien deze als afdak moeten worden gebruikt, Oll!hoog met behulp 
van de 4 extra bijgeleverde zijstaanders. 
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Sectie 3. Het afbreken 

Het afbreken van deze tent geschiedt in omgekeerde volgorde van het opzetten. 

(1) Haal de muren, indien deze als afdak zijn gebruikt, omlaag. 

(2) Verwijder de muskieteng3asmuren en steek de rijglijnen op. 

(3) Verwijder de tentvensters en ontrol da verduisteringskleppen. 

(4) Plaats de middenstaanders in schuine stand, zodat het witte bfnnendak en het 
afschermgordijn kunnen worden verwijderd. 

(5) Verwijder de middenstaanders. 

(6) Verwijder de zijstaanders. Houdt hierbij deze volgorde aan: A.B. C. Jen K, 
N en O, P en Q. 

(7) Verwijder alle tentpe~nen, middel en groot (tellen). 

Sectie 4. Het opvouwen 

Na het afbreken ligt het tentdoek met de binnenzijde op de grond. 

(1) Trek het tentdoek strak. 

(2) Sla de achtermuur over de zijde A. C naar binnen. 

(3) Sla de zqdmcren naar binnen. 

(4) Sla de muren van de vestibule naar binnen. Het vierkant A ~ C - N - O, blij~ nu 
over (figuur 1). 

(5) Sla nu de voor- en achterzijde ongeveer 75 ei naar binnen. 

(6) Sla deze zijden nogmaals naar binnen, zodat er een strook van 75 cm ontstaat. 

(7) Vouw deze strook op tot een pak van ongeveer 100 x 75 cm over blij~. 

(8) Breng het foedraal er omheen en keer het foedraal met inhoud om. 

( 9) Doe in het foedraa 1 verder nog: 

(a) het witte binnendak 
(b) de 5 tentvensters 
(c) de 2 muskietengaasmuren 
(d) het afschermgordijn 
(e) de 4 losse spanlijnen. 

(10) Sluit het foedraal. 

(11) Doe de tentpe~nen en de houten tenthamer in de zak, v/tentpennen. 
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TENT, v/COMMANDOPOST, i n gesloten toestand 

TENT, v/COMMANDOPOST, met open ingang en vensters 
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BIJLAGE 5 

TENT, GROEPS, cpl NSN 8340-17-015-2386 

Sectie 1. a. Gebruik 

(1) Voor legering. 

De l egeri ngscapaciteit is: op stro 2-+ 11an 

op veldbedden 16 man 

(2) Voor opslag, 

(3) Voor het inrichten van een veldhospitaal, 

b. GegeVE!IJ.§. 

(1) Algemeen 

(a) Het tentdoek bestaat uit ~~n stuk. 
(b) In de voor- en achterzijde is een deur geplaatst met behulp van staanders, 
(c) Ventilatiemogelijkheden: 

- in de voor- en achterzijde is een ventilatieopening aangebracht (vlak onder 
de middenstaander), welke door middel van een flap kan worden afgesloten; 

- de 2 kachelpijpopeningen; 

• de muren oprollen. 

(d) In de tent zijn 2 kachel pi jpd·)orlaat-mogeli jkheden. 

(2) Afmetingen 

• Lengte ! 10,00 meter 
- Breedte .±. 4,88 meter 
- Dakhoogte !. 3,80 meter 
- Muurhoogte ! 1,37 meter 
- Deurhoogte .±. 1,80 meter 
- Deurbreedte .±. O, 77 meter 

(3) Benodigd grondoppervlak 

• Lengte .±. 15,00 meter 
• Breedte !. 9,00 meter 

( 4) Gewicht 

Foedraal + inhoud ! 110 kg 

Houtwerk ! 135 kg 

Secti.e 2. Het opzetten (zie figuur nr 1) 

Deze tent kan in ongeveer 45 minuten door 6 man worden opgezet volgens onderstaande 
werkwijze. 

1. Spreid het tentdoek uit, de binnenzijde naar de grond gekeerd. 
Plaats, indien een of meerdere kachels zullen worden gebruikt, nu reeds de kachelpijp. 
doorlaatplaten (deze worden bij de kachel medegeleverd). 

2. Trek de voorzijde A..S goed strak (niet de onderkant van de muur, doch dat deel waar 
de spanlijnen aan zijn bevestigd). 

3. Trek déarna de zijkanten strak (A.C en s.o); als het doek goed strak is getrokken, 
moet ook de zijde C-D strak liggen. 
Hierdoor is het grondvlak van de tent gevormd. 

4: Sla alle tentpennen, groot en de 4 piketpalen E-F-G en Hinde grond (zie fig. nr.1). 
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5. Leg de lussen van de spanlijn3i om de tentpennen, groot. Maak de spanlijnen 
zo lang mogelijk. 

6. Plaats de zijstaanders A e1 Ben richt deze op. Trek de spanlijnen stevig 
aan. 

7. Pl aats de deurstaanders en ric~t deze up. De 2 zij- en de 2 deurstaanders moeten 
op €€n lijn staan. 
Trek oo~ deze spanlijnen stevig aan. 

8. Herhaal de in de punten 6 en 7 bedoelde ~andelingen met de zijstaanders C en Den 
met de daar tussen staande deurstaanders. 

9. Plaats vervolgens 3an elke zijde de 2 zijstaanders en richt deze op. 
Trek daarna de spanlijnen losjes aan. 

10. Schuif de liggerdelen in elkaar en plaats de ligger onder het tentdoek (let wet, 
de ronde zijde naar boven). 

11. Breng de 2 middenstaanders onder het tentdoek en plaats de staanderpennen in de 
gaten van de ligger. 

12. lndien~én tentkachels worden gebruikt moeten de 2 kachelpijpopeningen eerst 
-worden dichtgemaakt. 
Wordt er wel een tentkachel geplaatst, dan is (zijn) een (de) kachelpijpd0orlaat
pla(a)t(en) in de opening geplaatst. 

13. Werp de stormlijnen over het tentdoe~. 

14. Kruip onder het tentdoek en plaats de lus van de stormlijn op de staanderpen. 
Deze staanderpen kan alleen worden bereikt via de ventilatieopening. 

15. Richt de beide middenstaanders gelijktijdig op (2 man per staander). 
Tijdens het oprichten moet de stormlijn door 6~n man worden vastgehouden, opdat 
deze lijn op de staanderpen blij~ zitten. 

16. Leg de stormlijnen om de piketpalen Een F. 
Trek alle spanlijnen aan. 

17. Indien de mu ren niet op de grond k0111en, moeten de zijstaanders iets worden ingegraven. 

18. Rijg de hoekrijglijnen vast. 

19. Sla alle tentpennen,midde1, door de grondstroppen. 

Sedi e 3. Het afbreken 

(1) Maak de hoekrijglijnen los. 
(2) Onts~an de storm- en de spanlijnen. 
(3) Haal de middenstaanders voorzichtig en gelijktijdig omlaag. 
(4) Verwijder de middenstaanderu en de ligger. 
(5) Verwijder de zijstaanders en de deurstaanders. 
(6) Verwijder alle tentpennen (tellen) en leg deze bij het overige houtwerk. 

Sectie 4,. Het opvouwen 

Na het afbreken ligt het tentdoek met de binnenzijde op de grond. 
(1) Verwijder alle vuil, takjes, aarde, enz. 
(2) Trek het tentdoek strak. 
(3) Steek de 2 storsli jnen op. 
( 4) Sla de ·,oor- en de achterzijde naar binnen. 
(5) Sla de muren naar binnen. 
(6) Vouw de zijden A9 en CD over de staanderpengaten naar binnen; hierdoor ontstaat een rechthoek. 
(7) Sla 1 muurzijde naar binnen tot op 2/3 van het doek. 
(8) Sla het resterende 1/3 deel daar overheen. 
(9) Rol de strook van! 1 m oo. 

(10) Breng het foedraal tt' ~en. 
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(11) Keer foedraal mat inhoud om. 
(12) Doe de stormlijnen in het foedraal. 
(13) Sluit het foedraal. 
(14) Doe de tentpennen en de tenthamer in de zakken v/tentpennen. 
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Plattegrond TENT, GROEPS-, 

Figuur nr. 1 
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De TENT, GROEPS, compleet, opgezet en geheel gesloten. 

De TENT, GROEPS, met opgerolde muren. 
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BIJLAGE 6 

TENT, officiers-, cpl. NSN 8340-17-015-2377 

Sectie 1. a. Gebruik 

Voor legering van 2 ~fficieren. 

b. Gegevens 

(1) Algemeen 

(a) Het tentdoek bestaat uit l6n stuk. 

(b) Ventilatiemogelijkheden: muren en/of de~ren oprollen. 

(2) Afnetingen 

• Lengte 
• Breedte 
• Dakhoogte 
• Muurhoogte 

(3) Benodigd grondoppervl~k 

• Lengte 
• Breedte 

(4) Gewicht 

Foedraal met inhoud 

Houtwerk 

Sectie 2. Het opzetten 

.t 2, 80 meter 

.t 2, 70 meter 

.±. 2, 73 meter 

.t 1, 15 meter 

.t 5, 40 meter 

.t 5, 40 meter 

.t 20 kg 

.t 3;) kg 

Deze tent kan in ongeveer 20 minuten door 2 man worden opgezet volgens onderstaande 
werkwijze. 

1. Spreid het tentdoek uit, de binnenzijde naar de grond gekeerd. 

2. Breng de 2 middelste grondstroppen van de voorzijde bij elkaar en sla de tentpen, 
middel, A er door heen. 

3. Rijg de 4 hoeken vast. Steek de grondstrop van de voor- en achterzijde door de onderste 
ring van de muur. 

4. Trek het tentdoek strak en sl~ de tentpennen Ben C door de grondstroppen. 

5. Sluit de achterzijde met behulp van de onderste deursluitlijn. 

6. Trek de zijden B-D en C-E strak. De zijde D-E moet nu ook strak liggen. 

7. Sla de tentpennen D e:1 E in de grond. 

8. Sla alle tentpennen, middel, door de grondstrOJ)pen in de grond. 

9. Sla alle tentpennen, groot,in de grond. 

10. Leg de lussen van de spanlijnen om de zojuist in de grond geslagen tentpennen, groot; 
maak de spanlijnen zo lang mogelijk. 

11. Haal de 2 grondstroppen weer van tentpen A. 
Maak het deursluitlijntje van de achterdeur los. 

12. Schu;f de ligger onder het tentdoek. 
Schuif de staanderpennen in de gaten van de ligger en het tentdoek. 

13. Richt de staanders gelijktijdig op. 
Het is mogelijk, dat de stroppen nu niet geheel op de grond komen. In dit geval moeten 
de 2 staander~ zover worden ingegraven, dat de stroppen de grond raken. 
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14. Trek alle spanlijnen aan. 

Sectie 3. Het afbreken 

1. Haak de voor- an achterzijde los, alsmede da hoekrijglijnen. 

2. Maak da spanlijnen iets los. 

3. Haal de staanders voorzichtig an gelijktijdig omlaag. 

4. Verwijder de staanders uit de ligger. 
Verwijder de staanders en de ligger. 

5, Verwijder alle tentpennen (tellen) an leg deze bij het overige houtwerk. 

6. Maak de rijglijnen op de 4 hoeken los. 

Sectie 4. Het opvouwen 

Na het afbraken ligt het tentdoek met de binnenzijde op de grond. 

1. Trek het tentdoek strak. 

2. Sla a1le spanlijnen naar binnen. 

3. Sla de voor- en achterdeuren naar binnen. 

4. Sla de muren naar binnen. 

5. Vouw de tent dubbel, zodat de muren op elkaar komen te liggen. 

6. Vouw da tent nu in drieën, zodat een strook ontstaat. 

7. Vouw de uiteinden van de strook naar binnen. 

8. Herhaal dit, totdat een pak van ongeveer 70 x 70 cm over blij~. doe dit in het 
foedraal en sluit dit. 

9. Doe de tentpennen an de houten tenthamer in de zak voor tenttoebahoren. 
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Figuur nr. 1 Plattegrond, Tent, officiers, cpl 
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BIJLAGE 7 

TENT, algemene dienst, cpl NSN 8340-17-015-2373 

Sectie 1. Gebruik 

1. Voor opslag. 

2. Voor legering. 

3. Voor bureau tent. 

4. Als officierseetgelegenheid. 

De capaciteit is als volgt: 

gebruiksdoel capaciteit 

voor opslag 
voor legering 
voor legering 
voor legering 
als bureau tent 

zie afmetingen 
10 man 
8 11an 
8 man 

12 111an 

als off. eetgelegenheid 24 offn 

1. Gegevens 

Algemeen 

afhankelijk yan 

op stro 
op veldbedden 
op kribben, 2 hoog 
bij gebruik van opv~Jwbare 
klaptafels 
bij gebruik van opvouwbare 
klaptafels 

a. Het tentdoek bestaat uit een stuk met spleten aan de voor- e~ achterzijde. 
Deze spleten doen dienst als deuropeningen. 

b. Ventilatiemogelijkheden: deuren en/of muren oprollen. 

c. In elke tent, A1 D0 , zijn 2 Kachelpijpdoorlaatmogelijkheden. 

d. Aan de achterzijde van elke tent is een flap bevestigd. Bij eventueel achter elkaar 
plaatsen van meerdere tenten doet deze flap dienst als overlapping. 

Afmetingen 

- Lengte 
- Breedte 
- Dakhoogte 
- Huurhoogte 

Benodigd grondoppervlak 

- lengte 
- Breedte 

Gewicht 

- Foedraal + inhoud 
• Houtwerk 

.t 4,65 meter 

.t 4, 68 meter 

.! 3, 73 meter 

.! 1,80 meter 

!. 10,75 meter 
.! 8,80 meter 

.t 72 kg 

.t 98 kg 

Sectie 2. Het opzetten van de Tent. algemene dienst 

Deze .tent kan in ongeveer 30 minuten door 4 man worden opgezet volgens onderstaande 
werkwijze. 

1. Spreid het tentdoek uit, de binnenzijde naar de grond gekeerd. 
Plaats, indien een kachel met schoorsteen zal worden gebrufkt, nu reeds de kachelpijp. 
doorlaatplaat. 
De kachelpijpdoorlaatplaat behoort tot het toebehoren van de kachel. 
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2. Maak aan de voor- en achterzijde de onderste deursluitlijn vast. 
De lijnen moeten zodanig worden geknoopt, dat het doek ter plaatse tegen elkaar ligt. 

3. Rijg de punten A, B, C en D van de muren aan de voor- en achterzijde vast met behulp 
van de jacobsladders, welke op die punten aan het doek vastzitten (zie fig. nr. 1). 

4. Zet de onderste lus van de jacobsladder vast aan de grondstrop ter plaatse. 

5. Trek aan de grondstroppen bij A en B de voorzijde A-B strak en sla een tentpen, middel, 
door deze grondstroppen. 

6. Trek nu aan de grondstroppen C en D de zijden A.~? 3~J en C-D strak en sla een tentpen, 
middel, door de grondstroppen C en D. 

7. Het grondvlak van de tent is nu gevormd. 

B. Sla de overige 18 tentpennen, middel, door de grondstroppen in de grond. 

9. Sla de 14 tentpennen, groot, alsmede de 4 piketpalen in de grond, zoals is aangegeven 
in fig. nr. 1. 

10. Leg de lussen van de spanlijnen om de tentpennen, groot. 

11. Richt de 8 staanders op. Span de daarbij behorende spanlijnen iets aan. 

12. Maak de deuropeningen aan de voor- en achterzijde weer los. 

13. Schuif de liggerdelen in elkaar en schuif deze onder het tentdoek. 

14. Schuif de delen van de middenstaanders in elkaar en breng de staanderpennen door de 
overeenkomstige gaten in de ligger en het tentdoek. 

15. Leg de stormlijnen om de staanderpennen van de middenstaanders (dus op het tentdoek). 

16. Richt de middenstaanders op (2 man per middenstaander). 

17. Leg de stormlijnen om de piketpalen. 

18. Plaats, indien nodig, de zijstaanders op 66n lijn en trek de spanlijnen aan. 

Sectie 3, Het afbreken vc.n de Tent. algemene dienst 

1. Maak de jacobsladders op de 4 hoeken los. 

2. Haal de spanning van alle storm- en spanlijnen. 

3. Haal de 2 middenstaanders voorzichtig en gelijktijdig omlaag. Haal de staanders uit de 
ligger en verwijder het houtwerk. 

4. Verwijder alle tentpennen en piketpalen (tellen). 

5. Steek de stormlijnen op. 

Settfe ~. Het opvouwen van de Tent, algemene dienst 

Na het afbreken ligt het tentdoek met de binnenzijde op de grond. 

1. Trek het tentdoek strak. 

2. Verwijder alle ongerechtigheden (vuil, takjes, gras, etc.). 

3. Sla de sranlijnen naar binnen • .........-

~. Vouw het tentdoek op, met de nok naar binnen, zodat de muren op elkaar komen te liggen. 

5. Sla de uitstekende punten van de deuren naar binnen, zodat een rechthoek ontstaat. 

6. Sla de muurzijde ongeveer 75 cm naar binnen. 

7. Doe dit evenzo met de nokzijde. 

8. Herhaal dit totdat een strook van ongeveer 75 cm ontstaat. 

9. Vouw deze strook op tot een pak van 100 x 75 cm over blij~. 
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10. Breng het foedraal om het gevormde pak. Keer het foedraal met inhoud om. 

11. Leg de 2 losse spanlijnen in het foedraal en sluit het foedraal. 

12. Doe de tentpennen en de houten tenthamer ;n de zdk voor tenttoebehoren. 
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ÎENT, algeaene dienst 
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BIJLAGE 8 

TENT, MOBIELE VELDKEUKEN, cpl (boogmodel) NSN 8340-17-043-8854 

Sectie 1. a. GEBRUIK 

Voor het bereiden van maaltijden .net de mobiele veldkeuken. 

b. GEGEVENS 

(1) Alge1Aeen 

(a) Het tentdoek bestaat uit één stuk met aan de v66r- en achterzijde sluitwanden 
welke als deuropeningen dienst kunnen doen en zonodig opgerold en vastgezet 
kunnen worden. 

(b) In het tentdoek is een dakvenster en een doorlaatopening voor de kachelpijp 
van de mo~iele veldkeuken aangebracht. 
Het da~venster kan met de aangebrachte flap worden afgesloten (verduisterd). 

(c) Het frame is vervaardigd van aluminium en bestaat uit: 

• 6 GRONOPLAAT, TENTPAAL (hierna te noemen "grondplaat"} 

• 12 KOPPELSTUK, TENTPAAL, vierwegs, cpl 

- 2 PAAL, TENT, ligger, set v/6 stuks, 
met 2 houders, tentpaa l 

(hierna te noemen "koppelstuk") 

(hierna te noemen "ligger") 

- 2 PAAL, TENT, no~ligger, m/klauw 

- 3 PAAL, TENT, staander, gebogen, 

(hierna te noemen "nokligger") 

(hierna te noemen "staander") 
set v/5 stuks, met 2 houders, tentpaal 

- 3 RIEM, WEBBING, L 5,38 m, m/2 .nusketonhaken (hierna te noemen "spanriem") 

(Elke tent bestaat uit 3 bogen waarvan elke boog is opgebouwd uit 5 staanders, 
4 koppelstukken en 2 grondplaten, zie Afb. 4.). 

(d) V66r het inrijden van de mobiele veldkeuken worden de sluitwanden aan één zijde 
opgerold en met de oprolbanden vastgezet. 

( 2) Afmetingen 

- Lengte 500 cm 

- Breedte 550 cm 

- Dakhoogte 275 cm (hoogste doorlaat 210 cm) 

(3) Benodigd grondoppervlak 

(4) Gewicht 

- Lengte ca 11JO cm 

- Breedte ca 1150 cm 

• Tentdoek in foedraal 

• Frame, cpl (staanders en liggers) 

- Tas, koffermodel met 6 grondplaten, 12 koppelstukken 
en 3 spanri amen 

- Zak, tentpennen met 14 tentpennen, groot, 12 tent
pennen, klein, 1 sleg en 1 hamer, hout, m-steel 

Totaal 

1 

.±. 75 kg 

.i 103 kg 

.i 45 kg 

!. 15 kg 

.t 238 kg 
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Sectie 2. HET OPZETTEN VAN DE TENT, MOBIELE, VELDKEUKEN 

Dezs tent kan in o~geveer 15 minuten door 4 man worden opgezet in de hierna aangegeven 
fasen: 

fig. 1. sc,anri ee grondp laat 

Or------------------~~----------~• 

ff g. 2. 
ligger 

/ 

AFBEELDING 1. 

1. Plaats de 6 grondplaten op afstanden als aangegeven in Fig.1. Plattegro~d. 

2. Verbind deze onderling in de breedte-richting met de spanriem(en). Afb. 1. fig 1. 

3. Verbind vervolgens de grondplaten door het aanbrengen van de liggers Afb.1. fig 2. 
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flg. 1. fncOlplete btog bt1ta1ft41e uit: 
4.t ........ t 
3 koppelstukken 

AFBEELDING 2. 

flo. 2 
hit" 
- k"lltull 

1. leg de~ staanders met de daarbij behorende 3 koppelstukken, uit tussen de grondplaten (3x). 

2. Verbind de staanders met de 3 koppelstukken (Afb 2, fig 1). 

3. Leg vervolgens de overige liggers tussen de gereedgemaakte bogen op de grond. 

4. Leg de 5e staander yap elke boog met aangebracht koppelstuk, en de 2 resterende liggers rechts 
buiten het uitgezette gro~dvlak, Afb 2, fig 2. 
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AFBEELDING 3. 

1. Zet de incomplete bogen één voor €€n in de grondplaten en verbind deze met de liggers (Afb 3 en 4). 

z. Het fra~e is nu zover gereed dat met het . aanbrengen van het tentdoek kan worden begonnen. 

3. leg het tentdoek links van het opgezette frame en rol het uit over het frame, begin met de slikrand
riemen aan de grondliggers aan de linkerzijde vast te maken en vervolgens de riemen bij de kappel
stukken. 

4. Plaats de beide nokliggers, door deze eerst door de passanten te schuiven. 

5. Controleer of de touwen van de afdekklep van het venster langs de beide zijden van de tent hangen. 

6. Door 3 man worden de incomplete bogen gelijktijdig omhoog gebracht, een vierde man bevestigt de 
Se staander, daarna plaats men de geheel gerede bogen weer in de grondplaten (Afb 6). Hierna worden de 
resterende twee liggers geplaatst. 

7. Het tentdoek nu verder aanbrengen en vastzetten met de riemen. 

8. Sla de grote tentpennen in de grond op afstanden als aangegeven in Fig 1, Plattegrond, en span de 
tent af. Let hierbij vooral op de stand van de bogen, deze mogen niet overhellen. 

9. De sluitwanden kunnen zonodig worden vastgezet met de kleine tentpennen, Afb 7. 
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Sectie 3. Het afbreken yan de Tent, mobiele veldkeuken 

1. Maak de spanlijnen aan de zijkanten van de tent los en bind ze op en bev9stig de spanriemen. 

2. De riemen, waarmee het tentdoek aan het frame is bevestigd, voor zover mogelijk losmaken. 

3. De sluitwanden los maken en naar buiten over de tent leggen. 

4. Verwijder de kleine tentpennen. 

5. De drie bogen worden door 3 man gelijktijdig omhoog gedrukt, opdat de 4e man van elke boog een 
deel met koppelstuk kan verwijderen. 
De overblijvende incomplete bogen worden daarna gelijktijdig weer in de grondplaten teruggeplaatst. 

6. Maak de overige riemen van het tentdoek los. 

7. Verwijder de beide nokliggers. 

8. Maak de spanlijnen aan de v66r- en achterzijde van de tent los en bind ze op •. 

9. Rol het tentdoek nu verder van het frame af. 

10. Verwijder alle liggers van het frame - met uitzondering van die liggers welke tussen de gro~dplaten 
zijn aangebracht. 

11. Demonteer de bogen, nadat deze uit de grondplaten zijn verwijderd en op de grond zijn neergelegd. 

12. Berg de diverse koppelstukken in de daarvoor bestemde tas op (tellen). 

13. Verwijder de liggers uit de grondplaten. 

14. Verwijder alle grote tentpennen (tellen). 

15. Haak de spanriemen los en rol deze op, ....,_, 

16. De staanders en de liggers worden in de daarvoor bestemde houders aangebracht. 

17. Verwijder de grondplaten en berg deze grondplaten en spanriemen op in 
de tas (tellen), 

18. De tentpennen, groot alsmede de houten hamers, worden in de zak voor tentpe1nen opgeborgen. 
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Sectie 4. Het opvouwen van het tentdoek 

I 1 
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I I 

Tentdoek geheel uitleggen, 

1. Deuren over het tentdoek terug slaan, 

ll. Het tentdoek in de lengte-richting dubbelslaan. 

111. De hel~en a en b worden afzonderlijk nogmaals dubbel geslagen. 
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IV. Vouw nogmaals in de lengte-richting. 
De overblijvende breedte mag maximaal 70 cm bedragen. 

V. Hetzelfde vouwsysteem past men nu in de breedte-richting toe. 
Het eindresultaat moet een pakket zijn van 100 x 70 x 45 cm. 

Vl. De aldus opgevouwen tent wordt in het foedraal gedaan. 
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AFBEELDING 4 

Overzicht van het opzetten van het frame waarbij: 

- 4 staanders, m/3 koppelstukken zijn geplaatst in dQ grondplaten; 
- dt 51 staander. 1/koppelstuk (3x) - 2 liggers en de 2 nokliggers 

nog niet zijn aangebracht. 

AFBEELDING 5. 
Overzicht van het opgezette frame, waarbij de 2 nokliggers, m/klauw en 
het doek gedeeltelijk is aangebracht. 
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Overzicht van het opgezette frame, waarbij de 5e staander is 
aangebracht, waarna het tentdoek verder kan worden aangebracht. 

AFBEELDING 7 

Overzicht van de tent in geheel gerede toostand. 
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Overzicht van de grondplaat met da hieraan bevestigde onderdelen. 

1. Grondplaat. 2. Spanriem met musketonhaak. 
3. Liggers.\. Staander, 

Overzicht van de bevestiging van het doek bij een koppelstuk. 

1. Koppelstuk , 2. Staander. 3. Ligger. 

11 

Y-cie
.n

l



Detail-overzichtvan de bevestiging van de nokliggers. 
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Overzicht van de verpakking van: 

- liggers en staanders in de houders geplaatst. 

Foedraal nr Il, cpl, met Tent, mobiele veldkouken, doekgedeelte 
(wijze van dragen met behulp van 2 liggers). 
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Houder voor het opbergen van de staanders in geopende toestand. 

Houder voor het opbergen van de staanders in gesloten toestand. 
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Houder voor het opbergen van de liggers in geopende toestand. 

Houder voor het opbergen van de liggers in gesloten toestand. 
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Grondplaat. 

Koppel stuk. 
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TAS, ZEILDOEK, koffermodel v/het opbergen van 

Grondplaten-Koppelstukken-Tentpennen v/grondplaten en Spanriemen 

Overzicht van samenstellende delen van het frame . 
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BIJLAGE 9 

TENT, Algemene Dienst (boogmodel) M75, cpl 

NSN 8340-17-047-2303 

Sectie 1 

a. GEBRUIK 
Voor algemene doeleinden. 

b. GEGEVENS 
(1) Algemeen 

(a) Het tentdoek bestaat uit één stuk met aan de vóór- en achterzij
de sluitwanden, welke als deuropeningen dienst kunnen doen en 
zonodig opgerold en vastgezet kunnen worden. 

(b) In het tentdoek is een afsluitbare opening t.b.v. de kachelplaat 
voor de tentkachel. 

(c) Beide zijkanten bevatten twee ingestikte muskietengaas-vensters, 
welke door doorzichtige kunststof-vensters afgesloten kunnen 
worden. De vensters zijn geheel te verduisteren door een aange
stikte flap. 

(d) Het doek heeft aan één zijde een flap, welke gebruikt dient te 
worden indien twee tenten aan elkaar gekoppeld worden. 

(e) Het frame is vervaardigd van aluminium en bestaat uit: 
-Zie BIJLAGE 8, Sectie 1. b.(c). 

(f) De tent wordt als het dienst doet als hospitaaltent voorzien van 
een binnendak. 

Opm. T.b.v. het koppelen van twee of meer Tenten, Algemene 
Dienst, M75 zijn bij elk frame 6 stuks verbindingsliggers 
bijgevoegd (NSN 8340-17-047-3644). 

(2) Afmetingen 
-Zie BIJLAGE 8, Sectie l.b.(2). 

(3) Benodigd grondoppervlak 
-Zie BIJLAGE 8, Sectie 1.b.(3). 

(4) Gewicht 
-Zie BIJLAGE 8, Sectie 1.b.(4). 
Indien in gebruik als hospitaaltent, dan+ 15 kg méér rekenen. 

a. HET OPZETTEN VAN DE TENT 
Zie BIJLAGE 8. Sectie 2. 

Sectie 2 

Indien de tent als hospitaaltent wordt ingezet dient wanneer deze is op
gezet het binnendak als volgt te worden aangebracht: 
- Vouw met vier man het binnendak open met de bevestigingshaken naar

boven (Het binnendak niet op de grond leggen). 
Elke man houdt een hoek van het binnendak vast. Draai het binnendak nu 
zo, dat het schoorsteengat van het binnendak correspondeert met. het 
schoorsteengat van de boogtent. 

- Bevestig eerst de middelste zijhaken aan de nokliggers, daarna de 
haken aan de bogen en liggers. 

b. HET AANBOUWEN VAN MEERDERE TENTEN. 
Indien een tent aangebouwd wordt dient men, nadat de eerste tent volgens 
de voorgeschreven procedure is opgezet, aan de kant waar de verbindings
flap is, eerst de verbindingsliggers in de beide grondplaten aan te 
brengen. 

Y-cie
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De opbouw van de tweede tent verloopt overeenkomstig de fasebeschrijving 
van BIJLAGE 8. Sectie 2. met dien verstande, dat na Fase 3, pt. 5, eerst 
de verbindingsliggers aangebracht worden in de aan te koppelen tent. 
Hierna wordt pt. 6 uitgevoerd en wordt de resterende verbindingsligger 
aangebracht. 
De verbindingsliggers worden nu in de koppelingsplaten van de eerste 
tent gedrukt. 
Hierna trekt men de flap over de tweede tent en zet deze vast. 
De gekoppelde tenten nu verder afspannen en de grondstroppen vastzetten. 

OPM.: Let er op dat bij het aanbrengen van het tentdoek de verbindings
flap in die richting zit waaraan moet worden aangebouwd. 

Sectie 3. 

HET AFBREKEN VAN DE TENT(EN). 
Indien de tent gekoppeld is, dienen de verbindingsliggers te worden ver
wijderd en de flap losgemaakt. 
Indien aanwezig eerst het binnendak verwijderen door eerst de haken van 
de bogen en liggers los te maken. Maak dan de haken van de nokliggers 
los. 
Vouw met vier man het binnendak op. Niet op de grond neerleggen! 
Hierna kan de afbreekprocedure van BIJLAGE 8. Sectie 3 worden gevolgd. 

Sectie 4. 

HET OPVOUWEN VAN HET TENTDOEK. 
Zie BIJLAGE 8. Sectie 4. 
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Afb. 1 

De TENT i ~ 1 gemene Dienst 1 opgezet, waarbij de vensters zijn opgerold. 

Afb. 2 

De TENT, Algemene Dienst, waarbij de vensters zijn gesloten 

3 
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Afb. 3 

De wijze van het aanbrengen van de verbindingsligger tussen gekoppelde tenten. 

(Om een duidelijke indruk te krijgen van het koppelingssysteem is bij de linkse tent het 
doek weggelaten). 

4 
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BIJLAGE 13 

TENT, aanbouw, cpl. voor vtg. YPR-765 
NSN 8340-17-048-5111 

Sectie 1. a.GEBRUIK 
Om onder alle omstandigheden bevelsuitgifte mogelijk te maken. 

b.GEGEVENS 
(1) Alf>emeen 

(a) Tentdoek 
Het tentdoek bestaat uit ~~n stuk en heeft aan de zijde, 
die tegen het voertuig komt ovale zeilringen,welke pas
sen op beugels van de bevestigingssteun.Bovendien heeft 
het tentdoek aan de voertuigzijde een brede flap,waarmee 
een lichtdichte afsluiting te maken is.Deze flap is voor
zien van twee kokers,welke over de ontluchtingspijpen van 
de brandstoftanks geplaatst dienen te worden. 
Aan de vooronder-kant zit een tochtstrook,die onder het 
voertuig wordt bevestigd.Het doek is voorzien van vensters, 
welke verduisterd kunnen worden.In het tentdak bevindt~ich 
een afsluitbare doorlaatopening voor de kachelpijp.Om con
densvorming tegen te gaan zijn in het dakgedeelte verdek
te ontluchtingsopeningen aangebracht. 
Twee over elkaar vallenden sluitwanden zorgen voor een 
lichtdichte ingang.De s lui twanden worden d.m.v. zeilringen 
aan de haken van het schild bevestigd. 
Indien twee voertuigen middels de aanbouwtenten met elkaar 
verbonden moeten worden,conètrueer dan de. verbindingsflap- 
pen zodanig,dat door overlapping een lichtdichte zijuit
gang wordt verkregen. 

(b) Frame 
Het tentframe is vervaardigd van aluminium en bestaat uit; 
- 1 bevestigings~eun 

1 ligger,tentpaal (voor) 
- 1 ligger,tentpaal (midden) 
- 4 staanders,tentpaal 
- 4 grondplaten 

2 liggers,tentpaal 
- 3 nokliggers/m 2 klauwen 
- 1 tentpaal met één klauw en één Aaak. 

(c) Opbergrek 
Het opbergrek bestaat uit; 
- 1 vervoersteun,voor 
- 1 vervoersteun,midden 
- 1 vervoersteun,achter 

(d) Foudraal 
Het tentdoek wordt opgeborgen in een foudraal,dat tijdens 
het vervoer boven op het voertuig bevestigd is. 

(e) Tas,tent 
In de tenttas worden de vier grondplaten en de tentpennen 
opgeborgen.Deze tas wordt in het voertuig opgeborgen. 

(2) Afmetingen 
- Lengte 
- Breedte 
- Dakhoogte 

+ 410 cm 
+ 230 cm 
+ 220 cm - 210 cm (ingang) 

- 1 -
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(3) Gewichten 
Tentdoek in foudraal 

- Frame,cpl. 
- Tas,tent met grondplaten 

- Vervoersteunen 

Sectie 2a.HET AANBRENGEN VAN HET OPBERGREK 

+ 
+ 

en tentpennen + 

Totaal + 
+ 

64 kg 
48 kg 
15 kg 

127 kg 
43 kg 

Voor het aanbrengen van de vervoersteunen dient gebruik te worden ge
maakt van de bouten,welke reeds in de pantserplaat aanwezig zijn.Deze 
vervoersteunen worden uitsluitend bij reparaties gedemonteerd. 

b.HET AANBRENGEN VAN DE BEVESTIGINGSSTEUN 
De bevestigingssteun wordt aangebracht op de achterzijde van het voer
tuig,juist boven de aanslag van de achterklep.Deze steun mag alleen 
bij reparaties worden gedemonteerd. 

c.HET OPZETTEN VAN DE TENT 
De achterklep dient bij de opbouwprocedure dicht te blijven.De tent 
kan door 4 man in+ 8 minuten worden opgezet. 

1. Haal de framedelen uit het opbergrek en leg ze uit achter het voer
tuig conform Afb. 1. 

2. Neem uit de tenttas de 4 grondplaten en zet ze uit.Breng tussen de 
grondplaten de liggers aan. 

3. Twee man lichten de beide tentpalen aan de linkerkant op,brengen de 
twee staanders aan en plaatsen de twee staanders in de grondplaten. 
Hierna de linker- en middennokligger plaatsen. 

4. Neem h~~ tentdoek uit het foudraal en leg het doek links naast het 
half opgerichte frame.Let hierbij goed op,dat de flap met de ovale 
ringen naar het voetuig ligt. 

5. Trek het doek van links naar rechts over het frame.Trek het doek 
zover door,totdat de slikranden aan de linkerkant vastgemaakt kun
nen worden. 

6. Twee man lichten de beide tentpalen aan de rechterkant op,brengen 
de twee resterende staanders aan en plaatsen de twee staanders in 
de grondplaten. 

7. Breng de resterende nokligger aan en trek het tentdoek geheel door. 
8. Maak nu de verbinding met het voertuig door de ligger,met haak en 

met klauw aan te brengen. 
Indien blijkt,dRt de afstand te groot,dan wel te klein is om deze 
ligger aan te kunnen brengen,dienen vier man bij de grondplaten 
het frame gelijktijdig op .ie tillen en deze te verplaatsen. 

9. Vervolgens de strook met zeilringen over de beugels van de verbin
dingssteun plaatsen en de webbandriempjes door de beugels halen. 

10. Hierna de verduibteringsflap over de ontluchtingskokers plaatsen, 
nu verder over het voertuig trekken en d.m.v. koorden en riemen 
vastmaken. 

11. De flap onder het voertuig aanbrengen en vastmaken.Zorg ervoor,dat 
het doek niet g e k l emd wordt bij het openen van de achterklep. 

12. Het tentdoek aan het frame bevestigen en de tent verder afspannen 
met behulp van de tentpennen en zonodig met de tentlijnen. 

- 2 -
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achterzijde voertuig 

verbindingssteun 

• ligger met haak en klauw 

,:::::::::::::=::i:~=::::::::::~~t:' . tentpaal midden 

C o-grondplaat 

·J t 
c$:ct ===::$-l:: -

t 
~ ligger ligger~ 

l 
staanders )staanders 

grondplaat C \ 0 
tentpaal voor 

nok liggers 

Afb. 1 

Sectie 3. HET AFBREKEN VAN DE TENT 
Het afbrek~n geschiedt in omgekeerde volgorde van het opzetten. 

Sectie 4. HET OPVOUWEN VAN DE TENTDOEK 
1. Spreid het tentdoek plooivrij uit met de binnenzijde op de grond. 
2. Sla. d.e eluitw11tnden n1u,r 'binnen volgen, pijlriohting . 1 - Afb. 4. 
3G Vouw het tentdoek dubbel volgens ptjlrichting 2 - Afb. 4. 
4. Sla het doek om volgens pijlrichting 3 - Afb. 4. 
5. Rol nu het geheel vanaf de sluitwanden op. 
6. Plaats het opgerolde pakket in het pakket. 
7. Verzamel de tentpennen,tel ze en berg ze op in de zak "tenttoe

behoren" en leg deze in het tentfoudraal. 
8. Bind het foudraal goed samen,plaats het op het draagrek en bind 

het d.m.v. de daar aanwezige riemen vast. 
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Afb.2 FRAME,aanbouwtent,YPR 765 (niet conform opbouwprocedure) 

Afb.3 AANBOUWTENT, YPR 765 

- 4 -

Y-cie
.n

l



1 

1 

1 

1 

- - - - - - - -:- - - ! - - - :- - - - - - ,_ ~~~ 

1 

1 1 

1 1 

Afb. 4 
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BIJLAGE 14 

TENT, vestibule, cpl. NSN 8340-17-050-6441 

Sectie 1. a. GEBRUIK 
Als vestibule voor de tent AD-M75 ten behoeve van de hospitalisering 
te velde. 

b. GEGEVENS 
1. Algemeen 

2. 

(a) Het doek voor de vestibule bestaat uit éln stuk met aan het 
schild rubberstroppenmet ophangbeugels,waarmee het doek aan 
het frame van de te koppelen tent wordt opgehangen.In het 
schild van de vestibuletent zijn gaten aangebracht,waardoor 
de haken van het schild van de AD-tent komen te hangen,zo
dat de sluitwanden van de AD-tent normaal gesloten kunnen 
worden.De ingang van de vestibuletent wordt gevormd door 
twee over elkaar vallende sluitw~nden,die desgewensd verti
kaal opgerold en vastgezet kunnen worden.Het doek is verder 
voorzien van twee doorvoerlussen t.b.v. de nokligger en twee 
doorvoerkokers t.b.v. de dwarsliggers. 

(b) Het frame is vervaardigd van aluminium en bestaat uitJ 
- 2 staanders,l 200 cm 
- 2 staanders,l 260 cm 
- 2 dwarsliggers,m/2 klauwen 
- 1 nokligger,m/2 klauwen 

Afmetingen: 
(a) Lengte + 260 cm 

Breedte + 180 cm 
Hoogte + 205 cm 

(b) Benodigd grondoppervlak: 
Lengte + 360 cm 
Breedte + 280 cm 

(c) Gewichten: 
Tentdoek in foudraal + 29 kg 
Frame,cpl. + 26 kg 
Zak met toebehoren + 4 kg 

Totaal + 59 kg 

Sectie 2. HET OPZETTEN VAN DE VESTIBULETENT 
De vestibule kan door 2 man in ca. 4 minuten worden opgezet in de hier
na aangegeven volgorde. 

1. Haal de tent uit het foudraal en vouw het tentdoek open.Zorg ervoor, 
dat de buitenzijde naar boven is gericht. 

2. Hang het tentdoek d.m.v. het schild aan de boog van de tent AD-M75. 
3. Voer de twee dwarsliggers t.b.v. de staanders door de kokers van 

het doek. 
4. Voer de twee lange staanders door de openingen,die in het doek zijn 

aangebracht en plaats ze in de koppelstukken van de tent AD-M7~ 
(Afb. 1).Haak de dwarsliggers met de klauwen om deze staanders 
(Afb. 2). 

5. Zet nu de twee korte staanders op en koppel ze aan de dwarsligger. 
6. Voer de nokligger door de lussen van het doek en koppel deze nok

ligger aan de twee dwarsliggers. 
7. Bevestig de grondstroppen en span de tent af. 

- 1 -
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AFBEELDING 1 

AFBEELDING 2 
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Sectie 3. HET AFBREKEN VAN DE VESTIBULETENT 

Het afbreken geschiedt in omgekeerde volgorde van het opzetten. 

Sectie 4. HET OPVOUWEN VAN DE VESTIBULETENT 

1. Sp:ceid het tentdoek p;t.ooivrij uit met de binnenzijde op de grond. 
2. Sla de slui twanden naar binnen volgens pijlrichting 1 (AFB.1). 
3. Sla het schild naar binnen volgens pijlrichting 2. 
4. Sla het doek in~e lengterichting naar het midden dubbel volgens 

pijlrichting 3. 
5. Sla b~ide helften nogmaals afzond~rlijk dubb~l. 
6. Sla deze helften op elk~ar. 

- Pas het zelfde vouwsysteem toe in de breedterichting -

7. Sla ~e beide helften naar het midden dubbel. 
8. Eerhaal deze handeling nog een keer. 
9. Sla de nu verkregen helften op elkaar. 

10. Doe de op deze wijze gevouwen tent in het foudraal. 

AFBEELDING 1 • 

schild 

2 

3 ------ - ----- ----- ---- --- -- --------- -- --------- .. 

1 1 

sluit wand sluitwand 
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Afb. 4 

De wijze van het oorollen van de sluitwanden , indien ~§n of meerdere tenten aan elkaar 
zijn gekoppeld . 
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BIJLAGE 10 

TENT, aanbouw, cpl, voor vtg YP408-pwco 
NSN 8340-17-708-4967 

Sectie 1. a. GEBRUIK 

l 

Om onder alle weersomstandigheden bevelsuitgifte mogelijk 
te maken. 

b. GEGEVENS 

(1) Algemeen 

(a) Tentdoek 

Het tentdoek bestaande uit één stuk, heeft aan de 
zijde die tegen het voertuig komt een uitsparing, 
zodat de toegang tot het voertuig mogelijk wordt 
gemaakt. 
De ingang van de tent is afsluitbaar door twee 
aangestikte en gedeeltelijk over elkaar vallende 
sluitwanden, die aan de bovenzijde met haken aan 
het schild bevestigd kunnen worden. 

(b) Dra.agrek 

Het metalen draagrek dient om de tent met toebehoren 
op het voertuig mede te voeren en tevens als basis 
om de tent aan te bouwen. 

Afb. 1. DRAAGREK, cpl 
1. Bevestigingsplaat met bouten en moeren 
2. Buis voor stangen 
3. Riem 
4. Plateau 

- 1 -
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(c) Frame 

Het frame bestaat uit zeven losse delen, t.w. 
1 - ligger 
2 - staanders (tussenstuk) 
2 - staanders {voetstuk) 
2 - stangen 

(d) Foudraal, voor tent, cpl 

(e) Zak, voor tenttoebeboren 

(2) Afmetingen 

- Lengte 250 cm 
- Breedte 240 cm 
- Dakhoogte 220 cm - 210 cm 

(3) Gewicht 

- Tentdoek, cpl 
- Foudraa.l 
- Frame, cpl 

37 
± 2 

18 
- Zak met 8 grote tentpennen, 16 kleine 

tentpennen en 1 

- Draagrek, cpl 

houten hamer m/steel ± 10,3 

Totaal + 67,3 
- 29 

Sectie 2. a. HET AAN:BRENGEN VAN HET DRAAGREK 

(1) Het draagrek dient bij verstrekking op het 
commandovoertuig te worden bevestigd. 

kg 
kg 
kg 

kg 

kg 
kg 

(2) Het is een permanente bevestiging, die uitsluitend 
bij reparatie wordt gedemonteerd. 

(3) De montage van het draagrek geschiedt als volgt: 

(a) Verwijder de scharnierbouten van de afdekkleppen 
van de brandstoftanks (aan elke kant 2); 

(b) Schroef de bevestigingsplaten met behulp van de 
bijbehorende bouten aan de afdekkleppen van de 
brandstoftanks; 

{o) Leg het draagrek zodanig op de achterkant van het 
voertuig dat het met behulp van de bouten aan de 
bevestigingsplaten kan worden vastgezet. Draag 
hierbij zorg dat het draagrek goed aansluit op het 
voertuig. 

b. HET OPZETTEN VAN DE TENT 

(1) Verwijder het foudraal, waarin zich de complete tent 
bevindt, van het draagrek. 

(2) Haal de tent uit het foudraal en vouw het tentdoek 
open. Zorg er voor dat de buitenzijde naar boven is 
gericht. 

(3) Trek de dakzijde die tegen het voertuig komt op het 
draagrek en ha.al de draagrekriemen door de ovale 
ringen en maak ze vast. 

- 2 -
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(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Breng de stangen via de webbe.ndsleuven in het tentdoek 
aan in de daarvoor bestemde buis in het draagrek. 

Bevestig de overige framedelen in de webbandsleuven 
bij de ingangzijde van het tentdoek (volgorde zie afb. 3). 
Trek door middel van de dakspanlijnen het frame in zijn 
vertikale stand en maak de spanlijnen vast. 

Maak de afsluitflap onder het voertuig vast. 

Bevestig de lijnen aan de voertuigzijde aan het voertuig. 

Bevestig de grondstrpppen d.m.v. de kleine tentpennen 
aan de grond. 

2 

Afb. 2. DRAAGREK, met ingestoken 
stangen 

1. Stang 
2. Plateau 
3. Riem 

- 3 -
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Afb. 3. FRAME, voorzijde tent 

1. Ligger 
2. Staander (tussenstuk) 
3. Staander (voetstuk) 

Sectie 3. HET AFBREKEN VAN DE TENT 

Het afbreken geschiedt in omgekeerde volgorde van het 
opzetten. 

Sectie 4. HET OPVOUWEN EN OPBERGEN VAN HET TENTDOEK 
INCLUSIEF FRAME EN TOEBEHOREN 

Het opvouwen van het tentdoek geschiedt als volgt: 

a. Spreid het tentdoek plooivrij uit met de binnenzijde 
op de grond (Afb. 5). 

b. Sla de deuren (sluitwanden) naar binnen volgens 
pijlrichting 1. 

c. Vouw het doek langs de stippellijnen volgens pijlrichting 2. 
De ligger die in de webbandsleuf van het dak is achter
gebleven geeft de breedte van het te vormen pakket aan. 

d. Rol het geheel vanaf de ligger strak op volgens pijl
richting 3. 

- 4 -
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f. Het nu gevormde pakket wordt in het foudraal geplaatst. 

g. Verzamel de tentpennen, tel ze en berg ze met de hamer op 
in de zak "tenttoebehoren" en leg deze in het tentfoudraal. 

h. Bind het foudraal nu goed samen, plaats het op het draag
rek en bind het d.m.v. de daar aanwezige rie~en vast. 

Afb. 4. Tent, afgespannen d.m.v. spanlijnen 

1 

1 

1 
1 

1 2 2 1 

~ ~ 
1 

3 
Ligger in webband

sleuf 

Afb. 5. Vouwmethode tentdoek 
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BIJLAGE 11 

TENT, aanbouw, cpl, voor vtg AMX-prco 
NSN 8340-17-708-4968 

Sectie 1. a. GEBRUIK 

Om onder alle weersomstandigheden bevelsuitgifte 
mogelijk te maken. 

b. GEGEVENS 

(1) Algemeen 

(a) Tentdoek 

Het tentdoek bestaat uit één stuk, heeft aan de 
zijde die tegen het voertuig komt een uitsparing, 
zodat de toegang tot het voertuig mogelijk wordt 
gemaakt. 
De ingang van de tent is afsluitbaar door twee 
aangestikte en gedeeltelijk over elkaar vallende 
sluitwanden, die aan de bovenzijde d.m.v. haken 
aan het schild bevestigd kunnen worden. 

(b) Draagrek 

Het metalen draagrek met twee trekstangen en 
verbindingsplaten, dient om de tent met toebehoren 
op het voertuig mede te voeren en tevens als basis 
om de tent aan te bouwen. 

Afb. 1. DRAAGREK, cpl 

1. Verbindingsplaat, links en rechts 
2. Trekstang met moer 
3. Riem 
4. Plateau 

- 1 -

Y-cie
.n

l



(c) Frame 

Een tentframe bestaat uit: 
1 ligger 
2 staanders (tussenstuk) 
2 staanders (voetstuk) 
2 stangen 

(d) Foudraal 

De tent en toebehoren worden opgeborgen in een 
foudraal. 

(e) Zak, voor tent toebehoren 

(2) Afmetingen 

- Lengte 250 cm 
- Breedte 240 cm 
- Dakhoogte 220 cm - 210 cm 

( 3) Gewicht 

- Tentdoek, cpl 37 kg 
- Foudraal + 2 kg 
- Frame, cpl 18 kg 
- Zak met 8 grote tentpennen, 16 kleine 

tentpennen en 1 houten hamer m/steel + 10,3 kg 

Totaal ± 67,3 kg 
- Draagrek, cpl 35 kg 

Sectie 2. a. HET AANBRENGEN VAN HET DRAAGREK 

(1) Het draagrek dient bij verstrekking op het 
commandovoertuig te worden bevestigd. 

(2) Het is een permanente bevestiging, die uitsluitend 
bij reparatie wordt gedemonteerd. 

(3) De bevestiging van het draagrek geschiedt als volgt. 

(a) Verwijder het deksel van de antenne-console; 

(b) Leg het draagrek met de console-uitsparing op 
de achterkant van het voertuig en bevestig het 
draagrek en het antennedeksel met 4 bouten aan 
de console; 

(c) Breng de verbindingsplaten aan in de hijsogen 
(buitenzijde) en verbind deze met behulp van 
de trekstangen met het draagrek. 

b. HET OPZETTEN VAN DE TENT 

(1) Verwijder het foudraal, waarin zich de complete 
tent bevindt,van het draagrek. 

(2) Haal de tent uit het foudraal en vouw het tentdoek 
open. 
Zorg er voor dat de buitenzijde naar boven is gericht. 
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(3) Trek de dakzijde die tegen het voertuig komt op 
het draagrek en haal de draagrekriemen door de 
ovale ringen en maak ze vast. 

(4) Breng de stangen via de webbandsleuven in het 
tentdoek aan in de daarvoor bestemde buis in 
het draagrek. 

(5) Bevestig de overige framedelen in de webbandsleuven 
bij de ingangszijde van het tentdoek (volgorde zie 
afb. 3). 

(6) Trek d.m.v. de dakspanlijnen het frame in ziJn 
vertikale stand en maak de spanlijnen vast. 

(7) Maak de afsluitflap onder het voertuig vast. 

(8) Bevestig de ltjnen aan de voertuigzijde aan 
het voertuig. 

(9) Bevestig de grondstroppen d.m.v. de kleine tentpennen 
aan de grond. 

2 

3 4 

Afb. 2. DRAAGREK, m/ingestoken stangen 

1. Stang 
2. Plateau 
3. Riem 

.4. Trekstang met moer 
5. Verbindingsplaat, links en rechts 
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Afb. 3. Frame, voorzijde tent 

1. Ligger 
2. Staander (tussenstuk) 
3. Staander (voetstuk) 

Sectie 3. HET AFBREKEN VAN DE TENT 

Het afbreken geschiedt in omgekeerde volgorde van het 
opzetten. 

Sectie 4. HET OPVOUWEN EN OPBERGEN VAN HET TENTDOEK 
INCLUSIEF FRAME EN TOEBEHOREN 

Het opvouwen van het tentdoek geschiedt als volgt: 

a. Spreid het tentdoek plooivrij uit met de binnenzijde op 
de grond (Afb. 5). 

b. Sla de deuren (sluitwanden) naar binnen volgens pijl
richting 1. 

c. Vouw het doek langs de stippellijnen volgens pijlrichting 2. 
De ligger die in de webbandsleuf' van het dak is achter
gebleven, geeft de breedte van het te vormen pakket aan. 

d. Rol het geheel vanaf de ligger strak op volgens pijl
richting 3. 

e. Nadat circa 3/4 deel is opgerold worden de losse frame
delen op het doek gelegd en mee ingerold. 
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e. Nadat ca 3/4 deel is opgerold, worden de losse framedelen 
op het doek gelegd en mee ingerold. 

f. Het nu gevormde pakket wordt in het foudraal geplaatst. 

g. Verzamel de tentpennen, tel ze en berg ze met de hamer op 
in de zak "tenttoebeboren" en leg deze in bet tentfoudraal. 

h. Bind het foudraal nu goed samen, plaats het op het draag
rek en bind het d.m.v. de daar aanwezige riemen vast (Afb. 6) 

Afb. 4. Tent, afgespannen d.m.v. spanlijnen 
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Afb. 5. Vouwmethode tentdoek 

Afb. 6. Aanbouwtent, cpl, in foudraal, 
bevestigd op het draagrek. 

1. Trekstang 
2. Verbindingsplaat (rechts) 
3. Hijsoog 
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Sectie 1. a.GEBRUIK 

BIJLAGE 12 

TENT, kruistent,cpl.(boogmodel) 
NSN 8340-17-049-7195 

Als centrale tent in een bouwsysteem van meerdere aaneen gekoppelde 
AD-M75 (NSN 8340-17-2303) in de bouwvormen L, T, en X, t.b.v. de 
hospitalisering te velde. 

b .GEGEVENS 
(1) Algemeen 
(a) Het tentdoek is een in kruisvorm gestikt doek met twee afsluitbare 

ingangen, zodat de kruistent alleen gebruikt kan worden, wanneer 
tenminste een L-vorm wordt geconstrueerd. In het tentdoek zijn 
vier vensters gestikt. Deze vensters kunnen geheel verduisterd 
worden. In het tentdoek zijn twee afsluitbare openingen t.b.v. de 
kachelpijpen gemaakt. 

(b) Nagenoeg 2 complete frames van de tent AD-M75 vormen de basis
elementen van de te bouwen kruistent. Van deze 2 complete frames 
zijn de volgende componenten benodigd: 
- 12 grondplaten, 
- 24 koppelstukken, 
- 18 liggers (hiervan worden er nadat het doek is aangebracht 2 

c.q. 4 verwijderd, afhankelijk van de vorm L, T, of X), 
5 nokliggers met klauwen, 

- 30 staanders, gebogen (staanderdelen), 
6 spanriemen met 2 musketonhaken, 

- 12 verbindingsliggers (bij T- of L-vorm 6 stuks te gebruiken). 
De kruistent bestaat uit 6 bogen (staanders), waarvan elke boog is 
opgebouwd met 5 staanderdelen, 4 koppelstukken en 2 grondplaten. 
De componenten, welke overblijven dienen als reservedelen te wor
den aangemerkt. Na het afbreken van de kruistent, dient men 2 
complete frames tent AD-M75 te bezitten. 

(2) Afmetingen: 
(a) Lengte + 750 cm 

Breedte + 550 cm 
Dakhoogte + 275 cm (hoogste doorlaat+ 210 cm). 

(b) Benodig grondoppervlak (bij L-vorm): 
Lengte + 950 cm 
Breedte+ 700 cm. 

(c) Gewichten: 
Tentdoek in foudraal 
Frame cpl 
2 Tassen, koffermodel 
Zak, tentpennen met 12 tentpennen, groot, 
1 sleg en 1 hamer, hout met steel 
Spanriemen 
Grondzeilen 

Sectie 2. HET OPZETTEN VAN DE KRUISTENT 

+ 116 kg 
+ 215 kg 
+ 13 kg 

+ 24 kg 
+ 2 kg 
+ 38 kg 

Totaal + 408 kg 

De tent kan door 5 man in ca. 15 minuten in de hierna aangegeven 
volgorde worden opgezet: 
1.Plaats de grondplaten m.b.v. de spanriemen (Afb.1). 
2.Verbind de desbetreffende grondplaten d.m.v. de liggers. 
3.Leg de losse staanderdelen met de daarbij behorende koppelstukken uit. 
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tussen de grondplaten (Afb.2). 

grondp l aat 

li :;e r 

4. Leg het 5e deel van elke staander rechts buiten het uitgezette 
grondvlak. 

5. Verbind de losse staanderdelen met de daarbij behorende koppel
stukken. 

6. Leg de overige liggers tussen de gereedgemaakte bogen op de grond. 
7. Zet de vier incomp l ete bogen é~n voor één in& grondplaten en ver

bind de liggers met deze vier bogen. 
8. Leg het tentdoek rechts van het opgezette frame.Rol het uit over 

het frame en maak de riemen bij de koppelstukken vast,alsmede de 
riemen aan de verbindingsliggers links bij de grond. 

9. Schuif nu drie nokliggers door de passanten en haak de klauwen aan 
de bogen,waardoor deze in de lengterichting van de kruistent komen. 

10. Terwijl vier man van het tot zover opgebouwde frame de vier incom
plete bogen omhoog drukken,plaatst de vijfde man bij deze bogen het 
laatste (5e) staanderdeel,waarna. de geheel gerede bogen in de grond
platen geplaatst worden. 

11. Plaats de grondplaten voor de zijbogen m.b.v. de spanriemen.Deze 
dienen tegen de binnenzijde van de grondliggers van de eerste-en 
vierde boog. 

12. Verbind de vijf losse staanderdelen van de te construeren zijbo
gen. 
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13. De complete bogen langzaam oprichten en tegen de bovenronding van 
tentdoek en schild drukken.Het tentdoek aan deze bogen vastmaken 
met de daar aanwezige riempjes.Hierna de complete bogen geheel 
rechtsstandig oprichten en in de grondplaten plaatsen. 

14. Schuif de twee laatste nokliggers door de passanten,waardoor deze 
in de breedterichting komen (Afb.3-II). 

\ . 
\ 
\ . 

\ . 
\ 

\ 

\ 

\ 

5e staander
deel met kop
pelstuk 

15. Haak deze twee nokliggers aan de middelste nokligger (Afb.3-I) en 
aan de nu geheel gerede zijbogen,en maak de overige riemen vast. 

16. Trek het tentdoek strak m.b.v. de spanlijnen.Let hierbij op de stand 
van de bogen+deze mogen niet overhellen! 

17. Verwijder de liggers aan die zijde van de kruistent 9 waarvoor een 
vrije doorgang benogigd is (Afb.3-III). 

Het aanbouwen in de lengterichting van tent(en) AD-M75 kan geschieden 
door aan de zijde waar de verbindingsflappen zich bevinden,eerst twee 
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korte verbindingsliggers in de grondplaten aan te brengen. Zie voor 
opbouw tent AD-M75 BIJLAGE 8, Sectie 2, met dien verstande, dat na 
Fase 3, pt. 5, eerst drie verbindingsliggers worden aangebracht in de 
aan te koppelen tent. Hierna wordt pt. 6 uitgevoerd en wordt de reste
rende verbindingsligger aangebracht. 

AFBEELDING 3. 
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breedterichting 

III- liggers na het 
opzetten ver
wijderen 

FRAME, kruistent, kaal (niet conform opzetprocedure) 
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De verbindingsliggers worden in de koppelstukken van de kruistent ge
drukt. Trek de flap over de tent AD-M75 en zet deze vast. Span de ge
koppelde tent(en) verder af en zet de grondstroppen vast. 

Indien het binnendak t.b.v. de chirurgische tent opgehangen moet wor-
den, handel dan als volgt: 
- Houd met 4 man het ontvouwen binnendak met de ophangbeugels naar 

boven gericht vast. 
Draai het binnendak zodanig, dat de schoorsteengaten corresponderen 
met de schoorsteengaten van het tentdoek. 
Hang het binnendak op. Begin het eerst bij de 3 nokliggers, die met 
elkaar verbonden zijn. Bevestig hierna de overige haken. 

Het binnendak mag~ de grond raken! 

Sectie 3. HET AFBREKEN VAN DE KRUISTENT 
Het afbreken van de tent gebeurt in omgekeerde volgorde van het opzet
ten, waarbij men eerst het eventueel geplaatste binnendak afbreekt en 
de eventuele opgerolde sluitwanden en vensterflappen ontrolt. 

Sectie 4. HET OPVOUWEN VAN HET TENTDOEK 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

Spreid het tentdoek plooivrij uit met de binnenzijde op de grond. 
Sla de sluitwanden en zijwanden over het tentdoek terug. 
Het linker gedeelte van het tentdoek in de lengterichting voor 2/3e 
deel omslaan. 
Het rechter gedeelte hier in de lengterichting overheen slaan. 
Vouw nogmaals in de lengterichting. 
Sla het tentdoek in de breedterichting naar het midden dubbel. 
De helften afzonderlijk nogmaals naar het midden dubbel slaan. 
Sla nu het tentdoek dubbel. 
Het eindresultaat moet een pakket zijn van 100 x 70 x 45 cm. 
Trek de tas, tentdoek over het pakket, kantel het pakket en maak de 
tas dicht. 
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