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Kledingkeuze                                                                                                   … 

 

Wanneer u besluit om een kanotocht te maken, bent u afhankelijk 

van het weer. Daarom is het belangrijk om jezelf te beschermen 

tegen het water, de zon en de regen. 

Je garderobe is afhankelijk van het weer. In feite kunnen gedurende 

de lente, rond mei, de temperaturen tijdens de nacht onder nul 

dalen. Het is niet ongebruikelijk om sneeuw te hebben en soms kan 

er ijs achterblijven op de route. De ochtenden zijn dus koeler en de 

slaapzak kan zeer comfortabel zijn. Tijdens de zomer, van juni tot 

augustus, is het leuk om in de buitenlucht te slapen. Bovendien gaat 

de zon om 11 uur 's avonds onder en de zon komt op rond 3.30 uur 

in de ochtend. Dat is even wennen maar je kunt heerlijk genieten 

van je dag. 

De herfst nadert snel aan het einde van augustus. De regen komt 

met koelere nachten, maar de temperatuur in de meren blijven 

voorlopig goed. 

Wat in te pakken                                … 

1 paar wandelschoenen 

4-6 paar sokken 

4-6 shirts / T-shirts 

Een paar dikke sokken 

Een windstopper 

Een pet 

Regenkleding 

1 paar handschoenen (lente herfst) 

Een paar sandalen 

4-6 ondergoed 

1-2 paar lange broeken 

1 paar shorts 

Een sweatshirt 

Zwemkleding 

Een slaapzak 

En Toiletartikelen, zonnebrillen, thermoskannen, EHBO-kit, lamp, 

kompas, verrekijker en camera moeten goed verpakt zijn in een 

waterdichte zak of een tonnetje. 

 

 

 

 

 

Tip!                                … 

Om meer van de tocht te genieten, neem je beter niet te veel bagage 

mee in de kano. Het maakt niet uit wat voor soort bagage u 

meeneemt, het moet zeer zorgvuldig worden verpakt. 

Kleding in plastic zakken in de rugzak. 

Kleine tip: doe je spullen in verschillende waterdichte zakken, zodat 

je altijd droge spullen hebt en tegelijkertijd het drijfvermogen van je 

tassen verhoogt. Neem nooit meer bagage mee dan u zelf kunt 

dragen. 

 

Voor kanovaren heb je een hoogwaardige rugzak of een waterdichte 

tas nodig. 

 

 

              

 


