UITRUSTING - WAT MEE TE NEMEN OP EXCURSIE

Vooreerst stevige kledij , een broek die benen en knieën
beschermt, liefst lange mouwen.
Afhankelijk van het weer : waterdichte kledij, veiligheidslaarzen.

Om je ogen te beschermen voor wegspringende splinters en
gesteente, draag je best een veiligheidsbril. De enige veilige
manier om oogwonden en gebroken brilglazen te vermijden.
In zowat alle groeves gelden strenge veiligheidsmaatregelen.
Om je hoofd te beschermen tegen vallende brokstukken, ben je
dan ook verplicht een veiligheidshelm te dragen. Ook een stevig
paar veiligheidsschoenen, met stalen tippen, is een noodzaak.

Werkhandschoenen zijn een absolute noodzaak.
Geplette vingers zijn niet leuk.

Een loep is uitstekend om ter plaatse een eerste blik te kunnen
werpen op de vondsten.Het beste ben je met een triplet loep met
vergrotingsfactor 10.
Meestal is een metsershamer van 800 à 1000 gr. voldoende.
Een geologenhamer met punt kan interessant zijn bij bepaalde
gesteenten. In groeves, waar je ook materiaal uit grote
rotsblokken kan halen, kan een voorhamer wonderen doen.
Meestal heeft een van de deelnemers er wel een mee die kan
gedeeld worden.
Een puntbeitel en een platte beitel heb je best ook altijd mee
wanneer het materiaal hard is en de brokstukken groot zijn. Ze
kunnen van pas komen om spleten open te breken of brokken te
splijten.

Fossielen zoeken vraagt ook ander materieel.

Tot de basisuitrusting van de paleontoloog behoort o.a.
een fijn truweeltje
een schop(je)
een mesje of plamuurmes
tuinkrabber of houweeltje
zeven in verschillende afmetingen
doosje voor kleine fossielen
zacht verpakkingsmteriaal
Best vraag je vooraf aan de excursieleider welk materieel op de
vindplaats best meegenomen wordt

Een voedzaam lunchpakket en Een voedzame lunch en voldoende drinken ; het kan soms warm
zijn in de steengroeves, vooral worden in de steengroeven na wat kapwerk .

Inpakmateriaal (keukenrol, krantenpapier, ...) om je vondsten
veilig op te bergen in een stevige rugzak.

Fluohesjes zijn beschikbaar van de club

