
Vereniging de Rugzaklopers

Workshop “Wat gaat er in mijn rugzak en wat niet?”

Fiets- en wandelbeurs 2015



Wie ben ik?

Marloes Fraij

25 jaar 

(bijna) 2 jaar lid

Gek op wandelen, 

kamperen, koken en 

sporten
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Wie zijn de Rugzaklopers? 

• Vereniging met 250 leden van 20 tot 60 jaar en ouder

• Overnachten op kleine campings en paalkamperen 

• Recreatief wandelen en vrijblijvende deelname

• Wandelen het hele jaar door in de weekenden

• Bij voorkeur over onverharde paden en door mooie 
landschappen

• Dagafstand tussen 15 km en 25 km

• Zelfvoorzienend met eigen uitrusting en eten
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De Rugzaklopers onderweg

Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide

Laag Holland 
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Wat neem ik mee? 

• Rugzak

• Tent 

• Slaapzak 

• Slaapmat

• Kooktoestel

• Kleding

• Eten en drinken

• Toiletartikelen

• Overige dingen 

Na de presentatie volgt een 
demonstratie van de inhoud van 
een rugzak
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Inleiding
Deze workshop gaat uit van een standaard uitrusting voor een 
weekend

Wat je meeneemt hangt af van een aantal factoren:

• Klimaat / seizoen

• Gebied waarin je loopt

• Bevoorradingsmogelijkheden onderweg

• Persoonlijke voorkeur 

• Lichamelijke conditie 
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De trekkingrugzak
• Inhoud: 55 tot 80 liter

• Gewicht: 1,8 kg - 3 kg

• Draaggewicht: 10 kg - 20 kg

• Regenhoes

Zwaardere lasten vergen vaak zwaardere 
rugzakken, op het draagcomfort letten is 
dan erg belangrijk
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Het afstellen van de rugzak
• 1. Heupband

• 2. Stabilisatiebandjes

• 3. Schouderbanden

• 4. Borstbandje

• 5. Loadlifters

Eenmalig: instellen ruglengte bij aanschaf
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Het gewicht achter de schouders 
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Functie loadlifters 
Rugzak voldoende lang voor

ruglengte, anders geen functie 

(minimaal 25-30 graden)

Verplaatsen zwaartepunt, 

ook om het lichaam even te

ontlasten (afwisseling)
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De trekkerstent
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Trekkerstenten
• Materiaal: (ripstop)polyester, (ripstop)nylon of cuben fibre

• Modellen: tunnel, koepel, hybride, geodeet of tipi

• Gewicht: 1 kg -2,5 kg eenpersoons tent, 2 kg - 4 kg tweepersoons tent

Optioneel: grondzeil ter bescherming tentzeil

• Bivakzak en/of tarp: 400 g - 800 g, minder comfort
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Trekkerstenten

• Omvang tent en luifel

• Voor welke seizoenen geschikt

• Opzetgemak

• Eén of twee ingangen

• Binnentent apart afbreekbaar van buitentent of niet

• Zelfdragend of niet

• Coatings buitentent: polyester vaak PU

(naden getapet), nylon meestal siliconen
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Tarp

Tunneltent

Hybride tent



Slaapzak
• Mummieslaapzak, dekenmodel of quilt

• Tochtslurf, tochtkraag en aantrekkoorden

• Twee, drie of vier seizoenen (temperatuurbereik)

• Vulling: dons of kunststofvezel

• Lengte en constructie 

• Inpakken: rits open en proppen

• Lakenzak

• Kussentje (optioneel)
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Kunststofvezelslaapzak

• 20 tot 35% zwaarder dan dons

• Beter geschikt voor vochtige omstandigheden 

• Goedkoper 

Donzen slaapzak

• Hoge isolatiewaarde (let op: vocht)

• Klein pakvolume

• Laag gewicht

• Tijdig professioneel (laten) wassen 

Slaapzak
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Slaapmat
Mat van gesloten-celschuim

• Lichtgewicht, groot pakvolume

• Bestand tegen een stootje

• Hard, niet comfortabel

Zelf opblazende mat

• Zwaar, gemiddeld pakvolume

• Kan lek gaan

• Redelijk comfortabel

• Goede isolatie (hoe beter, hoe zwaarder) 17



Luchtbed met warmte-isolatie

• Klein - gemiddeld pakvolume, kan lek gaan 

• Licht tot acceptabel gewicht, hoog comfort

• Zeer hoge isolatie (winterkamperen)

Luchtbed met reflectie-isolatie

• Klein pakvolume, kan lek gaan

• Licht tot redelijk lichtgewicht

• Hoog comfort

• Redelijke goede isolatie

Slaapmat
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Kooktoestellen
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• Efficiënt (vooral met windscherm)

• Brandstof is bijna overal te verkrijgen

• Benzine blijft bij lage temperaturen branden

• Veel lawaai

• Regelmatig onderhoud nodig (spare kit)

Benzinebrander
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Gasbrander
• Efficiënt, relatief laag gewicht

• Hoog gebruiksgemak

• Stabiliteit afhankelijk van model

• Brandt schoon

• Minder geschikt voor lage temperaturen

• Gastankjes soms moeilijk verkrijgbaar
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Spiritusbrander
• Betrouwbaar, kan erg licht zijn

• Stille brander, lastiger als het vriest

• Weinig onderhoud nodig

• 2-3x langere kooktijd 
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Houtbrander
• Kan erg licht zijn

• Stille brander maar rookt veel

• Weinig onderhoud nodig

• 2-3x langere kooktijd 

• Brandstof is lastig (vocht)
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Pannen
Aluminium: licht, goedkoop, bakt snel aan, lastig schoonmaken

RVS: zwaar, sterk, makkelijk schoon te maken

Titanium: extreem licht, sterk, 

slechte warmte geleiding, duur

Geanodiseerd aluminium of RVS :redelijk licht,

robuust, makkelijk schoon te maken, 

evt. met anti-aanbaklaag 24



Kleding 
• Afhankelijk van seizoen en plaats

• 3-lagen systeem

• Muts

• Minimaal 2 paar extra sokken

• Kleding goed waterdicht inpakken

Optioneel: 

• Pet en handschoenen

• Slippers of sportsandalen 

• Buff of sjaal 25



Toiletartikelen
• Kleine (reis)verpakkingen

• Multifunctionele zeep

• Sneldrogende, lichtgewicht handdoek

• EHBO-set / medicijnen

• Tekenpincet 

• Toiletpapier (zakdoekjes)

Optioneel:

• Zonnebrandcrème (huid + lippen)

• Afterbite en anti-mug 26



Eten en drinken 
Waterzak of -fles, mok, bestek (spork), aansteker of lucifers, mes

Optioneel: waterzuivering, afwasmiddel, ¼ schuurspons, snijplank, 
theedoek

• Drinken onderweg: 1-2 liter, dagelijks verversen

• Eten onderweg: gedroogd of vers 500g-1000g p.p. per dag

• Tussendoor: candybars, noten, chocolade, mueslirepen, soep

Optioneel: noodmaaltijd
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Overig
• Telefoon

• Kaarten

• Kaartenmap 

• Kompas

• Reparatiemateriaal (tape, 
garen, tie-wrap)

• Zonnebril 

• Hoofdlamp of zaklamp

• Zitmatje 

Optioneel: 

• Wandelstokken

• GPS

• Verrekijker en fototoestel

• Plastic zakken 

• MP3-speler, boek, E-book

• Kaars

• Extra tarp
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Samenvattend in kilo’s
Geschat minimaal gewicht Geschat maximaal gewicht 

Rugzak 2,0 kg 3,0 kg

Eenpersoonstent 1,5 kg 2,5 kg

Slaapzak 1,0 kg 2,0 kg

Slaapmat 0,3 kg 1,0 kg

Kleding 1,0 kg 3,0 kg

Kookgerei 1,0 kg 3,0 kg

Toiletartikelen 0,5 kg 1,0 kg

Overige 1,5 kg 3,0 kg

Totaal gewicht 8,8 kg 18,5 kg
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Alles wat je thuis laat, is meegenomen!

Dubbelgebruik verlicht!

Vragen? 30



Een keertje meelopen? 

27 – 29 maart Kennismakingsweekend Nijmegen / Groesbeek

Kom voor meer informatie naar onze stand 2.E.10 

of kijk op www.rugzaklopers.nl
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En dan nu de praktijk!
• Wat zit er in onze rugzakken?

• Wat heeft meerdere functies?

• De gewichtsverdeling

• De volgorde van inpakken

• Hoe zit een rugzak goed?

• Verdere vragen?
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