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Opzetinstructie
Holtkamper Cocoon

Veel plezier !
We zijn zeer verheugd en trots dat u besloten heeft de komende jaren met een Holtkamper Cocoon op pad te
gaan. In deze opzetinstructie beschrijven we in enkele stappen hoe u uw Holtkamper Cocoon het beste op kunt
zetten. We streven er altijd naar de vouwsystemen van onze tenttrailers zó te construeren, dat de tenttrailer op
een intuïtieve wijze is op te zetten. Deze opzetinstructie dient dan ook vooral als geheugensteuntje en is niet
allesomvattend. Voor meer tips over het gebruik van uw Holtkamper tenttrailer verwijzen we naar het boekje
‘Gebruikerstips’ die aan u bij de instructie is overhandigd. Ook staan onze verkoopadviseurs en instructeurs
altijd voor u klaar als u vragen heeft. Telefoon 0591 – 66 89 66.
We wensen u heel veel kampeerplezier !
P.S. Deze opzetinstructie is geschreven voor zowel de Holtkamper Cocoon S, Cocoon M, als voor de Holtkamper
Cocoon XL. In deze opzetinstructie wordt geen aandacht besteed aan het opzetten van het Membrane Airco
Tentsystem. Heeft u vragen over dit systeem, neemt u dan contact op met één van onze verkoopadviseurs of
instructeurs.

Enkele tips vooraf
- De trailer hoeft niet exact waterpas te staan. Wel wordt aanbevolen de trailer ‘vlak’ te zetten en enigszins te
stabiliseren, voor het eigen comfort (slapen) en voor het eventuele gebruik van een keukenblok op de dissel.
Plaats indien gewenst (bijgeleverde) plankjes onder de wielen en/of onder de uitdraaisteunen. De wielen van de
trailer mogen van de grond loskomen. Het neuswiel dient als 3e steun. Indien gewenst, kunnen er aan de
voorzijde van de Cocoon losse steunen (‘stabilizing jacks’) worden geplaatst (niet standaard meegeleverd) bij
extreem ongelijk terrein (bijv. bij ‘wild kamperen’).
- Controleer de plek waar het kuipgrondzeil komt te liggen op scherpe voorwerpen en verwijder ze (let op oude
tentharingen, glas, scherpe steentjes, e.d.). Ter extra bescherming van het kuipgrondzeil en om het grondzeil
niet vies te laten worden, kunt u vóór het uitvouwen, een los grondzeil neerleggen.
- Bij ongelijk en/of aflopend terrein kan het in bepaalde situaties lastiger zijn om de tent te spannen zonder dat
er plooien ontstaan. Span in deze situatie de tent naar beste kunnen maar let niet op plooien in zijwanden, deze
kunnen geen kwaad. Let wel op eventuele plooien of niet-strak-gespannen delen in het dakgedeelte. Deze
dienen zoveel mogelijk strak te worden gespannen zodat het water af kan lopen. Indien dit niet mogelijk blijkt,
dient het frame te worden versteld en/of dienen er op voldoende plaatsen scheerlijnen aan het dak te worden
geplaatst, zodat er voldoende waterafloop is en er geen waterzakken kunnen ontstaan.
- Op doorreis of bij trekkend kamperen kunt u de Cocoon opzetten door alleen de hoekpunten van de tent af te
spannen. Staat u echter langere tijd of vertrouwt u de weersomstandigheden niet, span dan zoveel punten af,
als op dat moment nodig lijkt. Houd altijd rekening met (snel) veranderende weersomstandigheden. Maak bij
het afspannen van de tent altijd gebruik van elastische afspanpunten. Deze zijn gedeeltelijk al aangebracht. Op
plaatsen waar deze nog niet zijn aangebracht, dient u ze zelf te plaatsen. Aan scheerlijnen dienen altijd
minimaal 2 elastische spanhaken (‘mini-spin’) te worden geplaatst, zodat deze voldoende flexibel zijn en veel
spanning aan kunnen. Bij slechtere weersomstandigheden (met name wind/storm) dient dit aantal per scheerlijn
te worden uitgebreid.
Let op: de kunststof haken aan het kuipgrondzeil zijn niet bedoeld voor afspannen, maar voor positioneren van
het grondzeil. Wilt u de tent c.q. het kuipgrondzeil afspannen, gebruik dan de daarvoor bestemde textielomsponnen elastieken (met of zonder haak).

Trailer plaatsen en stellen
1 Indien mogelijk vlak en gelijkmatig terrein uitzoeken.
2 Trailer eventueel loskoppelen van de auto en neuswiel voor extra stabiliteit ‘dwars’ onder de dissel plaatsen.
3 Eerst in de lengterichting de trailer horizontaal stellen (met behulp van het neuswiel).
4 Daarna met de uitdraaipoten (evt. plankjes eronder) in dwarsrichting de trailer horizontaal stellen.
5 Zet de trailer desgewenst op de handrem.

Tent uitvouwen
1 Verwijder het dekzeil van de Cocoon door het openen van de dekzeil-rits (alleen bij ZippEdition, maakt deel
uit van Sunrise Pack) of door het loshaken van het doorlopende elastiekkoord (alleen bij normale versie).
2 Til vanaf de zijkant van de Cocoon, de bovenste tentboog die in de wagen ligt, omhoog en vouw de tent uit.

3 Leg het kuipgrondzeil alvast enigszins op zijn plaats.
4 Ga naar binnen en druk de diagonale frameboog in één beweging uit. Druk vanuit het midden van de boog. Er
klikken aan beide zijden aluminium hulpstops naar buiten zodat het frame niet meer terug kan schuiven. Laat
het frame op deze aluminium hulpstops rusten.
5 Druk de twee diagonale frame-armen aan het kop- en voeteneind van het bed omhoog, zodat de zwarte
eindstoppen in de gaten klikken van de rechtopstaande framedelen.
6 Verleng de diagonale boog die zich aan de zijkanten van het grondzeil bevindt, zodat de zijwanden van de
Cocoon strak gespannen worden. N.B. de aluminium eindstops die op deze boog zijn aangebracht, dienen slechts
als hulpmiddel en geven niet de juiste positie van het frame aan. De boog dient handmatig te worden verlengd
om de tent goed op spanning te brengen. Bij het verlengen van het tentframe, ontstaan op de tentbuis
automatisch kleine beschadigingen, met name in de lak. Dit is normaal. De framedelen in uw Holtkamper zijn
zowel verzinkt als ook gelakt (dubbele bescherming tegen roest!). Doordat lak slecht op zink hecht, zal de lak op
deze plekken sneller beschadigen.
7 Verleng het boogframe (ook wel ‘sledepoot’ genoemd) die aan de diagonale boog ‘hangt’. De kopwand waarin
zich twee grote vensters bevinden, wordt hiermee op spanning gebracht. Tevens spant het boogframe de twee
hoeken van het grondzeil enigszins af.

Tent afspannen
1 Kuipgrondzeil vastzetten met grondpennen in de aanwezige plastic ‘ogen’. Begin aan de kant van de trailer en
zorg ervoor dat het verticale zeil dat met het kuipgrondzeil is verbonden, ongeveer de schuinte van het spatbord
volgt. De naad die zich in het midden van de zijwand bevindt, onder het venster, dient (ongeveer) loodrecht te
staan.
2 Zet indien nodig de tussenliggende kunststof ‘ogen’ van het kuipgrondzeil vast. Het kuipgrondzeil moet glad
liggen, maar mag niet strak worden gespannen.
3 Span het tentdoek rondom af met haringen en de (grotendeels reeds aangebrachte) afspanrubbers. Eerst alle
hoeken (in de hoeken worden de afspanrubbers kruislings over elkaar gespannen), begin aan de kant van de
trailer. Voor een enkele overnachting kan worden volstaan met het afspannen van de hoeken. Houd echter altijd
rekening met onverwachte weersomstandigheden.

De luifel
De ‘Sunrise luifel’ (maakt deel uit van het Sunrise Pack) kan op twee manieren worden opgezet: als luifel met
‘sunscreen’ of als vergrote luifel. Als de luifel met ‘sunscreen’ wordt opgezet, dient u het extra framedeel op de
hoofdmast (middelste luifelstok) te plaatsen/schuiven.
Zet de luifel met de 3 meegeleverde luifelstokken op. De hoogte van de twee buitenste stokken dient zodanig
te zijn, dat de horizontale naad van de luifel die bij de stang uitkomt, niet afloopt en niet oploopt, m.a.w.
ongeveer horizontaal verloopt. De middelste stok/hoofdmast heeft een grotere diameter en dient hoger te
worden geplaatst dan de andere 2 luifestokken. Deze hoogte van deze stok dient zodanig te zijn, dat de nok van
de luifel ongeveer horizontaal verloopt, dus ook niet oploopt of afloopt. De buitenste twee luifelstokken dienen
met minimaal twee scheerlijnen (één naar voren en één opzij) te worden vastgezet. De middelste luifelstok kan
met één scheerlijn worden afgespannen. Voor álle scheerlijnen geldt: altijd minimaal twee elastische spanhaken
per scheerlijn plaatsen ! Dit i.v.m. de stormvastheid.

De luifelstokken worden rechtstandig geplaatst. Bij Cocoon M: indien er een uitritsbaar windscherm van groen
polyester zeildoek is meegeleverd, kan de luifelstok aan deze zijde iets schuin worden geplaatst, namelijk in de
huls van het windscherm. Dit is echter niet noodzakelijk, het afspannen van dit groene windscherm kan ook
zonder gebruik te maken van de huls.
Indien u de luifel niet wilt gebruiken, kunt u deze in het geheel oprollen en de ‘luifelrol’ vastzetten met de
daarvoor bestemde lussen die zich aan de tent bevinden. Bij oprollen van de luifel (of andere oprolbare delen):
rol altijd ‘naar binnen toe’, zodat er in opgerolde toestand geen water in de rol kan komen. Bij het invouwen
van de tenttrailer kunnen niet álle opgerolde delen, opgerold blijven vanwege teveel ophoping van tentdoek op
één plek. Let er ook op bij het invouwen dat een nog opgerold tentdeel vochtig kan zijn van binnen !
Tussen de luifelstokken en aan de zijkanten van de luifel bevinden zich enkele groene lussen. Deze dienen bij
regen (strak) te worden afgespannen met scheerlijnen om een goede waterafloop te bewerkstelligen.
Bij de Cocoon M en XL kan de ook de achterwand worden uitgespannen als luifel. Open hiertoe de beide
verticale ritsen en plaats de beide meegeleverde luifelstokken. Span aan beide luifelstokken minimaal twee
scheerlijnen. Één en ander zoals bovenstaand beschreven bij het afspannen van de grote luifel.

Contact:
Holtkamper Tenttrailers
Telefoon: +31 591 66 89 66
E-mail: mail@holtkamper.nl
www.holtkamper.nl
Openingstijden:
za. 08.30 – 17.00
di. t/m vr. 08.30 – 17.30
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