
zo doe je dat…
KCK-handleiding voor eenvoudige klussen

een voortent opzetten
In 10 stappen…

TEKST RUUD WENTING FOTOGRAFIE ROB HONSELAAR M.M.V. BRAND VOORTENTEN

Een voortent opzetten vereist teamwork, vooral bij een wat grotere caravan. Alleen 
al bij het doorvoeren van de pees door de tentrail zijn twee paar handen onontbeer-
lijk! Ook het op spanning brengen van het frame kost de nodige moeite – al gaat dat 
met de huidige snelspanners al een stuk gemakkelijker.

GEREEDSCHAP

Rubber of kunststof hamer en eventueel 
een framespanner

Een voortent heeft een 
frame van staal, glasfiber of aluminium, 
onderverdeeld in drie dakliggers en drie 
staanders. Grotere maten voortenten 
hebben vaak vijf dakliggers en evenzoveel 
staanders. Die worden onderling met 
tentstokken verbonden. Wie voor de eer-
ste keer al die stokken ziet, denkt: “Hoe 
krijg ik orde in deze chaos?” 

Wij tonen in 10 stappen hoe je het 
beste een voortent opzet. Een belang-
rijk advies: lees eerst de opzetinstructie 
door. Je staat versteld van het aantal 

kampeerders dat direct begint zonder de 
opzetinstructie in te kijken. De meeste 
voortenten hebben een uitgebreide 
handleiding, de een wat duidelijker dan 
de ander. Maar in alle gevallen is die 
instructie onmisbaar, net als een schema 
van het frame. 

VooRkom CARAVAnSCHADE

Bij het in elkaar zetten van het frame, wil 
nog wel eens een dakligger uit z’n verbin-
ding schieten en tegen de caravan smak-
ken. Een lelijke deuk in de maagdelijk 
witte caravanwand is het gevolg. Vooral 

stokken met klemmoeren zijn boosdoe-
ners. Draai de klemmoer daarom altijd zo 
dat ze geen schade kunnen veroorzaken. 
Je kunt ook schade voorkomen door 
stukjes schuimrubber over de klemmen 
te schuiven.  

HARinGEn 

De meeste voortenten worden geleverd 
met haringen die op een Nederlandse 
camping gemakkelijk de grond in gaan. 
Maar in landen met een harde onder-
grond heb je andere haringen nodig. 
Neem een extra set haringen mee voor 
een steenachtige ondergrond. 

Een frameschema 
is onontbeerlijk
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Stap 1 
Stel de caravan waterpas. Leg eventueel 
grondzeil/tenttapijt op de ondergrond, leg 
't frame uit. Sorteer dakliggers, staanders 
en losse framedelen. Indien nodig buis-
klemmen en klembeugels vooraf monteren.  

Stap 2
Schuif de pees van de voortent door de 
opening van de tentrail. Het maakt 
meestal niet uit of je rechts of links van de 
caravan begint. Let er wel op dat de bin-
nen- en buitenkant van 't doek aan de 
juiste kant zitten. 

Stap 3
Trek de voortent door de rail. Let goed op 
dat de tent symmetrisch zit: aan beide 
caravanzijden moet de afstand van de 
onderzijde van de voortent (slikrand) tot de 
grond even groot zijn.

Stap 1

Stap 4 Stap 5

Stap 2

Stap 3

Stap 6

TIP Zorg altijd 
voor een zo vlak 

mogelijke ondergrond

Stap 4
Monteer de bevestigingsblokjes voor de 
dakliggers aan de binnenste tentpees. 
Bepaal de positie van de blokjes volgens de 
opzetinstructie. Tip: markeer de plek van de 
blokjes op de tentpees om de volgende keer 
weer snel de juiste plek te bepalen. 

Stap 5
Haak de middelste dakligger in het bevesti-
gingsblokje. Zet de middelste staander iets 
schuin onder het dakgedeelte van de voor-
tent en maak de dakligger hieraan vast. 
Breng de dakligger op lichte spanning. 
Fixeer de middenstok om opwaaien en 
omvallen bij harde wind te voorkomen. 
Gebruik hiervoor een scheerlijntje, een 
traprubber of een voetanker. 

Stap 6
Span nu ook de dakliggers aan de linker- 
en rechterkant uit. Kijk uit dat de daklig-
gers niet losschieten, want dan knallen ze 
tegen de caravanwand aan. Dat kan 
behoorlijke schade opleveren. Verbind ver-
volgens de hoekstaanders en de middelste 
staander met behulp van de resterende 
framedelen. Wacht met het op spanning 
zetten tot de voor- en zijwanden er zijn 
ingeritst.
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Stap 7
Indien de voortent beschikt over een pet-
luifel, vergeet dan niet ook deze framede-
len te bevestigen.

Stap 8
Rits de zijwanden en de voorwanden aan 
de luifel. Sluit alle ritsen en breng het 
gehele frame op spanning. Span eerst de 
dakliggers maximaal uit. Zet dan de mid-
denstaander op de juiste hoogte. Span 
maximaal de nokliggers en de linker- en 
rechtertentstokken die vastzitten aan het 
middenstuk. Zet dan de linker- en rechter-
hoekstaander op de juiste hoogte.

Stap 9
Als het gehele frame op spanning staat, 
kun je beginnen met het rondom afspan-
nen van de voortent. Maak de tentrubbers 
vast aan de daarvoor bestemde bevesti-
gingspunten van de slikrand. Kijk voor de 
juiste afspanvolgorde goed naar de opzet-
instructie. Je begint bij de afspanpunten bij 
de caravan, gevolgd door de hoeken bij de 

Stap 7

Stap 9

Stap 8

Stap 10

buitenste staanders. Dan volgen de 
afspanpunten bij de ritsen. Die moeten 
altijd kruislings worden afgespannen.     

Stap 10
Tot slot kun je het frame nog naspannen 
met een framespanner. Breng vervolgens 

Archief
Deze klussen publiceerden we de afgelopen maanden: 
• Serviceluik monteren in 20 stappen - KcK 2 2009 
• Kachelstoring opheffen in 16 stappen - KcK 5 2009 
• Caravanmover monteren in 22 stappen - KcK 7 2009 
• Praktische accubak in de wand inbouwen in 18 stappen - KcK 9 2009 
• Een elektrische luifel op het dak lijmen in 22 stappen - KcK 11 2009 
• Extra stroomaansluiting realiseren in 19 stappen - KcK 2 2010 
• Afzuigkapje inbouwen in 21 stappen - KcK 6 2010 
• Extra ledverlichting aanbrengen - KcK 12 2010
• Toiletonderdelen vervangen - KcK 3 2011

          kijk ook op www.kck.eu

de tochtstrook aan, leg het tenttapijt op 
zijn plek, hang de gordijnen op en richt de 
voortent in. Klaar? Kamperen maar! 
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