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•warmteverlies

•het lichaam en koude

•kleding

•eten en drinken

•(sneeuw)kamperen

•warm slapen

•branders
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Warmteverlies:

overdracht verliezen tegengaan

geleiding direct contact

zitten

staan (voeten)

water (t.o.v. lucht 25x meer geleiding)

isoleren (stilstaande lucht, vacuüm)

zitmatje

stroming schoorsteeneffect

molenwieken (verlies > winst)

wind/windchill

aansnoeren van kleding

aansluitende lagen

windbreker

straling infrarood

koude omgevingselementen 

(muren bv.)

wolken

isolatie (> 2 cm)

vuur, zon e.d.

verdamping zweten (droge lucht = droge huid = 
veel drinken)

vochtige uitrusting

niet zweten 

droge uitrusting

ademhaling uitgeademde warme lucht masker/sjaal

hoge kraag

balaclava (bivakmuts)

Hoe dikker hoe 
warmer.



Isolatie:

• De stilstaande lucht isoleert en niet de dons, synthetische 
vezel, schuim e.d.

• Het is belangrijk dat het isolatiemateriaal droog blijft. 

• Hoe dikker, hoe warmer.

Koude

Warmtegeen isolatiemateriaal wel isolatiemateriaal



• De meeste lichaamswarmte wordt geproduceerd door de 
stofwisseling. Aangevuld met warmte verkregen uit spieractiviteit 
(bewegen). 

• Het lichaam beschermd de kwetsbare organen het meest tegen 
koude. Dit kan ten koste gaan van bloedtoevoer naar de handen 
en voeten (de ledematen).

• Het lichaam kan afkoelen door te zweten en een vermeerderde 
bloedtoevoer naar de handen en voeten. 

• Omdat er niet minder bloed naar de hersenen kan verlies je via je 
hoofd en nek ong. 40% van je warmte. 

• In normale dagelijkse situaties verliest het lichaam de meeste 
warmte door straling. 

• In koude buitensport situaties verliest het lichaam de meeste 
warmte door stroming (wind). 

Het lichaam en koude:



Hoe houd/krijg je je lichaam warm?

• In extreme koude zijn stofwisseling en beweging alleen niet 
voldoende om je warm te houden. Goede kleding en voldoende 
voedsel zijn dan ook noodzakelijk. 

• Warm blijven is beter dan warm worden. 
• Iemand met een goede conditie hersteld beter van koude. 
• Het ene lichaamsdeel kan het andere warm houden, bv. door een 

muts op te zetten kan je lichaam je voeten warmer houden. 
• Doe statische krachtoefeningen, bv. in je slaapzak. Knijp je 

handen rustig 10 sec. samen, daarna 10 sec. los etc. Door dit een 
tijdje vol te houden word je warm zonder teveel te bewegen. 

• Houd korte pauzes. 



Kleding

• Zorg voor meerdere lagen. Tussen de lagen bevindt zich 
stilstaande lucht. 

• Buitenste laag is een windbreker. 

• Hoe dikker hoe warmer. 

• Water (vocht) heeft de eigenschap dat het wil verdampen en 
gebruikt daarvoor jouw lichaamswarmte.

• Te warm aangekleed = zweten = natte kleding = koude kleding. 

• Isolatievermogen loopt terug door vocht (30-50%), er is dan meer 
warmteverlies door geleiding. 

• Doe een laag uit voordat je het te warm krijgt, ook al krijg je het 
dan even koud. 

• Varieer met handschoenen, muts, capuchon e.d. om het warm te 
krijgen of juist af te koelen. 

• Draag geen goedkope fleece, deze neemt meer vocht op.

• Draag geen katoen. 

• Vergeet niet om je leren schoenen in te vetten. 

• Doe in de pauze direct een extra isolatielaag aan. 



Het belang van eten en drinken:

• Warm drinken geeft even warmte.

• Eten geeft meer energie en daardoor (verbrandings)warmte 
voor de lange termijn.

• Ook in de winter verlies je zeer veel vocht (bv. onmerkbaar 
zweten) en moet je daarom veel drinken.

• Als je te weinig drinkt droog je uit, krijg je daarom geen eten 
binnen en raak je uitgeput en/of word je koud. Drink daarom 
ook als je geen dorst hebt.

• Zorg voor veel lekker eten dat je gemakkelijk binnenkrijgt en 
zowel zoet als hartig. 

• Neem in de winter veel meer voedsel mee. 



Het kamperen:

• Zorg voor voldoende ventilatie, dit houdt je tent en slaapzak 
droog. Ga eventueel met opzet op een winderige plek staan. 

• Op droge (bos)grond slaap je droger en warmer dan op nat gras. 

• Onder de bomen is het ook warmer dan in de open lucht. 

• Kook niet in de tent vanwege vocht en koolmonoxide. 

• Bij bevroren grond: denk aan een rotspen en een hamer of steen.

• Bij vorst alle losse spullen inpakken, bv. in je rugzak. Anders valt 
‘s ochtends alle rijp van de binnentent op je spullen. 

• Houdt elektronica warm in je slaapzak. 

• Waterflessen en –zakken bewaren in bv. je rugzak. Water kan ook 
in je pannetje bewaard worden zodat het na bevriezing nog te 
gebruiken is. Gebruik waterzakken met een grote opening zodat 
stukjes ijs nog naar buiten kunnen.

• Leg op de vloer een extra isolatielaag van bv. 2mm EVA (bv. van 
Exped)



Sneeuwkamperen:

• Platstampen van de sneeuw is soms beter dan 
wegscheppen. Je weet niet wat er onder de 
sneeuw ligt. 

• Een sneeuwschep is wel handig voor egaliseren.

• Waar gewone haringen niet werken kun je gebruik 
maken van sneeuwharingen, sneeuwankers, 
wandelstokken en takken. 

• Sneeuwankers kun je evt. zelf maken. 



Hoe verlies je tijdens je slaap warmte?

• Matje beschermt tegen warmteverlies via de grond.

• Slaapzak beschermd tegen warmteverlies via de lucht.

• Via de grond verlies je 3x zoveel warmte als via de lucht.

• De keuze van het matje is belangrijker dan de keuze van de 
slaapzak.

• Een goede slaapzak slaapt nog steeds koud als het matje niet 
voldoende isoleert. 



Waar let je op bij de keuze van het matje?

• R-waarde, vanaf 4,5.

• Welk isolatiemateriaal: open celschuim, gesloten celschuim 
(EVA), synthetische vezel, dons of reflecterende folie?

• Grondtemperatuur. Al is de lucht warmer geworden, de grond 
kan nog steeds zeer koud zijn. 

• Upgraden met een extra matje? De R-waarden van twee matjes 
kun je optellen.

• Upgraden door een rugzak en/of kleding onder het matje te 
leggen?

• Noodgeval: matje dubbel leggen. 

Therm-a-rest NeoAir



type R-waarde temperatuur 
(°C)

dikte (cm)

Exped Downmat 7 5,9 -24 7

Exped Synmat 7 4,9 -17 7

Exped Synmat UL 3,5 -7 7

Therm-a-rest Prolite Plus 3,8 (niet opgegeven) 3,8

Therm-a-rest NeoAir 2,5 (niet opgegeven) 6,3

Therm-a-rest NeoAir All-season 4,9 (niet opgegeven) 6,3

Therm-a-rest NeoAir Xtherm 5,7 (niet opgegeven) 6,3

Multimat EVA gesloten celschuim 8mm ± 2,3 (niet opgegeven) 0,8

Multimat EVA gesloten celschuim 14mm ± 3,7 (niet opgegeven) 1,4

Therm-a-rest DreamTime 9 (niet opgegeven) 9

Enkele matjes:



Hoe slaap je warm in je slaapzak?

• Ga er warm in.

• Eet vlak van te voren een maaltijd. Of eet als je ‘s nachts koud 
wakker wordt. 

• Draag warme sokken en dunne handschoenen.

• Zorg dat het hoofd bedekt is (mummieslaapzak en /of muts).

• Draag thermo-ondergoed en/of gebruik een lakenzak.

• Maak een kruik van je drinkfles met een sok eromheen. 

• Niet uitademen in de slaapzak en geen natte kleding in de 
slaapzak.

• Moet je er ‘s nachts nodig uit? Gaan. Houdt het niet op. Dit kost 
energie en houdt je wakker. 

• Je kunt eventueel je schoenen meenemen in de slaapzak tegen 
bevriezing. Of alleen je binnenzolen. 

• Neem ook elektronica en batterijen mee in de slaapzak. 



Dauwpunt in de slaapzak:

0°C30°C -10°C-5°C

binnenzijde
30°C

buitenzijde
-10°C

dons of 
synthetische 
vezel

damp             vocht          ijs



Als je langer weg bent of extremere 
omstandigheden:

• Omzak of overbag

• Vapour barrier liner (VBL)

• Waterproof dons

• Mix dons/synthetisch (in ontwikkeling, vooral voor jassen)

Bron: PHD Designs 

Bron: PHD Designs 

De omzak maakt de slaapzak 
10°warmer en vangt het vocht 
uit de slaapzak op zodat deze 
droog blijft. 

De VBL houdt vocht tegen zodat 
het niet in de slaapzak kan komen. 
Draag in de VBL dun thermo-
ondergoed dat je zweet kan 
opvangen.



Branders:

Spiritus

Benzine/multifuel
• Gemakkelijk mee te werken in 

koude omstandigheden.

• Het kan soms moeilijk zijn om de 
brander voor te verwarmen.

• Bij zeer koud weer voorzichtig 
zijn met een kunststof pomp.

• Koude spiritus is moeilijker te 
ontbranden, daarna geen 
problemen. 

• Tip: Doop een takje in de spiritus 
en steek deze aan.

• Tip: Bewaar de aansteker in je 
broekzak.



Bron: thunderinthenight.blogspot.com

Houtbranders

• Geen gemakkelijke brander in 
zeer koude omstandigheden. 

• Brandstof kan zeer vochtig 
zijn.

• Een kampvuurtje is natuurlijk 
wel zeer comfortabel.

• Meer hightech dan je zou 
verwachten. 



Gas

• Gas heeft een zeer hoge energiewaarde en hoeft niet voorverwarmd te 
worden. Daarom is het geschikt voor koud weer mits je rekening houdt 
met de nadelen van een gasbrander. 

• Kooktemperatuur butaan:  -0,5°C.

• Kooktemperatuur isobutaan: -12°C.

• Kooktemperatuur propaan: -42°C.

• De propaan verdwijnt als eerste uit het gastankje.

• Er bestaan speciale vierseizoenenmengsels. 

• Gasblikje koelt af tijdens gebruik door verdamping.

• Pas op voor oververhitting van het gastankje bij gebruik van een 
windscherm. Een gasblikje moet met de vingers gemakkelijk aangeraakt 
kunnen worden, dan is het niet oververhit. 



Bron: thunderinthenight.blogspot.com

Gasbrander in koude omstandigheden:

• Eigen risico, een fabrikant zal dit nooit 
garanderen.
• Aansteken met het ventiel omhoog (30 sec).
• Dit kan alleen met gasbranders waarbij                        
de gastoevoer over de branderkop loopt. 
• De gasmix blijft redelijk constant. 

Primus Winter Gas met Vapour Mesh. Coleman Fyrestorm
MSR Windpro 2



Brander in de sneeuw:

• Het kost evenveel energie om van ijs of sneeuw ijskoud water 
te maken als dat het energie kost om dit ijskoude water aan de 
kook te brengen.

• Neem daarom altijd twee keer zoveel brandstof mee als 
gewoonlijk om sneeuw te smelten.  

• Smelt als het even kan geen sneeuw maar gebruik water uit de 
kraan of een beekje. 

• Smelt sneeuw in een laagje water. Roer de sneeuw door het 
water. 

• Gebruik altijd een deksel op de pan. 

• Zorg ervoor dat de brander niet in de sneeuw kan              
zakken (onderzetter). 



Even voorstellen: De Rugzaklopers

• Een vereniging met ± 200 actieve rugzakkampeerders .

• Leeftijd variërend van 20 tot 60+. 

• Overnachten op kleine campings of paalkamperen.

• Wandelen het hele jaar door, over onverharde paden door mooi 
landschap.

• Gemiddelde dagafstand tussen de 15 en 25 km.

• Het wandelen is recreatief, deelname aan de weekenden is 
vrijblijvend.

• Ieder overnacht in zijn of haar eigen trekkerstent en draagt die 
ook zelf mee. 

• www.rugzaklopers.nl

• Loopt u mee?


