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Tent etc 
Tent 
Tentstokken 
Binnentent 
Haringen (grasharingen of 

rotspennen, afhankelijk van de grond) 

Hand- of electrische pomp 
Luchtbed 
Slaapzak of dekbed 
Deken om op te slapen 
Hoeslaken 
Hoofdkussen 
Grondzeil (worteldoek) 
Verlichting/ Lampjes 
Hamer voor de haringen 
Campingtafel (opvouwbaar) 
Campingstoelen 4x 
Ducktape /Plakband (voor het 

geval dat) 

Bolletje touw (voor het geval dat) 
Prullenbak 
Vuilniszakken 
Tenttapijt 
Wasrekje 
Citronella kaars  
 

Electra 
!!! CEE stekker !!! 
 (deze heb je nodig voor stroom) 
Senseo 
Telefoon met lader 
Camera 
Haspel 
Radio 
Bluetooth boxje 
Tablet 
 

Keuken 
Hybride koelbox  
Koelboxstandaard 
Borden (melamine) 
Bestek 
Glazen 
Koffiekopjes 
Schilmes 
Schaar 

 
 
 
 
 
 
 
Snijplank + Broodmes 
Skottelbraai of Safari Chef 
Kleine gasfles of cartridge 
Wijn- en bieropener 
Pollepel /Soeplepel  
Spatel 
Koffie en thee 
Asbak 
Keukenkastje (opvouwbaar) 

Kooktoestel 
Pannenset 
Kaasschaaf 
Brandblusser 
 

Afwas / Schoonmaak 
Afwasborstel 
Teil of emmer 
Afwasmiddel 
Theedoek + Handdoek 
Handzeep 
Vaatdoek 
Evt. Wasmiddel 
 

Toiletartikelen 
Zonnebrandcreme 
Douchegel + Shampoo 
Cremespoeling 
Scheerschuim 
Anticonceptie 
Makeup 
Toiletpapier 
Tandenborstel 
Tandpasta 
Lenzendoosje 
Scheermes 
Scheerschuim 
Shopper (voor douchen) 
Handdoeken 
Zwemhanddoek 
Haarborstel 
Haarelastiekjes 
Maandverband 
Nagelknipper 
Pincet 

 
 
 
 
 
 

Kleding 
Ondergoed 
Sokken 
Slippers 
Schoenen 
Trui 
Lange broek 
Legging 
T-shirts 
Tops 
Korte broeken 
Jurkjes 
Zwemkleding 
Tasje 
Rugtasje 
Zonnebril 
 

Reisbescheiden & 
Geld 
Paspoort 
Ziekenfondspas 
Reserveringsbevestiging   
Portemonnee 
Bankpasjes 
Creditcard 
Contant geld 
Random Reader 
 

Hobby & Vrije tijd 
Leesboek 
(Bord)spelletjes 
Badmintonrackets +  pluim 
E-reader 
Balpen 
Pakje speelkaarten 
 

Thuisapotheek 
Paracetamol 
Neusspray 
Ibuprofen 
Pleisters 
Diareeremmers 
O.R.S 
Muggenstick  

Checklist Kamperen met de tent – Wat neem je mee? 
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Netflix 
 
Van tevoren download ik altijd een paar films of series op mijn telefoon. Als het dan een keer slecht 
weer is of ik heb gewoon zin om even een filmpje te kijken dan kan dat. Zo hebben we al een keer 
met slecht weer in de tent gezeten. Filmpje erop. Geluid via de bluetoothbox. Het was net of we in 
de bioscoop zaten, maar dan met een klein scherm. Uiteraard kan je ook een laptop of tablet 
meenemen als je een groter scherm wilt. Wij nemen zo weinig mogelijk mee. 

 
Google maps / maps.me 
 
Tegenwoordig hebben we onbeperkt internet op onze telefoon maar dat hadden we niet. Via Google 
maps en via maps. me (hele handige app) kan je offline kaarten downloaden van het gebied waar je 
doorheen reist en ook van het gebied waar je verblijft. Dan kan je dus toch je route app raadplegen 
zonder dat het je internetbundel helemaal leegtrekt. 
 

Koelkast huren 
 
Als we langer dan een weekend weg gaan met de tent dan huren we meestal een koelskast voor 2 
weken, in de buurt van de camping. Als we dat doen dan laten we de koelbox en de minikoelkast die 
we zelf hebben thuis. Scheelt weer ruitme! Dit kan je meestal wel via de receptie van je camping 
regelen.  

Overige tips voor je gaat kamperen 
 


