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BOOTCAMP TRAINING KIT

Basic – Detox – Health 

Tijdens de Bootcamp zijn we geregeld buiten te vinden. Afhankelijk van het jaargetijde is het verstandig om

genoeg kledinglagen mee te nemen. Tijdens de activiteiten kan je het warm krijgen. Je dient daarna, tijdens

de rust, afkoeling te voorkomen door een extra laag aan te trekken. Je kan overwegen oudere sportkleding

mee te nemen voor de nattere dagen. Voor de weekend bootcamps heb je spullen voor twee sportdagen

nodig. 

Hieronder suggesties voor kleding en spullen die we je adviseren mee te nemen.

BIJZONDERHEDEN:

·   Verblijf in groepsaccommodatie, beddengoed is inbegrepen

·   Ruim voldoende handdoeken meenemen

ALGEMEEN:

· Contant geld t.b.v. wassen (€2,50 per was-/
droogbeurt)

· Pinpas t.b.v. extra massages, t-shirt, foto’s, et cetera

· Goede wandelschoenen die zijn ingelopen

· Sportschoenen die zijn ingelopen

· Oude schoenen en kleding voor de
Bootcamptrainingen

· Voldoende sokken en ondergoed

· Waterdichte jas/jacket/poncho & broek

· Lange trainingsbroek, eventueel legging

· Korte trainingsbroek, eventueel legging

· Extra trainingsbroek, eventueel legging

· T-shirts om in te sporten, bijvoorbeeld van polyester

· Warme sweatshirts

· Hoody / sportvest

Zie de volgende pagina voor de seizoensgebonden tips.

· Zwemkleding

· Prettig zittende kleding voor
tijdens de workshops

· Slippers

· Kleine rugzak om water, een 

snack en een kledingstuk in mee

te nemen

· Toilettas met toebehoren,
pleisters

· Medicijnen indien van toepassing

· Föhn

· Optioneel sporthandschoenen ter
bescherming

· Pen en papier

· Oordoppen
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AFHANKELIJK VAN HET WEER:

· Afhankelijk  van  de  temperatuur  en  activiteiten  kan

het  raadzaam  zijn  3-4  kleedlagen  op  het

bovenlichaam te dragen:

O  Eerste laag t-shirt

O Tweede laag: t-shirt lange mouw O

Derde  laag  trainingsvest/  hoodie O

Vierde laag: buitenjas

· Vaseline voor een droge huid

· Blistex voor droge lippen

· Waterflesje (minimaal 0,5l)

· Zonnebrandcreme

· Anti-muggenspray

· Pet of bandana (zomer)

· Goede muts én handschoenen
(oktober-februari verplicht!)

Voor meer info: e-mail ons op info@the-bootclub.com
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