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Categorie: Fiets en Reparatie ✓

geschikte (trekking)fiets
fietsslot
reservesleutels slot / sloten
fietstassen
stuurtas
bidons
bagagenetje
fietsnavigatie (of telefoon- of kaarthouder)
fietspomp
fietsverlichting
spiegeltje
reserve binnenband(en)
reserve buitenband
bandenlichters
bandenplak-lijm
bandenplakkers
schuurpapiertje
plastic handschoenen
tie-wraps
duct tape
kettingolie
kettingdoek
reservespaak
inbussleutels
reserveschakel ketting
spaak-spanner
multitool

Categorie: Fietskleding

fietsbroek met zeem
korte fietsbroek
extra fietsondergoed / zeem
fietssokken
fietsschoenen
fietsshirt(s) met korte mouw
fietsshirt met lange mouw
windjack / windstopper
regenjas (ademend)
regenbroek
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reflectie-vest
fietshelm
fietsbril
pet / bandana / buff / ander hoofddeksel
fietshandschoenen

Categorie: Kleding voor na het Fietsen

lange broek
korte broek
t-shirts / bovenkleding
sokken
ondergoed / bh's
fleece jack
zwembroek / badpak / bikini
donsjas
slippers / sandalen / schoenen
slaapkleding

Categorie: Kamperen

tent
grondzeil / footprint / tentluier
haringen
(opblaasbaar) slaapmatje
slaapzak
(opblaasbaar) kussentje
lichtgewicht stoeltje
iets anders om op te zitten

Categorie: Koken

campingbrander
brandstof
pannenset
borden
bestek
spatel
mok / beker en evt een (plastic) glas
olie / vet
afwasborstel
afwasmiddel
afdroogdoekje
kruiden
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aansteker / lucifers

Categorie: Toiletartikelen

toilettas
tandenborstel
tandpasta
vitaminepillen
deodorant
scheerspullen
douchegel
shampoo
wasmiddel voor kleding
scheerspullen
pincet
tekentang
labello / lippenbalsem
uierzalf
tandenstokers / flosdraad
wc-papier
wattenstaafjes
oordoppen
paracetamol
zonnebrand creme
after-sun
contactlenzen en lenzenvloeistof / bril
nagelschaartje
nagelvijl
handdoek
kam
tampons / damesverband
persoonlijke medicijnen

Categorie: Documenten

routeboekje(s)
reisgids(en)
portemonnee
hoesje / ziplockbag
paspoort / identiteitskaart
kopie paspoort
visum indien van toepassing
vliegtickets
treintickets
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OV-chipkaart
museumkaart
verzekeringspasje
kaartje met noodnummers
kaartje met chipnummer / framenummer van fiets
cash geld
bankpas
creditcard

Categorie: Elektronica

mobiele telefoon
telefoonhoesje
telefoon-oplader
powerbank
oortjes voor muziek
e-reader
navigatie-systeem
batterijen GPS-systeem
batterij-oplader
foto-camera
geheugenkaartje foto's
backup-geheugenkaartje GPS routes
zonnepaneel met laadfunctie

Categorie: Overige Zaken

rugzakje voor boodschappen
zak voor vuile was
zonnebril
boek / leesvoer / lectuur / e-reader
spelletjes / kaarten
pen
dagboek / notitieblok
iPad / tablet / laptop
woordenboekje
naald en draad setje
plakband
zaklampje / hoofdlampje
EHBO artikelen
waslijn
fietshoes
zadelhoes
speelgoed
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voedsel voor onderweg
stuff sack
dry bag
huissleutel
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