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Al bij al blijven mijn ervaringen voorlopig nog vrij beperkt. Mijn eerste kennismaking met het 

gebruik van een dampdichte laag was tijdens een sneeuwschoentocht in Noorwegen. Eerder 

uit noodzaak omdat mijn slaapzak qua temperatuurbereik erg krap zou zijn. Ik naaide mij 

een VB vest en broek uit 50gr/m2 silnylon. 100 % dampdicht is dit niet geworden omdat 

door het naaien van de verschillende panden er toch lekken zijn. Het afdichten van de naden 

met siliconen was geen groot succes. Ondanks de lekken was dit een grote verbetering t.o.v. 

eerdere tochten in de koude. Geen natte rug meer ten gevolge van de rugzak. Ik had 

beduidend minder kleren nodig en als ik stilstond had ik veel minder het gevoel af te koelen. 

Onder de VBL droeg ik een capilene1 onderlaag van patagonia. 

Ik hield dit vest en broek ook aan bij het slapen. Dit maakt ook dat de slaapzak minder vlug 

vuil wordt en het aankleden in de ochtend veel prettiger is omdat ik mij niet meer moet 

omkleden maar gewoon een of meer lagen aan moet trekken wanneer ik opsta. Het 

bijkomend voordeel t.o.v. een VB lakenzak is dat je extra kleren kan dragen over de jas en 

broek 

Ik heb de ervaring dat ik overdag zelfs bij temperaturen rond het vriespunt weg kan. Dit zal 

waarschijnlijk komen omdat de damp maar beperkt vastgehouden kan worden. 

Ik ben ook op zoek gegaan naar alternatieven die veel beter afsluiten. Een VBL pak moet 

liefst ook zo nauw mogelijk aansluiten op het lichaam om dat microklimaat te creëren en 

tegelijk moet het bewegingsvrijheid geven. De alternatieven die ik vond zijn sauna suits, de 

zogenaamde zweetpakjes en (wegwerp)beschermkledij uit de industrie. Erg nauw sluiten ze 

niet aan op het lichaam en overalls hebben het nadeel dat het toiletgebeuren een stuk 

omslachtiger wordt en ze bleken ook niet erg duurzaam op de naden bij de oksels en het 

kruis. Ik had de naden voor ik vertrok al her en der verstevigd met tape. De ritssluiting was 

gekleefd en begon na enkele dagen te lossen.  

Een jas en broek gemaakt uit PE-folie van grote vuilniszakken dicht ook goed af maar is 

tamelijk luidruchtig tijdens het bewegen. Er is namelijk nogal wat verschil in samenstelling 

van de verschillende PE-folies. De hardere maken een ritselend geluid. Silnylon valt veel 

soepelder. Een ander alternatief wat ik in mijn achterhoofd houd is om soft tyvek te 

behandelen met siliconen om dit dampdicht te maken. Lijkt een goed materiaal te zijn om 

een jas of broek te maken. Verder zie ik op doe-het-zelf-forums jassen en broeken uit cuben 

opduiken. 

De VBL aan mijn voeten was gemaakt uit dezelfde silnylon. Deze tentstof was door de 

wrijving niet erg duurzaam. De sok bleef wel goed op zijn plaats omdat ik die met velcro aan 

de enkel kon fixeren. Verder blijft ik zoeken naar een goede stevige PE-huishoudzak als 

alternatief die voldoende duurzaam is. 

In Noorwegen droeg ik nog mijn bergschoenen met een GTX voering. De GTX voering houdt 

de wollen sok droog. Meer en meer probeer ik over te schakelen op trailrunners zonder 

waterdichte voering. Dit betekent dat ik GTX sokken moet dragen of een tweede VBL moet 

voorzien om de wollen sokken droog te houden. Al die verschillende lagen maakt dat de 

schoenen niet te klein gekocht mogen worden. 



Voor de voeten zit je bij langere tochten met een dilemma. Met de conditie van je voeten 

staat of valt een tocht. Voeten moeten de kans krijgen om te recupereren. Een van de 

voorwaarden is dat de huid moet kunnen drogen. Wanneer moet dat dan? Met een VBL 

tijdens de dag en met een VBL aan de voeten om de slaapzak te beschermen krijgen de 

voeten geen tijd. Ik ben er zelf niet helemaal uit. Zelfs Andrew Skurka worstelt ermee. Een 

ervaring in het voorjaar toen ik door de dag en ook ‘s nachts een dampscherm droeg aan de 

voeten heb ik moeten onderbreken omdat mijn voetzolen alsmaar pijnlijker werden. Nu ik 

GTX-sokken heb, denk ik dat deze aangevuld met een dikke wollen slaapsokken een goed 

compromis kunnen zijn. Ik lees elders immers dat, zeker in de slaapzak waar er geen 

temperatuurverschil is tussen de binnen- en buitenzijde van de GTX-sok, de sokken amper 

damp door zullen laten. De ervaring zal het moeten uitwijzen of dat waar is. 

Een liner uit aan elkaar gekleefde vuilzakken voor in de slaapzak heb ik bij wijze van 

experiment ook eens een paar nachten uitgetest. Niet helemaal afgesloten rond de hals 

maar niet verder dan de oksels. De bedoeling was dan vooral om condens aan het voeteinde 

te vermijden, wat goed gelukt is. De romp geeft bij mildere temperaturen voldoende 

warmte af om het vocht naar buiten te drijven wat naar mijn aanvoelen veel minder is aan 

het voeteinde. Bij gebrek aan een VBL-lakenzak of -jas en broek zou de eigen ademende 

jas/broek als damp(remmende)dichte laag gebruikt kunnen worden. Als de theorie klopt dat 

die toch amper zal ademen.. 

Ik heb nog geen ervaring met een VBL aan de handen of op het hoofd. 

 


