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Wat meenemen i.v.m. corona

Beddengoed en handdoeken
Extra's

Zwemvesten
Waar pak je alles in?

Handige inpaklijst
voor een zeiltrip van meerdere dagen

Kleding en schoenen
Belangrijke documenten en geldzaken

Persoonlijke verzorging
Camera / telefoon benodigdheden / e-reader

Apotheek
Voor de kinderen

Met deze inpaklijst ga je goed voorbereid op reis. Leg
alle items klaar en streep ze daarna van de lijst. Zo
weet je zeker dat je alles bij je hebt en kan het grote
genieten beginnen. In deze lijst:

Deel de pdf
met alle

deelnemers

TIP



KLEDING EN SCHOENEN

BELANGRIJKE DOCUMENTEN EN GELDZAKEN

CAMERA / TELEFOON BENODIGDHEDEN / E-READER

Smartphone, oplader en (draadloze)
headset met oplader
Download je favoriete nummers en
playlist van Spotify
Fotocamera, extra batterij en oplader
Lege SD-kaart, zodat je voldoende foto's
en video's kunt maken

Een cloudservice om de foto's die je met
de smartphone maakt te backuppen
Beschermhoes, of spatwaterdichte hoes
voor de smartphone
Powerbank
E-reader en oplader

Ook in eigen land is het verplicht om een identiteitsbewijs bij je te hebben. Vergeet de documenten voor de
kinderen niet, als deze ook meegaan.

TIP

Paspoort of identiteitskaart
Rijbewijs
Zorgpas
Pinpas, creditcard en/of contant geld
Verzekeringspapieren
OV kaart

Op de telefoon:
Bevestiging
Naam en locatie schip
Contactgegevens schipper

Houd bij de keuze van kleding en schoenen rekening met de verschillende seizoenen en
weersomstandigheden. Zo is in het voor- en najaar een muts en sjaal fijn en kun je in de zomer lekker
zwemmen en is zwemkleding voor de liefhebbers een must. 

TIP

Tops en T-shirts met korte en lange
mouwen
Korte en lange broeken, of een handige
afritsbroek
Vest of (waterdichte) jas
Sweater of (fleece)trui
Pyjama
Ondergoed
Sokken

Wandelschoenen voor wandeling in
een havenstad of op een eiland
Slippers en sandalen in de zomer
Riem
Pet met klep tegen de zon
Sjaal en muts in het voor- en najaar

Zwemkleding
Comfortabele sneakers met rubber zolen
voor voldoende grip aan dek
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Het opladen van mobiele telefoons, foto- en/of videoapparatuur is aan boord mogelijk.TIP

Lijstje met noodnummers en
contactgegevens van de achterblijvers

Zelf toevoegen:



PERSOONLIJKE VERZORGING

APOTHEEK

GAAN ER KLEINE KINDEREN MEE?

Denk dan ook aan:
Verzorgingsproducten speciaal voor
kleine kinderen zoals kindershampoo,
luiers, billendoekjes etc.
Favoriete knuffel
Speelgoed, spelletjes en voorleesboek
Teken- en knutselspullen

Zonnebrandcrème speciaal voor baby’s
en kinderen (Factor 50)

En als ze heel klein zijn:

Mini EHBO-kit

Een aantal elektrische apparaten, zoals een föhn of stijltang, gebruiken veel stroom. Laat deze daarom liever
thuis. Het opladen van een scheerapparaat is aan boord van de meeste schepen wel mogelijk.TIP

Toilettas
Douchegel
Bodylotion
Shampoo en conditioner
Deodorant
Tandenborstel, tandpasta, flosdraad,
ragers en/of tandenstokers
Kam, borstel en haarelastieken
Gezichtsreinigingsproducten
Dag- en nachtcrème
Scheerspullen

Nagelschaartje en/of nagelvijl
Wattenschijfjes en wattenstaafjes
Make-up producten
Parfum
Intieme hygiëne-artikelen, zoals
maandverband, tampons en
inlegkruisjes
Bril en/of lenzen en lenzenvloeistof (als
je contactlenzen draagt)

Medicatie, als je deze slikt
Paracetemol
Oordopjes
Lippenzalf (UV bestendig)

Zonnebrandcrème en aftersun
Muggenspray

Zakdoeken
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Zwembandjes en zwemluier

Een fopspeen
Flesje voor voeding
Omslagdoek of badcape

Check voor je gaat pakken bij de specificaties van het schip wat wel en niet bij de huurprijs van jullie schip
is inbegrepen.

TIP

BEDDENGOED EN HANDDOEKEN

Is het beddengoed of badgoed niet bij de prijs inbegrepen en hebben jullie er ook niet
voor gekozen om dit bij het schip te huren? Neem dan de volgende items mee:

Dekbed of slaapzak
Dekbedhoes en kussenslopen

Handdoek en washandjes
Een badhanddoek voor na het
zwemmen



De meeste schepen hebben boeken aan boord, soms zelfs muziekinstrumenten, een televisie, dvd-speler of spelletjes. Wil
je weten wat er aan boord is en wat je eventueel zelf kan meenemen? Bekijk op de detailpagina van het schip op het
tabblad specificaties wat aanwezig is op het schip waar jullie mee gaan varen.

TIP

EXTRA'S

Tijdschriften, puzzelboekjes, een boek of
reisgids over Nederland, de Wadden of
de Zuiderzee
Spelletjes
Zonnebril en koordje, zodat deze niet
overboord valt
Pen en papier voor de familie- of
vrienden quiz

En we zeggen het niet graag, maar het
kan regenen, dus vergeet de paraplu
niet

Gaat de hond ook met jullie mee? 
Halsband, riem of tuigje
Voer- en waterbak

Zwembanden, een sup, bal en
waterspelletjes

WAT MEENEMEN I.V.M. CORONA

Corona check app
Corona zelftest

Mondkapjes
Desinfecterende handgel
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Eten en snacks
Bal of ander speeltje

ZWEMVESTEN

WAAR KAN IK HET BESTE INPAKKEN?

Voor alle gasten zijn er zwemvesten aan boord. Deze hoeven jullie dus niet mee te
nemen. 

Varen er kinderen jonger dan 12 jaar mee? 
Geef direct bij de boeking door om hoeveel kinderen het gaat, hoe oud ze zijn en hoe
zwaar ze wegen. De schipper zorgt er dan voor dat er ook voor de kleintjes voldoende
goede zwemvesten aan boord zijn.

Minder is meer op een traditioneel zeilschip
Er is weinig kastruimte voor kleding. Maak daarom praktische keuzes bij de items die
je meeneemt en pak alles zoveel mogelijk in een opvouwbare tas zoals een weekendtas
of rugzak. Neem liever geen harde koffer mee, deze zijn lastig op te bergen.

IETS VERGETEN?
Geen probleem. De havens liggen altijd dichtbij het centrum. Dus mocht je onverhoopt
toch nog iets vergeten zijn, dan kun je het nog altijd onderweg kopen.

Heb je leuke foto's gemaakt? Deel ze met #naupar of @naupar op social media. Ennnn... 

                                                          Have fun! Team NAUPAR
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