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VOORWOORDJE

Beste Klant,

Als je dit leest, ben je waarschijnlijk een liefhebber 
van de winter : koude, sneeuw, storm, dingen waar je 
je kunt tegen afzetten,

Of een liefhebber van de weidse witte ruimte 
van de Scandinaafse toendra en taiga,

Of misschien wil je de magie van de Aurora 
Borealis (het noorderlicht) meemaken, uit eerste 
hand, ’s nachts starend bij -30°C naar die onge-
looflijke lichtshow,

Of een pulkatocht over de Hardangervidda…

Maar misschien wil je de ijskap van Groenland 
wel  oversteken…

of deelnemen aan de Arctic Race, of de Rova-
niemi 150 Winter Race…

of wil je gewoon maar met je vrouw op huwe-
lijksreis naar de Noordpool…

[zie foto : J. Theodore op de Noordpool;  leef-
tijd op het moment van de foto : 80 jaar; foto 
genomen door zijn vrouw tijdens hun huwelijks-
reis]

Maar nee, je wil gewoon maar de juiste uitrus-
ting voor je beklimming : de Mont-Blanc, de 
Elbruz, Pic Kommunismus, Pic Lenin, Broad Peak, 
Mera Peak, Pisang Peak, Aconcagua, Denali, om 
er maar enkele te noemen…

Ben je reeds aan het dromen ?

Wij helpen je om je winter- of expeditiedromen 
te verwezenlijken met een keuze aan kleding en 
uitrusting. Onze expertise krijg je er gratis bij.
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Spitsbergen

M. de Batist



WINTERSE TREKKINGS & EXPEDITIES
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KOUSEN

THERMISCHE ONDERKLEDING
VERWARMING

DONSJASSEN 
PRIMALOFT JASSEN

HOOFDBESCHERMING
HANDBESCHERMING

SLAAPZAKKEN
SLAAPMATTEN

ALLERLEI
DRANKFLESSEN

HOOFDLAMPEN

BATTERIJEN

VERWARMING

VERWARMDE INLEGZOLEN

SNEEUWRAKETTEN
PULKA’ S

EXPEDITIETENTEN
APPENDIX

CHECKLIST WINTERVAKANTIE NOORD SCANDINAVIË

MATERIEELLIJST ACONCAGUA, Elbruz, Mera Peak, Pisang Peak, enz

ZELFSTANDIGE WINTERTOCHTEN
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SCHOENEN
La Sportiva Olympus Mons Evo :  de meest geavan-
ceerde expeditieschoen voor 8000 meter beklimmingen, 
verkrijgbaar tot maat 47, € 749,00
La Sportiva Spantik :  lichte expeditieschoen voor 6 à 
7000 meter (trekkingpeaks, Aconcagua, e.a.), verkrijgbaar 
tot maat 47, € 539,00
Outdoor Reasearch Expedition Crocodiles :  Goretex 
getten welke over de Spantik schoenen passen (andere 
getten zijn te smal !) € 85,00
BAFFIN APEX :  de warmste schoen op aarde (theore-

tische isolatie tot -100°C, praktisch tot -50°C), met uit-
neembare 8-lagen binnenschoen , 3cm dik, welke de eigen 
lichaamswarmte opslaat en tevens zorgt voor optimaal 
vochttransport ; voor arktische expedities en wintertrektoch-
ten in tundra en taiga, tot maat 49, € 320,00
KAMIK ALBORG :  Warme winterschoen voor trektoch-
ten in het Hoge Noorden, met sneldrogende uitneembare 
binnenschoen van 10mm dik, theoretische isolatie -40°C, 
praktisch tot -25°C, tot maat 47, € 135,00

KOUSEN
Bridgedale Woolfusion SUMMIT KNEE : sterke, dikke 
kousen tot juist onder de knie, bestaande uit 51% nieuwe 
wol, 29% nylon, 10% polypropyleen en 1% elastane, tot 
maat 49, € 29,00
Bridgedale Woolfusion SUMMIT :  idem, maar iets 
korter, tot maat 49, € 23,50
Bridgedale THERMAL LINER: dunne onderkous (79% 
polypropyleen, 17% nylon, 4% elastane) welke snel droogt 
en onder de dikke sok wordt gedragen, speciaal voor per-
sonen met hoge zweetproductie, (gebruik geen liners met 
Coolmax, deze koelen, zoals de naam zelf zegt, omdat ze 
zweet opslorpen en vasthouden !), tot maat 49, per 2 paar 
€ 23,50
Smartwool MOUNTAINEERING :  dikke wollen kous tot 
onder de knie (83% merino wol, 16% nylon, 1% elastane), 

wellicht de warmste kous, tot maat 49, € 26,00
Smartwool LINER : lichte merinowollen onderkous (64% 
merino wol, 34% nylon, 2% elastane) welke onder de dikke 
kous wordt gedragen, alle merino wollen kousen kunnen 
lang worden gedragen zonder geurontwikkeling, € 17,00
Woolpower knee-high 600g : zeer dikke wollen kous tot 
aan de knie (60% merinowol, 40% nylon, € 29,00
Woolpower LINER knee-high : 60% merinowol, 35% 
nylon, 5% elastane), € 15,50
VBL kousen :  Vapor Barrier Liner kousen worden over 
de onderkousen en onder de dikke expeditiekousen 
gedragen en dienen om te beletten dat transpiratievocht 
de isolerende waarde van kousen en schoenen te niet doet 
(vocht is een slechte isolator), tot maat 48, € 21,95

THERMISCHE ONDERKLEDING
WoolPower expeditieonderkleding 400g : 70% merino 
wol, 28% nylon, 2% elastane
Hemd lange mouw, met kraag en ritssluiting, unisex, 
€  115,00
Lange broek, unisex, € 88,00

Icebreaker merino onderkleding 200g en 260g : 100% 
merino wol (de hemdjes in 200g zijn iets krapper van snit 
dan de 260g, zodat beide samen kunnen gedragen worden, 
aparte snit voor vrouwen en mannen)
Hemdje korte mouw 200g : € 70,00
Hemdje lange mouw200g  : € 80,00
Lange broek 200g : € 75,00
Slip vrouw 200g : € 40,00
Slip man 200g : € 45,00
Hemd lange mouw 260g : € 90,00
Lange broek man met gulp 260g  : € 85,00
Lange broek vrouw 260g : € 80,00

Icebreaker merino onderkleding 260g GT : 97% merino-
wol, 3% elastane
Hemd lange mouw 260g GT : € 100,00
Hemd lange mouw ritskraag 260g GT : € 110,00
Lange broek 260g GT : € 90,00

Patagonia Capilene polyester onderkleding lightweight 
en midweight : 100% capillair polyester ; lightweight kan 
onder midweight worden gedragen voor meer isolatie ; 
aparte snit voor mannen en vrouwen)
Hemd korte mouw LW : €  45,00
Hemd lange mouw MW ronde  kraag : € 55,00
Hemd lange mouw ritskraag MW : € 65,00
Lange broek MW : € 55,00
Slip of Boxer short mannen LW : € 32,00
Active brief short vrouwen LW : € 22,00
Expeditie onderhemd lange mouw : € 90,00
Expeditie onderhemd lange mouw ritskraag : € 100,00
Expeditie lange broek : € 70,00
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© LOWA
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Je loopt niet naar een doel.

Lopen is ook geen middel.

Lopen is zelfs geen doel meer.

Geniet van iedere stap, want je bent al aangekomen.

© Thich Nhat Hanh



Hardangervidda

L. Liekens
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DONSKLEDING
Montane North Star donsjas :  -10°C, 600g, gevuld 
met 200g ganzendons 93/7 met 800+ loft, doorstikt, vaste 
kap met vizier, € 245,00
Montane Black Ice donsjas :  -20°C, 680g, gevuld met 
250g (L) ganzendons 93/7 met 800+ loft, volledig met 
boxconstructie ; een extra laag Primaloft op de schouders, 
voorarmen en kap, vaste kap met vizier, € 305,00
The North Face Prism Optimus donsjas : -20°C, 820g, 
gevuld met 200g ganzendons met 700 loft, volledige box-
constructie, vaste kap, € 360,00
Valandré Bering donsjas :  -40°C, 1187g (M), gevuld 
met 502g ganzendons 95/5 met 800+ loft, volledig met 
boxconstructie, versterkt op schouders en armen, kap 
eventueel afritsbaar,cfr. onderstaande foto, € 625,00
Valandré Sirius donsjas :  -30°C, 944g (M), gevuld met 
360g ganzendons 95/5 met 800+ loft, volledig met boxcon-
structie met 24 compartimenten, kap eventueel afritsbaar, 
€ 517,00
Valandré Combi eendelig donspak :-40°C, 1590g (M), 
gevuld met 588g ganzendons 95/5 met 800+ loft, volledige 
boxconstructie met 32 compartimenten, kap kan eventueel 
afgeritst worden, € 1145,00
OLAN : Valandré ◆  dons bivakbotten, 189g, -30°C
€ 119
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PRIMALOFT JASSEN
Patagonia Micro Puff jasje : 465g, gevuld met Primaloft 
wattering van 100g/m², waterafstotende buitenkant, kan 
onder een GTX-jas gedragen worden € 160,00
Patagonia Micro Puff Hoody jasje : 519g, gevuld met Pri-
maloft wattering van 100g/m², waterafstotende buitenkant, 
kan onder een GTX-jas gedragen worden  € 180,00
The North Face Makalu insulated jasje : 755g, gevuld met 

Primaloft wattering van 133g/m², buitenkant in waterdicht 
nylon 99g/m² met geteept HyVent Alfa 2-laags laminaat, 
€ 320,00
The North Face Plasma Thermal jasje : 810g, gevuld met 
Primaloft wattering van 100g/m², buitenkant in waterdicht 
nylon met geteept HyVent Alfa 2-laags laminaat € 340,00
Fjällräven

HOOFDBESCHERMING
Balaclava’s : dit zijn hoofdbeschermers met enkel nog 

een opening voor de ogen en de neus of enkel de 
ogen. Er zijn verschillende diktes voor verschillende 
temperaturen. Ze worden steeds onder de muts of 
de helm gedragen. De ogen worden dan verder afge-
schermd met een stormmasker.

Outdoor Reasearch Sonic Balaclava : Windstopper 
fleece, aan de oren Polartec WindPro fleece (voor een beter 
horen), met neusprofiel en ademrooster, € 35,00
Woolpower Balaclava 400 : 70% merinowol, 30% nylon, 
de onderkant van de opening kan omlaag getrokken 
worden voor ventilatie, € 32,00
Patagonia Balaclava R1 : 100% polyester Capilene, € 30,00
Icebreaker Balaclava Lite : 100% merinowol, € 30,00
Icebreaker Balaclava Mid : 100% merinowol, € 35,00
Fjällräven Balaclava : 93% polyester fleece, 7% elastane, 
met lang schouderstuk dat goed onder de kleding blijft 
zitten, € 30,00

Stormmaskers : dit ziet er uit als een skimasker, maar 
heeft dubbele beglazing voor isolatie en sneeuwvrije 
ventilatie, oranje sferische kunststoflens met zilverspie-
gel, klasse 3.

Julbo Venus : maat M, € 72,00
Julbo Around Excel : maat L, € 77,00
Julbo Bang OTG : (gaat over een bril), maat XL, € 83,00
Julbo Jupiter OTG : (gaat over een bril), maat XXL, € 77,00 

Verder :

Outdoor Reasearch Hat for All Seasons : waterdichte 
Goretex pet met klep en oorflappen, de klep is plooibaar, 
dikke binnenmuts met oorprofiel, € 50,00
Dubbele wollen mutsen met oorprofiel : volledige bin-
nenvoering in fleece
Fjällräven Nordic Heater : poolmuts met oorprofiel, vol-
ledig gewatteerd en voorzien van kunstpels, € 50,00

HANDBESCHERMING
Outdoor Reasearch Alti Mitts :  de expeditiewant voor 
de extreemste ondernemingen, 8000-ers, poolexpedities 
en andere arctische ondernemingen, buitenwant in Gore-
tex met volledige palm in Pittards leder, 170g/m² Primaloft 
wattering, fleece binnenkant ; plus uitneembare binnenwant 
met nylon buitenkant, 340g/m² Primaloft wattering en fleece 
binnenkant, snelsluiting van het lange armstuk, armbevesti-
ging, € 175,00
Valandré Oural donswanten :  120g, waarvan 50g gan-
zendons 95/5 met 800+ loft, ripstop nylon buitenkant met 
Cordura versterking, -30°C, € 92,00

Onder deze expeditiewanten worden onderhand-
schoenen gedragen, zodat de handen nooit onbedekt 
zijn.

Eska Windstopper handschoenen : Windstopper fleece 
met handpalm in leder en SoftShell,€ 45,00
Black Diamond Windstopper handschoenen : Wind-
stopper fleece met handpalm in Pittards leder, € 50,00
Outdoor Designs onderhandschoenen : Thermolite brei-
werk zonder naad, € 8,95
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Hardangervidda

D. Jamaer

De natuur kan men alleen overwinnen door zich ernaar te schikken.

© Francis Bacon
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SLAAPZAKKEN 
de opgegeven temperaturen zijn ervarings-

temperaturen ; de europese norm is relevant 
tot -7°C, omdat de gebruikte isolatiemat voor 
alle slaapzakken -7°C is; daarom zijn de war-
mere slaapzakken onderschat, en de lichtere 
slaapzakken overschat !

Valandré TOR -35°C :  medium : 2144g waar-
van 1424g ganzendons 95/5 met 800+ loft, € 794,00
Valandré ODIN -30°C : medium : 1836g waarvan 1198g 
ganzendons 95/5 met 800+ loft, € 691,00
Valandré FREJA -25°C : medium : 1444g waarvan 954g 
ganzendons 95/5 met 800+ loft, € 625,00
Valandré SHOCKING BLUE -25°C :  medium : 1380g 
waarvan 781g ganzendons 95/5 met 800+ loft, € 585,00
Valandré SWING 900 -20°C : medium : 1377g waarvan 
900g eendendons 90/10 met 700 loft, € 344,00
Carinthia Lite ES -38°C :  large : 2800g, G-Loft syn-
thetische vulling, € 260,00

Exped BVL Ultra Light : 175g, houdt transpiratievocht 
bij de slaper zodat hij minder uitdroogt in de droge koude 
lucht, en zorgt er voor dat de 
isolatie niet vochtig wordt en dus 
vermindert, € 48,00

SLAAPMATTEN
Exped Downmat 9cm medium -38°C :  

183x52cm, 960g, ingbouwde pomp, gevuld 
met waterafstotend dons, € 200,00
Exped Downmat 9cm large wide -38°C 

: 197x65cm, 1240g, ingebouwde pomp, 
gevuld met waterafstotend dons, € 230,00

Thermarest Trail Pro 5cm regular -17°C :  
183x51cm, 910g, zelfopblazend, € 90,00

Thermarest Trail Pro 5cm large -17°C : 
196x63cm, 1210g, zelfopblazend, € 110,00

Exped Synmat 7cm medium :  52x183cm, 860g, inge-
bouwde pomp, gevuld met syntetische vezeld, € 130,00
Exped Synmat 7cm large wide : 65v197cm, 1100g, inge-
bouwde pomp, gevuld met synthetische vezels, € 170,00 

Allerlei : 
DRANKFLESSEN

Nalgene fles met brede opening 1 liter :  in PE of PC 
(voor water of urine)
Outdoor Reasearch Water Bottle Parka :  dikke isola-
tiehoes voor de Nalgene fles, 
€ 21,00
THERMOS FBB BLANK 0,7 LITER : 482g € 42,95
THERMOS FBB BLANK 1 LITER :  bij vultemperatuur 
97°C, na 35 uur nog steeds 55°C, 538g € 47,95
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HOOFDLAMPEN

Belangrijk is dat de hoofdlamp geschikt is voor het 
gebruik met lithium batterijen. Enkel deze werken tot 
-40°C en geven tot 5x meer kracht dan alkaline bat-
terijen. Bovendien zijn ze ook 37% lichter dan alkaline. 
Dit geldt niet enkel voor de hoofdlamp, maar ook voor 
GPS, radio’s en camera’s.

De onderstaande hoofdlampen kunnen alle met 
lithium batterijen werken. Er zijn dus ook merken en 
modellen waarbij dit niet kan (deze batterijen worden 
zeer warm!)

Princeton Tec Apex :  130 lumen, gereguleerd licht 
(geeft steeds de zelfde lichtintensiteit), 1 grote led van 
5Watt met 2 standen (96m, 72u en 61m, 96u), 4 kleine leds 
met 2 standen (26m, 100u en 14m, 150u), 4 AA batterijen, 
€ 92,00

Petzl Myo RXP :  205 lumen, 90m, 86u, 3AA batterijen, 
met diffusor, gereguleerd licht, € 79,00
Petzl Tikka XP : 80 lumen, 68m, 190u, met diffusor, 3 AAA 
batterijen, € 52,00
Black Diamond Spot :  90 lumen, 70 meter, 250u, zoom-
functie, 3 AAA batterijen, € 39,95

BATTERIJEN

Duracell Ultra Lithium AA : per 4 € 11,95 Energizer Ultimate Lithium AAA : per 2, € 7,90

VERWARMING

Grabber teenwarmers : 2 zelfklevende verwarmingsele-
menten geven meer dan 6u tussen 38 en 42°C, kan in de 
schoenen gestoken worden als chauffage ! € 2,50
Grabber handwarmers : 2 verwarmingselementen geven 
meer dan 7u tussen 57 en 69°C, kan in de wanten gestoken 

worden als chauffage ! € 2,00
Grabber Ultra warmers : 1 verwarmingselement van 
9x12cm, geeft meer dan 24u tussen 51 en 65°C, kan in de 
slaapzak gestoken worden als chauffage ! € 2,00

VERWARMDE INLEGZOLEN

Thermic Perform : in de plaats van de normale uitneem-
bare inlegzool komt een op maat gemaakt anatomisch 
voetbed, met vooraan een verwarmingselement dat gevoed 
wordt door een energiebron, € 40,00









Vercors 

A. Boogaerts

16

BASE CAMP  ¤       2012-13

W
in

te
rs

e 
tr

ek
ki

ng
s &

 E
xp

ed
iti

es

SNEEUWRAKETTEN
TSL Over The Top : sneeuwraket voor Noord Europa, alu 
raam met antisneeuw dekvel en grote draagkracht, schar-
nierende binding met stijghulp en frontklauw, hielcrampon, 
voor alle trekkingschoenen, ook voor Kanadese winterlaar-
zen, € 290,00 

35 : 89x23cm, schoenmaat 46-52, draagkracht 100-140kg, 
1440g x2
30 : 76x20cm, schoenmaat 42-52, draagkracht 70-120kg, 
1225g x2
25 : 64x20cm, schoenmaat 39-46; draagkracht 50-90kg, 
1135g x 2

TSL Explore Easy : de sneeuwraket voor het gebergte, 
excellente tractie door 3D geprofileerd kunststof , met 6 
stalen punten, scharnierende bindingplaat met stijghulp en 
frontklauw, door de speciale achterpunt aan het raam kan in 
de helling worden afgedaald zonder te traverseren, voor alle 
trekking- en alpinistenschoenen, € 185,00

305 : 55x22cm, schoenmaat 36-47, draagkracht 30-80kg, 
810g x2
325 : 59,5x22cm, schoenmaat 36-47, draagkracht 
50-120kg, 900g x2

TSL aluminium klauw : kan in een handomdraai onder de 
bindingplaat worden gemonteerd om de tractie te verbete-
ren, € 50,00 €
TSL Grips : de zijdelingse tractie kan verbeterd worden 
door de stalen punten te vervangen door een paar gekar-
telde stalen messen, € 60,00 
Leki diepsneeuwschotels : extra grote sneeuwschotels om 
uw trekkingstok te upgraden voor diepe poedersneeuw, 
€ 20,95



Trail Ultra race, Alaska

 © Diane Van Deren, Iditarod
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PULKA’S
Trektochten en expedities in de Arctische en Antarcti-

sche gebieden, maar gewoon ook in Scandinavië, Jura 
en Vercors, zijn onmogelijk zonder het gebruik van 
een trekslede of pulka. Gewoon iets minder extreem, 
kan een kinderpulka ingezet worden voor een familie-
uitstap !

De pulka’s van de Noorse firma FJELLPULKEN zijn in 
polyester met glasvezelversterking.

EXPEDITION ARCTIC 2 PULKA 304 : 
195x58cm, hoogte van de lading 70cm, volume 550 
liter, voorzien van waxbare glijders die kunnen 
vervangen worden, 9,8kg, € 4596,00
EXPEDITION X-PLORER PULKA 302 : 
168x43cm, verder idem, 340 liter, 7kg, € 1157,00
EXPEDITIE DISSEL : plooibare parallelle met 
epoxy versterkte glasvezelstangen, € 299,00
EXPEDITIE TREKHARNAS : taillegordel met 
op de rug gekruiste schouderriemen, extra gepols-
terd, € 164,00

om eventueel een tweedehandspulka en dissel met 
nieuw trekharnas, vraag onze prijs

EXPEDITIETENTEN
Expeditietenten van TNF: geodetische koepels ( type VE 25) 
en
Hilleberg: zowel hun geodetische koepels als hun tunnelten-
ten (droge sneeuw), wel de reeks met buitenzeil in Kerlon 
1800 kwaliteit, cfr. katalogus 2012



Aurora Borealis 

© Steinliland
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The stars are putting on their glittering belts.

They throw around their shoulders cloaks that flash 

Like a great shadow’s last embellishment. 

© Wallace Stevens



CHECKLIST WINTERVAKANTIE
NOORD SCANDINAVIË
(Finland, Zweden, Noorwegen)
Dit is een lijst voor georganiseerde wintervakanties

Ter plaatse ontvangt u een dik eendelig gewatteerd winter-
pak. Dit dient voor uw activiteiten met de sneeuwscooter en 
de hondenslee. Het kan ook gebruikt worden voor een uit-
stap met sneeuwraketten. Voor een uitstap met langlaufski’s 
is dit te dik (te warm).

Dit pak moet u zelf aanvullen met onderkleding :
•	 1 T-shirt korte mouw in merino wol 200g
•	 1 korte onderbroek in merino wol 200g
•	 1 hemd lange mouw in merinowol 260g
•	 1 lange onderbroek in merino wol 260g

(waarom merino wol : het is sterk antibacterieel en daar-
door kan het zeer lang gedragen worden zonder te wassen: 
NO STINK !)
(deze kleding kan apart gedragen worden of tesamen als 
het zeer koud is)

•	 1 lange aanpassende broek in Powerstretch
•	 1 dikke fleecejas in ThermalPro

(deze kleding, zeker de fleecejas wordt steeds gedragen, 
de fleecebroek als het zeer koud is.)

U krijgt ook een paar Canadese winterlaarzen met uitneem-
bare vilten binnenschoen. 
Deze binnenschoen moet u elke avond uit de schoen nemen 
om te verluchten en te drogen. 

Zelf moet u het volgende meebrengen :
•	 1 à 2 paar onderkousen  (synthetisch : bvb  Thermal 

Liner van Bridgedale, of merinowol : bvb liner van 
Smartwool, geen liners met Coolmax : deze koelen 
!)

•	 2 paar dikke wollen kousen (bvb Mountaineer 
van Smartwool) : niet dunner a.u.b. en zeker geen 
kousen met Coolmax)

Voor uitstappen met de sneeuwscooter ontvangt u een 
motorhelm met vizier.

Dit moet u zelf aanvullen met een balaclava (dit is een 
integrale hoofdbedekking die reikt tot aan de schouders, 
met enkel een opening voor de ogen ; deze opening kan 
nog bedekt worden met een stormmasker). Zulke balaclava’s 
bestaan zeer dun (in ons land worden deze gebruikt door 
motards), maar ook dik. U neemt de dikke : 
•	 1 balaclava (synthetisch : bvb Balaclava R1 van 

Patagonia, of merinowol : bvb AC Balaclava Mid van 
Icebreaker)

Voor uitstappen met de hondenslee wordt dezelfde bala-
clava gebruikt, maar aangevuld met :

•	 1 dikke muts in wol, langs binnen volledig gevoerd 
met fleece, en met oorprofiel (vele merken, bvb 
Steffner)

•	 1 stormmasker met dubbel glas (skibrillen met 
enkel glas geven te veel condens en isoleren niet 
genoeg), filterklasse 2 of 3; Er zijn ook stormmas-
kers voor brildragers !

Voor uitstappen met sneeuwscooter of hondenslee krijgt 
u ook een grote want in leder met een dikke uitneembare 
fleece.

Dit moet u zelf aanvullen met :
•	 1 paar dunne onderhandschoenen (synthetisch, 

geen zijde a.u.b.) Neem eventueel een 2e paar mee, 
want deze verliest men gemakkelijk.

Gebruik voor deze activiteiten niet uw vertrouwde skihand-
schoenen : deze zijn bijlange niet warm genoeg !

Bovenstaande kleding (het dik eendelig pak + winterlaar-
zen + superwanten) wordt door de organisators van de 
slede- & scooteractiviteiten aangeboden omdat hun klanten 
vroeger met West-Europese winterkleding kwamen. Deze is 
dus niet warm genoeg en gaven aanleiding tot onderkoeling 
en vrieswonden.

We geven een voorbeeld :
Het is buiten  -30°C en u rijdt met een sneeuwscooter tegen 
50km, dan hebt u een WindAfkoelingsFactor van -49°C ! Is het 
-20°C dan is de WAF -35°C!

Wat wordt er gedragen voor andere winteractiviteiten ?

Vissen op de meren : zelfde kleding.

Langlaufen : absoluut niet de zelfde kleding. Deze is veel te 
warm.  Draag hiervoor uw 1 à 2 lagen thermische onderkle-
ding.

Die u aanvult met : 
•	  1 winddichte langlaufbloek, of een trekkingbroek 

(bvb G1000 broek van Fjällräven) of een SoftShell 
broek (bvb Alpine Guide pant van Patagonia.

De maat van de broek moet zo zijn dat u er de 2 lagen ther-
mische onderkleding kunt onder dragen !

•	 1 windjack (SoftShell) : deze kan dun zijn, maar dan 
vult u aan met een dunne of een dikke fleece vol-
gens het weer. (een SoftShell jas is een winddichte 
jas met genoeg ademend vermogen om het vele 
langlaufzweet weg te ventileren! Neem dus liever 
geen softshell jas met een membraan (bvb Wind-
stopper, tenzij deze voorzien is van ventilatieritsen).
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Het is van groot belang dat u deze langlaufkleding kunt 
opwaarderen met een donsjas -20°C. (bvb bij langlaufen bij 
-30°C draagt u de jas over uw langlaufkleding. Bij een wat 
langere rustpauze of bij een ongeval : idem, anders koelt u te 
snel af. Een donssjas kan klein gecomprimeerd worden zodat 
dit nog in de dagrugzak gaat.

•	 1 donsjas -20°C welke niet doorstikt is (bvb Prism 
Optimus van The North Face, of Black Ice Jacket van 
Montane)

In het hotel en aan tafel draagt u gewone gemakkelijke kle-
ding en is gewone onderkleding in katoen geen probleem. 
Draag echter nooit katoenen onderkleding tijdens een bui-
tenactiviteit : deze is afkoelend en zorgt voor onderkoeling. 
Dit draagt u ook op het vliegtuig. Zorg wel dat u uw donsjas 
bij de hand hebt voor als u uit het vliegtuig komt, het kan 
plots -20 of -30°C zijn en dan is West-Europese winterkle-
ding onvoldoende.

Bij uitstappen met sneeuwraketten en langlauftochten is 
er veel beweging en heeft men het meestal warm. Op een 
sneeuwscooter of met een hondenslede is de beweging 
minimaal en is afkoeling van handen en voeten zeer goed 
mogelijk. Gebruik daarvoor handen- en voetenwarmers : 
De handenwarmers zijn poreuze zakjes die uit hun lucht-
dichte verpakking genomen spontaan opwarmen tot 57 en 
69°C. Steek dit tussen de binnenwant en de lederen buiten-
want en u hebt voor 7 uren warmte. 
De voetenwarmers zijn gelijkaardig, maar deze zijn zelfkle-
vend. Plak ze aan de buitenkant van uw dikke kous, onderaan 
de tenen en u hebt 6 uren warmte tussen 38 en 42°C. 
U kunt de zelfklevende voetenwarmers ook als handenwar-
mer gebruiken.

Nooit de handen- & voetenwarmers rechtstreeks op de 
naakt huid plaatsen : verbranden!

’s Morgens nooit wassen zoals thuis; wassen haalt de 
beschermende laag van de huid weg. Mannen dus ook niet 
scheren. Wel mag een tegen koude beschermende crème 
worden aangebracht : deze crème moet vele vette bestand-
delen bevatten en geen water ( ja, dit water zal bevriezen !) : 
Weleda Weer & Wind Balsem (bij de apotheker bestellen).

Wanneer u ook een overnachting in een wildernishut plant 
tijdens een twee- of meerdaagse tocht met de sneeuwscoo-
ter of de hondenslede, voorzie dan ook een hoofdlamp 
(bvb van Petzl of Black Diamond). In de overnachtingshut is 
meestal geen electriciteit. 
Voorzie ook een sneldrogende outdoor handdoek voor de 
sauna (zie ook verder), voor het geval er geen handdoeken 
vanuit het hotel worden meegegeven. 
Meestal ontvangt u ook een slaapzak met liner voor de over-
nachting.

Voor al uw uitstappen (dagtochten of meerdaagse tochten 
voorzie een dagrugzak van rond de 30 liter. Deze doet 
ook dienst als handbagage in het vliegtuig. Dit volume is 
groot genoeg voor uw toiletgerief (bij meerdaagse tochten 
is er meestal ook een sauna) en andere zaken die u bij u wil 
hebben : camera, opgeladen batterijen, mes, thermos, enz.

 

Welke schoenen : vertrek thuis met uw wandelschoenen 
type B of C, (niet minder a.u.b.) met dikke kousen (de schoe-
nen kunt u in het vliegtuig uitdoen en onder uw zetel plaat-
sen). 
Bij de landing in Scandinavië hebt u dan meteen het juiste 
schoeisel aan. Op de kleine noordelijke luchthavens stapt u 
uit het vliegtuig en moet u te voet naar de terminal (eens te 
meer : het kan -20 à -30°C zijn plus een pak sneeuw dat er 
reeds ligt, of dat nog aan het vallen is !). Voorzie ook rubbe-
ren grippers met metalen puntjes (bvb Spiky Plus van Petzl, 
of Grips van Alpenheat). Deze komen vooral van pas later 
op het seizoen, als de vorst wordt afgewisseld met tijdelijke 
dooi en er daarna dus ijsvorming is. De metalen puntjes 
geven dan voortreffelijke grip op gladde toestanden. 
Met uw B of C wandelschoenen doet u dus ook toeristische 
uitstappen, tenzij  het zeer koud is, dan hebt u uw Canadese 
winterbotten.  Voorzie voor in het hotel sportschoenen of 
andere lage wandelschoenen.

Elke avond, zelfs in de wildernis hutten is er mogelijkheid tot 
sauna. De sauna is steeds naakt, maar mannen en vrouwen 
apart (badpak of zwembroek zijn verboden en niet hygië-
nisch). Er zijn papieren zitdoekjes voorzien.

Buiten de dagrugzak van 30 liter (die dienst als handbagage 
in het vliegtuig, en voor uw daguitstappen en meerdaagse 
tochten) gaat de rest van uw bagage in een normale reiskof-
fer. Beter is echter soepele bagagezakken met het zelfde 
volume als uw reiskoffer, maar die beter op een hondenslede 
of sneeuwscooter kan gebonden worden (bvb Base Camp 
Duffel van The North Face medium of large, of Duffel Bag van 
Eagle Creek medium of large)

Tot slot nog een complete checklist door man of vrouw aan 
te passen

AAN	of	IN	de	DAGRUGZAK	(handbagage	in	het	vliegtuig)
•	 dik	gewatteerde	winterjas	of	donsjas	-20°C	(een	Gore-

tex	of	gelijkwaardige	jas	met	ingeritste	fleece	is	onvol-
doende)

•	 gewone	outdoor	broek	(bvb	Fjällräven	G1000)
•	 1	paar	wandelschoenen	type	B	of	C
•	 1	paar	dikke	kousen	of	drukkousen	(dit	laatste	voor	per-

sonen	met	slechte	bloedsomloop	tijdens	de	vlucht)
•	 1	paar	skihandschoenen	(eventueel	electrisch	verwarmd	

(de	oplader	in	de	grote	bagage))
•	 Onderhemd	korte	mouw	merino	200g	+	onderbroek	

merino	200g
•	 1	hemd	+	dunne	fleece	(of	bloese	+	dunne	fleece)
•	 1	dubbele	muts
•	 1	Buff	of	Polarbuff,	of	1	kokersjaal	in	fleece
•	 GSM	(de	oplader	in	de	grote	bagage)
•	 lectuur	+	notaboekje	en	bic
•	 geld,	visakaart,	Eurocross	&	Europech
•	 ID	kaart	&	reisdocumenten
•	 lippenzalf	tegen	uitdroging	(bvb	ChapStick	van	bij	de	

apotheker)
•	 eventueel	medicatie	voor	overdag
•	 zakdoek
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KLEDING
•	 gewatteerde	broek	(bvb	gewatteerde	broek	van	Fjäll-

räven,	of	een	gewatteerde	skibroek)
•	 hemd	merino	260g	+	lange	broek	merino	260g
•	 2	paar		onderhandschoenen
•	 2	paar	dikke	kousen	+	2	paar	onderkousen
•	 1	dikke	fleece	Polartec	Thermal	Pro	300g
•	 1	balaclava	aangezichtsmasker
•	 hotelkledij	+	gewone	kousen	+	schoeisel
•	 pijama	voor	in	het	hotel	(lange	merino	onderbroek	en	

lang	merino	onderhemd	260g	merino	zijn	uw	pijama	in	
de	wildernis	hut)

•	 gewoon	ondergoed	voor	in	het	hotel
•	 zakdoeken
•	 pantoffels
•	 watervast	schoeisel	voor	de	sauna	(bvb	Crocs	of	teenslef-

fers	van	Teva)
•	 badpak	(als	het	hotel	een	zwemdok	heeft	;	verboden	in	

de	sauna)

TOILETGERIEF
•	 1	toilettas	(bij	voorkeur	om	te	hangen	met	grote	haak)
•	 1	mini	toilettas	voor	overnachting	in	wildernis	hut
•	 douchegel	&	shampoo
•	 washandje
•	 sneldrogende	outdoor	handdoek	voor	in	de	sauna	in	de	

wildernis	hut
•	 tandenpoetsgerief
•	 vette	nachtcrème	

•	 coldcreme	(Weleda)
•	 vette	zonnecréme	voor	in	de	lente
•	 deo
•	 wattestokjes
•	 haargerief	(kalm,	borstel,	enz,	enz)

	
ALLERLEI
•	 kopies	van	reisdocumenten
•	 fotogerief	(lenzen,	opladers,	geheugenkaarten)
•	 GSM	lader
•	 EHBO	+	persoonlijke	medicatie
•	 hoofdlamp	met	leds	met	verse	batterijen
•	 zonnebril	of	zonneclips	over	uw	persoonlijke	bril
•	 stormmasker	met	gele	of	oranje	dubbele	lens	klasse	2	of	

3	
•	 zitmat	(onmisbaar	tegen	de	koude	billen,	slechts	26	gram	

!)
•	 onbreekbare	thermosfles	(kan	in	het	hotel	gevuld	

worden	met	thee	of	koffie)

Spitsbergen
M.  de Batist
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© Wim Smets op Broad Peak
voor meer informatie

http://www.wimsmets.be
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MATERIEELLIJST ACONCAGUA, Elbruz, Mera 
Peak, Pisang Peak, enz
◊ slaapzak (-30 tot –40°C), bij voorkeur met dons
◊ slaapmat (tussen –20 en –30°) : nodige isolatie 

index minstens 5.0 
Thermarest Base Camp regular 5cm dik, isolatie-
index 5.0 = -18°C of Exped Down Mat 9, 9cm dik, 
isolatieindex 8.0 = -38°C

◊ herstelset voor uw slaapmat
◊ komprimeerbaar hoofdkussen
◊ trekkingrugzak groot volume (70+20 liter onge-

veer)
◊ Flight bag om de rugzak in op te bergen, afsluit-

baar met TSA gecertifieerd slot.
◊ kitbag minstens 100 liter, afsluitbaar met TSA 

slot (bvb Base Camp Duffel van The North Face)
◊ klimrugzak 40 liter vooor de eigenlijke klim
◊ paar lichte schoenen voor het kamp en/of rubber 

sandalen (men moet er mee kunnen waden !)
◊ trekkingschoenen Type C voor ruw terrein met 

hoge rubber rand (bvb Tibet van Lowe, Alaska 
van Hanwag, Makalu van Meindl)

◊ 3 paar trekkingkousen, merinowol/kunststof, 
voor de trekkingschoenen    

◊ dubbele kunststofschoenen geschikt tot –30°C 
(bvb La Sportiva Spantik)( de binnenschoen kan 
uitgenomen worden en gedroogd worden in de 
slaapzak !)

◊ 1 paar dikke merinowol kousen (Smartwool) 
+ onderkousen (Smartwool liner in merinowol 
GEEN COOLMAX  a.u.b.!)

◊ 1 paar teleskopische trekkingstokken (3 segmen-
ten)

◊ 3 thermische onderbroeken (boxer of slip)(snel 
gewassen, snel droog), of 2 stel in merinowol 
200g (warmer, geen geurhinder)

◊ 1 thermische lange onderbroek (maakt de trek-
kingbroek warmer, gebruikt als pijamabroek),  in 
merinowol of Capilene260g

◊ 3 dunne thermische T-shirts in Capilene of 2 in 
merinowol.

◊ 3 midweight thermische hemdenin Capilene 
lange mouw (ook pijama bovenste) of 2 in meri-
nowol.

◊ 2 trekkingbroeken (geen jeans) in mengweefsel 
(type Groenland broek Fjällräven) 

◊ 1 trekkinghemd (snel droog)
◊ trekking T-shirts (snel droog)
◊ 1 pullover in microfleece (Tecnopile)
◊ 1 windjack (softshell)
◊ 1 dunne donsjas welke nog onder de Goretex jas 

kan ( of Prism Optimus van The North Face)
◊ 1 Goretex ProShell jas(of gelijkwaardig in 3-laags 

laminaat, zoals Event of Dermizax ; GEEN jas 
met coating a.u.b. Drytech, Highvent, Isolite), 
geschikt voor trekking en bergsport met storm-
kap

◊ 1 collant in Powerstretch fleece
◊ 1 bergsport overbroek (Goretex, Event) met inte-

grale zijrits en bretellen
◊ 1 windstopper balaclava (integrale hoofdbedek-

king )
◊ 1 dikke dubbele wollen muts (buitenkant wol, 

binnnekant fleece) 
◊ 1 trekkinghoed voor de zon (type Tilley of Sun 

Bucket van Outdoor Reasearch)
◊ 1 paar dunne thermische onderhandschoenen
◊ 1 paar windstopper handschoenen met ver-

sterkte palm
◊ 1 paar expeditiewanten met Goretex buitenkant 

en uitneembare fleece binnenwant (type Alti 
Mitts van Outdoor Research), al deze handschoe-
nen en wanten kunnen met elkaar gekombineerd 
worden

◊ 2 sneldrogende trekking handdoeken
◊ 1 Packtowel small (hiermee maakt men 2 was-

handjes)
◊ 1 toiletzak (typeKoala van Eagle Creek) gevuld 

met uw reistoiletgerief 
◊ 2 flesjes trekking zeep (zeep voor haar & huid & 

was)
◊ tandenborstel + tandpasta voor 1 maand + beker-

doosje
◊ plooiborstel met spiegel
◊ lichtgewicht onbreekbare spiegel
◊ elektrisch reisscheerapparaat Braun of Panaso-

nic op batterijen of scheermesjes en Williams 
scheerlolie

◊ 2 doosjes Care Plus Wipes (hygiënedoekjes welke 
tevens ontsmetten)

◊ korte broek
◊ toiletpapier met nektouwtje
◊ toiletschopje
◊ expeditie hoofdlamp (deze heeft naast kleine 

leds ook een verstralende led van 1 tot 3 watt) 
(Petzl Tikka 2 XP, Perztl Myo XP, Black Diamond 
Icon, Princeton Tec Apex).

◊ 1 stel AA of AAA batterijen alkaline + 1 stel in 
lithium (deze kunnen tegen de koude).

◊ gletsjerbril eventueel met afneembare zijflap-
pen, klasse 4, in harde doos. 

◊ anti-aandamp vloeistof voor gletsjerbril
◊ stormmasker dubbelwandig antidamp (eventueel 

over gewone bril te dragen), bvb. van Julbo
◊ reservegletsjerbril in harde doos !
◊ zonnecrème factor 30
◊ lipstick  écran total
◊ lipstick genezend
◊ 1 gewone keukenhanddoek
◊ bestek in onbreekbaar Lexan of RVS
◊ 1 thermobeker met deksel
◊ 1 eetmok kunststof
◊ 1 RVS thermos 1 liter van hoge kwaliteit ! (moet 

24u warm houden)
◊ 1 drankfles 1 liter (gecoat aluminium type Sigg) 

in een isohoes of dranksysteem met darm
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Gasherbrum, Pakistan. 2008
© John Griber and Hilaree Nelson O’Neill in basecaemp
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◊ plastik zakken of nylon stropzakjes om kleding te 
verpakken

◊ foto-, video- en/of filmtoestel in beschermende 
hoezen

◊ voldoende geheugenkaartjes voor dito
◊ heupzakje voor dokumenten en valuta
◊ halstasje voor dokumenten en valuta
◊ broeksriem met opbergvak voor geld
◊ reserveveters voor trekkingschoen en expeditie-

schoen
◊ windvaste lucifers of gasaansteker

◊ alarmfluitje
◊ sloten voor bagage (gecertifieerd door de TSA 

Travel Security Agency)
◊ zakdoeken
◊ persoonlijke EHBO
◊ notaboekje met schrijfgerief
◊ herstelset (naald, draad, knopen, vingerhoed, 

veiligheidsspelden, zelfklevende isolatieband, 
koperdraad, zwitsers mes, Leatherman…)

Athelete:Simone Moro
Gasherbrum II, Pakistan

© Cory Richards
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ski+stokken

◊ Fischer 109, SNS BC-binding: 1/man
◊ stijgvellen: 1/man
◊ waxmateriaal: 2/3 man, 780g
◊ sneeuwraketten: 1/man
◊ Swix/Leki met diepsneeuwschotel: 1/man
◊ reservestokken: 1/3 man

slaapzak & matjes

◊ Valandré Thor/Odin of Carinthia Lite ES + VBL-
zak: 1/man, 2650g

◊ Thermarest L.E./Standaard/Exped Downmat 9/
Synmat 7: 1/3 man, 1180g

◊ Thermarest Ridge Rest: 1/man, , 490g

tent

◊ TNF Himalayan Hotel+sneeuwharingen:  7380g

slee & rugzak

◊ Fjellpulken Expedition KIII: 1/man
◊ dissel/2x3à4m 8mm touw, gekruist: 1/man
◊ Expedition harnas: 1/man
◊ rugzak 30 à 40 liter: 1/man

kleding

OVERDAG

thermisch: 

◊ slip/boxershort: min1/man
◊ Icebreaker longpant: min1/man, 260g
◊ shirt/zip-T: min1/man
◊ R0.5: min1/man, 290g

tussenlaag

◊ Mammut Powerstretch fleece pant: min1/man, 
330g

◊ fleece-trui R1: min1/man, 350g
◊ softshell/windstopper

hardshell

◊ GTX PRO Shell-jas: 1/man, 650g
◊ GTX PRO Shell-broek: 1/man, 930g

sokken

◊ liner: min1/man
◊ VBL sok: min1/man, 60g
◊ Sok Moutainering Smartwool/Summit Bridgedale: 

min1/man, 150g

schoenen

◊ BC LL-schoen: 1/man
◊ X-gaiter: 1/man

handschoenen
◊ onderhandschoen: min1/man
◊ fleece windstopper: min1/man, 110g
◊ GTX-handschoen: min1/man
◊ OR Alti Mitt winterwant: 1/man, 410g
◊ Oural Valandré reservewinterwant: 1/3 man

hoofd

◊ OR-binnenmuts: 1/man
◊ GTX-pet: 1/man, 110g
◊ OR-WS balaclava: 1/man, 100g
◊ zonnebril: 1/man, 120g
◊ stormmasker (dubbelwandig): 1/man, 150g

S’ AVONDS

◊ Valandré Bering: 1/man
◊ fleece broek/Valandré Baffin: 1/man
◊ donsbotten: 1/man

keuken

◊ Optimus Nova/MSR XGK II/Primus Omnifuel: 1/
man, 340g

◊ fuelfles+jerrycan+fuel 15 liter: 1 man
◊ aanmaakpasta/Esbitblokjes: 1/3 man
◊ onderlegger: 1/man
◊ reserveonderdelen: 1/3 man
◊ potten+pan+handgreep+5-literpot
◊ heat exchanger of Primus EtaPower winterpot
◊ bestek+thermobeker
◊ thermos: 1/man
◊ thermos met brede opening: 1/man
◊ nalgene met brede opening+iso-hoes: 1/man
◊ aanstekers

tools / reparatiemateriaal: 530g

◊ mes: 1/man
◊ tool: 1/3 man
◊ 2+3mm touw: 1/3 man
◊ naaigerief: 1/3 man
◊ duct tape: 1/3 man
◊ tentstokherstelkit: 1/3 man
◊ ijzerdraad: 1/3 man
◊ super glue: 1/3 man
◊ epoxy: 1/3 man
◊ velcro: 1/3 man
◊ bungy rek: 1/3 man
◊ sneeuwborstel+sneeuwschop: 2/3 man

varia

◊ verwarmingselementen
◊ AA lithium batterij
◊ fototoestel+SD kaartjes+batterij
◊ schrijfgerei+notitieboekje
◊ kaart+kompas+GPS
◊ sat telefoon
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◊ uurwerk
◊ hoofdlamp+UCO-lantaarn+kaarsen
◊ identiteitsbewijs+SIS-kaart+KBF-lidkaart
◊ E-111 formulier+reisziekteverzekering
◊ geld+kredietkaart

zekeringsmateriaal

◊ 30/50m 8mm touw
◊ ijsschroeven; slingen; prusiktouw; karabiners; 

gordel;

medicatie

PERSOONLIJKE VERZORGING: 440 g

◊ tandpasta en borstel
◊ zakdoeken
◊ handdoek+verfrissende doekjes
◊ zonnecréme op oliebasis
◊ lippenbalsem
◊ plasfles*
◊ WC-papier*

PERSOONLIJKE MEDICATIE

BASIS EHBO: 1780 g

◊ pincet + schaartje
◊ pleisters + steriel gaas
◊ hechtstrips + hydrofiel verband
◊ rekverband 
◊ betadine jodiumzalf
◊ ontsmettingsdoekjes
◊ compeed + second skin + tape
◊ sporttape
◊ O.R.S. + multivitaminen
◊ flexiumgel
◊ imodium: anti-diareticum
◊ flamazine
◊ perdolan: pijnstiller
◊ cataflam: pijnstiller +++
◊ amoxiclav: breedspectrumantibioticum
◊ fucithalmic: ooggel i.v.m. sneeuwblindheid
◊ daktarin poederspray: fungicide spray
◊ aloe vera lotion: frostbite

Hardangervidda
D. Jamaer
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