
o
Voor 7 dagen sportkleding voor op het strand (mag bikini, topje, 

hemd, t-shirt, broekje, zwembroek, legging etc.) o Zwemkleding

o

NBS wedstrijd- & trainingskleding. Verplicht te dragen tijdens 

toernooi & wedstrijdmomenten. (Trainers informeren je hierover 

wanneer dat is gedurende de week. De nieuwe kleding ontvang je 

vlak voor vertrek, dus hou wat ruimte in de koffer over.

o Grote strand-/badhanddoek

o Thermokleding (Shirt & legging) o Zonnebril

o SandSocks o Pet / Cap

o Slippers o Zonnebrand

o Trainingsbroek o Aftersun

o Vest

o
Sporttas / strandtas die makkelijk draagbaar is (gebruik deze voor 

je handbagage ;) o Tandenborstel

o * Rolletje sporttape / curetape o Tandpasta

o * Sportbrace (wanneer nodig) o Shampoo / douchegel

o Deodorant

o
Genoeg kleding voor de hele week naast de trainingen (shirtje, 

vest, korte en lange broek etc.) o Wasmiddel voor eventueel handwasje

o Ondergoed o
* Haarborstel, elastiekjes, gel, wax, haarlak en alles 

wat je nodig denkt te hebben om er fantastisch bij te 

lopen ;)

o Sokken o * Lenzen-spullen, beugelbenodigdheden

o
Gympen of goede schoenen (fijn genoeg om het een dag op vol 

te houden) o * Antimuggenspray

o Regenkleding (Poncho, regenpak ed.)

o Dikke trui (voor ‘s avonds) o Paspoort / Identiteitsbewijs

o Zorgpasje

*: optioneel, maar wel verstandig
o

Contant geld voor eten/drinken tijdens de twee 

busreizen, zakgeld voor kleinigheidjes gedurende de 

week & drankjes in hotel (tijdens maaltijden).

o Pen & notitieblok

o
* Eigen spelletjes, tijdschrift, (puzzel-)boek, etc. voor 

in je vrije tijd en in de bus.

o
* Alles waarvan je het gevoel hebt dat je het niet 

thuis kan laten, maar je het wel mee kan sjouwen.

o
Géén energydrink (zoals RedBull, Bullit, Monster 

etc.), sportdrank zoals AA-drink is wel toegestaan.

OVERIG

SPORTEN STRAND

Bagagelijst Beachstage Salou
Max. 1 koffer en 1 stuk handbagage

(maximaal 20 kg p.p.)

KLEDING

PERSOONLIJKE HYGIËNE 


