
Wandeltrektochten met 
kleine kids 

Een presentatie over lichtgewicht 
kamperen met jonge kinderen zodanig 

dat je ook een trektocht kan maken. 

Fiets en wandelbeurs 2015  
Sander Woutersen 

Stand 2.G.22 
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Algemene Basisregels 
 6 tot 10 km per dag. 

 Rust en regelmaat . 

 Vermaak onderweg. 

 Te jong bestaat niet. Je bent zelf je 

eigen beperking. 

 Let op met veel zon! (kanker op 

latere leeftijd).  

 Rugzak kinderen  < 10% van 

lichaamsgewicht. 

 

 



Waar een wil is, is een weg 



Selectiecriteria gebieden 
 Lange trektochten -> gebieden waar je mag wildkamperen 

of hoge campingdichtheid . 

 Luxemburg en NL hebben een hoge campingdichtheid. 

 Denemarken hoge dichtheid van paalkampeerplekken en 

kleinschalige kampeermogelijkheden. 

 Schotland, Zweden en Noorwegen legaal wildkamperen 

 Terrein niet te zwaar, vermijdt vele hoogte meters. 

 Niet wildkamperen of lage campingdichtheid -> 

standplaatskamperen. 

 Huttentocht is ook mogelijk maar let op basis regels. 



Standplaatskamperen 
 Afstand tussen campings of te groot, wildkamperen niet 

mogelijk. 

 Toch een doorgaande route lopen? 

 Met behulp van auto en een (vouw)fiets kan dat. 

 Met de auto de fiets parkeren bij dageindpunt.  

 Rijdt met auto naar beginpunt van de wandeldag. 

 Loop met z’n allen de dagetappe naar de fiets. 

 Een van de ouders fietst terug naar de auto. 

 Zorg evt. voor een fiets met bergverzet! 

 Alternatieven: lusjes lopen (ketting) of  2-3 daagse trektochten. 





Rust en regelmaat  (1) 
 Hanteer zelfde regelmaat als thuis. 

 Voeding en slaappatronen gelijk aan thuis. 

 Na het ontbijt, inpakken afmaken en starten met lopen (9:00 – 

10:00). 

 Ochtendpauze rond 11:00. 

 Lunch pauze (12:30 – 13:00) neem de tijd (1 tot 1,5 uur) . 

 Namiddagpauze rond 15:30. 

 Eindbestemming tijdig bereiken (16:00 – 17:00). 

  Lukt dat bij uitzondering niet, eet dan avondmaaltijd onderweg  

op het normale  tijdstip. Maak daarna de wandeling af. 





Rust en regelmaat (2) 
 Kinderen weten zo precies waar ze aan toe zijn en floreren hier 

het best bij. 

 Weer of geen weer houd je aan deze regelmaat.  

 Een tarp zorgt er in ieder geval voor dat je altijd droog of uit de 

zon kan zitten. 

 Kijk vanaf een kwartier tot halfuur voor de beoogde pauze al uit 

naar een fijne plek. 

 Vind je die plek iets eerder dan de beoogde pauze stop dan! 
 
 
 





Vermaak onderweg (1) 
 Geef ruimte en maak tijd 

• Bouw rustdagen in daar waar het leuk is. 

• Houdt even stil daar waar de kinderen iets leuks zien.  

• Zoek het in kleine dingen en omgeving. 

 Kleine kanozak thuis zelf vullen met klein speelgoed. 

• Touwtjes, karabiners, vlieger, opblaasbare bal, loep, spiegeltje, 

• Insectenpotje, tekenspullen  en wat ze zelf verder verzinnen. 

 Dingen verzamelen (veren, insecten, stenen etc.). 

 Klimmen, klauteren (let op met  houtstapels!). 

 Eten zoeken (bessen, bramen, veldsla etc.). 

 Leren planten, bomen en dieren te benoemen. 





Vermaak onderweg (2) 

 Spelletjes onderweg: 

• Woord/themaslangen. Bijv. dieren. 

• Raadsels van ik zie wat jij niet ziet tot raden van dingen op basis van vragen die 

ze zelf moeten stellen en verzinnen. 

• Tijdens pauze bouwsels maken van wat er te vinden is (hut, ‘ kunst’ object, etc.) 

• Voorlezen (dwarsligger met  kinderverhaal, zelf verhaal verzinnen). 

• Leren vuur maken. 

• Houtsnijden. 

• Geocachen (thuis voorbereiden en zorg voor ruilmateriaal in de speelgoed tas). 

 Avontuur onderweg is ook vermaak!  
 





Kinderen en rugzakken (1) 
 Vuistregels: 

• Vanaf circa 6 jaar in staat dagafstanden zelf te lopen.  

• Begin altijd met een eigen flesje water en misschien wat snacks voor tussendoor 

(nootjes, stukjes gedroogd fruit). 

• Als kinderen een eigen rugzakje willen sta dat toe.  

• Maar reken erop dat je de rugzak wel eens over moet nemen. 

 Vanaf circa 8-10 jaar laat je ze onderdelen van de eigen uitrusting 

dragen (zoals slaapzak, matje en/of regenkleding). 

 Zorg dat rugzak niet zwaarder is dan 10% van lichaamsgewicht)  

-> UL spullen ook voor kids. 





Kinderen en rugzakken (2) 

 Vanaf de eerste vraag om een rugzak bijv.  

Mammut First Ascent , Vaude  Ayla of Puck (6 tot 14 L). 

 Vanaf een jaar of 6-7 bijv. een Deuter Climber (22 L). 

 Vanaf een jaar of 10-11 bijv. een Osprey Jib (40 L). 



Vervoer eten, spullenboel en 
vermoeide kids (1) 

 Rugzakken  bij  ouders voor volumineus spul is bijna altijd 

noodzakelijk. 

 Rugdrager, minder geschikt voor lange trektochten. 

• Let op onderkoeling, oververhitting en verbranden. 

• 1 rug minder beschikbaar voor spullen dragen. 

• Maar ideaal in zwaar terrein. 

 Buikdrager, ideaal voor de allerkleinsten. 

• Veel controle over het welzijn van de kleine. 

• Ook geschikt in zwaar terrein. 

• 1 rug extra voor een rugzak. 





Vervoer eten, spullenboel en 
vermoeide kids (2) 

 Wandelbuggy, is prima optie bij 1 kind. 

• Zorg voor een driewieler met 3 grote wielen (een jogger). 

• Geen zwenkwiel! (gaat kapot, rolt slecht op onverhard terrein). 

• Rug vrij voor rugzak. 

• Gemakkelijk plat slapen. 

• Zelfstandig op en af kunnen stappen. 

• Zwaardere lasten kunnen onderin en/of aan de kar (maar beperkt qua 

volume). 

 





Vervoer eten, spullenboel en 
vermoeide kids (3) 

 Bolderkar (Rambler), ideaal voor gezinnen  met meerdere 

kinderen. 

• Een echte lastdrager. In rugzakken hoeven alleen nog maar slaapzakken, 

reservekleding en regenkleding. 

• Een opvouwbaar plankje over de bankjes zorgt ervoor dat kinderen nog 

bovenop de spullen kunnen zitten. 

• Maxci cosy en/of babynest past er op. 

• 10 dagen Haervejen met 10 dagen droogvoer, iedere dag 18 liter water in 

zakken. Kookspullen, tent, slaapmatjes, speelgoed, reparatiespullen, bijl, 

zaag en takelmateriaal. 

• Met 1 kind kan meestal ook het volumineuze spul nog op de kar. 

 





Vervoer eten, spullenboel en vermoeide 
kids (5) 

 Bagagekarretje (Wheelie), ideaal als je alleen  het eten voor 

het gezin moet meenemen en kids hun eigen kampeerspullen 

kunnen dragen. 

• Er is een model waarop ook 1 kind kan zitten, maar met beperkter 

pakvolume. 

• Met name voor het eten, water, kookspullen en takelmateriaal.  

• Evt. 2 wheelies. Rugzakken blijven mogelijk voor volumineus materiaal. 





Tent (4 personen) 
 Streef onder de 5 kg te blijven,  hoe lager hoe beter. 

 4 persoons lichtgewicht tent, bijv. Hilleberg Nallo 4GT (3,4 kg).  

• Praktisch voor 3 personen. 4e (meestal de kleinste) kan evt. in de vestibule. 

 4 persoons vis-a-vis, bijv. Nordisk Rago (rond de 6 kg).  

• Is zwaarder maar 2 aparte slaapcabines, lekker ruim.  

 Lichtgewicht tipi 6p voor 4 personen, bijv. Seekoutside ( 2,5 Kg). 

• Heel veel ruimte, erg licht in verhouding tot de ruimte. 

• Geen binnentent (veel voordelen, behalve als je bang bent voor beestjes). 

 Tarpen. 

• Gewichtswinst beperkt (bivakzakken nodig). 

• Effectief zijn er mogelijkheden maar minder comfort & lastiger bij kleine kinderen. 

 Twee 2 persoons trekkerstentjes. 





Slaapzakken 
 Kinderslaapzakken hebben zelden een temperatuuropgave.  

• Prima voor zomer maar onbetrouwbaar in lente en herfst.  

 Slaapzakken voor volwassenen zijn betrouwbaarder. 

• In kortere standaardlengtes te krijgen 1,65m 

• Bijv. Mammut Ajungilak 3 Season Kompakt. (1,4kg) en Western Mountaineering 

Ultralite (800 gr.). 

• Evt. Spanbandje gebruiken om in te korten. 

•  Met baby’s oppassen met volwassenslaapzakken of juniorslaapzakken (te groot). 

 Dons , synthetisch of combinatie (ongelukjes). 

 Maatwerk en semi-confectie slaapzakken.  

• Materiaal, isolatie en maatvoering keuzevrij. 

• Bijv. Tatteljee, Lowland, Cumulus, Z-packs (VS). 



Slaapmatten 
 Gewicht- en volume besparing  op lengte en soort isolatie. 

 Korte matjes, 120 cm. 

• Bijv. Thermarest  selfinfl. is wat zwaarder en meer volumineus maar steviger dan 

lichtere en compactere opties zoals de Neo air of Xtherm en de Exped down of 

synmatten. 

• evt. aanvullen met lege rugzak en/of korte gesloten celschuimmatjes (in repen 

snijden en weer tapen tot harmonica omwille van kleiner pakvolume). 

 Gesloten celschuim, zeer robuust (bijv. Z-rest).  

• Op volle lengte kan je deze combineren met korte 120 selfinfl. bij kouder weer. 

 Baby’s en koters op matje houden. 

• Tussen tassen leggen of lichtgewicht wiegje (Tatteljee, DIY of travelcot). 

 Vastleggen door ze op te spannen onder een (fleece)dekentje. 





Eten en dieet 
 Zorg voor eten dat ze lusten (probeer dingen thuis uit)! 

 Gewicht en volume besparing door gedroogd voedsel. 

 Gedroogd fruit bij drogisten, poedermelk (Nido) en noodles bij 

toko’s. 

 Onderweg  extraatjes vers kopen bij gelegenheid. 

 Zelf drogen bij dieet of kieskeurige eters. 

• Droogplanning maken, het is veel werk. 

• Complete maaltijden in een keer drogen of grote batches van 

maaltijdonderdelen, bij verpakken maaltijden samenstellen.  

• Neem een zak losse kruiden, boullion blokjes e.d. mee. 

• Rehydrateren -> aan de kookbrengen, 1- 5 minuten door koken, 15 minuten 

wegzetten in een cosy. 



Koken en brandstof 

 Gewicht en volume besparing: brandstof onderweg verzamelen 

of kopen bij gelegenheid. 

 Koken op houtvuur waar dat kan, zeker op langere tochten. 

• Water koken op houtvuur bij ontbijt en avondeten. 

• Onderweg omwille van tijd koken op gas, benzine of spiritus. 

• Bij koken op hout altijd nieuw hout verzamelen en klein maken voor volgende 

kookbeurt (droogtijd). 

 Ideale combi is hout en spiritus (cup past in houtbrander). 





Alles wat je thuis laat 
is mooi meegenomen! 

 
Dubbelgebruik verlicht! 

 
Vragen? 
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www.rugzaklopers.nl 
Sander Woutersen, Stand 2.G.22 


