Coenschutters Survival Week 2017

Meeneemlijst (samenvoeging van de “standaard gadgets” en de vroegere “meeneemlijst”) :
Wat je mee MOET nemen (verplicht)
1.

Een GOEDE rugzak (minimaal 50 liter liever 65 liter+)

2.

Een GOEDE slaapzak (geen lege dekbedhoes dus !). We gaan in de herfst, denk daar aan.

3.

Een GOEDE slaapmat (Isolatie is cruciaal, luchtbedden zijn niet praktisch, zwaar, kwetsbaar en koud)

4.

GOEDE wandelschoenen (Het soort dat je voeten warm en droog kan houden)

5.

Regenkleding (noemen we even apart van de overige kleding  NIET VERGETEN)

6.

Veldfles, Bidon, Drinkzak, of gewoon een PET fles (volume MINIMAAL 1,5 liter gevuld met water)

7.

Toiletartikelen (Tandenborstel, tandpasta, iets zeepachtigs, eventueel deo-rollertje), niet meer dan dat, alles weegt,
neem zelfvertrouwen mee: kost niets en weegt niets. In elk geval minimaal één handdoek (geen badlaken, het moet
wel in je rugzak passen)

8.

Kleine rugzak voor dagtrips (Leeg meenemen in/aan je grote rugzak)

9.

Kleding: Voldoende onderbroeken / Sokken / T-shirts / Reserve broek(en) / Shirts met lange mouw / Warme trui /
Zwembroek ! (Tips (niet verplicht): Muts / Sjaal / Handschoenen). (praktische zaken, geen modieuze meuk)

10. Horloge: Gezien het feit dat veel mensen tegenwoordig hun telefoon gebruiken om te kijken hoe laat het is, en dat deze
speeltjes niet mee mogen, raden we aan iets anders mee te nemen waarop je kunt zien hoe laat het is. (handig bij
tactische acties b.v.)
11. 2 Theedoeken / 1 rol toiletpapier.
Wat je voorheen kreeg, en waar je niet zonder wilt zitten (Rood = verplicht / Groen = handig)
e

1 keer mee:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een vaststaand (niet inklapbaar) mes Ons advies: Mora (merk).
Fire steel (er zit veel kwaliteitsverschil in) Wij gebruikten “Fireflash”.
Klapmok (zo’n opvouwbaar kopje van “fold a cup”)
Een camping bord (liefst van roestvaststaal) Daar kun je namelijk ook in bakken.
Een spork (zo’n combinatie van een vork en een lepel)
Een “zitlap” (stukje (formaat ca. A4) isolatiemat is al voldoende) om droog te zitten, en nog veel meer)

e

2 keer mee: Een zaagje (inklapbaar of vast met schede)
e

3 keer mee: Een hoofdlamp Ons advies Petzl (diverse modellen)
e

4 keer mee: Een kompas. Ons advies: Silva / Suunto / Recta
e

5 keer mee: groot mes of machete Ons advies: bijltje. (Gebruik in overleg)

Alle niet vermelde gadgets en gear zijn NIET welkom, om het voor iedereen gelijk te houden.
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