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De start. Na een jaar van voorbereiding en 
training was het dan eindelijk zover. Op 19 januari 
stond ik op de Chena river, Fairbanks, Alaska om 
van start te gaan voor mijn expeditie. Een aantal 
mensen van de Yukon Quest offi ce waren naar de 
rivier gekomen om me uit te zwaaien. Een 1600 
km lange route, die tot nog toe niemand te voet 
heeft weten af te leggen, ligt voor me. Mijn plan 
is om deze tocht in 34 dagen te volbrengen en die 
ochtend om 10 uur precies ging ik van start.

Op naar het eerste Checkpoint
Met mijn gehele uitrusting vertrek ik richting 
Check Point (CP) North Pole, 53 kilometer 
verderop. De rivier is redelijk begaanbaar en net 
voor 23:00 uur kom ik er aan en besluit voor de 
eerste keer mijn tent op te zetten. Uiteraard is 
dit CP nog niet bemand, dat gebeurd pas tijdens 
de Quest en dus is er nu helemaal niemand. Het 
is gedurende de dag ongeveer -15°C geweest en 
prima om in te lopen. Eenmaal in de tent heb ik 
snel mijn brander ontstoken en water gekookt 
om een warme maaltijd naar binnen te kunnen 
werken. Voor ik ga slapen bestudeer ik nog even 
de kaart. Om 04:00 gaat de wekker. Ik smelt weer 
sneeuw voor water, eet een warme maaltijd voor 
energie, doe nog een korte kaartstudie en breek 
als een speer af zodat ik snel kan gaan lopen. Dit 
ritueel zal zich de komende weken nog vele malen 
herhalen.

Verkeerde afslag
Na 4 dagen lopen sta ik op Rosebud Summit. De 
wind wordt alsmaar krachtiger en ik moet mijn 
best doen om te blijven staan. Mijn ledematen 
beginnen tegen te stribbelen, mijn vingers en 
tenen worden gevoelloos en mijn gezicht begint 
te branden door de ijzige wind. Na ongeveer 30 
minuten begint het te sneeuwen en wordt het 
nog erger. Ik zie geen hand voor ogen meer! Ik 
moet zo snel mogelijk van deze berg af zien te 
komen om mezelf in veiligheid te brengen. Ik kijk 
op mijn horloge en kompas en zie dat ik nog niet 
ver genoeg ben, als ik hier afdaal zit ik aan de 
verkeerde kant van de berg. Hier de tent opzetten

is door de harde wind geen optie en dus ik besluit 
ik door te lopen. Hoofd naar beneden en gaan! Ik 
heb daarna alleen mijn eigen voeten zien bewegen 
in het licht van mijn kleine Petzl hoofdlamp en 
moet moeite blijven doen om niet van de berg te 
waaien. Ik ploeter door een hoop diepe sneeuw 
en na een paar honderd meter afdalen kom ik 
een aantal bomen tegen. Hier kan ik iets uit de 
wind zitten en ik besluit een sneeuwhol te graven 
om daarin mijn tent op te zetten, de storm uit te 
zitten en dan beter te kunnen bepalen of ik wel 
echt goed zit.

Om de tijd wat te doden zet ik mijn mp3 speler 
aan en probeer de moed erin te houden door 
luidkeels mee te zingen met Bob Marley, Don’t 
Worry About a Thing. Urenlang worstel ik mijzelf 
over ijsschotsen als ik plotseling, nadat ik mijn 
rechtervoet plaats en er met mijn volle gewicht 
op sta, door het ijs zak op nog geen meter afstand 
van het open water. Misschien had ik al eerder de 
voortekenen kunnen opvangen door te luisteren 
naar het kraken van het ijs maar ik was zo slim om 
met mijn mp3 speler aan langs dit stuk te lopen. 
Mijn volledige gewicht stond op mijn rechterbeen 
en mijn lichaamsgewicht leunde schuin naar voren 
doordat ik in mijn harnas hing om mijn slee voort 
te trekken. Mijn rechterbeen zakte tot ongeveer 
20 cm boven mijn heup door het ijs terwijl ik met 
mijn gewicht naar voren viel. Een snelle stekende 
pijn schoot door mijn kuitbeen en in een fl its van 
een seconde bedacht ik me dat deze gebroken zou 
zijn. In dezelfde fl its van een seconde bedacht ik 
me ook dat ik dan echt zwaar in de problemen zou 
zitten en zeker met deze temperaturen. Ik kan niet 
zien hoe koud het is maar ik schatte het ongeveer 
rond de -40°C.
Terwijl ik op de grond lag bewoog ik mijn rechter 
been en tot mijn grote opluchting bleek deze nog 
te functioneren en dus niet gebroken. Wel had de 
scherpe ijsrand als een kaasschaaf de huid van 
mijn scheenbeen geschild. Mijn rechter been was 
kletsnat geworden en dus was ik genoodzaakt om 
in no-time mijn broek, sokken en schoenen te 
wisselen.

Een onverwachte ontmoeting
Eindelijk kom ik weer een beetje op adem totdat 
ik plots op ongeveer 25 meter recht voor mij 4 
schimmen zie verschijnen. Ik kan niet goed zien 
wat het zijn, maar mijn hartslag schiet uiteraard 
terug naar de 200. Wat moet ik hier nu tegen 
komen op die rivier? Ik blijf stilstaan en zie dat 
de schimmen kort daarop hetzelfde doen. Een 
paar seconden (wat voor mijn gevoel een paar 
minuten zijn) kijk ik naar vier schimmen en zij 
naar mij, totdat de mist waar wij ons in bevinden 
openbreekt door de wind. Dan sta ik oog in oog 
met 4 wolven!
Normaal gesproken zoeken wolven geen contact 
met mensen en vallen niet mensen aan en ik weet 
zeker dat, gezien hun reactie, dit ook voor hen een 
toevalstreffer moet zijn. Desalniettemin bonkte 
mijn hart in mijn keel en werd dit nog sterker toen 
1 van hen zijn lip optrok en begon te grommen. 
Voordat ik begon met mijn tocht heb ik op de 
Universiteit van Fairbanks met een biologie docent

gesproken over wat te doen bij eventueel contact 
met het wildleven op de route. Ik draag geen 
pistool of geweer, maar slechts mijn door Hill 
Knives gemaakte mes aan mijn harnas en Bear 
Spray in mijn slee. Volgens hem hoefde ik mij 
geen zorgen te maken over wolven, al lijkt het 
erop dat overal waar ik kom de lokale mensen dit 
tegenspreken. Zijn advies was dat als ik wolven 
zou tegenkomen ik mijzelf groot moest maken, 
niet laten zien dat ik bang ben en veel herrie 
moest produceren. Toen ik die lip van die ene wolf 
omhoog zag gaan, bedacht ik me geen seconde. 
Ik maakte snelle bewegingen in hun richting, alsof 
ik naar hun toe wilde lopen en maakte een hoop 
herrie. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal 
heb geroepen maar ik weet nog precies wat ik 
dacht “kom maar op, dit kan er ook nog wel bij. 
Ik maak wolven shoarma van jullie!”. Gelukkig 
schrokken ze daarvan en verdwenen ze weer terug 
de mist in. Als ik het nu beschrijf lijkt het een heel
verhaal maar in het echt duurde het misschien 
nog geen 30 seconden. Lang genoeg om de 
adrenaline gierend door mijn lijf heen te pompen. 
Ik vervolgde mijn weg maar dit keer zonder mp3 
speler om constant om mijzelf heen kijkend, 
goed te kunnen luisteren of ze niet toevallig hun 
vriendjes hebben opgehaald.

Doodlopend spoor
Net voor 18:00 uur en nauwelijks bekomen van 
alle gebeurtenissen van die dag wachtte er al weer 
een andere verassing op me. Het sneeuwscooter 
spoor wat ik tot nog toe redelijk kon volgen 
blijkt een grote draaicirkel te maken en gaat zo 
te zien over het zelfde spoor terug. Ik kan het 
niet helemaal goed zien omdat de duister reeds 
is ingevallen maar als dit zo is betekend dit “bad 
luck”. Ik pak mijn zak lamp en schijn over de 
rivier……geen spoor meer te zien. Ik pak mijn kaart 
en probeer te achterhalen waar ik op dit moment 
zit. Zoals het eruit ziet zijn de trailbreakers
omgekeerd, precies ter hoogte van een vertakking 
van de Kandik River. Ik bind mijn sneeuwschoenen 
onder, loop nog een stuk door maar loop al heel 
snel vast op een paar grote ijsblokken. Het is 
inmiddels donker en na wat ik vandaag heb gezien 
van de rivier en zijn condities, met zijn ijsschotsen, 
gaten en open water, is het verstandiger om terug 
te lopen naar de Kandik River en het weer te 
proberen bij daglicht.

Ik had er rekening mee gehouden dat ik mijn eigen 
spoor zou moeten breken, maar de rivier condities 
waren dit jaar wel heel anders dan andere jaren.

Y u k o n  q u e s t
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De dagen glipten uit mijn handen en daarmee 
kwam het einddoel in gevaar. Er moest iets 
gebeuren! Misschien kan ik er toch doorheen 
breken, misschien valt het allemaal wel mee, 
misschien... Om antwoord te krijgen op deze 
vragen pakte ik mijn rugzak, vulde deze met 
essentiële materialen (om te overleven in geval 
van nood) zoals mijn satelliet telefoon, SPOT, 
kaart, kompas, wat eten en reserve kleding. De slee 
liet ik achter zodat ik me sneller en veiliger kon 
verplaatsen. Ik kleedde mij goed aan, bond mijn 
sneeuwschoenen onder en verliet de veilige en 
warme cabin. Mijn gezicht is in no time bedekt met 
ijs en aan mijn wenkbrauwen hangen al snel klonten 
ijs die mijn zicht beperken. De temperatuur was die 
dag rond de -55°C en de koude brandde door mijn 
kleding heen.

In de bocht waar ik stond had ik aan mijn linkerhand 
een steile rotswand, daarna een strook opgeschoven 
ijs van ongeveer 10 meter breed en aan mijn 
rechterhand, … open water! Het open water zorgde 
ervoor dat ik de ijsschotsen niet kon omzeilen door 
de rivier over te steken. Een water oversteek is 
onmogelijk, het water is te koud en stroomt hard. 
Ik heb hier dus niet veel mogelijkheden. Rechts 
open water, links een rotswand en rechtdoor de 
ijsschotsen. Ik probeer over de ijsschotsen heen te 
klimmen maar kom steeds vast te zitten doordat ik 
met een vaart naar beneden glijd als ik over de rand 
van een schots klim. Op de weg naar beneden kan 
ik niet afremmen omdat de ijsplaten geen houvast 
bieden. Onderaan de ijsplaten waar ik vanaf glijd 
zijn spleten en gaten waar ik vervolgens met een 
vaart inklap. Over de schotsen klimmen met mijn 
slede van 80 kilo is gekkenwerk. De trailbreakers 
die de ijsplaten in stukken zullen zagen komen 
voorlopig niet en andere mogelijkheden dan er 
overheen gaan, zijn er voor mij nu niet. 

Met andere woorden “IK ZIT VAST!”

Hout hakken
Ook de volgende dag was het -50°C en moest 
ik mijn warme cabin verlaten om hout te gaan 
hakken voor de kachel. Ik kleed me goed aan en 
vertrek, gewapend met bijl het bos in. 

Mijn vingers begonnen al snel te steken, maar 
ik negeerde de pijnprikkels nog even om zo snel 
mogelijk weer terug naar de cabin te kunnen 
keren. Ik wilde voorkomen dat ik nog een keer 
naar buiten moest om nog meer hout te hakken. 
Na een tijdje kon ik de bijl niet meer goed 
vasthouden en bijna schoot hij daardoor uit mijn 
handen. Ik probeerde mijn vingers te bewegen 
maar had geen controle meer over mijn eigen 
handen. Toen ik mijn rechter handschoen uittrok 
om mijn vingers te controleren, schrok ik van wat 
ik zag! Al mijn vingers waren voor tweederde van 
de lengte volledig wit en gevoelloos geworden.  

Hoe kon ik zo stom zijn om de pijnprikkels te 
negeren! Ik had beter moeten weten, maar ik 
realiseerde me dat ik geen tijd had om over de 
oorzaak te balen, maar dat ik NU in actie moest 
komen. Het bloed moest zo snel mogelijk weer 
terug in mijn handen om blijvende schade aan 
mijn vingers te voorkomen en te voorkomen 
dat ze van glazig wit, uiteindelijk zwart zouden 
worden. 

Hier buiten met -50°C was dat onmogelijk en 
dus rende ik zo snel mogelijk terug naar de 
cabin. Eenmaal binnen begon ik met mijn armen 
te zwaaien om het bloed terug te krijgen in de 
handen en dit had gelukkig succes, al voelde 
dat op dat moment niet zo! Als het warme 
bloed terug komt in de vingers geeft dit een 
onbeschrijfelijke pijn. Het succes gevoel had 
dus nogal een nare bijsmaak op dat moment. 
Het zweet brak me letterlijk uit. Niet dat ik het 
warm had, maar door de pijn die gedurende tien 
minuten door mijn handen schoot. Ik werd zelfs 
licht in mijn hoofd, duizelde op mijn benen en 
had het gevoel dat ik moest braken. Mijn hartslag 
bonsde in al mijn vingertoppen en die voelden 
alsof er zojuist een vrachtwagen over heen was 
gereden. Gelukkig trokken deze verschijnselen 
na een tijdje langzaam weg en kwam ik weer 
een beetje bij zinnen. Deze keer was het echt 
op het randje, ik had veel eerder moeten 
controleren. Dit bewijst maar weer eens dat in 
deze omstandigheden een foutje snel gemaakt 
is en de krachten van de natuur gemakkelijk 
onderschat kunnen worden.

Y u k o n  q u e s t
e x p e d i t i e  2 0 0 8 door Wilco van den Akker

Wil je het hele
spannende avontuur

van Wilco? 

Lees dan snel verder op 
www.planetbyfoot.nl

of ga naar onze site 
www.schneideroutdoor.nl 

Daar kun je het
hele verslag downloaden.
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datum: 27 APRIL 2008
Wil je meer weten over duiken bij J.O.V. Flipper 
kijk op onze site www.jovfl ipper.nl 
(informeer naar de gratis proefl es vertel@jovfl ipper.nl)

Schneider Outdoor Kompasloop 2008

Jeugd Onderwatersport
Vereniging “Flipper”

Wij als J.O.V. Flipper organiseren al jaren 
samen met Schneider-Outdoor de jaarlijkse 
kompasloop voor onze jeugdleden. J.O.V. 
Flipper is een jeugd onderwater vereniging 
die dit jaar 35 jaar bestaat. En wij zijn daar-
mee een van de oudste zelfstandige jeugd 
onderwatersport verenigingen van ons land. 
Wij trainen elke donderdag avond zo’n 45 
jeugdleden in het sportiom. Ons kaderteam 
bestaat uit 12 vrijwilligers. Naast diverse 
duikopleidingen organiseren wij elke maand 
een activiteit. Een zeer belangrijke vaardig-
heid voor een duiker is het kunnen oriën-
teren en navigeren onder water. Als je deze 
vaardigheid niet beheerst zul je je regel-
matig onzeker voelen onderwater. Als je 
weet waar je bent of waar je naar toe 
zwemt, geeft dat een zeker gevoel, pas 
dan kun je echt genieten van de onder-
watersport. Om deze kompas vaardigheden 
onze leden eigen te maken houden wij een 
kompasloop. Op deze dag wordt het gebruik 
van het kompas uitgelegd.

Gedurende deze dag gaan we verschillende 
activiteit doen, zo komen we op posten waar 
we diverse survival technieken aangeleerd 
krijgen en dit jaar zal er onder leiding van 
Daan Schneider een workshop drinkwater 
maken gegeven worden. Daan zal daar hulp-
middelen demonstreren waar na iedereen 
zijn eigen gefi lterde water kan gaan drinken. 
Ook hebben we langs de route een 
challenge  parcours waar we onze leden op 
de proef zullen stellen van hun behendigheid 
en inzicht in de buitensport.
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€ 89.-

De broek van 6 miljoen
Oftewel ‘the bionic shorts’. Lezers boven 
de 40 weten het nog wel. De man van 6 
miljoen oftewel ‘the bionic man’.
 
6 miljoen is misschien wat overdreven, 
maar dat weken lang fi etsen zonder 
zadelpijn heel wat waard is mogen 
duidelijk zijn. En deze fi etsbroek past 
overal onder. Hoef je tenminste niet in 
zo’n glad, strak glimmend broekje op pad. 
Om het setje compleet te maken hebben 
we er ook nog maar een shirt bijgedaan.
 
Beide zijn gemaakt van mooie Merino 
sportswool. Het ‘Bionic shirt’ is bij mooi 
weer ook zo te dragen en heeft daarom 
3M Scotchlite refl ectie. . De ‘bionic 
short’ heeft een ingenaaide naadloze 
kunstzeem met zilver ionen technologie. 
(antibacterieël en anti-paddestoel).

€ 95.-

€ 95.-

FiveFingers
Bijna op blote voeten. Het zelfde 
vrije gevoel, maar dan zonder kans 
op beschadiging. En niet te vergeten 
uitmuntende Vibram® grip. Dat unieke 
gevoel, dat is nu FiveFingers.

Probeer het ook!!

Eindelijk vernieuwing in slaapmattenland.
Sinds de komst van de Therm-a-Rest in de jaren 70 is er weinig 
meer ontwikkeld op matten gebied. Gekopieërd wel! Tot in 
den treuren zelfs. Omdat bijna alle Therm-a-Rest kopieën echt 
slecht van kwaliteit zijn heeft het merk tot op de dag van 
vandaag zijn koppositie makkelijk weten te behouden. 
 
Ajungilak (Mammut) doet nu een gooi naar de troon door een 
7,5 cm dikke mat te maken die nog maar 890 gram weegt. 
Vergelijkbare diktes bij de andere merken wegen al snel tussen 
de 1600 en 1900 gram.
Nu moet ik wel zeggen dat ik het comfort ondanks de 7,5 cm 
dikte niet hoger vind dan dat van mijn eigen trouwe 5 cm dikke 
Therm-a-Rest. Maar die heb je pas vanaf 1090 gram. al met al 
toch wel een goeie gooi dus!
 
(Tenzij je natuurlijk niet vorstelijk wilt slapen na een dag lang 
met een zware rugzak gesjouwd te hebben. Dan kies je voor 
een veel dunnere en dus nog veel lichtere mat.)

De D-Lux Pump mat is gemaakt van het sterke Diamond 
Endurance TX en is gevuld met Ajungilaks slaapzakken vulling 
MTI. Door het kussen als pomp te gebruiken kan het (zelf)
infl atie proces versneld worden.

Crocs Prima
Niet alleen voor de Prima 
Ballerina’s. Slim-fi tting en 
oooohzo comfortabel. In 
silver, gold, black, cotton 
candy of chocolat. 

€ 24.95

€ 139.-

NIEUWIGHEDEN VOOR 2008
De outdoormarkt innoveert voortdurend.
Op deze pagina vind je de laatste snufjes.

Regenjack

120 GR. 
Weegt dit regenjack waarvan de verpakking niet veel groter is dan 
een appel.

En daarmee is het meteen het lichtste ademende regenjack op 
de markt. Er bestaan wel dergelijke jasjes van Pertex. Deze zijn 
alleen niet echt waterdicht. Ze fungeren meer als windjack. Deze 
uitvinding van het Engelse Montane is echt uniek. Het toepassings 
gebied kun je wel raden. Dat is heel breed. Tijdens onze survivalrun 
trainingen hebben we het jack uitvoerig getest. Het blijkt ook 
prima te ademen bij hoge inspanning en is met gebruik van een 
daypack prima waterdicht gebleken. Voor trektochten met zware 
rugzakken is het niet geschikt. Daar heb je toch een Gore-tex 
proshell of aanverwant voor nodig.
 
Zowel de zwarte als de fl uor-gele versie zijn subtiel voorzien van 
refl ectie materiaal op de voor en achterzijde.



De outdoormarkt innoveert voortdurend.
Op deze pagina vind je de laatste snufjes.
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Model

 Zomer Budget®     

Lente budget®       

Lente Comfort®      

Lente Light ®

Lente Ultra Light ®     

Herft budget®       

Herft Comfort®      

Herft Light ®

Herft Ultra Light ®

Winter budget®       

Winter Comfort®      

Winter Light ®

Winter Ultra Light®

Type

 deken

mummy

deken

deken

mummy

mummy

deken

deken

mummy

mummy

deken

deken

mummy

Binnentijk

 katoen            

micro

katoen

micro

micro

micro

katoen

micro

micro

micro

katoen

micro

micro

Buitentijk

 katoen

micro

micro

micro

micro

micro

micro

micro

micro

micro

micro

micro

micro

Comfort     

 +10 °C

+5 °C         

+6 °C         

+6 °C         

+5 °C         

0 °C         

+2 °C         

+2 °C         

0 °C         

-7 °C         

-2 °C         

-2 °C         

-7 °C         

Limit 

 +5 °C

0 °C

+1 °C

+1 °C

0 °C

-5 °C

-3 °C

-3 °C

-5 °C

-12 °C

-7 °C

-7 °C

-12 °C

Extreme    

 -7 °C

-12 °C

-11 °C

-11 °C

-12 °C

-17 °C

-15 °C

-15 °C

-17 °C

-24 °C

-19 °C

-19 °C

-24 °C

Gewicht

 1295 gr

1150 gr

1095 gr

995 gr

695 gr

1400 gr

1350 gr

1295 gr

850 gr

1700 gr

1195 gr

1150 gr

995 gr

Prijs

 99.95

119.95

179.95

179.95

199.95

139.95

199.95

199.95

239.95

169.95

249.95

249.95

269.95

Eigen label
donzen slaapzakken
prima prijs/kwaliteit.

Alle gebruikte buitentijken 
zijn waterafstotend en alle 
binnentijken zijn vocht 
transporterend. Met de 
maatvoering is rekening 
gehouden tot personen 
van 2 meter. Maar dat is 
nog niet alles. Door een 
speciale wassing zijn onze 
slaapzakken vrij van huismijt 
en daarmee dus allergie 
vriendelijk. Huismijt woont 
overigens van nature niet 
eens graag in dons maar wel 
in katoen. Met name in vuil 
tijk. Een echte dons allergie 
is zelfs zeer zeldzaam. 
In de meeste gevallen denkt 
men dat te hebben maar 
is het gewoon een huismijt 
allergie. Het beddengoed 
vaker wassen is dan de 
oplossing. Een donzen 
dekbed of slaapzak kun 
je namelijk makkelijk zelf 
wassen in de wasmachine 
of badkuip. 

Wel een donswasmiddel 
gebruiken!! 

 
Nog niet zo lang geleden, als je outdoor schoeisel ging kopen, was het beetje raden wat de 
juiste schoenen waren. Vooral veel passen was het motto. Mensen zaten vaak uren in de 
winkel met 20 paar schoenen om zich heen en blaren op de vingers van het passen. Nu is 
dat heel anders geworden. Met een nieuw uitgedoktert meetsysteem kunnen we precies 
bepalen wat voor jouw de juiste schoenen zijn.
 
Allereerst meten we natuurlijk de lengte. Deze wordt gemeten van de hiel naar de balvoet. 
(De onregelmatige lengte of afwijkende vorm van veel tenen telt niet mee.) Dan wordt 
gekeken of de voet doorgezakt is. (Met een corrigerende zool kunnen we dan een halve 
maat terug rekenen.) Daarna komt de breedte van de voorvoet aan bod. Ook hier wordt 
weer gekeken of de voorvoet doorgezakt is. (Met de juiste ondersteuning van die voorvoet 
kan ook vaak weer een breedte maat teruggerekend worden.) Als laatste wordt gekeken 
naar de breedte van de hiel en de stand van de enkels.  
 
Dat kan tegenwoordig gelukkig omdat zowel Lowa als Meindl nu met dit maatsysteem 
werken. Lowa maakt naast hun normale leest ( bij sommige modellen) ook nog ‘small’ en 
‘xxl’. Meindl ‘small’, ‘comfort-fi t’ (breed) en zelfs ‘relaxed-fi t’ (zeer breed). Er heeft altijd al 
wel verschil gezeten in de verschillende types maar dat was niet echt bekend. Men dacht 
over het algemeen:”Meindl is breed en Lowa is smal”. 
Voor wie uiteindelijk helemaal voor de perfecte pasvorm wil gaan, kunnen  we op verzoek 
nog speciale ‘custom fi t’ inlegzolen maken.

Image: De Meindl ‘Bernina’ is een voorbeeld uit de B categorie met een zeer brede leest. (relax-fi t).

Wie de schoen past...

Vinylon is een kunststof vezel die net als natuurlijke vezels uitzet in de regen. 
Hierdoor trekt de stof incl. de naden helemaal dicht. Regen krijgt geen kans 
de rugzak binnen te dringen maar condens wordt wel opgenomen. Slim!
 
De stof doet qua uiterlijk ook erg natuurlijk aan. Hierdoor heeft het meteen al 
een ruige en ‘niet te nieuwe’ uitstraling. De ritsen lopen soepel en de pasvorm 
op de rug is voortreffelijk.
 
Vinylon is ook bedoeld om jaaaaren mee te gaan. Bij Fjallraven hopen ze 
namelijk hun rugzakken na 20 jaar nog steeds in de Zweedse bergen tegen 
te komen. Hun manier om bij te dragen aan een duurzame consumptie 
maatschappij. 
 
Note: Wel de juiste ruglengte kiezen! Die veranderd namelijk (net als bij de 
meeste merken) parallel aan de literinhoud. Het rugpand is weleenswaar 
verstelbaar in lengte maar dat is meer bedoeld als fi jne afstelling voor dikkere 
of dunnere kleding.

Bij het ontwikkelen van de Fjallraven 
Kajka hebben de Zweden gezocht 
naar een materiaal wat zeer slijtvast 
en  waterdicht is. Na een paar 
jaar intensief testen zijn ze blijven 
hangen bij Vinylon F.

Wat 
een
zak!



Wandelen, rennen, fi etsen, skiën, skaten...
en ook nog een keer alles willen weten?

Alternatief Achtje 

En maar eentje van 189 gram, deze ‘Cinch’ van het 
Amerikaanse Trango. Qua gewicht en formaat maar 
zo’n beetje de helft van een gri-gri. ‘Een wat’?? 
hoor ik nu de niet-klimmende lezers denken. Het is 
een apparaatje om je klimmaatje te zekeren. Laat 
je alles los dan blokkeert hij automatisch. 
Er mee afdalen kan ook. Als je de hendel gedoseerd 
overhaalt althans. Wel even oefenen dus!
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Met stieren vechten

Wil jij jouw eerste (en mis-
schien laatste) stierengevecht 
poging ook op fi lmcamera 
vastleggen? 

Dan is deze Black Eye echt iets 
voor jouw. Je camera ‘kijkt’ via 
een snoertje  door de lens op 
je hoofd. Spectaculaire beelden 
verzekerd!

€ 249.-

Dat kan met de Forerunner 305 
van Garmin. In tegenstelling tot de 
meeste stappentellers weet je met 
deze polscomputer wel de exact af-
gelegde afstand. Maar ook nog eens 
een keer je snelheid. Dat komt door 
de zeer gevoelige GPS ontvanger die 
het ook doet tussen hoge gebou-
wen en onder bladerdek.  En.., bijna 
vergeten, trainingsschema’s met 
hartslagmeting behoort ook nog tot 
de mogelijkheden.

€ 299.-

Wannahaves

Full-charged geeft de accu in  deze 
Solar Supra  maar liefst 50W af. 
Daarmee is hij het eerste draagbare 
zonnepaneel waar ook een satelliet-
telefoon, laptop of videocamera op 
werkt.
3 uur solar charge staat voor 1 uur 
laptop gebruik. Dat komt door de 
geavanceerde meegeleverde accu. 8 
indicatie LED tjes geven het power 
level aan tussen de 5 en 19V.
Het totaal weegt 1200 gram. Doel: 
professionele expedities.

€ 65.-

Bewaarbare stroom

€ 595.-

Apollo heet dit spacy lampje van het Amerikaanse 
klimmerk Black Diamond. Door de 3 watt power 
LED verlicht het lampje alles binnen een straal van 
10 meter. En dat met 50 lumen! (het licht van 50 
kaars vlammetjes) Toch brandt de Apollo wel 60 
uur op 4 AA batterijen. Een ingebouwde indicator 
geeft precies aan hoe het met de staat van de bat-
terijen gesteld is. En vind je het licht te fel dan is 
hij ook nog gewoon te dimmen. Gewicht 220Gr.

€ 49.95

trends en hebbedingetjes

Ready for takeoff
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UV nu eens niet in kwaad daglich
t.

 
Waterzuivering is iets waar N

ederlanders over het algemeen
 niet zo 

mee bezig zijn. Overal in Ned
erland komt schoon drinkbaar 

water uit de 

kraan. In veel andere landen 
is dat wel anders.

In Amerika heeft ieder keuken
blok zelfs een ingebouwde wat

erfi lter. Niet 

verwonderlijk wordt daar dus 
het reis waterfi lter ook niet 

overgeslagen 

op het lijstje van vakantiepr
ioriteiten. 

 
De Nederlandse reizigers die 

wel wat verder denken, waren 
tot voor kort 

aangewezen op een keramisch fi
 lter en/of chloor druppels. 

Water drie 

minuten koken is natuurlijk o
ok 100% veilig alleen is het 

erg omslach-

tig. Je hebt een brander nodi
g, brandstof, een ketel of pa

nnetje en je 

moet wachten met drinken tot 
het water een keer afgekoeld 

is. Ben je 

langer op reis, dan is de bra
ndstof zelfs duurder dan een 

goed fi lter.

En zijn al die fi lters wel zo 
ideaal? Als je de prijs per l

iter gaat 

berekenen is eigenlijk alleen
 de MSR Miniworks een goed fi l

ter te 

noemen. 10.000 liter capacite
it voor 99 euro. Dat is per l

iter maar 

1 cent. Alleen houden alle in
 Nederland verkrijgbare fi lter

s alleen 

bacteriën en wormen tegen en 
geen virussen. Nu is het wel 

zo dat de 

ziektemakers in water voor 99
,8% bacteriën en wormen zijn.

 Virussen in 

water zijn vrij zeldzaam maar
 toch. Je weet maar nooit!

 
Onderzoekers hebben recent aa

ngetoond dat je alle ziekmake
rs in water 

ook met ultraviolet licht om 
zeep kunt helpen. De hier afg

ebeelde 

Steripen hoeft nog geen minuu
t in het water te worden geho

uden om het 

DNA van microbes te vernietig
en. En zonder DNA kunnen ze z

ich niet 

vermenigvuldigen waardoor je 
niet ziek wordt. Nu is de ver

velende 

bijkomstigheid alleen dat dit
 UV licht ook het DNA in de m

enselijke 

huidcellen aantast en dus kan
ker kan veroorzaken. En dat w

illen we niet 

dus weg ermee...dacht ik in d
e eerste instantie. Nu blijkt

 die Steripen 

toch wel beveiligd te zijn. B
oven water zou het schadelijk

 zijn hem aan 

te doen maar onder water best
aat geen enkel gevaar. Hij we

rkt dus 

alleen maar als je hem in het
 water houdt.

Mag hij blijven? Hmmm....hang
t af van de kosten. 

Met een setje batterijen zuiv
er je 60 liter. 

De lamp gaat 8000 liter mee d
us dat zijn 133 

setjes batterijen. Bovenop de
 99 euro kostprijs 

komt dus nog ruim 300 euro aa
n batterijen!!? 

Dat maakt per liter dus.... 5
 hele centen. 

Dat is 5 keer zo duur als een
 MSR fi lter maar wel 

100% veilig, snel en zonder c
hemicaliën.

Algehele conclusie van dit on
derzoek: 

De steripen is 5 keer duur
der dan een Msr 

fi lter, 20 keer goedkoper d
an zuiver water 

kopen, maar wel heel veili
g en snel zonder 

gebruik te maken van chemi
caliën.

LEZING
KILIMANJARO

LEZING KILIMANJARO

DOOR PETER SCHOORSTRA

DO. 22 MEI OM 19:00 UUR

SCHNEIDER OUTDOOR

door: PETER SCHOORSTRA
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Grand Canyon Adventure, River at Risk is het boeiende en fascinerende verhaal 

over de wereldwijde watercrisis en de huidige droogte in het geteisterde 

Zuidwesten van de Verenigde Staten. Een team met o.a. vooraanstaand 

antropoloog Wade Davis en Robert Kennedy jr. vaart de Coloradorivier af, 

dwars door de Grand Canyon. 

De rivier is in deze fi lm de metafoor voor de waterproblematiek in de wereld. 

Niet alleen is het waterpeil in de Coloradorivier ernstig verlaagd, ook China, 

Afrika en Europa kampen met opgedroogde meren en terugtrekkende gletsjers. 

Daarnaast is meer dan de helft van de rivieren op aarde vervuild, waardoor 

miljarden mensen geen vers drinkwater tot hun beschikking hebben. Deze fi lm 

over de indrukwekkende expeditie door de Grand Canyon, met spectaculaire 

stroomversnellingen en imposante uitzichten, heeft een sterke boodschap, 

maar is vooral ook een imposante fi lm.

Grand Canyon Adventure, River at Risk

Gepresenteerd in samenwerking met Teva

Vanaf
maandag
21 april

in het Haagse
Omniversum

Mount Kilimanjaro (5895 m) in Tanzania is een 
ware uitdaging voor de échte wandelaar. In 5 
dagen naar de top van de hoogste berg van Afrika. 
Droom je daar ook van? 
Kom dan op 22 mei naar Schneider Outdoor voor 
een lezing van Peter Schoorstra.  Peter is berg-
gids en reisleider en neemt 2 tot 3 keer per jaar 
groepen mee naar Afrika. Ook schreef hij het boek 
“Kilimanjaro, dagboek van een Kiliganger”.  

Tijdens de lezing wordt er verteld over het 
ontstaan en de geschiedenis van de Kilimanjaro. 
Ook wordt er, onder het genot van een drankje, 
een DVD vertoond van 1 van de voorgaande 
expedities. Peter zal hierbij toelichting geven en is 
graag bereid om eventuele vragen te beantwoor-
den. De lezing begint om 19.00 uur en de toegang 
is gratis.



✂

Schneider Outdoor
Verwersstraat 10-16
5211 HW Den  Bosch
t. 073 - 614 43 07
f. 073 - 612 94 50
info@schneideroutdoor.nl
www.schneideroutdoor.nl   

Openingstijden:
ma. van 13:00- 18:00 uur; 
di., woe. en vrij. van 9:00-18:00 uur; 
do. van 9:00-21:00 uur;
zat. van 9:00-17:00 uur

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden   

SLACKLINEN
nieuwe rage

... nu bij
Schneider Outdoor

Peak Performance
beach collectie 2008 

✂ Je bent warm.....ja.. 
Nee, koud, koud, ijskoud........ 
Ja, nu ben je weer warm, nog 
warmer, jaaaaa gevonden!
 
Omdat het gevoel van warmte tijdens 
activiteiten buiten zeer afhankelijk is van 
de mate van inspanning, heeft het Franse 
Millet nu een softshell ontwikkeld die 
in dat gevoel mee gaat. Maar wat is het 
nu? Een windstopper bodywarmer met 
aanritsbare mouwen, of een windstopper 
softshell met afritsbare mouwen? In ieder 
geval een heel handig ding met een zeer 
breed inzet gebied. Door de Gore-tex 
windstopper technologie is het materiaal 
niet alleen winddicht maar ook nog 
stretchend en behoorlijk waterdicht. Er is 
een mooie getailleerde dames versie in het 
zwart (zie plaatje) en een stoere, eveneens 
zwarte, heren variant. Prijs €159.95
En voor een leuke prijs! Althans alleen voor 
lezers van het Schneider Outdoor Journaal. 

Knip deze bon uit en ontvang 60 euro 
korting. Hierdoor betaal je nog maar 
€99.95.

Milletactie actie

€60.- KORTING 

NU € 99.95
van € 159.95

k
o
r
t
i
n
g
s
b
o
n

Slacklinen is lopen en trukjes doen op een nylon band. Deze band is opgespan-
nen tussen twee bomen en heeft een lengte van 5 tot veel meters. Het verschil 
met koortdansen in het circus is vooral het ‘slack’ zijn van de lijn. De slapte geeft 
een extra dimensie aan het lopen en trukjes doen. De uitdaging ligt vooral in het 
vasthouden van concentratie. Door veel te slacklinen kun je dit goed trainen en 
ben je op de lijn tot steeds meer rare dingen in staat. Iedereen met een beetje 
wil en toewijding kan het leren. Pas op.. als je de basis hebt, wil je meer.

Op www.gibbon-slacklines.com/en/home.nl vind je diverse U-tube fi lmpjes.

Slackline setshebben weal in de winkelvoor €49,95

Niet alleen onder de klimmers
maar voor iedereen 

✂


