
Gefeliciteerd met de aankoop van de Weekender TentTrailer. 

Voor een goed resultaat en veel kampeer plezier hebben we voor u een 

opzetschema gemaakt! 

 

Aankomst en opzetten. 

Bij aankomst op de camping wordt de Weekender afgekoppeld en op een 
vlakke ondergrond geplaatst. Wanneer er veel gewicht in de aanhanger 

ligt verwijder deze eerst, voordat u de Weekender opzet. Dit omdat na het 
ontladen de aanhanger wat omhoog komt. Zet de Weekender iets naar 

voren geheld neer en laat dan de steunen, die zich aan de achterkant 
bevinden, tot op de grond zakken en zet ze vast. Draai nu het neuswiel 

omlaag en zet op deze manier de aanhanger waterpas. Let op dat de 

aanhanger op de wielen blijft staan voor meer stabiliteit. 

 

Uitpakken en basistent opzetten. 

Wanneer de Weekender op zijn plek staat kunt u de aanhanger verder 

uitpakken door de tentunit met de voorste sluitingen te ontgrendelen en 

de unit omhoog de duwen. Hierbij helpt de gasveer. Sluit en vergrendel de 
tent-unit en verwijder het afdekzeil, deze is door middel van 2 deelbare 

ritsen van voor naar achter en andersom bevestigd. Om het ritsen 
gemakkelijker te maken vouw je de afdekstrook naar boven waardoor de 

rits vrij komt en de rits loper gemakkelijker loopt. Berg het afdekzeil 
ergens op. Voor het uitklappen van de basistent pakt u de basistent met 2 

handen aan de zijkant vast en loopt u rustig naar achteren. Hierdoor 
vouwt de tent zich zelf uit. Schuif nu eerst de 2 framehoeken binnen in de 

basistent tegelijk naar boven of stapsgewijs per kant. Nog niet helemaal 
opspannen. De midden staander is al standaard op hoogte en hoeft niet 

meer gespannen te worden. Mocht het toch zo zijn dat de midden 
framedeel scheef staat dan kunt u dit oplossen door de ene zijde lager en 

andere zijde hoger te plaatsen. 

Sluit de deur rits aan de buitenzijde en plaats eerst op de 4 hoeken een 

haring beginnende aan de aanhanger kant en daarna aan de achterzijde. 
Span nu de framedelen verder omhoog waardoor de basistent zich 

automatisch spant. Nu kunnen de resterende haringen geplaatst worden 
en staat de basistent. Vervolgens ritst je het grondzeil in de basis. Deze 

kan blijven zitten bij het inklappen/ uitklappen. Til het matras op en klap 
de bedverlenging naar u toe en plaats de beide ladders in de beugels en 

zet deze iets naar achteren op de grond. Gebruik geen matjes of kleden 
onder de ladders daar deze dan kunnen gaan schuiven en eventueel 

uitbreken. 

Voor de overnachting bent u nu klaar en na enige oefening moet dit 

binnen 5 minuten lukken. Handig bij het opzetten/ afbouwen in de regen. 

 Uitbreiden voortent en luifel. 



Wanneer je een luifel bij de Weekender hebt besteld kan deze aan de 

voortent maar ook direct aan de basistent worden vastgemaakt. Voor een 
enkele overnachting is dit gemakkelijker. Voor het aan ritsen van de luifel 

of voortent gaat dit eenvoudiger wanneer je aan de voorkant de spanning 

er even afhaalt waardoor de rits minder strak zit. Ook is het raadzaam 
voor het aanritsen van de rits afdekkingflap van de basistent omhoog te 

vouwen waardoor de rits vrij komt. Rits nu het dak aan de basis en 
wanneer je langs de middenhoek bent denk er dan wel aan de flap terug 

te klappen omdat je daar na het opzetten niet meer bij kunt en wel bij de 
zijhoeken.  

Plaats nu het frame onder de voortent je begint altijd met het middendeel. 

Steek de hoek met de powergripversteller door de opening van het 
middengaas en plaats het petluifelbuisje in de middenhoek en stel deze zo 

af dat de hoek tegen de voornaad komt.  

 Vervolgens plaatst je de midden dakligger met de haak in het oog en 

span deze meteen strak. Let daarbij op dat de haak goed in het oog zit en 
er niet uit kan schieten. Zet de poot van het middendeel omhoog. 

Wanneer het niet waait kun je dit alleen uitvoeren en blijft dit ook staan 
zonder verdere hulp. (bij wind even hulp vragen)Plaats nu het linker of 

rechter hoekdeel (eerst verbonden aan het middendeel) daarna het 
petluifelbuisje en let weer op de juiste afstand zodat de voorkant 

dwarsstang langs de voorkant naad loopt. Vervolgens dakliggers plaatsen 
en deze nog niet geheel strak zetten. 

Rits nu eerst alle zij- en voorwanden aan de bovenzijde en daarna aan de 
neerwaartse ritsen. Plaats nu eerst weer op de hoeken een haring 

beginnende aan de basistent en vervolgens op de voorste hoeken en in 
het midden. Dit weer met gesloten ritsen. Span nu eerst de dakliggers 

naar de voorkant en daarna de voorkant dakstangen en breng als laatste 
de staanders op hoogte.  

 

Kleine tip: 

Wat wij zelf gemakkelijker vinden is het grondzeil eerst te plaatsen 

voordat de wanden erin gaan maar het kan ook achteraf. 

Nu kan ook weer de stang in de basis opgespannen worden. Plaats nu de 

resterende haringen van de voortent. 

De luifel aan de voortent bevestigen en met de 3 stormlijnen en staanders 
op spannen. Wanneer je zijwanden bij de luifel hebt zitten daar ook 2 

dakliggers bij. Deze plaatst je alleen wanneer de zijkanten gebruikt 
worden. Bij gebruik van de dakliggers zonder de zijwanden, dus alleen 

met de luifel, gaan deze stangen als drempel werken, en kunnen daardoor 
waterzakken ontstaan. 

Wij wensen jullie veel kampeer plezier met de Weekender! 

  

Rene en Lenie Keizer. 


