Checklist wintersport
Ga uitgerust op pad met de camper. Gladde wegen vergen extra aandacht van de
bestuurder en passagiers. Rijden op gladden wegen en sneeuwkettingen vergt veel van
u. Stop als u te vermoeid bent.
Zorg voor vertrek voor de volgende zaken of hou rekening met:
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Laat uw camper controleren. Zorg dat deze in optimale conditie is. Extra aandacht
voor antivries en koelvloeistof. Het kan s’nachts tot -25˚ vriezen.
Sneeuwkettingen, geschikt voor het gewicht van uw camper. Sneeuwkettingen
zijn verplicht. De maximum snelheid met kettingen is 50 km per uur.
een oude jas, lange overmouwen en handschoenen om de sneeuwkettingen om te
leggen, iets voor onder uw knieën is ook heel handig.
Winterbanden, in meerdere landen verplicht bij sneeuw en gladheid. De band
moet een minimale profieldiepte van 4 mm hebben. (zie ook winterbanden)
De Duitse regelgeving stelt dat je voertuig adequaat uitgerust voor de ook
winterse omstandigheden. Bij rijden in sneeuwgebieden betekent dat de eis van
winterbanden (tenminste als er sneeuw ligt/komt) en ruitensproeierantivries etc.
Daarnaast kan er een verplichting aangeduid worden om sneeuwkettingen te
monteren, indien men een specifiek gebied wil binnenrijden.
extra ruitensproeier antivries. De ruiten worden op gepekelde vuile wegen erg
vies.
Een naald om verstopte of bevroren ruitensproeiers op te prikken.
kurken voor onder de ruitenwissers tegen vastvriezen. De ruitenwissers s’nachts
niet tegen de ruit laten zitten.
een sneeuwruimer.
een bezem en trap om het dak schoon te vegen voor het wegrijden.
voldoende zout voor in de vuilwatertank.
een goed werkend aggregaat (en brandstof) als u vrij wilt staan.
propaangas gebruiken (dus geen butaan of gemengd gas zoals LPG).
een haarföhn of verfstripper met verlengsnoer voor ontdooien van eventuele
leidingen.
een zaklantaarn met voldoende reservebatterijen.
stopkeggen of houten blokken zodat de camper niet op de handrem of in de
versnelling hoeft te staan. Die kunnen vastvriezen.
Slotontdooier.
een elektrisch kacheltje 500/800 watt voor bijverwarming of in geval van nood.
smeer raam en deurrubbers in met talkpoeder om vastvriezen te voorkomen.
een voldoende sterkte sleepkabel zodat je van je plaats gesleept kunt worden als
je niet wegkomt. Vrachtauto spanbanden zijn hiervoor geschikt en oprolbaar, dus
eenvoudig op te bergen.
zonnestoelen om buiten te zitten (kan heerlijk zijn).
Een emmer om onder de vuilwatertank te zetten. Het water in een niet
verwarmde tank bevriest. Ook kan de schuif van de tank bevriezen (föhnen).
Zout om aan de vuilwatertank als u die gebruikt toe te voegen.
Hang de elektriciteitskabel van de grond, hij vriest vaak vast. Dagelijks
controleren of hij niet vastgevroren is.
Een extra slaapzak als extra isolatie als je bijv. boven de garage slaapt.
eventueel gordijn/deken naar de cabine toe en bij de camperdeur voor extra
isolatie.
Afdekplaatjes voor de koelkastopeningen.
Verlengstukjes op de schoorsteentjes die op het dak staan
zet de verwarming nooit lager dan 15°C.
de voorruit eventueel afdekken met winter-isoleermatten.

