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De LaCrosse laarzen die je nu bij ons in de winkel vindt zijn ook duidelijk anders 
dan de gewone regenlaarzen die we hier in Nederland gewend zijn. Ze hebben 
net als de betere trekkingschoenen een stevige zool waar je de ondergrond 
niet doorheen voelt en een goede demping en afwikkeling. Hierdoor zijn ze dus 
ook goed als wandellaarzen te gebruiken. Verder hebben ze een uitneembaar 
voetbed en een neopreen voering.
Ideaal voor bv hondenliefhebbers die iedere dag nat gras opzoeken. Een paar 
hoge Gore-tex bergschoenen is ook goed waterdicht maar houdt iedere dag 
nat worden maar een jaar vol. Dan wordt het leer hard en gaat het breken. Ook 
mensen die reizen boeken naar Spitzbergen of de Noordpool zijn potentiële 
klanten. Ze moeten dan vaak van de boot af en het ijs op door een laagje water.

Het begon allemaal in het jaar 1897 in Wisconsin, USA. Gateway no 1. was 
een handelspost aan de Mississippi River waar pelsjagers en goudzoekers hun 
voorraden insloegen. In 1850 was er een stadje ontstaan en werd de naam 
veranderd in La Crosse. Dit ter nagedachtenis aan een indiaans spel wat daar 
voor het eerst gezien was. Op Indian Hill, een stuk land wat eens in het bezit 
was van ‘Buffalo Bill’, werd de La Crosse Footwear factory gesticht. Vanaf het 
begin maakten ze schoeisel van natuurlijk rubber en hebben tot de dag van 
vandaag die traditie van vakmanschap weten vol te houden.

raften met de
raftrookies!

la Crosse

Tijdens de zomer van 2007 ontstond damesraftteam Raftrookies, een team 
bestaande uit 7 sportieve dames, die wekelijks trainen bij de Maaslandse Kano 
Vereniging (MKV) te Oss. Nadat eerder een herenteam van deze kanoclub had 
meegedaan aan het NK Raften raakten ook de dames enthousiast over deze 
avontuurlijke en nog wat onbekende sport.

Raften, met een rubberen vlot een rivier afvaren, wordt voornamelijk op 
wildwater gedaan. Velen zullen het wel kennen van vakanties in bijvoorbeeld 
Nepal, Turkije, Costa Rica of Canada, maar ook bijvoorbeeld Zuid Frankrijk heeft 
mooie rivieren om te kunnen raften. Wedstrijden in de raftsport bestaan vaak 
uit een 4-tal onderdelen namelijk de sprint, de head 2 head (een afvalrace), een 
slalom door poortjes die zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts gevaren 
moeten worden en een downriverrace van ongeveer 9 km.

Tijdens onze allereerste trainingen bleek het nog niet mee te vallen om 
als één team te peddelen en ook sturen bleek nog een hele kunst. Maar na 
fl ink wat spierpijn, blaren, tranen (van het lachen!) hilarische momenten, 
heel wat kilometers op het kanaal in Oss en een aantal gezellige (en koude) 
trainingsweekendjes in de Ardennen en Frankrijk, ging het toch steeds beter 
en waren we afgelopen mei klaar voor het NK Raften op de Durance in Zuid 
Frankrijk. Na een fl itsende start werden we maar liefst 2e op het onderdeel 
sprint. Jammer genoeg bleken we tijdens de andere onderdelen qua techniek 
toch nog wat ervaring te missen, waardoor we fl ink zakten in het algemeen 
klassement, gelukkig wisten we op de downriver van 9km nog weer wat teams 
in te halen waardoor we uiteindelijk toch nog 7e werden in het algemeen 
klassement. 

Natuurlijk zijn we ook na het NK niet stil gaan zitten. Inmiddels wordt er weer 
volop getraind zowel in Oss voor de kracht en conditie, maar ook zijn er weer 
de nodige buitenlandtrainingen gepland om de technieken op wildwater te 
kunnen oefenen. Daarnaast zijn we geregeld te vinden op de wildwaterbaan 
van Dutch Water Dreams in Zoetermeer, zo ook tijdens de NK reünie-
wedstrijd op 1 november. Deze wedstrijd bleek dat al het trainen toch niet 
voor niets is geweest, in het algemeen klassement waren we 10e en in het 
damesklassement zelfs 2e! 

Natuurlijk kan een team niet zonder enthousiaste sponsors, we zijn dan ook 
ontzettend blij dat Schneider Outdoor onze sponsor is geworden! We hopen 
jullie via dit outdoorjournaal op de hoogte te houden van onze verrichtingen, 
maar kijk ook vooral eens op  www.raftrookies.com.

Fotograaf: Marc van de Berg.

Alphaburly Wellington in diverse  grappige designs

Alphaburly Sport       Alpha Lite

€ 139.95€ 99.- € 99.-
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Bonaire was onlangs nog groot in het nieuws met de verdwijning van 
een Nederlands meisje maar is het meest bekend bij scubadivers. Er 
zijn namelijk meer dan 50 duiklocaties waar je gewoon van de kant 
af het water in kunt om te gaan duiken. Elders moet je meestal eerst 
een stuk met een boot. Dat kost je dan al gauw een halve dag. Ook 
zijn de wateren rond om Bonaire beschermd. Hierdoor vind je eigenlijk 
een nagenoeg onaangetast rif met al z’n bewoners. Althans dat hoor je 
te vinden. Bonaire heeft helaas geen riolering. Alles gaat zo de zee in. 
Dat begint nu al zijn tol te eisen. Jammer! Een riolering aanleggen kost 
teveel zeggen ze omdat het uit de rots gehakt moet worden. Andere 
zeggen dat het geld er wel hoort te zijn door de nationalpark fee die 
iedereen moet betalen. Maar waar dat geld blijft weet niemand.

 

Op Bonaire woont ook Hans. Onzen Hans houdt zich daar allemaal niet 
zo mee bezig. Hij laat liever iedereen die er oog voor heeft genieten 
van een heel andere kant van Bonaire. Outdoor Bonaire. ‘Do something 
different’ is zijn slogan. Vanuit zijn knoek* organiseert Hans allerlei 
activiteiten. Je kunt kiezen uit kajakken in de mangroven, grotten 
met grotschilderingen, maar je kunt ook met hem gaan klimmen, 
mountainbiken of  vogels kijken. Een combinatie hiervan naar eigen 
wens is ook mogelijk. Dus mocht je ooit in de buurt zijn dan mag je 
Hans altijd mailen of bellen.
Voor meer info  www.outdoorbonaire.com
 
*Knoek=huisje in the middel of nowhere

Het klinkt Indonesisch maar dat is het niet. Het kan er wel prima 
gebruikt worden. In tropische landen is de luchtvochtigheid vaak hoog 
en drogen spullen zeer moeilijk.
 
Deze reishanddoek neemt drie keer meer vocht op dan een gewone 
handdoek en is ook zeer snel weer droog. Verder is hij vuilafstotend en 
antibacterieel behandeld waardoor hij niet snel gaat ruiken. Handig als 
je tijdens je reis vaak moet verkassen. 

een boendoek

een arme jas...

Maat 100x50cm  Gewicht120 gram 
Prijs van 9,95 voor 5 euro.

‘Geluidsarm’ wel te verstaan. The Outland Jacket van het 
Franse merk Le Chameau is vervaardigd uit een speciale Gore-
tex. De stof maakt veel minder geluid onder het lopen dan de 
regulieren Gore-tex laminaten. Ook is het jack beter bestand 
tegen bramen en andere scherpe takken.
 
Het is niet de lichtste Gore-tex jas omdat dat niet de eerste 
prioriteit van de ontwerpers had maar toch is hij ook niet 
zwaar. In ieder geval, denken wij wel, een echte musthave voor 
de notoire vogelaar.
 
En voor de arme vogelaar, die toch graag het rijke gevoel dat 
deze jas geeft wil ervaren, hebben we er nog wat afgedaan ook.  

Prijs van 379,95 voor 299,=

Kijker: Zeiss Victory 8x42T
Boots: Le Chameau Jameson Boot
Regenhoedje: Hatland Gtx Hat

outdoor Bonaire

€ 299.-

€ 5.-

Alphaburly Wellington in diverse  grappige designs
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Wegens ruimte gebrek in de 
binnenstad hebben we niet zo heel 
veel voor kid’s maar deze anorakjes 
uit New Zeeland konden we echt 
niet weerstaan. Ze zijn gemaakt van 
waterdicht canvas. 

Maat S is voor 4 tot 6 jaar 
en maat M is voor 6 tot 8 jaar. 
Er zijn drie echte kleuren. 
Rood, blauw  en geel.

Toi design

Bij Patagonia brengen ze alleen iets uit als het ook echt werkt. Ook hier is weer iets bedacht 
dat erg handig is. De wantjes bij dit reversibel skipakje zijn een verlengstuk van de mouwen. 
Verder weet je bij een merk als Patagonia ook dat je kostbare kleintje zeker droog en warm 
blijft. Ook is er nog een fl eece onderpakje compleet met fl eece slofjes en wantjes voor 
extreme temperaturen. 

Voor jongetjes is er een blauwe versie met ruitjes. Deze is eveneens aan twee kanten te 
dragen. Of effen of de print.  Het brilletje is van Julbo. De lenzen bieden een bescherming in de 
categorie 4. Dat is de hoogst verkrijgbare factor. De kindjes kunnen het brilletje zelf op en af 
doen want er is geen boven of onderkant.

da’s handig

Ze zijn er weer. De gewalkte wanten. Vroeger zaten ze in de 
basisuitrusting van iedere bergsporter. Door een krimpproces is 
de wol vervilt. Hierdoor zijn ze praktisch wind en sneeuw dicht 
geworden. In combinatie met een onderhandschoentje kunnen ze 
concurreren met de beste handschoenen.

gewalkte
warme wollen 
winter wanten

Reizigers die de tropen opzoeken dienen zich goed te beschermen 
tegen muggen. Zoals iedereen inmiddels wel weet brengen ze diverse 
ziektes over als Malaria, Dengue en het West Nile Virus.
 
Nu is al lang bekend dat DEET(N,N-detiel-m-toluamide) een zeer 
effectief middel is. Als een mug door de DEET damp vliegt raakt hij 
gedesoriënteerd en kan vervolgens niet landen. Alleen lost ook je 
zonnebril en andere kunststof accessoires er in op. Niet zo’n lekker 
goedje dus. 
 
Nu is onlangs eindelijk eens aangetoond dat er ook een 100% 
natuurlijke olie is met het zelfde effect. Lemon Eucalyptus Oil of te 
wel PMD rara-Menthane-3,8-diol. Alleen nu komt de maar. Door de 
overheid wordt deze olie uit de Eucalyptes Citriodora bladeren en 
twijgen beschouwd als een biopesticide. En dat mag niet
verkocht worden.
 
Aan de ene kant wil het ministerie van volksgezondheid dat 
Nederlandse reizigers gezond blijven, maar aan de andere kant 
verbieden ze de remedie.  

Weer typisch nederlands

€ 49.95€ 29.95

€ 110.-
skipakje

€ 29.95
brilletje
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Zo noemen we dit verschijnsel omdat het onder het wandelen plotseling 
lijkt te gebeuren.
 
Het ontstaat over het algemeen bij schoenen die 8 jaar of ouder zijn, die 
eigenlijk te weinig gebruikt zijn en/of in een te droge ruimte hebben gestaan. 
We zien het een keer of 10 per jaar en het is niet merkgebonden. 
 
Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een fi ets die lang stil gestaan 
heeft. De banden lopen dan leeg en er komen haarscheurtjes in. Als er 
gewoon regelmatig op gefi etst zou zijn zouden de banden nog in betere 
staat verkeren.
 
Maar mag dit nu eigenlijk gebeuren? Meindl en lowa vinden van wel. 
Overigens loopt er nog steeds een heel leger wandelaars rond die het daar 
niet mee eens zijn. Ze vinden dat berg/wandelschoenen makkelijk 15 jaar 
mee moeten kunnen gaan.
 
Mis! Goede schoenen gaan max. 2500 km mee. Overgewicht, te los strikken, 
teennagels niet goed knippen, sloffen en slecht onderhoud kunnen dit nog 
aanzienlijk verkorten. Iemand die zijn schoenen dus bijna dagelijks gebruikt, 
heeft na ongeveer 1,5 jaar al nieuwe nodig. Mede ook omdat ze nooit tijd 
hebben om helemaal op te drogen.
 
Omdat een ontplofte zool niet te repareren is kunnen we eigenlijk alleen de 
hele zool inclusief stootrand laten vervangen. Daar dit ongeveer de helft kost 
van een nieuw paar wordt dit bij schoenen van ouder dan 8 jaar niet meer 
geadviseerd. 
 
Remedie: Vaker eropuit!

NU FEESTELIJKE AKTIE  3 HALEN = 2 BETALEN.
Actie geldig t/m 24 december 2008

ontplofte
zool

Een geitenwollensokken verhaal
Cadeau top 5
Boeken en cd’s zijn, volgens het nieuws, nog steeds de meest voorkomende 
cadeautjes op de verlanglijstjes rond de feestdagen. Op zich geen verrassing. 
Maar in de top 5 bleken ook nog sokken te zitten.
We krijgen daar dan ook, en dan natuurlijk met name over wandelsokken, veel 
vragen over. Daarom wijden we er nog maar eens een artikel aan. 
 
Dikke of dunne sokken
Allereerst de verschillende diktes. Dikkere sokken kunnen meer vocht verwerken 
en zijn warmer terwijl dunnere sokken logischer wijs koeler zijn maar ook 
minder comfort geven. Dan heb je nog de verschillende materialen. Merinowol, 
scheerwol, coolmax, polypropyleen, nylon en katoen zijn de meest gebruikte. 
 
Wol of kunststof
Wol komt in vele kwaliteiten. De mooiste kwaliteit komt van het Merino schaap. 
Merino wol is veel fi jner dan gewone scheerwol. Het pikt ook niet omdat 
de haren veel langer zijn. Verder zitten er luchtzakjes in die voor een hoog 
isolatiegehalte zorgen. Ideaal voor sokken dus. Omdat wol in de kern vocht op 
kan nemen blijft het lang droog aan voelen. Het vocht verdampt moeilijk uit de 
kern wat veel energie vraagt. Die energie wordt aan de voeten onttrokken in de 
vorm van warmte. De voeten worden dus gekoeld. Knap niet? Dat bestaat nog 
niet in kunststof. Maar goed, de natuur heeft er dan ook een paar miljoen jaar 
over gedaan om tot dit product te komen. En omdat er geen zuurstof bij het 
vocht in de wollen draad kan is er geen bacteriën ontwikkeling. Wollen sokken 
gaan dus niet snel stinken ook. Om de wollen breisels slijtvaster te maken 
wordt vaak nog nylon toegevoegd. Hiermee wordt de wollen draad omtwijnt. 
Of er wordt in het voetbed polypropyleen toegevoegd als een extra soort 
‘drooghoudlaagje’. Maar wol heeft dat ‘drooghoudlaagje’ eigenlijk helemaal niet 
nodig. De polypropyleen ondersok, die los onder wollen sokken gedragen kan 
worden heeft wel zin. Doordat de lagen over elkaar schuiven i.p.v. over de huid 
voorkom je blaren.
Katoen wordt veel in sportsokken gebruikt. Het neemt snel vocht op maar is ook 
snel verzadigd. Te snel voor lange wandelingen. Een uurtje hardlopen gaat prima. 

En dan nog de Coolmax. Coolmax is een merknaam. De basis is polyester. Niet 
zo’n sterke grondstof eigenlijk. Coolmax sokken zijn dan ook wat kwetsbaar. 
Om die reden is Falke ook overgegaan op een andere kunststof vezel die ze nu 
simpelweg cool noemen.

Droge voeten
Dit betekend overigens niet dat de coolmax of cool sokken voor een koelend 
effect zorgen. Het tegendeel is waar. Ze drogen namelijk snel en makkelijk. Dat is 
wel een voordeel op reis natuurlijk maar het snelle proces onttrekt geen energie 
aan je voeten. In theorie blijven de voeten wel het meest droog met kunststof 
sokken in Gore-tex gevoerde schoenen. Maar dit alleen als de schoen zelf niet van 
leer is maar van een open structuur kunststof. Het vocht wordt dan het snelst 
afgevoerd aan de buitenlucht. Is de Gore-tex gevoerde schoen aan de buitenkant 
echter van dik ingevet leer dan kun je toch beter wol dragen. Je hebt dan meer 
aan een absorberend vermogen omdat die schoenen amper ademen. Dikkere 
sokken zijn dan ook beter dan dunne omdat ze simpelweg meer opnemen. De 
voetjes moeten immers droog gehouden worden anders krijgen we blaren. 
 
Welk merk
De grootste en meest bekende is het Duitse merk Falke. Die hebben het grootste 
markt aandeel in buitensportland. Dat hebben ze te danken aan het brede 
aanbod in soorten, kleuren en materialen maar vooral ook aan de goede manier 
van confectioneren. Of je nu pure Merino wil of helemaal kunststof, dat kan 
allemaal. Nu zijn er misschien lezers die helemaal niet zo enthousiast zijn over 
Falke. Dat kan natuurlijk. Waarschijnlijk is de slechte ervaring dan te danken 
aan een verkeerde materiaal keuze. Klachten lossen ze in ieder geval goed op. 
Bevalt het niet? Meteen andere. Geen rede dus om meteen naar een ander 
merk te rennen. Dan heb je Smartwool en Icebreaker. Ze zijn beide bekend om 
hun mooie Merino kwaliteit. Hun collectie en het kleuren aanbod is helaas niet 
zo breed. De mooie pure wol dient alleen wel met zorg behandeld te worden. 
Was je te warm dan krimpen ze. Gebruik je te veel wasmiddel, wasverzachter of 
stop je ze per ongeluk een keer in de droger, dan kun je ze meteen weggooien. 
Bij Bridgedale snappen ze het wel. Hun sokken zijn sterk. Dat komt omdat ze de 
merino wol net als Falke met nylon omtwijnen. Alleen jammer dat ze maar een 
paar kleuren aanbieden. Dan heb je nog X-Socks. Ze beloven de hemel maar zijn 
toch nog nooit door onze praktijk testen heen gekomen. Alleen voor diabetici 
hebben ze een goede oplossing met zilver in het voetbed. Als laatste de nieuwe 
lijn tropensokken van Care-plus. Ze gebruiken hiervoor Coolmax en bamboe. 
Bamboe heeft van nature een bacteriedodende werking. Daar is wel iets voor te 
zeggen natuurlijk. Verder hebben ze de sokken nog met een insect werend middel 
behandeld. Goed tegen teken, muggen en bloedzuigers. Het blijft ongeveer 20 
wasbeurten werkzaam.  
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geheim van de smith

old englisch craftsmenshipp

point it

Vaak communicatie problemen 
in het buitenland? 

Deze ‘picture words’ waaier bevat 
honderden afbeeldingen. Er staan 
plaatjes op van giftige dieren 
en van gerechten. Maar ook 
handige zaken als 
bandenplaksetjes en condooms 
ontbreken niet. Voortaan gewoon 
aanwijzen dus.

Waarom de Smith Prodigy nooit aan-
slaat? Het zit hem in de ingebouwde 
ventilator. Deze blaast continu langs de 
lens. De batterijhouder met schakelaar 
zit op de band. Andere Goggles met 
dubbele lenzen en antifog opschriften 
beloven het zelfde maar maken dat 
eigenlijk nooit waar. Veel ski-jacks heb-
ben een hoge kraag waar dichtgeritst de 
mond achter verdwijnt. De uitgeademde 
damp slaat dan zo omhoog de bril in. 
Zeker als je net hijgend stil staat om 
weer eens op je vriendin te wachten.

Charles Pittard was een engelse leermeester die in 
1826 handelsbetrekkingen opzetten met Ethiopië. 
Het was hem te doen om de huiden van de 
“Cabretta” (hairsheep). Hij had namelijk ontdekt 
dat dit type huid ideaal was voor het vervaardigen 
van handschoenen. Het was zeer soepel en toch 
heel sterk. Door het Ethiopische klimaat had het 
leer weinig poriën. Hierdoor bleek het ook nog 
goed waterdicht te zijn. Tot de dag van vandaag 
wordt het beroemde ‘Pittard Leather’ nog gemaakt. 
Black Diamond maakte hiervan speciaal voor jouw 
deze Rebel gloves.

skull X

Als je lange dagen maakt in de bergen tijdens het skiseizoen wil je een ultra comfor-
tabele helm. De Skull X van het Zweedse POC blinkt hierin uit. Een penetratiebe-
stendige aluminium mesh tussen de schalen zorgt voor een perfecte airfl ow. Echt de 
coolste helm van dit moment. Waanzinnige kleuren ook.

pure uncut White gold

Geen commentaar edelachtbare.
 Prijs 2,95 per shot, 300 gram 13,50

€ 89.95

€ 9.95

€ 149.95

€ 13.50
300 gram

€ 169.95

Wannahaves
trends en hebbedingetjes
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In de diverse vakbladen verschijnen regelmatig testen over thermisch ondergoed. 
Meestal wordt in die testen gelet op de droogtijd van het materiaal, de pasvorm 
en of het wel of niet snel gaat stinken. 
Omdat we bijna alleen maar sportmensen in dienst hebben, testen we al jaren 
alle spullen ook zelf. Op de volgende punten wordt gelet:
 
Het juiste gebruik
Wordt het product wel gebruikt waar het voor bedoelt is. Sommige setjes zijn b.v. 
bedoeld voor duursport. Ze drogen snel maar isoleren niet.  Als daarin stil gaat 
zitten met guur weer houd je het niet warm.  
Andere setjes zijn weer veel dikker en van ander materiaal waardoor ze veel meer 
warmte comfort bieden. De droogtijd is dan alleen weer minder. Met duursport 
kan dit dan een windchill opleveren.
 
De materialen
We hebben kunststof en natuurlijke materialen getest. Natuurlijke materialen 
met een thermische eigenschap zijn zijde en wol. De meest gebruikte 
kunststoffen zijn polyester en polypropyleen. Zijde geeft het vocht door aan een 
volgende laag. Omdat het heel kwetsbaar is wordt het in de buitensport niet 
veel gebruikt. Wol neemt vocht op in de kern maar blijft toch droog aanvoelen. 
Van Polyester worden weefsels gemaakt met een capillaire werking. Het 
polypropyleen neemt geen vocht op maar laat alleen damp door.   
 
De pasvorm
De pasvorm verschild nogal per merk. Door de specifi eke eigenschappen van 
de verschillende materialen mag het ene merk losser gedragen worden dan 
het andere. Doe je dit verkeerd, dan krijg je geen reël beeld over de werkelijke 
verschillen van de materialen. Wol moet passend zitten, polypropyleen moet 
strak zitten en wicking polyester mag losser zitten.
 
De duurzaamheid
Sportondergoed moet vaak gewassen kunnen worden. De kunststof versies 
kunnen daar beter tegen dan de natuurlijke. Na het wekelijkse uurtje hardlopen 
moet het toch echt wel in de was. Wol is daar dus minder geschikt voor. Dat 
verbrand van de moderne synthetische wasmiddelen waardoor er gaatjes in 
vallen.

Ruiken
Wol gaat van nature minder snel ruiken dan kunststof. Er kan immers minder 
lucht bij de bacteriën waardoor ze zich minder snel vermenigvuldigen. De 
moderne kunststoffen krijgen wel een antibacteriële behandeling mee. Dat blijkt 
alleen maar een aantal wasbeurten te werken. Op den duur gaat het toch weer 
sneller ruiken.

De Isolatie
Daar blinkt wol uit. Het isoleert zeer goed van zichzelf. De kunststof weefsels 
houden het lijf alleen droog waardoor je niet versneld afkoelt maar isoleren 
minder. De tweede laag moet dat dan doen (fl eece). De meeste merken bieden 
verschillende diktes aan waarbij de dikkere versies natuurlijk de warmste zijn.  
 
Wat wanneer
Op een expeditie waarbij je het spul weken draagt zonder uitwassen is wol de 
beste optie. Zo ook voor wintersport. Voor duursporten in slecht weer waarbij 
de kans is dat je heel nat wordt (survival run) en geen windchill wilt oplopen, 
gebruik je polypropyleen. Voor regelmatig gebruik als wandelen, joggen etc. zijn 
de wicking polyesters prima.
 
De test winnaars
Het beste merk voor wol is Icebreaker. Voor het beste wicking polyester is dat 
Patagonia. Alleen de pasvorm is Amerikaans. Daarom is voor mensen die wel 
langer zijn dan dat ze breed zijn het Dry Flo Zone van Lowe Alpine de betere 
optie. Dat heeft een perfecte pasvorm. Voor polypropyleen kun je het beste bij 
Helly Hansen terecht. Wel de goede maat kopen! Merken die niet slecht maar 
helaas wat minder presteerde waren TNF, Craft, Odlo, en Mammut. 

Test ondergoed

Don’t risk an addiction
Large amounts of Crocs inhabit this store.

• do not enter store
• keep children away from Jibbitz
• clear your mind after seeing this add
Australian National Parks and Wildlife service

• keep children away from Jibbitz
• clear your mind after seeing this add
Australian National Parks and Wildlife service

€ 44.95
Troika

€ 59.95
Yukon

€ 79.95
Ambler
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Het is jullie vast niet ontgaan de laatste tijd. De spotjes over het 
noodpakket. Vanuit de overheid wordt iedereen geadviseerd er een aan 
te schaffen. Het noodpakket moet bevatten: Een radio met batterijen 
afgestemd op een rampenzender, reserve batterijen, een zaklamp, een 
eerstehulpdoos, lucifers in een waterdichte verpakking, waxinelichtjes, 
warmhouddeken, gereedschapsset, en een waarschuwingsfl uitje.
Op http://denkvooruit.nl vind je meer informatie over het noodpakket en 
de nodige instructies mocht er een ramp plaats vinden. Ook kun je daar 
opvragen hoe rampgevoelig jouw specifi eke omgeving is.
 
Als survival specialist doen wij natuurlijk ook graag een aanbieding:
Deze wereldontvanger is waterdicht, is opwindbaar en heeft geen kwetsbare 
batterijen nodig. Verder kun er je mobiel mee opladen en zit er een lamp 
op met 4 l.e.d. Deze vervangt de waxinelichtjes en de lucifers. Wil je toch 
lucifers dan hebben we daar wind en watervaste versies voor. Die doen 
het altijd en hoeven niet waterdicht verpakt te worden. De EHBO kit is 
eveneens waterproof. Het waarschuwingsfl uitje is tot op grote afstand 
hoorbaar. De reddingsdeken kan zowel koelen als warm houden en de 
Leathermantool is een complete gereedschapsset. 

Dit hi-tech noodpakket kost 199,95. 
(Natuurlijk kun je het pakket ook zelf samenstellen. 
Alle ingrediënten bieden we ook los aan in allerlei prijsklassen.)

Goed ingelopen schoenen gaan naar de voet staan. Dat gaat inderdaad op 
voor het bovenwerk van de schoenen maar niet voor de zolen. In alle berg 
-en wandelschoenen zitten tegenwoordig simpele inlegzooltjes. Dat is gedaan 
om een zo breed mogelijk pasbereik aan te kunnen. Optimaal is het echter 
niet. Vooral holle voeten (gekenmerkt door een hoge wreef) kunnen wel 
meer steun gebruiken. Als zo’n voet moe wordt bij lange wandelingen kan hij 
behoorlijk doorzakken en dus verlengen.

Dit probleem kan je op twee manieren oplossen:
 1.  Het standaard voetbed vervangen voor een met meer steun. Doordat 
deze zolen corrigeren verander je alleen wel je natuurlijke stand waardoor 
je eerder moe wordt in je onderbenen. Ook kun je last krijgen van je knieën 
of rug. Een corrigerende zool moet eigenlijk gemaakt worden door een 
podoloog of orthopeed. Dit is alleen duur en die zolen hebben een slechte 
vochtverwerking. Minder geschikt voor lange afstanden dus.

 2.  Het standaard voetbed vervangen voor een Sidas zool. Deze worden ook 
naar de voet gemaakt maar ondersteunen alleen. Ze corrigeren niet. Hierdoor 
hoef je er ook niet aan te wennen. Verder hebben de Sidas zolen een vocht 
afvoerende functie. En doordat de voet tijdens het afwikkelen niet telkens 
verlengt liggen de voeten veel stiller in de schoenen. Hierdoor neemt de 
wrijving af en dat verminderd de warmte ontwikkeling aanzienlijk. Ook blijven 
de voeten droger waardoor de kans op blaren ook nog afneemt.

Voor meer informatie: www.sidas.com

verkoper buitensport

wanted
very alive

parttime en / of fulltime

Schneider Outdoor is op zoek naar een enthousiaste 
dame voor de kledingafdeling. Liefst fulltime!!

Wat vragen we: Integere persoonlijkheid met enige verkoopervaring in de 
modebranch. Leeftijd of opleiding niet belangrijk. Ook zijn goede sociale en 
communicatieve eigenschappen van belang. 

Wat bieden we: Werken met gezellige collega’s, intressante klanten en veel 
omvattende producten. Verder diverse klim, ski en survival clinics in de praktijk. 
En niet te vergeten een leuk salaris.

Sollicitatie svp per mail naar info@schneideroutdoor.nl 

denk vooruit!

Custom 
fi t

€50.- KORTING 
alleen geldig voor abonnees van het outdoor Journaal

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   

€ 199.95

€ 34.95

www.schneideroutdoor.nl


