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Mijn tenten en buiskap dateren van eind 2011 en gaan nu het vijfde seizoen in.
Het krijgen van weer in het doek is niet te voorkomen. Vandaar dat ik met interesse het artikel van Bert
Strengholt heb gelezen over 'Behandeling van 'Weer' in de tent. Hij kwam met de tip schimmel te bestrijden met
een mengsel van natriumhydroxide en natriumhypochloriet - vertaald een fles HG-gootsteenontstopper en een
fles bleekmiddel.
Aan het begin van het seizoen waagde ik ook deze stap. Mijn buiskap kwam het eerste aan de beurt.
Ik maakte een mengsel van beide producten in de verhouding van 50 % en goot dit over in een 'sprayfles'.
Gewapend met een afwasborstel en een paar beschermende handschoenen legde ik de buiskap in de badkuip sprayen - borstelen en afspoelen met de douchekop met lauw water. Het was verbluffend hoe snel de schimmel
oploste. Bang was ik voor aantasting door het mengsel van de heldere plastic ramen.
Maar zij kwamen er ongeschonden uit te voorschijn.
Uiteraard was het na droging noodzakelijk om een 'waterdicht coating' opnieuw aan te brengen. Dit deed ik
middels enkele spuitbussen 'waterdicht' van het Kruidvat. Terwijl ik bezig was kreeg ik de tip dat het 'waterdicht'
in de kampeerwinkel in flesvorm te verkrijgen is - makkelijk met de roller aan te brengen.
Ter voorkoming van verstikking van het doek slechts aan een kant aan te brengen.
Bevestiging van de buiskap gaf toch wat problemen. Na de voorste drukkers vastgemaakt te hebben, kwam ik
aan de zijkant enkele cm's te kort.
Mijn zeilmaker, Mare uit SLoten, die destijds de buiskap geplaatst heeft, om advies gevraagd. Hij adviseerde
toch flink aan de buizen te hangen. De zaak nader bekeken heb ik dit advies, vanwege de te hoge spanning, niet
opgevolgd. Het leek mij verstandiger de buizen - twee stuks - aan de voet in te korten.
Ik begon met een maat van 7 mm. Na het afdraaien met behulp van een pijpensnijder paste de buiskap perfect.
Ook de haventent - het schuine kleed over de kuip - paste nu beter dan voorheen.
Van de hoge tent heb ik alleen de achterste buis met 7 mm ingekort. Na in ritsen van de zij flappen paste deze
ook weer in de drukkers.
De weer behandeling van beide tenten heb ik nog even uitgesteld - de schimmelvorming was een stuk minder
dan bij de buiskap.
Maar in ieder geval is het experiment met de behandeling met deze agressieve middelen goed gelukt.
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