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Het experimenteren met vapor barriers begon bij mij met een VBL-liner in de slaapzak. Deze 

knutselde ik zelf in mekaar door twee vuilniszakken aan mekaar te plakken en ervoor te 

zorgen dat de liner nabij de nek gesloten werd. Kort heb ik ook nog met een systeem 

geëxperimenteerd dat bestond uit een zelfgemaakte nauw aan het lichaam aansluitende 

vapor barrier broek en een vuilniszak voor het bovenlichaam.  

Voor mezelf kwam ik snel tot de conclusie dat het gebruik van een vapor barrier liner in de 

slaapzak meer nadelen teweeg bracht die niet opwogen tegen het voordeel van het 

vrijwaren van condensatievocht in het dons van de slaapzak. Het grote nadeel vormde het 

feit dat je 's morgens met een klammige tot vochtige basislaag uit de slaapzak komt die je 

zeer snel doet afkoelen. Dit was voor mij zo onaangenaam dat ik 's ochtends nooit zin had 

om snel uit de slaapzak te komen. Vervolgens diende ik een droge baselayer aan te trekken 

en verdween de vochtige baselayer die ik gedragen had in de slaapzak in de rugzak. 

Resultaat: Ik had een extra baselayer nodig en nam dus meer kledij mee dan wanneer ik 

geen vapor barrier liner zou gebruiken. 

Daarna ben ik overgeschakeld op vapor barrier kledij. Voor het bovenlichaam gebruik ik een 

goedkope niet ademende regenjas. Bij de keuze van die jas heb ik er op gelet om één te 

vinden die zo nauw mogelijk aansluit aan het lichaam en waarbij de hals en de mouwen ter 

hoogte van de polsen zo goed mogelijk kunnen aansluiten tegen de huid, net als het 

onderlichaam ter hoogte van de heupen. Lukt dit niet dan ga je tochtgaten hebben waar je 

lichaam erg onaangenaam zal afkoelen. Onder de VB-jas draag ik een zeer dunne polyester 

baselayer, bovenop de jas één of twee baselayers van verschillende diktes uit merinowol 

waarmee ik kan spelen in functie van de buitentemperatuur. Tot slot komt daarboven nog 

een shell layer. Bij temperaturen die tijdens een meerdaagse tocht onder -5°C blijven kies ik 

ervoor om dit VB-shirt te dragen. De kap van de regenjas trek ik soms ook over het hoofd, 

maar doet dan eerder dienst als windshell dan puur als vapor barrier. Hierbij op te merken 

valt nog dat ik dit VB-shirt constant draag, zowel overdag als 's nachts in de slaapzak in 

tegenstelling tot de andere VB-kledij (zie verder). 

Daarnaast draag ik vanaf dezelfde temperaturen ook vapor barrier sokken. Voorlopig 

hebben plastieken diepvrieszakjes altijd dienst gedaan als vapor barriers voor mijn voeten. 

Daarbij draag ik een dunne liner sok onder de zakjes en erboven een dikke isolerende wollen 

sok (met daarboven een goretex sok indien ik schoeisel draag waarbij vocht van buitenaf 

gemakkelijk in de schoen kan dringen). De zakjes zijn voor mij altijd stevig genoeg geweest 

en scheurden nooit, maar hebben wel de neiging om af te zakken langs de enkels waardoor 

ik soms tijdens een pauze de zakjes weer dien op te trekken naar boven. Deze winter zal ik 

de Exped vapor barrier sokken echter aan een test onderwerpen. 

Voor de handen draag ik bij stevige vorst (meestal onder -10°c) ook latex handschoentjes als 

vapor barrier. Deze draag ik rechtstreeks op de huid omdat voor mij een vapor barrier 

rechtstreeks op de handen niet als onaangenaam wordt ervaren in tegenstelling tot andere 

lichaamsdelen. Daarboven draag ik isolerende handschoenen of wanten met erboven 

goretex overwanten. Met dit systeem heb ik nooit meer klammige koud aanvoelende 

handschoenen. 



Op andere lichaamsdelen heb ik nog niet langdurig een vapor barrier laag gedragen overdag. 

Bij temperaturen tot -20° heb ik nog geen nood gevoeld om ook op de benen een vapor 

barrier laag te gaan dragen. 

's Nachts in de slaapzak bouw ik het systeem deels om. Het VB-shirt blijf ik dragen, met de 

kap over mijn hoofd getrokken en nauw aansluitend tegen het hoofd, nu wel werkend als 

vapor barrier. De VB-sokken en handschoenen doe ik uit om de huid hier zoveel mogelijk te 

laten opfrissen en ademen. Om verder toch zoveel mogelijk te vermijden dat lichaamsvocht 

in het dons van de slaapzak terecht komt draag ik een vuilzak over het onderlichaam 

(inclusief de voeten) en let erop dat ik niet teveel laagjes aan heb in de slaapzak zodat ik niet 

onnodig zou beginnen zweten. De vuilzak heeft voor mij verder het voordeel dat er nog 

steeds een groot volume aan lucht gevangen blijft in de vapor barrier bij het onderlichaam 

zodat de voeten toch nog kunnen profiteren van enige verluchting. Voorlopig heb ik dit al 

altijd als voldoende ervaren voor de voeten. Verder zorgt het luchtige van een vuilzak ervoor 

dat de baselayer die ik draag op het onderlichaam niet zo vochtig wordt tegen de ochtend en 

het afkoelend effect bij het omkleden 's ochtends maar kortstondig en eerder beperkt is dan 

wanneer ik een nauwer aansluitende vapor barrier broek zou dragen. De handen en het 

aangezicht zijn de enige lichaamsdelen die ik in de slaapzak niet met een vapor barrier laag 

bedek. Het deel van het lichaam dat nu nog onbedekt is gebleven heeft voor mij geen 

vochtproblemen (meer) opgeleverd in het dons van de slaapzak. Doorheen de jaren is dit het 

vapor barrier systeem geworden dat voor mij het best lijkt te werken. Hoe dan ook zal ik 

regelmatig nieuwe wijzigingen blijven uitproberen. 

 


