
Zeilvakantie
checklist



Ahoy Schipper ! 

-

Dus je gaat op zeilvakantie?
Jij gaat natuurlijk voor een heerlijke zeilvakantie op een (sub)tropische bestemming waar je 
altijd al van gedroomd hebt. Je vertrekt naar prachtige wateren, mooie stranden,
schitterende baaien en paradijselijke eilanden. Waar je ook heengaat, Turkije, Kroatië, 
Spanje, de Caribbean of de Griekse eilanden, dit wordt de vakantie van je leven!
Maar voordat je op vakantie gaat, moet je er rekening mee houden dat je voor een 
zeilvakantie andere spullen inpakt dan voor een ‘gewone’ vakantie.

Bij het reizen per boot is alles veel relaxter en zul je de meeste tijd doorbrengen in je 
zwemkleding, daarnaast moet je ook rekening houden met kleine ruimtes. Maar niet 
gevreesd! We hebben de perfecte inpaklijst voor je samengesteld, zodat je alles bij je hebt 
en niks vergeet.



Maar eerst een  

zeilvakantiE!

aantal tips voor
jouw 

-

Minder is meer, echt waar!
Hoe meer je meeneemt des te meer je moet sjouwen. Wij van Tubber durven te wedden 
dat je niet eens de helft van je kleding zult dragen. Pak daarom alleen je favoriete spullen in. 
En niemand heeft door dat jij die broek voor de derde keer draagt.

Kleding afstemmen op bestemming en jaargetijde
Bedenk goed in welk gebied je gaat zeilen en in welke tijd van het jaar. 
Als je bijvoorbeeld van plan bent te gaan varen rondom de Griekse eilanden in de zomer, 
dan heb je vanwege de warmte weinig kleren nodig. Maar ga je zeilen voor de kust van 
Kroatië in februari, dan heb je ook warme kleding nodig.

Hou rekening met de activiteiten die je wilt doen
Uiteraard neem je geschikte kleding mee als je van plan bent om de bergen in te trekken, te 
gaan wandelen of fietsen langs de kust, of als je wilt gaan passagieren aan wal en het nacht-
leven in wilt duiken.

Neem kleine verpakkingen mee
Het is de moeite waard om kleine verpakkingen van met name toiletartikelen mee te 
nemen. Dat neemt minder ruimte in en bovendien hoef je niet onnodig te sjouwen met 
grote shampooflessen als je maar een week op vakantie gaat.



Voor de 
meiden



Kleding
• Zwemkleding natuurlijk!  - op zeilvakantie neem je weinig bagage mee en

waarschijnlijk ga je naar de zon, dus gelukkig draag je bijna de hele week een
bikini. Neem een paar bikini’s mee voor als er één nat is of in de was zit.

• 3 topjes of t-shirts  - lichtgewicht materiaal is het beste.

• 5 jurkjes  - neem iets mee dat je gemakkelijk over je bikini aantrekt en iets moois
voor als je ‘s avonds uitgaat.

• 1 outfit voor ‘s avonds  - denk aan het soort locaties dat je wilt bezoeken.

• 1 wikkeljurk - tegen verbranden door de zon.

• 2 korte broeken  - wanneer je van plan bent actief te gaan zeilen.

• 1 legging of lange broek  - voor als het ‘s avonds koud is.

• 1 trui - voor als het ‘s avonds afkoelt.

• Ondergoed en sokken  - neem voldoende mee voor de hele week.

• Pyjama - lichtgewicht materiaal zoals een t-shirt en korte broek; bedenk dat je
misschien wel een nacht aan dek kunt slapen, onder de sterren!

• 1 lichte sjaal  - om je schouders te beschermen tegen de zon of voor een koel
avondbriesje.

• 1 licht jasje - voor de avonden als je gezellig een stad of dorp in gaat.

• 2 handdoeken  - voor het douchen (Wij raden een microfiber handdoek aan
en een strandlaken. In sommige gevallen is de boot voorzien van
badhanddoeken.

Schoenen
• 1 paar mooie sandalen  - voor als je de stad intrekt.

• 1 paar slippers - voor het dragen op de boot en de wal.

• 1 paar mooie sneakers  - voor sportieve activiteiten



Toiletartikelen 
Onze tip: neem een toilettas mee die je kunt ophangen. 

Die zijn ideaal voor zeilvakanties, omdat de ruimte in de 

badkamer beperkt is en je dan toch alle spullen bij de hand hebt.

• Huid en haarverzorging - Je bent op een zeiljacht het grootste deel van de tijd
buiten in de zon, geweldig! Maar niet zo geweldig voor huid en haar. Zorg ervoor
dat je goed beschermd bent en neem zonnebrandcreme 30+ of 50+ mee.

• Shampoo en conditioner - In kleine flesjes, bijvoorbeeld 100 ml verpakkingen.

• Deodorant

• Gezichtscreme - neem hier veel van mee! Je zult versteld staan hoe snel je huid
kan uitdrogen wanneer je in contact komt met zon, zand en zout water.

• Lippenbalsem  -  hetzelfde geldt voor je lippen. Neem een lippenbalsem met een
goede beschermingsfactor.

• Een scheermes

• Zeep of douchegel - nogmaals, in kleine verpakkingen.

• Bril of contactlenzen en oogdruppels - ogen kunnen geïrriteerd raken door
het zoute water.

• Tandenborstel en tandpasta - en vergeet je flosdraad of tandenstokers niet.

• Een borstel - de zeewind doet z’n best om je haar door de war te blazen.

En waar moet ik dit allemaal in doen?
Wat je ook doet, neem geen harde koffer mee! Op de meeste boten is de plek 
minimaal, dus neem een flexibele sporttas of backpacktas mee.



Voor de 
Jongens



 Kleding
• 5 t-shirts - of hemdjes als je daarvan houdt. Lichtgewicht materiaal is het beste.

• 2 nette shirts  - voor als je de stad in gaat.

• 2 zwembroeken  - je zult bijna de hele dag in een zwembroek rondlopen.
Neem daarom twee mee, dan heb je altijd een droge zwembroek achter de hand.

• 1 lange broek - wanneer je een avondje op stap gaat.

• 2 korte broeken  - voor als je wilt loungen op de boot of het vasteland wilt
verkennen.

• Ondergoed en sokken - neem genoeg mee voor de hele week.

• 1 trui - voor als het ‘s avonds wat kouder wordt.

• Pyjama - lichtgewicht materiaal in de vorm van een t-shirt en korte broek; wellicht
kun je een nachtje aan dek slapen, onder de sterren!

• 1 lichtgewicht jack  - voor de avonden als je naar een stad of dorp gaat.

• 2 handdoeken - een voor het douchen (wij raden een microfiber handoek aan)
en een voor het strand. In sommige gevallen is de boot voorzien van
badhanddoeken.

Schoenen
• 1 paar sneakers -  voor als je actief bezig gaat.

• 1 paar slippers - voor het dragen op de boot en op de wal.

• 1 paar mooie schoenen - voor als je de stad in gaat.



Toiletartikelen 
• Shampoo en conditioner  - In kleine, 100 ml verpakkingen.

• Zeep of showergel  - nogmaals, in kleine versies.

• Zonnebrandcreme - het liefst factor 30+ of 50+.

• Gezichtscreme  - neem hier veel van mee! Je zult versteld staan hoe snel je huid
kan uitdrogen wanneer je in contact komt met zon, zand en zout water.

• Tandenborstel en tandpasta - en vergeet je flosdraad of tandenstokers niet.

• Bril of contactlenzen en oogdruppels  - ogen kunnen geirriteerd raken door het
zoute water.

• Lippenbalsem  - hetzelfde geldt voor je lippen. Zorg dat je lippenbalsem een
goede beschermingsfactor heeft.

• Deodorant

• Een scheermes en scheerschuim

En waar moet ik dit allemaal in doen?
Wat je ook doet, neem geen harde koffer mee! Op de meeste boten is de plek 
minimaal, dus neem een flexibele sporttas of backpacktas mee.



meiden Jongens
Belangrijk voor 

&



Extra’s
• Zonnebril - een absolute must-have om je ogen te beschermen.

• Aftersun - om te gebruiken na het zonnen.

• Zonnebrandcreme - eveneens beslist noodzakelijk.

• Bescherming tegen insecten - niets is vervelender dan insectenbeten.

• Een hoed of pet - die je beschermt tegen de zon.

• Een woordenboek - altijd handig in een vreemd land.

• Een boek - voor degene die een momentje voor zichzelf wil.

• Een dagboek & pen -  zodat je niet vergeet welke geweldige plaatsen je hebt
bezocht.

• Oordopjes en een oogmasker - voor lawaai en de vroege ochtendzon.
• Een zaklamp - je zult ons dankbaar zijn als het 00:00 uur is en je in het donker je
pyjama zoekt!

• Zakmes - komt altijd van pas.

• Rugzak - een kleine rugzak voor als je naar het strand gaat of een stadje
bezoekt.

• Snorkelset -  bijna bij al onze bestemmingen krijg je de mogelijkheid om de
onderwaterwereld te verkennen. Vaak kunnen verhuurbedrijven dit wel voor je
regelen, maar als je een favoriete snorkelset hebt, neem die dan mee.

• Pakje kaarten - om een spelletje te kunnen spelen met vrienden.

Electronica 
• Adapters - sommige landen hebben andere oplaadpunten!

• Een onderwatercamera - maak prachtige onderwatershots!

• Een extra batterij of solarlader voor de telefoon - er zijn meestal weinig
oplaadpunten aan boord voor je elektronica. Maar wij gaan er vanuit dat je een
telefoon bijna niet nodig bent, omdat je je prima vermaakt!

• Een zomer afspeellijst - neem een iPod of cd mee, zodat je tijdens je cruise
langs prachtige eilanden en kustlijnen kunt luisteren naar heerlijke muziek.



Medicijnen
• Medicijnen -  zorg ervoor dat je medicijnen in de originele doos zitten om

verwarring bij de douane te voorkomen.

• Pilletjes tegen zeeziekte - als je denkt dat je zeeziek zou kunnen worden.

• Extra medicijnen - zorg ervoor dat je altijd wat medicijnen op zak hebt voor het
geval je vertraging oploopt.

• Slaappillen - voor de slechte slapers die last hebben van de golven die tegen de
romp slaan.

• Pijnbestrijding - er zal een EHBO-kit aan boord zijn, maar als je voorkeur hebt
voor bepaalde medicijnen, neem ze dan mee!

Documenten en valuta 
Dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste punten om goed over na te denken voordat 
je vertrekt op zeilvakantie.

• Een geldig paspoort - heb je een geldig paspoort voor het land waar je naartoe
gaat? Zorg er dan voor dat je een kopie van het paspoort meeneemt voor het
geval er iets gebeurt.

• Een geldig visum - controleer goed of je een visum nodig bent voor het land van
bestemming.

• Verzekering - zorg dat je geldige verzekeringspapieren meeneemt - zowel je
reisverzekering als de verzekering voor de boot als je die van tevoren hebt
ontvangen.

• Geld - zorg dat je voldoende contant geld en banksaldo hebt en bekijk voor
vertrek de lokale valuta!

• Papierwerk - vergeet niet om alle verhuurpapieren mee te nemen, zoals
bevestigingen en contactgegevens.

• Vaarbewijs - neem je vaarbewijs mee als jij (soms) de schipper bent.



Zaken waar je je geen zorgen 
over hoeft te maken
• Bedlinnen en dekens
• Navigatieapparatuur en kaarten
• EHBO-kit
• Handkompas
• Reddingsvesten
• Keukengerei
• Bijboot (buiten Nederland)

Wat je niet mee hoeft te nemen
• Je hele beautycase
• Stijltang
• Een ‘bad attitude’
• Naaldhakken
• Slecht weer vanuit Nederland



Wij van Tubber
zeggen het nog één keer: 
neem alleen spullen mee die je 
echt nodig hebt!
Waarschijnlijk zit je tas nu al zo vol dat je hem niet eens meer dicht 
kunt ritsen! Stop daar nou mee… Je kunt de spullen uit je tas 
pakken die je waarschijnlijk toch niet nodig hebt. 
Ja toch? Bij Tubber weten we gewoon dat je een heleboel 
dingen in je tas hebt gestopt die niet op deze lijst staan. Je kunt ze 
er gerust uithalen want je gebruikt ze toch niet. Neem dat maar van 
ons aan.

Yesss, eindelijk ben je klaar om te gaan zeilen. Misschien lijkt het 
alsof je ontzettend veel moet plannen en inpakken voor je droom -
zeilvakantie. Maar geloof ons, als het eenmaal zover is, valt alles 
snel op z’n plaats. Naarmate je zeilvakantie dichterbij komt, begint 
het te kriebelen en zie je de beelden al voor je: heerlijk zeilend door 
het kristalheldere water langs een prachtige kust. 

Wees niet bang, als je onze lijst volgt, heb je alles wat je nodig 
hebt. En ben je onverhoopt toch iets vergeten, dan durven wij te 
wedden dat het product wel te koop is op je bestemming. 

Heb je nog vragen? Wij zijn élke dag bereikbaar van 10.00 tot 
22.00 uur: 
support@tubber.com
050 8200 200




