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MAAK KANS
OP EEN CADEAUBON 
VAN €50,-

Laat jouw gegevens achter op onze 
website. Elke 50ste inschrijving 
ontvangt een cadeaubon van €50,-.
Ga naar www.schneideroutdoor.nl

SCHNEIDER 50 JAAR JUBILEUMACTIE
Sla je slag met 50% Cash & Carry!!

REISVERSLAG
Kalymnos Climbing Festival

GRATIS SIDAS CUSTOM FIT ZOLEN
De hele maand december bij aanschaf van schoenen

PREVIEW 2015
Musthaves

FOTOWEDSTRIJD
WIN een Houdini skisweater twv €189,95

HISTORIE SCHNEIDER
Stukje historie over de afgelopen 50 jaar Schneider

Schrijf je in en doe m� !!
Longest Night Trail. Het hardloopevenement in het donker.



LIEVE TROUWE LEZERS 
VAN HET SCHNEIDER OUTDOOR JOURNAAL

Met deze feestelijke gelegenheid wil ik, Daan 
Schneider, graag een stukje historie met jullie 
delen over de afgelopen 50 jaar Schneider. 

In 1958 schreef mijn vader Fred Schneider 
Senior zich in bij de kamer van koophandel. In de 
Vughterstraat in Den Bosch begon hij een winkel 
in sport en lederwaren. De gekozen naam was 
Sporthuis Schneider. 
Kampeerwinkels bestonden nog niet echt. 
Kamperen was echter wel een opkomende 
manier van vakantie vieren. Omdat de vraag naar 
tenten en toebehoren toenam, organiseerde mijn 
vader tentenshows. Dat deed hij in het Casino 
aan de Parade, in de Sling en op het Vonk en 
Vlam terrein. De oudere klanten van Schneider 
kunnen zich dat vast nog herinneren. 

Om permanent tenten te kunnen opzetten 
zocht hij later een pand aan de Daviottenweg 
in Den Bosch. Daar nam hij afscheid van de 
sportartikelen en begon Kampeerhal Schneider. 
Dat was in 1965, nu 50 jaar geleden.  
De tenten waren toen nog zwaar en groot. 
Deze bezorgde hij dan ook keurig bij de mensen 
thuis. Toen de vraag naar kampeer artikelen 
echter snel groeide had hij daar geen tijd meer 
voor. Als de klanten de spullen zelf mee wilden 
nemen kregen ze 10% korting. Dat noemde hij 
Cash & Carry.

Al snel werd zelfs het pand aan de Daviottenweg 
te klein en werd een pand gehuurd aan de 
Zandzuigerkade. Het was een gigantische 
loods die toebehoorde aan mevr de Winter. 
De moeder van de bekende Bossche schrijver 
Leon de Winter. In de achterste hal werden nu 
ook travelsleepers (vouwwagens) en caravans 
aan het assortiment toegevoegd. De handel in 
caravans werd geen succes. Om daar iets aan 
te kunnen verdienen moest je een boefje zijn en 
daar was mijn vader te netjes voor. De caravans 
gingen weg maar de travelsleepers bleven.

Begin jaren 70 kwam er tegenover de 
Zandzuigerkade 6000 vierkante meter grond vrij. 
Het werd verkocht door de gemeente voor dertig 
gulden per meter. Die kans liet mijn vader niet 
schieten en hij bouwde er een nieuw pand. 
Inmiddels waren er 3 zoons geboren. 

Fred, Daan en Stijn. Hij nam ons van kleins 
af aan mee op wintersport. De liefde voor de 
bergen was enorm. Daarom werd al snel het 
assortiment uitgebreid met wintersport- en 
wandelartikelen. Zo’n 25 jaar lang heeft hij heel 
Den Bosch en omstreken daarvan voorzien.
Tot hij in 1997 het stafje over droeg aan mijn 
broer Fred Schneider junior.

Begin jaren 80 begon ik te helpen in de 
kampeerhal aan de Zandzuigerstraat. Ik was 
toen 12 jaar en wilde op zaterdag graag iets 
verdienen door in het magazijn te helpen. 
Een paar jaar later werd dat een vakantiebaantje 
en hielp ik ook klanten. Na de middelbare school, 
op 16 jarige leeftijd, besloot ik fulltime in de zaak 
te willen. In de avonduurtjes studeerde ik bij om 
mijn sportvakdiploma te halen. Dat was nodig 
om zelf een vestigingsvergunning te kunnen 
krijgen.

In 1990 was het dan eindelijk zover. Schneider 
Outdoor werd geopend in de binnenstad. Dat 
was een hele verantwoordelijkheid voor een toen 
24 jarige. Pa Schneider liet me flink zwemmen, 
maar ook volledig vrij, en dat resulteerde in een 
snelle groei. In 1997, toen hij met pensioen ging, 
werd ook ik officieel zelfstandig. Beide broers 
hadden nu hun eigen winkel.

Ik had een heel andere visie op winkeltje spelen 
dan mijn broer Fred. We waren het eigenlijk nooit 
ergens over eens met elkaar. Dat resulteerde 
in een compleet verschillende bedrijfsvoering 
en klantbenadering. Echte samenwerking is er 
daardoor nooit meer geweest. En dat is jammer 
want veel mensen denken nog steeds dat de 
2 zaken nog bij elkaar horen. 

Door ziekte heeft mijn broer Fred nu helaas 
moeten stoppen met de zaak aan de 
Zandzuigerstraat. Daarom heb ik nu besloten 
het 50 jarig jubileum op me te nemen. Veel 
leveranciers van het 1e uur zijn er trots op al 50 
jaar aan Schneider te mogen leveren.  Daarom 
zijn ze gekomen met heel veel artikelen met 
maar liefst 50% korting. Dit journaal staat er vol 
mee. Dus ik zou willen zeggen: Sla je slag met 
50% Cash & Carry!

Met sportieve groeten,
Daan Schneider

Eerste paal door Marie-José in de grond geslagen, ‘70 

Fam. Schneider 
vlnr Marie-José, Stijn, Fred (jr), Daan, Fred (s)

HISTORIE 1965 - 2015

CASH & CARRY
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De winnaar maakt kans op 
een Powerhoudi van Houdini 
twv. 189,95 euro

1ste prijs

lelijkste skipak

F
O

TOWEDSTRIJD
Maak een foto van een skiër in het 
lelijkste skipak dat je ooit gezien 
hebt en maak kans op een mooie 
Houdini skisweater twv €189,95

Sommige skiërs proberen op 
een ludieke manier de berg te 
bedwingen. Dat bedoelen we niet 
met “lelijk”. Het is de bedoeling 
dat de persoon in kwestie er zelf 
duidelijk van overtuigd is, dat 
hij er hip opstaat. Het mag ook 
een gedateerde foto zijn die al 
in je archief zit. Bv van toen je 
schoonmoeder een keer mee op 
wintersport is geweest. 

LIKE ONS OP 

FACEBOOK
EN VOLG DE 
INSTRUCTIES!

Een paar wrist gaiters 
van 15 euro 

3de prijs

Een powerbeani twv 40,- euro  

2de prijs
Een powerbeani twv 40,- euro  

2

WIN

Zoet ruikende Zweedse klassieker. Lundhags kookt het van rendier vet, 
teer en bijenwas met behulp van een oud familie recept en uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten. Je wrijft het vet in het leer met je vingers. 
Door de wrijvingswarmte trekt het in het leer. Het recept stamt uit 1932 
en wordt nog op de traditionele manier gemaakt.

ZIEN HOE?  
YouTube ‘lundhags leather grease” 
http://youtu.be/oGxL1gjvitg 

PRIJS € 12,95

“Ik koop geen Merino wollen 
producten meer. Voor de winning van 
Merinowol worden de schapen 
mishandeld.”. “In een uitzending van 
Tros Radar was dat te zien”.

Dat ging alleen over Australië. 
Niet alle Merino farms mishandelen hun
dieren. De Merino producten die Schneider 
Outdoor verkoopt, komen uit nieuw
Zeeland. Daar  bestaan wetten die het 
welzijn van de dieren waarborgen.  
De kledingstukken hebben een unieke 
BAACODE waarmee je de desbetreffende 
farm kunt traceren.

http://eu.icebreaker.com/en/why-
icebreaker-merino/trace-your-garment-
with-icebreaker-baacode.html

“Schneider Outdoor is fijn om te kijken, 
voelen en passen, maar kopen doe je 
voordeliger op internet”

Schneider Outdoor geeft een internet 
prijsgarantie. Laat dan maar zien dat je het 
zelfde product elders in Nederland* voor 
een lager bedrag kunt aanschaffen. Dan 
betaal je hetzelfde of je krijgt het verschil 
terug tot 7 dagen na aankoop. En dat 
zonder addertjes onder het gras.

*Internetbedrijf met Nederlands KVK nummer.

“Bij de aanschaf van een lichtgewicht 
uitrusting, is het eigen gewicht van
de rugzak heel belangrijk”

Niet per definitie! Een goed passende 
rugzak met 12kg voelt lichter op de
rug dan een slecht passende rugzak met 
8kg vulling. Kleine kans dat de lichtste 
rugzak ook het beste bij jou past.

Indianen 
verhalen

“Echte Meindl’s moeten minstens 
15 jaar mee kunnen gaan”

Mis! Berg- en wandelschoenen gaan 
ongeveer 2500 km mee. Sommige 
wandelaars leggen die afstand al binnen 
een jaar af. Andere pas binnen 15 jaar.
Overgewicht of sloffen versnelt het slijtage 
proces aanzienlijk.

FEITJES
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ACTIE

SANTIAGO DE COMPASTELA 
DOE IK OP M’N SLOFFEN

De Peak Performance R&D afdeling heeft weer iets 
moois ontwikkeld. Na een lange dag ploeteren 

is er geen betere manier je hardwerkende voeten 
te laten opleven dan in deze lounge sokken. 

Ze zijn gevuld met mooie zuivere dons en dat maakt 
ze zeer comprimeerbaar en licht van gewicht. 

Zoek een comfortabele stoel,
een openhaard en een mooi glas wijn. 

De volgende dag loop je weer op veertjes.

55,-/ €27,50

Is het je wel eens opgevallen
hoeveel procent van de tijd het werkelijk regent 

in Nederland? Dat is toch maar 7%! Voor lekkere 
bos- of strandwandelingen in voor- en najaar is 
een softshell dus ideaal. Niet zo waterdicht als 

een hardshell maar veel beter ademend. 
De fleece gevoerde stretch stof voelt zacht aan 
en sluit mooi passend om het lichaam zonder in 
de bewegingsvrijheid te remmen. Natuurlijk is 

ook bij  dit product van Schneider Outdoor op het 
milieu gelet.  www.bluesign.com

De Gecko hood is in een dames en heren model 
in zwart of blauw. Gewicht 660 gram.

GECKO HOOD

199,95 / €99,95

ROLLING THUNDER

Deze watervaste Oertas laat de andere 
bagage kwijlen van jaloezie. De wielen rollen 

op stofvrije lagers en de stof is gewapend 
met visdraad. De YKK ritsen zijn de sterkste 

verkrijgbaar en de lopers zijn afsluitbaar.
Inhoud: 120 liter. Maat: 80x41x36cm. 

Gewicht: 4480 gram.

269,95 / €135,-

Deze 700 ml waterfles met drink cups is 
op te vouwen in lege toestand. De Pack-Up-Cups 
hebben een inhoud van  260 ml en hebben drink 

deksels die je drank op temperatuur houdt. 
De Pack-Up-Bottle werkt met standaard 

waterfilters, en heeft een stevige lus om ervoor 
te zorgen dat de flesdop niet verloren gaat. 

Natuurlijk is de hele kit gemakkelijk te reinigen 
en BPA-vrij.

29,95 / €15,-

PACK-UP DRINK KIT

POWERBANK MET LED LAMP

Daar de zonnepanelen, voor outdoor 
gebruik, nog niet doen wat ze beloven heb je 

onderweg een betrouwbare stroom partner nodig. 
Met deze 6000mAh sterke portable charger 

kun je makkelijk je GPS, smartphone of tablet 
bijladen. Hij is klein, licht van gewicht en heeft 

ook nog een LED lampje. Met een paar van deze 
volgeladen dingen in je rugzak loopt de spanning 
niet meer te hoog op! Een USB naar micro USB 

kabel wordt meegeleverd. 
De overige kabels zijn niet inbegrepen.

De capaciteit van deze oplader is 6000mAh en 
heeft een gewicht van 130 gram. De USB uitgang 

heeft een vermogen van 5V/2.1A.

29,95 / €15,-

Het Australische Sea to Summit heeft een 
duurzame boodschappentas ontwikkeld die maar 

48 gram weegt en in je broekzak past. 
Toch heeft hij een groter volume dan een tas van 

de supermarkt en kan hij 130 kg aan gewicht 
hebben. Gebruik hem vanaf nu altijd voor de 

dagelijkse boodschappen en bespaar het milieu 
honderden plastic zakken. Inhoud 25 liter. Kleur 

lime/black.  Materiaal: Gesiliconiseerde Cordura®

DUURZAME
BOODSCHAPPENTAS

19,95 / €9,95

Schneider 50 jaar jubileumactie

50% korting

50%KORTING

50%KORTING

MAAK KANS OP
EEN CADEAUBON 

VAN €50,-

Laat jouw gegevens achter op onze 
website. Elke 50ste inschrijving 

ontvangt een cadeaubon van €50,-.
Ga naar www.schneideroutdoor.nl

Dit Special edition lockknive is gegraveerd ter ere 
van het 50 jarig bestaan van Schneider Outdoor.  

Licht als een veer en sterk als een zwaard. 
  Het lemmet heeft een titanium finish en het 

handvat is van prachtig afgewerkt Juniper Wood. 
Het mes belichaamt de perfecte balans tussen 

traditie en hedendaags design.
37 G / 420 STAINLESS STEEL / 11 CM CLOSED 

/ 20,5 CM OPEN /9.5 CM BLADE / 0,9 CM 
THICKNESS

49,95-/ €25,-

USEFUL AND BEAUTIFUL
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COLOR YOUR LIFE

Deze Kleurrijke gepoedercoate dubbelwandige 
thermos-fles kleurt je dagelijkse leven. 

Uitgevoerd in geborsteld 18/8 roestvrij staal met 
Click-Close afdichting en gecombineerde deksel 

en beker, houdt hij je drank 24 uur warm. 
Met zijn lage gewicht van 290 gram, is deze 
drinkfles ook prima om drank koel te houden 

tijdens het wandelen. Volume 0,35 l. 
Afmetingen: Ø 7 x 21 cm, hals Ø 4,3 cm.

19,95 / €9,95

LIMITED EDITION

De Olight Tc15SS is uitgerust met een Cree 
XLamp XP-G S2 en geeft maar liefst 125 lumen 
op de hoogste stand. Dat is de hoeveelheid licht 
van 125 kaarsvlammetjes bij elkaar.  Vol open 

brandt hij 70 minuten. De lage stand is 52 lumen 
en dat doet hij 140 minuten. Er is ook een strobe 

mode en die kan blijven knipperen gedurende 
10 uur. De TC15SS wordt aangedreven door 
een enkele AA Alkaline batterijen en heeft 
een sinaasappelschil reflector die donkere 

schaduwen in de lichtbundel uitsluit. 
Het RVS lampje heeft een onbreekbaar glaasje en 
is ook nog waterdicht. Nu in speciale verpakking 

met oranje traffic cone en nylon etui.

69,95 / €35,-

POWDERFACE CASE

Deze lens-vriendelijke goggle case van Arc’teryx 
voert het vocht af van je natte, besneeuwde 

lenzen. Een schuim schotje achter de microfleece 
voering past zich aan aan de vorm van de bril, 

maar is toch flexibel genoeg om de case klein op 
te vouwen wanneer je de skibril op hebt. Absolute 

wannahave voor powderfreaks. Zeker nu ook 
vanwege het eveneens zachte prijsje. Made in 
Vancouver Canada. Gewicht slechts 90 gram. 

39,95 / €19,95

SMALLFOOT GESPOT

In de bergen van Bulgarije is onlangs een 
Smallfoot gespot. Het bleek om een paar 
opblaasbare sneeuwschoenen te gaan. 
Deze geniale uitvinding heeft een beter 

drijfvermogen op de sneeuw dan de gevestigde 
orde sneeuwschoenen. Daardoor kunnen ze 
makkelijk een zware bepakking aan tot een 
totaalgewicht van 130 kg. Ook zijn ze niet te 

slopen en lopen ze zeer licht.
Kijk maar eens op You Tube naar deze 

spectaculaire endurance test:  
http://youtu.be/FLLIL1nf8-4

Gewicht per stuk 486 gram. Kleur rood of zwart.

199,95 / €99,95

PURPLE LIGHTNING

Ga jij deze winter nog op reis naar een gebied 
waar de stroom nogal eens uit kan vallen? 

Ja, dan is dit je ideale reispartner. 
De Petzl Tikka geeft 40 lumen aan diffuus licht. 
Dat is genoeg om net nog over die giftige slang 
te kunnen stappen. Ook makkelijk is dat je de 
handen vrij hebt. Bv met het opzetten van een 

tent of in een onverlicht wc hokje. 
Je kunt hem natuurlijk ook gewoon vasthouden 
als een gewoon zaklampje. O ja, er zit ook nog 

een leesstand op waardoor je nog langer met de 
meegeleverde AAA batterijen doet. Brand duur 

120 uur. Gewicht incl. batterijen 81 gram.

29,95 / €15,-

Selectie producten met 50% jubileumkorting

50% korting

95,- / €47,50

Op hete dagen zweet je op een hike van 
8 uur makkelijk 5 liter water weg. Dat dient wel 
aangevuld te worden en dat lukt niet met een 
gewoon sport bidonnetje. Wel met deze Award 

Winning backpack met 3 liter waterzak. 
De Camelbak Fourteener geeft veel 

bewegingsvrijheid en heeft een geventileerd 
rugpand. Hij zit boordevol handige vakjes en is 
in dames- en herenmodel te krijgen in diverse 
kleuren en maten.  Het vak waar de waterzak 
in zit is geïsoleerd waardoor je water lekker 

koel blijft.  Als je weet wat een losse Camelbak 
Antidote 3l Reservoir normaal al kost, is deze 

complete rugzak nu echt een koopje.

139,95 / €69,95

CAMELBAK RUGZAK

50%KORTING

50%KORTING

OUTDOOR SCHANDAALTJES

Met deze Tirra Women van Teva,
ben je nu schandalig goedkoop uit. 

Onder de functionele dames modellen is het 
ook nog de meest elegante. 

Dus ben jij een studente met backpack ambities 
en een krappe beurs? Sla dan nu je slag!

79,95 / €39,95

Wandelen met bepakking in ongelijk terrein, 
kan een flinke aanslag zijn op de onderbeen 
spieren. Ongetraind kun je er zelfs een flinke 

slijmbeurs ontsteking aan de scheenbenen aan 
overhouden. Door met stokken te lopen hoeven 
de benen minder van de ongelijke ondergrond 
op te vangen. Je wordt dus minder snel moe in 
de benen. Dat compenseert dan weer mooi het 

eigengewicht van de stokken. 

EEN STUK MET EEN STOK

In dit geval 542 gram voor het paar. 
     Geen excuses meer mogelijk dus om geen 
stukken met stokken te gaan lopen. Zeker niet 
vanwege de 50% korting op de aanschaf van 

deze Leki Corklite Speedlock.

5



VAN 9 TOT 12 OKTOBER 2014 vond op het Griekse 
eiland Kalymnos de derde editie van The North Face 
Kalymnos Climbing Festival plaats. Twee werknemers 
van Schneider Outdoor waren door The North Face 
uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Yvonne en ik waren de twee gelukkigen die mochten 
afreizen naar dit mooie evenement. Op donderdag 
9 oktober vertrokken we vergezeld met twee 
afgevaardigden van The North Face en twee retailers 
uit Vlaanderen met het vliegtuig van Schiphol naar 
Kos. Eenmaal geland moesten we ons haasten om de 
laatste boot van die dag van Kos naar Kalymnos te 
halen, dat lukte ternauwernood. Tijdens de overtocht 
was de aftekening van Kalymnos al goed zichtbaar 
door de verlichting op het eiland. Nadat we voet aan 
wal hadden gezet werden we samen met delegaties uit 
Frankrijk, Duitsland en Engeland met een bus naar ons 
hotel gereden.

VRIJDAG 10 OKTOBER begon met een ontbijt 
en het regelen van een scooter. Dat is een ideaal 
vervoermiddel voor een klein eiland als Kalymnos. 
Na het bijwonen van een presentatie van The North 

Face reden we met een grote groep naar de haven. 
Vandaar vertrokken we per boot naar het nabij gelegen 
eilandje Telendos. Voor die dag zouden daar de 
klimactiviteiten plaatsvinden. Onder begeleiding van 
zeer ervaren klimmers als Herve Barmasse en Simone 
Moro, konden we daar allerlei routes klimmen vlak aan 
de rotsachtige kust van het eiland. Een zeer mooie 
locatie, zeker in combinatie met goed gezelschap 
en een aangename temperatuur. Na een intensieve 
dag klimmen was het tijd voor ontspanning op het 
strand en een gezamenlijk diner. In de avonduren 
volgde een “storytelling night” met de ‘legends’ 
Yuji Hirayama, Jean Baptiste Tribout, Patxi Arocena, 
Gerhard Höragher, Ben Moon en Boone Speed. Het zijn 
stuk voor stuk klimmers die aan de wieg stonden van 
het sportklimmen in de jaren 80. Met recht levende 
legenden op het gebied van deze sport.

ZATERDAG 11 OKTOBER mochten we zelf bepalen 
waar we die dag zouden klimmen. Kalymnos is een 
waar klimmers paradijs, pas in 1996 als zodanig 
ontdekt door de Italiaanse klimmer Andrea di Bari, 
met inmiddels enorm veel klimroutes verspreid over 
het eiland. Beïnvloed door de Vlamingen gingen we 

die dag naar het klimgebied wat “Belgian Chocolate” 
wordt genoemd. Gedurende vrijdag en zaterdag waren 
er punten te verdienen door zoveel mogelijk routes te 
klimmen en daarbij woog ook het niveau behoorlijk 
zwaar in de puntentelling. Aangezien Yvonne en ik 
beiden niet zulke ervaren klimmers zijn als menig 
sportklimmer die aanwezig was, deden we niet mee 
voor de podium plaatsen, maar dat was ook niet de 
essentie van het festival. Er heerste een ontspannen 
sfeer, je werd aangemoedigd als je een moeilijke 
passage moest overwinnen en er werd gejuicht als de 
top werd bereikt. De dag werd ‘s avonds afgesloten 
met een prijsuitreiking en een groot feest op het 
strand. Een mooi einde van een zeer geslaagd festival!

Als je een liefhebber bent van sportklimmen dan 
zou ik je zeker aanraden een bezoek te brengen aan 
Kalymnos. Er zijn klimroutes van allerlei niveaus dus 
zowel een beginner als gevorderde klimmer kan zich 
daar prima uitleven. Voor Yvonne en mij was het in 
ieder geval een unieke ervaring om het festival op dit 
eiland bij te mogen wonen!

Joris van der Meijden

REISVERSLAG

TEAMBUILDING
Begin november was het weer eens tijd voor een 
serieus avondje bushcraft. Op zaterdagavond 
vertrokken we met tien collega’s naar Hardenberg 
in het oosten van het land.
Deze plek was uitgezocht omdat er een kunstmatige 
wildwaterbaan is. De volgende dag gingen we daar 
wildwatervaren. Maar ook omdat onze Jan er vandaan 
komt. Hij wist nog wel een bosje waar we de avond 
ervoor even helemaal los konden gaan.

ZWARE RUGZAKKEN
We waren met z’n allen minimalistisch bepakt. Alles 
wat we nodig hadden moest uit de natuur komen. De 
tenten bleven zelfs  thuis. Er moest gewoon onder 
de sterrenhemel geslapen worden. Toch waren de 
rugzakken zwaar..... (Het gerucht gaat dat er nogal wat 
drank meegesmokkeld is sssst...)

KOMPASLEZEN
De dames uit het gezelschap kregen kaart en kompas. 
Begin en eindpunt waren reeds gemarkeerd.  Ze 
gingen van start. De rest sjokte er al grappend 
achteraan. Maakte in feite niet uit waar we uitkwamen. 
Een open plek in het bos voldeed. Onderweg stuitten 
we nog op een groot meer. Ideale plek om de 
watervoorraad aan te vullen. Wel eerst even gefilterd.

BIVAK
Midden in het grote donkere bos werd het kamp 
gemaakt. Eerst moesten we maar eens een mooi 
vuurtje maken. Daar dachten alle heren in het 
gezelschap verstand van te hebben maar  na wat 
gesteggel werd de vuur meester aangewezen. (ikke) 
Die moest zorgen dat het vuurtje van een net formaat 
bleef. Iedereen schoof aan. Kris demonstreerde nog 
even wat technieken open vuur koken en de rest begon 
aan de drankvoorraad. Als snel werd het erg gezellig.

DE VOLGENDE OCHTEND
Na het kamp opgebroken te hebben volgens het
“leave no trace”  principe gingen we op weg naar 
de wildwaterbaan. Na een paar uurtjes lopen kwamen 
we aan op de parkeerplaats van de kanoverhuur. 
De wetsuits werden aangetrokken en de spatzeilen 
aangedaan. We hadden een paar profs ingehuurd 
om onze skills wat op te vijzelen. De groep werd 
verdeeld in de zekeren en de minder zekeren en daar 
gingen we dan. Echt leuk! Alle technieken werden 
doorgenomen en het was ook nog eens prachtig weer. 
Een onvergetelijk weekend!

SCHNEIDER
Teambuilding with

VERSLAG
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HELIO PRESSURE SHOWER

Stel je voor. Je hebt de hele dag in het 
water gelegen. Wachtend op die ene 

fantastische wave.  Het is al fris aan het 
worden nadat het zonnetje is vertrokken. 
De Helio heeft de hele dag in de zon op 
je staan te wachten. Je stapt uit je natte 

wetsuit en gaat vervolgens 7 minuten lang 
onder een heerlijk warme douche. Daarna 
stap je droog en warm in je auto en rijdt 

weer op huis aan. 
Gewicht 710 gr. Prijs € 109,95

WEAR FOR NUNS 
& KNOCKOUTS

Nieuw in Nederland. Hippe Noorse dames 
kleding van Kari Traa. In principe is het 

thermo ondergoed wat er zo goed uit ziet 
dat je er ook gewoon in kunt rennen of 

speedhiken. Or whatever....

THE MAVERICK COLLECTION

Millican Dalton was een avonturier die 
begin 1900 de stad verliet. Van bijna niets 

maakte hij bijna alles wat hij nodig had. 
Zijn motto was “simplicity, functionality and 
sustainability for life. Deze rugzakken zijn 
door hem ontworpen en nu weer opnieuw 
uitgebracht. Maar dan nu van Millican x 

Bionic Canvas. Oersterk materiaal wat uitzet 
en daardoor dicht trekt als het nat wordt.

Medio Februari 2015 in de winkel.

OR ALPINE BIVY

Deze bivakzak is van een heel speciale 
Gore-tex  soort gemaakt. Namelijk 

GORE-TEX® Respiration Positive™ 3L. 
In tegenstelling tot de Gore-tex laminaten 

die ze voor jassen gebruiken is dit laminaat 
niet alleen waterdamp doorlatend maar ook 

nog luchtdoorlatend.  
Mocht je ‘s nachts onder sneeuwen, dan 
filtert het laminaat voldoende lucht uit de 

sneeuw om ‘s morgens gewoon weer droog 
wakker te worden.

Met z’n 907 gram is deze bivak zak een 
veel betere keus dan de meeste 1 persoons 
dubbeldakstentjes van een kilo van dezelfde 

prijs. (€ 269,95)

preview 2015

OP MAAT GEMAAKTE INLEGZOLEN 
VAN SCHNEIDER HEBBEN EEN AANTAL 
VOORDELEN:

De Sidas Custom Fit zolen zijn speciaal voor 
in wandel- en bergschoenen. In tegenstelling 
tot de meeste steunzolen, hebben ze een 
betere vocht afvoer. Je voetzolen blijven dus 
droger en dat voorkomt blaren.
� 
De spieren in je onderbenen krijgen rust. 
Daarmee voorkom je, tijdens lange wandelin-
gen, zere knieën of ontstoken scheenbenen. 
� 
De zolen zorgen er ook voor dat je voet niet 
verlengt tijdens het afwikkelen. Dat voorkomt 
blaren op de bal van de voeten, maar ook 
hete en vermoeide voeten.
� 
Doordat de zolen belast gemaakt worden 
verandert je stand niet. Daar je spieren aan je 
stand gewend zijn hoef je niet te wennen aan 
de nieuwe zolen.
� 
Door de goede drukverdeling onder de voet 
worden veel voetklachten, waar normaal een 
correctie voor nodig is weggenomen.

* Uitgezonderd aanbiedingen

DE HELE MAAND DECEMBER 
GRATIS SIDAS CUSTOM FIT ZOLEN

TWV €79,95

ACTIE

Gratis

1

2

3

4

5

*
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Op zaterdagavond 20 december wordt in Vught de 
Longest Night Trail georganiseerd. Schneider Outdoor 
is hoofdsponsor van het unieke event. Graag vieren we 
met onze trouwe klanten, dat na de langste nacht,
de dagen weer gaan lengen. 
 
Tegen het donker gewapend met niets meer dan 
een hoofdlampje verjagen we samen de duisternis.  
Voor elke deelnemer een geschikte afstand. 
U kunt zich inschrijven voor de 5 en 10 km. Er is tevens 
een spannende wandel-fakkeltocht van 3 km. 

De eerste start is om 19:00 uur en we verwachten de 
laatste loper rond 20:30 uur over de finish. Ongeacht 
leeftijd, niveau of doel, er is een Longest Night Trail 
voor iedereen. De drie parcoursen zijn voor het 
grootste gedeelte onverhard en lopen door bossen en 
velden. Gegarandeerd spectaculair. 

Het evenement zal daarnaast aangekleed worden door 
muziek en een vuurspektakel. En naderhand kan er 
genoten worden van een hapje en een drankje op een 
sfeervolle locatie. 

De organisatie heeft zich tot doel gesteld om zoveel 
mogelijk mensen een leuke, inspirerende sportavond 
te bezorgen. We nodigen jullie dan ook graag uit om 
deel te nemen aan de Longest Night Trail. 
Inschrijven kan tot 14 december en het aantal 
startplaatsen is beperkt. 
Ga dus snel naar www.longestnighttrail.nl 

EVENEMENT
A

C
T

IE

50%KORTING

GRATISHOOFDLAMPJEBIJ DEELNAME

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:
Maandag 13:00-18:00 uur* 
Din | Woe | Vrij  09:00-18:00 uur 
Donderdag 09:00-21:00 uur
Zaterdag 09:00-17:00 uur
Zondag 13:00-17:00 uur

* Vanaf januari 2015 zijn wij gesloten op maandag.   

Creatie: demeidenvan.nu | Reclame Adviesbureau
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden    

BERGEN MAGAZINE 
FELICITEERT 
SCHNEIDER OUTDOOR 
MET HUN 
50 JARIG JUBILEUM

Bergen Magazine biedt 50% korting op een 
jaarabonnement (5 nummers).

Een heel jaar kost nu slechts €14,95

Ga naar onze site en word lid. Dit kan via 
de onderstaande link of via de QR-code.
http://bit.ly/korting50


