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Bevestigut u snel en eenvoudig voorwerpen aan de tentwand

Wie met zijn outdoor tent onderweg is, wenst zich vaak meer
ophangmogelijkheden voor natte kleren, voorwerpen voor het dagelijks leven of
lampen. Een geschikte plek voor lichtere voorwerpen vormt bijvoorbeeld de
voortent, waar men goed het overzicht houdt en de meest gebruikte dingen snel
binnen handbereik heeft. Om de tentstof niet te beschadigen, kam ik op het idee,
magneten ter bevestiging te gebruiken. Deze doe-het-zelf ophangmogelijkheid
voor uw campinguitrusting is makkelijk te vervaardigen. Ik begeleid u door de
verschillende stappen:

Als basis wordt een magneetlus
ophanging van stof benodigd. Hoe u die
maakt, wordt in het klantenproject
"Magneetlus ophanging" (www.
supermagnete.nl/project638) heel goed
beschreven. Als tegenstuk voor de
ophanging heeft u een ferromagnetisch
voorwerp (www.supermagnete.nl/faq/
ferromagnetic_materials) nodig. Mijn
voorstel: Een iets dikkere, schone
metalen deksel van een conservenpot.

Heeft u deze twee componenten bijeen, dan kunt u beginnen met ophangen. Ik
heb altijd vier in lengte verschillende uitvoeeringen van de lusophanging in mijn
kampeeruitrusting bij me. Voor mij zijn mijn bril, mijn autosleutels en mijn zaklamp
bijvoorbeeld voorwerpen, die ik klaar voor het grijpen wil hebben:
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Zo is uw bril in de tent altijd klaar
voor het grijpen
Mijn magneetlus ophanging is lang
genoeg, om hem bij de pootjes van de
bril in te rijgen. Houdt u de metalen
deksel aan de bovenkant van de
voortent. Nu brengt u de beide
uiteinden van de ingeregen ophanging
bij elkaar en beweegt u ze van de
onderkant van de voortent tegen de
metalen deksel. De magneten in de
ophanglus en het metalen deksel zullen
elkaar aantrekken en de vrijl
vasthouden. Nu hoeft u in de tent nooit
meer naar uw bril te zoeken.

Tip van het supermagnetet eam: Deze truc werkt natuurlijk ook in de hoofdtent.
Wanneer u bijvoorbeeld bang bent om tijdens het slapen op uw bril te gaan liggen
brengt u hem met deze toepassing in veiligheid. Bevestigt u het metalen deksel
met de magneetlus eerst zonder voorwerp aan het tentdak. (Al naar gelang de
grootte van de tent zijn hiervoor twee personen nodig.) Daarna kunt u indien
nodig de ene kant van het band wegnemen, de bril eraan rijgen en het dan weer
aan de metalen deksel bevestigen. Eén uiteinde van het band moet altijd aan de
deksel blijven vastzitten, opdat deze niet van de tent glijdt.

Behoudt u uw sleutels altijd in
het zicht
U zult het met me eens zijn, wanneer je
je sleutels niet meteen vindt, slaat je
hart al snel op hol en paniek komt bij je
op. Dankzij deze truc is het daarmee nu
afgelopen. Rijgt u heel eenvoudig de
magnetlus ophanging door de ring van
uw sleutelbos en de sleutels bungelen
de hele tijd binnen uw blikveld.

Opmerking van het supermagnete team: 
Sleutelbossen zijn al naar gelang de
grootte of het aantal van de sleutels
verschillend in gewicht. Kiest u voor dit doeleinde voldoend sterke magneten uit,
die u in de lusophanging kunt innaaien. Voor sleutelbossen bevelen wij minstens
magneten van het type Q-10-05-03-N (www.supermagnete.nl/Q-10-05-03-N) aan.
Gebruikt u metalen deksels, die iets dikker zijn. Daardoor is de ferromagnetische
werking van de deksels sterker.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 3

https://www.supermagnete.nl/project917
https://www.supermagnete.nl/Q-10-05-03-N


Klantentoepassing nr. 917: Magnetische ophanging met metalen
deksel voor tenten www.supermagnete.nl/project917

Zaklamp als lichtbron
aanbrengen
Zaklampen zijn van zichzelf niet
magnetisch. Om mijn zaklamp aan de
ferromagnetische metalen deksel te
laten vastklikken, moet hij eerst van
eeen magneet worden voorzien. Lijmt u
hiervoor een kleine magneet met
secondenlijm op de achterkant van de
zaklamp. Bijvoorbeeld een
schijfmagneet van het type S-20-05-R
(www.supermagnete.nl/S-20-05-R).
Dankzij de magneet blijft nu ook de
zaklamp aan het metalen deksel
vastzitten. Gebruikt u al naar gelang het gewicht van de lamp metalen deksels, die
iets dikker zijn. De zaklamp is zo altijd klaar voor gebruik. Aan de voortent dient hij
mij soms ook als handige ingangslamp.

Mijn tip: De metalen deksel van de conservenpot kan heel goed worden versierd.
Bekleed u bijvoorbeeld de binnenkant van de deksel met kurk. Een must-have in
elke kampeeruitrusting.

Opmerking van het supermagnete team:
Neemt u alstublieft in acht, dat de metalen deksel niet weersbestendig is en bij
permanent verblijf in de buitenlucht begint te roesten. Met roestwerende verf of
doorzichtige lak beschermt u de deksel tegen weersinvloeden. Hetzelfde geldt
voor de magneten in de magneetlus ophanging. Let u er bovendien op, dat de
metalen deksels bij natte tenten kunnen beginnen weg te glijden, wanneer ze vol
water lopen. Deze magnetische ophanging heeft niet veel plek nodig en is daarom
een waardevol bestanddeel van uw uitrusting voor het kamperen.

Gebruikte artikelen
Q-30-10-05-N: Blokmagneet 30 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.nl/Q-30-10-05-N)
Q-10-05-03-N: Blokmagneet 10 x 5 x 3 mm (www.supermagnete.nl/Q-10-05-03-N)
S-20-05-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 22 mm, dikte 6,4 mm (www.
supermagnete.nl/S-20-05-R)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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