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1. Tenten1. Tenten1. Tenten   

Wanneer noem je een woning een tent? 

Een tent is een schuilplaats gemaakt van 
doek of een andere stof. Deze stof wordt 
over een geraamte van stokken gespannen. 
De stokken blijven overeind staan door 
touwen of scheerlijnen. Het doek wordt 
gespannen door rubberen banden met 
pennen in de grond. 
 
In dit boek lees je meer over tenten. 
Je leest over: 
 De delen van een tent. 
 Hoe tenten vroeger al gebruikt werden. 
 Volkeren die nu nog in tenten wonen. 
 Soorten tenten. 
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Vorm 
Tenten kunnen nogal verschillen van vorm.  
Rond, tunnel, kegel en koepel zijn bekende 
vormen. Hier zie je een noktent. 

Het tentdoek 
De eerste tenten waren gemaakt 
van dierenhuiden. 
Moderne tenten zijn gemaakt 
van katoen, dat waterafstotend 
gemaakt is. Katoen ademt goed, 
maar droogt langzaam na regen. 
Het doek kan ook van kunststof 
gemaakt zijn. Dat is superlicht, 
droogt snel, maar ademt niet zo 
goed. Ook is kunststof erg brand-
baar. 

Haringen en elastiek 
De tent wordt aan de grond vast-
gezet met haringen (1). 
Haringen worden in de grond ge-
hamerd. Tussen de haring en het 
doek zit elastiek (2). Zo rekt het 
doek mee met de wind. 

Het grondzeil 
Het grondzeil is de vloer van de 
tent. Dit zeil is waterdicht 
tegen optrekkend vocht uit de 
grond. Het grondzeil zit vast met 
pennen (4) in de bodem. 

 

 
De tentstokken 
Tentstokken zijn het geraamte van 
de tent. De stokken bestaan uit losse stukken.  
De tent staat steviger door scheerlijnen (3) aan de 
stokken vast te maken 
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3. Tenten in vroeger tijd3. Tenten in vroeger tijd3. Tenten in vroeger tijd   

Op reis 

Tenten worden al genoemd in het oude 
boek de Bijbel. Tenten moeten al zeker 
tienduizend jaar geleden gebruikt zijn. 
Tenten werden toen gebruikt door herders-
volken (1) die met hun kudden mee-
reisden. Je noemt zulke reizende volkeren 
nomaden. Nomaden gingen steeds op zoek 
naar een gebied met vers gras. Een tent 
was dus een prima woning die mee-
genomen kon worden. 
Leger 
Ook legers gebruikten tenten.  
Het Romeinse leger gebruikte ruim 2000 
jaar geleden al tenten van dierenhuid (2).  

Ook in de moderne 
legers zijn tenten 
nog heel gewoon. 

 

1 

2 



4. Tentvolkeren4. Tentvolkeren4. Tentvolkeren   

Leven in een tent 
Je hebt al gelezen dat een tent een prima 
woning is als je reist. 
Er waren en zijn nog steeds volkeren die een 
reizend bestaan hebben. Je leest er meer over in 
dit hoofdstuk. 
Indianen en de tipi 
Sommige indianenstammen leefden op de grote 
vlakten of prairies in Noord-Amerika. Zij leefden 
van de jacht op bizons (1). Zij volgden de enor-
me kuddes over de vlakten. Deze indianen 
woonden in een tipi. Het woord tipi betekent 
woning. De tipi was gemaakt van bizonhuid (2) 
en bestond uit twee lagen (3 en 4) met daar-
tussen stokken (5). De tent zat vast met 

haringen (6) en werd gesloten 
met stokjes (7). De tent had 

bovenin een rookgat (8). 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 



Nomaden in een joert of ger. 
Indianen wonen niet meer in tipi’s, maar in 
Midden-Azië wonen nog nomaden in bijzondere 
tenten. 
Je herkent hun tenten, de joert of de ger (1) aan 
hun ronde vorm. Deze nomaden hoeden hun vee 
(kamelen, yaks, geiten, schapen of paarden) op 
de droge grasvlakten of steppen van Midden-Azië. 
Eerst wordt een licht hekwerk (2) opgezet. In het 
midden van de tent staan twee palen (3) met 
bovenop een ring (4). Tussen de ring en het hek-
werk komen de stokken van het dak (5). 
De joert is bedekt met dierenhuid of vilt  (6). Over 
het tentdoek worden touwen (7) gespannen om 
het doek vast te zetten. Vaak wordt de ring 
verzwaard met stenen, want deze tent wordt niet 

vastgezet met haringen.  
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Bedoeïenen en hun tenten 
Bedoeïenen zijn de bewoners van de woestijn. 
Ze leven in stammen. Deze stammen wonen in 
het Midden-Oosten (1) en in Noord-Afrika (2). 
Bedoeïenen zijn van oorsprong herders van 
geiten en dromedarissen. Ze leven van het 
vlees, de huiden en de zuivel van deze dieren.  
De bedoeïenentent is rechthoekig van vorm. 
Soms is het één grote ruimte, maar de tent 
kan ook verdeeld zijn in meerdere 
ruimtes. Het tentdoek is gemaakt van 
geweven geitenhaar. Het zuigt water op, 
maar lekt niet. De tent blijft binnen 
heerlijk koel in de hitte. In de koude 
nachten is het juist warm in de tent.  

Op de vloer en voor de 
tent liggen tapijten. 
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De bungalowtent 
De bungalowtent is groot. Je kunt er in 
staan. In deze tent kamperen vaak 
gezinnen. Er kunnen wel vier tot zes 
personen in kamperen. 
De tent is zwaar. Het opzetten kost tijd. 
Eerst moet het frame (zeg: freem) van 
buizen in elkaar gezet worden. Aan het 
frame hangt de binnentent met de 
slaapkamers. Over het frame komt de 
buitentent. 
Vaak heeft de bungalowtent een voor-
tent. Hier kun je buiten zitten. 
Deze tent vervoer je met een auto.  
Ook huren mensen vaak een 

bungalowtent.  
Hij staat dan al klaar 

op de camping. 
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De noktent 
Over deze tent heb je al iets gelezen. Het is de 
oudste vorm van de moderne tent.  In de noktent 
is plaats voor 2 tot 3 personen. De noktent is snel 
op te zetten. Ook neem je deze tent gemakkelijk 
mee op de fiets of lopend. 

De piramidetent 
De piramidetent is een soort noktent.  
Deze tent kan met één stok (1) opgezet 
worden. Een andere vorm is de piramidetent 
met 3 stokken (2). Tent 2 is ruimer dan een 

noktent.  
Ook is de piramide-
tent gemakkelijk mee 
te nemen. 
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De boogtent 
Een boogtent heeft gebogen stokken.  
Ze hebben de vorm van een halve cirkel.  
De stokken zijn meestal van buigzaam kunst-
stof. De boogtent is nu de populairste tent, 
terwijl de noktent dat vroeger was. 
De tunneltent (1) heeft de gebogen stokken 
naast elkaar staan. 
Bij de koepeltent (2) kruisen de gebogen 
stokken elkaar. 
Boogtenten zijn er in allerlei maten met een 
gewicht van 1 kilo tot 15 kilo. 
Boogtenten zijn snel en gemakkelijk op te 
zetten. Het doek van de boogtent is vaak 
gemaakt van kunststof.   
Boogtenten zijn ruimer dan noktenten.  

Ook blijven boogtenten 
beter staan in zware 
stormen. 
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De opblaasbare tent. 
De opblaasbare tent (1) is een tent zonder 
stokken. Hoe blijft deze tent staan? 
De bogen van de tent zijn hol(2).  
Ze worden gevuld met lucht. Dat gebeurt 
met een pomp. Je zet je tent niet op, 
maar je pompt hem op. Dat gaat snel.  
Het is handig als je op veel verschillende 
plekken gaat kamperen. 
De opgooitent 
De opgooitent (3) zit kant en klaar met 
buigzame stokken en al ingepakt.  
Je haalt deze tent uit de hoes... en floep ... 
de tent vouwt zichzelf uit. Als het hard 

waait, moet de tent 
vastgezet worden 
met pinnen. 
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Het klokhuis: Tenten 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-tenten-1/#q=tenten 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-tenten-1/#q=tenten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-tenten-1/#q=tenten
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Tent 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tent 
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