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„There is something much more important than love and justice: Survival!”
(Cynisch studentenprotest aan Princeton University om het moraalloze in onze moderne maatschappij aan te klagen)

Kamperen in de winter is één van de
meest uitdagende niet competitieve
sporten binnen het bereik van alle gezonde mensen. Het is een uitdaging
zowel voor de fysiek, de kracht, de
uithouding als het moreel van de beoefenaar. Tegelijkertijd kan het ook
uitzonderlijk gevaarlijk zijn, vooral
voor de onvoorbereide trekker die
niet de juiste voorzorgsmaatregelen
heeft genomen of niet over de juiste
kennis en materiaal beschikt. Het
grootste gevaar schuilt in bevriezing,
onderkoeling en oriëntatieproblemen.
Met de juiste kennis en materialen
zijn deze drie gevaren makkelijk te
voorkomen.
Deze gids is verre van een volledige
cursus of handleiding, hij is tegelijkertijd een leidraad en een waarschuwing om de winterkampeerder aan te
zetten tot een goede voorbereiding,
gesterkt door de kennis en ervaringen
van zijn voorgangers.
Daar waar de trekker vermoedt gevaren tegen te komen die meer kennis
vereisen dan wat hier in de brochure
staat, gaan we er van uit dat de lezer
zichzelf informeert en op zoek gaat
naar specifieke documentatie en kennis. Zo zal bijvoorbeeld het trekken in
extreem koude omstandigheden zoals
in de poolgebieden of in het hooggebergte vanaf 2500 meter een grotere
praktische kennis vereisen dan wat je
hier kan vinden.

„das Glück is dort wo du nicht bist”
Deze zin uit een lied van Franz
Schubert uit het begin van de 19de
eeuw drukt het levensgevoel uit dat
men algemeen aanduidt met de
naam romantiek. Het Duits kent
daar een treffend woord voor,
Sehnsucht, het verlangen naar een
onbekende wereld die verondersteld
wordt beter te zijn dan de wereld
van de eigen dagelijkse
beslommeringen.
Een wereld waarnaar je als een soort
graalridder op zoek bent, maar waarvan je bij voorbaat weet dat ze nooit
zal worden gevonden.
Maar de weg, de zoektocht zelf,
blijkt al boeiend genoeg te zijn,
daarvan getuigen de levensweg en
interesse van de auteurs. Altijd met
hun gedachten in en bij de natuur.
Steeds op reis, ook al zijn ze
thuis aan het werk.
Beide auteurs hebben een ruime ervaring in verblijven in de natuur.
Steeds op zoek naar mooie ervaringen reisden ze samen met vrouw en
kinderen door koude en warme streken. Steeds de grenzen verleggend,
altijd op avontuur, maar zonder ondoordachte risico’s te nemen.

Anthologie is een ontwerp- en vertaalbureau gespecialiseerd in het samenstellen,
herstructureren en vertalen van technische
publicaties en handleidingen. Door moderne lay-out hulpmiddelen, vertaalprogramma’s en digitale druktechnieken kan
Anthologie afgewerkte producten leveren.
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Beroepshalve is Peter steeds bezig met het creatieve
avontuur van ontwerp en structuur. Peter zit diep ingeworteld in Bergsportvereniging Klein-Brabant met
de organisatie van de wereldbeker leadklimmen en
het begeleiden van sportklimster en dochter Celine
Cuypers. We gaan ervan uit dat de drang naar avontuur door deze bijdrage gestimuleerd zal worden
zonder evenwel te vergeten dat aan alles risico’s verbonden zijn.

Walter De Raedt werd geboren
in 1960 en is tegelijkertijd een
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Samen verzorgen ze regelmatig opleidingen en informatie-avonden over winterkamperen
en sneeuwtrekkings voor alpiene verenigingen en avontuurlijke reizigers.
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In de zomer kamperen op de
rand van de gletsjer is ook een
vorm van winterkamperen.
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A. Beknopte gids voor de winterkampeerder
Planning en voorbereiding
Een wintertrekking voorbereiden vergt heel wat tijd. De plaats en de omstandigheden van de trekking moeten nauwkeurig worden bestudeerd alsook de mogelijkheden en beperkingen van de
deelnemers. Al deze factoren spelen mee om het doel, het tijdstip en de duur van de trekking
vast te leggen. Als je eenmaal een doel in gedachten hebt, kan je een analyse beginnen maken.
Heel je reis wordt zo in delen opgesplitst als benodigde materialen, marsplan, objectieve en subjectieve gevaren, alternatieven,…
Benodigde materialen
Wat je aan materialen in je rugzak stopt, is sterk afhankelijk van je reisplannen en van je eisen
aan comfort. Als je de materiaalbesprekingen leest, zal het duidelijk worden welke materialen jij
specifiek wil meenemen. Achteraan vind je ook een opsomming die je als leidraad kan gebruiken om je eigen lijst samen te stellen.
Marsplan
Heel wat factoren samen bepalen waar en hoelang er dagelijks kan worden gestapt:
• Het einddoel van de trip
• De route – langs paden of niet
• Hoeveelheid sneeuw
• Sneeuwkwaliteit – poeder, compact, harde bovenlaag, of gevarieerd
• Sneeuwsporen volgen of zelf sporen trekken
• Hoogteverschillen – klimmen gaat traag terwijl afdalen snel kan gaan
• Manier van trekken – te voet, sneeuwraketten, langlauf of touringski
• Ervaring en fysieke conditie van de groep
• Grootte van de groep
• De te trotseren koude
• De te vervoeren bagage
Met al deze factoren in het achterhoofd is het mogelijk een tijdschema en een route op te stellen. Schrijf dit keurig in een tabelletje, afstanden, terrein, oriëntatiemarkeringen, benodigde
kaarten, specifieke gevaren.
Flexibel schema
Houd er in eerste instantie rekening mee dat in wintercondities alles ongeveer dubbel zolang duurt
(kamp opstellen en afbreken, koken, sanitair, enz.) Bekijk vooraf of er op de geplande route voor
elke dag een mogelijke kampplaats is. Kijk ook of er geschikte plaatsen zijn vóór de geplande kampplaats ingeval je het gestelde doel niet haalt. Onderzoek alternatieve routes om de trip in te korten indien de condities slechter worden of bij problemen. Op plaatsen waar regelmatig sneeuwstormen voorkomen kan het zijn dat je vijf dagen in je tent opgesloten zit. Probeer je toch verder
te trekken dan zal de afstand die je aflegt kort zijn en een grote inspanning vragen. Dit vergt heel
wat speurwerk op kaarten en andere informatiebronnen. Informeer vooraf bij parkwachters, boswachters, ranchers, politie over kampeerbeperkingen en -toelatingen. Zij kunnen je meestal ook
informeren over de toestand van de sneeuw, mogelijke gevaren, de mogelijkheid om rivieren over
te steken enz.

Lawinegevaar: diverse ski- en
alpineclubs geven praktische
opleidingen over deze
gevaren.
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Verzwarende omstandigheden
Door dikke pakken verse sneeuw, kan je niet veel verder dan 10 km per dag stappen. Als de sneeuw
vast is en er niet al te veel hellingen zijn, kunnen langere tochten worden overwogen. Met langlauf-, telemark- of touringski’s kan je langere tochten maken dan met sneeuwraketten. Enige ervaring is hierbij natuurlijk wel vereist.
Tochten bij temperaturen kouder dan –20 °C verlopen heel moeizaam. De in te ademen lucht is
pijnlijk en je kan niet langer dan enkele minuten zonder handschoenen werkzaamheden uitvoeren. Wind maakt de koude nog ondraaglijker. Alleen ervaring en een goede voorbereiding kan
je nog helpen om de tocht aangenaam te maken. Gelukkig komen in onze streken dergelijke temperaturen zelden voor. Maar als je naar het noorden reist, moet je hier wel op voorbereid zijn.
Objectieve gevaren
Objectieve gevaren vinden hun oorspong in de geologische toestand en meteorologische omstandigheden van de regio waar je op avontuur gaat. Hier moet je vooraf in je marsplan enige reserve voor inbouwen. Niet alle moeilijkheden en gevaren kan je voorzien. Wanneer er zich gevaarlijke situaties voordoen, moeten deze deskundig worden benaderd of moet je terugkeren tot een
veiliger plek en een andere reisroute kiezen.
Subjectieve gevaren
Subjectieve gevaren zijn een gevolg van handelingen, gebrek aan ervaring, fysieke en psychische
toestand van het individu of tochtgenoten. (Ongeveer 75 % van de ongevallen is hieraan te wijten.) Subjectieve gevaren zijn te vermijden door kennis en ervaring.
Alternatieven

Oefening baart kunst.

Zweden biedt de winterkampeerder mooie en niet al te
extreme mogelijkheden om een
wintertrekking te maken. Koude
gegarandeerd. In de kerstperiode zijn de dagen wel aan de
korte kant. Torsby: zon op om
9u30, onder om 14u18.
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De tochtplanning moet zo opgesteld zijn dat op gelijk welk moment een alternatieve route of tijdsplanning kan worden gekozen. Bestudeer en documenteer vooraf enkele uitwijkingsmogelijkheden
zodat je de tocht indien nodig voortijdig kan onderbreken of inkorten. Als je sneller opschiet dan
gepland, kan je makkelijk een volgend doel bereiken indien je hierop goed bent voorbereid. Vooraf
extra waypoints instellen in je GPS kunnen wijzigingen in je route vergemakkelijken.

B. Persoonlijk materiaal
De enige manier om ‘s winters warm te blijven is voldoende aantal lagen kleding dragen en weten
hoe ze efficiënt te gebruiken. Dit is niet alleen levensnoodzakelijk, maar bepaalt ook in sterke mate
het comfort van je tocht en het plezier dat je eraan beleeft. Het kan niet de bedoeling zijn om
zo veel mogelijk ontberingen te doorstaan, maar wel zoveel mogelijk genieten van de natuur in
de winter en de sportieve prestatie.

1. Warmteverlies
Het lichaam is vergelijkbaar met een kachel. Het lichaam produceert warmte door chemische reacties, die op gang worden gebracht door de noodzaak om het lichaam op de juiste temperatuur
te houden en door fysieke beweging. De geproduceerde warmte verdwijnt echter door conductie,
convectie, straling en ademhaling en moet dus permanent worden aangemaakt. Als de fysieke
inspanning stijgt, stijgt ook de warmteproductie en omgekeerd. Maar als er te veel warmte wordt
geproduceerd, moet ze ook weer worden afgevoerd. Ons lichaam beschikt over een aantal
middelen om de temperatuur nauwkeurig te regelen.
De sleutel tot een goed warmtegevoel is het zoeken naar een evenwicht tussen isoleren en verluchten.

2. Isolatie
De isolatiewaarde van kleding staat in verhouding tot het materiaal, de laagdikte en de hoeveelheid ingesloten luchtcellen.
De keuze van het materiaal bepaalt de snelheid van het warmtetransport. Door zijn grotere dichtheid zal een metalen ritssluiting warmte veel sneller transporteren dan een weefsel.
Warmte heeft meer tijd nodig om door een dikke dan door dunne laag te dringen.
De hoeveelheid ingesloten luchtcellen van een stof bepaalt grotendeels de isolatiewaarde ervan.
De luchtcellen moeten klein genoeg zijn zodat er geen natuurlijke convectie door luchtstromen
in ontstaat. Dergelijke luchtstromen worden zelfs gemeten in luchtruimten kleiner dan 0,5 mm
doormeter. De luchtcellen in de stof direct tegen de huid worden opgewarmd door het lichaam
en vormen een warme laag rond het lichaam. Hoe dichter de materie is, hoe sneller ze via conductie warmte kan afvoeren. De dichtheid van lucht is vele malen kleiner dan die van textiel.
De kleren houden je niet warm, het zijn vooral de ingesloten luchtcellen die zorgen dat de warmte niet verloren gaat.

3. Het principe van de lagen
De sleutel tot efficiënte isolatie is het dragen van verschillende lagen kleding. In veel vakliteratuur lees je over het drielagensysteem. De eerste laag in direct contact met je lichaam moet (transpiratie)vocht afvoeren zodat je lichaam zo droog mogelijk blijft. De tweede laag is de eigenlijke
isolatielaag. De derde tenslotte moet je beschermen tegen externe invloeden zoals wind en regen.
In werkelijkheid zal je meer lagen kleding dragen, maar elke laag zal doorgaans tot een van deze
drie onderverdelingen behoren. Moderne technologieën in de kledingindustrie slagen er ook al
in om twee functies tegelijkertijd te vervullen. Denk bijvoorbeeld maar aan GoreTex™ dat zowel
ademend als beschermend is. Of fleece-materialen die worden gelamineerd zodat ze winddicht
of zelfs een waterdichte buitenlaag krijgen zonder hun ademende en aangenaam aanvoelende
eigenschappen te verliezen.
Elke laag heeft een eigen isolatiewaarde aan luchtcellen. De verschillende lagen geven je de mogelijkheid om de totale isolatiewaarde te regelen wanneer het kouder of warmer wordt of wanneer
je activiteit verandert. Als je teveel kleren draagt, oververhit het lichaam en begin je te zweten
wat in extreme wintercondities onaangenaam en soms gevaarlijk kan zijn. Het is van belang om
de juiste verhouding te vinden tussen het aantal lagen en je activiteitsniveau.
Als je met een goed gevulde rugzak een helling aan het opstappen bent, draag je waarschijnlijk
niet meer dan een licht truitje. Als je stopt om te rusten, daalt je activiteitsniveau en krijg je binnen enkele minuten een koud gevoel. Het is van belang om een extra laag kleren bij de hand te
hebben tijdens een rustperiode. Wacht niet te lang om deze te gebruiken.
Als je tijdens een skiwandeling aan een helling bergop komt en je moet hard op je stokken duwen
om erop te komen, dan begin je te zweten. Trek voor je aan deze helling begint je jas of trui uit
om oververhitting te voorkomen.
Waarom zou je niet al die lagen aanhouden en gewoon maar wat zweten? Warmteverlies van
een nat oppervlak kan meer dan 25 maal zo groot zijn dan van een droog oppervlak (door de
hogere dichtheid van water). Als je gaat zweten en helemaal nat wordt, verlies je meer warmte
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door verdamping en een snellere conductie. Dit merk je snel als je je activiteiten vermindert. Omdat
lucht kouder dan –5 °C bijna geen vocht meer bevat, verlies je ook nog door de ademhaling een
hoeveelheid water. Teveel waterverlies leidt tot uitdroging met een verhoogd risico op onderkoeling.
Dat zijn te veel negatieve factoren om te negeren.
Hoeveelheid water in lucht bij 100 % relatieve vochtigheid
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Gram water per kilogram lucht
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Relatieve vochtigheid 100 % (dauwpunt)

Convectie zorgt voor het grootste warmteverlies in de meeste omstandigheden. Voor een goede isolatie moet de buitenste laag winddicht zijn. Als je
in een wollen trui op een winderige helling staat, dringt de wind door de openingen in de wol en blaast de warme isolerende luchtlaag vlak bij de huid weg.
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Trekken in de winter is dus een constant proces van het aantal lagen aanpassen
om comfortabel warm te blijven. Je moet dus een groot aantal dunne lagen
kleren dragen om nauwkeurig je warmtehuishouding te kunnen regelen.

Een ander belangrijk verlies van warmte door convectie is de luchtverplaatsing onder de kleding. Bij bewegingen wordt de opgewarmde lucht onder
je kleding als het ware weggepompt en wordt er terug koude lucht aangezogen. Zorg dat elke laag afzonderlijk voldoende afgesloten is, door ritsen,
knopen, klittenband,… Losse kleding pompt veel warme lucht weg. De kleding moet dus goed passen zodat er geen grote luchtruimten ontstaan,
0
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50 maar mag ook niet te strak zitten, anders wordt de isolatielaag samengedrukt,
Temperatuur in °C
waardoor er minder gesloten luchtcellen zijn. Bovendien wordt de bewegingsvrijheid hierdoor beperkt. Openingen in lagen kunnen worden gebruikt om te ventileren bij
oververhitting zonder dat een laag moet worden uitgetrokken. Het openen van ritsen onder de
armen en aan de zijkant van een broek is een goede methode om te ventileren bij oververhitting of terug te sluiten bij koude.

Het contactvlak met koude is
groter dan het te isoleren vlak
waardoor de efficiëntie van de
isolator sterk daalt.

Merinowol is heel fijne wol
afkomstig van het Merinoschaap
uit Nieuw-Zeeland. De schapen
leven er in extreme omstandigheden en trotseren er zowel lage
als hoge temperaturen.
De wol van dit schaap is zo geëvolueerd dat het schaap zijn
temperatuur in beide omstandigheden heel goed kan regelen.
Merinowol bevat veel poriën
waardoor hij beter ademt en
krult veel minder waardoor hij
dan weer niet kriebelt. Vandaar
dat kleding van merinowol in
zowel de zomer als de winter
prettig om dragen is.

Een andere regel is dat de efficiëntie van kleding proportioneel is tot de diameter van het lichaam
die ze bedekt. Dus een bepaalde dikte aan isolatie rond het lichaam is efficiënter dan diezelfde
dikte rond bijvoorbeeld de armen, benen of vingers. In theorie is voor de dunnere lichaamsdelen dus een dikkere kledinglaag nodig om dezelfde isolatiewaarde te bereiken. Maar in werkelijkheid geeft dat alleen maar een heel pak extra gewicht, en de bewegingsvrijheid wordt meer
beknot dan wat het waard is aan isolatie. Een dikke laag kleren rond het lichaam houdt de levensnoodzakelijke inwendige temperatuur op peil, ook al is er een groter verlies aan de uiteinden ervan.
Heb je ooit al gemerkt dat je handen kouder worden nadat je een dun paar handschoenen hebt
aangetrokken. Paradoxaal! Dit is omdat bij isolatie rond een rond oppervlak het contactvlak met
de koude omgeving langswaar je warmte verliest, groter is geworden dan het te isoleren contactvlak. Dit is vooral het geval bij kleine rondingen, zoals vingers, waar de totale isolatie-efficiëntie proportioneel verkleint naarmate de kromming scherper wordt. Een dunne isolatielaag verhoogt eerder het warmteverlies in plaats van het te beperken. Als de laag dikker wordt, verhoogt
de isolatiewaarde, maar in verhouding tot de dikte is de efficiëntie laag. Het is dus niet aangewezen dunne vingerhandschoenen te dragen. Een combinatie van dunne handschoenen, dikke
wollen wanten en een overwant in een wind- en eventueel waterdicht materiaal zijn aanbevolen. De vingers hebben het effect dat ze in wanten elkaar warm houden. Voor werkzaamheden
kunnen de wanten tijdelijk worden uitgetrokken als de werkzaamheden niet lang duren of het
activiteitsniveau hoog is.

4. Textielmaterialen
Katoen
Katoen is meestal zinloos in wintercondities. Het transporteert weliswaar water, net zoals polypropyleen, maar katoen absorbeert het vocht in de luchtcellen. Dit geeft een verlies aan luchtcellen, een hoog warmteverlies door verdamping en moeilijk te drogen kleding.

Zijde
Zijde isoleert goed, is licht en soepel en voelt nog prettiger aan dan katoen, tenminste zolang de
stof droog blijft. Natte zijde daarentegen isoleert slecht en heeft iets glibberigs. Draag je zijden
ondergoed, dan kan je je dus beter niet in het zweet werken. Zijde voldoet redelijk
voor bivakmutsen en onderhandschoenen.

Wol
Wol haalt zijn isolatiekwaliteit uit de elastische, driedimensionale zigzagstructuur van
de vezels. Hierdoor wordt er lucht vastgehouden tussen de vezels. Afhankelijk van
de manier van verwerken kan een wollen trui 60 tot 80 % ingesloten lucht bevatten. Wol kan een grote hoeveelheid aan vocht absorberen zonder een klammig en
koud gevoel te geven, omdat het vocht opgenomen wordt tussen de vezels. Zelfs
als de wol nat is, bevat hij nog voldoende ingesloten luchtcellen om isolerend te wer6

ken. Het nadeel van wol is dan ook dat hij veel water kan bevatten (tot meer
dan 1/3 van zijn gewicht) waardoor natte wol heel zwaar wordt. Wol verliest
het opgenomen vocht traag met een klein afkoelingseffect. Wol kan zeer dicht
worden geweven waardoor het redelijk winddicht is. Wol kan tegen de huid
wel irriterend zijn en sommige mensen zijn er allergisch voor.
Veel kledij wordt dan ook samengesteld uit verschillende materialen met elk
hun eigen goede eigenschappen. Warme, zachte en sterke sokken kunnen zo
samengesteld zijn uit bv. 65 procent Merinowol, 20 procent nylon, 10 procent zijde en 5 procent Spandex. (Spandex is een sterk en elastisch polymeerplastiek dat vergelijkbaar is met polyurethaan.)

Fleece
Fleece is een synthetisch materiaal (polyester, polyolefin, polypropyleen enz).
Het materiaal heeft dezelfde isolatiewaarde als wol maar met dat voordeel dat
het minder water absorbeert en sneller droogt. Het wordt gemaakt in verschillende diktes, wat een goede regeling van de lagen mogelijk maakt. Het
nadeel van fleece is dat het niet wind- en waterdicht is. Zorg dat zeker één
fleecelaag (best de buitenste) voorzien is van een windstoppend/waterafstotend laminaat.

Softshell–hardshell
Deze begrippen slaan op de buitenste kledinglaag. Het grote verschil tussen
beide begrippen is te vinden in de buitenstof en het winddichte materiaal. Een softshell met een
gladde buitenstof van geweven microvezel is over het algemeen meer waterafstotend dan een
softshell met een buitenstof van fleece of windstopper-fleece. Voor de softshell zijn er drie variabelen: winddichtheid, waterafstotendheid en ademend vermogen. Naarmate je meer ademend
vermogen verlangt, zal je moeten inboeten aan winddichtheid en waterafstotendheid. Een
hardshell is winddicht en waterafstodend en in geval van GoreTex™ ook ademend.

Polypropyleen en andere hydrofobe stoffen
Polypropyleen is een synthetische kunststofvezel met luchtcellen. De vezels kunnen geen water absorberen. De vezel is
hydrofoob en leidt het water weg van de bron: het lichaam.
Polypropyleenlagen hebben het meest effect als ze rechtstreeks tegen de huid worden gedragen, want ze houden de
huid droog en verminderen het warmteverlies door verdamping. Als het vocht door het lichaam afgescheiden wordt, verdampt het, maar elke bijkomende millimeter afstand tussen
de huid en de plaats van verdamping vermindert het warmteverlies van het lichaam tijdens de verdamping. De vezels van
sommige stoffen zijn hydrofoob, andere stoffen hebben een
moleculaire buitenlaag om hetzelfde effect te bereiken.

Superdunne vezels

GoreTex™ kleding is winddicht,
waterdicht en toch ademend. De
microscopische poriën zorgen
ervoor dat waterdamp van binnen naar buiten kan. Bij extreme
koude is het filterend vermogen
minder werkzaam en kunnen
miniscule ijskristallen toch door
de poriën van GoreTex™ naar
binnen dringen.

Het principe van deze vezels is dat hoe dunner ze zijn, hoe
meer luchtcellen ertussen zitten voor dezelfde dikte. In laboratoriumomstandigheden zijn deze vezellagen bijna dubbel zo warm als dezelfde dikte in dons.
Alleen zijn ze 40 % zwaarder. Deze vezels worden geweven en zijn daarom geschikt voor de
buitenste kledinglagen, jassen, broeken, handschoenen. De allernieuwste materialen zijn superdunne vezels die het lage gewicht van dons benaderen en die gebruikt worden als alternatief
voor dons in slaapzakken en pooljassen. Ze geven eenzelfde warmte-isolatie als dons zonder de
bekommernis over het nat worden.

Dons
Veren zijn een zeer effectieve isolator. Ze hebben veel luchtcellen en een zeer laag gewicht. Het
grootste probleem met dons (en dat kan een groot probleem zijn) is dat het water absorbeert.
Als de veren nat worden, klitten ze samen waardoor er luchtcellen verloren gaan. In wintercondities moet je bijzondere voorzorgen nemen opdat het dons niet nat wordt. Bijvoorbeeld een dampscherm in een donzen slaapzak zorgt ervoor dat hij droog blijft. En dons past zich in een slaapzak zeer goed aan rond de gebruiker zodanig dat er geen grote luchtruimtes zijn waar warmteverlies
door convectie kan ontstaan. Dons is ook goed samendrukbaar waardoor het makkelijker in een
rugzak kan worden gestopt. Dat is dan ook weer een nadeel want door het lichaamsgewicht wordt
het dons samengedrukt en heb je een extra isolatiemat nodig, meer dan bij synthetische slaapzakken.
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Sommige mensen zijn ook allergisch aan dons. De kwaliteit van een donzen slaapzak is afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte dons. Je
moet ook bijzondere aandacht besteden aan de constructie van de
compartimenten. Dons bestaat uit losse veertjes en die kunnen zich verplaatsen. Een donzen slaapzak met slechte of te weinig compartimenten heeft dan ook makkelijk koude plekken.

Polarguard™, Hollofil™, Quallofil™ en andere
Deze synthetische vezels worden hoofdzakelijk gebruikt in slaapzakken
en isolerende buitenkledij zoals overjassen. De vezels hebben veel gesloten luchtcellen (maar niet zoveel als dons). Hun grootste voordeel is dat
ze geen water absorberen en dat ze vlug drogen. Polarguard™ wordt
gemaakt in grote lappen. Hollofil™ is een vezel zoals Polarguard™
maar met een luchtkanaal. Dit geeft de vezel meer gesloten luchtcellen en daardoor isoleert hij beter. Quallofil™ is een verbetering van de Hollofil™ door vier holle
ruimtes in de vezel.
‘Denier’ of ‘yarn
denier’(garennummer) is een
eenheid van gewicht voor een
afzonderlijke vezel in een
gesponnen garen. Hoe hoger de
‘denier’, hoe stugger de vezel.
Denier wordt uitgedrukt in gram
per 9000 meter vezel.

Dryline, Supplex Hydrofil Nylon Mesh en Dynamic
Dryline™ bestaat uit een waterafstotende (hydrofobe), zachte, warme vezel aan de binnenzijde en een sterk vochtaantrekkende (hydrofiele) slijtvaste vezel aan de buitenzijde. Het materiaal is licht en duurzaam en transporteert damp snel naar de buitenlaag en houdt de huid droog.
Supplex™-nylon is een synthetisch equivalent voor katoen. Het voelt even aangenaam aan als
katoen, maar heeft niet de nadelen ervan. Het is zacht, soepel, slijt- en scheurbestendig en droogt
snel. Door de maasstructuur (mesh) is het licht en transporteert het makkelijk vocht weg van bij
de huid en kan het toch heel wat lucht insluiten.
De meeste rekkende materialen (stretch) zijn gebreid en daardoor kwetsbaar. Dynamix™ is een
geweven en in alle richtingen rekkend materiaal dat kan worden gebruikt op plaatsen die sterk
aan slijtage onderhevig zijn. Het wordt meestal op een ander rekkend materiaal toegepast bv. knielappen op klim- en skibroeken.

Cordura
Cordura (DuPont) is een van de sterkste en meest duurzame nylons die momenteel in de kledingindustrie wordt gebruikt. De vezelsterkte en stijfheid wordt uitgedrukt in Denier yarn (D).
Voor kleding, bv. jassen voor motorrijders, wordt garen van 500 D gebruikt. Voor rugzakken tot
1000 D. Op zichzelf is het nylonweefsel niet waterdicht. Daarom wordt het gecoat met polyurethaan. Een meerlaagse behandeling wordt toegepast voor een nog betere waterdichheid. De
delen van kleding die aan extreme slijtage onderhevig zijn, worden verstevigd met Kevlar.

Dampscherm (Vapour Barrier)
Een andere manier om in de winter warm te blijven is het gebruik van een dampscherm. Het
lichaam verliest permanent water, ook als het niet actief is. Je merkt het niet, maar het warmteverlies blijft aanhouden tot de relatieve vochtigheid groter is dan 70 %. Zo kan je tot 0,6 liter per
24 uur ongemerkt zweten. Om 1 gram water in damp om te zetten, heeft het lichaam ongeveer
580 calorieën nodig en dit kan nog oplopen als het zweet scheikundig vermengd is met zouten
en vetten. Het lichaam verliest dus permanent energie door het permanente vochtverlies en door
het zweten door activiteit. Een dampscherm is een semi-waterdicht kledingstuk dat belet dat er
waterdamp van het lichaam wordt afgevoerd. Bij het minste zweetverlies loopt de vochtigheid
tegen de huid op tot het lichaam een te hoge vochtigheid meet en het permanente zweten wordt
uitgeschakeld. Dit voorkomt onnodig afkoelen en vertraagt uitdroging.

Reddingsslee met Cordura
afdekkap.

Kevlar, gesponnen uit paraaramide heeft een bijzonder
grote treksterkte, laag gewicht,
kleine rek en is bestand tegen
relatief hoge temperaturen.
De treksterkte van paraaramidevezels is ongeveer 5 tot 8
keer zo hoog als die van staal bij
gelijk gewicht.
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Een dampscherm wordt niet onmiddellijk tegen de huid gedragen omdat het verdampen van water
direct tegen de huid dan weer leidt tot extra warmteverlies. Je draagt best een polypropyleen of
andere hydrofobe laag direct tegen de huid omdat die het vocht van de huid weg transporteert.
Een dampscherm werkt effectief bij sommige mensen in sommige omstandigheden. De efficiëntie
van een dampscherm is afhankelijk van een aantal factoren: activiteitsniveau, hoeveel men
zweet en het comfort in een vochtig milieu. Als men niet actief is, zoals ‘s nachts in een slaapzak met een dampscherm, werkt het systeem optimaal. In een slaapzak met een dampscherm
kan je comfortabel slapen bij temperaturen 10 graden kouder dan zonder. Hoe dan ook, sommigen vinden het klammig gevoel erger dan de koude. Zij opteren dan ook beter voor een beter
geïsoleerde slaapzak.
Een dampscherm in een slaapzak heeft bij extreme koude nog een ander voordeel. De waterdamp
van het lichaam ontsnapt naar boven toe in en door de slaapzak. Als het vocht de koude bereikt,
condenseert het en verandert het in water. Bij extreme koude bevriest het meteen. Na een aantal dagen neemt het vochtgehalte toe in de slaapzak. Als je hem niet kunt laten uitdrogen, wordt
de slaapzak elke dag zwaarder. De hoeveelheid gesloten luchtcellen vermindert wanneer ze opge-

Klittenband sluit de
mouwen rond de polsen
waterdicht af.

Ruime capuchon met voldoende verstelmogelijkheden
houdt het water buiten.

De mouwen zijn lang
genoeg om bij elke beweging tot over de pols te
sluiten.

Ritsen onder de armen zorgen
voor voldoende ventilatie,
ook als de jas niet open kan.

De rits is afgedekt
met een dubbele
overslag. Dit houdt
regen en wind tegen.

Zakken hebben een ruime
overslag en zijn goed toegankelijk, ook mét gordel en
rugzak.

Een taillekoord houdt de
warme lucht binnen en de
koude wind buiten.

Een verlengde achterkant
beschermt de rug beter in
alle omstandigheden.

vuld worden met water. Water is bovendien een goede geleider van warmte-energie, waardoor
de isolatiewaarde van de slaapzak snel daalt.
Bij grote activiteit – bv. skiën – en met een dampschermsok moet je goed in de gaten houden
hoe en hoeveel je zweet. Als je veel zweet, zal je polypropyleen sok volledig doorweekt zijn alvorens je lichaam het automatische zweten uitschakelt. Het vocht tegen de huid zal eerder leiden
tot meer warmteverlies. Als je lichaam stopt met zweten alvorens je sok helemaal doorweekt is,
dan werkt het dampscherm. Water tegen de huid leidt tot warmteverlies, waterdamp niet.
Experimenteer of een dampscherm al dan niet bij je werkt.

Stralingsisolatiematerialen
Een ander deel van het warmteverlies van het lichaam wordt veroorzaakt door straling. Een manier
om dit stralingsverlies te beperken, is door de straling terug te kaatsen. Je kan reflecterende materialen gebruiken zoals aluminium gecoat plastiek. Dit principe wordt gebruikt voor reddingsdekens en soms ook bij slaapzakken, slaapmatjes, grondzeilen en handschoenen. Zilverkleurige tenten zijn meer bedoeld om de zon te weerkaatsen dan om de warmte binnen te houden.

5. Kleding
Hoofd
Het hoofd heeft een groot oppervlak in verhouding tot het volume en bovendien is het doorweven met vele aders. Hierdoor kan het warmteverlies zeer groot zijn (tot 70 %). Daarom zijn
hoofddeksels in de winter essentieel.
Een bivakmuts (balaclava) is zeer efficiënt en veelzijdig. Neem steeds minstens twee mutsen mee
– een dikke en een dunne – om de isolatie te kunnen regelen. Als tweede muts kan een zogenaamde buff uitstekende diensten bewijzen. Met wat fantasie kan dit eenvoudige kledingstuk
voor vele doeleinden gebruikt worden.
Een gezichtsmasker kan noodzakelijk zijn bij sterke wind om bevriezing van gezichtsdelen te voorkomen. Ook hier kan de buff gebruikt worden. Bij extreme koude is het eerder hinderlijk, want
dan vriest er te veel vocht aan, waardoor het warmteverlies weer vergroot.
Een gezichtsmasker zul je zelden
nodig hebben. Het wordt pas
een noodzaak bij zeer lage temperaturen of snijdende wind.

Een poolbont – pelsje rond de kap – zorgt bij extreme temperaturen voor een microklimaat voor
het gezicht, de uitgeademde waterdamp sublimeert op de enorme hoeveelheid bonthaartjes. Een
veeg met de handschoen verwijdert alle ijskristallen van het bont. Het poolbontje staat doorgaans
op een vooruitstekende capuchon zodat de wind niet direct op het aangezicht blaast.
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Een zonnebril is in besneeuwde landschappen onontbeerlijk. Daar sneeuw ongeveer 70 % van
het UV-licht weerkaatst, is een bril die 100 % UV-licht filtert noodzakelijk. De donkerte van een
bril is afhankelijk van de omstandigheden. Doorgaans delen fabrikanten brillen op in 4 categorieën, waar 1 een lichtgekleurde zonnebril is voor zomergebruik. Categorie 2 is ideaal voor de zomer
en voor in de auto. Categorie 3 is een goed model voor gebruik in de sneeuw tijdens de winter,
ook nog geschikt voor in de auto. Categorie 4 is uitsluitend geschikt voor gebruik in de sneeuw
en op gletsjers, deze bril is te donker voor gebruik in de auto (verlies aan contrast en dieptezicht).
Brillen van categorie 3 en 4 zijn bij gebruik in de auto doorgaans te donker en kunnen gevaarlijk zijn wanneer je een tunnel inrijdt of zelfs onder een bomenlaan doorrijdt.
Sommige fabrikanten maken ook melding van infrarood-bescherming. Dit is alleen relevant
voor gebruik op zeer grote hoogte (boven de 5000 meter).
Bevestig je wanten met een
koord aan je mouw om verlies
te voorkomen.

Brillen voor wintertrekkings zijn best voorzien van zijbescherming met voldoende verluchting tegen
condensatie. De echt goede brillen voor wintergebruik zijn gemaakt uit een dubbele laag glas die
als isolator werkt. Aandamping is een van de grootste problemen bij alle brillen, vooral tijdens
intensieve bezigheden. Sommige brillen zijn voorzien van een anticondensatielaag, maar zelfs
dan is aandamping onvermijdelijk.

Handen
Wanten zijn warmer dan vingerhandschoenen omdat je minder last hebt van de vergroting van het koeloppervlak. De vingers houden elkaar ook warm. Wanten zijn moeilijk om werkzaamheden mee uit te voeren. Bij wanten heb je soms ook het
probleem dat er luchtruimtes ontstaan die bij bewegingen de
warme lucht naar buiten pompen.

Ook voor de handen telt het
drielagensysteem: zijden onderhandschoenen, warme wollen of
fleece handschoenen, waterdichte overhandschoenen.

Een goede combinatie is een binnenhandschoen in een dun
materiaal (zijde is zowat mee van het beste), daarover dikke
wollen handschoenen uit een isolerend materiaal of wanten (de
keuze wordt bepaald door wat en hoeveel je met je handen wil
kunnen doen). Bij sterke wind is een winddichte overhandschoen noodzakelijk. Als het niet zo heel koud wordt – temperaturen van maar enkele graden onder nul – dan zijn waterdichte overhandschoenen noodzakelijk. De sneeuw smelt en
maakt je handschoenen nat. Als je toch je handschoenen nat maakt, maak dan je dunste handschoenen nat, deze drogen makkelijker.

Voeten
Het juiste schoeisel vinden, hangt af van de geplande activiteiten, de temperatuur en de omgeving. De twee meest algemene manieren om te trekken in de winter zijn sneeuwraketten of ski’s.
Op plaatsen waar minder dan 10 centimeter sneeuw ligt, kan je gewoon trekken in bottines.
Bij het kiezen van het juiste schoeisel let dan op volgende dingen:
• In de loop van de dag zwellen je voeten een beetje, als je dus ‘s ochtends schoenen past, moet
je ze iets te groot nemen.
• Rechter en linker voet kunnen verschillend zijn, pas dus altijd beide schoenen aan.
• Kies voor schoenen die hoog genoeg zijn zodat ze extra steun geven aan de enkels.

Gebruik waterafstotend vet om
je leren botinnes te behandelen.
Met een haardroger kan je
het vet sneller in het leer
laten dringen.

• Voor trektochten in de sneeuw moeten ze ook perfect waterdicht zijn. Kies voor die modellen die tegelijkertijd waterdicht en ademend zijn. Vooral de verbinding tussen zool en bovenwerk moet goed afgewerkt zijn. De klassiek gestikte modellen zullen na enkele jaren juist daar
gaan lekken.
• Als je veel lange staptochten maakt, kies dan voor een verwisselbare zool. (bv. Vibram)
• Waarvoor de schoen geschikt is wordt bepaald door de soepelheid van de zool. Hoe ruwer
het terrein, hoe meer er van de voetspieren wordt gevraagd. Om dit op te vangen, moet de
zool stijver zijn. De gewenste stijfheid van de schoen hangt niet alleen af van het terrein, ook
lichaams- en rugzakgewicht, looptechniek en uithouding spelen een rol.

Skischoenen
Een bottine met goede steun aan de enkels is noodzakelijk om het extra gewicht van de
rugzak op te vangen. Een ski-overschoen kan nodig zijn bij zeer lage temperaturen.

Stapschoenen
Gewone wandelbottines zijn niet voldoende bij moeilijkere tochten. Ze hebben niet de nodige luchtcellen voor een goede isolatie en zijn niet stijf genoeg voor een goede steun.
Volgende opties zijn mogelijk:
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• Geïsoleerde laarzen
Het meest bekend zijn de laarzen van Sorel™ en de Moon Boots™ (Mickey Mouse
schoenen) van Tecnica. Dit zijn volledig rubberen of met leer gecombineerde laarzen die
een extra wollen, vilten of schuimrubberen binnenschoen hebben voor de nodige isolatie. Er zijn veel slechte versies van deze laarzen, let hiervoor op. De zware laarzen van Sorel™
zijn geschikt voor temperaturen tot – 40 °C. De Moon Boots zijn meer geschikt voor het
lichtere wandelwerk, terwijl de Sorels of gelijkaardige winterlaarzen ontworpen zijn voor
extremere activiteiten in het poolgebied. Als je in te diep in het water stapt wordt de vilten of schuimrubberren binnenschoen nat en deze is zeer moeilijk te drogen. Sorel-laarzen kunnen worden gebruikt met sneeuwraketten, stijgijzers (crampons) en soms ook met
speciale bindingen op ski’s.
• Zware leren bergbottines
Zware leren bergbottines zijn thermisch minder isolerend. (Niet aanbevolen voor extreme koude daar ze uitsluitend bestaan uit een ongevoerde harde leren laag.) Bij minder extreme omstandigheden zijn bottines bruikbaar, maar ze moeten goed waterdicht zijn. De
sneeuw smelt op de schoenen en het leer verzadigt. Zorg dat je bottines voldoende groot
zijn zodat je drie paar sokken kan dragen (de middelste sok kan dan een vapour-barriersok zijn). Als ze stijf genoeg zijn, kunnen ze worden gebruikt met crampons. Afhankelijk
van de koude kunnen extra overschoenen worden gebruikt.
• Plastieken bergbottines
Plastieken bergbottines worden gebruikt met een vilten of schuimrubberen binnenschoen.
Schuimrubber moet met gesloten cellen zijn om voldoende isolatie te bieden. Door hun stijfheid zijn ze meer geschikt voor technisch klimmen – bv. op ijshellingen – dan voor de kampeerder. Ze zijn doorgaans zeer warm en kunnen makkelijk op skibindingen en stijgijzers
worden bevestigd.
• Codering van bottines
De verschillende fabrikanten gebruiken een verschillende systeem om aan te duiden in hoeverre hun bottines geschikt zijn voor het gebruik van crampons. De systemen zijn niet eenduidig, de verkoper kan je daarin adviseren.
Wie al eens in de winter wil gaan
kamperen, kiest best voor stevige
leren bergbottines.

B0 of A/A en B: Niet geschikt voor crampons, alle bottines zonder label kunnen hierbij worden ingedeeld. Soepele wandelbottines, die zelfs niet stijf genoeg zijn voor een flexibele
crampon. Het plooien van de bottine kan de crampon er doen afspringen. Geschikt voor
zomerwandelingen, zonder zware rugzak.
B1 of B/C: Deze categorie bottines heeft een iets stijvere middenzool en kan occasioneel
en voor een korte periode worden gebruikt met een flexibele crampon. Geschikt voor zware
wandeltochten in het laaggebergte. Alleen geschikt om kleine gletsjers te dwarsen.
B2 of C/D: Een volledig stijve bottine die weinig meeplooit en een goede enkelsteun biedt.
Speciaal ontworpen voor het gebruik met crampons, winterwandelingen en lichte klimpartijen. Best gebruikt met een flexibele crampon.
B3 of D/E: Een bottine ontworpen voor technisch klimmen, ijsklimmen, gletsjertochten.
Volledig stijve – doorgaans plastieken – buitenschoen met een binnenschoen. Wordt best
gedragen met een stijve crampon.

Natte schoenen
Na de tocht moeten natte schoenen zo snel mogelijk worden gedroogd. Plaats
ze op een goed verluchte en lichtjes verwarmde plaats.
Om het ergste vocht te verwijderen kan je er opgefrommelde kranten in stoppen.
Deze moeten er na een uur terug worden uitgehaald.
Je kan ook een product gebruiken als zeoliet, dit is een natuurlijk mineraal dat snel
vocht absorbeert. Het is verpakt in luchtige zakjes en verkrijgbaar in elke skisportwinkel. Het zakje met zeoliet moet later op de verwarming terug worden
gedroogd.

Sokken

Speciale vapour barrier sokken.
Gewone winkelzakjes zijn ook
wel bruikbaar, maar die zijn
absoluut niet ademend.
Goed voor rustige activiteiten,
niet geschikt voor lange
dagtochten.

Één van de beste manieren om de voeten warm te houden, is verschillende
lagen te dragen. Start met een dunne polypropyleen sok als contactlaag met de
huid om het vocht weg te leiden. Hierover draag je 1 of 2 paar wollen sokken of
een combinatie van wol en nylon. Zorg dat de buitenste sokken groot genoeg zijn zodat
ze comfortabel over de ondersokken passen. Als ze spannen, beperken ze de bloedsomloop wat kan leiden tot bevriezing. De voeten droog houden, is belangrijk om ze warm
te houden. Het kan dus zijn dat je van sokken moet wisselen.
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Een poeder van aluminiumhydroxide (of aluminiumoxide) kan helpen. Bergbeklimmers
doen soms al een week vooraf van dit antizweetpoeders in hun schoenen om het zweten
te stoppen. Veelvuldig gebruik van die poeders is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht om zeker te zijn dat het niet schadelijk is. Gebruik in kleine hoeveelheden heeft tot nog
toe niet geleid tot nadelige effecten.

Geïsoleerde pantoffels
Sokken met inzetstukken
hebben geen naden, ze zijn
sterker en comfortabeler.

Zachte schoenen van synthetisch isolatiemateriaal met een schuimrubberen zool isoleren
je van de grond. Ze zijn aangenaam om te dragen in de slaapzak.

Kampoverschoenen
Deze zachte overschoenen met een geïsoleerde bodem kunnen worden gedragen over de
pantoffels om in het kamp rond te lopen of voor een nachtelijk bezoek aan het bos.

Hoge beenbeschermers

Smeer vóór je tocht de ritsen
van je gamashen en tent in met
watervrije vaseline. Zo bevriezen je ritsen niet en kun je volgende dag je tentje via de voordeur verlaten.

Hoge beenbeschermers zijn zeer effectief bij winteractiviteiten. Ze houden de sneeuw uit
de schoenen en zorgen dat de sokken en de broek droog blijven. Als je met sneeuwraketten of crampons stapt, is je broek beter beschermd tegen beschadiging. Kies een
model dat makkelijk sluit – veters die vol sneeuw hangen zijn moeilijk los te krijgen en als
ze uit de ogen komen krijg je ze er niet meer in met koude handen. Velcro™ sluitingen
zijn te verkiezen boven ritsen of veters. De betere modellen zijn aan de binnenkant van
de benen verstevigd en vooraan voorzien van een haakje dat achter de veters wordt
gehaakt.

Onderkleding
Ondergoed heeft als belangrijkste taak het transpiratievocht snel af te voeren naar de buitenste
kledinglagen zodat de huid min of meer droog blijft. Polartec 100™ is een „Push Pull” weefsel.
Door een verschil in weefselstructuur tussen binnen- en buitenkant wordt zweet van de huid weggetrokken. De binnenste laag is van polypropyleen of polyester en de buitenste laag uit vochtaantrekkend wol of een katoenmengsel. Een nadeel is dat dit materiaal snel zweetgeuren
opneemt. Bij elke gelegenheid dat je een hut of een hotel aandoet kan je best het ondergoed spoelen. Gebruik gewone zeep en wrijf de oksels goed in.
Goed ondergoed is bij wintertrekkings noodzakelijk. Het moet juist van maat zijn en overal contact hebben met de huid, maar het mag absoluut niet spannen – passen is dus noodzakelijk.

Tussenlaag
De tussenlaag moet functioneren als regelaar van de warmte-isolatie voor variërende omstandigheden. Zorg dat ze minstens uit twee – bij voorkeur drie – lagen bestaat. Fleece is het meest
populaire materiaal, het is warmer en slijtvaster dan wol. Het is makkelijk te wassen. De buitenste laag kan best voorzien zijn van een winddichte voering. Polartec 300™ met Windstopper™
is voor wintertochten een standaard.

Buitenste lagen
Het is belangrijk dat de winddichte buitenste laag ook waterafstotend is. In sommige gevallen is
een waterdichte buitenlaag nodig. Buitenkleding moet voldoende kunnen worden geventileerd.
Er is een hevige concurrentie tussen de merken met betrekking tot de waterdichtheid en de ventilatiemogelijkheden. Een volledig waterdichte stof houdt het ingesloten vocht uit de binnenste
lagen bij en dit kan leiden tot warmteverlies en gewichtstoename. Maar als de buitenlaag niet
waterdicht is, kan ze nat worden en bevriezen. GoreTex™ en gelijkaardige stoffen zijn een
oplossing. Deze stoffen bestaan uit een dunne polymeerlaag met minuscule perforaties die groot
genoeg zijn om waterdamp door te laten, maar te klein om waterdruppels door te laten.

Het poolbont vormt een soort
microklimaat rond het gezicht.
Het vocht van de adem condenseert in de pels en kan makkelijk
worden verwijderd door er met
de handschoenen over te
wrijven.

Niets is perfect, GoreTex™ is wel ademend, maar niet zo ademend als een combinatie van
katoen en nylon. Als je opteert voor een volledig winddichte stof, kies dan voor een mengeling
van 65/35 katoen/nylon. Een andere optie is een waterdichte stof te kiezen met voldoende ventilatiemogelijkheden om waterdamp te laten ontsnappen. Denk bijvoorbeeld aan de ritsen onder
de oksels. Als je trekt in koude streken of in het hooggebergte waar het te koud is om te regenen kan je best opteren voor een winddichte stof, maar in onze lage landen komt meer regen
en natte sneeuw voor. Dus zijn goede waterdichte stoffen hier polyvalenter. Kies een jas die voldoende groot is. Als je werkzaamheden uitvoert, moet je je handschoenen, je muts en andere voorwerpen in je jas kunnen stoppen. Er moeten ook voldoende afsluitbare zakken in je jas zijn om
kleine dingen veilig in weg te stoppen.

Sluitingen
Ritsen zijn een onmisbaar onderdeel van winterkleding. Ritsen onder de armen geven goede ventilatiemogelijkheden. Een rits aan de zijkant van een skibroek geeft de mogelijkheid een laag uit
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of aan te trekken zonder de schoenen uit te moeten doen. Aan de sluiting van alle ritsen moeten voldoende lange linten zijn zodat ze met handschoenen open of dicht kunnen worden
getrokken.
Drukknopen kunnen in extreme winteromstandigheden een probleem zijn als de sneeuw ertussen bevriest. Velcro™ werkt veel beter als afsluiting.

6. Beschermtechnieken tegen koude-indringing
Als je ‘s morgens vroeg opstaat en op het einde van de dag op de kampplaats, is je activiteitsniveau laag, en ook de temperatuur. Het is dan nodig om veel lagen aan te hebben – of zelfs allemaal – tot na het ontbijt als je actief begint te worden.
Wanneer je klaar bent om actief te worden, moet je lagen uitdoen omdat je warmte begint te
genereren. Een goede vuistregel is dat je steeds lagen wegneemt tot je het lichtjes koud hebt.
Als je dit niet doet, oververhit je snel en begin je te zweten. Je verliest warmte en na 10 minuten stappen moet je weer stoppen om lagen uit te trekken. Ritsen openen of sluiten, mouwen
op- of afrollen, muts op of af zetten helpen ook om de temperatuur te regelen.
Als je voor meer dan enkele minuten stopt, moet je een laag extra aantrekken om niet af te koelen. Houd steeds een laag bij de hand.
Wanneer je met sneeuw bedekt geraakt, door een val of een sneeuwvlaag, is het belangrijk om
jezelf af te borstelen. Dit nalaten leidt meestal tot het smelten en later terug bevriezen van de
sneeuw tot ijs in je kleding.
Op het einde van de dag, als je activiteit en ook de temperatuur daalt, moet je meer lagen aantrekken. Eens je afgekoeld geraakt, vraagt het heel wat reserves (calorieën) van het lichaam om
terug op te warmen. Doe zo vlug mogelijk meer lagen aan voor je onderkoeld geraakt. Het is goed
om meer aan te trekken dan je denkt nodig te hebben omdat het alleen maar kouder wordt en
de vermoeidheid zorgt voor minder warmteproductie. Als je het toch te warm krijgt, is het beter
te ventileren om de juiste temperatuur te verkrijgen.
Borstel
De borstel is een onmisbaar werktuig voor de winterkampeerder. ‘s Avonds wanneer de tent is
opgezet, trekken we onze jassen van microscopisch weefsel uit en kunnen we de inspanning van
de dag meten aan de laag ijs die zich heeft gevormd tussen het poolbont en op de jas. Dit ijs moet
zo snel mogelijk worden verwijderd en zowel het bont als de jas moeten volledig worden schoongeborsteld. ‘s Morgens, voor het vertrek, moet de binnenkant van de tent ook zorgvuldig worden geborsteld. De tentwanden zijn bedekt met een laag vocht afkomstig van de ademhaling en
kookdamp.

7. Bagage
Rugzak
Voor gelijk welke toepassing worden er speciale rugzakken gemaakt, van kleine dagrugzakken voor gebruik in de stad tot extreem grote expeditierugzakken. Met een goede
rugzak kan je de last langer en comfortabeler dragen. Hij moet groot genoeg zijn om
het nodige materiaal makkelijk en evenwichtig te kunnen bergen. Voor wintertrekkings
is het belangrijk dat alle materiaal makkelijk bereikbaar is en zich vlot laat in- en uitpakken.
Tijdens het dragen mag de rugzak de bewegingsvrijheid van armen, benen, hoofd en
rug zo min mogelijk beperken. Dat betekent dat de rugzak perfect moet passen en dat
de kwaliteit van het draagstel in overeenstemming moet zijn met de duur van de
tocht en het te dragen gewicht.
Om al je bagage te kunnen vervoeren voor een wintertrekking zijn rugzakken van minimum 70 liter aangewezen. Ben je groot en sterk, dan kan je zelfs opteren voor een rugzak tot maximum 100 liter, met dien verstande dat die dan niet volledig mag worden
volgepropt.

Draagsysteem
Er zijn twee types draagstellen: het uitwendige draagframe en het inwendige. Het uitwendige – minder populaire – draagstel bestaat uit een frame van aluminiumbuizen
waarop een nylon zak is bevestigd. Het stijve frame moet de last verdelen over schouderen heupriem. De schouderriemen moeten in lengte kunnen worden afgesteld om de
steunpunten van de rugzak aan te passen aan de ruglengte van de drager. Rugzakken met
een vaste rugmaat worden alleen toegepast bij dag- en klimmersrugzakken (hier worden
minder zware lasten mee vervoerd en de constructie is lichter). Via de lengte van de schou-
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derriemen met stabilisatieriempjes en de heupriem kan de rugzak nog worden bijgeregeld.
De rugzak moet best op de maat van de drager worden gekocht (maten van 2 tot 5 verkrijgbaar). Op het frame moeten zachte delen zijn aangebracht die een goede steun geven
in de onderrug en verder nergens de rug raken. Bij het passen moet je er goed op letten
dat je met het hoofd nooit tegen de metalen buizen kan botsen. Rugzakken met een extern
frame hebben een hoger zwaartepunt en slingeren, waardoor je makkelijk het evenwicht
verliest, wat een nadeel is bij het skiën.

Elk individu heeft een verschillende bouw, de rugzak moet
dan ook individueel worden
afgesteld.

Modernere rugzakken zijn voorzien van een ingewerkt frame. Dat is doorgaans een aluminium of kunststof gebogen lat die centraal in het ruggedeelte van de rugzak zit.
Hierdoor zijn er geen scherpe of harde uitstekende delen. Daar het draagstel gebogen is,
blijft er altijd een verluchtingsruimte tussen de rug en de rugzak. Het aanhechtingspunt
van de schouderriemen is bij de meeste modellen in de hoogte regelbaar (zelfs met maataanduidingen). Hij kan dan makkelijk op een andere rug worden afgesteld.
Rugzakken met inwendig draagframe zijn omwille van hun betere pasvorm en lager
zwaartepunt te verkiezen voor gebruik bij wintertrekkings. Met gel gevulde draagriemen
zijn het meest comfortabel wanneer je, vooral in de winter, een zware rugzak moet
dragen.

Waterdichte rugzak

Het is moeilijker te voorspellen
wat je nodig hebt dan te kiezen
wat je niet nodig hebt.

Hoewel de meeste rugzakken waterdicht zijn, leert de ervaring toch dat materiaal regelmatig vochtig of nat wordt. Het vocht dringt door de naden of ritsen of het loopt langs
openstaande kleppen binnen. Gebruik plastieken zakken om al je bagage van een extra
waterdichte verpakking te voorzien. Het is goedkoop en werkt perfect.
Er zijn in de handel verschillende rugzakovertrekken verkrijgbaar. Ze werken meestal
goed en houden materiaal en rugzak droog en schoon. Vooral de combinatie poncho met
rugzakovertrek is populair.

De rugzak inpakken

Op een paar uitrustingsstukken
na (zoals omvangrijke slaapmatten), moet alle bagage in de
rugzak passen. Ook al heeft de
rugzak nog zoveel handige
bandjes, de zaken die daaraan
hangen geraken makkelijk verloren, beschadigd, brengen je uit
balans of zorgen ervoor dat je
ergens blijft aanhaken.

Over de optimale ligging van het zwaartepunt verschillen de meningen, maar over één
ding is men het eens. Het zwaartepunt moet in ieder geval zo dicht mogelijk bij de rug
liggen, anders word je min of meer achterover getrokken. Uiteraard laat je het niet zover
komen en bied je tegenstand. Dat doe je door diverse spieren te spannen en iets voorover te buigen. Het zwaartepunt van de rugzak komt daardoor enigszins in lijn met heupen en benen. Maar dit voorover buigen kost spierarbeid: hoe verder het zwaartepunt van
de rug vandaan ligt, hoe meer energie je verspilt.
Het juist inladen van je rugzak is sterk afhankelijk van de activiteiten die je gaat ondernemen. Voor voettochten in gemengd terrein is een zwaartepunt vlak onder de schouderbladen waarschijnlijk het ideale compromis. Voor eenvoudig en vlak terrein mag het
wat hoger liggen en voor klauterwerk moet het zwaartepunt weer zakken. In de halve maan
tegen je rug berg je dan de zwaarste spullen op.
De gewichtsverdeling moet ook evenwichtig zijn zodat de rugzak niet naar links of rechts
overhelt. Let er ook op dat er geen scherpe dingen tegen je rug aanduwen of het nylon
kunnen beschadigen.
Dingen die je tijdens de wandeling nodig hebt stop je ook best niet onderaan.

Opmerkingen
Zorg dat je extra ruimte hebt in je rugzak of gebruik een extra waterdichte zak om de
kleding die je uittrekt tijdens zware inspanningen in te stoppen. Dit wordt dikwijls vergeten en de kleding hangt dan los aan de rugzak en wordt vochtig en vuil.

Slaapzakken

Een binnenslaapzak in nagenoeg
waterdichte nylon is een ideaal
dampscherm (vapour barrier).
Nylon kan je in vele stoffenwinkels kopen.
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Slaapzakken voor wintertrekkings moeten geschikt zijn voor temperaturen lager dan die je werkelijk zal meten. Nogal wat verkopers geven twee waarden op voor slaapzakken. De minimumtemperatuur en de comforttemperatuur. Ga steeds voort op de comforttemperatuur. Als
er maar één waarde opgegeven wordt, kan je er van uit gaan dat dat de uiterste minimumtemperatuur is. Er zijn verschillende materialen als isolatie beschikbaar in slaapzakken: dons,
Primaloft™, Microloft™, Qualofill™, Polarguard™ enz. Best geschikt zijn de mummie slaapzakken
met een kap omdat die het minste grote luchtruimtes rond het lichaam hebben. Let erop dat
er steeds een tochtstrip is langs de rits en aan de nek. Slaapzakken met dubbele rits zijn aan te
bevelen bij extreme koude. Koop nooit een te grote slaapzak. De lege ruimten leiden tot warmteverlies door convectie. Als de slaapzak te groot is, trek dan extra lagen kleren aan om de lege
ruimten op te vullen. Je kan opteren voor een expeditieslaapzak die geschikt is tot – 25 °C of
voor een drieseizoenenslaapzak die geschikt is tot – 10 °C met een dampscherm (Vapour
Barrier) binnenslaapzak, dit geeft ± 10 °C extra warmte, of voor een bivak buitenslaapzak die

ook ongeveer 10 °C extra warmte geeft. Een tweede grotere zomerslaapzak die je over je winterslaapzak trekt geeft 15 tot 20 °C extra comfort. Elk van deze opties heeft voor- en nadelen
met betrekking tot de prijs, het gewicht en het volume in je rugzak.
Schud je slaapzak op zodat hij een zo groot mogelijk volume heeft en laat hem zo even rusten.
Als je geen dampschermzak hebt, kan je altijd je regenkledij aantrekken in je slaapzak die dan werkt
als een vapour barrier.
Wanneer de temperatuur niet veel onder de 0 °C daalt, is het moeilijk om je
slaapzak droog te houden. De condensatie in de tent druppelt op de buitenkant van je slaapzak. Een aluminium reddingsdeken kan helpen – als je tenminste een vapour barrier gebruikt. Lig ook nooit tegen de zijkant van de tent.

Slaapmatjes
Het is belangrijk om jezelf ook te isoleren van de grond. Gebruik een schuimrubberen mat van minimum 12 mm dik (20 mm aanbevolen) of een zelfopblazende mat (Thermarest™). Gebruik alleen een mat die lang genoeg is
zodat je volledige lichaam van de sneeuw geïsoleerd is.
Geribbelde matten zijn niet geschikt. In de ribbels stapelt condensatie zich op
tot ijsklompjes.

C. Koken en eten
Voor een wintertrekking heb je speciale voeding nodig. Niet alleen voor het normale verbruik voor
fysieke inspanningen, maar ook om warm te blijven heeft het lichaam heel wat extra energie (calorieën) nodig. Het vraagt ’s winters ook meer dan dubbel zoveel tijd om voedsel te bereiden dan
in de zomer. Samen met de temperatuur daalt ook de eetlust, zelfs als de vraag van het lichaam
naar energie stijgt. Als het eten niet goed smaakt, wordt het niet gegeten. In sommige gevallen
moet men zich letterlijk forceren om te eten. Het gebruik van een kruidenmengeling kan hier wonderen doen.
Neem voor drie personen twee middelgrote kookpotjes mee. Als de potjes onderaan zwart worden, zet ze dan op een krant. Het roet is moeilijk van je potjes te wassen in de sneeuw. Zorg dat
je kookstel voldoende zuurstof krijgt en goed is afgesteld zodat de potjes niet al te snel zwart
branden.
Eet uit de beker van je thermos en gebruik alleen een lepel.
Een drinkbeker met deksel kan goed dienst doen als drinkfles en drinkbeker.

1. Hoofdbestanddelen
Alle voedsel bestaat uit een verhouding van drie basisingrediënten: koolhydraten, vetten en proteïnen, die worden aangevuld met water, vitamines en mineralen. Elk van deze basisonderdelen
kan door het lichaam worden omgezet in eenvoudige suikers om dan door het lichaam te worden verbrand voor de productie van energie. Maar de tijd nodig om voedsel in suikers om te zetten varieert. Hoe complexer de moleculen, hoe meer tijd er nodig is. Dus koolhydraten worden
sneller omgezet in suikers dan proteïnen en proteïnen sneller dan vetten.
Een standaardverhouding van een winterdieet is 50 % eenvoudige suikers en complexere koolhydraten, 20 % proteïnen en 30 % vetten.
Suikers bevatten ongeveer 5 calorieën per gram, ze worden snel opgenomen door het lichaam
en kunnen vrijwel onmiddellijk worden verbrand.
Proteïnen bevatten meer dan 5 calorieën per gram, ze worden traag opgenomen en omgezet in
suikers door het lichaam. Proteïnen worden in het algemeen gebruikt voor het onderhoud van
het lichaam en voor de aanmaak van weefsel.

De inox thermos is onmisbaar
voor de winterkampeerder.
Koop een thermos met een
brede hals zodat je hem zonder
je handen te verbranden met
een kookpotje kan vullen.

Vetten bevatten meer dan 9 calorieën per gram, ze worden traag omgezet in suikers, maar geven
het lichaam energie en warmte over een lange periode. Het vraagt wel meer energie en water
om vetten om te zetten.

2. Vitaminen en mineralen
Bijna alle voedsel bevat vitaminen en mineralen. Voor een trekking korter dan 7 tot 10 dagen zijn
geen speciale vitamines vereist. Voor langere intensievere trips en expedities zijn supplementaire
vitamines en mineralen noodzakelijk. Raadpleeg een diëtist.
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3. Vereiste calorieën
In het algemeen heb je in de winter meer calorieën nodig, omdat het lichaam meer warmte moet
produceren. Per dag heeft het lichaam voor zijn basiswerking (warmteproductie, ademhaling,…)
ongeveer 1500 kilocalorieën nodig. Bij normale lichaamsbeweging tussen de 2500 en 3000, voor
een gewone trektocht tussen de 3500 en 4000 en voor een wintertrektocht tussen de 4500 en
5000 kilocalorieën. Door de verschillen in lichaamsbouw, leeftijd, metabolisme en gezondheid kunnen deze waarden variëren.

4. Maaltijden
Muesli in een thermosbeker met
volle melkpoeder en gesmolten
sneeuw.

Vermijd vers voedsel in de winter (vers fruit, groenten, eieren). Het bevat veel water of is zwaar
(de rugzak zal al zwaar genoeg zijn). De uitzonderingen hierop zijn kaas, boter of vlees (nodig
voor hun hoog vetgehalte). Neem vooral droog voedsel mee (muesli, pasta, rijst, bloem, granen,
aardappelvlokken), gebakken droge koeken of gevriesdroogd voedsel (duur maar licht, ook
makkelijk klaar te maken, wat brandstofbesparend werkt).

Ontbijt
Het ontbijt hoeft geen complexe maaltijd te zijn, maar wel compleet omdat het moet voorzien
in de energie voor een hele dag. Tijd is ook een factor. Je wil immers zo snel mogelijk vertrekken, want van rondhangen in het kamp in de (koude) vroege uurtjes krijg je koude voeten en
een kil gevoel. Omdat water het eenvoudigst klaar te maken is, opteer je best voor voedsel dat
in ieders individuele tas kan worden gemaakt, zoals instant muesli met melkpoeder en margarine, chocolademelkpoeder met extra melkpoeder en margarine en warm water.
De extra toegevoegde volle melkpoeder zorgt voor extra proteïnen en de margarine voor vetten. Bij het ontbijt is het belangrijk niet te veel suikers naar het bloed te sturen. Een mengeling
van de drie hoofdbestanddelen in een juiste verhouding is belangrijk. De suikers zorgen voor een
snelle start, de proteïnen en de vetten helpen je verder gedurende de voormiddag.
Voorbeeld ontbijt: een mengeling van pemmikan, muesli, cacao, volle melkpoeder, gedroogd fruit
met oploskoffie of thee.

Middagmaal
Koffie en thee hebben geen
voedingswaarde, chocomelk is
daarentegen wel energierijk.

Er zijn twee mogelijkheden voor de lunch: een lange of een korte stop. Voor een traditioneel middagmaal moet je een lange stop maken waardoor je het koud kan krijgen. Trek extra lagen aan
tijdens deze stop. Een lange stop vraagt veel tijd tijdens het mooiste deel van de meestal korte
dag, maar geeft wel de mogelijkheid op een rustige manier te genieten van de omgeving. Een
persoonlijk lunchpakket kan worden gegeten tijdens de tocht of tijdens een korte stop aan een
uitzichtspunt, rivier, voor een klerenwissel enz. De korte lunch is minder tijdrovend, maar biedt
geen rustpauze. In beide gevallen moet de lunch bestaan uit de drie hoofdbestanddelen die te
vinden zijn in vlees, kaas, gedroogd fruit, rozijnen, koeken, chocolade enz.
Voorbeeld middagmaal: een persoonlijke heuptas gevuld met
koekjes, gedroogd fruit, chocolade, een stuk kaas en wat pemmikan dat je in de loop van de dag mengt met thee.

Avondmaal
Avondeten met pemmikan, tussen 1/2 en 1 liter soep, een zakje
vriesdroogvoedsel, soms – om de dagelijkse sleur te verbreken –
een vriesdroogfruitslaatje en na de maaltijd, voor je de slaapzak
induikt, een kruidenthee…

Pemmikan is afkomstig van de
Noord-Amerikaanse indianen en
de eskimo’s. Het is een mengsel
van gedroogd vlees, vet en bessen. Het bevat veel calorieën en
kan worden toegevoegd aan
soepen en warm eten.
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Het is goed om het avondmaal met een instantsoep te beginnen
die in ieders individuele tas kan worden gemaakt. Het warmt je
op terwijl je wacht op de hoofdmaaltijd, wat in de winter meestal
een eenpotsgerecht is, om tijd en energie te sparen. Maak een
vette bouillon of soep met een dikkingsmiddel (rijst, noedels,
pasta), wat groenten (bevroren groenten bewaren goed tijdens
een wintertrekking) en proteïnen (vlees, kaas, tonijn, kip uit blik). Kruid het eten voldoende om
de eetlust te bevorderen. Denk eraan dat op het einde van de dag de vermoeidheid wel eens groter
kan zijn dan de eetlust.
Een andere mogelijkheid is om gevriesdroogd voedsel mee te nemen. De bereiding is doorgaans
eenvoudig en vraagt weinig energie: gewoon kokend water toevoegen en klaar is kees. Er zijn
heel wat bedrijven die dergelijke rantsoenen maken, maar ze zijn allemaal veel duurder dan de
basisonderdelen zelf (rijst, noedels). Let op voor de hoeveelheden. Sommige merken zijn nogal
optimistisch over het aantal personen dat je kan voeden met één pakket, anderzijds zal door de
kou de eetlust dalen. Tracht toch voldoende te eten.

Het maal wordt beëindigd met een warme drank (kruidenthee, warme chocomelk) en indien
beschikbaar een dessert. Na de maaltijd moet er nog sneeuw worden gesmolten om een persoonlijke thermos te vullen voor ‘s nachts. Gedroogd voedsel (niet hetzelfde als gevriesdroogd
voedsel) is niet aangeraden omdat het veel water vergt om het terug eetbaar te maken. Ook
de tijd die het vergt om te weken is te lang.

Nachtvoedsel
Neem een deel van het eten van de volgende dag mee in je slaapzak om het te laten ontdooien (kaas, worst). Als je ‘s nachts wakker wordt van de kou of juist voor je gaat slapen is het belangrijk
om proteïnen te eten en geen suikers. Proteïnen worden trager afgebroken en geven daarom warmte voor een langere periode. Als je
suiker eet, warm je snel op, waarna de lichaamstemperatuur weer
daalt, meestal lager dan het vorige niveau.

5. Persoonlijk eetgerief
De enige persoonlijke dingen die je nodig hebt, zijn een (geïsoleerde)
tas en een lepel. Gebruik in winterperioden geen metalen tas of lepel.
Een touwtje tussen beide voorwerpen voorkomt dat je de lepel verliest. Het reinigen van het eetgerief is in de winter meestal niet meer dan even uitwassen met
sneeuw. Voedselresten in de tas zullen niet bederven en afwaswater maken, verspilt te veel energie. De resten zijn een onderdeel van de volgende maaltijd.

6. Voedselverpakking
Voedsel moet altijd worden herpakt om de verpakkingsafval tot een strikt minimum te beperken.
Afval mag nooit zomaar in de natuur worden weggegooid, neem steeds alle verpakkingsafval terug
mee naar huis. Verpak het voedsel in zakjes per type of per maaltijd en label indien nodig. Noteer
hoeveelheden en bereidingswijzen op de verpakking. Wat je tijdens het stappen eet, moet makkelijk met je handschoenen aan kunnen worden geopend. Makreel in blik of andere vis is erg voedzaam, maar de olie en de aluminiumdoosjes vormen wel een probleem. Ze zijn weliswaar licht,
maar volumineus en leeg moeilijk weg te bergen.

7. Kookvuurtjes versus open vuren
In de meeste gevallen zul je een kookstel en brandstof meenemen om te koken. Open vuren zijn
mogelijk op sommige plaatsen, maar in veel bezochte plaatsen is de impact op het milieu onwenselijk. Bovendien is geschikt brandhout in de winter soms moeilijk te vinden. In het kader van ‘spoorloos kamperen’ is het noodzakelijk de aanbevelingen voor het maken van een kampvuur strikt
op te volgen.
Koken op een open vuur is weliswaar sfeervol, maar daarom niet makkelijk. Het vergt enige ervaring om je eten gaar te krijgen zonder dat het verbrandt. Kookpotten worden door het vuur zwartgeblakerd en zijn moeilijk te reinigen. Niet alle kookpotjes zijn geschikt voor het gebruik op een
open vuur.

8. Branders
In de wereld van de branders zijn er twee dingen die niet bestaan: de ideale brander en de ideale
brandstof. Beide hebben met elkaar te maken. Toch is het meestal niet zo moeilijk om voor iedere situatie te bepalen welke brandstof geschikt is.
Kies een brander die geschikt is voor petroleum of benzine – multi-fuel-branders – zij kunnen
door de sproeikop te vervangen worden omgeschakeld. Bij hoge temperaturen is een makkelijk te demonteren vuurtje belangrijk voor het reinigen. Oefen wat met je vuurtje. Door problemen
met voorverwarming komt verstopping meer voor dan bij normale temperaturen. Voor de
voorverwarming bij gebruik van petroleum gebruik je best een vluchtige brandstof – alcohol of
minder aanbevolen benzine. Gebruik siliconenvet voor de smering van de rubberen onderdelen van de pomp. Zorg voor een goede verpakking van de brander.
Neem steeds een houten of kurken (lichter) plankje mee om het vuurtje op te zetten zodat het
geen gat in de sneeuw smelt. Omdat de brander doorgaans veel kleiner is dan de bodem van de
pot is het soms beter om bv een omgekeerd potdeksel als warmteverdeler te gebruiken. Een windscherm helpt ook om de warmte zo goed mogelijk naar de kookpot te leiden.
Het is aangewezen om twee vuurtjes mee te nemen. Als een ervan uitvalt of niet direct opstart,
kan het andere worden gebruikt.
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Zorg dat er nooit sneeuw in je kookstel komt, het zal niet makkelijk
opstarten en de sneeuw is moeilijk te verwijderen.
Een kookvuur opstarten kan in koude winters een probleem zijn.
Gebruik daarom lichte brandstoffen zoals brandalcohol om een vuurtje voor te verwarmen in plaats van petroleum. Als brandstof wordt
Colemanfuel™ of petroleum aangeraden.
Lucifers

Neem voldoende lucifers en aanstrijkstrips mee, verpakt in een waterdicht doosje. Een aansteker werkt alleen als hij droog en warm is, steek
hem daarom in de zak van je broek. Bewaar lucifers en aanstekers op
verschillende plaatsen zodat je steeds vuur binnen handbereik hebt.
Koop lucifers die iets groter en steviger zijn omdat deze makkelijker
aan te strijken zijn met handschoenen.
Oefen op voorhand goed met
het komfoor, knoeien met een
vuurtje is ergerlijk in een
ijskoude tent.

9. Brandstof
Reken op ongeveer 1 liter brandstof per persoon per dag als er sneeuw moet worden gesmolten voor drinkwater. Ongeveer een halve liter volstaat als er drinkwater voorradig is. Neem steeds
voor minstens 1 dag extra brandstof mee voor in geval van slecht weer of als er geen water beschikbaar is.
Het kiezen van een brander begint bij de brandstof. In feite gaat het om een overzichtelijk rijtje
van vier: benzine, petroleum, spiritus of gas. Vaste brandstoffen zoals Esbit of wat je aan brandbaars onderweg tegenkomt (zoals hout) blijven buiten beschouwing, omdat ze hoogstens incidenteel bruikbaar zijn.

Benzine

Lucifers in het klassieke
kartonnen doosje zullen snel
niet meer werken.
Gebruik een filmrol- of ander
waterdicht doosje.

Van alle vloeibare brandstoffen is benzine onder lichtgewichtkampeerders het populairst.
Benzine is er in de vorm van autobenzines of zogenaamde kookpuntbenzines (bijvoorbeeld
ColemanFuel™, wasbenzine, benzine-D, 680). Kookpuntbenzines zijn zuiverder dan
autobenzines, waarin allerlei giftige stoffen zitten om in auto’s een betere verbranding te
geven. Deze stoffen zijn echter bij minder goede verbranding giftig en veroorzaken verstopping van het komfoor.
Benzine is een efficiënte, snelle brandstof met korte kooktijd. Je moet dus minder meenemen. Benzinebranders kunnen zonder problemen worden gebruikt bij extreem lage temperaturen. De keuze uit benzinebranders is groot en zowat overal kan je benzine kopen.
Benzines zijn bijzonder vluchtig en daardoor explosief en brandgevaarlijk. Door die vluchtigheid komen benzinebranders weliswaar ook bij lage temperaturen vrij gemakkelijk op
gang, maar lekt er wat brandstof weg, dan betekent dat direct brandgevaar.

Autobenzine
Het grote voordeel van autobenzine is dat het makkelijk verkrijgbaar is. Hoewel het
gebruik van autobenzine dus onvermijdelijk kan zijn, is het zeker geen ideale brandstof.
Alle soorten autobenzines zijn giftig en daardoor bij onzorgvuldig gebruik schadelijk voor
de gezondheid. Gebruik nooit loodhoudende benzine. Ze bevat vrij hoge concentraties benzeen (tot 5 %) en andere verbindingen die kankerverwekkend zijn. Als brandstof voor auto’s
is de giftigheid geen groot probleem: zolang je het netjes vanuit de pomp in de tank van
een auto giet, adem je weinig benzinedamp in en een automotor verbrandt benzeen voornamelijk tot kooldioxyde en waterdamp. Ook kampeerbranders verbranden de schadelijke stoffen tot niet-giftige gassen, maar tijdens het voorverwarmen of als de brander niet
goed brandt, komen er onverbrande dampen (dus ook giftig benzeen) en koolmonoxyde vrij. Samen met het brandgevaar is dat een goede reden om met autobenzine zo min
mogelijk onder de – altijd geopende – luifel te koken en nooit in een afgesloten tent.
Autobenzines bevatten allerlei toevoegingen voor gebruik bij benzinemotoren, maar die
branders makkelijk verstoppen. Niet alle benzinebranders zijn geschikt voor autobenzine.
Loodhoudende benzine geeft de meeste problemen, maar ook alle soorten loodvrije benzines bevatten stoffen die branders uitschakelen.
Door de toevoegingen geven autobenzines veel roet.

Kookpuntbenzine
Kookpuntbenzines zijn beter voor komforen dan autobenzines. Ze zijn moeilijk verkrijgbaar en duur, maar ze bevatten geen toevoegingen die een brander verstoppen en ze branden schoner. Ze bevatten bijna geen benzenen. In sommige kookpuntbenzines (zoals
ColemanFuel™) zit een kleine hoeveelheid n-hexaan, dat – in geval van blootstelling aan
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hoge concentraties – het zenuwstelsel kan aantasten. Maar omdat de concentratie in
ColemanFuel™ laag is (1-2 %) en ook n-hexaan volledig verbrandt, lijkt er bij normaal
gebruik geen risico te bestaan. Wasbenzine bevat zelfs nog minder n-hexaan.
Kookpuntbenzines zijn minder vluchtig dan autobenzine en daarom veiliger in gebruik. Ze
vragen wel een langere voorverwarming.

Petroleum
Petroleum werd vroeger algemeen als brandstof voor kachels en lampen gebruikt. Nu
gebruikt men petroleum – kerosine – als brandstof voor straalmotoren.
Voordelen

Vergeleken met benzines is petroleum een veel minder vluchtig aardoliedestillaat.
Bij kamertemperatuur verdampt petroleum nauwelijks, zodat er met een geopende fles geen
explosieve situatie zal ontstaan. Met petroleum is het brandgevaar dus aanzienlijk kleiner
dan met benzines.
Petroleum bevat nauwelijks stoffen die echt schadelijk zijn bij inademing en contact met
de huid. Toch is netjes werken aan te raden, want net als alle andere aardoliedestillaten
lost petroleum het beschermende laagje huidvet op, waardoor bacteriën een kans krijgen
om infecties te veroorzaken. Zelfs een minuscule hoeveelheid petroleum kan de smaak van
eten onverteerbaar maken. Petroleumbranders moeten lang worden voorverwarmd en
zolang de verbranding onvolledig is, wordt er roet en koolmonoxyde gevormd. Petroleum
is minder brandgevaarlijk dan benzine maar het is absoluut af te raden om het in een afgesloten tent te gebruiken.
Nadelen

MSR Wisperlite™

Een op petroleum gestookte brander moet altijd meer worden voorverwarmd dan een benzinebrander. Vooral als het koud is, gaat het moeizaam en bij vrieskou is voorverwarmen
met benzine nodig.
De vlam roet sterk zolang de brander nog niet goed heet is. Het brandstofkanaal raakt bij
gebruik van petroleum eerder verstopt dan bij gebruik van kookpuntbenzine en moet daarom regelmatig worden schoongemaakt.

Primus Omnifuel™

De kwaliteit van de petroleum varieert sterk. De zuiverste soort petroleum is de brandstof
voor vliegtuigen (jet fuel). In landen waar alle andere brandstoffen van slechte kwaliteit blijken, kan deze jet fuel een goed alternatief zijn. De onaangename lucht van gemorste petroleum blijft heel lang hangen. Je kunt in plaats van petroleum ook lampolie gebruiken, dat
minder sterk ruikt. Maar lampolie verdampt nog moeizamer dan petroleum, en menige brander die het wel met petroleum doet, krijg je met lampolie niet of nauwelijks aan de praat,
hoe goed je ook voorverwarmt. Diesel is voor wat branders betreft te beschouwen als een
wat dikkere, zwaardere vorm van petroleum. Je kunt het met redelijk succes in enkele branders stoppen, maar het brandstofkanaal raakt snel verstopt.

Spiritus
Spiritus bestaat uit een mengsel van alcohol en water. Er worden twee soorten alcohol voor
gebruikt. Ethanol – alcoholische dranken – en methanol – giftig. Vroeger werd methanol
gebruikt om brandspiritus ondrinkbaar te maken, maar tegenwoordig bestaat brandspiritus meestal uit ongeveer 80 % ethanol, 20 % water en wat onsmakelijke, maar onschadelijke toevoegingen (het etiket hoort volgens de Nederlandse wet te vermelden of er
methanol in zit). Methanolhoudende spiritus is in Nederland gemakkelijk bij buitensportzaken te koop.
Voordelen

Het brandgevaar is veel kleiner dan met benzine of zelfs met petroleum. Steekvlammen
zijn uitgesloten. Als het weer je dwingt om onder de luifel of in de tent te koken, is spiritus een veilige keuze. Hoewel methanol giftig is, vormen de dampen bij normaal gebruik
geen probleem, omdat methanol niet bijzonder vluchtig is. Spiritusbranders zijn betrouwbare branders die het altijd doen. Ze hebben geen brandstofkanaal dat kan verstoppen.
Nadelen

Spiritus is een weinig efficiënte brandstof. Het aan de kook brengen van een liter water
kost met gewone brandspiritus twee tot drie keer meer tijd dan met benzine, petroleum
of gas. Methanol werkt sneller, maar toch nog aanzienlijk langzamer dan gas, benzine of
petroleum. Bovendien heb je ongeveer twee keer zoveel ethanol/methanol nodig voor
dezelfde warmte-opbrengst. Je moet meer brandstof meenemen, wat vooral voor lange
tochten een belangrijk nadeel is. Het is moeilijk verkrijgbaar. De keuze aan spiritusbranders is klein.
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Gas
Gas dat voor branders wordt gebruikt bestaat uit butaan of een mengsel van butaan en
propaan. Door het gas samen te persen wordt het vloeibaar. Laat je het ontsnappen, dan
vervliegt het als brandbaar gas. Butaan/propaan is zeer explosief maar zolang er geen lekkage is van gas en de tank niet te heet wordt, is gas een tamelijk veilige brandstof.
Voordelen

Gas is gemakkelijk in het gebruik. Het is een efficiënte, snelle brandstof, tenminste zolang
de gastank goed gevuld is en de temperatuur ruim boven nul. Een gasvlam brandt schoon
en probleemloos. Geen roetende vlammen, geen vieze handen, geen mogelijke lekkage
van stinkende vloeistof, zelden verstopping van het brandstofkanaal.
Nadelen

Zorg voor een veilige en goed
afsluitbare bus voor je
brandstof.

Het voornaamste minpunt is dat de druk waarmee gas uit het tankje stroomt afneemt en
kooktijden langer worden naarmate het blikje leger wordt en de temperatuur van het gas
lager is. Als de tank voor tweederde deel leeg is, duurt het bijna twee keer zo lang om water
aan de kook te brengen als met een volle tank. En bij – 1 °C laat butaan het volledig afweten, althans op zeeniveau. Om de prestaties bij lage temperaturen te verbeteren, wordt
butaan gemengd met propaan, want propaan doet het nog tot – 15 °C. Hoe hoger het
percentage propaan in het butaan/propaanmengsel, des te lager is de temperatuur waarbij de brander nog goed werkt. Maar ook met een butaan/propaanmix worden kooktijden bij lage temperaturen langer. Met een 80 % butaan/20 % propaanmix zijn de kooktijden bij 0 °C al ruim drie keer zo lang als bij 15 °C.
Dat alpinisten in de kou toch ook gasbranders gebruiken, komt omdat gas op grotere hoogte gemakkelijker uit de tank komt. Op zeeniveau moet de gasdruk minstens 1 atmosfeer
zijn om nog uit de tank te kunnen, maar als de luchtdruk afneemt, is er minder gasdruk
nodig voor een goede vlam. Puur butaan doet het daarom boven de 4500 m bij 0 °C nog
redelijk.
Het tweede nadeel van gas is dat het op heel wat plaatsen in de wereld moeilijk is om aan
de benodigde gastanks te komen.

Als je een aluminium brandstoffles spoelt met cola gaat de geur
en makkelijker uit.

Vooral bij langere tochten kan het volume van alle benodigde gastanks een probleem zijn.
Minder belangrijke nadelen misschien zijn de relatief hoge brandstofprijs – vooral voor een
mix met meer propaan – en het afvalprobleem.
Brandstof vervoer je altijd in speciale brandstofflessen. De plastieken flessen waarin de brandstof
wordt geleverd, zijn ongeschikt voor gebruik tijdens een tocht.

Bij langere tochten neem je best
een reservebrander mee.
Het gebeurd regelmatig dat er
iets stuk gaat, door de kou of
door onhandigheid.

Wie het vliegtuig neemt moet alle brandstof uit het kookstel halen. Brandstof mag absoluut niet
op het vliegtuig, bij controle wordt zowel de brandstof als het kookstel uit de bagage gehaald.
Demonteer en reinig de brander zorgvuldig en laat de onderdelen los drogen zodat alle brandstofgeuren weg zijn. Transporteer de brander in losse onderdelen. Brandstofcontainers moeten
worden uitgespoeld en open vervoerd.
Informeer vooraf bij de maatschappij waarmee je gaat vliegen wat al dan niet in de bagage mag
worden vervoerd.

D. Water in de winter
Eet geen sneeuw! Het vraagt een enorme hoeveelheid energie om water van de ene vorm in de
andere vorm om te zetten (vast naar vloeibaar). Je verbruikt hiervoor te veel calorieën in een te
korte tijd wat het risico op onderkoeling (hypothermie) sterk vergroot.
Je kan aan water geraken door een gat te maken in het ijs van een bevroren meer of rivier. Let
op voor het doorvallen. In de meeste gevallen moet water worden gezuiverd van bacteriën en
andere onzuiverheden.
Sneeuw kan worden gesmolten op een vuur of kookvuurtje. Gebruik zuivere sneeuw, geen gele
(urine) of roze (bacteriën). Omdat omzetting van vast naar vloeibaar zo veel energie vraagt, is
het nodig om onder in de pot wat water te doen. Warm dit water op en voeg dan langzaam
sneeuw toe zodat het eerst drabbig wordt en dan water. Dit is veel efficiënter dan een pot vol
sneeuw te persen en die op het vuur te zetten. Soms brandt de pot aan als er niet voldoende water
op de bodem is. Je hebt ongeveer tien keer de hoeveelheid sneeuw nodig voor de gewenste hoeveelheid water. Sneeuw moet niet worden gezuiverd. Verzamel een groot aantal sneeuwballen
in je voortent waarmee je de kookpot kan bijvullen.
Winter watercollector. Een wat langdurige bezigheid, maar leuk om als experiment (of bij een tekort
aan brandstof) uit te proberen. Op een plaats waar de zon enkele uren zal schijnen, graaf je een
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put in de sneeuw van ongeveer 60 cm breed en 30 cm diep. Indien beschikbaar, isoleer je het
gat met een schuimrubberen mat (niet essentieel, maar wel sneller). Leg een zwarte of donkere
plastieken zak over het gat en druk het midden naar beneden. Op de randen leg je schone sneeuw.
Door de zon wordt de donkere plastiek warm en smelt de sneeuw. Het water verzamelt zich in
het diepste deel. Bij beklimmingen van hoge bergen is dit een standaardmethode die men in het
basiskamp gebruikt bij mooi weer.
Water in een pot kan ‘s nachts worden bewaard door de pot met deksel zo’n 30 cm onder de
sneeuw in te graven. Sneeuw is een goede isolator en zelfs bij vriestemperaturen zal het water
niet bevriezen.
Neem steeds een persoonlijke drinkfles met grote opening gevuld met water mee. Een beker met
deksel kan ook dienst doen. Gedurende de dag hang je deze fles met een draagriem over je schouders onder je jas. Daarom zijn pooljassen steeds iets te groot. Eten, drinken, oriëntatie- en communicatie-apparatuur moeten altijd warm worden bewaard. Het zal door de warmte van het
lichaam niet bevriezen. Water drinken is nodig omdat de lucht bij temperaturen lager dan
– 10 °C geen vocht meer bevat. In de handel zijn er verschillende geïsoleerde flessen en draagzakken verkrijgbaar. Als je een fles water in je rugzak bewaart, draai hem dan ondersteboven zodat
de stop niet bevriest. Zorg wel dat hij goed afgesloten is. Een fles koud water kan ijskristallen bevatten tussen de schroefdraad van de stop, als de fles opwarmt door je lichaamstemperatuur kan
dat ijs smelten of de dop zet uit waardoor de fles gaat lekken. ‘s Nachts moet je water steeds in
je slaapzak bewaren.
Water vinden of potten vullen aan een bevroren rivier is soms al een expeditie op zich. Vergewis
u er steeds van dat alles veilig is. Vermijd steile oevers waar je vanaf kan vallen, en test of ijs sterk
genoeg is om je te dragen. Wees voorzichtig dat handschoenen niet nat worden. Bindt een touw
rond de fles zodat je ze met de hand, skistok of ijshouweel in het water kan onderdompelen. Als
je een pot gebruikt, vertrouw dan nooit op de potgrepen, zeker niet als je handschoenen draagt.
Vul de pot voorzichtig halfvol en vul dan bij met een waterfles. Plaats een markering op de plaats
waar je een gat in het ijs hebt gemaakt om die later terug
te kunnen vinden.
Ook in de winter kan water van rivieren of meren bacteriologische of andere verontreiniging bevatten. Vraag na of
het water drinkbaar is of niet.

Opgestapelde sneeuw aan de rand
Zwarte plastieken zak

Slaapmatje

De beste methode om water te zuiveren in de winter is
koken. Drie tot vijf minuten volstaan (voeg 3 minuten toe
voor elke 1000 m hoger boven zeeniveau. Op 3000 meter
hoogte is 15 minuten koken nodig.

Minder goede methoden zijn: filtreren of chemisch reinigen.
Filters werken niet goed bij vriestemperaturen, zeker niet als
het water bevriest in de filter. Als het water bevriest en daardoor uitzet, zal de filter barsten waardoor hij bacteriologisch vuil water doorlaat. Wees dus bijzonder voorzichtig met filters in de winter.

Put in de sneeuw

Zelfs bij erge koude kan je met
zonnewarmte sneeuw doen
smelten op een zwarte
plastieken zak.

Chemisch reinigen (jodium, chloor, zilvernitraat) heeft weinig effect bij koude temperaturen.
Verwarm het water eerst tot op lichaamstemperatuur alvorens het te behandelen.

E. Winterverblijfplaatsen
1. Tenten
Meestal trek je in een omgeving waar weinig schuilplaatsen zijn. De tent is de meest aangewezen schuilplaats. Er bestaan verschillende modellen. Volgende overwegingen kunnen je helpen
bij de keuze.
• Sterkte. Om de druk van wind en sneeuwophopingen te kunnen weerstaan, moet de tent voldoende stevig zijn. Gebruik daarom altijd een vier-seizoenstent. Vier-seizoenstenten hebben sterkere palen.
• Sneeuwdak. De tent moet zo gemaakt zijn dat sneeuw van het dak afschuift. Een tent zonder
sneeuwdak klapt in als er zich te veel sneeuw op opstapelt. (Alle vier-seizoenstenten zijn hierop voorzien).

Een in de handel verkrijgbaar
sneeuw- of zandanker voor het
opstellen van de tent.

• Ruimte. In de winter is een ruime tent nodig om al je bagage te kunnen herbergen. Ook als
het lang sneeuwt en je in de tent moet blijven, is een te kleine tent onprettig. Een te kleine tent
zal leiden tot natte slaapzakken als je tegen de kant ligt en je rugzak moet buiten in de sneeuw
blijven. De tent moet minstens comfortabel een persoon meer kunnen herbergen dan de
groep groot is.
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• Waterdicht. Een tent moet een goed geventileerde binnentent hebben en een
perfect waterdichte buitentent. De ventilatie vermindert de condensatie in
de tent. Het isoleert ook beter door de relatief onbeweeglijke luchtlaag tussen de twee lagen. In een tent is het ongeveer 10 tot 25 graden warmer dan
buiten als je lichaam ze heeft opgewarmd.
• Vrijstaande tenten (domes of koepels) zijn aanbevolen, sneeuw blijft er
moeilijk op liggen en ze bieden een grote binnenruimte. Tunneltenten zijn
weliswaar zeer windbestendig en beter waterdicht, maar de bevestiging
tegen de grond is soms moeilijker. Koepeltenten behoeven weinig of geen
haken om ze op te stellen. Kijk goed na of de fabrikant de tent aanbeveelt
voor wintergebruik. Vele koepeltenten zijn gemaakt voor drie seizoenen en
noch de naden, noch de palen zijn stevig genoeg om pakken sneeuw te dragen.
Na een storm kunnen de tent
en de omgeving een behoorlijke
chaos zijn. Ook moet er aardig
wat fantasie en touwwerk worden gebruikt om de tent vast
te zetten.

Om ‘s nachts of bij zware
sneeuwval je tent terug te kunnen vinden, kan je een opvallend kledingstuk, als een vlag,
aan je tent of skistok hangen.

• Andere schuilplaatsen zijn piramidetenten. Ze hebben een centrale paal en
geen grondzeil. Als je een zilveren reddingsdeken als grondzeil gebruikt en
de randen afdekt met sneeuw zijn ze zeer goed afsluitbaar en bieden enorm
veel ruimte. Bekend is Black Diamond Megamid™.
• Het grootste probleem bij tenten is de condensatie. Tijdens de nacht komt er door de ademhaling een grote hoeveelheid waterdamp vrij die onmiddellijk in ijs condenseert. Deze fijne ijskristallen komen overal terecht (bagage, slaapzakken, tentzeil). Best borstel je deze ijslaag zoveel
mogelijk weg uit de tent, vooral ‘s morgens is dit belangrijk. Een zeil – geen plastiek – boven
je gehangen zorgt voor een warme laag, het vocht dringt erdoor en condenseert erboven.
• Een kaars in de tent, in tegenstelling tot een benzine- of gaslamp, geeft geen condens.

Tips voor tenten
• Neem een extra paal mee of herstellingsmateriaal voor als de paal breekt.
• Een grondzeil of een reddingsdeken kan de bodem van de tent beschermen. De
sneeuw kan door de lichaamswarmte in ijs worden omgezet waardoor er soms scherpe randen ontstaan.
• Prik je tent steeds stevig vast in de sneeuw, vooral in winderige omstandigheden. Als
je overdag de tent verlaat, zorg dan voor voldoende gewicht in de tent of span extra
spanlijnen. Neem haringen mee uit staal die je in de bevroren grond kan slaan. Gebruik
skistokken en aangestampte sneeuw om de tent te verankeren.
• Als er veel wind is, maak dan de tent met een touwtje vast aan je rugzak of slede. Als
je bij sterke wind het tentzeil loslaat, vliegt het niet weg. De tent is bij wintertochten
een levensnoodzakelijk onderdeel.
• Een borstel is een onmisbaar onderdeel voor winterkamperen. Borstel alle sneeuw van
schoenen en kleding alvorens in de tent te kruipen. Hierdoor zal er minder condensatie ontstaan en je materiaal blijft droog. Als er toch sneeuw in de tent komt, zal dit
‘s avonds door je lichaamswarmte smelten en overdag weer bevriezen.
• Kook indien mogelijk niet in de tent. Koolstofvergiftiging komt vaak voor bij winterkampeerders en het koken geeft veel condensatie in de tent. Zorg steeds voor voldoende
verluchting.

Dergelijke sneeuwwallen duiden
op de aanwezigheid van turbulente winden, zo zal ook je
nachtrust zijn.

• Bij hevige sneeuwval moet je ‘s nachts uit je bed komen om de tent vrij te scheppen.
In extreme omstandigheden zou je in een ondergesneeuwde tent kunnen stikken.

Winterkampplaats
Houd rekening met volgende factoren:
• Kampeerreglementeringen;
• Andere kampeerders;
• Vermijd winderige plaatsen of bergtoppen waar de wind de tent kan wegblazen of
sneeuwdriften doen ontstaan;
• Vermijd laag gelegen stukken waar de kou blijft hangen;
• Vermijd plaatsen met risico op lawines, zowel boven als onder;
• Zuidhellingen hebben een langere dag en hebben meer direct zonlicht;
• Beschikbaarheid van water bij rivier of meer spaart brandstof voor het smelten van
sneeuw;
• Zoek een horizontale plek.

Eenvoudig sneeuwhol.
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Kamp opstellen
Bij de aankomst op de kampplaats laat je je ski’s of raketten aan en begin je een plaats
vlak te trappen voor de tent en de keuken. Als je tijd hebt, laat de sneeuw dan 30 minuten opstijven, dit voorkomt dat je er al te makkelijk gaten in trapt. Zet de tentopening
in een hoek van 90° op de windrichting. Bij extreme koude kan je een windkering bouwen aan de windzijde van de tent. Bouw een sneeuwwal tegen de tent. Iemand binnen
in de tent moet de sneeuw terugduwen zodat het zeil niet indrukt. Sneeuw is een
goede isolator, een sneeuwmuurtje is warmer dan de tent alleen. Graaf een gat vlak voor
de ingang van de tent om het aan- en uittrekken van schoenen te vergemakkelijken. Leg
je slaapmat en slaapzak in de tent zodat ze tijd hebben om te expanderen.

Gebruik ijshamers, ski’s en
skistokken om de tent vast
te zetten.

Als de sneeuw diep is, kan je een put scheppen voor de keuken. Graaf een put van 2
meter doormeter voor (4 tot 6 personen) en 30 tot 60 cm diep. De uitgegraven sneeuw
stapel je met de schop als windscherm op aan de zijkanten. Maak een ronde zitplaats
zodat je comfortabel uit de wind kan zitten. Gebruik ski’s en stokken om de plaats zo
comfortabel mogelijk in te richten.

Nachtrust
Maak na het eten voldoende warm water om de thermossen te vullen. Berg al uw materiaal keurig op alvorens te gaan slapen. Een standaardroutine voor de nacht ziet er als volg uit:
1) Zorg dat je het warm hebt alvorens in je slaapzak te kruipen. Maak oefeningen zodat je lichaam
veel warmte produceert.
2) Neem alle kleding die je nodig hebt voor de nacht uit de rugzak samen met de waterflessen
en de lunch voor morgen.
3) Borstel de sneeuw van je schoenen en zorg dat die niet in de tent
komt. Vraag hulp aan je collega. Borstel alle sneeuw uit de tent.
4) Kruip in de tent en sluit de deur.
5) Trek lagen uit tot wat je nodig hebt in je slaapzak. Hoe meer lagen je aanhebt, hoe warmer je zal slapen, in tegenstelling tot de mythe „slaap in je
ondergoed”. Maar te veel lagen kan het isolatiemateriaal van je slaapzak
te veel samendrukken, waardoor er luchtcellen verloren gaan.
6) Trek natte lagen uit en vervang ze door droge, vooral sokken.
7) Verwarm je slaapzak voor met je lichaam zodat hij comfortabel en
gezellig is.
8) Neem vochtige lagen mee in de zak dicht bij je lichaam zodat ze ‘s nacht
kunnen drogen.

Een sneeuwhut graven duurt
meer dan enkele uren.

9) Stop je bottines in de compressiezak van je slaapzak, draai hem binnenstebuiten, en leg hem
naast je aan je benen. Hierdoor zullen ze minder hard bevriezen en de zak errond belet dat
je slaapzak nat wordt.
10) Stop waterflessen en voedsel in je slaapzak.
11) Gebruik een muts en Polarguard™ sloefen – ze houden ook je slaapzak proper.
12) Tracht te slapen met je gezicht uit je slaapzak zodat er niet te veel damp rechtstreeks in je
slaapzak komt (catastrofaal voor een donzen slaapzak). Een sjaal rond je nek is beter dan de
afsluiting van de slaapzak, die claustrofobisch werkt en een slechte slaap tot gevolg heeft.
Als je hoofd koud heeft zet dan een muts op.

Stel een bezoek aan het bos
nooit uit. Je verspilt er energie
door en het is oncomfortabel.

Als je niet met je hoofd tegen
het tentzeil wil liggen moet de
tent minstens 20 cm langer zijn
dan je lichaamslengte. Voor een
punttent mag je hier nog eens
20 cm extra bijtellen.

13) Meestal wordt je een aantal keren per nacht wakker, wat normaal is in koude. Je lichaam moet
regelmatig van houding wisselen om de bloedsomloop in samengedrukt weefsel te bevorderen. Door de spierbewegingen wordt er ook meer warmte gegenereerd. Als je nog kou hebt,
kan je proteïnen eten om de verbranding in je lichaam te verhogen. Als dat niet helpt, maak
dan een collega wakker voor hulp.
14) Als je meer dan 10 uur in de tent zit, zal een bezoek aan het toilet nodig zijn. Doe dit! Anders
kan je niet slapen en je lichaam verspilt energie aan het opwarmen van extra vloeistof. Je zult
verbaasd zijn hoe vlug je eruit en terug warm in je slaapzak kan zijn en dit zonder af te koelen. Door de koude zal je misschien meermaals uit je bed moeten komen. Een beetje beweging heeft het voordeel dat het je bloedsomloop terug activeert.
15) Door de droge lucht krijg je soms een droge mond. Het is nuttig om steeds een thermos met
warme drank bij de hand te hebben.
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Opstaan
Neem je kleren mee in je slaapzak en warm ze op. Trek voldoende lagen aan zolang je niet voldoende beweging hebt.
Laat je slaapzak even luchten, maar zorg dat er geen ijs van het tentzeil op valt. Borstel desgevallend eerst het tentzeil schoon. Rol je slaapzak op en stop hem in de compressiezak. Laat de
matjes liggen om op te zitten tijdens het ontbijt.

Tentkachel
Een kachel in de tent geeft warmte en is handig om te koken. De rook gaat via de schouw door
een kleine opening in de tent naar buiten. De kachel verbruikt minder hout dan een open vuur
en geeft ook meer warmte doordat de straling beter wordt verspreid. Naast het extra comfort
draagt de kachel ook bij tot spoorloos kamperen. Er blijven immers geen roetsporen achter op
stenen, de vuurplek is beter schoon te maken en een kachel is veiliger dan een open vuur. Bovendien veroorzaakt een kachel geen
strooilicht wanneer je ’s nachts naar de sterren wilt kijken. De
warmte van de kachel doet de sneeuw smelten wat gevaarlijke ijsplekken geeft. Je kan de bodem bedekken met dennentakken.

Model
Tentkachels zijn er in vele maten, materialen en gewichten tot zelfs
titanium modellen toe. Gegalvaniseerde kachels zijn beter bestand
tegen roest dan onbehandeld staal. Titanium is duur, maar sterker, brandt minder makkelijk door, is beter bestand tegen kromtrekken en weegt ongeveer de helft van staal. De beste prijs/kwaliteit heb je met een stalen kachel. Opteer voor een dubbelwandige
kachel.
Bij sommige modellen kan je onderaan een laagje zand leggen om
de onderste kachelplaat tegen doorbranden te beschermen.
Heeft de kachel een groot bovenvlak dan kun je er een pot op zetten. Bedenk wel hoeveel ruimte er in je tent beschikbaar is voor
een kachel, misschien is een compact model toch handiger. Rond
de kachel moet je steeds bewegingsruimte voorzien, zeker met kinderen.
Let bij de plaatsen van de
kachel op de stabiliteit,
door de hitte zal de
kachel wegzakken in de
sneeuw. Hebben de
poten een voorziening
om wegzakken te voorkomen? Voorzie desgevallend iets om onder de
kachel te leggen, dikke takken kunnen daarbij handig zijn.
De schouwpijpen zijn soms telescopisch of kunnen in de
kachel zelf getransporteerd worden. Door de wisselende
temperaturen komen de schouwpijpen wel eens vast te
zitten.
Het creosoot in de schoorsteen heeft een onaangename
geur. De kachel in een kartonnen doos of zak plaatsen verhelpt dit euvel.
Grote koepeltenten hebben dikwijls in de nok een opening. Waar de boogpalen elkaar kruisen ligt een afzonderlijk stukje zeildoek. Verwijder je dit stuk zeil dan krijg
je een goede schouwopening. De opening veroorzaakt
weinig hinder bij regen of sneeuwval.

Er bestaan schouwen met een dubbele geperforeerde buis zoals gebruikt
bij uitlaten van motoren maar een
conservenblikje voldoet ook.

Gebruik en onderhoud
Droog aanmaakhout is een noodzaak omdat de schouw pas goed trekt als ze warm is. Een goed
trekkende schouw veroorzaakt ook minder roetvorming. Zelfs met zeer droog hout ontstaat na
enkele dagen toch al roetvorming met veel rookontwikkeling. Een dennentak door de buis halen
is goed om een deel van het roet te verwijderen maar de creosoot moet je uitbranden.
Het heeft bij de aanmaak meestal geen zin de kachel vol te proppen met papier en klein hout
omdat de zuurstof dan het vuur niet kan bereiken. Steek even een blad krantenpapier aan in de
24

kachel om de schouw wat voor te verwarmen. Vervolgens leg je een klein vuurtje aan met
een beetje papier en wat droog gesnipperd hout. Pas als dit goed brandt en de schouw
goed trekt kan je het vuur uitbreiden. Heb je de mogelijkheid om ook bruinkool mee te
nemen dan kan dat helpen om lange perioden van verwarming te overbruggen. Bruinkool
blijft lang gloeien.
Een bijl en vouwbaar handzaagje zijn heel nuttig. Werkhandschoenen zijn onmisbaar, niet
enkel voor het hanteren van warme kachelonderdelen maar ook omdat er dikwijls creosoot uit de schouwbuizen lekt.
Gooi nooit water of sneeuw in je kachel om het vuur te doven, hierdoor vervormt de plaat
en kunnen de naden scheuren. De as kun je in een put in de sneeuw dumpen, dek daarna terug af met sneeuw. Licht inoliën van je kachel bij opslag voorkomt roestvorming.
Tentkachels kunnen lang meegaan ook al zijn ze vervaardigd van dunne staalplaat.

2. Sneeuwhutten
In de winter kan je de volgende sneeuwhutten maken. Houd er rekening mee dat bij het bouwen je kleding nat wordt, zorg voor waterdichte kleding.

Sneeuwberg

In berghellingen kan je goede
sneeuwhutten uitgraven.

Als je geen ervaring hebt in het maken van iglo’s of de sneeuw is niet geschikt, kan je een sneeuwberg maken en deze uitgraven. Plaats op een geschikte plek waar voldoende sneeuw voorhanden is een verticale markering (skistok, ijsbijl). Span een touw rond de markering en gebruik het
als passer om de buitenmaten aan te duiden. Het touw moet 60 cm langer zijn dan de gewenste binnenruimte. Je kan dit tot 30 cm herleiden als je de sneeuw naar beneden kan uitgraven.
Stapel dan de sneeuw rond de markering, dit is ongeveer een uur werk voor twee personen.
Gebruik losse sneeuw en druk hem niet aan. Als de berg de juiste grootte en vorm heeft laat hem
dan minimum een uur rusten zodat de sneeuw zich kan zetten. De kans op instorten verkleint
als je hem twee uur laat rusten.
Vijfendertig graden is de natuurlijke hoek waarin sneeuw opgestapeld blijft liggen. Zorg dat je
berg ongeveer deze helling heeft. Na het vastzetten van de sneeuw, kan je beginnen graven. Richt
de ingang weg van de wind. Start met graven bij de plaats van de ingang en graaf tot aan het
markeringspunt. Duw de sneeuw naar buiten waar een helper hem kan wegnemen. De markering in het midden zal je helpen bepalen hoe groot de binnencirkel mag worden uitgegraven. Als
je de wand of dakdikte wil meten, steek dan een skistok door de sneeuw. Verwijder de markering en graaf verder uit tot alles vlak is. Maak een ventilatie-opening in het dak. Verwijder
steeds vlug alle losse sneeuw voor hij hard wordt. Draag steeds waterdichte kleren en handschoenen.

Sneeuwgrot
Een sneeuwgrot kan worden gegraven in een berghelling. Graaf de ingang lager dan de ligplaats.
Er zijn vele natuurlijke sneeuwgrotten onder overhangende takken bedekt met sneeuw. Door naar
beneden te graven kan je een schuilplaats graven onder die takken. In alle gevallen moet je een
ventilatieschacht maken en die vrij houden.

Iglo

Onder overhangende takken zijn
vaak holtes waar je een goede
schuilplaats kan vinden.

Een iglo kan worden gemaakt als de sneeuwkwaliteit geschikt is. De sneeuw moet hard en compact zijn. Een iglo bouwen vraagt veel tijd en energie. Twee ervaren personen kunnen een iglo bouwen in drie à vier uur met het juiste materiaal en goede sneeuw. Om een grotere groep te herbergen moeten meerdere constructies worden gemaakt. Een iglo bouwen vraagt meer vaardigheid dan
een sneeuwhut uitgraven, maar is minder inspannend. In het algemeen worden blokken gebruikt
van 60 x 45 x 15 cm en gestapeld in een stijgende en kleiner wordende spiraal. Het grondvlak van
de verticaal geplaatste blokken is zo gevormd dat alleen de twee onderste hoeken het blok steunen. Dan wordt het blok naar binnen gekanteld. De zijkanten tussen twee blokken worden zo weggesneden dat alleen de bovenhoeken tegen elkaar steunen. De tegen elkaar steunende hoeken zorgen ervoor dat het blok niet wegdraait.
Als er een laag klaar is, moet de bovenkant worden afgeschaafd zodat er een keurige lichtjes naar
binnen kantelende helling ontstaat om de volgende blokken op te plaatsen. De openingen tussen
de blokken worden met sneeuw gevuld. Je moet minder hoog stapelen als je achteraf in de iglo nog
een halve meter sneeuw kan uitgraven.

Sneeuwput
De koude lucht blijft hangen in
de put aan de ingang.

Een sneeuwput of hol kan worden gemaakt door een tunnel tot onder de sneeuw te graven.
De structuur moet langer zijn dan je lichaamslengte en meer dan een meter breed. Leg een iso25

lerende mat op de grond of in geval van nood groene takken (10 tot 20 cm dik). Een dak kan
worden gemaakt van ski’s bedekt met een zeil en daarop losse of blokken sneeuw voor de isolatie. De deur is een tunnel aan de zijkant. De deur kan dicht worden gemaakt met een dunne
muur van sneeuw. Zorg steeds voor een ventilatieschacht. Als de ingang lager is dan het hol,
blijft de koude lucht in de ingang hangen en niet in de slaapplaats.

Warmte en isolatie in een sneeuwhut

Graaf een put in de sneeuw en
dek af met ski’s, stokken, zeildoek of takken. Zorg dat de
koude lucht in een dieper stuk
naast je bed kan.

Warmte wordt weerkaatst door kale grond en ijsoppervlakken. Graaf daarom een diepe kuil tot
op de kale grond. Als je in de hut je adem niet kunt zien, betekent dit dat de temperatuur te hoog
is. Sneeuw en ijs gaan smelten en binnendruppelen. Zorg dat er een grotere opening naar buiten is zodat er koudere lucht binnen kan. Om te voorkomen dat je slaapzak nat wordt door de
neerslag van je adem, bind je een doekje om je mond waarin je adem wordt opgevangen. Ijs aan
de binnenwanden van de sneeuwhut moet je eraf bikken. Ijs doet de isolatie in je hut teniet. Bouw
anders een nieuwe hut.

F. Spoorloos kamperen
De winter legt een beschermend wit tapijt op de bodem of de vegetatie. Een dunne sneeuwlaag
die in de vroege of late winter wordt samengedrukt, smelt trager, waardoor het groeiseizoen verkort. Vroege en late wintertrekkings gebeuren vaak in smeltende sneeuw die makkelijk samendrukt en door de zon verwatert. Hierdoor ontstaat modder bovenop een bevroren onderlaag. Erosie
en beschadiging van de vruchtbare bovenlaag zijn onvermijdelijk bij betreden. Wintertrekkings
in deze omstandigheden moeten worden vermeden, vooral in gebieden waar veel wordt getrokken. Trekkings van kleine groepen op plaatsen waar niet veel betreding is, hebben een kleinere
impact omdat het landschap voldoende tijd krijgt om zich te herstellen. Speciale aandacht moet
worden besteed aan gebieden op grote hoogte en gletsjers, waar de herstelling van het landschap
veel tijd vraagt.

Natuurtrekkings en kamperen
Een goed gebouwde iglo kan
warm en gezellig zijn.

• Winterkleding en uitrusting (zelfs in natuurlijke kleuren) steken altijd fel af tegen de sneeuw.
Felle kleuren zijn veiliger, als mensen of materiaal moeten worden gezocht in een sneeuwstorm.
Omdat er in de winter weinig mensen buiten zijn, zijn felle kleuren minder storend in het landschap.
• De winter is een uitzonderlijk rustig seizoen voor de natuur. Vermijd grote drukte op de kampplaats.
• De fauna ondervindt de grootste impact. Dieren hebben weinig voedsel in de winter en verkeren dikwijls op de limiet van hun mogelijkheden om te overleven. Verstoord door trekkers,
moeten ze soms hun voedselvoorraden verlaten waardoor ze meer energie verspillen. Dit kan
tot hun dood leiden. Dieren zijn ‘s winters makkelijker te benaderen, omdat ze energie trachten te sparen door zo weinig mogelijk te bewegen. Benader de dieren niet te dicht en bekijk
ze vanop afstand, zeker ‘s morgens en ‘s avonds als ze aan het foerageren zijn. Blijf niet te lang
in de buurt van de bosrand waar veel dieren vertoeven en kies liefst geen route die er parallel
aan loopt.
• Kampeer niet te dicht bij wildsporen, wildpaden of drinkplaatsen.
• Doorkruis het bos zoveel mogelijk via bestaande wegen en bospaden of de sporen van een voorganger. Vermijd bosjes of jonge aanplant.

Gebruik milieuvriendelijk
toiletpapier en verpak het in een
plastieken zakje.

• Grotere sneeuwstructuren zoals iglo’s kunnen intact worden gelaten als de rest van de kampplaats voldoende gecamoufleerd is. Occasioneel kunnen deze structuren door andere winterkampeerders worden gebruikt.
• In winteromstandigheden is het moeilijk een kampvuur te maken, of zelfs om brandhout te vinden. Alle dood hout bevindt zich onder de sneeuw en is doorgaans nat. Hout hakken van levende bomen heeft een te grote impact op het landschap, vooral in drukkere gebieden. Ga steeds
na of de natuur en de omstandigheden het toelaten een vuur aan te leggen, en of er voldoende
mogelijkheden zijn om het kampvuur achteraf terug op te ruimen. In noodgevallen kan het spijts
alle milieubezwaren toch noodzakelijk zijn een kampvuur aan te leggen.

In bijna alle Europese landen is
het verboden om een kampvuur
te maken, ook in de winter.
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• Door het tekort aan zonlicht en de koude temperatuur wordt compostering van uitwerpselen
sterk vertraagd. Zonlicht versnelt de compostering, maar laat onaangename visuele sporen na.
Het beste is een klein hol in de sneeuw te graven tot juist onder de bovenste laag. Na de dooi
zullen de uitwerpselen op de grond liggen, kies dus een plaats ver van water, paden of zomerkampeerplaatsen. Kies een plaats met zoveel mogelijk bodembedekkers (gras, bladeren) en vermijd hellingen zodat wassend water niet wordt vervuild.

• Voor een verspreiding van de uitwerpselen, moet ieder een eigen putje maken, er is geen reden
om een gemeenschappelijk toilet te maken voor de groep. Ga ver genoeg weg van het kamp.
Dek urineplaatsen af met verse sneeuw. Toiletpapier kan een probleem zijn, het opbranden als
het in de sneeuw ligt, is moeilijk. Je kan het in een blikje opbranden of het terug meenemen.
Een beter idee is om sneeuw te gebruiken (alleen poedersneeuw is moeilijk in gebruik).
De visuele impact van een tent
in het sneeuwlandschap is minimaal. Zorg dat je gedrag zelf
ook geen al te grote overlast
voor het landschap vormt.

• ‘s Winters moet je doorgaans geen potten wassen. Doorwrijven met sneeuw doet alle restjes
bevriezen. Ze kunnen dan bij de afval of gewoon in de pot blijven voor de volgende maaltijd.
De maaltijd eindigen met warme drank, reinigt meestal de potten. Kookwater van pasta’s zit
vol koolhydraten en is goed drinkwater. Het afvalwater moet in een putje worden gegoten met
dezelfde overwegingen als de uitwerpselen. De afgietputjes moeten bij het opbreken van het
kamp worden dichtgestopt. Overgebleven vetten stollen bij het afkoelen en kunnen terug worden meegenomen. Werp zo weinig mogelijk voedsel weg, dieren graven dikwijls afgietplaatsen op. Dieren mogen niet afhankelijk worden gemaakt van mensenvoedsel.
• Opruimen van afval in de winter is moeilijk omdat gevallen voorwerpen dikwijls moeilijk terug
te vinden zijn in de losse sneeuw. Let vooral op plastieken zakjes, wit toiletpapier (gebruik zacht
gekleurd of beter nog ongebleekt), snoeppapiertjes of kaarsvet. Snoeppapiertjes kan je best voor
je vertrek al verwijderen om accidenteel verlies te voorkomen. Kaarsvet moet terug worden meegenomen.

G. Reizen in de winter
De keuze van de manier waarop je in wintercondities trekt, is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (te voet, touringski’s, sneeuwraketten). Er zijn een aantal algemene reistechnieken voor alle vormen van wintertrekkings.

1. Reistips
• Wanneer je een pad volgt, roteer
dan van leider. Laat de voorste stoppen terwijl de rest van de groep
voorbij loopt, deze persoon sluit achteraan aan terwijl de tweede de leiding overneemt. Je kan ook een lichtere zak geven aan de leider en deze
zak mee wisselen. De leider wordt
sneller moe door het trekken van het
spoor.
• Kaart en kompas zijn noodzakelijk
in wintertrekkings omdat je makkelijk buiten de paden treedt of deze
onzichtbaar zijn geworden onder de
sneeuw. Voel naar het verschil in
sneeuw op een open pad of in open
veld, kijk omhoog naar een open lijn
boven in de bomen, ze wijzen op de
aanwezigheid van een pad.
• Loop rustig met kleine passen, dit vraagt minder energie dan grote passen die veel kracht vereisen. Zo win je weliswaar minder snel hoogte, maar het vraagt een kleine krachtinspanning
en het evenwicht is makkelijker te behouden. Zoek het juiste ritme.
• Door ons leven in de stad is onze manier van stappen niet meer aangepast aan oneffen en hellend terrein. Het is dan ook aangewezen om even stil te staan bij de techniek van het stappen.
Essentieel bij het klimmen en dalen is de goede basishouding. Je loopt rechtop met het bovenlichaam lichtjes voorovergebogen, het zwaartepunt moet goed
boven de voeten liggen. Vooral bij het afdalen – je loopt dan met je gezicht bergafwaarts – moet je erop letten niet achterover te hangen. De meesten vallen
omdat ze tijdens het dalen achterover hangen en onderuit schuiven. De schoenzool moet zo mogelijk helemaal worden neergezet, dan is het contactvlak met
de bodem het grootst. Als je alleen op de tenen of hielen loopt, worden de kuitspieren zwaar belast. Als het steil wordt, leun dan niet te snel tegen de helling,
want dan hebben de voeten de neiging om onderuit te schuiven. Blijf ook als
je je vasthoudt zoveel mogelijk met je lichaam boven je voeten, probeer rechtop te blijven staan. Als je niet meer voldoende grip hebt op de sneeuw, dan moet
je de randen van de schoenen erin schoppen.
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• Als je op rotsachtig terrein loopt met veel losse stenen, zet dan de voet steeds met de tenen
eerst neer op de losse stenen. De voet kan zo nog makkelijk articuleren als de steen beweegt.
• Op steill terrein moet je zigzag lopen. Blijf goed samen zodat als de voorste stenen naar beneden laat rollen deze niet op de onderste terecht komen.
• Let vooral tijdens het dalen op voor losse stenen en steenslag. De meeste bergwandelaars vallen bij het afdalen. Ga vooral niet te snel.
• Wanneer je door een sneeuwvlakte loopt, zet je pas dan met je hiel en niet met je teen.
• Draag in het bos een bril om je ogen te beschermen tegen wegzwiepende takken.
• Als je door het bos gaat of door dicht struikgewas, neem dan je handen uit de lussen van de
skistokken. Als het schoteltje blijft hangen en je valt kan dit je duim ontwrichten.
Tijdens een white-out kan je
elkaar makkelijk kwijtspelen.
Ook is het gevaarlijk lopen
omdat je moeilijk kan zien of er
putten zijn. Gebruik desgevallend een touw om elkaar te
beveiligen.

• Kijk uit voor natuurlijke valkuilen. Onder met sneeuw bedekte groene takken kunnen holle ruimtes ontstaan waar je in kan vallen. Deze ruimtes kan je wel als schuilplaats gebruiken in geval
van nood.
• Wanneer je snel bergafwaarts loopt, zorg dan dat je gereedschap (vooral je ijsbijl) goed aan je
rugzak vastzit en gebruik een skistok als steun bij het stappen.
• White-outs (sneeuwstorm waardoor de zichtbaarheid minder dan enkele meters kan zijn) zijn
bijzonder gevaarlijk. Zelfs ervaren bergbeklimmers geraakten gedesoriënteerd en verongelukten. Beslis 1) is het veilig om verder te gaan 2) is het werkelijk nodig om verder te gaan. In alle
andere gevallen zet je indien mogelijk je kamp op of blijf je ter plaatse zitten. Trek alle mogelijke lagen aan en ga dicht bij elkaar zitten. Wacht tot de omstandigheden verbeteren. Als je
op vlak terrein bent, kan je verder lopen, maar het blijft bijzonder moeilijk.
Als je besluit verder te gaan, besef dan goed waar je naartoe gaat en welke gevaren er voor je
liggen. Blijf dicht bij elkaar en houd steeds contact met de persoon voor en achter je. Als één iemand
stopt, moet heel de groep stoppen. Als je steenhoopmarkeringen (steenmannen) volgt, stuur dan
van bij een steenhoop een persoon vooruit, aan een touw, met kompas en de juiste richting om
de volgende steenhoop te vinden. De anderen kunnen dan het touw volgen. Dit is erg tijdrovend
en alleen van toepassing als er voldoende redenen zijn om toch verder te stappen.
• Kijk voortdurend uit naar geschikte schuilplaatsen voor de nacht. Het zou
kunnen dat je op je schreden moet terugkeren.
• Wees voorzichtig bij storm en onweer. Bliksem en donder lijken in de bergen
erger dan ze zijn, maar harde rukwinden kunnen je doen vallen. Hagel kan voor
grote hinder zorgen. De kans dat je door een bliksem wordt geraakt, is doorgaans zeer klein. Vooral bij zware blikseminslagen is enige voorzichtigheid geboden. Klim niet op toppen of bergkammen.
Metalen uitstekende voorwerpen, zelfs een rugzakframe zijn mogelijke bliksemgeleiders. Leg metalen voorwerpen weg, best verder dan 50 meter (vergeet ze na het onweer niet terug op te pikken). Vermijd vochtige plaatsen zoals
rivierbeddingen. Let op voor steenslag als gevolg van de donderslagen. Hoge,
droge rotsen geleiden zelden blikseminslagen. Vermijd plaatsen waar de ene
vallei in de andere uitkomt. Door die openingen perst de storm zich dikwijls naar
de volgende vallei.
• Plaats je tent niet op plaatsen waar veel turbulentie is. De wind blaast er uit
verschillende richtingen en zal je een onrustige nacht bezorgen. Op plaatsen
waar weinig sneeuw ligt, is meestal veel wind omdat daar alle sneeuw is weggeblazen. Voor een rotsblok is soms een sneeuwvrije ruimte die een vals beeld
geeft van relatieve rust.

Vlak boven de grond zie je al de
eerste tekenen van wat misschien wel een ‘white-out’ kan
worden.

2. Trekken met sneeuwraketten
Types
Er zijn verschillende modellen sneeuwraketten.
• Een bredere sneeuwraket geeft een betere draagkracht. De raket kan korter zijn en toch voldoende steun bieden. Een korte brede raket is makkelijker om te manoeuvreren en dus beter
in bossen en gebieden met onderbegroeiing. De benen moeten wel iets verder uit elkaar worden gezet.
• Een langere raket geeft ook een betere draagkracht. De raket kan smaller zijn voor dezelfde steun.
Een langere raket is beter om snel vooruit te komen en geschikt voor meer open terrein.
• Hoe fijner de geweven opvulling van het frame hoe groter de draagkracht. Moderne sneeuwraketten hebben een metalen frame met een rubberen of een plastieken opvulling.
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• De teen kan plat of opgekruld zijn. Een opgekrulde teen voorkomt dat er steeds sneeuw
wordt opgeschept, maar is dan weer moeilijk als er trappen moeten worden geschopt voor een
beklimming.
• Een lange staart aan de raket houdt de raket beter op koers als je snel stapt. Hij dient ook als
tegengewicht om de teen omhoog te houden.
• Voor meer alpiene tochten heb je raketten nodig met een goede grip. Er moeten voldoende
stalen tanden en pinnen aanwezig zijn, vooral aan de zijkanten, om het wegglijden op hellingen te voorkomen.
De grootte van de raket hangt af van het gewicht van de gebruiker (inclusief de rugzak),
het terrein en de sneeuwcondities. Koude, diepe poedersneeuw vereist een grotere draagkracht. Open terrein vraagt om langere, snellere raketten. Dichte bossen en steile hellingen zijn beter te bewandelen met kortere raketten. Kleinere mensen gebruiken best ook
smallere raketten om niet als een eend te lopen. Dit kan leiden tot een aandoening „mal
raquette” genoemd, een ontsteking van de heupspieren.
Zorg voor een goede beveiliging
bij het oversteken van steile
hellingen.

Constructie
De moderne raketten zijn ofwel volledig in plastiek of in aluminium met rubberen overtrek
gemaakt. De aluminium modellen zijn doorgaans lichter en sterker. Onthoud dat 1 kilo aan de
voeten gelijk is aan 5 kilo in je rugzak. Zoek dus naar het lichtste model dat voldoet aan de omstandigheden.

Bindingen
Er zijn twee groepen bindingen, een losse en een vaste. Bij de losse binding schuift de teen in een
lus tot hij vast zit. Dit laat een soepele beweging van de voet toe, maar geeft een onstabielere
stap. De vaste binding is steviger en geeft de voet minder bewegingsvrijheid. Voor een oversteek
van ijspartijen is een of andere vorm van crampon noodzakelijk. De meeste moderne raketten
zijn voorzien van een systeem met pinnen die onderuit de raket komen als je de teen naar beneden drukt.
Volledig plastieken sneeuwschoenen zonder metalen tanden onderaan mogen niet op ijs worden gebruikt omdat ze niet voldoende tractie hebben.

Techniek
• Trekken met raketten is makkelijk. Aantrekken en stappen.
• Als je een helling dwars oversteekt, kantel ze dan zoals bij een ski tegen het afglijden.
Steile hellingen zijn geen
lachtertje met sneeuwraketten.
Tracht de teen zo plat en zo ver
mogelijk in de sneeuw te
schoppen.

• Een helling dwarsen is vermoeiender voor de voet aan de hoogste kant omdat je dat been hoger
moet opheffen.
• Op hellingen kan je de punt van de raket in de sneeuw steken om trappen te maken. Je kan
ook je voet kantelen zodat de crampon naar beneden komt en je zo meer tractie krijgt. Dit is
vermoeiend voor de kuitspieren, maar de voeten plat neerzetten rekt de kuitspieren uit. Beide
technieken zijn erg vermoeiend voor de benen. Afwisselen tussen de twee manieren kan de vermoeidheid verminderen. Voorbereidende strekoefeningen voor het stappen met raketten kunnen beschadiging van de spieren voorkomen.

3. Langlauf - telemark - tourskiën
Langlauf
Langlauf of ‘cross-country skiing’ is de originele manier waarop de Scandinaviërs zich ‘s winters
in de heuvels verplaatsen. Het is ook als sport en recreatie populair. De ski’s zijn langer, smaller
en lichter dan de alpineski, die meer gebruikt wordt in hogere en steilere gebergtes. De bindingen van de langlaufski houden alleen de punt van de schoen vast, zodat de hiel vrij op en neer
kan bewegen. De latten hebben onderaan een schubbenprofiel dat achteruitglijden bij het bergop lopen verhindert. De skistokken zijn lang. Langlauf is niet gevaarlijk, maar het vergt een groter uithoudingsvermogen dan alpineskiën.
Voor de gewone wandelaar is de stap naar langlauf heel makkelijk. De uitrusting is goedkoop en
je leert het snel. Het is een sportieve en makkelijke manier om je in sneeuw en diepsneeuw voort
te bewegen. Je kan er echter geen steile hellingen mee afskiën. De langlaufski is niet sterk
genoeg om de zware belasting in bochten of bij het springen te dragen. Maar door de beperkte snelheid en de lichtheid van het materiaal is het makkelijk om rugzaktrektochten te maken op
langlaufski’s zolang het landschap licht glooiend is en de bergen niet te steil zijn.
De meeste, zelfs goedkope latten en schoenen zijn geschikt voor een rugzaktrektocht. Een
nadeel is wel dat de schoenen doorgaans onvoldoende geïsoleerd zijn voor een lang verblijf in
de kou. Je moet dan nog een warm paar schoenen meedragen voor na de dagtocht.
29

Telemark
Telemark is misschien wel de leukste manier om al wandelend en skiënd door de heuvels te trekken. Telemark is niet makkelijk om te leren, het vereist kracht, uithouding, coördinatie en evenwicht. Het meest kenmerkend aan telemark is wel het elegant door de knieën buigen waarbij de
hiel van de bergski loskomt, terwijl de dalski vooruit is geschoven en de bergski achteruit. De mogelijkheden van telemark zijn onbeperkt. De typische telemarkhouding verzacht de landing bij het
springen. Door de vrije hiel zijn wandeltochten makkelijk en de ietwat buigende schoen geeft een
groter gevoel van vrijheid en beweeglijkheid dan de tourski. Met telemarkski’s kan je ook bergop. De telemarkbindingen en -schoenen zijn lichter dan die van de touringski’s, maar zwaarder
dan die van langlauf. In tegenstelling tot langlauf, is het mogelijk met telemark steile hellingen
af te dalen. Qua mogelijkheden is telemark veruit het veelzijdigst, maar het evenwicht met een
rugzak vereist een perfecte techniek en veel oefening. Telemarken met een zware rugzak is moeilijk en vermoeiend. Vooral de knieën krijgen het zwaar te verduren.

Het materiaal
De originele telemarklatten zijn smalle, rechte, stijve latten. De nieuwste trend
is wel de getailleerde carving ski. Deze ski’s zijn korter en ze zijn smal aan de
schoenen en worden breder naar de uiteinden toe, waardoor ze wendbaarder
zijn. Als je een rugzak van 15 kg of meer meetorst tijdens trektochten in diepe
sneeuw moeten ze wel breder en langer zijn dan normale ski’s zodat ze een groter draagvermogen hebben. De ski is onderaan glad of geschubd tegen achteruitglijden. Als de ski glad is heb je vellen nodig om bergop te gaan.
De oudere leren bottinen verdwijnen stilaan van het toneel en worden nu vervangen door hardere plastieken schoenen. Nochtans is voor langere tochten de
soepelere en ademende leren bottine aan te raden. Zorg dat je schoenen groot
genoeg zijn zodat je nog steeds met je tenen kan bewegen. Goed passende
schoenen geven weliswaar betere controle over de ski’s, maar het bloed kan minder goed circuleren, waardoor je koude voeten krijgt.
Als binding kan je drie grote groepen onderscheiden. Er zijn diverse gesofistikeerde bindingen gebruikt voor wedstrijden en acrobatie. Deze bindingen zijn
duur en beperken het vrij bewegen van de voet ten voordele van een betere
controle over de ski. De bindingen waarbij de schoen met veren vooruit en
omlaag wordt getrokken, benaderen het dichtst de touringski. Als de veer
hard wordt aangetrokken, kan je de telemarkski bijna als een gewone ski
gebruiken. De bindingen waarbij de punt van de schoen met pennen en gaatjes wordt vastgehouden, zijn het eenvoudigst, het lichtst, het minst duur en
geven soepel mee bij trektochten. Ze zijn echter minder sterk en niet zo goed
bestand tegen forse torsiekrachten.

Tourskiën
Tourski’s zijn alpineski’s met de gewone stijve alpineskischoenen, maar de bindingen kunnen aan
de hiel worden losgemaakt om te stappen. Tourski’s worden gebruikt om met de ski’s aan de voeten de berg op te klimmen terwijl de hiel los is en er vellen onder de latten liggen tegen het achteruit schuiven en eens je boven bent de vellen af te nemen, de hielen vast te zetten en met alpinetechiek bergaf te skiën. Hoewel touringski’s voorzien zijn op staptochten, is het stappen met
de stijve skibottinen en een zware rugzak een hele klus. Met touringski’s kan je ook een slee trekken, maar alleen ervaren skiërs kunnen weer naar beneden skiën met een getrokken (duwende)
slee. Dit vergt immers veel oefening. De skibewegingen die moeten worden gemaakt met een
slee vergen veel kracht en geven een grote torsie op de bindingen. De tourski is dus ideaal voor
een daguitstap of voor een tweedaagse met een lichte rugzak en een overnachting in een hut
of een sneeuwkuil in een ongerept natuurgebied ver van de gebaande skipaden met druk
bezochte skiliften. Uiteraard behoort de sneeuwschop en lawinebeveiliging tot de standaarduitrusting van je rugzak.

Bergop
Om met tourski’s en telemarks bergop te klimmen op steile hellingen kan je in de handel zogenaamde vellen vinden. Deze vellen span en kleef je onder de ski’s. De richting van de haren
belet dat de ski’s achteruit schuiven. Vellen hebben een hoge frictie, maar ze moeten perfect
op de latten passen en als er wat sneeuw tussen de vellen en de latten terecht komt, komen
ze makkelijk los. Als het terrein nog maar een beetje bergaf gaat, moet je al heel voorzichtig
zijn of de vellen lopen van de latten af. Om de vellen op te leggen moet je telkens je ski’s uitdoen, de onderkant van sneeuw ontdoen en droog maken, de vellen van sneeuw ontdoen en
er terug op spannen. Dit is nogal tijdrovend en lastig. Door de koude beginnen de vellen minder goed te kleven. Een betere keuze voor de trekker zijn telemarkski’s met schubben. Maar als
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de helling te steil is, zijn vellen beter dan schubben. Bij zeer steile stukken moet je de ski’s uitdoen en te voet verder gaan. Zorg dat je steeds een goede manier kan vinden om het skimateriaal op je rugzak vast te binden.
Als de sneeuw aan de ski’s begint te kleven, kan je de ski’s met was behandelen. Gebruik nooit
spuitbussen, maar een klein blokje harde was dat je in een plastiek zakje bewaart in één van je
zakken.

Diepsneeuwgevaren
Lawines, al dan niet veroorzaakt door de skiër, en botsingen met bomen en rotsblokken aan hoge
snelheid, zijn de hoofdoorzaken van ongevallen bij buitenpiste skiën. Een groot gevaar is dat je
bij een val ondersteboven in de sneeuw belandt. Je hangt dan omgekeerd in de sneeuw. De ski’s
blijven net boven of onder het sneeuwoppervlak steken en zijn moeilijk zichtbaar. Omdat de lichte poedersneeuw geen houvast of weerstand biedt, is het nagenoeg onmogelijk om je op eigen
kracht uit deze positie te bevrijden. Je krijgt onvoldoende zuurstof en je stikt.
De sneeuwophoping of sneeuwkuil is zo zacht dat je bij elke beweging nog verder wegzakt. Na
hevige sneeuwval vormen sneeuwophopingen zich vooral rond bomen of in putten en kan de
sneeuwlaag verschillende meters bedragen. Blijf rustig en maak voorzichtig met je handen een
ruimte rond het aangezicht zodat je kan blijven ademen. De warmte van je lichaam doet de
sneeuwlaag rondom uitharden zodat de gecreërde ruimte behouden blijft en er voldoende lucht
aanwezig blijft om enige tijd te overleven. Je collega’s moeten je dan uit je benarde situatie halen.

4. Slede of pulka
Een meerdaagse tocht vergt altijd meer bepakking. Je kan dan opteren voor een volumineuze rugzak of een slede. De slede of pulka ontlast je rug en maakt het ook mogelijk meer bagage mee
te nemen. Desgevallend zelfs in combinatie met een rugzak.
Kleinere sledes noemt men een pulk afgeleid van het Noorse pulkha.
Zo noemen de Samen in Lapland hun kleine sledes die door henzelf
of rendieren getrokken worden.
De aanschaf van een pulka is duur. Er zelf een bouwen is niet alleen
goedkoper, maar zorgt ook voor een aanzienlijke gewichtsbesparing.
Sommige sledes zijn lichter dan een rugzak! In moeilijk toegankelijke
gebieden bind je de slede tegen je rugzak. Bovendien is zo’n zelfgemaakte pulka eenvoudig te vervoeren in een auto.
Als basis kan je enkele afgedankte kindersleetjes gebruiken. Het remsysteem kan al dan niet verwijderd worden. Indien het remsysteem
aanwezig blijft, kan je er nog de helling mee af.
Bij sommige arctische marathons worden deze sledes omwille van het
gewicht zonder trekstangen gebruikt, dus enkel met een touw, maar
dan heb je minder controle over de slede. Werk je enkel met een trektouw dan zijn afdalingen lastig, want dan haalt de slede je in.
Gebruik een 5-6 mm dik polypropyleentouw om de last te trekken,
verstevigd met een plastic buis van 16 mm diameter (elektriciteitsbuis).
Er bestaan verschillende opinies over het beste treksysteem. Volgens
sommigen is het kruisen van de trekstangen optimaal. Anderen,
waarbij ook een reeks pulka-fabrikanten, opteren voor parellelle trekstangen. Door een buis uit een stuk te plooien kan ze vooraan met
spanbandjes aan de slede worden bevestigd. Afneembare buizen
kan je met musketons op een U-beugel of met het trektouw bevestigen.
Zorg ervoor dat het door de trekbuis lopende touw niet te lang is. Bij
teveel speling op het treksysteem gaat de slede schokken. Om het trektouw even lang te maken
als de buis gebruik je een dun hulptouw waarmee je het trektouw door de buis kunt halen. Als
je het trekoog genaaid hebt kan je met het hulptouw het trektouw aan de andere kant uit de buis
trekken om het tweede oog te naaien. Vergeet niet aan het eerste trekoog ook een hulptouw te
bevestigen.
De bevestiging aan de slede is het kritieke punt. Indien je ze eenvoudig kunt losmaken, wordt
het transport van de trekstangen eenvoudiger, tenzij je de trekstangen kunt plooien.
Bepaal de lengte van de trekstangen door met achteruitgeschoven ski de afstand tussen de heup
en het uiteinde van die ski te meten en daar 20 cm bij te tellen. Trekstangen langer dan 180 cm
zijn niet nodig, in een bos zijn ze zelfs hinderlijk. Voor gekruiste trekstangen volstaat een lengte
van 150 cm, ook in combinatie met langlaufski’s. Kortere gekruiste trekstangen geven meer stuur-
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controle vanuit de heup. Gebruik je de slede enkel met sneeuwschoenen dan volstaan kortere
trekstangen.
Als trekgordel kan je een afgedankte klimgordel, waarvan je de beenstukken afsnijdt, gebruiken.
De musketons van het treksysteem kunnen ook vastgemaakt worden aan de rugzak.

Door de handgrepen van de rembeugels
op de trekstangen te monteren kan je de
slede met de hand bijsturen.

Het plooibaar of verwijderbaar maken
van het treksysteem verhoogt het transportgemak in de auto.

Twee riempjes en enkele spanbandjes zijn
voldoende om dit treksysteem te bevestigen. De met een plooiveer geplooide
buis zit in een ruimere buis voor de bevestiging en het opklappen.

De U-beugel met onderaan een verstevigingsplaat. Musketons maken de trekstangen snel verwijderbaar.

Het polypropyleentouw werd met sterke
visdraad omgenaaid en met een krimpkous afgewerkt. Een stukje hulptouw
zorgt ervoor dat het bijna volledig in de
trekbuis kan verdwijnen.

Een stukje buis aan het hulptouw voorkomt dat het dikkere trektouw onbereikbaar ver in de buis verdwijnt. Het trektouw mag niet te lang zijn.

De dwarsbuis heeft een grotere diameter en kan daardoor over de trekbuis worden
geschoven. Om de trekbuis opklapbaar te maken, lijm je een buis met grotere diameter
over de andere. Kruiselingse touwen zorgen voor extra stabiliteit bij torsiekrachten op
het treksysteem.

Dit ontkoppelbaar treksysteem is gemaakt
met de rembeugel van de slede.

5. Ijs oversteken
Als je aan een bevroren of met sneeuw bedekt meer aankomt,
zijn volgende veiligheidsoverwegingen altijd noodzakelijk
vooraleer over te steken. En wat gebeurt er als je erdoor
zakt?
Volgende overwegingen moeten je helpen te beslissen.

Ijsvorming (temperaturen opgegeven voor zoet water)

Soms zit een laag zwart ijs
verpakt tussen twee sneeuwlagen. Ook hier is oversteken
gevaarlijk. Eerst moet je een gat
maken en de toestand van het
ijs bestuderen.
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Als het water aan de oppervlakte van een rivier of meer afgekoeld wordt door de lage luchttemperatuur, dan krimpt het en
zinkt het naar beneden, waar het gekoeld wordt tot de grootst
mogelijke dichtheid voor water. De moleculen zijn zo dicht als
mogelijk bij elkaar. De kritische temperatuur hiervoor is 4 °C.
Het dichte koude water dat naar de bodem zinkt, verdringt
warmer water dat naar de oppervlakte gaat. Er ontstaan dus
verticale convectiestromen in het water. Dit proces gaat door
tot de volledige watermassa een temperatuur van 4 °C heeft bereikt. Dan kan het water niet meer
zinken. Vanaf dan gaat het progressief vanaf het oppervlak afkoelen. Als het water beneden 4 °C
komt, gaat het terug uitzetten tot het 0 °C is en het van vloeibaar naar vast overgaat door uit te
zetten tot een kristalrooster dat lichter is dan zijn vloeibare vorm. Uit deze beschrijving kan je opmaken dat stromend water meer tijd nodig heeft om te bevriezen dan stilstaand water en dat ondieper water langs de oever sneller een uniforme temperatuur van 4 °C zal hebben. Dus ijs aan de

oever dat sterk genoeg is om het gewicht van een persoon te dragen, is geen garantie dat het in
het midden van de stroom of het meer ook sterk genoeg is.
In het algemeen is het eerste ijs dat op een meer gevormd wordt zwart ijs. Dit is geen goede
beschrijving, want het ijs zelf is volledig doorschijnend, het is het water dat zwart ziet doordat
er weinig licht in schijnt. Als het voor een langere tijd koud blijft boven het voor het eerst bevroren ijs zal dit snel aangroeien. Maar als het dikker wordt, isoleert het ook weer het water eronder van de atmosferische invloed en gaat dan weer trager groeien. Als er sneeuw valt op het ijs
en zich ophoopt, dan wordt het ijs door het gewicht naar beneden gedrukt tot onder het hydrostatisch niveau van het meer m.a.w. tot onder het normale waterniveau. Als er een periode van
koud weer volgt, dan gaan er zich barsten vormen in het zwart ijs door de krimping en het grotere oppervlak. Door die barsten stroomt het water naar boven en vloeit het op het zwarte ijs.
Dit is een plotse gebeurtenis.
Op plaatsen waar veel turbulentie is, kan alle sneeuw van het
ijs worden geblazen. Het ijs is
hier niet dunner dan elders.

Omdat het meer onder druk staat, spuit het water omhoog en vormt het de sneeuwlaag om tot
een natte brij die snel weer bevriest. De nieuwe ijslaag bevat veel luchtbellen tussen de sneeuwkristallen en is daardoor wit. Het witte ijs wordt gevormd bovenop het zwarte ijs en dit proces
kan zich gedurende de winter verschillende malen herhalen. Wanneer je op het witte ijs klopt,
hoor je een doffe solide „bonk”.
Door het verband tussen sneeuwval en de vorming van wit ijs is de ijsstructuur op meren voorspelbaar. Sneeuw van het midden van het meer wordt door de wind opgehoopt aan lijzijde en
langs de oevers. Het is dus niet verwonderlijk dat daar het wit ijs ook het dikst is. De sneeuwlaag op een bevroren meer is veel dunner dan de sneeuwlaag op de oevers door het wegblazen
van de sneeuw en de omvorming van sneeuw tot wit ijs. Het wit ijs is dan ook ideaal voor ski’s
en sneeuwraketten.

Keuze van de route
De volgende raadgevingen kunnen helpen bij de keuze van een route.
• Let bij meren op voor versmallingen aan de toevoerrivier of de overloop. Op die plaatsen is het
ijs doorgaans dunner.
• Bij rivieren is de ijslaag in buitenbochten en op rechte stukken in het midden dunner. Ook op
sneller stromende stukken, bij samenvloeiingen of obstakels waar de stroming langs moet, is
het ijs dun en best te vermijden. Op deze plaatsen is de stroming groot en het ijs bijgevolg dun.
Dun ijs bij steile hellingen

Dun ijs bij versmalling

Bevroren meer

Dun ijs waar de
rivier begint

Dun ijs waar hoofdrivier
in het meer stroomt

Dun ijs bij monding van stroompjes

Dun ijs in bochten

Dun ijs bij
monding van
stroompjes

Dun ijs in het midden van rechte stukken

Bevroren rivier
Dun ijs bij stroomversnelling
Dun ijs bij rotsblokken

• Omdat de verdunning van het ijs boven sterke stromingen moeilijk in te schatten is, is het
belangrijk het ijs te testen. Tik regelmatig met
een skistok op het ijs voor je. Trillingen zullen
je vertellen hoe dik en van welke kwaliteit het
ijs is. Als het ijs verdacht is, ga dan rond die plek
of ga onmiddellijk terug naar een veiligere
plaats. Kap daar een gat in het ijs om de dikte
en het soort ijs te meten.
• Waterpartijen die worden gevoed door een
bron zijn doorgaans onderhevig aan wisselende turbulenties. Ook hier kan het ijs variëren in
dikte. Meestal is het water uit de bron zelf
niet zo heel koud.
• De dikte van het ijs kan sterk variëren bij bevroren moerassen waar planten in het ijs steken.
• Rotsen, boomstronken, grindheuvels, en alles
wat door het ijs steekt, neemt overdag warmte op van de zon, hierdoor smelt het ijs errond.
Rond deze structuren komen dikwijls wakken
voor en de kans op doorvallen is groot.

• Ijs dat gevormd is tijdens een sneeuwstorm is dikwijls bevroren natte sneeuw die grijs of wit
is. Het oppervlak is gekorreld en doorschijnend. Dit is het resultaat van ingesloten luchtbellen
die de cohesie tegenwerken. Dit ijs is maar half zo sterk als normaal wit ijs.
• Water bovenop het ijs is gevaarlijk, vooral tijdens warmere periodes en in de lente. Water is
zwaarder dan ijs en sijpelt door barsten in het ijs naar beneden, men noemt dit honingraatijs.
Ongeacht de dikte van het ijs, bij honingraatbarsten kan het ijs breken.
• Pas op voor donkere stukken in het ijs. Ze kunnen een indicatie zijn van water dat het ijs langs
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onder heeft doen smelten. Dit komt veel voor bij onderwaterbronnen met sterke turbulenties
of snelstromend water. Stromend water doet het ijs erboven altijd smelten.
• De omgeving rond het meer geeft ook bruikbare informatie over de staat van het ijs. Hoe dieper het meer hoe langer het duurt om te bevriezen. Maar het ijs is dan wel harder en veiliger.
Op plaatsen waar meer zonlicht komt is het ijs doorgaans ook dunner.
• Rechte breuklijnen kunnen veilig zijn om over te steken, zelfs op grote stukken open water. Op
de plaats waar twee barsten elkaar ontmoeten, is oversteken wel gevaarlijk.
• Natte of niet witte sneeuw op het ijs kunnen wijzen op het onderlopen van
het zwarte ijs. Als de sneeuw nat is of er donker uitziet, vermijd dan dat stuk.
• Een lagere plek in het ijs of een nat stuk kunnen wijzen op zacht ijs eronder.
• Ijsophopingen, opstekende schotsen of stukken ijs die over elkaar geschoven zijn komen vaak voor na stroomversnellingen. Dit betekent dat het
gebied stroomopwaarts niet veilig is door snelstromend water.
• Water dat over het ijs stroomt vanuit barsten of een andere hoger gelegen
toevoer kan de sneeuw op het ijs verzadigen en diepe stukken natte sneeuwmodder maken. Er kan zich een nieuwe ijslaag bovenop vormen.
Als dit ijs terug met sneeuw bedekt is, is het moeilijk te onderscheiden van normaal gevormd
ijs, maar een tik met de skistok geeft een heel ander geluid.
• Het ijs kan je gewicht beter dragen als je op sneeuwraketten of ski’s loopt (groter draagoppervlak). Stop dus nooit in het midden van een meer om je sneeuwraketten of ski’s uit te doen.
Als de sneeuw aan je ski’s blijft kleven, loop dan toch door tot aan land alvorens ze te reinigen en met was te behandelen.

De dikte van ijs
Doorgaans kan 3 cm zwart of wit ijs het gewicht van een persoon makkelijk dragen. Vijf centimeter is veilig, en 15 centimeter kan een olifant dragen. De dikte van het ijs kan je makkelijk meten
door met je ijsbijl een gat te hakken of met een ijsboor een gat te boren. Maak tijd om het ijs te
bestuderen alvorens erover te lopen.

Veiligheid op het ijs en redding
• Onthoud dat het ijs, net zoals bij lawines, op elk moment kan breken, ook nog als de laatste
van de groep erover loopt. Het kan zijn dat je ‘s morgens veilig kan oversteken en ‘s namiddags een grote omweg moet maken. Wees altijd uiterst voorzichtig.
• Verspreid de groep om de druk op het ijs over een groter oppervlak te spreiden.
• De leider van de groep moet steeds met zijn skistok het ijs aftasten en testen. Klop hard op het
ijs. Als de stok erdoor gaat, ga dan onmiddellijk terug en zoek een andere weg. Je kan het verschil horen tussen vast stevig ijs (klinkt als ‘tik’) en dun ijs boven een luchtbel (klinkt als ‘tok’).
• Vermijd gevaarlijke plaatsen en zoek bij de minste twijfel een
weg rond het meer.
• Als je niet zeker bent van het ijs tijdens een oversteek, maak dan
de heup- en borstriem van je rugzak los. Dan kan je vlug je rugzak afgooien als je erdoor zakt en terug op het ijs kruipen.
• Ijskoud water is dodelijk als je niets doet. Verzet je ertegen, blijf
in beweging.
• Laat natte kleren eerst bevriezen en borstel ze daarna schoon.
Droog ze verder bij het vuurtje in de tent en laat ze telkens weer
bevriezen en borstel ze schoon.
Een stuk touw behoort tot de
standaarduitrusting van elke
winterkampeerder.
Voor meer alpiene tochten is als
beveiliging tegen vallen een
dynamisch touw nodig. Voor het
juiste gebruik hiervan volg je
best een opleiding bij een
alpineclub.

Jezelf redden
• Steek je armen vooruit over het ijs. Trap met je voeten zodat je lichaam horizontaal komt.
Zwem met je benen tot je op de ijsschots ligt. Trek voorzichtig met je armen. Een zakmes of ander scherp voorwerp kan je gebruiken om je aan op te trekken (hak niet te
hard met de ijsbijl in de schots anders kan die ook breken). Deze methode heeft
meestal succes, zelfs als het ijs voor je blijft breken. Blijf dan op de volgende schotsen
kruipen tot je solide ijs hebt. Als je op solide ijs bent, rol of kruip dan behoedzaam naar
de kant, je lichaamsgewicht over een zo groot mogelijk oppervlak spreidend.

De groep redden
1. Kijk of iedereen er is en stuur de groep naar een veilige plek. Laat de groep kruipen
en niet stappen om de druk op het ijs zoveel mogelijk te verspreiden.
2. Gooi een touw naar de drenkeling (een essentieel onderdeel voor een wintertrekking).
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Dit helpt om paniek te vermijden en je kan mee trekken terwijl de drenkeling op de
schotsen kruipt.
3. Blijf op veilige afstand van het gat. Indien nodig, ga liggen op het ijs en steek voorwerpen uit naar het gat (ski’s). Je kan ook een menselijke ketting maken door achter
elkaar te gaan liggen en elkaars enkels vast te grijpen. De persoon het dichtst bij de
oever beveiligt alle anderen. Tracht de drenkeling niet zelf te benaderen als hij in paniek
is, de kans is groot dat hij je in het water trekt.
Hoewel crevassen niet altijd
groot en diep zijn, kan je toch
maar beter opletten.

4. Leg ski’s voor de drenkeling zodat hij iets heeft om op te kruipen en zijn gewicht beter
verdeeld is op het ijs. Hij moet zijn benen zo horizontaal mogelijk in het water houden.
5. Als de drenkeling uit het water is, begin dan meteen een behandeling tegen onderkoeling (hypothermie). Rol hem eerst in de sneeuw zodat de sneeuw het grootste deel
van het water op zijn kleding opneemt.

6. Een gletsjer oversteken
Gletsjers zijn grote massa’s sneeuw die als een rivier in het dal de helling afstromen. Een gletsjer
stroomt traag. Tijdens het plooien van de ijs- en sneeuwlaag ontstaan er scheuren – crevasses –
die op steiler wordende stukken openkomen en bij minder steilwordende stukken terug dichtplooien. Door sneeuwval kunnen deze scheuren en gaten dichtgesneeuwd zijn met losse sneeuw
die een soort brug vormt. Dit is het grootste gevaar bij het oversteken van een
gletsjer. Grote gletsjers oversteken is een vorm van alpinisme. Als je geen alpinismetechnieken kent, blijf je best uit de buurt van gletsjers. Voor het veilig
oversteken van een gletsjer heb je stijgijzers (crampons) en een ijsbijl nodig. Een
ijsbijl is geen wandelhulp, maar een gereedschap om grip op het ijs te hebben bij
het klimmen of om een eventuele val te stoppen (de steel mag niet langer dan
50 à 60 cm zijn).

Kleine gletsjers
Kleine gletsjers in het laaggebergte kan je doorgaans veilig oversteken. Gebruik
steeds een beveiligingstouw, als iemand uitglijdt of in een scheur zakt, kan de rest
van de groep de schok opvangen. Zorg dat het touw tussen de personen steeds
strak is en zo’n 10 à 12 meter lang. Houd de ijsbijl klaar met de hand door de strop,
om in het ijs te hakken bij onraad. Gebruik geen andere ankers, de wrijving van
het touw over het ijs, de beveiligingsknopen en het harnas vangen de schok op.
Op met sneeuw bedekte gletsjers heeft de beveiliger voldoende sneeuw om de
val op te vangen meestal zelfs zonder gebruik van de ijsbijl als anker.

Steile gletsjers
Op gletsjers steiler dan 20° en waar je meer dan 10 meter kan wegschuiven is
deskundigheid noodzakelijk. Raadpleeg plaatselijke gidsen.

Gletsjers zijn uiterst gevaarlijk
voor de winterkampeerder. Ze
zijn doorgaans met een sneeuwlaag bedekt en de crevasses vormen verraderlijke valkuilen.
Door te sonderen met de ijsbijl
kan je de dikte van de sneeuw
en de vastheid inschatten.

Als de helling steiler wordt of er is geen losse sneeuw om de schok op te vangen
kunnen extra ankers nodig zijn. Tussenankers kunnen een eventuele schok
opvangen. Gebruik goede ankers (ijsschroeven) die door de eerste en deskundige klimmer worden aangebracht en door de laatste klimmer meegenomen. Zorg dat er steeds
een nieuw anker geplaatst is voor de naklimmer het anker verwijdert. Als de helling te steil wordt,
moeten er meerdere ankers tussen de klimmers worden geplaatst. Zorg dat er een goede en duidelijke communicatie is tussen de klimmers, zodat bij een val of bij verhoogd risico je je collega
tijdig kan verwittigen. Bij gletsjers met scheuren dieper dan enkele meters is kennis van takeltechnieken noodzakelijk. Als een van je collega’s vraagt om extra beveiliging doe dit dan ook. Neem
geen risico op gletsjers.

Uitglijden op sneeuwhellingen
Als je op een sneeuwhelling uitschuift, draai dan bliksemsnel op je buik. Stoot je vuisten of handen met kracht in de sneeuw en spreidt de benen. Druk je knieën in de sneeuw en daarna pas
je tenen (dit gaat niet met stijgijzers). Door harder op je voeten te steunen en met je handen in
evenwicht te blijven kan je snel stoppen. Uitschuiven op sneeuwhellingen is een veel voorkomende
oorzaak van ernstige ongevallen in de bergen.

Remmen met behulp van de
ijsbijl en crampons op een steile
helling. Wees voorzichtig!

Als je iemand ziet schuiven, roep dan „op je buik!”. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat hij
met zijn hoofd eerst naar beneden schuift. Duik bij het schuiven nooit in elkaar en draai steeds
op je buik met gespreide benen. Oefen deze techniek op een veilige helling.
Om snel af te dalen kan je zo al schuivend op sneeuwhellingen proberen naar een bepaalde richting te sturen door je ene vuist of knie op te heffen of door zijwaarts te rollen. Als je tijdens het
schuiven moet stoppen op een uitstekend rotsblok zorg dan dat je op je rug schuift en met je voe-
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ten eerst tegen het rotsblok stoot om de schok op te vangen. Zorg dat je benen
volledig ingetrokken zijn en je bovenbenen als stootkussen dienen voor je staartbeentje. Deze techniek oefen je beter niet omdat het te veel risico inhoudt.
Gebruik op steilere hellingen een pikkel om een val op te vangen. Houd die met
beide handen vast als je hem in de sneeuw drijft en trek hem tot onder je borst
(let op dat de doorn naar beneden wijst en de schoffel omhoog om verwondingen
te voorkomen). De sneeuw die zo ophoopt tussen je pikkel en je hoofd zal je tot
stilstand brengen.
Als je stijgijzers draagt mag je je voeten niet in de sneeuw duwen bij het schuiven. De pinnen remmen te hard af waardoor je kan overslaan.

Crampons
Crampons zijn stalen zolen voorzien van scherpe punten die een goede grip garanderen op ijs
en bevroren sneeuw. Crampons worden voornamelijk gebruikt voor het oversteken van gletsjers.
Let bij het stappen met crampons op volgende zaken:
• Loop steeds rechtopstaand, de schouders lichtjes voorovergebogen.
Scherp de punten alleen maar
als je stijle ijsgletsjers gaat
beklimmen. Gebruik hiervoor
alleen een handvijl om verhitting van de geharde punten te
voorkomen.

• Plaats de voeten steeds zo plat mogelijk zodat alle tanden contact hebben met het ijs.
• Als het ijs zeer hard is, zet de voet dan krachtig neer zodat de tanden zich in het ijs bijten.
• Als je dwars loopt moet de dalvoet lichtjes naar beneden wijzen.
• Bij steil bergop wandelen kan je alleen de tenen gebruiken zodat de vier voorste tanden het ijs
raken.
• Bij het afdalen mag je niet te veel achterover leunen, buig de schouders
lichjes naar voren.
• Gebruik de ijsbijl als steun, maar vertrouw meer op je voeten.
• Let bij het stappen op dat je je voeten niet te dicht bij elkaar plaatst zodat
je met de haken niet in je broek blijft hangen.
• Let op dat je met de crampons niet op je materiaal trapt om beschadiging te voorkomen.
Volgens het gebruik worden crampons in drie soorten onderverdeeld.

Wandelcrampons
Eenvoudig en snel aan te trekken wandelhulp. Soms zelfs in de vorm van
sneeuwkettingen. Ze hebben 2 tot 10 korte stalen pinnen en passen soepel op elke bottine. In de zomer kunnen ze zelfs worden gebruikt om op
natte grashellingen te lopen.
Valoefeningen op een steile
sneeuwhelling.

De all-round crampons
De meest bekende crampon, geschikt voor all-round gebruik van het oversteken van kleine gletsjer. Ze zijn nog licht articulerend omdat het middelste deel voorzien is van een scharnier of losse lat om mee te geven met het plooien van de bottine. Meestal voorzien van
8 à 12 punten, waarvan de twee voorste vooruit steken om steilere hellingen te beklimmen. Ze passen met riemen of klipsen op zware bergbottines (C en D-schoenen).

Ijsklimcrampons
Speciaal ontworpen voor volledig stijve bottines of ijsklimschoenen. Best geschikt voor technisch ijsklimmen. De twee voorste pinnen zijn anders gedraaid dan bij de vorige categorie voor een betere grip in verticale ijswanden.

Bevestiging

Van een steile sneeuwhelling
afschuiven kan je best even
oefenen op een veilige plaats.
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Zorg voor het juiste type crampon voor je schoen. Voor je vertrekt moet je de crampons perfect afstellen op je schoenen.
Tijdens een tocht de kleine schroefjes moeten bijstellen is niet
makkelijk. De crampon moet aan je schoen blijven hangen, zelfs
al zijn de riempjes niet vast. De beste crampons voor de wintertrekker zijn die die je met behulp van riempjes aan je schoen
bevestigd. Daar de meeste winterkampeerders ook opteren
voor een iets soepelere bergschoen moeten de crampons ook
kunnen articuleren. De crampons met snelsluitingen, waar je
zonder riempjes kan instappen, passen alleen op speciaal daarvoor ontworpen schoenen met vooruit en achteruit stekende
zolen.

Daar je je voeten steeds vlak op
het ijs zet, worden je kuitspieren
zwaar belast.

7. Sneeuwlawines
Types
1. Sneeuwlawines van losse sneeuw
Een lawine van losse sneeuw vertrekt van één enkel punt en sleurt steeds meer losse sneeuw
mee en wordt breder. Ze ontstaat door het gewicht van vers gevallen sneeuw op een losse
onderlaag. Dit gebeurt vooral bij hevige sneeuwval, 25 cm opgestapelde sneeuw of bij
sneeuwval van 3 of meer centimeter per uur. De kans vergroot nog als de sneeuw valt op
een door vorst of regenval gladde onderlaag. De gladde onderlaag vormt een ideale glijbaan voor de verse sneeuw.

2. Smeltende sneeuwlawines
De sneeuwlagen zijn goed aan elkaar gehecht, maar niet aan de berghelling. Als er zich
een drassige onderlaag op de bodem bevindt, leidt dit tot het wegschuiven van de bovenliggende sneeuwlaag. Er zijn vele factoren die de sneeuwlawine kunnen veroorzaken: zon,
wind, het gewicht van een persoon enz.

Sneeuwlawineplaatsen
De meeste mensen veroorzaken
hun eigen lawine. Let op als je
steile hellingen dwars oversteekt. Je maakt met je spoor
een soort breuklijn in de
sneeuwlaag.

Op kale hellingen tussen de 30 en de 45 graden kunnen regelmatig spontane sneeuwlawines ontstaan. Hellingen die naar de wind gericht zijn, hebben een grotere kans op lawinegevaar
omdat daar doorgaans dikkere pakken sneeuw op terechtkomen. Let vooral op vers opgewaaide sneeuw.

Veiligheid bij sneeuwlawinegevaar
• De meeste slachtoffers veroorzaken hun eigen lawine.
• Let op de omgeving. Kijk uit naar verschuivingen, opwaaiende sneeuw, kleine verzakkingen,
barsten in het sneeuwtapijt, hellingen waar de bomen weg zijn en sneeuwophopingen van vroegere lawines onderaan de helling wijzen op lawinegevaar.
• Volg nauwgezet de evolutie van het weer. De eerste 24 uur na een hevige sneeuwbui, harde
wind, regen of dooi is de gevaarlijkste periode. Volg de plaatselijke raadgevingen en wees voorbereid op de mogelijkheid de tocht te moeten uitstellen. 24 tot 48 uur wachten, verkleint het
risico op lawines sterk.
• Herken gevarenzones en wees voorzichtig in het plannen van je route of het oversteken van
hellingen.
• Blijf zoveel mogelijk op de bergkammen of in dicht beboste stukken.
• Vermijd het midden van hellingen en de bovenstukken waar de lawines ontstaan.
• Ga volledig rond verdachte hellingen.

De ietwat ongewone manier van
lopen op stijle sneeuwhellingen
oefen je best in de zomer op
overgebleven sneeuwplekken.
Dit is tevens een goede illustratie van hoe je niet over sneeuwvelden loopt: korte broek, blote
armen, loshangend touw.

• Uiteraard heeft elke winterkampeerder die lawinegevoelige streken aandoet een sneeuwschop, een lawinezender/-ontvanger en een peilstok bij de hand. De achterkant van een ski is
geen goede schop, gebruik hem alleen als je geen schop hebt.
• Als je toch een lawinehelling moet oversteken, verzamel dan eerst zoveel mogelijk informatie over de sneeuwlaag. Duw hard op de sneeuwlaag met een skistok en voel of er weerstand
is, indien je voldoende weerstand hebt, is de kans op lawines klein. Als de weerstand ongelijkmatig is op de skistok (breekt door een korst, komt in een losse of natte sneeuwlaag terecht)
dan is de kans op lawines groot. Zoek een veilige plek maar met dezelfde sneeuw en graaf
een testgat. Kijk naar de verschillende lagen. Als je lagen ziet, gekenmerkt door ruwe korrelige kristallen, dan is de helling niet veilig. Als de lagen goed aan elkaar gehecht zijn, is de helling mogelijk veilig.
• Als je een steile helling dwars oversteekt, let dan goed op de sneeuwconditie. Als er bijvoorbeeld een harde sneeuwkorst of ijslaag boven op losse sneeuw ligt, dan snijd je met je stappen als met een mes door de sneeuw waardoor de bovenste ijslaag los komt met een zeer groot
lawinerisico.
• Rollende sneeuwballen kunnen ook kleinere lawines veroorzaken. Rol dus nooit sneeuwballen
de helling af. Hetzelfde kan ook gebeuren als je zelf de helling begint af te schuiven of te rollen.

Als je iemand beveiligt bij het
oversteken van een lawine,
gebruik dan een anker zodat je
niet zelf meegesleurd wordt. Een
pikkel in de losse sneeuw is
zelden voldoende om een schok
op te vangen. Drijf hem diep in
de sneeuw en zet er je knie of
voet op. Vang een val dynamisch op zonder schokken.

Een lawinezone oversteken
• Haal je handen uit de lussen van de skistokken en maak alle riemen van je rugzak los.
• Trek extra warme kleding aan en sluit ze goed af voor ingeval van insluiting in de sneeuw.
• Gebruik een lawinezender en een lawinebeveiligingstouw. Dit is een lang rood lint of touw dat
los achter je aansleept. De kans is groot dat, mocht je onder de sneeuw terecht komen, er stukken van dit lint bover de sneeuw uitsteken. Onervaren personen zijn niet in staat om met een

37

lawinezender iemand terug te vinden. Deze techniek moet goed worden ingeoefend. GSM’s
en andere elektronische toestellen kunnen de lawinezenders storen. Mocht je je GSM hebben
gebruikt om de hulpdiensten te verwittigen, houdt hem dan weg bij de lawineontvanger.
• Kijk naar de oversteek. Zijn er veilige eilanden langs de weg, een rots, een bomenrij? Ga zo snel
mogelijk naar een van deze plaatsen mochten er zich verschuivingen voordoen.
• Steek één voor één over terwijl de anderen nauwlettend toekijken.

Jezelf redden
1. Roep om de groep te waarschuwen.
2. Gooi alle bagage weg en loop naar een veilige plaats indien mogelijk. Tracht boven op de
sneeuw te blijven door een zwembeweging te maken.
Een pikkel is geen gereedschap
voor zelfbeveiliging op de rotsen, maar om een rugzak of slee
de helling op te trekken kan hij
goede diensten bewijzen.

3. Voor de sneeuw stopt, probeer je een luchtopening te maken vlak voor je gezicht door met
de handen de sneeuw voor je gezicht weg te duwen. Blaas je longen op voor de sneeuw zich
zet. De sneeuw wordt snel zo hard als beton en als je je longen niet hebt uitgezet, kan je wellicht niet ademen.
4. Tracht je hand naar de oppervlakte te steken om helpers de weg te wijzen. Meestal kan je
niet direct de boven van de onderkant onderscheiden.
5. Indien mogelijk begin je jezelf uit te graven.

De groep redden
1. Kijk goed naar het slachtoffer in de lawine, waar was hij voor het eerst getroffen door de lawine en waar zag je hem het laatst. Bepaal je eigen positie ook nauwkeurig en peil de richtingen.
Lawinebeeper, lawinelong, lawine-airbag, sondeerstok, allemaal
technische hulpmiddelen die
gebruikt worden door de ervaren off-piste skieër. Tracht
gebieden met lawinegevaar
te vermijden.

2. Wacht tot de lawine gestopt is en er geen verder gevaar is. Maak het probleem niet nog complexer.
3. Markeer de plaatsen waar je het slachtoffer het eerst en het laatst zag met zichtbare objecten.
4. De twee markeringen zijn de lijn waarlangs het slachtoffer meegesleurd werd. Zoek naar mogelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van het slachtoffer (skistokken, handschoenen
enz). Het geeft meer indicaties van waar het slachtoffer zich bevindt.
5. Gebruik je lawine-ontvanger-zender samen met een peilstok en begin te zoeken.
6. Begin op de plaats waar je het slachtoffer voor het laatst zag en gebruik stokken om in de
sneeuw te voelen. Loop in een lijn schouder aan schouder bergafwaarts.
7. Als je het slachtoffer vindt, graaf hem dan snel op.
8. Behandel onmiddellijk voor shock en onderkoeling.
9. Er is een grote kans op hoofdwonden, inwendige kneuzingen en breuken tijdens een lawine. Wees voorzichtig als je het slachtoffer vervoert.

8. Klimmen
Een fluitje aan je rugzak of aan
je jas kan je gebruiken om de
aandacht te trekken.

Één van de eerste dingen die je moet overwinnen bij het kimmen is angst. Maar het is een gezonde en waardevolle emotie die ons kan helpen veilig te handelen bij het klimmen. Gebrek aan angst
is één van de grootste vijanden van de klimmers. Er spelen zich steeds twee klimpartijen af, één
op de berg en één in je hoofd. Wanneer je voor het eerst gaat klimmen, kies dan een veilige omgeving. Ergens waar de kans op verwondingen klein is, zelfs als je uitschuift of valt. De angst zal
dan klein zijn, controleerbaar en je kan jezelf concentreren op de bewegingen.
De basisvaardigheden voor klimmen kan je in diverse boeken terugvinden of volg bij één van de
alpineclubs een basisopleiding. Als je gevaarlijk klimwerk gaat verrichten, is training en deskundigheid noodzakelijk. Bij trektochten in de winter kan het gebeuren dat een kleine steile helling
moet worden beklommen. Om op stukken ijs of harde sneeuw te klimmen, zijn een aantal speciale technieken en aangepast materiaal nodig. Bij het klimmen op ijs heb je één en bij steilere
stukken twee ijshamers nodig. Vanaf hellingen steiler dan 30° wordt de klimmer afhankelijk van
zijn ijsgereedschap (ijshamer, ijsboor). Als je niet over het juiste materiaal en de nodige vaardigheden beschikt, is klimmen gevaarlijk.

Als sport behoort bergbeklimmen niet tot de gevaarlijkste
sporten. Opleiding en deskundigheid zijn basisvereisten.
Volg bij een erkende bergsportvereniging een gepaste
opleiding voor je het
hooggebergte intrekt.
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Laat de beste klimmer eerst klimmen. Hij kan boven een goede zekering organiseren om de rest
van de groep te beveiligen. Zorg voor een goede beveiliging van de leider. Gebruik steeds alle
mogelijke beveiligingsmiddelen die je ter beschikking hebt. De natuur vergeeft geen enkele
fout. Klim traag, controleer telkens of de beveiliging in orde is. Zorg dat je altijd op drie punten
contact hebt met het ijs of de rots. Maak juiste bewegingen met je armen en benen. Bepaal eerst
waar je naar toe gaat, maak dan pas de juiste beweging. Gebruik voldoende tussenzekeringen.

9. Oriëntatie
Hoe kan je voorkomen om verloren te lopen? Er is geen sluitend antwoord op deze vraag, maar
er zijn een aantal technieken die kunnen helpen. De technieken kunnen we onderverdelen in twee
grote hoofdstukken: 1) Gevoel voor het landschap en 2) Technische navigatie.

Gevoel voor het landschap
In je hoofd kan je een soort virtuele kaart maken die aangevuld met een fysieke kaart een zeer
goede bron is om je te oriënteren. Het is zoiets als wanneer iemand je de weg uitlegt. Alle mogelijke aanwijzingen kunnen hierbij worden gebruikt: afstand, speciale landelementen, voorwerpen,
kleuren enz. De meeste mensen hebben geen problemen om de weg te vinden tussen huis en werk
of vrienden, zelfs als je kleine variaties inbouwt op de normale weg. Je moet niet nadenken over
hoeveel straten je moet passeren en na hoeveel afstand je moet afslaan. Het is een natuurlijk gevoel.
Wanneer je in een onbekend gebied komt, begin je automatisch een nieuwe kaart op te bouwen,
gevuld met speciale kenmerken uit dat landschap.

Technische navigatie
Gebruik van kaart en kompas, hoogtemeter, GPS en andere hulpmiddelen laat toe om met informatie van een kaart of een beschrijving van de ene plaats naar de andere te gaan. Deze manier
van navigeren is minder natuurlijk en vraagt meer moeite om te leren. Maar het is noodzakelijk als men zich wil oriënteren in onbekend terrein. Het is ook een hulpmiddel om onze virtuele map op te bouwen.

GPS (Global Positioning by Satellite)
De GPS is het meest nauwkeurige oriëntatiehulpmiddel dat momenteel beschikbaar is voor de
kampeerder, maar alleen op je GPS vertrouwen kan gevaarlijk zijn.

Geschiedenis

E-Trax GPS met bediening door
de linkerhand voor militaire
toepassingen.

Het Amerikaanse 'Global Positioning System' werd in 1960 ontwikkeld voor militaire
toepassingen op basis van de reeds gekende radionavigatiesystemen. Pas in 1995 werd
het project toegankelijk voor burgergebruik. Tegen 2014 zal Europa over een eigen positioneringssysteem beschikken met de naam Galileo. Dit systeem zal een theoretische
nauwkeurigheid hebben van minder dan een meter en er zijn een hele reeks extra functies voorzien zoals het doorgeven van noodsignalen, weerberichten en commerciële toepassingen. Ook op hogere breedtegraden zal het systeem voldoende nauwkeurig zijn.

Functie
Met een GPS weet je altijd precies waar je bent. Via ingebouwde kaarten, way-points en
routes kan je een te volgen route instellen en deze via richtingaanwijzingen nauwkeurig
volgen. De GPS is voor de wandelaar een dankbare bron van informatie: snelheid, afgelegde weg, af te leggen weg, afstand tot volgend punt, hoogte, vermoedelijke aankomsttijd (ETA), peilkompas enz.

Technische eigenschappen
Het GPS-systeem bestaat uit een netwerk van zo’n 24 satellieten die rond de aarde draaien. Het GPS-toestel ontvangt signalen van deze satellieten om zijn positie te berekenen.
Om een exacte 2-dimensionale positie te krijgen, zijn 3 satellieten nodig, voor een 3Dlocatie (met hoogte-aanduiding) 4 satellieten. De nauwkeurigheid van de positie hangt
af van het aantal satellietsignalen, de positie van de satelieten en de atmosferische storingen.
Zelfs de eenvoudigste modellen hebben een aantal functies die meer doen dan enkel je
positie bepalen. Zo kan je aan de hand van coördinaten een route uitstippelen, de GPSnavigator wijst dan de weg. De meeste toestellen hebben ook een track back-functie waardoor je dezelfde weg terug kan lopen.

Gebruik
Als je een GPS wil gebruiken, lees dan grondig de handleiding. Leer uitvoerig rekenen met
graden, uren, minuten en seconden, alsook de omzetting van seconden in duizendsten,
het berekenen van afstanden en het bepalen van posities op de kaart via de klassieke gradenschaal en het UTM-grid. Leer meten op de kaart met een meetlat. Noteer voor je vertrek de belangrijkste coördinaten als waypoints in je GPS. In het veld is het moeilijk om
nog coördinaten op te meten vanaf de kaart. Stel ook de juiste kaartdatum in, die steeds
te vinden is op een topografische kaart. De meeste kaarten met UTM-grid zijn opgesteld
in WGS84.
Als je GPS uitvalt, moet je nog steeds weten waar je bent en verder kunnen navigeren.
Leer dit dan ook en volg je tocht ook steeds met de kaart en het kompas. Menig wan-
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delaar verdwaalt door het uitvallen van de GPS. In de buurt van hoogspanningsleidingen kan de GPS grote fouten maken. In sommige streken is de GPS niet altijd nauwkeurig,
houd hiermee rekening. De handleiding geleverd bij een GPS zegt doorgaans wel hoe je
het toestel moet gebruiken, maar zelden hoe je moet navigeren. Leer dit uit andere boeken.
Zorg voor voldoende batterijen want de levensduur van een set batterijen wordt door de
fabrikanten sterk overschat en vermindert ook bij lagere temperaturen. Bewaar tijdens de
tocht de GPS in je jas. Het display bevriest bij temperaturen lager dan – 15 °C. Schakel
eventueel kompas, hoogtemeter en WAAS uit voor een langere levensduur van de batterijen.
Als je in problemen komt en hulp inroept dan is het opgeven van een juiste positie noodzakelijk. Je kan de hulpdiensten je positie geven in UTM-coördinaten of in de klassieke graden, minuten, seconden (of duizendsten). Een eventuele foute instelling van de kaartdatum is niet zo belangrijk omdat de fout hierdoor zelden groter is dan honderd meter.

Welke batterij kiezen
De lithiumbatterij is 30 % lichter en levert drie maal langer een continue spanning dan de
alkaline of metaal hydride batterij. De lithiumbatterij presteert goed bij temperaturen van
– 20 tot 70 graden Celsius. Bij lithiumbatterijen is het spanningsverval aan het eind van
de gebruiksduur sterk en kort. De herlaadbare lithiumbatterij (tot 2700 mAh) is zo’n drie
en een halve keer duurder dan de alkalinebatterij maar geeft de beste prestaties voor het
lichtste gewicht.
Zinkkoolstofbatterijen kunnen geen continue
spanning leveren, de spanning neemt vanaf het
begin geleidelijk af. Voor elektronische apparaten is een continue spanning vereist.
Omdat niet iedere verpakking duidelijk vermeldt
om welk type het gaat, staat op de batterij een
code: R zinkkoolstof, LR alkaline en FR lithium.

We gebruiken het woord oriëntatie voor plaatsbepaling en het
vinden van de weg op het land.
De term navigatie wordt meer
gebruikt door zeilers en bij het
gebruik van technische hulpmiddelen zoals GPS.

Wat betreft milieubelasting zijn ze allemaal giftig. Een alkalinebatterij bevat zink en koper, een
lithiumbatterij antimoon, chroom en nikkel. Deze
materialen horen thuis bij het klein chemisch
afval. 60 tot 70% van een batterij kan worden
gerecycleerd. Het nadeel van herlaadbare lithiumbatterijen is dat ze bij het ouder worden
minder goed presteren. Voor het opladen tijdens vakanties zijn er kleine zonnepaneeltjes
in de handel verkrijgbaar, onze ervaring is echter dat deze zelden voldoen aan hun beloftes.

Oriëntatiehulpmiddelen
De volgende lijst geeft een overzicht van een aantal technieken die in één (of in beide) categorieën thuishoren. Een goede navigator gebruikt beide technieken (gevoel voor het landschap en
technische navigatie) om zich te oriënteren en als controle bij technische navigatie.

1. Let goed op het landschap als je reist.
Iedereen gebruikt een aantal aanwijzingen van allerlei aard om zich te oriënteren. De meeste van deze aanwijzingen zijn zichtbare elementen, maar ook geluid of geur kunnen helpen (de geur van een rottend karkas kan een goed oriëntatiepunt zijn op de terugweg).
Wie let op het landschap, de bomen, rotsen enz. heeft een groot voordeel op de persoon
die alleen maar naar het pad juist voor zich kijkt. Tracht naar aanwijzingen te kijken vanuit verschillende hoeken terwijl je stapt. De relatie tot aanwijzingen kan sterk verschillen
naarmate je verder trekt en een ander gezichtspunt bereikt. Bij aandachtig rondkijken geniet
je ook meer van je trektocht.

2. Onthoud de algemene richting waarin je loopt en associeer die met het landschap.
Onthoud bijvoorbeeld niet alleen de gek gevormde berg, maar onthoud ook dat hij ten
noorden van je route ligt en dat hij van noordoost naar zuidwest loopt. Kijk in welke richting het pad loopt, welke berg er vlak voor het pad ligt. Sommigen zijn beter in het samenstellen van een virtuele kaart, maar met een beetje inzet kan iedereen beter presteren.

3. Draai je regelmatig om om te zien hoe de weg achter je eruit ziet.
In bosrijke gebieden en tijdens
zware sneeuwval verliest de GPS
soms contact met de satellieten.
Door je te verplaatsen, vindt de
GPS makkelijker zijn positie.
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Dit is vooral belangrijk om de terugweg te vinden. Let vooral goed op bij kruispunten en
zijwegen. Alle aanwijzingen (scheve bomen, hoge rotsen) zien er vanuit de andere richting soms totaal anders uit.

4. Leer het kompas goed gebruiken.

Opteer voor een schokbestendige GPS met
waterdichte behuizing.

Het is niet nodig om peilingen te maken nauwkeuriger dan 5°, maar de windstreken kennen is wel essentieel. Kennis van declinatie is ook nodig, met uitzondering van streken waar
de declinatie verwaarloosbaar is. Als je zinnens bent om ‘s nachts te trekken of tijdens een
sneeuwstorm, leer dan het kompas zeer goed te gebruiken. Leer een peiling volgen, terugpeilen, een hindernis rondlopen en terug op de juiste route komen. Leer hoe accuraat je
een bepaalde peiling kan volgen en dit in verschillende weerstypen alsook hoe je fouten
kan compenseren met kruispeilingen en landmerken. Gebruik in bergachtige streken ook
een hoogtemeter en leer hoe ermee om te gaan en wat de beperkingen ervan zijn. Alle
kompastechnieken kunnen best worden geleerd in de praktijk en met goed weer.

5. Gebruik het kompas lang voor je verloren bent gelopen.

Je moet de kaart makkelijk kunnen raadplegen, maar zorg dat
je ze niet kan kwijtspelen.

Begin te peilen bij het begin van het pad en op verschillende tussenliggende punten. Het
doel is om een richtingsgevoel aan te leren om de terugweg te vinden. Het is niet voldoende
om op elk moment de windstreken te kunnen aanduiden (maar in welke richting staat die
auto?). Bij het begin van het pad neem je best je kompas en kaart en bepaal je waar je
zit en in welke richting je moet lopen. Leg de kaart met het noorden naar het echte noorden, houdt rekening met de deviatie. Onthoud de landkenmerken. Als je geen kaart hebt,
doe dit dan alleen met het kompas, maak notities indien nodig. Als je een landkenmerk
peilt, peil dan ook de richting waarin je loopt.

6. Leer welke natuurlijke hulpmiddelen er zijn om de richting te bepalen.
Mos bijvoorbeeld groeit niet altijd aan de noordzijde van bomen, maar groeit doorgaans
op een kant die bepaald wordt door het landschap en de heersende winden. De plaats
varieert als de heersende winden van richting veranderen. Dit kan op zeer korte afstanden al een verschil geven afhankelijk van landkenmerken. Op sommige plaatsen kan het
mos aan alle kanten van de bomen groeien. Takken kunnen door de wind in een bepaalde richting staan. De schaduw of de zon kan de richting aangeven. De schaduw van een
in de grond gestoken stok geeft perfect de richting aan. De schaduw beweegt altijd van
west naar oost. Hoe langer de stok, hoe nauwkeuriger. De meeste van deze hulpmiddelen zijn niet erg precies, behalve de poolster en astronomische metingen met precisieapparatuur. Maar ze geven een algemeen gevoel van richting zodat je zelden 180° verkeerd
begint te lopen.

7. Als je niet zeker bent, verlaat dan nooit het pad.
Als je toch het pad verlaat, weet dan hoe je een zijpeiling kan maken. Als je na een zekere tijd niet terug weet waar je bent, ga dan resoluut terug naar het pad.

8. Leer kaartlezen.

Lees aandachtig de documentatie bij je GPS en zorg dat je vertrouwd bent met alle functies.

Gebruik steeds goede kaarten. Lees de legende aandachtig en bekijk alle aspecten van de
kaart. Goede kaarten bevatten doorgaans veel meer informatie dan men zich kan voorstellen. Zelfs als je geen kaart bijhebt, is een goede kennis van kaartlezen een hulpmiddel om je eigen virtuele kaart te maken.

9. Vertrouw nooit volledig op één persoon.
Zelfs de meest ervaren leiders maken fouten. Tracht altijd zelf te weten waar je bent. Als
je het gevoel hebt verloren gelopen te zijn, vraag de leider dan om goede uitleg. Dit vergroot de veiligheid van de groep. Als de leider je geen uitleg wil of kan geven, ga de volgende keer dan niet meer met hem mee (als je nog terug geraakt). Goede leiders weten
dat ze fouten maken en een extra controle is bruikbaar. Occasioneel geraken leden van
de groep afgescheiden en dan is het maar beter dat ze weten waar ze zijn en waar ze naartoe moeten. De uitzondering is waar snelheid primeert (bijvoorbeeld bij een opkomende
storm) en de leider gewoon vraagt om zo snel mogelijk te volgen. Maar zelfs dan moet
hij bereid zijn tijdens het stappen enige uitleg te geven.

Tips voor kompasgebruik
1. Achteruitpeilen
Draai het kompas rond en beeld je in dat noord nu zuid is. Lees de peiling af en noteer je
weg terug.

2. Koersafwijking bepalen
Als het echt op navigeren aankomt, is het kompas nog steeds
hét hulpmiddel bij uitstek.

Lopen in een koers die niet meer afwijkt dan 3 graden van de vooropgestelde koers is voor
de geoefende wandelaar al moeilijk. Als je 7,5 kilometer loopt met een afwijking van 3 graden dan ben je al bijna 400 meter van je doel verwijderd. Je zal niet op je doel terechtkomen en als je terug op het pad uitkomt, weet je niet welke kant je nu op moet. De truc
is om een gewilde afwijking te maken. Kies een recht landkenmerk (weg, rivier) en loop
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Het magnetisch noorden valt
niet samen met het echte noorden zoals het op de kaarten
staat aangegeven. Declinatie is
de miswijzing van de kompasnaald. De declinatiehoek staat
op elke kaart aangegeven.

daar naartoe, men noemt dit wel eens de handleuning. Als je daar aankomt, volg je deze
lijn terug tot aan een welbekend punt. Dit is zeer handig tijdens zware sneeuwval in de
bergen. Je loopt in een richting waar je zeker bent dat je de draden van de skilift zal kruisen. Als je ze kruist, kun je ze volgen in de goede richting. Dit is veiliger dan recht op je
doel af te lopen.

3. Bereid je kaart voor
Teken lijnen op je kaart van noord naar zuid ongeveer 5 centimeter van elkaar. Trek dan
lijnen die naar het magnetische noorden gaan. Dit is makkelijker om de declinatie mee te
berekenen. Deze lijnen kunnen je helpen om het kompas juist op de kaart te leggen.
Leer alle symbolen en codes die op je pad liggen uit het hoofd. Dit zal je helpen de landkenmerken vlugger terug te vinden. Koud weer kan je de lust ontnemen om naar de betekenis van bepaalde symbolen te gaan zoeken, hierdoor kun je belangrijke landkenmerken
missen.

Verloren lopen
In de eerste plaats moet je niets doen. Ga zitten en rust even uit, blijf kalm. Misschien zie je dan
iets wat je herkent, maar wees niet te snel in dingen herkennen. Als het weer slecht is, kan je misschien beter eerst een schuilplaats zoeken, niet te ver weg van waar je bent. Overleg met de groep,
blijf samen tenzij er een dringende noodzaak is om te splitsen. Een meningsverschil is geen goede
reden om te splitsen.
Zelfs een kleine zaklantaarn is
zichtbaar vanop verscheidene
kilometers.

Gebruik volgende procedure als leidraad:
1. Bescherm je tegen onmiddellijk gevaar.
2. Kalmeer en zie of je je kan oriënteren.
3. Blijf waar je bent tenzij in ongewone omstandigheden.
4. Breng markeringen en aanwijzingen aan voor redders.
5. Verhoog je comfort indien mogelijk.
6. Antwoord op redders (beantwoord geroep, loop naar rook van vuren of naar het geluid van
fluitjes of claxons).

Jezelf oriënteren
Ga bovenop een heuvel staan waar je een goed uitzicht hebt over het landschap. Stap geen
drie kilometer om dit te doen. Gebruik je kompas. Gebruik je kaart om dingen te herkennen.
Zie wat er is en niet wat je wil zien. Zoek naar natuurlijke oriëntatierichtingen. Als je geluk
hebt, kan je jezelf terug oriënteren en terugkeren. Zelfs als je zeker bent, laat dan toch markeringen achter voor jezelf en voor eventuele redders, vergeet niet de tijd, datum en de
richting waarin je loopt te noteren.
Geef toe dat je verloren bent gelopen, zowel voor jezelf als voor mogelijke redders.

Redders helpen
Tenzij je in gevaar bent, is het belangrijkste dat je de redders helpt. Je moet aanwijzingen
aanbrengen die zoekende redders kunnen helpen je terug te vinden. Gebruik je verstand
en je creativiteit en onthoud dat er maar één is van jou en dat je verschillende aanwijzingen kan aanbrengen op verschillende plaatsen.
Roepen, schreeuwen en fluiten zijn goede middelen als redders binnen gehoorsafstand zijn.
Zorg dat je geroep duidelijk kan worden onderscheiden van het geroep of gefluit van de
redders. Redders geven vaak ook signalen om je aandacht te trekken. Best hang je nota’s
aan bomen met duidelijk je naam, datum en richting waarin je te vinden bent. Spel duidelijk HELP met dode takken of rotsen, groot genoeg om vanop afstand te worden
gezien. Zorg dat deze markeringen zowel vanop het land als vanuit de lucht te zien zijn.
Als het onmogelijk is om in open veld te blijven of op de top van een berg, breng dan aanwijzingen aan die naar je wijzen of naar de richting waarin je je begeeft.
Het multifunctionele
gereedschap is meer dan een
hebbedingetje voor de
winterkampeerder.

Één van de beste aanwijzingen is een vuur. Het geeft rook overdag en licht ‘s nachts. Het
maakt ook het wachten comfortabel. Ga na hoeveel brandstof er voorradig is en pas je
vuur hieraan aan. Zorg dat een vuur niet uit de hand loopt.

Blijf waar je bent
Meestal blijf je best waar je bent, hooguit een paar honderd meter naar een beter zichtbare of comfortabelere plaats. Er zijn maar drie situaties om te besluiten verder te trekken en zelf je weg terug te zoeken.
1. Er is geen kans om tijdig gered te worden. Je wordt niet terug verwacht binnen een
week, of (zeer onverstandig) niemand weet waar je bent. (Zelfs als niemand weet waar
je bent, staat je wagen ergens geparkeerd aan het begin van het pad.)
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2. Je bent er zeker van dat je binnen een redelijke termijn bij een of andere beschaving
kan komen. Als je zeker weet dat er beneden in de vallei een weg is en je deze zonder gevaren kan bereiken, zelfs al is het niet de weg waar je je wagen hebt achtergelaten, kan daar iemand langskomen. Let op voor wat er zich tussen je en de weg bevindt
(rotsen, kloven, rivieren, dichte onderbegroeiing). Deze hindernissen staan vaak niet
op de kaart en vertragen of stoppen je vorderingen. Je kan op die manier veel energie verspillen, weg van de plaats waar ze je vermoedelijk zullen gaan zoeken.
3. Je verkeert in onmiddellijk gevaar. Discomfort is op zich geen gevaar. Je kan heel wat
koude, vochtigheid, honger trotseren. Een persoon kan in het wild drie maal langer overleven dan verwacht. Als je alleen een T-shirt draagt en de temperatuur beneden het
vriespunt zal dalen, dan kan je beter blijven stappen. Als je je in een lawinezone
bevindt, ga dan weg. Meestal zijn er weinig reële gevaren waardoor je je meer dan 100
tot 200 meter moet verplaatsen. Als je je verplaatst, markeer dan je pad zodat je op
je schreden kan terugkeren.

Verbeter het comfort
Als je op je plaats blijft, is de grootste vijand verveling. Zitten wachten tot men je vindt is
saai en de lust om te vertrekken wordt steeds groter. Tracht jezelf bezig te houden, maar
spaar zoveel mogelijk energie. De beste manier om je bezig te houden, is aanwijzingen
plaatsen voor je redders. Een andere bezigheid is om een goede, comfortabele schuilplaats
te bouwen. Het bouwen van een schuilplaats en het plaatsen van aanwijzingen geeft je
een binding met de plaats waar je bent, hierdoor verlaagt de drang om verder te trekken.
Tracht je schuilplaats zo opvallend mogelijk te plaatsen als je materiaal en het weer dit toelaten. Redders zullen in elke schuilplaats die ze tegenkomen kijken. Alle landen staan het
vellen van bomen en het afsnijden van vegetatie toe als je in nood bent.
Rantsoeneer je voedsel en water. Het doel is te overleven tot men je vindt. Als er voldoende
drinkwater is, drink dan voldoende. Vermijd uitdroging en onderkoeling. Als uitdroging
een probleem wordt, kan je overwegen ongezuiverd water te drinken.

Een rode vuurpijl is een
algemeen kermerk van iemand
die in nood is.

Zuivere sneeuw is doorgaans vrij van bacteriën maar wees voorzichtig om het te eten, het
is geen voedsel. Het smelten en opwarmen van de sneeuw vraagt een grote hoeveelheid
energie. Het zal je koud maken of je calorieënvoorraad aantasten. Smelt eerst de sneeuw
in een fles onder je jas en drink dan het water. Werk niet te hard zodat je niet oververhit,
werk traag zodat je niet gaat zweten en geen kostbaar vocht en energie verliest. Als je goed
bent in overlevingstechnieken kan je je maaltijd aanvullen met wat je vindt. Maar wees
steeds voorzichtig, bij twijfel kan je beter honger lijden dan ziek worden. Vlees is een veilig voedingsmiddel, als je het kan klaarmaken. Larven zijn bijvoorbeeld heel voedzaam.
Gebakken zijn ze lekker en ze voorzien in de nodige vetten. Koken is een goed middel om
bacteriën te doden. Onthoud dat water hoger op het verlanglijstje staat dan eten.

Overlevingspakketten
Wat er allemaal in een overlevingspakket moet zitten, is moeilijk te zeggen. De meeste
dingen die je nodig hebt, zitten in je rugzak. De commerciële pakketten zijn zelden echt
bruikbaar. De omstandigheden waarin je verzeilt geraakt, bepalen het benodigde gereedschap. Buiten je gewone kampeerspullen die in je rugzak zitten, raden wij nog aan om extra
mee te nemen: multifunctioneel zakmes (Zwitsers legermes of Leatherman™), 20 m
touw (2 à 3 mm), aluminium reddingsdeken, 2 rode vuurpijlen, zaklantaarn, waterbestendige lucifers, waterzuiveringstabletten, naald en draad en desgevallend een kabelzaag.
Er is een standaardregel – de 5-7-5 regel – die je kan
gebruiken om je „overlevingspakket” samen te
stellen. De eerste vijf staat voor de vijf vaardigheden: EHBO, signalen geven, vuur maken, water en
voedsel vinden, onderdak. De zeven staat voor de
zeven vijanden van de persoonlijke veiligheid: eenzaamheid, angst, dorst, vermoeidheid, pijn, honger
en temperatuur. De laatste vijf staat voor de vijf klimaten: koude, sneeuw, ijs, tropische hitte en woestijn.

Maak jezelf vertrouwd met
het landschap, let op details.

43

H. Gezondheid
1. Onderkoeling
Reizen in koude omstandigheden kan levensgevaarlijk zijn. Het is dus van belang wanneer er zich
gevaarlijke situaties voordoen de juiste maatregelen te treffen. Ook is het van belang de juiste
indicatoren te leren zien vóór de problemen zich manifesteren.

Normale
lichaamstemperatuur

Hypothermie
Straling
Wind
Convectie
Basistemperatuur
35 °C

Basistemperatuur
37 °C

Verdamping

Andere
lichaamsdelen 37 °C

Andere
lichaamsdelen 31 °C
Huid 20 °C

Huid 36,7 °C

De verschillende
manieren waarop een
mens warmte verliest.
Hypothermie = te lage
lichaamstemperatuur.

Conductie

Warmteverlies (hypothermie)
1. Straling
Stralingsverlies is de warmte die wordt afgegeven aan de omgeving door straling. Dit
gebeurt alleen als de omgevingstemperatuur lager is dan 37 °C. De belangrijkste factoren zijn de oppervlakte en het temperatuursverschil.

2. Conductie
Conductie ontstaat door het directe contact tussen voorwerpen, moleculaire transmissie
van warmte-energie. Water heeft een 25 maal groter conductieverlies dan lucht vanwege zijn grotere densiteit. Water heeft een grotere warmte-opslagcapaciteit. Droog blijven,
is in leven blijven.
Staal heeft een nog groter warmteverlies door conductie dan water.
Warmteverlies door conductie is ongeveer voor 2 % van ons totale warmteverlies verantwoordelijk, maar met natte kleren is dit 5 x groter.

3. Convectie
Convectie is een vorm van conductie waarbij een van de objecten in beweging is. Moleculen
tegen het warme oppervlak worden opgewarmd, verplaatsen zich en worden vervangen
door koude, die op hun beurt verwarmd worden. Aan de andere kant gebeurt precies het
omgekeerde. De hoeveelheid warmteverlies door conductie is afhankelijk van de dichtheid
van de bewegende moleculen (waterconvectie is sneller dan luchtconvectie) en van de snelheid waarmee ze zich bewegen.
Windafkoeling is een voorbeeld van convectie. De windkoelingsfactor geeft een aanduiding van hoeveel warmteverlies er is in verhouding tot temperaturen bij windstilte.
Windkoelfactor
Als je een tocht maakt over een open vlakte, zal je ook rekening moeten houden met de
extra afkoeling veroorzaakt door de wind. De wind doet de werkelijke temperatuur niet
dalen, maar het gevoel van koude wordt er wel door vergroot. De kans op bevriezing en
onderkoeling wordt hierdoor groter.
De temperatuur voelt kouder aan met wind dan zonder wind.
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Windsnelheid
km/uur

Gemeten temperatuur (°C)
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De bovenstaande tabel geeft
een indicatie van de waargenomen temperatuur bij een reële
temperatuur en een bepaalde
windsnelheid.

Weinig gevaar
op bevriezing
bij voldoende
activiteit

Gevaar voor
bevriezing van
blootgesteld vlees
(bevriezing na
2 à 3 minuten)

Groot gevaar
voor bevriezing,
zelfs voor
afgedekte
lichaamsdelen
(bevriezing in
minder dan
1 minuut voor
blootgestelde
huid)

4. Verdamping
Door de verdamping van water (vloeibaar) tot waterdamp (gasvormig) verliezen we
warmte.
Zweten is een manier om overtollige lichaamswarmte af te voeren. Het permanente zweten van het lichaam houdt aan tot een relatieve luchtvochtigheid van 70 % bij de huid.
Vooral in koude, droge omgevingen kan het permanente zweten zorgen voor heel wat
warmteverlies. Warmteverlies door zweten kan oplopen tot 1000 kilocalorieën per uur. Dit
is twee derde van ons warmteverlies via vocht. Een derde verdwijnt door de ademhaling.
De longen nemen droge, koude lucht op en ademen die zeer vochtig en warm weer uit.
Vermijd hard en diep ademhalen in zeer koude omstandigheden.

Temperaturen beneden
de –20 °C zijn gevaarlijk
voor de winterkampeerder.
Probeer dit te vermijden.

Reactie op koude
Er is een grote relatie tussen lichaamsvocht, vochtverlies en warmteverlies. Als het lichaam
water verliest via de verschillende verdampingsfactoren, vermindert de totale hoeveelheid
circulerend vocht, wat kan leiden tot hypothermie (onderkoeling) of andere aandoeningen door koude.
Er zijn drie factoren die bepalen hoe je reageert op koude:

De koude-uitdaging
Dit zijn de negatieve factoren: temperatuur, vocht (regen, zweet, water) en de wind
(beweging bv. fietsen).

Weerstand
Als de weerstand en de
warmteproductie van je lichaam
kleiner zijn dan de koude-uitdaging, ontstaat onderkoeling.

Positieve factoren: bouw en grootte (eskimo versus masai), isolatie (aantal lagen), vet (als
isolatie), huidoppervlak versus doormeter (de huid is een isolator), dieper gelegen ogen.

Warmteproductie
Positieve factoren: beweging en rillen beperkt door gezondheid, conditie, brandstofreserve
(glucosen), hoeveelheid vocht, voedselopname (suikers, proteïnen, vetten).

Lichaamstemperatuur
Warmte wordt zowel gebruikt als geproduceerd op celniveau. De omgeving zorgt of voor afkoeling of voor opwarming van het lichaam. Het lichaam moet warmte kunnen genereren, warmte opnemen en warmte afgeven afhankelijk van de lichamelijke activiteit en de omgevingstemperatuur.
De lichaamstemperatuur wordt gegenereerd door het energiemetabolisme, de hoeveelheid chemische activiteit in het lichaam.
De lichaamstemperatuur wordt hoofdzakelijk geregeld in de hypothalamus (tussenhersenen). Hij
reageert op de temperatuur van het stromend bloed (temperatuursverschillen kleiner dan 1/2
graad) en op zenuwprikkels afkomstig van zenuweinden aan de huid.
De optimale temperatuur voor chemische reacties in het lichaam is 37 °C. Boven 40,5 °C ontbinden enzymen (eiwitten) zich waardoor de chemische reacties stoppen, wat tot de dood leidt.
Bij temperaturen lager dan 37 °C vertraagt de chemische reactie met verschillende complicaties
die uiteindelijk eveneens tot de dood leiden.
De basistemperatuur is de temperatuur voor alle organen, hart, longen en hersenen.
De oppervlaktetemperatuur is de temperatuur van de huid en de spieren.
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De basistemperatuur is essentieel voor de stofwisseling in het lichaam. De oppervlaktetemperatuur is daar niet kritisch voor.

Regeling basistemperatuur
1. Vaatverwijding
Verhoogt de bloeddoorstroming aan het oppervlak. Er is een verhoogd warmteverlies als
de omgevingstemperatuur lager is dan die van het lichaam. Maximale vaatverwijding kan
de bloedcirculatie doen oplopen tot 3000 ml/minuut (normale circulatie is 300500 ml/minuut).

2. Vaatvernauwing
Beperkt de bloedstoeloop naar de oppervlakte (huid) en verlaagt het warmteverlies.
Maximale vaatvernauwing kan de bloedcirculatie beperken tot 30 ml/minuut.

3. Zweten
Koelt het lichaam door verdamping van vocht.

4. Rillen
Genereert warmte door de verhoging van de chemische reacties nodig voor spieractiviteit. Zichtbare rillingen (kippenvel) kunnen warmteproductie maximaal opvoeren tot
500 %. Rillen is beperkt tot enkele uren door de uitputting van glucose in de spieren en
vermoeidheid.

5. Veranderen van activiteit
Toenemende activiteit verhoogt de warmteproductie, afnemende activiteit verlaagt de
warmteproductie.

6. Gedragsreacties
Meer of minder kleren aantrekken, regelt de warmte van het lichaam.

Lichte hypothermie

2. Hypothermie
Onderkoeling of hypothermie is een afname van de basistemperatuur van het lichaam waardoor
de normale werking van de spieren en de hersenen vermindert.

Oorzaken van hypothermie
• Koude temperaturen
• Onvoldoende kleding
• Vocht en water
• Vermoeidheid, uitputting
• Uitdroging
• Onvoldoende voedselopname
• Het negeren of niet kennen van hypothermie
• Alcohol, wat leidt tot vaatverwijding met een groter warmteverlies

Matige hypothermie

Hypothermietemperaturen
• Vriestemperaturen, maar ook temperaturen kouder dan 4 °C
• 15 °C in combinatie met regen/harde wind
• Elke temperatuur kouder dan 37 °C kan leiden tot onderkoeling (hypothermie bij ouderlingen
in onvoldoende verwarmde huizen) bij bloedcirculatieproblemen zoals bij afknelling, bevriezing
of loopgraafvoet.

Symptomen
a. Kijk uit voor coördinatiefouten
Struikelen, stotteren, mopperen, onhandigheid zijn de eerste tekenen van een vermindering van de coördinatie van het lichaam en van een lichte bewustzijnsvervaging.

b. Lichte hypothermie

Zware hypothermie
Delen van het lichaam die op
normale temperatuur blijven
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Treedt op bij een basistemperatuur tussen 37 en 35,5 °C. Rillingen zijn niet meer te controleren door de patiënt. Complexe bewegingen (ijsklimmen, skiën) zijn niet meer mogelijk. Stappen en praten gaat nog. De oppervlakte-aders vernauwen om verdere warmteafgifte te verminderen.

c. Matige hypothermie
Basislichaamstemperatuur tussen 35,5 en 34 °C. Verminderd bewustzijn en wazig gevoel,
verlies van fijne motoriek vooral in de handen (onmogelijk om een rits te sluiten) door een
gebrek aan bloeddoorstroming. Spraak vertraagt en wordt moeilijk. Zeer erge rillingen.
Irrationeel gedrag, zoals paradoxaal uitkleden omdat de persoon niet meer weet of hij warm
of koud heeft. De „ik geef er niet om” houding treedt op.

d. Zware hypothermie
Basislichaamstemperatuur tussen 34 en 30 °C. Lagere temperaturen zijn onmiddellijk
levensgevaarlijk. Rillingen treden op in golven met grote contrasten, de pauzes worden
langer tot het rillen stopt omdat de warmteproductie de afkoeling van de basistemperatuur niet kan bijhouden. Het lichaam stopt met rillen om glucose te sparen.
Het slachtoffer valt, kan niet meer stappen, kruipt in fœtushouding om warmte te bewaren. De spieren verstijven door opslag van melkzuur en CO2, een gevolg van de beperkte bloeddoorstroming.
De huid is bleek en de pupillen verwijden. De hartslag vertraagt.
Bij een temperatuur van 32 °C komt het lichaam in hybernatie (winterslaap). Alle bloedtoevoer naar de periferie wordt afgesloten, de ademhaling en de hartslag verlagen.
Bij 30 °C komt het lichaam in een staat van metabolische ijsblok. Het slachtoffer lijkt dood,
maar is nog steeds in leven.

e. Dood door hypothermie
De ademhaling wordt onregelmatig en zwak. Bewustzijnsverlies, hartslagonderbrekingen
en spastische samentrekkingen van de maag komen voor. Het hart stopt en de dood volgt.
Een slachtoffer opwarmen, vraagt tijd. Onthoud dat het slachtoffer nooit koud en dood
is, maar warm en dood.

Hypothermie herkennen
Het borrelvatje van de SintBernardshond is voor de redders
en niet voor het slachtoffer.

• De persoon kan niet meer vrijwillig stoppen met rillen.
• Verminderde motoriek, slordig spreken, onhandigheid.
• Stel de persoon vragen waar hij moet over nadenken (achteruittellen van 100 in stappen van 9).
Een persoon met lichte hypothermie kan dit niet meer. Er zijn ook andere situaties waarin de
persoon niet meer kan achteruittellen, bv. hoogteziekte.
• Als je geen hartslag meer voelt aan de pols, wijst dit op een basistemperatuur tussen de 32 en
30 °C.
• Als het slachtoffer opgekruld is in fœtushouding, trek hem dan open aan beide armen, als hij
terug opkrult, is hij nog in leven. Dode spieren trekken niet meer samen.

Hypothermie behandelen
Het basisprincipe om een onderkoelde terug op te warmen, is om zijn eigen warmte te conserveren en hem brandstof te geven om terug op te warmen. Als de persoon rilt, is hij in staat zijn
lichaamstemperatuur met een snelheid van 2 °C per uur terug op te warmen.

Lichte hypothermie
Beperk warmteverlies: Trek extra lagen
aan. Droog de kleding. Verhoog de
lichaamsactiviteit en schuil tegen wind
en koude.
Eet en drink: Het is van groot belang
een onderkoelde voldoende vocht en
brandstof te geven.
Voedselinname: Warme dranken met
suiker geven calorieën en verhogen de
basistemperatuur van het lichaam van
binnen uit. Suikerklontjes of druivensuiker geven snel energie. Muesli met
volle melk geeft alles: koolhydraten,
proteïnen en vetten.
Hypothermieverband met
extra warmtetoediening

Voedsel: Koolhydraten – 5 calorieën
per gram: snelwerkende suikers die vlug worden opgenomen in het bloed geven snel warmte. Ze zijn geschikt voor lichte vormen van hypothermie. Proteïnen – 5 calorieën per gram:
traagwerkende zetmelen geven warmte over een iets langere periode. Vetten – 9 calorieën
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per gram: werken traag maar zijn goed omdat ze warmte geven over een lange periode.
Het vraagt wel meer energie om vetten om te zetten in glucosen. De omzetting vraagt
ook meer water wat leidt tot snellere uitdroging.
Te vermijden: Alcohol verwijdt de bloedvaten met als gevolg een verhoogd warmteverlies. Cafeïne leidt tot waterverlies met een grotere kans op uitdroging. Tabak en nicotine
vernauwen de bloedvaten met een groter gevaar op bevriezing.

Matige hypothermie
Matige hypothermie wordt op dezelfde manier behandeld als lichte hypothermie, maar
dien extra warmte toe.
Maak een vuur of zorg voor een andere externe warmtebron. Stel de tent op en steek het
kookfornuis aan. Stel het slachtoffer niet bloot aan directe stralingswarmte, want dat kan
tot een temperatuursval leiden.
Lichaamscontact door samen in lichte onderkleding in een warme slaapzak te kruipen, kan
ook helpen.

Zware hypothermie
Beperk warmteverlies: Breng een hypothermieverband aan. Dat is een omhulsel dat het
slachtoffer volledig isoleert. Om het even hoe koud het is, het slachtoffer kan zichzelf efficiënter opwarmen dan een externe bron. Zorg dat de patiënt droog is en voorzien is van
een polypropyleen laag om zweet van het lichaam af te voeren. De persoon moet worden beschermd tegen alle vocht uit de omgeving. Gebruik meer dan één slaapzak, wollen deken en kleding. Leg isolerende matten op de grond. Er moet minstens 10 cm isolatie rond de patiënt zitten. Gebruik ook een aluminium deken om stralingsverlies te
beperken aan de onderkant. Verpak de patiënt met isolatie in plastiek of tentzeil om hem
te beschermen tegen de wind en de regen. Stop het slachtoffer bij erge hypothermie niet
naakt in een slaapzak met iemand anders, hierdoor wordt het slachtoffer te veel aan de
buitenkant opgewarmd en niet van binnenuit.
Geef eten en drinken: Warm suikerwater is het enige wat een hypothermiepatiënt nog kan verteren. De maag is door het lichaam buiten werking gesteld
en zal geen vast voedsel meer verteren, maar absorbeert wel water en suiker.
Geef warm water met een energiedrank. Dit wordt onmiddellijk in de bloedstroom opgenomen en voorziet de persoon van de nodige calorieën om zichzelf op te warmen. Geef geen te geconcentreerde energiedrankjes, die worden
niet meer opgenomen in het bloed.
Door de kou moet de persoon urineren. Door de vaatvernauwing verhoogt de
bloeddruk. De nieren voeren vloeistof af om de druk te verlagen. Een volle blaas
geeft extra warmteverlies, dus urineren zorgt voor meer warmtebehoud. De persoon heeft hulp nodig om uit zijn mummie te komen en er snel terug in te kunnen. Hij zal nieuw vocht moeten opnemen, thee of warme krachtdrank.

Een handverwarmer zoals de
vissers gebruiken kan een onderkoelde patiënt terug opwarmen.

Warmte toevoegen: Er kan warmte worden toegevoegd aan de vitale delen van
het lichaam, aan de nek voor de halsslagader, aan de oksels voor de armslagader, aan de lies voor de beenslagaders en aan de handen voor de slagader.
Chemische handverwarmers geven 6 tot 10 uur een temperatuur van ±40 °C.
Je kan ook flessen met warm water, warme stenen of kompressen gebruiken.
Bij erge gevallen kan beademing noodzakelijk zijn om zuurstof toe te dienen. Beademing
geeft ook interne warmte aan de patiënt.

Temperatuursval bij behandeling
Bij het herwarmen van de patiënt kan de basistemperatuur soms zakken. Dit is het gevolg
van de verhoogde bloedsomloop in de haarvaten van armen en benen als deze opgewarmd
worden. Hierdoor wordt het nog koudere bloed in circulatie gebracht. Dit is een gevaarlijk moment dat in veel gevallen tot de dood van de patiënt leidt. Bovendien is dit bloed
zuur wat leidt tot onregelmatige hartslag met groot gevaar voor de patiënt. Deze gevolgen kunnen best worden vermeden door de uiteinden (armen en benen) van de patiënt
niet te verwarmen. Verwarm alleen de vitale delen van het lichaam. Stel de patiënt niet
bloot aan open warmtebronnen (vuren en dergelijke).

Hartmassage
Een persoon met ernstige hypothermie kan alle tekenen van klinische dood vertonen: koud,
blauwe huid, starende grote pupillen, geen waarneembare polsslag, geen waarneembare ademhaling, comateus, geen respons op stimuli en opgesteven spieren.
Maar hij kan nog steeds in leven zijn – in een metabolische winterslaap – en nog steeds
worden gered. Uw taak als redder is in de eerste plaats de patiënt opwarmen en hart-
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massage toepassen indien nodig. Bij ernstige hypothermie is het hart heel gevoelig en
mechanische stimulatie (zoals hartmassage, verplaatsen of temperatuurval) kan leiden tot
spasmen die de dood kunnen veroorzaken. Hartmassage kan in sommige hypothermiecondities negatief zijn.
1. Onderzoek zeer goed of er nog hartslag is alvorens met hartmassage te beginnen. De
hartslag mag zakken tot 2 à 3 slagen per minuut en de ademhaling tot 1 per 30 seconden. Samendrukking van het hart op dit moment kan leiden tot levensgevaarlijke spasmen. Controleer de halsslagader langer dan een minuut om na te gaan of er geen trage
hartslag is. Zelfs als het hart traag slaat, vult het zich volledig en verdeelt het bloed efficiënt. Hartmassage is maar in 20 à 30 % van de gevallen effectief. Met een sterk gedaalde vraag van het lichaam kan het hart voldoen aan de nodige circulatie van bloed, zelfs
met 2 à 3 slagen per minuut. Begin alleen hartmassage als er geen hartslag meer is.
Tijdens de opwarming van het slachtoffer zal je hartmassage moeten blijven geven.
2. De ademhaling kan gestopt zijn, zonder dat er zuurstoftekort is. Door de sterk gedaalde zuurstofbehoeften van het hypothermische lichaam kan het lichaam lange tijd
verder met de zuurstof die aanwezig is in het lichaam. Als er geen ademhaling meer
is, mag beademing worden toegepast om extra zuurstof en warmte toe te dienen.
3. Hartmassage geven: controleer of er nog hartslag is aan de pols, bij lichaamstemperatuur tussen de 33 en 30 °C verdwijnt de hartslag in de pols. Meet de hartslag bij de
hals, wacht minstens een minuut om een desgevallend trage hartslag te meten. Als je
nog hartslag meet, maar geen ademhaling, beadem dan. Als je geen hartslag meet,
begin dan hartmassage. Wees erop voorzien om dit lange tijd te doen. Er zijn personen met hypothermie die meer dan 3 en een half uur hartmassage hebben gekregen
zonder neurologische schade. Begin het slachtoffer actief op te warmen.

3. Vrieswonden
De warmte van de huid wordt door twee factoren geregeld, de buitentemperatuur en de interne warmtestroom. Alle vrieswonden hier beschreven hebben rechtstreeks te maken met een verminderde warmtecirculatie onder de huid. Zodra warmteverlies door het lichaam wordt beperkt
om de basistemperatuur te behouden, komen meer vrieswonden voor. In het algemeen kunnen
kinderen goed tegen de koude door de aanwezigheid van vetten die gebruikt worden voor warmteproductie. Volwassenen hebben deze vetten niet meer.
Verwarm het bevroren deel tussen je handen of je schoot. Een
hand kan in de oksel van de
patiënt worden opgewarmd, een
voet in die van de redder.

Factoren voor vrieswonden
• Lage omgevingstemperatuur
• Windkoeling, versnelt de bevriezing sterk
• Vochtigheid, natte huid bevriest bij een hogere temperatuur dan droge huid
• Te weinig isolatie
• Contact met metalen en supergekoelde vloeistoffen (gas)
• Blote huid
• Vaatvernauwing
• Vaatverwijding
• Vroegere vrieswonden
• Knellende kleding of voorwerpen
• Geknelde lichaamsdelen
• Verkrampte houding
• Lichaamsbouw
• Uitdroging
• Vrouwen kunnen beter tegen de kou dan mannen (meer onderhuids vet)
• Opgenomen calorieën
• Suikerziekte, sommige medicamenten
• Alcohol
• Cafeïne, nicotine

Vaatverwijding door koude
Wanneer een hand afkoelt tot 15 °C, ontstaat maximale vaatvernauwing en een minimale
bloedstroming. Als het verder afkoelt tot 10 °C wordt de vaatvernauwing onderbroken door periodes van vaatverwijding met een verhoogde bloed- en warmtedoorstroming. Deze „jagersreac-
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tie” herhaalt zich in periodes van 5 à 10 minuten als bescherming tegen de koude. Langere blootstelling aan de koude verhoogt deze reactie en het lichaam acclimatiseert een beetje. Eskimo’s
hebben een sterke reactie met korte intervallen.

Pathofysiologie van de huidbevriezing
Als huid begint te bevriezen, vormen er zich ijskristallen in de cellen. Als celvocht bevriest, komt
er vocht van buiten de cel naar binnen en is er door het watertransport een toename van de zouten in het vocht rond de cellen. Cellen kunnen openscheuren door te veel vocht of door de groeiende ijskristallen. Wrijf nooit over bevroren huid, de cellen worden beschadigd door de ijskristallen. Als het ijs smelt, verhoogt het zoutgehalte in de huid en beschadigen de celwanden.
Celbeschadiging leidt tot afsterving en verlies van de huid. De huid kan niet bevriezen als de temperatuur boven het vriespunt is. Door het zout in het lichaamsvocht moet het kouder zijn dan
–3 °C. Blootgestelde huid en plaatsen waar de oppervlakte groot is ten opzichte van het volume (vingers, oren, neus, tenen) lopen het grootste risico.
Oppervlakkige bevriezing heeft meestal een beschadiging van huidlagen met blaren en mogelijk huidverlies tot gevolg. De blaren worden gevormd door het vrijgekomen vocht van gescheurde cellen.
Diepe vrieswonden kunnen zelfs spieren en beenderen beschadigen.

Reactie op koude
Reactie
op vorst

Lichte
bevriezing

Ernstige
bevriezing

Zeer ernstige
bevriezing

Pijnlijk

Mogelijk pijn

Gevoelloos

Gevoelloos

Aanvoelen Normaal

Normaal

Zacht

Hard

Kleur

Wit

Wit

Wit

Gevoel

Rood

• Bloedcirculatie naar de koude
plaats vermindert om warmteverlies te reduceren.
• De koude plaats kan bleek zijn
en koud aanvoelen.
• De huid kan gevoelig zijn of
gevoelloos.

Lichte bevriezing
• Bevriezing van de bovenste huidlagen.
• Meestal volledig herstelbaar.
• Witte, wasachtige huid, de bovenlaag voelt hard aan, rubberachtig maar daaronder voelt de
huid nog zacht aan.
• Gevoelloosheid.
• Meestal bij kaken, oorschelp, vingers en tenen.
Behandeling: verwarm de plaats zachtjes door erop te blazen of door de plaats tegen een warm
stuk huid de houden (partner, buik, oksels). Wrijf nooit op bevroren plaatsen. De ijskristallen in
de cellen kunnen de celwanden beschadigen.

Bevriezing
• Vrieswonden zijn vergelijkbaar met brandwonden.
• De huid is wit, voelt houtachtig aan en geeft een wasachtige indruk.
• Alle huidlagen zijn bevroren.
• Gevoelloos, mogelijk verdoofd.
• Bij zware bevriezing kunnen spieren en beenderen ook bevriezen. Het is heel moeilijk om bevroren lichaamsdelen terug op te warmen zonder schade.
Behandeling: zware bevriezing kan worden opgewarmd zoals een lichte bevriezing als maar een
klein deeltje bevroren is.

Behandeling bevriezing
Draag steeds goede
overhandschoenen om
bevriezing te vookomen.
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• Geen massage of warmwrijven!
• De behandeling kan best gebeuren in een ziekenhuis. Opwarmen door het bevroren deel
onder te dompelen in water van 40 tot 43 °C. Warmer zal extra schade berokkenen aan
de huid. Dit is de temperatuur die warm is voor de huid. Verwijder knellende kleding.
Stop het bevroren lichaamsdeel in het water en houdt de thermometer nauwlettend in
het oog. De watertemperatuur zal zakken zodat extra warm water nodig is om de 40
à 43 °C te behouden. Giet warm water nooit op de bevroren plaats. Roer om een gelijke temperatuur in het water te behouden. Blijf het lichaamsdeel opwarmen gedurende 25 tot 40 minuten. De behandeling is klaar als de huid terug soepel is en er terug
gevoel in zit. Als de huid ontdooid is, kan ze zeer gevoelig en pijnlijk zijn. Staak het baden

als het lichaamsdeel volledig ontdooid is. Een bevroren vinger ontdooien duurt 45
minuten, er is geen gevaar voor overontdooiing.
• Gebruik geen droge warmte om te ontdooien. Een constante temperatuur van 40 °C
kan niet worden behouden en schommelingen kunnen leiden tot extra beschadiging van
de huid.
• Als het lichaamsdeel opgewarmd is, moet de wonde worden verbonden met steriel gaas
en beschermd tegen beweging en verdere koude.
Komt er geen kleur in het bevroren deel, leg het dan in handwarm water.

• Als een lichaamsdeel opgewarmd is, kan het niet meer worden gebruikt. Ook herbevriezing moet worden vermeden. Herbevriezing zal aanzienlijke weefselbeschadiging tot
gevolg hebben en zal tot verlies van huid leiden. Als je niet kan garanderen dat je de
huid kan warm houden na opwarming, warm ze dan niet op. Bergbeklimmers lopen soms
naar beneden met bevroren voeten zonder verlies van huid. Op het moment dat de huid
bevriest, is de grootste schade al aangericht. De huid bevroren laten, richt geen extra
schade aan.
• Ontdooiing gaat gepaard met hevige pijnen, geef een pijnstillend middel.

Opmerkingen bij bevriezing
• Als iemand onderkoeld is en vrieswonden heeft, behandel dan eerst de onderkoeling.
Verwarm niet de bevroren delen vooraleer de basistemperatuur terug normaal is.
• Geen alcohol, vaatverwijding verhoogt vochtopbouw in de bevroren delen.
• Niet roken, nicotine is vaatvernauwend en verhoogt de kans op bevriezing.
• Vloeistoffen zoals gas kunnen superkoelen in de winter (ze worden kouder dan hun vriespunt zonder te bevriezen). Als het gas dan verdampt in de lucht kan het onmiddellijk
leiden tot bevriezing van de huid. Draag steeds handschoenen als je met gasflessen werkt.
• Het aanraken van metaal kan het vocht van je huid onmiddellijk doen bevriezen aan het
metaal (in extreme omstandigheden kunnen metalen brillen zelfs een probleem zijn). Als
je wegtrekt, kunnen er stukken huid aan het metaal blijven hangen. Raak nooit metaal
aan met de huid.

Loopgravenvoet
Loopgravenvoet is vergelijkbaar met blaren door onderkoeling van de huid. Het komt voor bij
langdurige blootstelling van de voet aan koude, vochtige omstandigheden. Het kan zich zelfs voordoen bij temperaturen tot 15 °C als de voeten constant nat zijn. Het kan zich voordoen met natte
voeten in de winter of bij hogere temperaturen bij het zeekajakken.
Natte voeten verliezen 25 maal sneller warmte dan droge. Daarom zal het lichaam de bloedvaten vernauwen om warmteverlies te beperken. De huid begint te sterven door gebrek aan zuurstof, voedingsstoffen en het opstapelen van afvalstoffen. De huid wordt eerst rood en gevoelloos, begint te tintelen en te jeuken. Daarna wordt ze bleek met vlekken en tenslotte donkerpaars,
grijs of blauw. De beschadigde huid sterft doorgaans en valt eraf. In ernstige gevallen kan loopgraafvoet de tenen, de hielen en zelfs de hele voet doen sterven. Als de bloedcirculatie langer
dan zes uur stil ligt, leidt dit tot permanente schade aan de huid. Als de bloedcirculatie langer dan
24 uur stil ligt, leidt dit doorgaans tot het verlies van de volledige voet. Loopgraafvoet beschadigt ook de bloedcirculatie en de stofwisselingssystemen die het slachtoffer gevoeliger maken voor
koudeverwondingen op die plaats. Een gelijkaardig fenomeen kan zich voordoen aan de handen,
als die lange tijd nat blijven (vooral zeekajakkers lopen dit risico door het dragen van natte handschoenen). De schade aan het bloedsomloopsysteem staat bekend onder de naam Reynauds
syndroom.

Behandeling en voorkoming van loopgraafvoet
• Eerst en vooral de voet voorzichtig wassen en drogen, zachtjes opwarmen en in een lichtjes opgeheven positie houden. Omdat de huid niet bevroren is, is ze sneller beschadigd
door erop te lopen. Bij loopgraafvoet mag men niet op de voet lopen, evacuatie moet
met draagbaar gebeuren. Pijn en hevige jeuk zijn standaard klachten van de patiënt, geef
hem een afdoend pijnstillend middel.
• Voorkoming is steeds de beste behandeling. Houdt de voeten droog door de juiste kleding te dragen. Controleer regelmatig de voeten om te zien of ze nat zijn. Als de voeten nat worden, door zweet of water, stop dan en trek droge sokken aan. Regelmatig
de voeten in de open lucht laten drogen en lichtjes masseren en omhoog houden, helpt
ook. Draag geen spannende sokken. Die beperken de bloeddoorstroming. Gebruik
desgevallend aluminiumhydroxide-poeder. Bergbeklimmers gebruiken deze poeders al
een week voor hun vertrek om het zweten te stoppen. Aluminiumhydroxide en andere zweetstoppers stoppen het zweten voor meer dan een maand en er zijn geen bekende negatieve nevenwerkingen. Het gebruik van een dampscherm (vapour barrier) ver51

hoogt de kans op loopgraafvoet. Als je een vapour barrier kous gebruikt, moet je goed
opletten hoe je zweet tijdens grote activiteit. Als je sokken doorweekt zijn voor het lichaam
stopt met zweten zijn deze sokken niet geschikt, gebruik antizweetmiddel of draag gewone sokken. Gebruik steeds een ondersok in polypropyleen om het vocht van de voet weg
te nemen om extra warmteverlies te beperken. Experimenteer met dampschermsokken
alvorens de natuur in te trekken.

Koudeblaren
Koudeblaren worden veroorzaakt door langdurige blootstelling van de huid aan temperaturen
lager dan 15 °C. De aangetaste huid wordt rood en jeukt. Het komt vooral voor op de wangen,
oren, vingers en tenen. Vrouwen en jonge kinderen lopen een groter risico. De blootstelling aan
de koude veroorzaakt een permanente beschadiging aan de haarvaten. Regelmatige blootstelling aan koude doet de jeuk en de rode kleur terugkomen.
Houd de huid droog en warm en breng een beschermende crème aan.

Bevroren long
Intensieve fysieke inspanning in een zeer koude omgeving kan leiden tot bevriezing van de luchtwegen. Als je de lucht sneller in- en uitademt dan je ze kan opwarmen, kunnen de bronchen lichtjes bevriezen. Ze voelen geïrriteerd aan en kunnen leiden tot zeer pijnlijke spasmen in de longen.
Bloed ophoesten en een verhoogde slijmproductie kunnen hier een gevolg van zijn. Je hoort rochelende geluiden als het slachtoffer ademt.
Gebruik een gezichtsmasker of een dunne sjaal om door te ademen en zet een grote kap op die
de ruimte voor het gezicht omkapselt.
Behandel door rust, vochtige warme lucht in te ademen en veel te drinken.

Oogwonden
a. Bevroren hoornvlies
Het hoornvlies bevriest door de ogen open te houden tijdens sterke wind zonder de bescherming van een bril. Behandel door opwarmen, dek de ogen af met een warme hand of
gebruik een warm kompres. Na het opwarmen moeten de ogen 24 tot 48 uur volledig worden afgedekt met steriel gaas.

b. Bevroren wimpers
Houd uw hand over uw oog tot de wimpers weer ontdooid zijn.

c. Sneeuwblindheid
Gebroken brillenglazen kunnen
tot blessures leiden, neem enkel
onbreekbare kunststofbrillen.

Sneeuwblindheid is zonnebrand op de ogen. Dit kan best worden vermeden door het
gebruik van een goede zonnebril met zijbescherming of een skibril. Bescherming tegen de
zon is zelfs noodzakelijk bij bewolking omdat de reflectie op de sneeuw zorgt voor dezelfde hoeveelheid zon als bij directe blootstelling aan zonlicht. Sneeuwblindheid kan zelfs voorkomen tijdens sneeuwstormen als de bewolkingslaag dun is.
De symptomen treden op 8 tot 12 uur na blootstelling aan fel zonlicht. Het oog voelt eerst
droog en geïrriteerd aan, alsof er zand in zit. Bewegen en knipperen zijn zeer pijnlijk.
Blootstelling aan zelfs een kleine lichtbron doet pijn, de oogleden kunnen zwellen en rood
worden, de ogen tranen hevig.
Behandel met kompressen en blijf in het donker. Wrijf nooit in de ogen.
Gebruik Uvestat™ en/of cortisone oogdruppels.

Gletsjerbril met zijbescherming
tegen verblinding en
koude-inslag.
Glazen met beschermingsfactor 4 zijn op een gletsjer
met fel zonlicht geen
overbodige luxe.

Verwondingen door koude vermijden
Controleer regelmatig iedereen van de groep: gezicht, wangen, oren. Controleer gevoelige
plaatsen bij jezelf, natte voeten, gevoelloosheid, verdoving.
Als je het begin van een koudewond opmerkt, stop dan onmiddellijk en start opwarming.
Wachten leidt onvermijdelijk tot een groter risico.

4. Hoogteziekte
Hoogteziekte wordt opgenomen in deze gids omdat het meestal voorkomt bij de combinatie kou
en grote hoogte. Bovendien is het kouder op grote hoogte dan op zeeniveau.
Hoogteziekte komt voor bij alle personen die zich op grote hoogte (vanaf 2500 meter) bevinden of wanneer men naar hoger gelegen gebieden gaat. Hoogteziekte kan worden beperkt door
aanpassing aan de hoogte, maar er bestaat geen immuniteit. Als je in de bergen trekt, is het belangrijk om te weten hoe je hoogteziekte kan voorkomen, herkennen en behandelen. Waarom sommige mensen al dan niet hoogteziek worden is niet bekend. Wel staat vast dat als je hoogteziek
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wordt, dit gebeurt in de eerste paar dagen na de aankomst. De enige goede behandeling is dalen.
Zuurstofgebrek is de grootste oorzaak van hoogteziekte. Normaal gaat er zuurstof van de longblaasjes naar de bloedvaten omdat de gasdruk buiten groter is dan de bloeddruk. Op grote hoogte daalt de luchtdruk waardoor er minder zuurstof door het bloed wordt opgenomen. Bij een normaal persoon is op zeeniveau het bloed voor 95 % verzadigd met zuurstof. Op een hoogte van
6000 meter is dit maar 70 %.
Als de hoogte toeneemt, daalt de barometerdruk logaritmisch. Als de afstand tot de evenaar groter wordt, daalt ook de luchtdruk voor eenzelfde hoogte. Als de Mount Everest in Noorwegen
had gelegen, was een beklimming zonder zuurstofapparaat totaal uitgesloten. Ook de seizoenen zorgen voor een wijziging in de luchtdruk. In de winter is de luchtdruk lager dan in de zomer.
De temperatuur beïnvloedt niet direct de luchtdruk, maar de combinatie van lage luchtdruk en
strenge koude vergroten wel het risico op hoogteziekte.

Gewenning aan de hoogte
Om de verminderde hoeveelheid zuurstof te compenseren ondergaat het lichaam een aantal veranderingen. De aanpassing begint onmiddellijk en kan enkele weken duren. Er zijn sterke verschillen tussen personen in de snelheid waarmee ze zich aanpassen. Sommigen kunnen zich nooit
aanpassen aan grotere hoogtes.
In het algemeen kan men stellen dat het lichaam na 10 dagen voor 80 % aangepast is aan de
grote hoogte en voor 90 % na zes weken. Het ademhalingsritme bereikt een hoogtepunt na een
week en daalt dan in de volgende maanden langzaam, maar blijft wel sneller dan op zeeniveau.
Na tien dagen gaat het hart ook terug trager kloppen.
Als we terug dalen zal de aanpassing even traag terug verloren gaan als dat we ze gewonnen
hebben. Na 10 dagen terug op zeeniveau is 80 % van de aanpassing weer verloren.

Aanpassing aan grote hoogte
Eerste aanpassing
• Versnelde ademhaling
• Snellere hartslag
• Veranderde vochtregulering
Latere aanpassing
• Verhoogde productie van rode bloedcellen
• Toename difosfoglyceraatproductie
• Vergroting longinhoud en capillariteit
Versnelde ademhaling
Tijdens de eerste week van aanpassing versnelt de ademhaling en wordt ze dieper als reactie op
de verminderde hoeveelheid zuurstof in het bloed. Er moet meer koolstofdioxide en meer zuurstof worden gewisseld in de longblaasjes. De versnelde ademhaling begint onmiddellijk bij aankomst op grote hoogte (al vanaf 1500 meter. Het verlies aan koolstofdioxide maakt het lichaam
meer alkalisch (minder zuur). Om dit te compenseren, scheiden de nieren bicarbonaat – een alkalische substantie – af in de urine die hierdoor zouter wordt. Deze aanpassing gebeurt na 24 tot
48 uur.
Snellere hartslag
De cellen vereisen een constante toevoer van zuurstof waardoor het hart sneller moet kloppen
om hieraan te voldoen. Behoudens voor zeer grote hoogten zal het hart na de aanpassingsperiode terug aan zijn normaal tempo werken.
Veranderende vochtregulering
De bloedtoevoer naar de hersenen neemt toe om die te voorzien van de vereiste hoeveelheid zuurstof. De hersenen hebben eenzelfde hoeveelheid zuurstof nodig als op zeeniveau.
In de longen vernauwen de longhaarvaten waardoor de weerstand vergroot en de bloeddruk in
de longen toeneemt. Soms kan door een te hoge bloeddruk vocht in de longen komen.
Verhoogde productie van rode bloedcellen
Tijdens de acclimatisatie maakt het beenmerg een groter aantal rode bloedlichaampjes aan.
Extra rode bloedlichaampjes komen in het bloed 4 tot 5 dagen na aankomst op grote hoogte.
Ze vergroten het vermogen tot zuurstoftransport. Een geacclimatiseerd persoon heeft 30 tot 50 %
meer rode bloedcellen.
Toename difosfoglyceraatproductie
In de bloedcellen verhoogt de hoeveelheid difosfoglyceraat de productie van een natuurlijk fosfaat dat de rode bloedcellen helpt om zich te binden met zuurstof. Ook de productie van myog53

lobine (proteïne), het intramusculaire zuurstoftransportmiddel in de rode bloedcellen neemt toe.
Vergroting longinhoud en capillariteit
Het lichaam vergroot de longinhoud door de capillariteit van de longen op te drijven zodat zuurstof via een kortere weg in de bloedbaan kan komen.

Negatieve factoren
1. De snelheid waarmee je klimt. Hoe sneller je stijgt, hoe groter het risico.
2. De hoogte die je bereikt (vooral om te slapen). Hoe hoger je slaapt, hoe groter het risico.
3. Duur van het verblijf op grote hoogte. Hoe langer je op grote hoogte verblijft, hoe groter het
risico.
4. De inspanning. Hoe groter de inspanning, hoe groter het risico.
5. Drinken en eten. Veel vet en veel proteïnen verhogen het risico.
6. Fysieke geaardheid. Sommige mensen worden sneller hoogteziek dan anderen.

Vormen van hoogteziekte
Er zijn drie vormen van hoogteziekte: acute hoogteziekte, vocht in de longen (pulmonair œdeem)
en vocht in de hersenen (cerebraal œdeem). Acute hoogteziekte is de meest voorkomende, niet
levensgevaarlijke vorm. Indien acute hoogteziekte niet wordt behandeld, of bij verder stijgen, kan
het uitmonden in een longaandoening. Vochtuitstorting in de hersenen komt zelden voor, maar
kan zich plots voordoen en is gevaarlijk.

1. Acute hoogteziekte
Acute hoogteziekte is een verzamelnaam voor een reeks symptomen. Het komt voor bij
niet geacclimatiseerde personen die zich snel naar hoogtes boven de 2500 meter begeven. Het komt ook voor bij personen die gedeeltelijk geacclimatiseerd zijn en zich dan snel
naar een grotere hoogte begeven.
Symptomen
Laat je lichaam geleidelijk
wennen aan de hoogte.
Klim niet te snel.

De symptomen treden op 6 tot 72 uur na aankomst op grote hoogte. Ze verdwijnen meestal weer na 2 tot 6 dagen. De symptomen zijn erger in de ochtend dan in de avond ten
gevolge van de vertraagde hartslag en ademhaling tijdens de slaap.
• Hoofdpijn
• Malaise, vermoeidheid
• Verlies aan eetlust, oprispingen, overgeven
• Vochtopstapeling
• Onrustige slaap
• Blauwziekte (cyanose)
Hoofdpijn: Verhoogde bloeddoorstroming van de hersenen voorziet deze van de nodige zuurstof. De verhoogde hoeveelheid bloed in de hersenpan drukt op de hersenen.
Malaise: Malaise of ongemakkelijk gevoel, draaierigheid, vermoeidheid treedt op door
een tekort aan zuurstof in het bloed.
Verlies aan eetlust, oprispingen, overgeven: Als bloed naar de vitale organen stroomt (hart,
longen, hersenen) is er minder bloed beschikbaar voor de vertering, waardoor de maag
en darmactiviteit vermindert of stilvalt met als gevolg anorexia, misselijkheid en braken.
Vochtopstapeling: Personen met acute hoogteziekte hebben de neiging vocht op te stapelen onder de huid. Vooral in de handen en op het gezicht.
Onrustige slaap: Tijdens de slaap versnelt en verdiept de ademhaling tot een climax, waarna ze stopt gedurende 5 tot 50 seconden. Dit is een gekend fenomeen waardoor de hoeveelheid zuurstof in het bloed vermindert. Door een tijdelijk tekort aan zuurstof wordt men
wakker.
Blauwziekte of cyanose: De blauwziekte (een blauwachtige tint) onder de vingernagels,
de slijmvliezen en rond de mond komen voor door tekort aan zuurstof in het bloed.
Therapie
Beperk uw activiteit tijdens de eerste drie dagen na aankomst op hoogtes boven de 2500
meter, een eerste acclimatisatie kan drie tot vier dagen duren. Drink grote hoeveelheden
om de nieren te helpen het bicarbonaat af te scheiden. De hoofdpijn kan worden bestreden met aspirine of een andere pijnbestrijder. Als de symptomen erger worden of er komen
tekenen van vochtopstapeling of verminderd bewustzijn, daal dan terug naar waar je voor
het eerst de symptomen waarnam. Doorgaans is 300 tot 1000 meter dalen voldoende.
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• Drinken
• Rusten
• Afdalen bij verergerende symptomen of vochtopstapeling

2. Pulmonair œdeem (longœdeem)
Pulmonair œdeem is een abnormale vochtopstapeling in de longen door gebrek aan
aanpassing aan grote hoogte. De oorzaak is nog niet duidelijk onderzocht maar het
treedt op boven de 2500 meter en frequenter bij jonge mannen.
De symptomen worden veroorzaakt door de dalende uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide in de longen. De symptomen treden op 24 tot 96 uur na het stijgen.
Symptomen
• Tekenen van acute hoogteziekte
• Ademnood of onregelmatige ademhaling die resulteert in ademnood
• Vermoeidheid
• Een droge hoest die overgaat in een natte hoest
• Toenemende hartslag en versnelde ademhaling
• Rochelen en geluid van water in de longen
• Coördinatieproblemen
De symptomen van pulmonair œdeem zijn in eerste instantie als die van gewone hoogteziekte. De patiënt klaagt tijdens het stijgen van een droge hoest, ademnood en vermoeidheid. De hartslag en de ademhaling versnellen. De vingernagels kunnen blauw kleuren.
Als de ziekte verergert, blijven de ademnood en de vermoeidheid duren, zelfs als men op
vlakke stukken loopt. De patiënt klaagt van een sterke hoest, hoofdpijn en verminderde
eetlust. Het ritme van de hartslag en de ademhaling blijven hoog. De nagels worden blauw.
Met een stethoscoop kunnen rochelende geluiden worden gehoord in de longen. De patiënt
heeft coördinatieproblemen. De symptomen kunnen worden verward met bronchitis of
verkoudheid.
Als de ziekte heel erg wordt, klaagt de patiënt van een productieve natte hoest, extreme
vermoeidheid en ademnood, zelfs tijdens het rusten. Het hart klopt sneller dan 110 slagen per minuut. De ademhaling is sneller dan 30 per minuut. Wangen en nagels worden
blauw. Rochelende geluiden kunnen in de longen worden gehoord zonder stethoscoop.
De patiënt hoest vocht met bloedklonters. De patiënt heeft erge coördinatieproblemen,
is slaperig en heeft een verminderd bewustzijn.
De ziekte wordt ‘s nachts erger door de ritmische verminderingen in de ademhaling.
Pulmonair œdeem is levensgevaarlijk in deze situatie.
In de Scandinavische landen zijn
de bergen niet zo hoog, maar
uitgestrekte natuurgebieden,
sneeuw en lage temperaturen
kan je er wel vinden.

Behandeling
Daal zo snel mogelijk, minstens 700 meter, 1000 meter wordt aanbevolen. Dien zuurstof
toe indien beschikbaar. Als de symptomen niet verminderen, daal dan verder tot ze wel
verminderen. Houd de patiënt warm omdat koude de ziekte verergert. De patiënt moet
2 à 3 dagen rusten zodat het vocht in de longen terug kan worden geabsorbeerd.
Personen met een lichte vorm kunnen na enkele dagen rust terug stijgen als ze onder toezicht staan van een deskundige. Personen met een erge vorm moeten worden geëvacueerd
en behoeven medische hulp in een hospitaal.
Als dalen niet mogelijk is, dien dan zeker zuurstof toe (100 percent zuurstof met een snelheid van 4 tot 6 liter per minuut. Als de acute situatie niet verbetert, kan de hoeveelheid
nog worden opgevoerd, daal zo snel mogelijk.

3. Cerebraal œdeem (hersenœdeem)
Cerebraal œdeem is de zwelling van de hersenen door de verhoogde bloedtoevoer. Dit
leidt tot beschadiging van het hersenweefsel. Meestal treedt het pas op boven de 4000
meter, maar soms zelfs al bij 3500 meter.
De klassieke symptomen zijn veranderingen in het bewustzijn, coördinatieproblemen en
ernstige vermoeidheid. De patiënt kan verward zijn, geheugenverlies lijden of bewusteloos worden. De coördinatieproblemen verergeren sterk als de ziekte erger wordt. De patiënt
kan soms zelfs geen tas meer vasthouden.
Andere symptomen kunnen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, blauwziekte, hallucinaties en hallucinante blindheid, verkramping of gevoelloosheid in een helft van het
lichaam.
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Symptomen
• Symptomen van acute hoogteziekte
• Bewustzijnsveranderingen
• Coördinatieproblemen
• Overdreven vermoeidheid
• Misselijkheid en overgeven
• Zichtproblemen
• Staren
• Hallucinaties
• Blauwziekte (het blauw kleuren van de huid)
Behandeling
DALEN ! DALEN ! DALEN ! Wacht niet op verbetering, die zal er niet komen. Wachten
kan fataal zijn. Daal bij de eerste tekenen van coördinatieproblemen of bewustzijnsvermindering. Geef zuurstof indien beschikbaar.

Bloedklontervorming
Een andere ziekte die optreedt op grote hoogte is bloedklontervorming. Uitdroging, verhoging
van het aantal rode bloedcellen, koude knellende kleding en lange perioden van immobiliteit tijdens bijvoorbeeld stormen zijn mogelijke oorzaken.
Symptomen: Klonters ontstaan meestal in de diepe aders van de kuit. De kuit is gezwollen en
pijnlijk. Het onderbeen kan bleek of blauw zijn met verminderd gevoel in de voet. De voet omhoogplooien of stappen geeft pijn in de kuit. Als de klonter loskomt, kan hij naar de longen stromen
en daar opstoppen.
Behandeling: Maak knellende kleding los. Geef aspirine 500 mg (1 à 2) om de vier uur om de
pijn te verlichten en om verdere klontervorming tegen te gaan. De patiënt moet naar beneden
worden gedragen.
Voorkoming: Uitdroging kan leiden tot klontering van het bloed, drink veel. Als de groep in de
tent gekluisterd is door slecht weer, doe dan minstens om de paar uur oefeningen met voeten
en benen. Wees voorzichtig met knellende kleding zoals beenbeschermers.

Acclimatisatie
Start elke klim met overnachtingen beneden de 3500 meter en blijf daar 2 à 3 nachten alvorens
hoger te klimmen. Voor elke klim van 1000 meter moet je een extra dag rekenen voor acclimatisatie. Klim hoog en slaap laag. Het is best de slaaphoogte met niet meer dan 700 meter per dag
te verhogen. Zet je kamp op op lager gelegen stukken en maak dagtochten naar hoger gelegen
toppen. Draag bagage naar hoger gelegen kampen en daal terug af naar het lagere kamp om
daar te overnachten.
Als je snel last hebt van blaren
kleef dan stukken witte
sporttape (4 cm) over de plaats
waar je een blaar verwacht.
Kleef nooit tape op een reeds
aanwezige blaar.

Eet veel koolhydraten en drink voldoende. Urine moet helder zijn en niet geel. Koolhydraten hebben minder water nodig om te worden verbrand tot calorieën dan vetten. Maar een dieet van
alleen maar koolhydraten voldoet niet aan de behoeften van het lichaam. Eet proteïnen en vetten op rustdagen. Vermijd om ‘s nachts vetten en proteïnen te eten.
Vermijd slaappillen omdat die de ademhaling nog vertragen waardoor het zuurstofgehalte in het
bloed verder daalt.

5. Verwondingen
Als winterkampeerder is het belangrijk om vertrouwd te zijn met de technieken van EHBO. Niet
verzorgde wonden leiden tot lidtekens of de zogenoemde tatoeages (ten gevolge van in de wond
achtergebleven vuilresten).
Behandeling
• Spoel de wonde om vuil te verwijderen. Drinkwater is een geschikt spoelmiddel, desgevallend
vermengd met een scheut jodium. Je kan ook helder water nemen van een riviertje als je voldoende jodium gebruikt. Laat de jodium een aantal minuten inwerken om alle bacteriën te doden.
Een theelepel zout kan de effectieve werking van dit ontsmettend water nog verbeteren.
• Gebruik een injectiespuit om de wonde met kracht schoon te spuiten.
• Gebruik ongeveer een halve liter ontsmettingswater om een wond te reinigen.
• Als er nog zichtbare vuildeeltjes in de wond zitten, moeten deze met een ontsmet doekje worden verwijderd. Spoel opnieuw na met het ontsmettingswater.
• Als je geen grote injectiespuit hebt, kan je een plastieken zak gebruiken en daar met een naald
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een klein gaatje in prikken. Sluit de zak en pers het water met kracht door de opening.
• Een wonde spoelen is het beste voor alle diepe wonden, alleen schaafwonden kunnen soms
beter met een doekje worden uitgewassen.
• Een vuile schaafwonde uitwrijven kan best gebeuren met water en zeep of detergent om het
vuil sneller op te nemen. Spoel steeds na met ontsmettend water.
• Kleine gapende wonden kunnen met speciale kleefpleisters worden dichtgeplakt. Als er haar
in de buurt is, kan je dit kort knippen, scheren verhoogt het risico op infectie. Smeer eerst isobetadine langs beide kanten van de wonde en laat een halve minuut drogen. Isobetadine is een
betere hechting voor wondpleisters. Kleef de pleister eerst vast aan een zijde en trek de huid
goed samen tot waar ze natuurlijk zou moeten zitten alvorens de andere kant vast te kleven.
Trek niet te hard aan, of de tape komt los of de huid zit opgeplooid.
• Grote vuile wonden, wonden door dierenbeten en wonden waar stukken huid tussenuit zijn,
worden best open gelaten. Ze zijn moeilijk zo te reinigen dat er geen infectie kan ontstaan. Vuile
wonden moeten worden verpakt in steriel gaas zodat vuil eruit kan lopen en dit tot een dokter kan worden geraadpleegd.
• Open wonden genezen sneller en beter als ze lichtjes vochtig worden gehouden. Begin met
een antibioticazalf aan te brengen over de snee of schaafwonde. Dek de wond af met niet klevende steriele doekjes, zorg dat de hele wond bedekt is. Kleefstrips op de wonde vertragen de
genezing. Dek af met een beschermgaas dat vastgetaped wordt of wikkel in met een elastische windel.
• Er zijn zeer dunne microgeperforeerde afdekgaasje – Tegaderm™ en Biocclusive™ – die luchtdoorlatend en waterdicht zijn. Ze versnellen de genezing. Ze worden niet weggewassen en zijn
transparant zodat je steeds kan zien of de wonde niet infecteert.

6. Koolzuurvergiftiging
Koolzuur of kolendamp is een bijproduct van onvolledige verbranding. Vuur en kachels zijn potentiële
oorzaken, als ze in afgesloten ruimten worden
gebruikt zonder voldoende ventilatie – wat het gevolg
kan zijn van al te ijverige pogingen om tocht te voorkomen. De kolendamp die wordt gevormd, is kleurer reukloos en dus moeilijk te ontdekken. Hij kan
lichte hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid of zelfs braken veroorzaken – maar deze
tekenen worden vaak niet opgemerkt en kunnen
zonder waarschuwing overgaan in bewusteloosheid.
Als ze niet tijdig worden ontdekt, kunnen ze fataal
zijn.
Behandeling

Koken in de tent is gevaarlijk en
ongezond, maar het weer geeft
je soms geen andere keuze. Zorg
voor voldoende verluchting en
een goed werkende brander.

Eenvoudig – en preventie nog eenvoudiger – VENTILEER. Er is geen behandeling als u helemaal alleen
bent, dus zorg ervoor dat deze toestand niet kan
ontstaan. Breng de patiënt in de frisse lucht en moedig hem of haar aan gelijkmatig en regelmatig
te ademen. Pas kunstmatige ademhaling toe als de patiënt buiten bewustzijn is en er geen
merkbare ademhaling is. Houd de patiënt warm en ventileer de ruimte.

7. EHBO-pakket
Ongeveer 15 % van de winterkampeerders moet zijn reis stopzetten om medische redenen. De
meest voorkomende gezondheidsproblemen zijn: verwondingen, blaren, zonnebrand, onderkoeling
en vermoeidheid. De ernstige aandoeningen die doorgaans tot gedwongen evacuatie leiden zijn:
breuken, hoogteziekte, zonneslag en diarree. Minder dan 50 % van de kampeerders heeft een
afdoend EHBO-pakket mee.
In de handel zijn diverse EHBO-paketten verkrijgbaar die geschikt zijn voor gebruik tijdens wintertrekkings. Uw apotheker of out-door shop kan u helpen bij de samenstelling.
Voorkomen is nog altijd de beste remedie. Maar als men medicamenten meeneemt op trekking
is het van het allergrootste belang de juiste producten bij te hebben en een grondige kennis van
het gebruik is onontbeerlijk. Raadpleeg bij de minste twijfel uw apotheker of dokter.
Inhoud van de EHBO-set:
• Wondverzorging: de standaard 4 x 4 gaasjes zijn een beetje uit de mode en worden momenteel vervangen door producten als Compeed™ of Second-Skin™. Voor het dichtkleven van won57

den bestaan er speciale kleefstrips die transparant zijn zodat ontstekingen kunnen worden gezien.
Goede ontsmettingsmiddelen zijn tinctuur en jodium.
• Medische handschoenen: zowel voor uw eigen bescherming als voor de bescherming van de
patiënt. Latex modellen zijn sterker en betrouwbaarder.
• Injectiespuit: om wonden schoon te
spuiten met steriel water of een
oplossing van jodium en water.
• Re-hydratatie: maagzout is geen
goed rehydratatiemiddel omdat het
bij velen braakneigingen opwekt. Er
zijn goede oraal in te nemen zouten
verkrijgbaar bij de apotheker.
• Blaarverzorging: laat blaren heel,
tenzij er ontstekingen zijn.
Compeed™ en Second-Skin™ zijn
ideale middelen zowel voor verzorging als voor preventie.
• Koortsthermometer: er zijn diverse
digitale koortsthermometers beschikbaar die niet zo snel breken als
de klassieke kwikthermometers.
• Steunwindels: een stevige – liefst zelfklevende – steunwindel om verstuikte ledematen te
ondersteunen. Ook wondverbanden kunnen hiermee op hun plaats worden gehouden.
• Schaartje, pincet en scherp mesje: splinters verwijder je best door een scherp mesje onder de
splinter te steken en deze omhoog te duwen.
• Medicamenten: koortswerende middelen zoals Aspirine™, stoppende en laxerende middelen,
anti-allergische zalf, antibiotische zalf (Flamazine™), oogdruppels, zalf tegen spierontstekingen, tabletten tegen darmstoornissen.
Niet noodzakelijk
• Spalken: er zijn diverse goede spalken beschikbaar die modelleerbaar zijn. Ze kunnen worden
gebruikt voor elke verwonding of aandoening die immobilisatie van ledematen vereist.

8. Algemene tips
Spierkrampen en -zwellingen kunnen goed worden behandeld met ijs. Stop sneeuw of ijs in een
plastieken zak en leg hem op de pijnlijke spieren. Het vermindert de pijn en minder gezwollen
spieren genezen sneller.
Als een patiënt niet in staat is om pillen in te slikken, kunnen deze altijd als een suppositoir worden opgestoken.
Als u kinderen meeneemt op tochten zorg dan voor aangepaste medicatie: kauwtabletten, zuigtabletten, gelyophylis tabletten – raadpleeg uw dokter of apotheker.
Kinderen kunnen sneller infecties, onderkoeling en uitdroging oplopen. Neem steeds een koortsthermometer mee en bij enige twijfel is medische hulp sneller nodig dan bij volwassenen. Zorg
voor een spoelmiddel voor neus en oren.
Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen meestal geen pillen slikken. Zorg voor een siroop of andere
eetbare vorm. Tabletten kunnen desgevallend gemalen worden tussen twee lepels en onder het
voedsel gemengd.

9. Hygiëne
Het is belangrijk om jezelf schoon te houden, ook bij extreme koude.
Was elke dag je voeten en trek schone sokken aan. Als dit niet mogelijk is, trek dan schoenen
en sokken uit en droog je voeten (wrijf ze in met voetpoeder en maak ze daarna schoon).
Poets dagelijks je tanden.
Je kan je haar wassen met een droge shampoo. Gewoon in je haar masseren en uitwrijven met
een handdoek volstaat. De handdoek wordt wel erg vuil, maar je kan makkelijk twee wasbeurten doen met een kleine handdoek. Opteer voor een doos met poeder en niet voor een spuitbus, die mogelijk niet werkt door de koude. Er bestaan ook zepen die niet moeten worden nagespoeld.
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Je kan ook vochtige babydoekjes gebruiken. Met 2 of 3 stuks kan je je al wassen. Vergeet niet
dat de gebruikte doekjes terug mee naar huis moeten worden genomen.
Trek minstens tweemaal per week schoon ondergoed aan. Kun je niet wassen, laat je goed dan
minstens twee uur luchten.
40 % van alle voedselgerelateerde infecties tijdens trekkings is te wijten aan slechte hygiëne van
de handen. Was ook in koude omstandigheden je handen. Maak hiervoor een beetje warm water
en gebruik steeds zeep. Spoel goed na en droog je handen af.

10. Fitness voor de winterkampeerder
Hoewel we ervan uitgaan dat voor een winterkampeertocht geen extra training noodzakelijk is
zullen velen vinden dat enige fysieke oefening toch wel mag, zowel voor de aangroei van de spieren als voor een goede conditie.
Er bestaan weliswaar geen specifieke trainingsprogramma’s voor rugzaktrekkers maar een goede
algemene conditie is een voordeel. Een aantal spieren kan worden getraind voor het torsen van
een zware rugzak of voor het wandelen op steile hellingen.
Ook het uithoudingsvermogen kan getraind worden. Wandel en fiets veel! Ook zwemmen is een
goede universele sport die het uithoudingsvermogen en het weerstandsvermogen tegen koude
vergroot. Zwem langere afstanden.
Klim regelmatig trappen als oefening voor de kuitspieren. Stappen of lopen op oneffen en hobbelig terrein – bijvoorbeeld een ruiterpad – verstevigt en versoepelt de spierbanden. Verzwikkingen
van de enkel kunnen hierdoor worden beperkt.
Voor het trainen van de arm-, rug- en buikspieren kan je in een fitness centre een aantal oefeningen doen.

Mager en gezond
Een leuke aanvulling op de gewone sporten als wandelen en joggen is de „super traag”
methode. Het is een routine die niet veel tijd vraagt en meer effect ressorteert dan het langdurig sporten. Het zijn oefeningen met gewichten die telkens een bepaalde spiergroep trainen. De spieren worden traag en zwaar belast tot ze trillen en het gewicht niet meer kunnen houden, en toch moet je dan nog enkele seconden het gewicht blijven torsen. Het is
juist dit falen van de spieren dat het meeste effect heeft. Het doel is niet om calorieën te
verbranden tijdens de oefeningen, maar ervoor te zorgen dat het lichaam langdurig calorieën blijft verbranden. Een aantal kilometer lopen verbruikt maar 100 calorieën per kilometer (ongeacht of je snel of traag loopt) en het stimuleert de spier- en beenaangroei maar
weinig. Als je deze afstand echter snel loopt dan zal de calorieverbranding langer blijven
nawerken. Als de spieren over een aantal dagen herstellen zullen ze aangroeien en meer
voeding vereisen. Voor 750 gram extra spieren verbruik je maandelijks zo’n 9000 calorieën
alleen al voor het onderhoud ervan.

Iemand met een goede
fysiek kan wel tegen
een stootje.
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I. Verzekering
Voor de gewone toerist die zijn tent plaatst op een camping en daar rustige ongevaarlijke wandelingen maakt, is er doorgaans geen probleem. De standaard familiale- en ziekteverzekering volstaan ruimschoots. Voor de reis heen en terug is er de reisbijstandsverzekering die alle ongevallen en repatriëring ruimschoots dekt.
Maar als u iets avontuurlijker op pad gaat, dan volstaan deze meestal niet meer. De reisbijstandsverzekering is doorgaans gekoppeld aan de auto, en die heb je niet bij als je de bossen of
de bergen intrekt. Hier is het dan wel aangeraden een bijkomende verzekering te nemen. Als de
hulpdiensten je met een gebroken been van een berg moeten halen of men moet een zoekactie op touw zetten dan lopen de kosten hoog op.
Je zal dus de raad van een makelaar nodig hebben. Laat je echter niet oververzekeren, dat is niet
schadelijk, maar het maakt het duur. Bij een ongeval moet je best wel alle betrokken verzekeringsmaatschappijen verwittigen, zij zullen dan onderling wel uitvissen wie gaat betalen.
De Oostenrijkse
Alpenvereniging biedt via de
Vlaamse Bergsportfederatie een
goede verzekering voor
avontuurlijke reizigers.
www.klimenbergsportfederatie.be

Heb je een hospitalisatieverzekering, ga dan ook na of deze je voldoende dekt in het buitenland.
Voor de echt extreme bergwandelaar bieden de alpineclubs via hun lidmaatschap een goede verzekering aan voor repatriëring en ongevallen bij extremere buitensporten.

Voor wie wat meer luxe wil zijn er tentkachels verkrijgbaar. Deze kan je in een
basiskamptent opstellen.
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J. Bijlagen
1. Materiaallijst
Dit voorbeeld is opgesteld voor een wintertrekking – 5 dagen, 5 nachten – voor drie personen
in Hardanger Vidda (Noorwegen).
Het is een indicatie en kan een leidraad zijn om je eigen lijst samen te stellen. Er waren twee grote
rugzakken, een getrokken slee en een klein dagrugzakje.

Gemeenschappelijk materiaal
Benaming

Aantal

Eenheids- Totaal
gewicht gewicht
in g
in g

Tent – Dome

1

3600

3600

Tentharingen

6

100

600

Stormlijnen (3 meter)

4

10

40

Borstel (niet te klein)

1

25

25

Schopje (strandmodel of groter)

1

350

350

Slede + trekharnas

1

5000

5000

Aluminiumdeken

1

75

75

Ijshouweel

1

800

800

Twee aluminium kookpotjes + deksel

2

252

504

MSR-XGK kookvuurtje + pomp + trechter + aanstekers

1

440

440

Reservevuurtje Primus

1

430

430

Metalen koekentrommel om kookvuurtje in te plaatsen

1

126

126

Krant als onderlegger voor het vuurtje in de tent

1

140

140

Brandstoffles MSR 0,96 liter (vol petroleum)

1

1000

1000

Jerrycan 5 l (vol petroleum)

1

5300

5300

Brandstoffles MSR 0,5 liter (vol brandalcohol als voorverwarming)

1

580

580

Toebehoren herstelling kookvuurtje

1

50

50

Kleinbeeldcamera

1

1150

1150

Objectief 14 mm voor landschapsfotografie

1

600

600

GPS + AA-batterijen

1

254

254

Kompas

1

200

200

GSM

1

150

150

Reservebatterijen voor GPS

8

25

200

Thermometer (alcohol)

1

50

50

Lichtpijl

1

84

84

Kaarten (een originele kaart en een fotokopie voor notities)

1

150

150

Kaartenhouder plastiek

1

62

62

Touw doorsn. 7 mm

20

26

520

Touw doorsn. 4 mm

4

5

20
150

Leatherman™ (multifunctioneel gereedschap)

1

150

Herstelset (naaigerief + plakband)

1

56

56

Theelichtjes (brandduur 6 uur)

7

20

140

Lantaarn voor theelichtjes

1

50

50

Lucifers in waterdicht doosje + aanstekers

1

30

30

Droogshampoo spuitbus

1

550

550

EHBO: pijnstillers, wondverzorging, ontsmettingsmiddelen,…

1

600

600

Rol toiletpapier

3

60

180

Batterij voor hoofdlamp

1

156

156

Mini zaklantaarn

1

150

150

Totaal gemeenschappelijk materiaal

24,5 kg

61

Persoonlijk materiaal
Benaming

Aantal

Eenheidsgewicht
in g

Totaal
gewicht
in g

Rugzak (leeg)

1

2200

2200

Waterdichte zakken (supermarktzak als sok)

4

2

8

Therm-a-rest of schuimrubber matras (gesloten celstructuur)

1

850

850

Slaapzak met compressiezak

1

3300

3300

Vapour Barrier binnenzak voor slaapzak

1

100

100

Inox Thermos 1 liter leeg met beker

1

700

700

Hoofdlamp (Petzl) of staaflamp

1

170

170

Tandenborstel, tandpasta, wc-papier, vochtige doekjes, …

1

200

200

Notitieboekje, potlood

1

50

50

Reserve thermische lange onderbroek

1

170

170

Zwitsers zakmes

1

100

100

Tentsloefen Thinsulate

1

220

220

Onderbroek

1

40

40

Thermisch onderlijf

1

160

160

Zakdoeken

2

25

50

Dunne sokken (polypropyleen)

1

30

30

Wollen Noorse sokken

1

150

150

Eetlepel

1

26

26

Drinkbeker met deksel

1

100

100

Totaal persoonlijk materiaal

8,6 kg

Laat de slede nooit los op
een helling. Gelukkig kon
Caroline de pulka nog net
op tijd grijpen.
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Persoonlijke stapuitrusting
Benaming

De sneeuwschop

Aantal

Eenheids- Totaal
gewicht gewicht
in g
in g

Sneeuwraketten

1

2000

2000

Hoge beenbeschermers (gamachen)

1

140

140

Skistokken (1 kan ook dienen als éénbeenstatief)

2

300

600

Bergschoenen Meindl Perfect – Dachstein

1

2460

2460

Dunne sokken polypropyleen

1

32

32

Plastieken sokken (waterdichte supermarktzak of VB-sok)

2

2

4

Wollen sokken

1

158

158

Skibroek (Gore-tex) met of zonder isolatie

1

670

670

Soepele warme broek

1

710

710

Lange thermische onderbroek

1

166

166

Thermisch onderhemd met lange mouwen

1

160

160

Fleece hemd

1

330

330

Dunne fleece

1

170

170

Windstopper fleece

1

700

700

Gore-tex 3 lagen jas, waterdicht

1

980

980

Bontmuts of twee dunne mutsen

1

100

100

Gezichtsmasker

1

48

48

Overwanten

1

166

166

Zijden handschoenen

1

20

20

Windstopper handschoenen

1

84

84

Zonnebril

1

40

40

Silva Kompas

1

200

200

Fluitje

1

30

30

Uurwerk

1

28

28

Zakdoek

1

25

25

Zijden sjaal

1

30

30

Aansteker

1

10

10

Stukje touw (3mm – 3 meter)

1

40

40

Totaal stapuitrusting

10,3 kg

Overzicht uitrusting
Benaming

Aantal

Eenheids- Totaal
gewicht gewicht
in kg
in kg

Voedsel

3

5

15

Gemeenschappelijk materiaal (3 personen)

1

24,8

24,8

Persoonlijk materiaal

3

8,6

25

Algemeen totaal (behalve stapuitrusting)

64,8 kg
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2. Voedselpakketten
Ontbijt en lunch
De opgegeven hoeveelheden
zijn ruim bemeten voor jonge
mensen met een gezonde
eetlust. Het is dus niet nodig om
de porties te verhogen.

kcal
per
100 g

kj per
100 g

voedingswaarde
in kcal

Kaas

800

3396

30

240

Hemo

387

1643

30

116

Extran

380

1620

15

57

Mueslirepen

438

1830

23

101

Chocolade

537

2280

45

242

Hotcemel

188

843

30

56

Melkpoeder (magere)

352

1497

10

35

Parovita

440

1870

77

339

Grany

420

1765

33,5

139

Petit beurre

448

1900

45

202

Soldatenkoeken

409

1710

56

229

Muesli (Jordan)

415

1751

110

457

Sesamzaad

620

2600

16

99

Suiker

380

1613

21

80

Thee: 2,8 g per zakje, 4 zakjes ’s morgens
Gepelde zonnebloempitten

-

-

-

-

630

2650

6,5

38

548

2430

TOTAAL
Avondmaal dag 1

kcal
per
100 g

kj per
100 g

g per dag
voor 3
personen

voedingswaarde
in kcal

Travellunch Reiter

500

2123

250

1250

Couscous

352

1470

200

704

Worst

436

1824

76

331

Peperkoek

326

1363

116

378

Marsepein

500

2123

167

835

Abrikozen

188

798

350

658

3 pakjes minute soep (groenten/balletjes/korstjes)

50

210

75

38

Extra noodle soep (champignons 2 stuks)

84

353

70

59

kcal
per
100 g

kj per
100 g

g per dag
voor 3
personen

voedingswaarde
in kcal

Avondmaal dag 2

64

g per dag
per
persoon

Tagliatelli

385

1600

190

732

Spaghetteria

110

460

175

193

Worst

436

1824

150

654

Noten

600

2547

300

1800

Marsepein

500

2123

250

1250

3 pakjes minute soep (St.Germain erwten met korstjes)

53

222

75

40

Extra noodle soep (curry)

61

255

54

33

Avondmaal dag 3

kcal
per
100 g

kj per
100 g

g per dag
voor 3
personen

voedingswaarde
in kcal

Aardappelvlokken

69

291

260

179

Bouillonblokje

5

20

3

-

352

1497

120

422

Melkpoeder
Pemmikan

650

2759

200

1300

Worst

436

1824

76

331

Peperkoek

326

1363

116

378

Marsepein

500

2123

167

835

Dadels

188

798

330

620

Minute soep (erwtensoep)

35

149

150

53

kcal
per
100 g

kj per
100 g

g per dag
voor 3
personen

voedingswaarde
in kcal

151

640

300

453

5

20

3

-

494

2075

260

1284

Avondmaal dag 4

Noedels
Bouillonblokje
Worst
Pemmikan

650

2759

100

650

Hazelnoten

620

2632

250

1550

Marsepein

500

2123

250

1250

Minute soep (preisoep)

26

109

75

19

Extra noodle soep (champignons 2 pakjes)

84

353

70

58

kcal
per
100 g

kj per
100 g

g per dag
voor 3
personen

voedingswaarde
in kcal

Avondmaal dag 5

Travellunch Reiter

500

2123

250

1250

Couscous

352

1470

200

704

Peperkoek

326

1363

116

378

Marsepein

500

2123

167

835

Geconfijt fruit

188

798

270

507

Minute soep (champignonsoep 3 pakjes)

50

211

75

37

Extra noodle soep (curry 2 pakjes)

61

255

54

32

kcal
per
100 g

kj per
100 g

g per dag
voor 3
personen

voedingswaarde
in kcal

Pemmikan

650

2759

100

650

Energieochocolade

1035

4345

230

2380

Mueslirepen

438

1830

70

306

Minute soep

50

211

150

75

Reserve

Gewicht per persoon per dag: ongeveer 1 kg
Voedingswaarde per persoon per dag: 4130 kcal
Op de tocht door Hardanger Vidda was 3500 kcal voldoende. De opgegeven hoeveelheden moet
je eerder zien als een maximum dan als een gemiddelde. Voor langere fysieke inspanningen kan
de behoefte aan kilocalorieën oplopen tot meer dan 4500 kcal.
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benzina pura
benzín (benzínove re-didlo)

gasolina sem chumbo

benzina fara plumb

gasolina sin plomo

gasolina sense plom

PORTUGAL

ROEMENIË

SPANJE
(Castiliaans)

SPANJE
(Catalaans)

white gas
tvättbensin

kursunsuz benzin

unleaded(auto-)gas
(gasoline)

blyfri bilbenzin

Bleifrei Benzin

TURKIJE

U.S.A./CANADA

ZWEDEN

ZWITSERLAND (Duitstalig)

Reinigungsbenzin/-sprit

benzin

benzín (surovy petroley)

bezolovnaty benzín

bezolovnaty benzín

TSJECHIË

SLOWAKIJE

gasolina de lavado

neofalina

benzina de desengorduramento

benzyna czysta
(rospuszczalnik)

rensebenzin

rastworoewatsj
(benzienski e ttar)

blyfri bilbenzin

bezolowjen benzien

JOEGOSLAVIË
(Macedonisch)

bencin za pranje

benzyna bezolowiowa

auto becin brez svinca

JOEGOSLAVIË
(Sloweens)

benzina zap ranje

NOORWEGEN

bezolovna auto benzina

JOEGOSLAVIË
(Servo-kroatisch)

benzina per uso domestico

benzin (petróleuméter)

white petrol
(petrol gwyn)

wenzieni (pettrelajkos e zzir)

essènce filtrée blanche,
essènce à nettoyer,
essènce à laver

puhdistusbensiini,
pesubensiini

Waschbenzin

rensebenzin

benzien (pettrollen etter)

wasbenzine, kookpuntbenzine,
Coleman Fuel

POLEN

ólommentes benzin

benzina senza plombo

unleaded petrol
(petrol di-blwm)

GROOT-BRITTANNIË
(Welsh)

HONGARIJE

amolliwdi wenzieni

GRIEKENLAND

ITALIË

essènce sans plomb

Bleifrei Benzin

DUITSLAND

FRANKRIJK

bIyfri bilbenzin

DENEMARKEN

lyijytön (auto-)bensiini

bezolowjen benzien

BULGARIJE

FINLAND

loodvrije benzine

diesel fuel
(Tanwydd diesel)

dízel, gázolaj
diesel

methylated spirits
(Gwirod methyl)

denaturált szesz
spirito, àlcool

paraffin (oil), kerosin
(Paraffîn (olew), cerogen)

parafin, lámpaolaj
petrolio (olio di paraffina)

petroIéo

petrolej na sviceni, parafin

petrolej na svietenie, parafin

petroli

petróleo

petrol

parafin, gaz yagi

petrol

fotogen, råolja

kerosene (white kerosene),
coal-oil, lamp oil

diesel, gasoleo

alcol

Sprit, Alkohol

denaturerad sprit

diesel, gasoleo

alcol

Diesel, Dieselkraftstoff

diesel

diesel fuel

dizel

diesel
ropa, olej, napedowy
c

paliwko, spiritus,
denaturat

gazolin

gazolin

denaturert sprit

parafin, lampeolje
nafta, parafin

zesta, spirit

zesta, spirit

zesta, spirit

paraffini

petrolej

petrolej

gazolin

diesel, gazole

alcool, esprit

pétrole (pétrole à bruler)

pettreleo

dieselöljy

Diesel, Dieselkraftstoff

diesel

Diesel

sprii, pirtu

Sprit, Alkohol

spiritus

Brandalcohol

petroli, paloöljy,
parafiiniöljy

Petroleum,
(Paraffin Öl), Kerosin

petroleum

paraffien

petroleum, lamppetroleum,
paraffineolie

^

BELGIË / NEDERLAND

Petroleum

^

Benzine D

^

^

Autobenzine

^

^
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^

LAND

Heizöl, Brennöl

brännolja

heating oil

aceite combustible

aceite combustible

mazut

brenselolje

nàfta

fütöolaj

fuel oil (Olew tanwydd),
heating oil (Olew gwresogi),
furnace oil (Olew ffwrnais),
domestic fuel oil
(Tanwydd cartref)

mazout

Heizöl, Brennöl

mazout, stookolie,
huisbrandolie

Huisbrandolie

3. Internationale brandstofbenamingen

4. Fotografie
Stel de camera nooit langer bloot aan de kou dan nodig is voor het maken van opnamen. De eenvoudigste oplossing is de apparatuur te beschermen in de grote zakken van je jas. Batterijen verliezen in de kou snel hun capaciteit, ook al komt deze terug wanneer ze weer op een meer normale temperatuur worden gebracht.
Wees vooral voorzichtig wanneer de camera van extreem koude plaatsen naar warmere wordt
overgebracht. Zowel op de objectieven als in de camera vormt zich dan snel condens. In dat geval
moet je de camera langzaam op temperatuur laten komen en geleidelijk de condens verwijderen of je moet de camera altijd op een relatief koude plaats bewaren. Het gevaar van condens
is dat de gevormde ijskristallen krassen kunnen veroorzaken op je sensor en sluiterlamellen. Kijk
uit met je adem! Uitgeademde lucht vriest snel vast op zoekers of lenzen.
De meeste camerasensoren zijn voorzien van een UV-bestendige laag, maar toch is het aan te
raden de intense zonnestraling te temperen door de objectieven permanent van UV- of skylightfilters te voorzien. Deze filters vormen tevens een bescherming voor je lenzen. Vergeet ook
de zonnekap niet!
Een polarisatiefilter is een effectief middel om de lucht donkerder en de kleuren helderder te maken.
De circulaire polarisatiefilter onderbreekt het gepolariseerd licht en verzadigt zo de kleuren of heft
de reflecties ten dele op. Je moet de filter dan wel correct oriënteren tegenover de voortplantingsrichting van het gepolariseerd licht door hem te draaien. In de zoeker kan je het bereikte effect
direct beoordelen. De filter geeft een lichtverlies van één tot twee stops.
In koude streken is het niet eenvoudig, voor een betere beelduitsnede, snel een andere positie
in te nemen, objectieven moeten worden verwisseld. Bij extreme koude en met de handen in dikke
handschoenen is dat niet eenvoudig. Handschoenen bemoeilijken ook de bediening. Draag
onder de dikke handschoenen een paar dunnere – zijden – handschoenen waardoor je makkelijker kan werken. Werk nooit met blote handen. Vochtige huid kan vastvriezen aan het metalen camerahuis. Er zijn diverse hoog kwalitatieve all-in-one camera’s met voldoende zoembereik
in de handel beschikbaar.
Je zou verwachten dat winteronderwerpen om onderbelichting vragen. Al dat wit en reflecterende
sneeuw misleiden de lichtmeter. Deze is gekalibreerd voor 18 % grijs. Hij tracht de belichting dan
ook te richten naar die 18 % grijs. Hierdoor zal de camera het beeld onderbelichten, dit moet
worden gecompenseerd door 1 à tot 2 stops over te belichten, afhankelijk van de hoeveelheid
donkere partijen in je compositie. Bijna alle toestellen beschikken over een instelling ‘sneeuw’,
deze instelling zorgt voor een betere belichting en de juiste kleurtemperatuur.
Eén stop overbelichten bij door de zon beschenen sneeuwvlakken die meer dan de helft van het
beeld domineren, is doorgaans voldoende. Anderhalve tot twee stops overbelichten is nodig bij
sneeuw, tegenlicht en de zon in beeld. Je moet nog meer overbelichten bij bewolking, sneeuw
en nevel.
Als je meer zekerheid wilt over een goede belichting kan je een belichtingstrap maken (flankeren). Vrij gangbaar zijn drie belichtingen: de meest waarschijnlijke, de tweede iets donkerdere en
de derde iets lichtere.

Elanden fotograferen is niet
makkelijk. Pootafdrukken lopen
minder snel weg.

67

Andere boeken uitgegeven door
Anthologie

Kamperen met het gezin
Op avontuur met de kinderen,
kinderspel of niet
Alles wat u moet weten over
kamperen met kinderen. Rijkelijk
geïllustreerd met honderden foto’s,
tekeningen, tabellen en praktische
tips. Voorbereiding en planning,
uitgebreide beschrijving van alle
mogelijke kampeeruitrustingen, onderweg, de keuze van de camping, de
tent opstellen, koken en eten,… Maar
ook verschillende activiteiten tijdens
het kamperen zoals fietsen, trektochten, kanovaren, ezeltochten en
natuurstudie komen aan bod. Voor de
meer avontuurlijke reiziger zijn er de
hoofdstukken over oriëntatie en
verloren lopen. Tot slot nog wat
informatie over gezondheid, welzijn
en veiligheid.
Wat eens begon als een budgetvriendelijke manier van reizen groeide al
snel uit tot een niet-meer-te-missen
ervaring. Het gevoel van ongestoorde
vrijheid en de nauwe verbondenheid
met de natuur werken verslavend. De
interesse in de natuur en het kamperen werd een uitdaging waarvan
de grenzen steeds werden verlegd.
De ervaring en de kennis worden
overgebracht op de vrienden en hun
kinderen. De vakanties worden
fantastische avonturentochten, want
zo ervaren kinderen zelfs een
eenvoudige kampeervakantie in de
natuur. Voor hen komt de sfeer van
de meeslepende avonturenverhalen
uit hun boekenkast tot leven in en
rond de tent.

Wij hebben bewust geen
literatuurlijst en bronvermelding opgenomen in
deze brochure. De vergankelijkheid van de informatie is te groot. Veel informatie is ook terug te
vinden op het internet.
We zijn uiteraard onze
dank verschuldigd aan al
deze bronnen.
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