
LYS VAN BENODIGDHEDE

Dit kan as ’n pakket op bestelling deur ons aangekoop word @ R11 000 of self verkry word

Verpligte buitelug toerusting

• Rugsak (minimum 60 liter) – First Ascent of Cape Storm of K-way is goed
• Waterbottel
• Kopliggie – Petzl/ Led lenser is ‘n baie goeie maak
• Kampeetgerei - mes en vurk, koffiebeker, bord, bakkie vir kitspap en nagereg
• Stappersgasstofie en stapperspotjie/-ketel om water in te kan kook.
• Slaapsak - Moet asb ‘n kappie hê en minimum -5 grade | Ons koop die First Ascent Ice 

breaker donsslaapsak (-8 grade) as deel van die pakket
• Stappersmatras
• Tweemantent - ’n tent met ’n “flysheet” of dubbelwand, lig genoeg egter om te dra as gaan 

stap. Tussen 1.5 kg – 3 kg maks. Moet asb. nie “Campmaster” koop nie, is nie waterdig nie.

DOKUMENTASIE

Bergfiets vir kwartaal 3 indien jy het.
Postmatriek beskik oor 16 bergfietse wat by ons gehuur kan word @ R1 000 per fiets plus onderhoud.

Persoonlik

Daar is ’n winkeltjie op die oord waar die basiese gekoop kan word.

• Persoonlike medikasie en voorskrifmedisyne.
• Sonbrandroom
• Musiekinstrument as jy kan speel
• Gholfstokke as wil
• Bad- en swemhanddoeke (2 van elk)
• Persoonlike toiletware.
• Opsioneel: Kamera en verkyker
• Waspoeier en versagmiddel (Die oord beskik oor muntwasmasjiene.)
• Eie koffie, suiker en melk (Daar is ’n toegeruste kombuis.)
• Identiteitsdokument
• Nuutste skooluitslae ter wille van loopbaantoetse

Akademies

• A4-skryfblok (2)
• A5-notaboek (2)
• Penne potlode en ander skryfbehoeftes soos jy sou verkies.
• Skêr
• Kleeflint
• ’n Lêer waarin aantekeninge geliasseer kan word.



Klerasie

• Gemaklike klasdraf-klere (jeans, T-hemde, kortbroeke)
• Smart casual klere vir sosiale lewe
• Sweetpak
• Stapskoene
• Slaapklere
• Reënjas/baadjie
• Swemklere (Drakensville beskik oor ’n verhitte onderdakswembad.)

Dit is in jou eie belang dat jou persoonlike besittings gemerk sal wees.

Beddegoed
Om aan jou kamer ’n persoonlike identiteit te gee is dit raadsaam om die volgende saam te bring:

• Duvet
• Kussing
• Kussingsloop
• Paslaken vir ’n enkelbed
• Ekstra kombers of wat vir die winter


