
Toervaren: Paklijst voor toertochten

Als toervaarder heb je minimaal de attributen nodig die in de linker kolom genoemd worden. 
Beschik je over de spullen in de rechter kolom? Neem ze mee, als dat voor de betreffende tocht
van belang is. Indien beschikbaar, kun je clubmateriaal (aangegeven met * ) gebruiken. 

Vlak water en stromend water
Kano-uitrusting

Minimaal Plus
Kajak passend bij het type en de zwaarte van 
de tocht; voldoende stabiel en koersvast *

Sleeplijn (geen werplijn)

Peddel (geschikt voor toervaren) * Lijn om kajak vast te leggen
Spatzeil behorend bij kajak * Kanokarretje
Voldoende drijfvermogen (2 gevulde 
luchtzakken in kajak of 2 waterdichte 
compartimenten) *

Spons om kajak watervrij te maken *

Persoonlijke uitrusting
Minimaal Plus
Zwemvest (verplicht!) * Extra laagje kleding, bv thermo-onderkleding of een 

wollen/fleece trui 
Shirt, broek, jack en schoenen, passend bij de
omstandigheden 

Hoofdbedekking (tegen zon of kou), koordje om 
pet/hoed windvast te maken

Reservekleding (passend bij de 
omstandigheden) en handdoek in waterdichte 
zak (mee in de boot!)

Anti-muggenolie

Voldoende te eten: brood/fruit/repen/noten etc. 
(houd een snelle snack onder handbereik)
Voldoende te drinken: warm/koud, 
thee/koffie/sap/soep etc, 
beker, goed bereikbare fles met water

Mobiele telefoon, fototoestel (waterdicht verpakt), 
wat contant geld (voor de sluis, een ijsje etc.)

Brildragers: brillenkoordje Sleutel van het clubhuis
Ruim water 

Extra kano-uitrusting
Minimaal Plus
Kajak met 2 waterdichte compartimenten en 
goede dekbelijning *

Kaartkompas of vast kompas

Pomp Reservepeddel *

Afhankelijk van het weer, bij zwaardere tochten, etc.
Extra persoonlijke uitrusting

Minimaal Plus
Winteruitrusting (november tm maart 
verplicht): neopreen** kanokleding * plus een 
wind/waterdicht jack (of droogpak), neopreen 
kanoschoenen, thermo-onderkleding, 
wollen/fleece trui, muts, kanomoffen * of 
kanohandschoenen

Winteruitrusting: extra thermo-onderkleding, extra 
wollen/fleece trui, warme sokken, handschoenen 
voor op de kant

Bij regen: waterdicht jack met capuchon of 
regenhoed en goed afsluitbare mouwen

Algemeen: alarmfluitje aan je zwemvest, EHBO-
set * incl. aluminium reddingsdeken, zitlap

Bij regen en/of wind: wind/waterdichte kleding
(regenpak of poncho) voor tijdens de pauze 

Navigatiemiddelen: kaart, GPS of telefoon (alles 
waterdicht verpakt)

Bij zon: zonnebril met koordje, petje of 
zonneklep, zonnebrandmiddel

Reparatiemateriaal: zakmes/multitool, ducttape, 
touw etc

Groot water en Zee
 Basisuitrusting conform ZV-examen-eisen

Auto’s
Dakdragers en voldoende pakbanden *

** of materiaal met vergelijkbare eigenschappen
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