
 

 Inpaklijst: Neem niet meer mee dan nodig is!

Niet vergeten:

 matje dus geen luchtbed, die is te breed

 slaapzak liefst een die tegen vochtigheid kan en snel droogt, we proberen het te vermijden, 

maar als het regent wordt alles vochtig, zie volgend item;

 vuilniszakken drie of vier, om kleren en slaapzakken droog in te bewaren. Het is tevens aan te raden 

om (volle) vuilniszakken vervolgens in een (sport)tas te doen omdat ze nog wel eens 

scheuren en dan zinloos zijn;

 tas bij voorkeur sporttas, géén koffers, en kom niet met 4 tassen vol kleren. Er slapen 

4 mensen en al hun spullen in een boot;

 2 theedoeken om leuke dingen mee te doen...

 regenpak niet alleen tegen de regen, maar ook tegen buiswater (wat dat is kom je snel genoeg 

achter). Zeilen is een watersport: je kunt dus nat worden → regenpak dus niet vergeten!

 sportschoenen minimaal 2 paar, met rubberen zolen zodat je op de boot goed grip hebt, het water is 

namelijk nat en glad! Laarzen zijn af te raden, tenzij alleen voor op het land;

 kleding warme kleren, winddicht jack, voor warm, droog, nat, vochtig, fris weer. Neem 

genoeg sokken, ondergoed, hemden/t-shirts mee;

 zwemkleding en dus ook...

 handdoeken

 toiletartikelen tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, etc;

 zonnebrand en pet omdat je jezelf op het water extra goed moet beschermen tegen de zon;

 zaklamp makkelijk als het donker is en je iets zoekt;

 zakgeld we slapen een paar nachten in of bij dorpjes. Neem niet te veel cash mee: we hebben 

geen kluis aan boord en de bootjes zijn open... pinpas is het makkelijkst, als je die hebt;

 medicijnen met een duidelijke omschrijving hoe ze te gebruiken en de bijsluiter, geef deze bijsluiter

of een kopie hiervan bij aanvang aan een van de leiding;

 waterpistool spreekt voor zich… maar niet te groot;

 fruit 3 stuks van je favoriete fruit;

 goed humeur liefst zeer goed.

Wel vergeten:

 waardevolle spullen zoals al aangestipt, er is geen kluis aan boord, de boten zijn open.

 MP3-spelers en andere geluidsdragers en electrische apparaten:

op het water kunnen dingen altijd nat worden en water en elektriciteit gaan niet samen!

 hoofdkussen neemt alleen maar ruimte in die we niet hebben, neem liever een (lege) kussensloop 

mee en vul die met kleding als hoofdkussen

 


