
nr. 21

Y
O
U
R
 
P
E
R
S
O
N
A
L
 
G
U
I
D
E

Schneider Outdoor Journaal

w i n t e r  2 0 0 7

“Gore-tex onder
 de loep”

Gore-tex heeft zijn membramen vernieuwd. In dit artikel uitleg over 

de nieuwe laminaten.

“A Sister’s Hop
e”

Colette loopt voor A Sisters Hope de 60K loop. Hiermee hoopt zij 

geld in te zamelen ter ondersteuning van medisch wetenschappelijk 

onderzoek tegen borstkanker.

Winterlaarzen
Hip & Warm  van Meindl

Winter Crocs

Schneider Outdo
or Sponsor Yuko

n Quest

Onze bikkel uit Rotterdam Wilco van de Akker gaat in januari 2008 

als eerste mens de Yukon Quest te voet afl eggen. 

Waterproof whee
lpack met terre

inbanden

Patagonia’s wheelpacks worden in dit artikel uitgelicht. 

Actie 50% korting.

Wannahaves
Vijf hebbedingen smakelijk beschreven. 

AANRADER:Mkuze 
falls

Voor als je nog even geen zin hebt in de kou!

Boulderaars op 
het slappe koor

d

Nieuwe rage in het klimmerswereldje. Koorddansen op een spanband 

tussen twee bomen, twee auto’s of zelfs over een ravijn.

Nordic Walking 
stokken actie

Diverse modellen van Leki en Exel in de aanbieding.

Indianenverhale
n



Gore-tex 
onder de loep
Bij Gore technologie zou je kunnen denken 
aan wc ontstoppers of zoiets maar in dit 
geval gaat het over de technologische 
ontwikkelingen van W.L. Gore Associats inc., 
de makers van Gore-tex.

De Gore-tex membramen die in kledingstukken verwerkt worden zijn voor deze winter namelijk veranderd. We gaan in dit artikel eens haarfi jn 
uitleggen wat nu precies wordt bedoeld met: Pro Shell, Performance Shell, Soft Shell en Paclite Shell.        

Maar we zullen eerst eens beginnen met wat Gore-tex nu precies is. Buiten het feit dat het een erg prijzig goedje is, is het Gore-tex membraam de kern 
van alle Gore-tex producten. Het bevat meer dan 1,4 miljard poriën per cm2. Deze poriën zijn 20.000 keer kleiner dan water, maar 700 keer groter dan 
waterdamp. Hierdoor kan regen en wind niet door het membraam maar zweet en condens in dampvorm wel. De lichaamswarmte zorgt voor de ver-
damping van vocht die dan het membraam verlaat door een drukverschil. Dat proces vindt echter alleen plaats wanneer de onderlagen ook meewerken. 
Deze onderlagen mogen dus absoluut geen vocht opnemen en vasthouden. Goed thermo ondergoed en echte fl eece doen dat niet. Deze zijn dus 
prima in combinatie met een Gore-tex jas. Vervang je echter 1 van de lagen voor bv katoen dan gaat de ademende werking acuut verloren. Dit katoen 
zal eerst alle condens en zweet opzuigen tot het verzadigd is en kletsnat. Daarna zal het vocht pas langzaam gaan verdampen. Dit kost echter zoveel 
lichaamsenergie dat je onbedoeld versneld afkoelt. Blote armen in de Gore-tex jas werkt ook niet. (tenzij de jas gevoerd is) De armen geven onbedekt 
te weinig warmte af om voor een snelle verdamping te kunnen zorgen. De koelere regen die op de mouwen van de jas valt versterkt het condens effect 
nog eens. Dit is waarschijnlijk heel herkenbaar voor veel lezers die in een Gore-tex jas naar hun werk fi etsen. En dat zijn er nogal wat in Nederland. 
Maar ja, wie gaat er nu keurig in zijn drielagen systeem naar het werk. Meer driedelig pak.

In de geavanceerde regenkamer kunnen verschillende regencondities 
worden gesimuleerd 

  
Op de comfortbank worden testresultaten van het laboratorium 
vergeleken met het subjectieve oordeel van mensen. Hier wordt het 
fysiologische effect getest.

Om er borg voor te staan dat je geen onzin koopt worden alle Gore-tex 
producten voor ze een label krijgen in een lab onderworpen aan 4 zware testen.

Test 1 De regenkamer Test 2 De comfortbank
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Om ervoor te zorgen dat mensen niet in een Gore-tex golfjack gaan klimmen en vervolgens niet tevreden zijn over de performance van hun dure 
Gore-tex jas, heeft W.L. Gore 4 productklassen gemaakt.

2. Performance Shell. Hier gaat het minder om duurzaamheid maar staat comfort centraal. De 
Performance Shell is meer uitgewerkt maar daardoor ook zwaarder dan de Pro Shell. Hier zijn ook 
2- en 3-laags varianten te krijgen maar de nadruk licht hier op 2-laags. De losse dunne voering 
zorgt voor extra comfort, door als een soort condensbuffer te dienen. Dat betekend dat er wat 
minder gelet hoeft te worden of de onderkleding wel helemaal klopt. Door het brede inzetgebied 
van de Performance Shell is hij in vele kleurvariaties te krijgen.

Voorbeelden van toepassingen zijn: Wandelen, recreatief fi etsen, watersporten en golven. 

1. Pro Shell. Deze producten zijn ontworpen met de meest robuuste, extreem goed ademende 
laminaten. Een kledingstuk krijgt het Pro Shell label als het geschikt is voor de extremere vormen 
van buitensport. Zowel de voeringstof als de buitenstof zijn zeer slijtvast waardoor een jarenlange 
waterdichtheid gegarandeerd is. Alhoewel er 2-laags en 3-laags varianten zijn van het Pro Shell zijn 
de meeste toch wel 3-laags. Dat betekend dat de buitenstof, het Gore-tex membraam en de 
voeringstof aan elkaar gelamineerd zijn en daardoor minder slijten. Bij een 2-laags hangt de voering 
er los in.  Pro Shells hebben een zeer sportieve uitstraling en zijn overwegend fel van kleur. 

Voorbeelden van toepassingen zijn: Alpinisme, professioneel zeilen en ijsklimmen.

3. Soft Shell. Hier moet er wel Gore-tex voor. Gore-tex Soft Shell dus. Ze zijn namelijk ook weer 
net zo waterdicht. (De term ‘Soft Shell’ los wordt momenteel ook algemeen gebruikt voor stret-
chende windjacks.) De meeste Gore-tex Soft Shells zijn gemaakt van zachte soepele, en stretchen-
de buitenstof, met een warme dunne fl eecevoering. Ze zijn ontworpen voor minder kledinglagen 
en meer bewegingsvrijheid in koude klimaten. Een Gore-tex Soft Shell herken je aan zijn  prachtig 
gedekte kleur en chique / sportieve uitstraling.  

Voorbeelden van toepassingen zijn: Wintersporten als (tour)skiën, telemarken, en 
sneeuwschoenwandelen. 

4. Paclite Shell. De keuze valt hier op de lichtste lamininaten met het kleinste pakvolume. Hele 
dunne buitenstof dus met daar tegenaan een carbon-versterkt Gore-tex membraam gelijmd. 
De voering is weggelaten. Het laminaat zelf heeft door de (maar) 2 dunne lagen het hoogste ade-
mende vermogen in een vochtige omgeving. Wel is hier noodzakelijk (door het ontbreken van een 
voering) dat de onderkleding van het juiste materiaal is en dat het ontwerp ventilatie ritsen heeft. 
Als je daar rekening mee houdt is de Paclite Shell zeer breed inzetbaar. Natuurlijk hoop je hier dat 
de Shell zolang mogelijk in je rugzak blijft zitten.

Voorbeelden van toepassingen zijn: Reizen, bergwandelen, huttentochten en andere trekkings.
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In deze test wordt de weerstand tegen slijtage van het weefsel getest 
met een machine die eindeloos met staalwol of schuurpapier over de 
stof wrijft.

Lekkage na knikken en trekken bij heftige kou kan 
een groot probleem zijn. Veel stoffen kunnen dan 
onder spanning scheuren. Alle Gore-tex laminaten 
moeten deze test urenlang kunnen doorstaan.
 

Test 3 De martindale-test Test 4 De knik- en trektest
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Gore
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hier
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te zijn!



Beste Daan,
 

Je ontvangt van mij deze mail omdat ik hoop dat jouw bedrijf me gaat 
steunen in mijn strijd tegen borstkanker.
 

Op 6 en 7 oktober aanstaande, loop ik mee met vele anderen in A Sister’s Hope 60K, een tweedaagse 60 kilometer lange wandeling, van Amersfoort naar Amsterdam. Ons doel is heel duidelijk: een groot geldbedrag ophalen om meer en beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. We proberen op deze manier een grote stap te zetten naar genezing.
 

1 op de 9 vrouwen krijgt borstkanker. Van elke 200 borstkankerpatiënten is er één man. In de leeftijdscategorie 40 tot 55 jaar is bij vrouwen borstkanker doodsoorzaak nummer 1! Meer dan 1,2 miljoen mensen wereldwijd krijgen dit jaar de diagnose borstkanker. 3287 mensen krijgen die diagnose vandaag de dag te horen. 
Meer informatie over de organisatie en het doel kan je vinden op de website: www.asistershope.org. De wandeling zal gehouden worden op 6 en 7 oktober 2007 in de oktober borstkanker awareness maand.

Lieve Daan,
 

Je hebt mij gesponsord voor A Sister’s Hope 60Km wandeltocht op 6 en 7 oktober. 

 
Het was een heel mooi en bijzonder weekend. 

Dank voor je sponsoring ! 

De route van 60 kilometer van Amersfoort naar Amsterdam was heel mooi; langs 

Baarn, overnachting in mijn tentje (met nachttemperatuur van 6°C) in Bussum, 

Muiderslot, over heidegebieden en langs de mooie wateren van Nederland. 

Onderweg was het soms zwaar, soms emotioneel, maar ook ontzettend gezellig. En 

uiteraard was het dat weekend geweldig mooi weer. Beter konden we het niet tref-

fen. Uiteindelijk werden alle lopers samen binnen gehaald door vrienden en familie 

in het historische Olympisch Stadion in Amsterdam. Met name de binnenkomst en 

de slotceremonie waren zeer indrukwekkend en emotioneel. Door deze tocht heb ik 

weer veel positieve energie gekregen. Ik raak er niet over uitgepraat.

 
Nogmaals heel erg bedankt voor je sponsoring. Ik hoop dat mijn bijdrage volgend 

jaar nog hoger is en de loop weer zo’n succes zal zijn.

Veel liefs, Colette

Colette Fiolet is een van onze trouwe 
klanten en zeer fanatiek wandelaarster.

Op 22 augustus schreef Coco 
(zoals ze zichzelf noemt) het volgende:

‘A Sisters Hope’

Omdat ik het zeer kan waarderen waneer ik iemand belangeloos zie 
zweten voor het welzijn van andere (en omdat ik haar toch al 
een kanjer vind) had ik besloten de wandeltocht te sponsoren. 

Op 19 0ktober schreef ze me het volgende terug:
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Wil je als lezer van het Schneider Outdoor Journaaal ook helpen in de 
strijd tegen borstkanker dan kun je een donaties overmaken aan: 

Stichting A Sister’s Hope, 
postbank rekeningnummer 2947137 
onder vermelding van Colettes deelneemsternummer 1126

Stoer de winter in!
 

Meindl kennen we natuurlijk allemaal van de 
bergschoenen. Maar ze maken ook al jaren 
prachtige laarzen. Deze leren versie heeft 

een gore-tex liner en wollen voering. Ze zijn 
warm, waterdicht en bieden veel grip op 

sneeuw en ijs. Aanschaf is meteen een goed 
excuus om eens even lekker romantisch uit te 

gaan waaien op het winterse strand. 

€

NIEUW!

Santa bring me warm feet!
 

Lekkere warme wollen winter crocs.
Verkrijgbaar in zwart, rood, khaki, bruin, 

rose en lichtblauw. 
Prijs kid’s 39,95 / mamma’s 49,95

€
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Wist je dat:
Yvon Chouinard, de oprichter en huidige 
eigenaar van het Amerikaanse merk 
Patagonia, WL-Gore in de jaren 70 opdracht 
heeft gegeven een laminaat te ontwikkelen 
waar een lichtgewicht klimjas van gemaakt 
moest kunnen worden. Jawel..de huidige 
Gore-tex jas. Dit ter vervanging van de veel 
te zware wax jas. Gore-tex werd in die tijd 
voor heel andere zaken gebruikt zoals voor 
kunstaders. 
 
En wist je dan dat:
Deze zelfde Yvon Chouinard zo ook de fl eece 
trui op zíjn naam heeft staan. De gewalkte 
(vervilte) wollen trui uit die tijd was voor 
klimdoeleinden erg zwaar. Samen met 
Malden Mills ontwikkelde hij Synchilla fl eece. 
(het huidige Polartec)

ROTTERDAM,  Wilco van den Akker uit Rotterdam wil als eerste mens de Yukon Quest non-stop te voet afl eggen. Deze bare tocht over 1.600 
kilometer dwars door Alaska en het noorden van Canada staat bekend als de `zwaarste hondenslederace ter wereld’.

€
€

€
€

€
€

Nu heeft Yvon zich ook op een ander vlak begeven. Dat van de wheelpacks.
Wheelpacks met een ‘hoge bodemspeling’ wel te verstaan. Hierdoor rijdt de tas 
ook moeiteloos over ruw terrein. Maar dat is nog niet alles. Door de (radio 
frequentie) gelaste naden en waterdichte ritsen is de tas volledig weersbesten-
dig. En supersterk! Een dubbele laag ballistic nylon voorkomt slijtage door wrij-
ving. (Zoals ondersokken blaren voorkomen). Door de ‘dokterstas opening’ is de 
tas makkelijk te laden. Een prismatische zelfrefl ecterende liner maakt het zelfs 
mogelijk gemakkelijk je spullen te vinden bij slecht licht. Toptassen dus!

Nu zijn deze ‘weathersheds’ alleen een 
beetje heel erg duur...... Normaal dan, want 

alleen bij Schneider Outdoor zijn ze nu met 
fi kse korting te koop.

Bejaarden krijgen zelfs levenslange garantie 
(grapje) iedereen krijgt dat natuurlijk!

67 liter 102 liter35 liter

Een krant schreef eens: Vandaag gaat van start de avontuurlijkste hondenslederace ter wereld. Vanuit Fairbanks – Alaska 
vertrekken mens (de musher) en honden (Alaskaanse Huskies, Siberiërs, Malamuten en husky/
herdershond-mengsel) naar het Canadese Whitehorse. Ze leggen een 1600 kilometer lange route 
af die 100 jaar geleden een levenslijn was voor bonthandelaars, goudzoekers, missionarissen en 
postkoeriers. De wedstrijd gaat door één van de grootste wildernissen op Aarde. In Alaska noemen ze 
zich zelf ‘The last frontier’, een verwijzing naar het heldhaftige pioniersverleden van het Amerikaanse 
Wilde Westen. En zo is het ook.  Alaska is de grootste Amerikaanse staat waar haast niemand woont.

Waarom wil iemand zoiets doen? Wilco van den Akker: “In deze gebieden lijkt de tijd stilgestaan te 
hebben. Mensen zijn nog met de puurste vorm bezig van bestaan, het overleven. Geen luxe, geen 
contact met de drukte en bezigheden van ons bestaan. Het contact met deze mensen, het wildleven 
en de weersomstandigheden maakt dit soort tochten interessant. Het ervaren van de fysieke en 
mentale componenten versterken de ervaringen die je opdoet en zorgt dat je groeit als mens”. 

Natuurlijk staat Schneider Outdoor in samenwerking met Arc’teryx, Wilco ook deze tocht weer 
bij met alleen het beste materiaal verkrijgbaar. In het volgende journaal zullen we hem op de voet 
gaan volgen.

Meer informatie over de loopprojecten van Wilco van den Akker op: www.planetbyfoot.nl.

Het uiteindelijke verslag komt in het Outdoor Journaal voorjaar 2008. 

Persbericht nieuwsbank. 14-09-2007

 de Yukon Quest te voet volbrengen.
Nederlander wil als eerste ter wereld

Weatherproof wheelpack met tereinbanden

50%
korting



Dit snowsports jack is ontwikkeld voor 
de absolute top avonturiers. De basis 
is een softshell met protectors in de 
schouders en armen. Het uitneembare 
binnenjack is eveneens een softshell 
met uitneembare rugprotector. Deze 
is ook los te dragen bij goed weer. Ver-
der is het superjack natuurlijk ook nog 
voorzien van een speciale goggle en 
mp3 pocket, powderskirt, pitzipps en 
recco. Nog een waanzinnig leuk detail 
zijn ‘the dailing tool’ om je telefoon 
met handschoenen aan te kunnen 
bedienen en een ‘deluxe goggle wipe’. 
Ook in zwart verkrijgbaar.

Nog niet zo lang geleden zat de skiër strak in 
het pak terwijl de boarders zich profi leerde 
met een super baggy outfi t. Met de komst van 
extreemcarvers namen ook veel skiërs zich 
de freestyle look aan. Nu is voor de skiërs het 
softshell tijdperk aangebroken. Hiermee is de 
nieuwste look ontstaan. Broek en jack zijn in 
dezelfde unie kleur, liefst gedekte tinten en 
4-way stretch. Passend zittend dus, maar 
met veel bewegingsvrijheid. Ook de helm 
ontbreekt niet in dit beeld. Net als de MP3 
speler.  Salomon combineert nu beide door een 
helm met ingebouwde headset op de markt te 
brengen. 

Nieuwe look de piste op!

€

De Medikeeper is een medisch hulp- en reisdossier op USB stick waarop je alle gegevens opslaat 
die belangrijk zijn als er iets met je gebeurt. Denk hierbij aan bloedgroep, medicijngebruik en 
contra-indicaties, maar ook aan contactinformatie van familie die je in geval van nood wilt laten 
waarschuwen. Dankzij dit kleine apparaatje kom jij nooit als onbekende in een ziekenhuis terecht! 
Invullen is eenvoudig en kun je zelf doen door je gegevens in te voeren op de diverse voorgedrukte 
pagina’s. Voer je gegevens in het Nederlands in en het wordt automatisch vertaald in het Frans, 
Duits, Engels en Spaans.

MedikeeperMedikeeper

€

LAB

Wannahaves
trends en hebbedingetjes

Biomimetics is de wetenschap die biologische 
structuren en functies, die door miljoenen jaren 
evolutie ontstaan zijn, gebruikt voor engineering 
van producten.  Het Zweedse POC lab ontwierp 
hun ‘Spine Ergo’ rugbeschermer naar het voor-
beeld van.......
Het zal toch niet? Jawel, een mestkever.
Verkrijgbaar in 3 maten XS-S, M, L-XL

Toon eens wat ruggengraat!

€

trends en hebbedingetjes

Met deze ‘Covert Avalung’ van Black 
Diamond is je overlevingskans onder 
een lawine meteen een stuk groter. 
(mits je ook een lawinepiep bij je 
draagt) Reddingswerkers hebben 
ruim een uur langer de tijd je onder 
de sneeuw te vinden. 
De ingebouwde Avalung (luchtfi lter) 
zorgt hiervoor. Verder is er in en 
aan de tas ook nog plek voor ski’s, 
sneeuwschep, probe, stijgijzers, 
pickel, ijsbijl en stokken. 
Inhoud 22 liter. 

Outback protection 

€

€
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Vroeger beklom men een berg 
omdat men wilde weten wat er 
boven te doen was of dat men 
erover heen moest. Tegenwoordig 
wordt er meer geklommen voor de 
prestatie. Het zogenaamde ‘sport-
klimmen’ dus. De laatste variatie 
hiervan is ‘boulderen’. Boulderen 
is een trainingsmethode waarbij 
de klimmer niet gezekerd is. De 
gebruikte rotsen zijn niet hoog en 
hebben vaak een sterke overhang. 
Hier wordt dan de zogenaamde 
‘bouldermat’ onder gelegd om op 
te kunnen vallen. Deze bouldermat 
wordt ook gebruikt om eens fl ink te 
relaxen tussen het klimmen door. 
Om de tijd een beetje te doden 
wordt dan nu ook nog een slackline 
opgespannen. Maar niet alleen voor 
de fun. Ballans en concentratie 
worden bij het slacklinen fl ink op de 
proef gesteld.
 
Een slackline set bestaat uit een 
band van tussen de 25 en 50 meter, 
met spanratel en karabiners. Voor 
Nederland aankomend voorjaar 
te koop bij Schneider Outdoor va. 
ongeveer 50 euro. 

Onder klimmers is na het boulderen weer een nieuwe  rage ontstaan. De sport heet ‘slacklining.’

Boulderaars op het slappe koord

Nog even geen zin 
in de kou?

Het was 2 november vroeg in de ochtend dat 
mijn vrouw, ik en een bevriend stel, de huurauto 
ophaalde op het vliegveld van Johannesburg 
Zuid Africa. De route was gezet op Kwazulu 
Natal. Daar ligt namelijk op vijf uur rijden het 
Mkuze falls private game reserve. We hadden 
gepland daar drie nachten door te brengen om 
vervolgens verder te trekken.

M K U Z EFalls
AANRADER!!

Natuurlijk zijn er nu ook weer gekken opgestaan 
die dit wel eens willen proberen over een ravijn. 
Of in het geval van deze foto over Merced 
River.  ‘Walk on water’ noemt Dean potter zijn 
gewaagde actie.

De lodge lag midden in een gigantisch wildpark 
op een berghelling. Met uitzicht op de Mkuze 
falls. Een prachtige waterval met wilde rotspar-
tijen. In de lobby hing een foto van Prins 
Bernard. Mkuze falls bleek ook één van zijn 
favoriete plekken te zijn. Zittend op de veranda 
voor onze hut zagen we de olifanten baden 
in de rivier. De hut was een soort luxe tent 
voorzien van alle gemakken. Door de stoffen 
wanden kon je ‘s nacht de leeuwen horen 
brullen. Dat maakte het ook wel een beetje 
spannend want door het ontbreken van hek-
werk was de kans er zomaar dat je oog in oog 
kon komen staan met zo’n rakker. Dat is geluk-
kig niet gebeurd. Meteen de eerste ochtend om 
5 uur gingen we op ‘game drive’ Omdat het een 
privé park is mocht de Ranger ons overal heen 
gidsen.  (Dit in tegenstelling tot veel nationale 
parken waar je keurig op de weg moet blijven.) 
De korte afstand die we hierdoor tot ‘Big 5’ 
konden krijgen, leverde meteen al spectacu-
laire foto’s op van neushoorns, buffels en een 
cheeta met jong. Terug in de lodge werden we 
verwacht voor het ontbijt waarna we op een 
‘game walk’ gingen. Het gevoel dat dit niet on-
gevaarlijk is gaf me een waanzinnige kick. Het 
enige wat nog tussen ons en het wild stond

was het geweer van de ranger. Na twee uur 
lopen vervolgde we onze dag met de lunch 
(heerlijke wijn!) Deze werd opgevolgd door een 
paar uurtjes van luieren en zwemmen waarna 
de high-tea van start ging. Dit taartjes eet-
festijn werd snel opgevolgd door de ‘afternoon 
drive’. Rond half zeven stopte de open land-
rover en we stapte uit. Achteruit een houten 
kist verscheen een tafeltje, een kleedje en een 
drankje. Genietend van een lekker glaasje zagen 
we de roodkleurende zon achter de bergen 
verdwijnen.  Op de weg terug naar de lodge (in 
het pikke donker) stranden we in een kudde van 
wel 60 olifanten. Omdat ze kleintjes hadden 
brak de paniek uit. Aan alle kanten kwamen ze 
uit de busch en begonnen wild door elkaar te 
rennen. Met ons in het midden! Dat liep door 
de kundigheid van de ranger gelukkig goed af. 
Ondertussen was in de lodge voor ons al een 
vuurtje aangestoken waar we dan ook weer 
hartelijk ontvangen werden met sherry en een 
heet doekje voor de vieze handen. Het diner 
dat er op volgde was van ongekende kwaliteit. 
Uiteindelijk lagen we al vroeg maar voldaan op 
één oor. De rest van de dagen die volgden in 
Mkuze waren even aan deze geweldige ervaring. 
Wat werden we verwend.

Kijk voor meer op www.mkuzefalls.com



Naam

Adres

postcode

Woonplaats

*Email

*Het email adres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te houden wanneer het 
nieuwe Journaal op de site staat.

✂

Ik download voortaan het Outdoor Journaal

Ik blijf graag per post het Outdoor Journaal ontvangen

Ik stel geen prijs meer op het Outdoor Journaal

Schneider Outdoor
Verwersstraat 10-16
5211 HW Den Bosch

Graag de bon invullen, uitknippen en opsturen naar Schneider 
Outdoor Den Bosch.

Alvast bedankt! 

Outdoor Journaal 
nu ook te downloaden op www.schneideroutdoor.nl

Plak hier

uw postzegel

20% kortingop diverse modellenstokken vanLeki en Exel

Roddel je rot
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft 
uitgewezen dat vrouwen (in tegenstelling tot 
mannen) door veel te praten een stofje aan-
maken waardoor ze zich beter gaan voelen. 
(neurotransmitters)
Als je dat gegeven nu combineert met de 
eeuwige slanke lijn kom je al snel bij de 
Nordic Walking sport uit. Dat is fl ink 
bewegen en kletsen tegelijk.

Dus dames, voor een feelgood extraordinaire 
snel naar Schneider Outdoor want daar zijn 
nu alle stokken van Leki en Exel in de 
aanbieding met wel 20% korting.

Nordic Walking stokken actie

over
outdoorstuff

Indianen-
    verhalen

‘Dure jassen kun je het beste naar 
de stomerij brengen’

Wollen jas prima! Goretex...? 
Nou nee. Gewoon in de 
wasmachine op 40 graden en 
daarna warm stoomstrijken 
met een theedoek ertussen. Het 
afparelende effect wordt dan 
opnieuw geactiveerd.

‘Als het maar lang en hard genoeg regent 
is niets waterdicht. Ook een Gore-tex jas 
niet’.

Met genoeg druk pers je water inderdaad 
overal doorheen. Tussen de schouder-
banden van de rugzak en de jas wordt de 
waterdruk maximaal 2 BAR. Gore-tex kan 
gelukkig ruim 8 BAR aan.

‘Een Gore-tex jas is minder benauwd 
dan een gewone regenjas’.

Met alle ritsen dicht kan een Gore-tex 
jas ook een benauwd gevoel geven. 
Gore-tex ademt waterdamp uit maar 
houdt de warmte binnen. Doorluchten 
doe je door de ventilatieritsen open te 
zetten.

In een Gore-tex jas ga je niet zweten’

Zweten doe je altijd. Je ondervindt er 
alleen minder hinder van in een 
Gore-tex jas.

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   

‘Nadat ik mijn Gore-tex jas gewassen 
had, was hij niet meer waterdicht’

Waarschijnlijk is de oorzaak te veel 
waspoeder geweest. De poriën zitten 
nog vol zeepresten waardoor de jas 
niet meer ademt . De nattigheid in de 
jas is condens. Voortaan Sportwash 
gebruiken!


