
 

Handleiding Dwarsstokkenset Ovale SunnyTent   
 

➢ Deze (dubbele) dwarsstokkenset biedt uw ovale SunnyTent extra stevigheid. De set loopt midden onder 

het tussendeel van uw ovale SunnyTent door en biedt daarmee extra steun. 

➢ Met deze dwarsstokkenset komt het tussendeel van uw SunnyTent extra strak te staan, waardoor de 

tent wat sterker is (bij wind) en er nog mooier uitziet. Let op: Door zijn grootte is de ovale SunnyTent 

windgevoelig. Met deze dwarsstokkenset wordt de tent wat sterker, maar nog steeds geldt dat de ovale 

tent alleen geschikt is voor windarme plaatsen. Ook dient deze tent niet te worden gebruikt in de winter 

of herfst. 

➢ Volg de gebruiksrichtlijnen van uw SunnyTent altijd goed op, zoals deze zijn beschreven in de 

handleiding. 

A. Inhoud doos 
 

a. 2 stokkensets (glasfiber) 
 

d. 2 verbindingsvorken (metaal) 
 

 
 
b. 2 stokkenslangen (kunststof) 

 

 
 
e. 2 ophooghulsjes (kunststof) 

 

 
 
c. 2 grondbuizen (metaal) 
 

 

 



 
 
B. Installatie 
1. Zet de stokkensets (a) in elkaar en duw ze in de slangen (b). Zorg ervoor dat de stokkensets zich 

helemaal in de slangen bevinden. Let op: Trék hierbij nooit aan een stokkenset, maar dúw deze alleen 

maar. Dit om te voorkomen dat u de stokkenset uit elkaar trekt en niet meer (volledig) in elkaar krijgt, 

terwijl deze in de slang zit. 

2. Bevestig de 2 ophooghulsjes (e) om het lange deel van de 

twee grondbuizen (c); stop deze grondbuizen dus als het 

ware ín deze hulsjes. Zie afbeelding. 

3. Vervolgens dienen de twee grondbuizen (met 

ophooghulsjes) halverwege het rechte middenstuk (aan 

beide zijden van de tent) recht in de grond geplaatst te 

worden. Exact halverwege (op 1,05 m.) op de denkbeeldige 

lijn tussen het linker en rechter scharnieranker. Zie ook de 

illustratie rechts.  

Sla de grondbuizen in de grond, totdat de ophooghulsjes 

ervoor zorgen dat de grondbuizen niet verder kunnen. Sla 

deze ophooghulsjes nooit in de grond!  

Indien u een harde ondergrond heeft, dan dient u hierin een gat te boren, met de juiste diameter en 

diepte, zodat de grondbuis tot aan het ophooghulsje de grond in kan.  

Let op: De grondbuizen zijn aan de bovenzijde vierkant van vorm; zorg ervoor dat de grondbuis 

zodanig de grond in gaat, dat twee van de vier zijden parallel lopen aan het tentdoek (dus niet 

bijvoorbeeld 1/8 gedraaid) en de andere twee zijden daar haaks op staan. 

4. Plaats nu de twee verbindingsvorken (d) in de grondbuizen. Doe dit zodanig dat de twee pinnen van de 

vork naast elkaar staan (parallel lopend aan het tentdoek).  

5. Plaats nu, met twee personen tegelijk, de eerste stokkenset (met slang) op de verbindingsvork aan één 

zijde van de tent. Ga hierbij beiden ín de tent staan. Één persoon prikt de stokkenset op de 

verbindingsvork, terwijl de andere persoon ervoor zorgt dat de stokkenset (in slang) omhoog gehouden 

wordt (zodat deze netjes door het midden van het middendeel van uw tent loopt) en géén extreme 

buigingen / hoeken maakt (waardoor deze kan breken).  

Daarna plaatst u het andere uiteinde van de stokkenset op de verbindingsvork aan de andere zijde van 

de tent. 

6. Doe hetzelfde met de tweede stokkenset (in slang). Zorg er hierbij voor dat de stokkensets elkaar niet 

kruisen maar parallel aan elkaar lopen (door ze op de juiste pinnen van de twee verbindingsvorken te 

plaatsen).  

7. Maak nu de vrije uiteinden van de drie blauwe spanbanden (van de tent) vast rondom de 

stokken/slangen. Verschuif hiertoe eerst deze spanbanden zodanig dat de vrije uiteinden ervan in het 

midden van de tent zitten (daar waar de zojuist door u geplaatste stokkensets zich bevinden). Bind 

vervolgens deze uiteinden enkele keren rondom de stokken/slangen en zet ze met een knoop en/of 

strik vast. Hierdoor blijven de stokken/slangen goed in het midden staan en vallen ze dus niet naar links 

of rechts.  

Let op: De ovale SunnyTent wordt sinds 2020 geleverd met 3 spanbanden. Heeft u een oudere 

SunnyTent, dan kunt u passende spanbanden op onze webshop kopen (www.sunnytent.com).  

  



C. Demonteren 
1. Maak de 3 spanbanden los van de 2 stokkensets, zodat deze vrij komen te staan. 

2. Haal, met twee personen, de stokkensets/slangen (één-voor-één) van de verbindingsvorken. 

3. U kunt de stokkensets in de slangen laten zitten en het geheel ergens schoon/droog opbergen. Indien u de 

stokken uit de slangen wilt halen, zie stap 6. 

4. Haal nu de verbindingsvorken uit de grondbuizen. 

5. Verwijder de grondbuizen.  

6. Haal desgewenst de stokkensets uit de slangen. Leg hiertoe het geheel recht op de grond en trek de 

stokkensets voorzichtig uit de slangen. Voorzichtig om breuk van het elastiek in de stokkensets te 

voorkomen. Indien het stroef gaat, laat persoon 1 dan voorzichtig met de slang schudden terwijl persoon 2 

de stokkenset er voorzichtig uittrekt. 

7. Berg alle onderdelen op, op een droge schone plaats. 

 

 


