
                                             Wat  neem ik mee op fietsvakantie in Europa?  

                                            ‘Alles wat je thuis laat is mee genomen’ 

Hier is dan mijn paklijst die ik gebruik bij een langere fietstocht. Ik probeer iedere keer om met 

+- 20 kg op pad te gaan. Er komen dan nog de nodige liters water bij en de eventuele 

boodschappen voor die dag. Voor de zekerheid zit er wel altijd een noodrantsoen in de tas. Dit 

bestaat uit instant noodles, cup a soup en chocola. Theezakjes en koffie gaan standaard mee.   

Als voorstander van kamperen en potje koken voor de tent gebruik ik soms gasflesjes en een 

gasbrander. Na een vliegreis kook ik in het buitenland altijd op benzine en vul de fles bij de 

pomp. Tijdens de vlucht rol ik de benzinebrander tussen het tentdoek. Zorg wel dat er niet te 

veel benzinelucht uit komt. Dit kun je voorkomen door er wat parfum in te spuiten en let op dat 

de benzine er allemaal uit is. Voor alle tassen gebruik ik een flightbag in het vliegtuig. Deze 

weegt bijna niets en is onderweg handig om op te gaan zitten. Mist u iets, laat het dan weten. 

Misschien ben ik het dan wel vergeten. noorandeweg@hotmail.com     

Totaal heb ik 1 stuurtas voor de kleine dingen,                                                                               

2 lowriders met kleding ed.                                                                                                            

2 zijtassen waarvan 1 als keukentas en de andere met de tent.                                                

Voor de binnentent, slaapzak, slaapmat ed. gebruik ik een bagagerol.  

Fiets:  
 
Reserve sleutel 
Bidons 
Fietscomputer + 
extra batterij  
Bandenplakset 
Binnenband 
Fietspomp 
Inbussleutels 
Schroevendraaier 
(kijk welke maat je 

nodig hebt) 

Kettingolie 
Dunne plastic 
handschoentjes 
(erg handig bij 

fietsketting- 

problemen) 

 

  

 
Een maand voor 

vertrek krijgt de 

fiets altijd een APK. 

 

  

  
  

  Uitrusting: 
 
Tent + grondzeil  
Slaapmat 
Opblaasbaar kussen 
Slaapzak 
Stoeltje 
Zaklantaarn 
Pannenset 
Brander + lucifers 
Fuelfles of gasflesje 
Bord, mok, bestek 
Kleine thermos 
Aardappelschilmesje 
Zout en peper 
Theedoek 
Handdoeken 
Stuk waslijndraad  
(of aan de scheerlijnen) 
Knijpers 
Schuursponsje 
Toiletartikelen( met 

babyshampoo kun je 

wassen EN afwassen) 

Deet (anti-mug) 
Zonnebrand 
Zakdoeken 
Plastic zakjes 
 

Tip: Knip een 

schuursponsje in 4 

stukken. 

Wat trek ik aan?  
 
(Fiets)shirts 
(Fiets)broeken 
(Fiets)schoenen 
Slippers/sandalen 
Fleecetrui 
Broek(afritsbaar)  
Zwemkleding 
Ondergoed 
Sokken 
Jack  
Petje 
Regenpak  of 
regenjack en 
rainlegs 
Evt. fietshelm  
 

 

(Wat kleding betreft 

hangt alles af van 

het land en 

jaargetijde) 

 

 

 

 

 

 

Tip voor dames: 

Een pareo is handig   

na het douchen!  

 

 

Niet vergeten: 
 
Toiletpapier 
Zakdoeken 
Zonnebril 
Bril/lenzen 
Naald en garen 
Schaartje 
Notitieboekje  
Iets te 
lezen/puzzelen  
Pen  
Tape 
Stuk touw 
Pleisters/jodium 
  
 
 
  
 
  

Belangrijk: 
 
Tickets 
Paspoort  
Verzekering 
Geld 
Pinpas 
Creditcard 
Fototoestel 
GSM 
Oplader 
Overzichtskaarten 
Routeboekje/ 
woordenboekje 
Medicijnen 
 
 
Maak van je 

waardevolle papieren 

een kopie  
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