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KLASSIEKE PAKLIJST VOOR KAMPEERTREKKINGS IN DE ZOMER 

 

Algemeen 

 Rugzak   Grootte: ongeveer 60 liter 

 Regenhoes Kan ook vervangen worden door lichte waterdichte zak 

binnenin de rugzak 

Slapen 

 Slaapmat Moderne luchtmatras of zelfopblaasbaar (400-800 gr) is 

comfortabeler dan een gesloten celmatje. 

 Slaapzak Comforttemperatuur tussen -5° en 0°C (beter wat marge 

nemen, extra zijden lakenzak kan nuttig zijn om slaapzak enkele 

graden te upgraden) 

 Tent   Max. 3kg voor 2p 

 Thermisch ondergoed Voor wie niet graag in de zomer naakt de slaapzak induikt: 1 

shirt met lange mouwen en ev. 1 broek met lange pijpen. Beide 

heel aangenaam voor ’s avonds op het bivakterrein. 

 

Kledij (op lichaam + extra in de rugzak) 

Het meerlagensysteem staat centraal. Kledij heeft drie functies: zweetafvoer, isolatie en 

bescherming tegen weer en wind.  

Uitgebreide info op http://hikingadvisor.be/2012/04/09/buitensportkledij/  

 

Eerste laag 

 2 à 3 sneldrogende onderbroeken + 1 BH’s 

 2 sneldrogende synthetische T-shirts of licht thermisch ondergoed met korte mouwen 

 2 à 3 paar trekkingkousen, ev. 2 dunnere paren combineren om wrijving te verminderen 

 

Tweede laag 

 1 lichte fleece of warm thermisch ondergoed (vb. Woolpower 200) 

 1 softshell of fleecetrui met windstopper OF 1 extra lichte fleece/thermisch ondergoed 

combineren met een windshell of regenjas bij veel wind 

 1 lichte, sneldrogende (en afritsbare) wandelbroek 
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Derde laag 

 1 waterdichte en ademende regenjas 

 1 paar bergschoenen (type B of B/C) 

 1 (licht) ademende regenbroek (goedkoper membraam vb. Hyvent is voldoende) 

 1 paar gamaschen/getten (optioneel: meenemen indien je nat of modderig terrein 

verwacht) 

 

Extra 

 1 paar dunne handschoenen 

 1 buff (licht sjaaltje om te dragen rond nek of hoofd) 

 1 zonnehoedje of pet (optioneel: indien je zon verwacht) 

 1 muggennetje (optioneel: indien je veel insecten verwacht) 

 1 dunne fleece muts (die oren bedekt) 

 1 zonnebril 

 1 fleece halskraag (optioneel: indien je koudere temperaturen verwacht anders kan buff 

voldoende zijn) 

 1 paar sandalen (voor doorwaden, op bivakplek) (optioneel) 

 1 zwembroek/bikini voor zwemmen in (koude) bergmeren (optioneel) 

 

Voeding en water 

 1 pot (ongeveer 500ml-750ml per persoon: als je meer dan enkel water gaan opwarmen, 

neem je best een wat grotere pot) 

 1 brander: gasbrander is het handigste in de zomer 

 1 gaspatroon of brandstoffles (kan meegenomen worden vanuit België) – voor één week 

kom je normaal met 1 klein patroon per persoon toe, het is wel efficiënter om een grote 

bidon met 2 personen te delen (minder verpakking), hiermee kan je zowel ’s morgens 

(water) als ’s avonds koken (soep en hoofdmaaltijd) 

 Lucifers of aansteker (ook als back-up voorzien indien piezo-ontsteking op brander) 

 1 windscherm (zorgt dat vlam beschermd blijft en minder brandstof verloren gaat) 

 1 plastieken lepel 

 1 plastieken beker 

 Indien echt koken in pot, klein potje biologisch detergent vb. Ecover 

 Klein vodje om pot uit te kuizen en droog te vegen 

 Drinkzak/waterfles (voorzie minstens 2 liter, ideaal 3 liter): platypus drinkzak is handig 

omdat je altijd aan je water kan (via slangetje) en het een licht drinksysteem is. Camelback is 

gelijkaardig maar wat zwaarder.  
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 Zuiveringstabletten (vb. Micropur Forte) of waterfilter om ter plaatse water te zuiveren 

(en te vermijden liters water mee te zeulen), neem maar mee wat je nodig hebt (1 pil per 

liter, reken op ongeveer 3 pillen per dag), eventueel delen met je tentgenoot 

 Voeding 

 

Verzorging 

 EHBO-tasje 

 1 reddingsdeken 

 1 reddingsfluitje 

 1 kleine tube zonnebrandcrème 

 1 lippenbalsem 

 1 kleine handdoek uit licht materiaal (te koop in buitensportzaken) 

 1 potje biologische shampoo (ook te gebruiken als zeep) 

 Ev. reisborsteltje (meenemen als er iets te kammen valt) 

 1 kleine tube biologische tandpasta 

 1 tandenborstel 

 Afgemeten hoeveelheid WC-papier en plastiek zakje om vuil papier terug in te steken 

(niet achterlaten!) 

 2 stoffen zakdoeken 

 Ev. scheerschuim en -mes 

 Ev. tampons (maandverbanden gaan schuren langs de benen bij langdurig stappen) 

 Ev. 2 ondersteunende knieverbanden bij zwakke knieën 

 Ev. paar wandelstokken (ontlasting van de knieën, doorwaden, opzetten zeil) 

 

Andere 

 Vervoertickets 

 Reisportefeuille met geld, betaalkaart, identiteitskaart, bloedgroepkaart, lidkaart 

bergsportvereniging, world assistance card, enz.  

 Telefoonnummers in geval van nood: reddingsdienst, familie, verzekeringsmaatschappij…  

 Hoofdlamp 

 Reserveschoenveters 

 GSM 

 Naald en draad (voor kleine herstellingswerken) 

 Fototoestel en ev. reservebatterij en extra kaartjes/filmpjes 

 Licht zakmes (op vliegtuig: enkel in hoofdbagage, op Eurostar: niet meenemen) 


