
Salt  
Sleep  
Academy

powered by 



    SALT SLEEP ACADEMY POWERED BY 

Vroeger kocht je gewoon een slaapmatje en een slaap-
zak en kon je hooguit kiezen uit verschillende kleuren. 
Tegenwoordig is dat gelukkig anders, is de keuze reuze en 
zijn er merken die slaapsystemen tot ware kunst hebben 
verheven, zoals het Ierse merk Therm-a-Rest dat sinds 
1972 niets anders doet dan producten te ontwikkelen die 
ervoor zorgen dat je ook onderweg, buiten in de natuur, 
altijd goed kunt pitten. Samen met hen ontwikkelden we 
de Sleep Academy waarin we je meenemen in het aanbod 
en de verschillen en vooral waarom dat ertoe doet.  

De belofte van een betere 
nacht onder de sterren
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SLAAPMATTEN
1. Typen 
 Ontdek de drie basisvormen en wat hun voor- en nadelen zijn. 

2. Gebruik 
 Ga je backpacken, bikepacken, met de auto op pad of  

bijvoorbeeld winterkamperen?

3. Isolatie 
 Uitgedrukt in R-waarde.

4. Slaapsysteem 
 Een goede combinatie van slaapmat en slaapzak verhoogt het 

slaapcomfort.

5.	Belangrijke	kenmerken	

Neoair luchtbed
Ideaal voor grammenjagers

Voordelen 
1. Comfortabel.
2. Licht van gewicht.
3. Stevigheid kun je zelf bepalen met 

de hoeveelheid lucht die je erin 
pompt. 

4. Klein pakformaat.

Nadelen
1. Kwetsbaar. Zorg dus dat je altijd 

een reparatieset bij je hebt. 
2. Afhankelijk van de buiten-

temperatuur kan een luchtmatras 
lucht verliezen. Dus check je mat 
voordat je gaat slapen. 

3. Een luchtmatras kan geluid ma-
ken bij draaibewegingen. Test de 
mat dus in de winkel.

4. Kan binnenin bacteriën  
verzamelen als je de mat met de 
mond opblaast. Een goede pomp 
voorkomt dit. 

Self-inflating  
slaapmat  
Ideaal voor backpackers, bikepac-
kers en mensen die met de auto 
rondreizen. 
Een combinatie van open-cell foam 
isolatie en lucht. Bij opening van 
het ventiel opent het foam en vult 
zich met lucht dat vrij naar binnen-
stroomt. 

Voordelen
1. Comfortabel.
2. Uitstekende isolatie.
3. Stevigheid kun je zelf bepalen 

door de hoeveelheid lucht die je 
erin laat. 

4. Geluidloos tijdens het draaien.
5. Sterker dan een luchtbed.

Nadelen
1. Zwaarder, duurder en minder 

compact op te bergen dan een air 
pad.

Closed-cell foam slaapmat 
ideaal voor langeafstandswande-
laars en avonturiers op zoek naar 
een niet kapot te krijgen slaapmat.
Gemaakt van compact schuim 
dat gevuld is met kleine, gesloten 
luchtcellen. Matje wordt opgerold of 
opgevouwen in een Z-vorm.

Voordelen
1. Oersterk.
2. Lichtgewicht.
3. Betaalbaar.
4. Goede isolatie.
5. Ideale ondermat voor extra 

isolatie en ter voorkoming van 
beschadigingen. 

Nadelen
1. Minder comfortabel
2. Relatief stijf
3. Bulky pakformaat. 

1. TYPEN SLAAPMATTEN
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Je weet nu uit welke drie basistypen slaapmatten je kunt kiezen. Wat de uiteindelijke keuze wordt, zal afhangen van 
je activiteit, hoe je reist en in welk seizoen dat is. 

ACTIVITEIT TYPE SLAAPMAT KENMERKEN

Met de auto Self-inflating of een dikke luchtmatras Veel demping, brede range  
  aan R-waardes

Backpacking, bikepacking,  Neoair luchtbed of een lichtgewicht Comfortabel, lichtgewicht, 
kano- of kajaktocht self-inflating slaapmat klein pakformaat, brede  
  range aan R-waardes

Backpacking voor de minimalist Ultralight Neoair Lichtgewicht, klein  
  pakformaat, brede range  
  aan R-waardes

Langeafstandswandelaars Closed-cell foam slaapmat Lichtgewicht en oersterk

Winterkamperen Goed geïsoleerd luchtbed of self-inflating slaapmat Hoge R-waarde 

2. GEBRUIK
Autokamperen 
Je reist met de auto en onderweg zoek je een kampeerplek. Met de 
auto wordt de keuze van een slaapmat niet beperkt door grootte en 
gewicht. Je kunt gewoon kiezen voor een dikkere, grotere matras 
voor maximaal slaapcomfort. Vaak zijn deze goedkoper dan hun 
lichtgewicht tegenhangers. Self-inflating slaapmatten – verkrijgbaar 
in verschillende groottes en diktes - zijn hier vaak een goede keuze. 
Grote opblaasbare luchtbedden zijn een andere optie als je gewone 
lakens en dekens wilt gebruiken in plaats van een slaapzak. Deze 
matrassen zijn echter relatief zwaar en groot. Een pomp is vereist 
voor een juiste inflatie. 

Backpacking, bikepacking, kano- of kajaktocht
Voor wie de voorkeur geeft aan goed slaapcomfort, kan kiezen 
voor een self-inflating slaapmat of Neoair luchtbed, die in een 
verscheidenheid aan vormen, diktes, sterkte, isolatiewaarde en 
gewicht verkrijgbaar zijn. De Trekker-chair doet dubbel werk doordat 
je de slaapmat kunt omturnen naar een stoel, compleet met 
rugleuning. 

Backpacking voor minimalisten
Een laag gewicht en een klein pakformaat overheersen alle andere 
factoren. Een ultralicht Neoair luchtbed is hier waarschijnlijk de beste 
keuze. 

Langeafstandswandelen 
De mensen die vaak een hele dag aan het wandelen zijn, met alle 
bagage op de rug, verspreid over een langere periode. Naast een 
laag gewicht zijn sterkte belangrijk. Closed-cell foam slaapmatten 
zoals de Z Lite SOL met gesloten cellen zijn de beste keuze. 

Winterkamperen
Kamperen op sneeuw vereist meer isolatie uitgedrukt in R-waarde. 
Hier past een luchtbed met een hoge R-waarde (4-6 of 6+) zoals de 
Neoair XTherm (R 6,9). Je kunt ook overwegen om een closed-cell 
foam of een self-inflating slaapmat als ondermat te gebruiken. Het 
voegt niet alleen extra isolatie toe maar biedt ook bescherming 
tegen beschadigingen. 
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3. ISOLATIE: R-WAARDE
Cruciaal voor een warme nachtrust is de isolatie die je slaapmat 
biedt, uitgedrukt in R-Waarde. De R-waarde van een slaapmat 
meet het vermogen van de mat om warmte vast te houden. To 
RESIST   (vandaar de ‘R’) het warmteverlies. Hoe hoger de R-waarde, 
hoe beter het isolatievermogen. Slaapmat R-waarden variëren van 
minder dan 2 (minimaal geïsoleerd) tot 6 of meer (zeer goed ge-
isoleerd). Als je matten gaat stapelen, bereken je de totale isolatie 

eenvoudig door het optellen van de R-waarden.

4. SLAAPSYSTEEM 

Een slaapsysteem is een slaapmat en een slaapzak die samen-
werken zodat je, afhankelijk van de temperatuur, altijd de juiste 
combinatie hebt. Houd rekening met het feit of je iemand bent die 
het snel koud heeft of juist snel warm. 

Condities Warm Fris Koud Extreem koud

Nachttemperatuur 10° 0°  -6° -15°
R-Waarden slaapmat < 2 2-4 4-5,4 > 5,5
Slaapzak < 0° < 6° < 10° < 15°

Klik hier voor het vinden van je perfecte slaapsysteem

5 BELANGRIJKE KENMERKEN
Heb je eenmaal bepaald wat voor soort slaapmat je moet hebben, dan zijn verschillende 
kenmerken nog van invloed op je definitieve keuze. 

Gewicht
Ultralichte slaapmatten 
zijn uitstekend geschikt 
voor backpacken, maar 
zijn duurder. Je kunt ge-
wicht besparen door een 
mummievorm of een taps 
toelopende vorm te kiezen 
die het volume vermindert 
en de verpakking kleiner 
maakt. 

Lengte
Schouders en heupen 
moeten minimaal op de 
slaapmat passen. Norma-
le (meestal rond de 182 
cm) en lange (bijna 200 
cm) slaapmatten houden 
ook je voeten warm.

Breedte
Bijna elke slaapmat biedt 
een standaardbreedte 
van zo’n 50 cm. Als je een 
groot persoon bent of de 
neiging hebt om veel rond 
te rollen, wil je misschien 
een breedte van boven de 
60 of zelfs 70 cm. Houd 
wel rekening met de 
grootte van je tent om er-
voor te zorgen dat je twee 
slaapmatten naast elkaar 
kunt plaatsen. Langer is 
vaak ook breder. 

Oppervlakte 
Als je een rusteloze slaper 
bent, zoek dan naar 
een slaapmat met een 
structuur of een gebor-
steld stoffen oppervlak. 
Zo voorkom je dat jij en 
je slaapzak er 's nachts 
afglijden. Bovendien zijn 
deze oppervlaktes stiller.  

Ventiel
Sommige slaapmatten hebben zowel een hoogvolume opblaasventiel als een leegloopventiel, die de luchtstroom 
naar binnen of naar buiten kan versnellen, en met minder ademhalingen. Therm-a-Rest heeft twee soorten ventielen: 
WingLock Valve en de TwinLock Valve. 

WingLock Valve
Grote opening voor snelle luchtstroom naar binnen.  
One-way inflation dat ervoor zorgt dat er geen lucht  
kan ontsnappen tijdens het opblazen. Supersterk en  
ongevoelig voor gruis en vuil. Goed gepositioneerd  
zodat je er tijdens de nacht geen last van hebt. Gebruiks-
vriendelijk. Deflations Wings die het leeglaten lopen van 
de slaapmat vereenvoudigen en versnellen. Werkt ideaal 
met een pompzak.

TwinLock Valve
Dit ventiel, dat door Therm-a-rest is ontwikkeld voor  
de grotere slaapmatten, bestaat uit twee afzonderlijke 
ventielen, allebei one-way. Bij de een gaat de  
luchtstroom erin, bij de ander eruit. WingLock Valve Twinlock Valve
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SLAAPZAKKEN
Naast de slaapmat is de slaapzak net zo bepalend voor een goede 
nachtrust. Ook hier geldt, dat het belangrijk is om vooraf te bepalen wat 
je gaat doen, hoe je reist en in welk seizoen je de slaapzak wilt gebrui-
ken. Reis je vooral met de auto, dan hoef je je over het gewicht en het 
pakformaat niet veel zorgen te maken. Hoe anders is dat als je met je 
rugzak, op de fiets of in een kano/kajak door het landschap trekt. Doe je 
beiden en wil je vooral niet meer dan één slaapzak in bezit hebben, kies 
dan voor de slaapzak die in je rugzak in past. Daarnaast is het seizoen 
uiteraard van belang.   

Bij het kiezen van een slaapzak spelen 3 zaken een rol: 

1. Temperatuur
2. Model
3. Vulling
4.	Belangrijke	kenmerken 

De werking van een slaapzak
Een slaapzak houdt je lichaamswarmte vast. Tussen je lichaam en  
de slaapzak zit een luchtlaag die als een beschermlaag tegen de  
kou werkt. Hoe dichter de slaapzak op je lichaam zit, hoe minder 
luchtlagen opgewarmd hoeven te worden. 

1. TEMPERATUUR 
Belangrijkste taak van een slaapzak is uiteraard om je warm te  
houden in de omstandigheden waarin je de slaapzak gebruikt. 

EN13537 norm / ISO EN23537
Om aan te kunnen geven welke slaapzak voor de meeste mensen 
(80%) tot een bepaalde temperatuur warm genoeg is, is er een Euro-
pese norm ontworpen (EN13537) die van toepassing is op slaapzak-
ken die in Europa worden vervaardigd en/of verkocht.  
Deze standaard werd in 2016 vervangen door ISO EN23537, maar 
beide aanduidingen worden nog steeds gebruikt. 
Fabrikanten die de norm gebruiken, wat vrijwel alle outdoor merken 
doen, voldoen aan de temperatuurwaarden die zijn vastgesteld door 
een standaard laboratoriumtest. De norm maakt het ook gemakke-
lijk om verschillende slaapzakken met elkaar te vergelijken. 
Ook Therm-a-Rest hanteert de EN13537 / ISO EN23537 norm.

Deze norm kent vier temperatuurclassificaties: 

Upper limit - de temperatuur waarbij een standaard man kan slapen 
zonder overmatige transpiratie. Het wordt tot stand gebracht met de 
capuchon en ritsen open en met de armen buiten de slaapzak.

Comfort - de temperatuur waarbij een standaard vrouw comfortabel 
in een ontspannen houding kan slapen. 

Lower limit - de temperatuur waarbij een standaard man acht uur 
aaneengesloten in een gekrulde positie kan slapen. 

Extreem - de minimumtemperatuur waarbij een standaard vrouw zes 
uur kan blijven slapen, zonder risico op overlijden door onder_koeling 
(hoewel bevriezing nog steeds mogelijk is). 

Deze beoordelingen zijn genomen in de veronderstelling dat de 
proefpersoon een slaapmatje en een tent gebruikt en één basislaag 
thermisch ondergoed draagt. Voor deze metingen wordt uitgegaan 
van een ‘standaard man’ van 25 jaar oud, met een lengte van 1,73 
m en een gewicht van 73 kg. Een ‘standaard vrouw’ wordt veronder-
steld 25 jaar oud te zijn, met een lengte van 1,60 m en een gewicht 
van 60 kg. 
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2. MODEL
Ruwweg kun je kiezen uit twee modellen: deken of mummie. Hiertussen zitten nog enkele tussenvormen zoals 
 semi-rectangular, wat tussen deken en mummie inzit, of spoon-shaped waarbij je meer ruimte hebt bij knieën en 
ellebogen.

Deken – Rectangular 

Voordelen
1. Veel bewegingsruimte.
2. Kan opengeritst als deken worden gebruikt. 

Nadelen
1. Minder warmte-efficiënt omdat er veel loze ruimte is 

die verwarmd moet worden. 
2. Zwaar.

Mummie

Voordelen
1. Super warmte-efficiënt omdat er weinig  

loze ruimtes zijn. 
2. Licht van gewicht.
3. Klein pakformaat.

Nadelen
1. Minder bewegingsruimte.

Omdat er mensen zijn die een mummieslaapzak als 
claustrofobisch ervaren, maar liever geen compromis 
sluiten op het gebied van warmte-efficiëntie, heeft 
Therm-a-Rest de zogenaamde W.A.R.M. Fit ontwikkeld: 
With Additional Room for Multiple positions. Mummie 
slaapzakken met ruimte voor alle denkbare slaapposities 
zónder in te leveren op warmte-efficiëntie. 

THE MARATHONER

THE DRAMA QUEENTHE STAR GAZER THE BEACH POSER THE RELAXED PRETZEL THE SUNBURN

THE TREE POSE THE CANNONBAL THE FLAMINGO THE ZOMBIE

With Additional Room for Multiple positions 
W.A.R.M. FIT
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3. VULLING
Keuze uit synthetisch of dons. Ook zijn er hybride vormen waarin synthe-
tisch en dons samen zijn gevoegd. 

Kenmerken synthetische vulling
•  Betaalbaar.
•  Sneldrogend.
•  Behoudt zijn isolatievermogen ook bij vochtigheid.
•  Diervriendelijk.
•  Zwaarder dan dons.

Kenmerken donsvulling
•  Lichtgewicht. 
•  Presteert super goed. Er is geen enkel ander product dat je zo warm 

houdt en tegelijkertijd zo licht is. 
•  Kan niet goed tegen vochtigheid, vandaar dat veel dons in slaapzak-

ken is behandeld. Zo is Therm-a-Rest een samenwerking aangegaan 
met het duurzame Nikwax wat heeft geleid tot Nikwax Hydrophobic 
Down wat niet alleen 90% minder water absorbeert maar het dons 
ook 60% langer luchtig houdt dan onbehandeld dons. Bovendien zorgt 
de behandeling voor een optimale temperatuurregulering. 

•  Makkelijk samen te persen tot een klein pakformaat.
•  Duurzaam, gaat lang mee, tot soms wel 20 jaar. Bijvullen verlengt de 

levensduur ook nog eens. 
•  Donsslaapzakken hebben een capuchon waarmee voorkomen wordt 

dat je warmte via het hoofd verliest. 

Vulkracht 
De isolatiewaarde van een slaapzak met donsvulling wordt bepaald 
door de zogenaamde vulkracht: fill power of CUIN. 
Vulkracht is een getal dat de luchtigheid en kwaliteit van een dons-
product meet. Een hogere vulkracht betekent dat het dons een betere 
kwaliteit heeft. Dit komt omdat een hogere vulkracht betekent dat het 
dons meer lucht kan vasthouden, wat zorgt voor een betere isolatie. 

RDS 
Dons is afkomstig van dieren (de veren en pluizen van ganzen en een-
den) die hun verenkleed aan ons afstaan. Om er zeker van te zijn dat 
het dons in outdoor producten, waaronder slaapzakken, niet afkomstig 
is van dieren die slecht zijn behandeld, is de Responsible Down Stan-
dard (RDS) in het leven geroepen, een onafhankelijk keurmerk dat door 
The North Face werd geïntroduceerd en inmiddels door vrijwel de hele 
outdoor industrie wordt omarmd. Producten met eeen RDS – keurmerk 
garanderen jou als consument dat de dieren niet levend zijn geplukt, 
niet onder dwang zijn gevoederd en dat de vogels met respect zijn 
behandeld, met een goed onderkomen en voldoende voeding. Alleen 
producten met 100% gecertificeerd dons mogen het RDS-logo dragen. 
Therm-a-Rest maakt vanzelfsprekend uitsluitend gebruik van RDS ge-
certificeerd dons. 

Lakenzak 
Het gebruik van een lakenzak heeft diverse voordelen.

•  Extra isolatie  
Hierdoor zou je eventueel ook voor  
een dunnere slaapzak kunnen kiezen. 

•  Hygiënischer  
Je slaapzak blijft schoner waardoor je deze minder 
vaak hoeft te wassen, en een lakenzak kun je altijd 
wassen.

•  Extra comfort 
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Losse deken of quilt
Steeds meer kampeerders kiezen voor een extra losse deken of quilt. 
Beiden kun je goed als extra isolatielaag gebruiken, maar ook zittend 
voor je tent, rond het kampvuur of op de bank, thuis of in je camper, is 
zo’n deken of quilt superhandig. 
Therm-a-Rest heeft bovendien dekens en quilts die je met bandjes of  
lussen aan de slaapmat kunt bevestigen, zodat je een solide slaapsys-
teem hebt dat niet tijdens het draaien en keren van je afglijdt. 
Grammenjagers kiezen soms voor een quilt omdat er minder stof is 
gebruikt dan bij een slaapzak. Dankzij de vulling van 900-fill Nikwax 
Hydrophobic Down heb je wel een heerlijke warmte.

4. BELANGRIJKE DETAILS
Naast temperatuur, model en vulling zijn er diverse details aan een slaapzak die je 
keus zullen beïnvloeden. 

1. Het hebben van een (aansnoerbare) capuchon en/of tochtkraag die de warmte  
vasthoudt en voorkomt dat warmte via het hoofd wegstroomt. 

2. Een tochtflap langs de rits die kou tegenhoudt.
3. Ritssluiting over de volledige lengte en die langs twee kanten te openen is waardoor je  

de ventilatie goed kunt regelen.
4. Extra voetenwarmer
5. Lussen of bandjes met drukknopen waarmee je slaapzak en mat aan elkaar kunt bevestigen.
6. Extra isolatie op de plekken waar je het ’t meeste nodig hebt, zoals borst, rug en heupen. 
7. Extra zakje met ritssluiting.
8. Meeleveren van zowel een compressiezak, waarin je je slaapzak voor onderweg zo compact 

mogelijk kunt verpakken, als een opbergzak voor thuis waarin je de slaapzak lekker los kunt 
opbergen en het dons lekker luchtig blijft.  

Meer informatie over de Therm-a-Rest slaapsystemen vind je hier  

Volg Therm-a-Rest ook op    
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deken

https://www.thermarest.com/ie
https://www.instagram.com/thermarest/?hl=en

