
Campingbedje gebruiksaanwijzing 
Waarschijnlijk ben je op dit artikel terechtgekomen omdat je al een tijdje bezig bent met het 
uitvouwen of inklappen van een campingbedje en het wil maar niet lukken. En de gebruiksaanwijzing 
is onduidelijk of zit er niet meer bij. Frustrerend hè? 

Geen nood, het in- en uitklappen van een campingbedje is erg eenvoudig, maar je moet net even het 
trucje weten. Hieronder lees je een stap voor stap uitleg hoe je binnen een paar seconden het bedje 
kunt opzetten en ook weer inklappen. Onderaan het artikel vind je nog een paar veel voorkomende 
problemen en oplossingen. 

Campingbedje opzetten 

Het opzetten van het campingbedje gaat als volgt. Wanneer je het 
campingbedje uit de hoes pakt  dan vouwt hij al een klein beetje open. Je kunt dan zien waar de vier 
poten zitten en de bodem. Pak het bedje vast bij het midden van de bodem (meestal zit daar een 
handgreep, een lus of iets vergelijkbaars) en vouw het bedje wat open. Klik eerst de korte zijden vast 
door ze wat op te tillen en eventueel nog wat op en neer te bewegen. 

Zodra de korte zijden vastgeklikt zijn vouw je het bedje nog iets verder open en klik je de lange zijden 
vast door deze wat op en neer te bewegen. Duw de bodem pas naar beneden wanneer alle zijden 
vastgeklikt zijn. 

Wil het niet lukken? Trek dan het bedje aan de bodem iets omhoog. Zo lukt het beter om de lange 
zijden “vast” te klikken. 

Campingbedje inklappen 

Wanneer je niet weet hoe het moet dan kan het inklappen van een campingbedje een hele grote 
uitdaging zijn. Gelukkig is het erg simpel! 

Het inklappen van een campingbedje begint met het aantrekken van de lus in het midden van de 
bodem. Verwijder dus eerst het eventuele matrasje  en trek daarna aan de lus in het midden van de 
bodem. Wanneer je iets aan de lus trekt gaan de zijden van het campingbedje iets schuin staan en zo 
kun je ze makkelijk “knikken”. 

Het beste begin je bij de lange zijden. Bij sommige bedjes zit er aan de lange zijden op het knikpunt 
een knop ter beveiliging en moet je die indrukken voordat de zijde kan knikken. Wanneer alle zijden 
geknikt zijn trek je het midden van de bodem aan de lus omhoog. Zo vouwt het bedje zich vanzelf op. 

Bij de meeste bedjes vouw je het matrasje weer om het bedje heen en kan het daarna weer terug in 
de hoes. Klaar! 

Korte gebruiksaanwijzing 

Uitklappen 
▪ Eerst de korte zijden vastklikken 
▪ Daarna de lange zijden vastklikken 
▪ Dan pas de bodem naar beneden duwen 

Inklappen 



▪ Matrasje eruit halen 
▪ Optillen aan de lus in het midden van de bodem 
▪ Lange zijden losklikken, eventueel door de knop in te duwen 
▪ Korte zijden losklikken 
▪ Bedje verder opvouwen door aan de lus van de bodem te trekken 
▪ Matrasje om het bedje heenvouwen en klittenband vastmaken (indien aanwezig) 
▪ Het hele pakket past nu nu in de (eventueel bijgeleverde) zak met rits 

Problemen 

Een of meer zijden willen niet vastklikken 
Dit komt voor wanneer de bodem al te ver naar beneden is geduwd. Trek aan de lus de bodem weer 
wat verder omhoog. Je kunt dan de zijde vastklikken die nog loszit. 
Een of meer zijden willen niet los 
De zijden willen pas los als de bodem wat omhoog staat. Trek de bodem aan de lus in het midden nog 
wat verder omhoog. Sommige bedjes hebben aan de lange zijden een knop die ingedrukt moet 
worden om de zijde te kunnen ontgrendelen. 
Is er één kant die steeds niet wil los wil, zet dan het bedje eerst helemaal in elkaar (alles vastklikken 
en bodem naar beneden). Vervolgens de lus van de bodem íets omhoog trekken en beginnen met de 
kant die zo moeilijk los wil. 

Als het nog steeds niet wil lukken 

Het moet soepel gaan. Als het niet soepel gaat, dan gaat het ook niet met grof geweld (ook al voel je 
die neiging wel, want zo’n bedje kan zó frustrerend zijn!). 

Probeer de buizen licht te verdraaien, verzeker jezelf ervan dat je niet een knop hoeft in te drukken 
om te ontgrendelen. 


