
 

 

Tips voor het samenstellen van  
een paklijst bij fietstrektochten 

(Dirk Huyghe) 

 

Afweging maken t.a.v. allerlei factoren zoals o.a. : 

- Reisduur ? 

- Reisbestemming (al dan niet onherbergzaam gebied –- aanwezigheid van fietszaken in geval van panne …) ? 

- Klimaat en weersomstandigheden  

- Hygïene  (ondermeer aanpassing mee te nemen medicatie) ? 

- Kwaliteit van de wegen (off-road) ? 

- Bergachtig of niet ? 

- Kamperen (wildkamperen ?) – hotel – JHB … ? 

- Autonoom, in groep, begeleid (eventueel met voertuig) ? 

- Zwaar materiaal zoals tent en kookgerief kunnen “delen” met anderen ? 

- Zelf potje koken of “uit” eten (ook mogelijkheid tot voedselbevoorrading) ? 

- De mate waarin je afstand kan nemen van luxe en comfort ? 

- Jouw fysische conditie om veel bagage (gewicht) mee te nemen ? 

- Jouw eigen gewicht … 

Soms kan men zich dus beperken tot slechts 2 fietstassen i.p.v. 6 stuks (12 kg in plaats van 25 of soms nog meer …) 

Tip om ellenlange zoektochten te vermijden … : 

Je kan al het gerief van je PAKLIJST zoveel mogelijk groeperen in je fietstassen zoals de indeling van je huis … en je tassen dan 

ook een gelijkaardige naam geven … 

- “Slaapkamer” (tent – matje – slaapzak …) 

- “Keuken” (voeding en kookgerief …) 

- “Garage” (werkgerief en reservemateriaal …) 

- “Kleerkast” (kledij - schoenen … ) 

- “Bureau” (klein gerief – administratie - GSM …) 

- “Badkamer” (toiletgerief – apotheek - EHBO …) 

Nog enkele tips : 

- Vooraf jouw materiaal paklijst uitstallen op de grond (per tas)  

- Veel zaken in plastic zakken steken (herkenbare kleuren + of ook doorzichtig). Ook om tegen eventueel indringend 

vocht. 

- Ook enkele grote vuilniszakken meenemen (o.a. voor natte tentzeilen / zeker voor de slaapzak of ook om tussendoor 

op te liggen) 

- Alles in de stuurtas verticaal klasseren (veel overzichtelijker dan horizontaal !) 

- Kledij kan je ook oprollen in plaats van te stapelen (strijken) 

- De fietstassen die in voortent blijven steeds sluiten (tegen vochtigheid + knaagdieren) 

- Zorg voor eenzelfde gewicht EN volume van de voortassen (stabiliteit) 

- Een totaal pakgewicht van 25 kg zou eigenlijk een maximum moeten zijn … 

- Tent kan ook in waterdichte zak op steun achteraan tussen 2 achtertassen  (in verlengde fiets) met spanriempjes 

- Een groot aantal kleine spanriempjes in handbereik is steeds handig 

- Breekbare (delicate) zaken middenin de zakken en rondom zachte zaken (kledij) steken 

- Etenswaren / watervoorraad kan je tussen de kledij steken, eveneens in midden van de tassen om zoveel als mogelijk te 

isoleren 

- Voor verdere details : zie de uitgebreide checklist FIETSBEPAKKING 

! Je kan 2 soorten PAKLIJSTEN (ultra-light + uitgebreid) downloaden via www.vakantiefietser.be  of www.bikeandtrek.com  

http://www.vakantiefietser.be/
http://www.bikeandtrek.com/

