
rugzakken
17 Lezerstest: 

dag
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getest

De heupband

Er zijn twee soorten: brede heupbanden 

en dunne, flexibele anti-slingerbandjes. De 

eerste brengen het gewicht over op je bek-

ken en dat is handig als je wel eens zware 

spullen (meer dan vier kilo) meeneemt. De 

dunne bandjes volstaan voldoende als je 

het niet erg vindt dat het gewicht volledig 

aan je schouders hangt. Rugzakken met 

een dunne heupband zijn meestal goedko-

per. Kies je voor brede heupband dan moet 

de zak goed op je rug passen. Als de heup-

band niet op je heupen komt, biedt hij geen 

goede steun, hoe breed hij ook is. Passen in 

de winkel dus! Als vuistregel geldt dat een 

brede heupband veel meer comfort biedt 

dan smalle anti-slingerbandjes. 

Het rugpand

Het rugpand is bepalend voor het draag-

comfort. Pas in de winkel rugzakken met 

verschillende ruglengten. De onderkant 

van het frame moet prettig op of  iets boven 

De kwaliteitsverschillen tussen rugzakken worden kleiner. 

Het komt steeds meer aan op gebruiksgemak en uiterlijk. 

Lezers en een testteam gaan op stap met 17 dagrugzak-

ken en vellen een oordeel.

TeksT Petra StrijDHorSt FoTo’s Bart HautvaSt

je heupbot zitten, de bovenkant – waar de 

schouderbanden beginnen – net onder je 

schouders. Probeer de rugzak met gewicht.

Een netframe als rugpand voorkomt dat de 

inhoud in je rug prikt en houdt de rug vrij 

van zweet. De ruimte tussen het net en de 

rugzak zelf  moet beperkt blijven. Anders 

schuift het zwaartepunt naar achteren, en 

dat is met een groter gewicht niet prettig. 

Sommige testers geven daarom de voor-

keur aan een rugzak zonder frame.

Schouderbanden

Bijna alle dagrugzakken hebben voorge-

vormde schouderbanden. Welke het lek-

kerst zitten, is een kwestie van proberen en 

vergelijken, bij voorkeur met wat gewicht 

in de rugzak.

Borstbandje

Het simpele koordje tussen beide schou-

derbanden levert een hoop comfort op. Het 

trekt het beide schouderbanden licht naar 

elkaar toe, waardoor je schouders niet naar 

achteren trekken.

De test

Samen met ons vaste testteam hebben le-

zers een dag getest op onverharde paden in 

de buurt van recreatieterrein het Doornse 

Gat. De rugzakken waren gevuld met vijf  

kilo. Na drie kwartier werden ze gewisseld 

en de testformulieren ingevuld.  

Hier moet je op letten bij de aanschaf  
van een dagrugzak

Verklaring
     slecht

     matig

     voldoende

     goed

     uitstekend

Bekijk het filmpje van de test 

op toeractief.nl
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Deuter 
futura 26 € 94,95

Inhoud 26 liter (verkrijgbaar van 

22 tot 32 liter)

Gewicht 1560 gram

Hoofdvak  Met koordsluiting en klep 

met dubbele kliksluiting. 

van onderen te openen 

met rits. afscheiding voor 

waterzak. 

overige vakken Klep met ritsvakken aan 

binnen- en buitenkant. 

ritsvak op heupband. 

voorvak met verticale rits, 

ondervak met rits. 

Regenhoes ja

Uiterlijk traditionele dagrugzak die 

toch hip oogt. 

schouderbanden      

Heupband     

Rugpand      

Conclusie Fijne rugzak, door alle 

testers beoordeeld als 

bijzonder prettig. Krijgt 

(mede) het predicaat test-

winnaar.

Informatie www.rugzakken.nl

Deuter 
ac lite 18 € 64,95

Inhoud 18 liter (verkrijgbaar van 14 

tot 32 liter)

Gewicht 865 gram

Hoofdvak Met koordsluiting en klep 

met kliksluiting. afschei-

ding voor waterzak. Staat 

beetje bol.

overige vakken Klepvak met rits en klein 

vakje met rits aan binnen-

zijde klep.

Regenhoes ja

Uiterlijk Chique uiterlijk, zonder 

ritsen en frutsels aan de 

buitenkant.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand      

Conclusie Lichte, praktische rugzak. 

Geschikt als je weinig en/

of lichte spullen mee-

neemt.

Informatie www.rugzakken.nl

Gregory 
Z25 € 99,90

Inhoud 25 liter

Gewicht 1210 gram

Hoofdvak  Met dubbele rits die aan 

beide zijden tot ver naar 

beneden doorloopt, onder 

spanbanden door). vak 

voor waterzak

overige vakken voorvakje met rits en 

voorvak met open boven-

kant. twee vakjes met rits 

op heupbanden.

Regenhoes ja

Uiterlijk ruime rugzak die groot 

oogt. Mooi plat tegen de 

rug aan te trekken met 

spanbanden.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand     

Conclusie Goede rugzak, zit lek-

ker op de rug. Zwaarste 

rugzak uit de test. Krijgt 

(mede) het predicaat test-

winnaar. 

Informatie Lv equipment 

info@lvequipment.nl, 

www.lvequipment.nl

TEST 
WINNAAR

TEST 
WINNAAR
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eagle creek
cicada € 125

Inhoud 22 liter

Gewicht 890 gram 

Hoofdvak  Flappen rits en een 

N-vormige rits.

overige vakken Laptopvak, ritsvakje in 

voorflap, organizer, bin-

nenin twee klittenband 

fleecevakjes  voor gsm/bril.

Regenhoes Nee, waterdichte boven-

kant en bodem

Uiterlijk Niet eensluidend: ‘hip’, 

‘geweldig’,  ‘kinderachtig’.

schouderbanden      

Heupband      

Rugpand      

Conclusie rugzak voor af en toe 

een dagtocht of woon-

werkverkeer. Niet te zwaar 

beladen als je er lang mee 

onderweg bent. 

Informatie Cj agencies, 

(035) 542 42 00,  

www.eaglecreek.com

lowe alpine
airzone 25 € 84,95

Inhoud 25 liter (verkrijgbaar van 22 

tot 45 liter)

Gewicht 1055 gram 

Hoofdvak  Met koordsluiting en klep 

met enkele kliksluiting. af-

scheiding voor waterzak.

overige vakken voorvak met verticale rits. 

Klepvak met rits aan bui-

ten- en binnenkant klep.

Regenhoes ja

Uiterlijk Mooie, smalle rugzak met 

een degelijke uitstraling.

schouderbanden      

Heupband     

Rugpand      

Conclusie Prettige rugzak, veel steun 

dankzij heupband. Smal 

hoofdvak met alleen  

bovenopening soms lastig. 

Informatie Lowe alpine 

(033) 434 04 54,  

www.rugzak.nl

Bergans 
red rock € 80

Inhoud 25 liter (ook in 35 liter)

Gewicht 785 gram

Hoofdvak  N-vormige dubbele rits, 

onder spanbanden door. 

ruime opening. via rits 

ook toegankelijk aan de 

onderzijde.

overige vakken  Groot voorvak met rits. 

Klein vakje in hoofdvak 

met rits. vakjes met rits op 

beide heupbanden.

Regenhoes  Nee

Uiterlijk ‘Stoer’, volgens de meeste 

testers.

schouderbanden      

Heupband      

Rugpand      

Conclusie eenvoudige rugzak zon-

der regenhoes, frame of 

netje. ruime vakken en 

openingen en veel  

spanbanden.

Informatie Bergans,

www.bergans.com

49



osprey 
Stratos € 100

Inhoud 26 liter (in 24 l. met rits 

i.p.v. klepsluiting)

Gewicht 1130 gram 

Hoofdvak  Koordsluiting en klep met 

dubbele kliksluiting. af-

scheiding voor waterzak.

overige vakken Klepvak met rits. vakje op 

de schouderband, vakjes 

op beide heupbanden. 

Regenhoes ja

Uiterlijk Stoere en degelijke rug-

zak.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand     

Conclusie Comfortabele rugzak. veel 

kleine vakjes. Hoofdvak 

met alleen aan de boven-

kant een opening. Dat is  

volgens sommige testers 

een nadeel.

Informatie outware trading

(078) 620 04 86,  

www.ospreypacks.com

Macpac 
commuter € 100

Inhoud 28 liter (ook in 20 liter)

Gewicht  1070 gram 

Hoofdvak  rits achter flinke voorflap. 

Plat op de grond een 

royale opening, overeind 

valt alles eruit. Gescheiden 

door een flexibel tussen-

schot.

overige vakken voorvak met verticale rits. 

Klein vakje met rits boven-

op de voorflap. vakjes met 

rits op beide heupbanden.

Regenhoes Nee (waterafstotende klep)

Uiterlijk ‘Bijzonder’, ‘trendy’ of 

‘lomp’, de meningen lopen 

sterk uiteen.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand     

Conclusie eco-katoen voor som-

migen een pluspunt. 

algemeen oordeel: nèt 

niet praktisch genoeg 

voor dagtochten, wel voor 

woon-werkverkeer.

Informatie ideavelop 

(0547) 35 27 27,  

www.macpac.co.nz

Mammut 
creon Zip € 85

Inhoud 28 liter (ook in 20 liter)

Gewicht 1010 gram

Hoofdvak  N-vormige dubbele rits. 

afscheiding voor water-

zak. 

overige vakken Gaasvakje met rits in 

hoofdvak. Los te klikken 

(afval)zakje. voorvakje met 

rits.

Regenhoes ja

Uiterlijk rechtoe-rechtaan rugzak, 

met traditioneel ontwerp.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand     

Conclusie ideaal voor wie geen klep-

sluiting wil. Kort model met 

diep hoofdvak. inhoud op 

relatief grote afstand van 

de rug; kan nadelig zijn bij 

zware last. 

Informatie Mammut Nederland 

(079) 330 01 00,  

www.mammut.ch
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nomad 
topaz € 69,95

Inhoud 25 liter (ook in 15 liter)

Gewicht 1180 gram

Hoofdvak  Dubbele n-vormige rits. 

afscheiding voor water-

zak. 

overige vakken Geen

Regenhoes ja

Uiterlijk eenvoudige dagrugzak 

met netframe.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand      

Conclusie een basisrugzak met één 

vak. Netframe is goed en 

het hoofdvak gaat niet bol 

staan. vrij kort rugpand.

Informatie the Nomad Company 

(0316) 58 35 00, 

www.nomad.info

fjällräven 
friluft 20 € 89,95

Inhoud 20 liter (ook in 35 en 45 

liter)

Gewicht 1050 gram

Hoofdvak  Dubbele n-vormige rits. 

ruimte voor smalle water-

zak.

overige vakken Stretch voorvak. ritsvakjes 

in heupbanden. Hoofdvak 

met rits naar ruimte tussen 

gaas en rugpand.

Regenhoes ja

Uiterlijk Compact, degelijke uit-

straling. Mooi afgewerkt.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand     

Conclusie Fijne rugzak, ondanks be-

perkte inhoud. Compleet 

en ruim. Mede  testwin-

naar.

Informatie Fjällräven Benelux 

(036) 535 94 01,  

www.fjallraven.nl

Berghaus 
freeflow € 69,95

Inhoud 20 liter

Gewicht 770 gram

Hoofdvak  Dubbele n-vormige rits. 

afscheiding voor water-

zak, haakje bovenin om 

waterzak vast te maken.

overige vakken voorvak met verticale rits. 

in hoofdvak klein vakje 

met rits.

Regenhoes ja

Uiterlijk Compact, ‘basic’ door het 

ontbreken van frutsels.

schouderbanden     

Heupband      

Rugpand      

Conclusie Simpele rugzak, een van 

de goedkopere rugzakken 

uit de test. Geschikt tot 

maximaal vijf kilo belas-

ting. 

Informatie FroS international 

(030) 6879 200,  

www.berghaus.com

TEST 
WINNAAR
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Vaude 
Brenta € 75

Inhoud 26 liter 

Gewicht 1200 gram

Hoofdvak  Koordsluiting en klep met 

dubbele kliksluiting. af-

scheiding voor waterzak.

overige vakken Klepvak aan buiten- en 

binnenzijde rits. voorvak 

deels open en één klik-

gesp. vakjes met rits op 

beide heupbanden.

Regenhoes ja

Uiterlijk Ziet er degelijk uit, mooie 

kleuren.

schouderbanden      

Heupband      

Rugpand      

Conclusie eén van de goedkopere 

rugzakken uit de categorie 

met goede heupband en 

netframe. Bolling van het 

rugpand instelbaar. Geen 

spanbanden. 

Informatie vaude Nederland 

(0172) 232338,  

www.vaude.nl

Wildebeast  
techtrek Mazowe € 49,99

Inhoud 28 liter

Gewicht  1045 gram

Hoofdvak  toegankelijk via een dub-

bele n-vormige rits. af-

scheiding voor waterzak.

overige vakken voorvak met verticale rits. 

vakjes met rits op beide 

heupbanden. Gewatteerd 

vakje met rits in hoofdvak

Regenhoes ja

Uiterlijk Complete rugzak met 

spanbanden, vakjes en 

lussen.

schouderbanden     

Heupband     

Rugpand     

Conclusie Goedkoopste rugzak uit 

de test, maar evengoed 

met uitgebreide voorzie-

ningen. Gemiddeld van 

gewicht en een goede 

heupband. 

Informatie Perry Sport 

(0297) 33 06 00,  

www.perrysport.nl

Haglöfs 
tight 25 € 55

Inhoud 25 liter (ook in 15, 20, 30 

en 38 liter)

Gewicht 590 gram

Hoofdvak  Dubbele n-vormige rits.

overige vakken voorvak met verticale 

rits. Klein vakje met rits in 

hoofdvak.

Regenhoes Nee

Uiterlijk rechttoe-rechtaan rugzak

schouderbanden     

Heupband      

Rugpand      

Conclusie Kleine basisrugzak voor 

maximaal vier kilo be-

lasting. Makkelijk mee te 

nemen, want klein op te 

rollen.

Informatie Snowgoose, 

(06) 51 91 58 76, 

www.haglofs.com

BUDGET 
TIP
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columbia  
Mobex float € 99,95

Inhoud 20 liter

Gewicht 1025 gram

Hoofdvak  Met dubbele n-vormige 

rits. afscheiding voor  

waterzak.

overige vakken voorvak met verticale rits. 

vakjes met rits in beide 

heupbanden.

Regenhoes Nee

Uiterlijk vooral geliefd bij de vrou-

welijke testers

schouderbanden      

Heupband      

Rugpand      

Conclusie Goed instellen belangrijk. 

als hij niet vol zit, verspreid 

de inhoud zich door de 

tas. Maximale belasting 4 

kilo.

Informatie www.columbia.com

the north face  
Borealis € 75

Inhoud 27 liter

Gewicht 1170 gram 

Hoofdvak N-vormige dubbele rits. 

afscheiding voor water-

zak. 

overige vakken  voorvak met horizontale 

rits. Nog een voorvak met 

n-vormige rits en uitge-

breide organizer.

Regenhoes  Nee 

Uiterlijk Kleurrijk uiterlijk

schouderbanden      

Heupband      

Rugpand      

Conclusie vooral geschikt om 

kantoorspullen in te ver-

voeren. 

Informatie Cj agencies,

(035) 542 42 00,  

www.thenorthface.nl

Conclusie
er zijn drie testwinnaars 

deuter futura 26, Gregory 

Z25 en fjällräven friluft 20. 

de eerste met klep en onder-

ingang, de andere twee met 

rits. alledrie hebben een 

optimaal draagcomfort en 

gebruiksgemak. Geen tester 

die een minpuntje toekent 

aan dit drietal. alledrie 

hebben een brede heupband 

en behoren tot de duurdere 

dagrugzakken. heel dicht 

bij de testwinnaars zitten 

mammut Creon Zip, lowe 

alpine airzone en osprey 

stratos. alledrie scoren heel 

goed en zijn door een enkele 

tester als favoriet uitgekozen. 

neem je nooit veel gewicht 

mee in je dagrugzak, dan 

is de Wildebeast techtrek 

mazowe de beste keuze. 

de goedkoopste rugzak 

uit de test, maar toch heel 

compleet.
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