
De Frontier kachel in de tent 

De kachel kan ook gebruikt worden om op te koken. Om de tenten zo lang mogelijk vuil- vocht- en geurvrij te houden, en uit veiligheidsoverwegingen is het 
niet toegelaten om in de tent te koken of bakken. Dat doe je buiten of onder het afdak. 
Wat je WEL mag doen = water warm maken in de waterketel voor thee of koffie zetten.  
VEILIGHEID: 

 We raden uit aan om de kachel ’s nachts niet te laten branden.  

 Sluit het deurtje volledig als je gaat slapen en het hout zal nog blijven nagloeien en uiteindelijk doven. 

 Laat nooit kinderen alleen met een brandende kachel, zorg dat er altijd een volwassene bij is! 

 Blijf ook zeker bij de kachel wanneer er een pot met heet water op staat! 

 Zorg dat er geen matras of ander brandbaar materiaal te dicht in de buurt ligt en zorg voor een beurtrol om de kachel na te kijken en evt aan te 
vullen. Laat hem dus niet onbewaakt achter. 

  
De kachel installeren  

 In de tent zit een opening waaronder de kachel moet komen te staan. Leg de bijgeleverde 

vuurvaste mat op de grond en plaats daarop de Frontier stove.  

 Leg de stove ondersteboven om de pootjes uit te klappen. Haal de pinnetjes die aan de 

kettingkjes hangen uit de openingen, plooi de poten open en stop ze opnieuw door de opening 

om de poot vast te zetten. 

 Zet de kachel recht met de opening voor de pijp naar achter, onder de opening in de tent. 

 In de kachel zitten alle delen van de buis en ook een klein plaatje om onder de ingang van de 

kachel aan te brengen als “opvangplaatje voor as”. Haal alles uit de kachel. 

 Plaats eerst de buis met de haakjes (voor de schouwklep) op de opening in de kachel. Zorg dat de haakjes bovenaan komen.  Plaats nu alle andere 

delen van de buis op elkaar en zorg dat ze mooi loodrecht door het gat in de tent terecht komt. Het rubber steekt helemaal mee naar buiten. Je kan 

best met twee mensen werken: iemand binnen en iemand buiten. Al laatste zet je de vonkenvanger op de buis. 

 Om goed aan de buis te kunnen buiten, kan je best 2 scheerlijnen en haakjes in het grondzeil L en R van het gat in de tent, even losmaken, zodat je 
met je voet ONDER de tent, NIET OP! het tentdoek wat mee naar binnen kunt duwen. Zo kan je beter bij de buis om ze goed recht en vast te zetten. 

 
  



De kachel aansteken 

Gebruik enkel zeer droog hout.  Geen te dikke stukken om mee te starten. Neem ook 1 tot 2 aanmaakblokjes, evt een beetje papier en enkele kleine stokjes. 

Kijk na of de klepjes in de buis open staan. De haakjes moeten VERTICAAL staan. Leg wat verfrommeld krantenpapier en de aanmaakblokjes in het midden 

van de kachel. Leg daarop het kleine hout. Steek aan, wacht even tot de kleine houtjes goed vuur vatten en leg voorzichtig al een eerste groter stuk erbij. 

Zorg dat je het vuur niet dooft of platdrukt. Hou eventueel eerst het groter stuk even vast tot het vuur vat. Van zodra alles goed begint te branden voeg je 

nog wat hout oe. 

Laat het deurtje altijd op een klein kiertje. Net zover tot je het haakje kan vasthaken. Er kan in het begin wat rook in de tent komen. Vooral als je het 

deurtje te lang helemaal open laten staan tijdens het aansteken. Dat is afhankelijk van de buitentemperatuur, luchtdruk, wind etc… Hou de tent in het begin 

dus best even open. Van zodra het vuur goed brandt moet het roken stoppen. Vul geregeld aan met droog hout. 

Als je snel water wil verwarmen of koffie wil zetten kan je ook het deksel open maken en de pot direct boven de vlam zetten. WEES VOORZICHTIG want het 

plaatje wordt heet! Gebruik dus een ijzeren haak of een vork of mes van de Dutch ovens en de HANDSCHOENEN. Doe dit ook pas wanneer het vuur in de 

kachel al een tijdje goed brandt en er voldoende hout in ligt. 

Om de kachel te doven doe je gewoon het deurtje helemaal dicht. Door gebrek aan zuurstof zal het vuur langzaam doven. 

 

 


