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Huttentocht Mercantour 

 

Algemeen 

 Rugzak   Grootte: maximum 40 liter 

 Regenhoes Kan ook vervangen worden door lichte waterdichte zak 

binnenin de rugzak 

 

Algemeen 

 Lakenzak Verplicht in Refuge des Merveilles: lakens zijn wel beschikbaar, 

een lichte lakenzak (van katoen of zijde) is dus voldoende 

 Thermisch ondergoed Voor wie niet graag naakt slaapt en lekker warm voor ’s avonds 

aan te doen 

 

Kledij (op lichaam + extra in de rugzak) 

Het meerlagensysteem staat centraal. Kledij heeft drie functies: zweetafvoer, isolatie en 

bescherming tegen weer en wind.  

Uitgebreide info op http://hikingadvisor.be/2012/04/09/buitensportkledij/ 

 

Eerste laag 

 2 sneldrogende onderbroeken + 1 BH’s 

 2 sneldrogende synthetische T-shirts of licht thermisch ondergoed 

 2 à 3 paar trekkingkousen, ev. 2 dunnere paren combineren om wrijving te verminderen 

 

Tweede laag 

 1 lichte fleece of warm thermisch ondergoed (vb. Woolpower 200) 

 1 softshell of fleecetrui met windstopper OF 1 extra lichte fleece/thermisch ondergoed 

combineren met een windshell of regenjas bij veel wind 

 1 lichte, sneldrogende (en afritsbare) wandelbroek 

 

Derde laag 

 1 waterdichte en ademende regenjas 

 1 paar bergschoenen (type B of B/C) 

 1 (licht) ademende regenbroek 

 Optioneel: 1 paar gamaschen/getten  
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Extra 

 1 paar dunne handschoenen 

 1 buff (licht sjaaltje om te dragen rond nek of hoofd) 

 1 zonnehoedje of pet 

 1 dunne fleece muts (die oren bedekt) 

 1 zonnebril 

 1 fleece halskraag 

 Optioneel: 1 paar sandalen/sloffen (in de berghut zijn er sloffen ter beschikking) 

 

Water 

 Drinkzak/waterfles (voorzie minstens 2 liter) 

 

Verzorging 

 Compeedpleisters in geval van blaren en eventueel persoonlijke medicatie die afwijkt van 

Dafalgan, motilium en dergelijke (de begeleidster heeft een EHBO-pakket mee) 

 1 reddingsdeken 

 1 lichte (nood)bivakzak om je te beschermen tegen weer en wind in geval van nood 

(reddingsdekens zijn daarvoor niet sterk genoeg en zijn vooral goed om je lichaamswarmte 

te reflecteren)  

 1 reddingsfluitje 

 1 kleine tube zonnebrandcrème 

 1 lippenbalsem 

 1 kleine handdoek uit licht materiaal (te koop in buitensportzaken) 

 1 potje biologische shampoo (ook te gebruiken als zeep) 

 1 kleine tube biologische tandpasta 

 1 tandenborstel 

 Afgemeten hoeveelheid WC-papier en plastiek zakje om vuil papier terug in te steken 

(niet achterlaten!) 

 2 stoffen zakdoeken 

 Optioneel: reisborsteltje 

 Optioneel: scheerschuim en -mes 

 Optioneel: tampons (maandverbanden schuren langs de benen bij langdurig stappen) 

 Optioneel: paar wandelstokken (ontlasting van de knieën, doorwaden, opzetten zeil) 

 



Paklijst Mercantour 

  3 

Andere 

 Vervoertickets 

 Reisportefeuille met geld, betaalkaart, identiteitskaart, bloedgroepkaart, lidkaart 

bergsportvereniging (niet verplicht), world assistance card, enz.  

 Telefoonnummers in geval van nood: reddingsdienst, familie, verzekeringsmaatschappij…  

 Hoofdlamp 

 GSM 

 Optioneel: Fototoestel en ev. reservebatterij en extra kaartjes/filmpjes 

 


