WINTERKAMPEREN TIPS&TRICKS

Slimme voorbereiding vertrek tips :
- Antivries voor sproeiwater.
- Ventilatieroosters koelkast afdekken.
- Rubbers om de deuren en ramen insmeren met talkpoeder.
- Uitdraaisteunen sprayen met siliconen spray.
- Ritsen behandelen met paraffine.

Verwarmen.
Tijdens het gebruik in de winter worden er hoge eisen gesteld aan de verwarming.
Test daarom voor vertrek het systeem op een goede werking.
Zorg voor twee volle gasflessen welke zijn gevuld met propaangas.
Voor de verwarming van de caravan zijn we voornamelijk aangewezen op dit gas.
Dit kan alleen propaan zijn omdat butaan al bij 5 °C (boven nul) bevriest.
( Butaanflessen zijn altijd blauw ).
Zorg dat u voldoende gas ter beschikking heeft en houd een reserve fles bij de hand.
Op “De Waps” hebben wij altijd gasflessen op voorraad.
( 6 kg - groene fles en 11 kg - grijze fles ).
De schoorsteen op het dak dient verlengd te worden met een of twee opzetpijpjes om te
voorkomen dat de schoorsteen ondersneeuwt en een goede rookafvoer onmogelijk wordt.
Voor extra veiligheid kun je een koolmonoxide- en gasmelder inbouwen. Deze zijn in de handel
te verkrijgen en eenvoudig zelf aan te brengen.
Als bijverwarming wordt ook wel gebruik gemaakt van een elektrisch (ventilator)kacheltje, maar
pas op! In de winter rekenen wij 0,30 cent per kWh welke bij vertrek wordt berekend.
Deze vorm van verwarmen kan een stuk duurder uitpakken.
De beste vorm van verwarmen is een ringverwarming op gas. Deze blaast de warmte door de
ruimte en voorkomt condensvorming.
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Electra
Voor de elektra-aansluiting moet een kabel worden gebruikt die ook
bij hevige kou toch soepel blijft.
Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat de elektrakabel de grond raakt omdat deze tijdens het
gebruik warm wordt en zichzelf in kan smelten.
Indien er sneeuw of vorst is, kunt u de kabel het beste elke dag even los maken van de grond en
veeg de sneeuw eraf.
Neem je deze voorzorg niet, dan is de kans groot dat de kabel zodanig is ingevroren dat deze bij
vertrek moet worden achtergelaten.
In en rond de caravan.
In tegenstelling tot de zomer kun je in de winter het best een plaatsje in de zon zoeken.
Dit scheelt namelijk in het energieverbruik van de caravan.
Ook kun je een plastic zak binden over de disselkop.
Dat voorkomt dat de disselkop vast komt te zitten door bevroren smeltwater.
Maak na hevige sneeuwbui het dak van de caravan sneeuwvrij.
Zo voorkom je lekkages.
Belangrijk blijft dat de ventilatieroosters open blijven.
Trek je schoenen uit voor je de caravan in stapt.
Gesmolten sneeuw zorgt niet alleen voor een kliederboel maar brengt ook veel vocht in de
caravan waardoor de boel beslaat en er weer meer kans op bevriezing ontstaat.
Ook tijdens het koken en de afwas moet je ventileren om de vrijgekomen vocht zoveel mogelijk
te weren.

De Watervoorziening.
Indien de watertank en alle leidingen zich in het interieur bevinden, dan is de kans op bevriezing
vrijwel uitgesloten.
Voor de meeste caravans geldt echter dat de watertank in de disselbak staat en de leidingen
(deels) buiten het interieur lopen. De watertank moet in deze gevallen verhuizen naar een kastje
in de keuken en/of de toiletruimte.
Soms is hier al rekening mee gehouden en is er al een aansluitmogelijkheid voor de waterpomp
aanwezig. Indien deze aansluitingen (water en 12-Volt) ontbreken kunnen deze echter zelf op
eenvoudige wijze worden aangelegd. Vraag er naar bij uw dealer.
De meest simpele oplossing is om een losse jerrycan te gebruiken en deze regelmatig te vullen
met vers water.
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Bevriezing van de afvoerleidingen en de afvalwatertank kan worden voorkomen met speciale
vorstbeveiligers.
Is er een vast chemisch toilet aanwezig, dan kan het water in het spoelreservoir tegen bevriezing
worden beschermd door er een zoutoplossing aan toe te voegen
Tips kamperen met de tent.
Voor winterkamperen in een tent heb je in allereerste instantie een goede tent nodig.
In het bijzonder de isolatiewaarde, stormvastheid en sneeuwvastheid spelen een grote rol.
Wintertenten zijn overigens altijd van kunstvezel (nylon/polyester) en niet van katoen. Daarnaast
spelen zaken als bevestigingspunten, speciale haringen, ventilatieopeningen en de dikte/kwaliteit
van het materiaal een belangrijke rol.
Een ander belangrijk aspect van winterkamperen is ventilatie. De neiging bestaat om alle ritsen
en klepjes potdicht te houden om de warmte maar zoveel mogelijk binnen te houden. Maar zodra
iedereen in de warme slaapzak ligt gaat de temperatuur toch vrij snel omlaag, vaak tot maar net
iets boven de buitentemperatuur. Een geschikte wintertent is fors duurder dan de een normale tent
maar dit ongemak staat niet in verhouding met de te verwachten voordelen van de wintertent.
Belangrijkste reden blijft goed te ventileren de reden waarom is simpelweg zuurstof. Geen mens
kan zonder en u gebruikt meer dan u denkt, zorg dus dat u bij aankoop van een tent dit als
belangrijkste punt meeneemt in uw overweging.

