• Trek alle piketten en haringen uit en los
alle scheerlijnen, ook de stormkoorden,
uitgenomen de vier hoekpunten. Reinig
alle piketten en haringen en breng ze
op één plaats samen.

• Haal het buizenstel uit elkaar. Controleer en tel de buizen vooraleer ze in de
verpakking te steken.

• Plooi elk van de beide helften (in de
breedtelijn) dubbel tot aan de middenlijn. Trek alle plooien effen.
• Controleer elk onderdeel en berg het
op de juiste manier op.
• Herhaal deze operatie. Het oorspronkelijke vierkant is nu nog maar ¼ zo breed
als aanvankelijk.

• Leg de tent plat met drie helpers (die
de drie tentpalen gelijkmatig laten zakken), dit nadat de vier hoekpunten werden losgemaakt.
• Leg beide kanten op elkaar. Bij het binnen- en buitenzeil is de nok nu aan de
zijkant zichtbaar.

DEEL 4 > EHBO

DEEL 3 > KAMP

Voor wie zich elk jaar de rug breekt aan die
honderden uit te trekken zware pike�en...
Met behulp van een sjorbalk en een stevig
stuk touw maak je zo een “pike�entrekker”.
Maak het touw met een mastworp en een
halve steek aan het begin en aan het einde
van de pike�entrekker vast. De sjorbalk
dient nu als he�oom. Zo vermijd je bovendien dat je de pike�en beschadigt door er
met een spade langs te steken.

Om de zeilen van een patrouilletent (binnen-, buiten- en grondzeil) op te vouwen:
• Maak een rechthoek van het zeil: plooi
deuren, flappen en touwtjes naar binnen.

DEEL 2 > BOUWEN

DEEL 1 > OP TOCHT

8.1.3 En terug a�reken...
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• Plooi elk van de buitenkanten nogmaals
dubbel.

Plooi het grondzeil al�jd op dezelfde manier.

Noteer eventuele gebreken (scheuren enz.)
terwijl de tent nog rechtstaat. Het is veel gemakkelijker om een tent zo te controleren dan
wanneer ze plat op de grond ligt.

DEEL 2 > BOUWEN

• Plooi de twee helften op elkaar.

DEEL 1 > OP TOCHT

• Doe hetzelfde in de lengterichting:
breng de buitenkant tot in het midden.
Let erop dat de twee helften zowat 20
cm van elkaar verwijderd blijven.

Let erop zeker alle metalen pike�en en haringen uit te bodem te verwijderen. Ze verliezen,
kost niet alleen je groep geld! Metalen pike�en
kunnen maaimachines erns�g beschadigen.

8.1.4 Extra mogelijkheid
• Het zeil kan ingepakt worden.

DEEL 3 > KAMP

Het buitendakzeil van de patrouilletent
kan, mits juist en verstandig gebruik, nog
anders opgesteld worden, bijvoorbeeld
als veldkeuken of als afdak om materiaal onder te plaatsen. Maak echter nooit
vuur onder een zeil dat daarvoor niet geschikt is.

DEEL 4 > EHBO
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2.6

Types vuren

DEEL 2 > BOUWEN

DEEL 1 > OP TOCHT

p. 128

Stervuur
Rondom de resten van een piramidevuur leg je dikke takken met hun
uiteinden in het vuur. Naarmate ze
opgebrand raken, schuif je ze meer
naar het midden.

Pagodevuur
Stapel in een vierkant almaar dunner
wordende takken en stammen rond
een piramidevuur. Op deze manier
kan je een groot vuur aansteken.

DEEL 3 > KAMP

Piramidevuur
Een piramide- of �pivuur is de basis
voor elk vuur. Zet hout van binnen
naar buiten tegen elkaar, zodanig dat
het hout dikker wordt naargelang je
verder van de kern a�omt. Het vuur
kan je aansteken langs een opening
in de zijkant.

DEEL 4 > EHBO

Kraanvuur
Hang een pot op boven een piramidevuur.
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Reﬂectorvuur
Maak met moeilijk brandbaar hout
of met aluminiumfolie een reﬂector vlakbij een piramidevuur. Als de
wind de vlammen tegen de reﬂector blaast, wordt de warmte weerkaatst.

