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Deze checklist zorgt ervoor dat jij weet waar je tas aan moet voldoen, passend 
bij jouw soort vakantie. Je kan deze checklist erbij houden als je online of in de 
winkel shopt voor een tas. Zo weet je zeker dat je een goede tas aanschaft!
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CHECKLIST



Waterdicht
Zorg dat je een tas hebt die waterbestendig is. Je bent veel in de sneeuw 
waardoor je spullen kunnen beschadigen als deze nat worden, dit wil je 
niet!

Driepuntsysteem
Zorg voor een tas die je ook kunt dragen tijdens het skiën of snowboarden 
bijvoorbeeld. De tas moet stevig zitten waardoor deze niet af kan gaan. 
Tassen met een driepuntsgordel hebben de beste stevigheid. Zo kun je 
onbezorgd de piste af gaan. 

Lichtgewicht
Zorg ervoor dat de tas licht van gewicht is. Vaak breng je de hele dag door 
met de tas op je rug. Dan is het wel zo fijn dat de tas niet te zwaar is en 
het gewicht goed verdeeld. 

Ruimte
Ga je een lange tijd het skigebied in? Dan is het goed om genoeg uitrusting 
mee te nemen. Een tas moet dan genoeg ruimte hebben. 

Bewegingsvrijheid
Zorg dat je tas wat bewegingsvrijheid heeft. Zo kun je bijvoorbeeld snel 
schakelen als je in de skilift zit. 

WINTERSPORT
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Ruimte
Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Als je bijvoorbeeld gaat wan-
delen of een andere activiteit gaat ondernemen heb je spullen nodig. 

Plek voor water
Als je in een warmer gebied bent is het heel belangrijk om te blijven hy-
drateren, anders droog je uit. Een tas met genoeg ruimte en een apart vak 
voor flessen water is dan ideaal. 

Reflecterend
Zorg voor een reflecterende tas. Als je in het donker nog activiteiten gaat 
ondernemen is het belangrijk dat mensen je kunnen zien. Dit is voor je 
eigen veiligheid. 

Driepuntsysteem
Zorg voor een tas met een driepuntsysteem. Dit zorgt ervoor dat het ge-
wicht goed wordt verdeeld en dan je nog veel bewegingsvrijheid hebt. Heel 
erg handig voor outdoor activiteiten.

Sportproof
Bij activiteiten zoals fietsen is het belangrijk dat de tas stevig gedragen 
kan worden en niet af valt. Daarnaast is het goed dat je de tas kunt bewe-
gen naar voren of achter om snel bij je spullen te kunnen

OUTDOOR

4



Y









Ruimte
Zorg voor een tas met veel ruimte. Als je naar het strand gaat heb je veel 
spullen die je moet meenemen zoals die liters zonnebrand, boeken en 
handdoeken. Een tas met veel ruimte en tegelijkertijd toch lichtgewicht is 
dan ideaal. 

Sterk
Zorg voor een tas die tegen een stootje kan. Op het strand heb je natuurlijk 
kans dat je tas nat wordt, dan is het wel zo fijn als je tas waterbestendig 
is. Zo houd je je spullen droog. Verder zou een tas kunnen beschadigen 
door al het zand, neem dan een tas die hier gewoon tegen kan. 

Veiligheid
Stranden zijn vaak heel druk, en op drukke plaatsen is er een hoge kans 
dat er genoeg zakkenrollers rondlopen. Zorg er daarom voor dat je een tas 
hebt die hier niet zo gevoelig voor is. Een tas met een veiligheidsvak is dan 
ideaal voor al je belangrijke spullen. 

STRANDVAKANTIE
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Veiligheid
Het belangrijkste waar je tas aan moet voldoen tijdens een citytrip is 
veiligheid. Zorg dat je spullen niet makkelijk uit de tas kunnen worden 
gehaald. Ideaal zijn bijvoorbeeld tassen die naar voren gedragen kunnen 
worden. Zo kunnen zakkenrollers helemaal niet bij je tas. Daarnaast zijn 
veiligheidsvakken ook erg handig voor je belangrijke spullen zoals je porte-
monnee, paspoort en je telefoon.  

Lichtgewicht
Zorg voor een tas die lekker draagt tijdens de lange dagen rondslenteren 
in het centrum om te shoppen of toeristische attracties te bezoeken. 

Ruimte
Voldoende ruimte is belangrijk tijdens citytrips. Vaak ben je de hele dag op 
stap in de stad, dan heb je natuurlijk genoeg ruimte nodig voor je spullen. 
Kaarten, eten, drinken en nieuwe souvenirs moeten natuurlijk allemaal 
mee kunnen.

CITYTRIP
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Lichtgewicht
Het gewicht van een tas is erg belangrijk als je gaat rondreizen. Je wilt 
natuurlijk een tas die licht is terwijl je veel spullen kwijt moet kunnen in de 
tas. Goed om te weten is dat je tas het beste niet meer dan 20 tot 25 pro-
cent van je eigen lichaamsgewicht weegt. Anders kan het belasten. Daar-
naast mag je als je gaat vliegen vaak maar 23 kg meenemen. Kies dus 
voor een lichte tas, hierdoor heb je meer gewicht over voor je essentials. 

Driepuntsysteem
Zorg voor een tas met een driepuntsysteem. Dit zorgt ervoor dat het ge-
wicht beter wordt verdeeld en extra bewegingsvrijheid. Erg handig als je 
bijvoorbeeld lange wandelingen gaat maken of actieve activiteiten gaat 
ondernemen. 

Juiste materialen
Zorg ervoor dat de tas van de juiste materialen is gemaakt. Een tas hoort 
waterbestendig te zijn. Daarnaast moet die tegen een stootje kunnen.  

Organiseren
Zorg dat je een tas hebt met verschillende vakken. Als je gaat rondreizen 
heb je vaak veel verschillende spullen bij. Dan is het wel zo handig dat je 
niet meteen heel je tas moet uitladen als je iets nodig hebt. Een tas met 
verschillende vakjes is daarom ideaal. Zo heb je tassen met veiligheid vak-
jes voor je belangrijke spullen zoals je paspoort, portemonnee en telefoon. 

RONDREIZEN
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Stevig
Ga je kamperen in een actief gebied? Kies dan voor een tas die stevig en 
makkelijk te dragen is. Hierdoor belast je je lichaam niet en raakt de tas 
ook niet los. 

Driepuntsysteem
Wandelen in de omgeving? Neem dan een tas die licht is zodat je niks be-
last. De beste keuze is een tas met een driepuntsgordel. Deze verdelen het 
gewicht goed en zijn stevig. 

Sportproof
Ga je een rondje in de omgeving fietsen? Zorg dan dat de tas stevig is en 
niet af valt, dit irriteert namelijk erg. Het is ideaal als de tas het gewicht 
goed verdeeld en stabiel blijft. Verder zijn reflecterende onderdelen op de 
tas belangrijk om activiteiten te ondernemen in het donker. 
 

CAMPING
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MEET THE BAG 

Stevig

Waterafstotend

Driepuntsysteem

Veiligheidsvak

Verstelbare band

10 liter inhoud Schuin te dragen

Op de rug te dragen Aan de voorzijde te dragen

Reflecterende onderdelen

Klik hier voor jouw X-Over bag!



Sportproof

De X-Over bag is de tas die is ontwikkeld met de gedachte om een tas te hebben 
die overal en altijd te gerbuiken is. De tas is praktisch, functioneel en heeft vooral 
een goed draagcomfort. Daarnaast is veiligheid ook een van de eigenschappen 
van de X-Over bag. De tas is op verschillende manieren te dragen voor zowel 
dagelijks als sportief gebruik. Dit komt door de mogelijkheden om de tas voor 
en achter je te dragen. Verder verdeelt de tas het gewicht en blijft het stabiel en 
comfortabel. 

https://x-over.nl/webshop/
https://www.instagram.com/xovernl/?hl=nl
https://www.facebook.com/XOverNL/

