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Beklimming Weissmies 
(4023 m) in Wallis, 
Zwitserland

Pierre, Karel en Reinier klimmen een week in de Alpen

Zoals elke zomer hebben Karel, Marcel, Pierre en 
ik (Reinier) een afspraak om een weekje te gaan 
klimmen in de Alpen. Al ver van te voren starten 
we met de voorbereidingen en praten we over 
beklimmingen van mooie alpentoppen. 
Deze zomer is onze top 3:

de Weisshorn (4505 m), via het Weisshornjoch en de 
Noordgraat (III+, 45°)
de Dent Blanche (4357 m, III) 
en de Dent d’Herens (4171 m, III)

Hieronder een verslag van onze avonturen in de 
bergen.

Zaterdag 14 augustus
Het weer is prima als ik Karel om 9.30 uur thuis 
(in Venlo) ophaal. We gooien onze spullen in 
de achterbak en rijden samen via Duitsland en 
Zwitserland naar het Italiaanse Valle d’ Aosta. 
De weerberichten voorspellen voor de komende 
week niet veel goeds in de alpen en dat is tevens 
de reden dat Marcel dit jaar heeft besloten niet 
mee te gaan. Pierre verblijft daarentegen al enige 
tijd in de Alpen en we zullen hem daar treffen. We 
zijn de Zwitserse grens nog niet gepasseerd of het 
begint steeds harder te regenen. Als we de grote 
St. Bernhardtunnel inrijden hopen we dat het weer 
aan de Italiaanse kant van de Alpenhoofdkam 
beter is…….helaas, het water komt met bakken uit 
de hemel! Het is inmiddels 21.30 uur en de tent 
opzetten is geen optie. We vinden net over de pas 
in Dzovezenno een knusse Ostello. Een klein schoon 
kamertje met 2 bedden en douche op de gang. 
Kosten:  25,= pppn en €3,= pp voor het ontbijt. 
Prima deal!

Zondag 15 augustus
Als ik om half negen de raamluiken open zie ik dat 
er op de omliggende bergen vanaf circa 2000 m 
sneeuw is gevallen en niet zo’n klein beetje ook! 
Pierre belt. Hij zit bij het lago d’ Iseo, op circa 5,5 
trein- en busuren van ons verwijderd. Hij verwacht 

om 15.30 uur op het station in Aosta aan te komen. 
Karel en ik gaan rustig douchen en ontbijten. We 
besluiten rustig aan te doen en de rest van de dag 
in het leuke plaatsje Aosta door te brengen. We 
slenteren die dag door het gezellig drukke Aosta, 
krijgen bij barbecuende Italianen een gratis biertje 
en worstje aangeboden en hebben daarna ook 
nog een heerlijke lunch in een trattoria, en…….
inderdaad Pierre arriveert per bus om 15.30 uur, 
dus keurig op tijd, in Aosta. Effe lekker bijkletsen 
op het terras met een wijntje, biertje en lokale 
anti-pasta. Heerlijk! Al snel komen we op het 
onderwerp waar we voor gekomen zijn: de bergen! 
Gezamenlijk komen we tot de conclusie dat gezien 
de slechte weersverwachtingen voor de rest van 
de week, de hoeveelheid sneeuw boven de 2000 
meter en het ontbreken van Marcel het beklimmen 
van de Weisshorn (4505 m) onmogelijk maakt. We 
besluiten ons te richten op de 4171 meter hoge 
Dent d’Herens. Om te acclimatiseren besluiten we 
nog deze middag vanuit het plaatsje Bionaz (1600 
m) in het Valpelline naar het hagelnieuwe Bivac 
Chartre (NKBV+CAI, 2530 m) te lopen. Een mooie 
wandeling van 2,5 uur brengt ons naar de Bivac 
(zie foto). Het laatste stuk lopen we door de vers 
gevallen sneeuw. We zijn niet alleen in de Bivac, 
we worden welkom geheten door 2 Italiaanse 
dames. Even snel wat foto’s maken (zie foto 1) en 
de gasbrander aanmaken om warme bouillon te 
maken en eten te koken. Op het menu staat curry 
rijst met vruchtjes (uit een pakje), hmmmmm!

Foto 1: Bivak Chartre, Pierre zorgt voor eten en 
drinken

Maandag 16 augustus
We hebben lekker geslapen, maar het dak van 
deze nieuwe Bivak bleek niet helemaal waterdicht 
te zijn. Het gevolg: natte matrassen en dekens. 
Vervelend. Gelukkig lijkt het weer zich iets te 
verbeteren. Op de weg terug naar het dal hebben 
we een fantastisch uitzicht op de Dent d’Herens. 
Het valt ons direct al op dat de berg bedekt is 
met een geweldige hoeveelheid sneeuw. Karel 
pakt de verrekijker en bekijkt de sleutelpass Tages 
(III) vlak onder de top. Hij krijgt al kippenvel bij de 
gedachte op deze ijzige en besneeuwde loodrechte 
rotspassage te moeten voorklimmen. We kijken 
elkaar aan zonder iets te zeggen en weten genoeg. 
Eenmaal weer terug in het dal belt Pierre met 
huttenwaard en berggids Gigi van de Rifugio Aosta 
(2781 m), de uitvalsbasis voor een beklimming van 
de Dent d’Herens. Op onze vraag of we nog deze 
nacht kunnen blijven slapen, antwoord hij in slecht 
verstaanbaar Frans: “beaucoup de neige, beaucoup 
de neige”. Die middag lunchen we heerlijk bij 
pizzeria Vechio Suisse in Valpelline. We hebben daar 
al vaker gegeten en ook deze keer worden we niet 
teleurgesteld! Pierre stelt voor om naar het Lago 
Livornea te lopen, een bergmeertje op 2374 meter 
hoogte, en daar te overnachten in onze eigen tent. 
Karel en ik lijkt het een leuk plan, bovendien is dit 
weer een goede acclimatisatie voor als het weer 
verbeterd. Eenmaal aangekomen bij het meertje 
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Pierre, Karel en Reinier  klimmen een week in de Alpen

Foto 3: Reinier, Pierre en Karel Boven de zwischenbergpass, 
op de achtergrond o.a. Rimpfischhorn, Allalinhorn, Alphubel, 
Taeschhorn, Dom, Lenzspitze, Nadelhorn, Stecknadelhorn en 
Hohberghorn. (allen boven de magische 4000 grens)

Foto 1: Bivak Chartre, Pierre zorgt voor eten en drinken

Foto 2: Overnachten op een mooie plek hoog in het dal 
van Valpelline
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blijkt het een super plek te zijn. Prachtig uitzicht op 
de bergen van het Valpelline (zie foto 2). We koken 
op de gasbrander. Op het menu staat Good Nodels 
van de Xenox. Heerlijk na een dag in de berglucht! 
Als het donker en koud wordt duiken we de 
slaapzak in en spelen huttenkwartet dat Pierre de 
week ervoor had gekocht. Pierre en Reinier winnen.
 
Foto 2: Overnachten om een mooie plek hoog in het 
dal van Valpelline

Dinsdag 17 augustus
Ontbijt en daarna een skinny dip van Karel en 
Pierre in het ijskoude bergmeertje. Ik maak foto’s 
maar laat me niet overhalen er ook in te springen. 
We laten de tent wat drogen in de ochtendzon en 
lopen daarna langs het ietwat saaie stuwmeer terug 
naar het dal. Het weer verbetert zich iets, maar 
de Dent d’Herens ligt er nog te besneeuwd bij. In 
Aosta gaan we lunchen bij het tentje waar Karel 
en ik zondag al aten. We doen inkopen voor thuis. 
We gaan richting camping Grand Combin, waar 
Dodo (campingbaas) ons lachend ontvangt. Hij 
herkend ons van de voorgaande keren dat we deze 
camping bezochten. Pierre was helemaal gelukkig 
een zwembad aan te treffen. De vieze kleren gaan 
uit en we nemen een heerlijk frisse duik in het 
met bergwater gevulde zwembad. Al gauw komt 
een andere bekende naar ons toe. Het is Robert 
Weijdert die gedag komt zeggen en informeert 
naar onze plannen. We besluiten niet te wachten 
op betere omstandigheden op de Dent d’Herens, 
we hebben het gezien aan in deze omgeving en 
besluiten gezamenlijk ons geluk te beproeven op de 
Weissmies (4023 m).

Woensdag 18 augustus
Tent inpakken en naar Saas Almagel. Vanuit Saas 
Almagel naar de Almageller Huette (2894 m). Het 
plan is om een overschrijding van de Weissmies 
te doen. De hut is overvol, maar we worden 
desondanks vriendelijk ontvangen en krijgen een 
kleine kamertje met 6 bedden toegewezen. Prima 
dus! We kunnen direct aanschuiven voor het 
avondeten. Om 22.00 uur slapen, want het ontbijt 
zal ’s ochtend om 5 uur zijn.

Donderdag 19 augustus
Iets voor 5 worden we gewekt. Ik heb slecht geslapen 
vanwege het snurken van Pierre. Afijn, iedereen 
heeft er zin in want er is een heldere sterrenhemel 
en dat belooft goed weer! Na het ontbijt vertrekken 
we. Het is 5.30 uur. De hoofdlampen hebben we 
niet nodig. Er zijn gidsen met klanten voor ons 
die we kunnen volgen en bovendien is het bijna 
volle maan en hebben zodoende voldoende licht. 
Eerst gaan we over een blokkenterrein richting de 
Zwischenbergenpass foto op +/- 3500meter. We 
traverseren eerst nog een sneeuwveldje in de Zuid-
oost flank,  voordat we op de zuidgraat uitkomen.

Foto 3: Reinier, Pierre en Karel Boven de 
zwischenbergpass, op de achtergrond o.a. 
Rimpfischhorn, Allalinhorn, Alphubel, Taeschhorn, 

Dom, Lenzspitze, Nadelhorn, Stecknadelhorn en 
Hohberghorn.(allen boven de magische 4000 grens)

Het is schitterende rots (max. 2e graads) met 
enkele besneeuwde stukken ertussen. De gidsen 
met hun klanten gaan aan touw. Wij zijn goed 
geacclimatiseerd en klimmen alle drie solo over de 
rotsgraat (foto 4). 

Foto 4: op de zuid-oost graat van de weissmies

Op de voortop (3961,5 m) aangekomen zien we dat 
een smalle sneeuwgraad die leidt naar de Weisshorn 
top. Om circa 9.15 uur ’s ochtend staan we op de 
top. Super! Bergheil, topfoto’s, eten, drinken en 
genieten! Het uitzicht is geweldig (foto 5+6). Nu 
zien we voor het eerst meer dan 18 vierduizenders 
die men vanuit Hohsaas kan zien (VVV Saastal) 
in de directe omgeving! Schitterend! We zien een 
aantal toppen waarop we ooit eerder stonden: de 
Dom (4545 m), Nadelhorn, Pollux, Roccia Nero, etc. 
Over de Triftgletsjer lopen we richting de Hohsaas 
lift. Om 12 uur zitten we in de lift naar het dal. 
In het dal aangekomen pakken we een Weizenbier 
om weer een succesvolle beklimming van een 
vierduizender te vieren. Daarbij bestellen we 
bratwurst mit pommes. Heerlijk! We besluiten geen 
andere vierduizender meer te doen, daar is de ons 
resterende vakantie te kort voor. We rijden richting 
Thunsee waar Pierre nog een paar leuke klimroutes 
weet ter afsluiting van een mooie bergsportweek. 
Na het nemen van de autotrein in Goppenstein 
komen we uit in Kandersteg. We vinden een aardige 
camping in Aeschi (nabij Thun).

Foto 5: Op de top van de Weissmies (4023 m)

Foto 6: Weissmies summit (4023 m), met dank aan 
Schneider Outdoor in Den Bosch!

Vrijdag 20 augustus
Het plan is om bij de nabij gelegen Stockhorn een 
leuke graat te beklimmen (max 4a) en daarna door 
te rijden naar huis. Helaas blijkt de kabelbaan wel 
erg duur voor een paar uurtjes klimmen. Pierre is 
niet voor 1 gat te vangen en weet nog een leuke 
graatbeklimmen nabij Basel. En dat blijkt inderdaad 
zo te zijn. Zelfs ik klim twee touwlengtes voor 
en het uitzicht op het bankje voorbij de top is 
geweldig. Het Schweizerische Mittenland ligt aan 
onze voeten. Om 16 uur rijden we huiswaarts. Met 
een tussenstop bij ons stamrestaurant Gasthof 
Krone (afslag 52 op de 5 naar Karlsruhe).

Gelukkig blijft er nog een rede om terug te 
gaan………..

de Weisshorn (4505 m), via het Weisshornjoch en 
de Noordgraat (III+, 45°)
de Dent Blanche (4357 m, III) 
en de Dent d’Herens (4171 m, III)

... The enD
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Foto 5: Op de top van de Weissmies (4023 m)

Foto 6: Weissmies summit (4023 m), met dank 
aan Schneider Outdoor in Den Bosch!

Foto 4: op de zuid-oost graat van de weissmies
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Doe eens 
wat anders.

Wie herinnert zich nog de kaskraker “city slickers” uit 1991 waar drie stadse jongens hun cowboy 
dromen verwezenlijken tijdens een hilarische “cattle drive”.
Well.... dat bestaat echt! The Spirit of the American West” vind je nog steeds in de enige echte 
cowboy state, Wyoming. 

Lijkt jou dat ook wel iets?

Pak gewoon het vliegtuig naar Cody en boek één van de rustieke hotelletjes. De volgende dag  bezoek 
je op loopafstand het Buffalo Bill Historical Center (www.bbhc.org). Het museum hangt vol met 
Western art van Remington, oude pistolen en geweren, indiaanse oudheden, en de “natural history of 
Yellowstone country”.  

Als de sfeer er dan al goed in zit, bel je vervolgens “The Hideout” (www.thehideout.com) voor een 
transfer. Aangekomen op de 30.000 hectare grote ranche maak je eerst kennis met de staf en de 
paarden. De volgende dag begint meteen het avontuur. 10 uur per dag in het zadel samen met echte 
cowboys, wilde kudden mustangs, duizenden koeien, canyons, gigantische steaks en een bivak onder 
de blote sterrenhemel. 

Gore-tex versus event
Wat is nu eigenlijk het beste waterdichte en ademende 
3laags menbraam om regenkleding van te maken. Vele 
forums en testen in vakbladen staan er vol mee. De één 
roept Gore-tex en de ander weer event. Tijd voor de 
waarheid......

Appels en peren
Één ding staat vast. Als Gore-tex Proshell vergeleken gaat worden 
met Event worden appels met peren vergeleken. Beide zijn weliswaar 
opgerekte PTFE (Teflon) menbramen, alleen heeft Gore-tex Proshell nog 
een extra PU laag. Volgens WL Gore is dat gedaan om vervuiling van het 
menbraam tegen te gaan. Hierdoor wordt een langdurig en constant 
ademend vermogen gewaarborgd. Het Event menbraam daarentegen 
zou snel last hebben van vervuiling waardoor het ademend vermogen 
en de waterdichtheid beperkt zouden worden.

Luchtdoorlatend
Het mooie van Event zou zijn dat het niet alleen waterdamp doorlaat 
maar ook lucht. Hierdoor zou een Event jas minder benauwend 
aanvoelen dan een Gore-tex versie. Maar als je appels met appels zou 
vergelijken dan zou je eigenlijk naast Event het Exchange lite Gore-
tex moeten testen. Dat is ook een lucht doorlatend PTFE menbraam  
zonder PU laag . Alleen kun je dat niet testen omdat WL Gore hier 
geen kleding van wil laten maken. Niet waterdicht genoeg voor kleding 
zeggen ze. Alleen geschikt voor tenten en bivakzakken.   

evolutie van kunststoffen
De 1e generatie Gore-tex was ook zonder Pu laag. De wat oudere 
wandelaars herinneren zich vast nog wel de zweetvoeten verhalen over 
Gore-tex schoenen. Dat was ook zo en dat kwam door de vervuiling 
van het menbraam. De laatste 15 jaar, sinds de PU laag, heb ik daar 
echter niemand meer over horen klagen. Daarentegen juist wel weer 
over schoenen met een Event menbraam. (Teva, Keen) Precies  dezelfde 
klachten als de bij 1e generatie Gore-tex gevoerde schoenen. 

Beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen
Nu gaat het verhaal de ronde dat ze bij WL Gore het patent op hun 1e 
generatie Gore-tex niet hebben verlengd en dat één of andere Chinees 
daar handig gebruik van heeft gemaakt om het na te maken onder de 
naam Event. Of dat waar is...? 

Laboratorium test
Gelukkig bestaan er nog organen als TNO en EMPA die met laboratorium 
testen (EN 31092) echt bewijs kunnen leveren. De waterdichtheid 
wordt aangeduid in meters waterkolom en het ademend vermogen 
in RET-waarden. Hoe lager de RET- waarde, des te beter het ademend 
vermogen. 
Het vooraanstaande buitensport magazine Alpin heeft recent bij EMPA 
10 jassen laten testen. Testwinnaar was het €525,- kostende Gore-tex 
jack ‘Alpha LT Jacket’ van Arc’teryx met een RET-waarde van 3,1. Vaude 
deed mee met het Event ‘Krypton Jacket’ van €500,-. De RET-waarde 
bedroeg hier 6,8. Dat betekent simpel gezegd dat het Gore-tex jack 
meer dan 2 maal zoveel waterdamp naar buiten liet ontsnappen dan 
het Event Jack.

Uitzondering op de regel
In de test zaten echter wel meer Gore-tex Pro Shell jackets van o.a. 
Mountain Hardwear, Haglofs en Mammut. Het Mammut jack scoorde 
ook minder met een RET-waarde van 5,5. Dat heeft dan weer te maken 
met de structuur van de buitenstof van de Jas. Het Gore-tex menbraam 
zelf zit daar aan de binnenkant tegen     aan gelamineerd. Dat is nu 
ook precies de reden waarom Arc’teryx producten tot de top behoren 
en daarmee net wat duurder zijn. Ze ontwikkelen in tegenstelling tot 
de andere merken hun laminaten zelf in samenwerking met WL Gore. 

Conclusie
De visie van een merk op de ontwikkeling van hun kleding is belangrijker 
dan het merk van de stof. 

The world as you know it, will never be the same!

Laat nu gratis 
je jas testen op 
waterdichtheid!

Veel jassen worden vroegtijdig aan de 
kant geschoven, omdat de gebruiker 
denkt dat hij niet waterdicht meer is. De 
waterdrukmeter biedt dan uitkomst.
Soms heeft het namelijk heel andere 
oorzaken waardoor iemand nat aankomt 
op de plaats van bestemming.

Meestal is dit een optelsom van de 
volgende oorzaken:

De temperatuur ligt boven de 25 graden 
en het gaat plots heel hard regenen.  De 
luchtvochtigheid stijgt dan naar ongekende 
hoogte. Zelfs de duurste jas ademt 
nauwelijks onder die omstandigheden. 
Gelukkig is de gemiddelde temperatuur 
in Nederland rond de 12 graden. Dan is er 
niets aan de hand. 

Onder de jas wordt katoenen kleding 
gedragen die zich helemaal volzuigt met 
die vochtigheid. Plus alle transpiratie nog 
eens die bij een inspanning in de warmte 
hoort. 

Op de jas wordt nog een rugzakje gedragen 
die het -toch al beperkte- ademend 
vermogen onder die omstandigheden nog 
verder belemmert.

De condensatie binnen in de jas kan 
dusdanig hevig zijn dat je met de koudere 
regen op de buitenkant drijfnat wordt. 
Nu is er een geluk bij een ongeluk in deze 
situatie, want de kans dat je  onderkoeld 
raakt in die warmte is redelijk klein.
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Oplaadbare accu voor Petzl hoofdlampjes. 

De nieuwe herlaadbare CORE accu is speciaal bedoeld voor de hoofdlampen uit het gamma 
TIKKA & ZIPKA. Je krijgt deze accu heel vlot en in amper een paar seconden tijd in de lamp, 
op de plaats van de drie gebruikelijke batterijen. Dit is een voordelig alternatief voor standaard 
batterijen als de hoofdlamp heel regelmatig of intensief wordt gebruikt. En wel zéér voordelig, 
want na 4 setjes alkalinebatterijen maak je al winst met een accu. De Lithium Ion Polymeer 
technologie garandeert een levensduur die overeenkomt met die van ruim 900 batterijen. De 
CORE accu draagt op een werkelijk doeltreffende wijze bij tot de vermindering van schadelijk 
afval voor het milieu. De accu is zeer eenvoudig te installeren, kan worden opgeladen via 
iedere oplader in USB standaard: netspanning-lader van een GSM, van een multimedia afspeler, 
via de aansteker in de wagen, of nog via een zonnepaneel, een draagbare energie-reserve, 
een PC, enz... Met het intuïtieve en gebruiksvriendelijke OS by Petzl programma kun je de 
CORE accu programmeren en de prestaties van de hoofdlampen personaliseren zodat die al 
je verlichtingswensen perfect inlossen. Zodra de CORE accu aangesloten is op een computer 
met het (OS by Petzl) programma, kun je de prestaties van de hoofdlamp naar eigen behoefte 
aanpassen aan de gewenste verlichtingsduur en intensiteit.

Vandaar dat de ‘Gana’ van La Sportiva  in de 
categorie approach valt. Dat heeft niets te 
maken met de klasieke A, B, C, of D categorie. 
Het zijn klimschoenen met wrijvingszolen maar 
danwel met profiel en demping waardoor je er 
goed mee kunt wandelen maar ook stukken mee 
kunt klimmen. Denk bv aan een via ferrata.  

Toch benaderen een hoop buitensporters de 
schoen anders. Namelijk als lifestyle object. Met 
de Gana aan je voeten in het dagelijks leven 
profileer je jezelf meteen als klimmer. En ‘wie 
mooi wil zijn moet pijn lijden’ gaat hier niet op 
want ze zijn nog super comfortabel ook.

€ 169.95

Approach
Ofwel benaderen. 
Dichter bij de top proberen te komen. 

Bekende fabrikanten als MBT en Sketchers adverteren zich rot met hun zogenaamde 
‘Shape-Ups’. Ze beloven aantrekkelijke resultaten zoals  welgevormde benen en verbeterde 
houding maar maken ze dat ook waar…. zelf winnen ze de schoonheidsprijs in ieder geval 
niet.

Schneider Outdoor ging ermee op pad
Als echte Outdoor fanaat ga je dan natuurlijk ook flink wandelen en dan bedoelen we niet 
een half uurtje. Althans dat was de bedoeling. Na een half uur moest ik ze echt uit doen en 
was blij dat ik mijn ‘gewone’ wandelschoenen weer aan kon doen. Wat een ellende! Door de 
rolzolen zou je bijna vanzelf moeten lopen maar daarentegen vermoeiden ze de spieren in mijn 
onderbenen juist extra. Er zit geen stabiliteit in de zolen waardoor je buiten het maken van een 
loopbeweging ook nog eens bezig bent met je balans te corrigeren. Het eerste stuk over de weg 
ging nog wel maar op het eerste het beste bospad ging het al fout. Zere knieën en verzuring in de 
scheenbenen!

Conclusie 
Als je een buitenmens bent, graag lange wandelingen maakt met als doelstelling genieten van 
je omgeving, dan is een rolzool niets voor jou. Als je een stadsmens bent, wandelen ziet als 
sportbeoefening en weinig tijd hebt, dan zou je het kunnen overwegen. 
Alleen moet je dan niet naar Schneider Outdoor want hier komen ze er voorlopig niet in.

rolzolen rage! 

€ 29.95

Zo af een toe een slippertje kan best. 
Verandering van spijs doet eten, 
zeggen ze.

Wat zeg je..? 
Liever met het licht aan? 

Dat kan ook. Dan pak je gewoon 
model  ‘Lumen’
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Teva Ventura 
Wedge Modoc Rialto

Teva Mush Luxe Cord 

Sanuk Ibiza Monaco

Sanuk Yoga Twist

Teva Lumen

Olukai Hiapo Black

Olukai Kukui Black

Olukai Kukui Java/Tan

Olukai Mea Ola Ginger



2500km lopen in een aantal maanden 
betekent al gauw 30km per dag. Bij 
dat soort afstanden, wisselend 
terrein en klimaat is het advies 
niet boven de 8 kg te pakken.

Maar hoe doe je dat? Hier een 
uiteenzetting van het hoognodige 
met gewicht erbij. 

Checklist 

Santiago de Compostela

Schoenen
Deze moeten stabiel genoeg zijn voor een combinatie 
van ongelijk terrein en bepakking. Aan de andere kant 
moeten ze toch licht zijn, sneldrogend en 2500km 
kunnen overleven. Eventueel met verzolen onderweg en 
dan moeten ze nog goed passen ook. Wel, dan valt 90% 
van het assortiment meteen al af.  Aanrader is hier is de 
La Sportiva ‘Trango trek Micro’. De schoen is zo stabiel 
als een BC maar heeft het gewicht van een AB. Hij heeft 
weinig leren delen dus blijft niet te lang nat en kan door 
ieder schoenmakertje onderweg van nieuwe hakken of 
zolen voorzien worden. Gewicht 1400 gram per paar. 
(Voor ‘s avonds is een paar Teva’s de beste oplossing. Hier 
kun je ook nog serieus op lopen als je schoenen even niet 
lekker zitten. Gewicht 292 gram).

Rugzak
De rugzak moet licht zijn van eigen gewicht, maar niet zo 
licht dat dat ten koste gaat van het draagcomfort. Tussen 
de 35 en 50 liter voldoet. Liever iets groter dan kleiner 
ivm gewichtverdeling over de hele ruglengte. Bovendien 
hoeft er dan niets aan de buitenkant te bungelen. De 
heupband moet na 8 uur lopen geen striemen in het lijf 
nalaten en het hele rugpand moet voldoende ademen. 
Aanrader hier is de Osprey ‘Atmos of Aura’ serie’. De Aura 
is voor dames. 
Gewicht va 1160 gram

Stokken
Niet iedereen zal hier voor kiezen maar we adviseren het 
wel. De stokken geven balans en stabiliteit in ongelijk 
terrein en ontlasten de knieën enorm. Als ze aan de 
rugzak hangen mogen ze natuurlijk weer niets wegen. De 
lichtste variant van het moment is de ‘Ultra Distance’ 
van Black Diamond. Deze Z-poles zijn van carbon en kun 
je in drie gelijke delen van 40cm opvouwen (Z). Gewicht 
270 gram per paar.

Poncho annex Tent
Stel dat je erdoor zit en even niet verder kunt. Rusten 
en eten is dan de enige remedie. Een tent opzetten is 
omslachtig en je wilt geen kilo meeslepen voor iets wat 
je eigenlijk niet hoopt te moeten gebruiken. De opzet 
was toch om zoveel mogelijk in Hostels te overnachten. 
Dan blijft er nog maar 1 ding over en dat is een tent 
maken van je Poncho. Gebruik je wandelstokken hierbij 
als tentstokken. Lichtste versie verkrijgbaar is van Sea to 
Summit. Gewicht: 278 gram

Toiletspullen ed.
Tandenborstel, soap leaves, scheerschuim, mesjes, borstel 
etc. weegt gemiddeld 1000 gram.
 

Slaapzak 
Een lakenzak is niet altijd voldoende. Een lakenzak en 
een slaapzak is ook weer te veel van het goede. Dus dan 
maar een ultra lite slaapzakje. Liefst eentje die niet te 
warm is maar ook weer niet te koud. Dan blijft alleen een 
slaapzak over met een dunne en een dikke helft. Laat The 
North Face die nu maken onder de naam ‘Mercurial liner’. 
Gewicht 751 gram.

Matje
De grond kan ‘s nachts flink afkoelen. Isolatie is dus 
belangrijk. Met een stijve rug wakker worden net voordat 
je weer 30km moet gaan lopen terwijl je eigenlijk 
nog moe bent is geen goed plan. Comfort is hier zeer 
belangrijk dus. Dan komen we meteen bij de ‘NeoAir’ 
van Therm-a-rest uit. 6,3 cm dik, 51 X 168 cm groot en 
isolerend tot –5 graden. Gewicht 370 gram.

Kleding
Van alles 1 aan en 1 extra. Iets wat vies is was je uit en 
dan gebruik je het reserve stuk terwijl het andere droogt. 
Alles moet daarom super sneldrogend zijn en dus volledig 
van kunststof of fijne merino wol. Bv Broek, shorts, 
t-shirt, longsleeve, sokken, blouse, softshell,  petje. 
Totaal gewicht 1500 gram(wat in de rugzak zit en niet 
aan het lijf) 

Hoofdlampje
Met de LED technologie gaan een paar AAA batterijen 
190 uur mee. Althans in de Petzl Tikkina. Hij geeft 
voldoende licht om te zien waar je loopt en om je bivak 
op te zetten indien nodig. Gewicht 80 gram.

Eten en drinken
Op 30 km bij 25 graden verdamp je toch al snel 5 liter 
water. Met een waterzak van 3 liter (camelbak) is je 
gemiddelde watervoorraad in de rugzak 2000 gram. Dat 
‘infuus’ is nodig omdat je geen 5 liter water opgedronken 
krijgt uit flesjes. Daarbij horen nog mineralen die 
je aan het water toe moet voegen. Verder is K1000 
noodrantsoen 250 gram nodig als je onderweg strandt 
en een klein brandertje 56 gram en pannetje 100 gram  
om koffie of thee te kunnen maken. Van het besteksetje 
35 gram laat je het mes thuis en vervangt dat voor een 
Opinel 27 gram. 

Smartphone
Mp3, navigatie, tv, films, internet, notitieblok, tijd, 
kalender etc.. O ja ook nog bellen. Gewicht 200 gram. 
(iPhone incl. oplaadsnoertje en oortjes)

Laat alle foedralen thuis en prop alles los in je rugzak. 
Dus ook geen toilettassen en degelijke. Scheelt gauw een 
halve kilo.
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Je eigen watchdog in je binnenzak. Dit mini mobiel 
alarm waarschuwt je als iemand je probeert te rollen. 
Ook zijn mogelijkheden te bedenken voor bv een 
reistas in een slaaptrein. Als iemand terwijl je rustig 
ligt te pitten van plan is je tas uit het bagage rek te 
grissen zal hij of zij raar opkijken als er ineens 96 deci-
bel af gaat. En terwijl iedereen dan de verbouwereerde 
schuldige aanstaart, zegt die:” O sorry, ik wilde even 
iets pakken maar vergis me in de tas”. Ja, ja... 

Ga jij voor zeker? 
Voor de prijs hoef je het niet te laten.

doberman

Wannahaves

Iedereen kent het. Je bent van huis weg, 
moet dat ene telefoontje plegen en je 
mobieltje is net leeg. Nu niet meer met de 
Powermonkey eXplorer! 

Een zonnepaneeltje direct aansluiten op een 
elektronisch apparaat werkt niet. Daarom 
laadt hier de solarmonkey (het zonnepa-
neel) de meegeleverde powerchimp op. Dat 
kan overigens ook via een USB poort in je 
laptop. Deze accu biedt vervolgens 40 uur 
extra stroom voor je iPod, 96 uur voor je 
mobiel en1600 foto’s op je digitale camera.  
Alle stekkers voor alle populaire merken 
meegeleverd. Meer info op powertraveller.
comIn veel glossy’s wordt het horloge beschreven als het 

enige mannelijke sierraad. Dus heren, je kunt er niet 
genoeg hebben!

‘s Werelds grootste horloge merk Timex zet met de 
E-Altimeter een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding 
neer. Buiten tijd,  datum en een stoer voorkomen krijg 
je er ook nog een hoogtemeter bij. Het hoogtealarm 
waarschuwt netjes wanneer je ego weer eens 
ongekende hoogtes bereikt.
Hoogte aanduiding tot 7600 meter. 

Ne soyez plus jamais perdu. 
Oftewel nooooit meer verdwalen!

Het is zo makkelijk als 1-2-3. Zet hem aan, markeer je positie, 
navigeer terug. Bushnell heeft voor de verandering eens een 
simpele offroad GPS gemaakt. Eentje zonder ellenlange menu’s 
met instellingen en informatie die je toch niet wilt weten. 
Daarnaast geeft deze wannahave ook nog de tijd en temperatuur 
aan.

TiP! ideaal cadeau voor de dames. 
Kunnen ze na het winkelen met vriendinnen de auto een 
keer wel terugvinden.

powermonkey

e-altimeter

BackTrack

€ 89.95

€ 229.95

€ 9.95

€ 89.95

Met deze Sprinter van Black Diamond zie je niet alleen 
goed waar je gaat in het donker maar je wordt ook 
gezien door automobilisten. De perfecte balans, het 
lage gewicht en het minimalistische design van deze 
oplaadbare hoofdlamp maken het tot de ideale lamp 
voor mountainbikers, renners en 
wandelaars.

De frontlamp produceert 68 lumen voor 5 uur en 
schijnt 50 meter ver. Als je hem dimt schijnt hij nog 
maar 12 meter ver maar blijft dan wel 64 uur non stop 
branden.

en nooit meer dure batterijen kopen en weggooien!

sprinter

€ 89.95

trends en hebbedingetjes
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Deze mat biedt een ongeëvenaard comfort en warmte met een 
minimum aan gewicht en pakmaat. Met slechts een gewicht van 
470 gram, een ligoppervlak van  183 x 50 cm en een  forse dikte 
van 7 cm bereikt deze mat een R value van 3.5. En dat allemaal 
in een pakmaat van een halve liter fles. De mat is uitgerust met 
de platte-ventiel technologie:  Vul- en leegmaak ventielen zijn 

gescheiden en allebei met een terugslagklepje voorzien en 
daardoor eenvoudig te bedienen. De platte ventielen zijn zacht 
en vlak in het materiaal aangebracht en dus uiterst robuust.

het juryrapport:
Dit is werkelijk revolutionair, zeer innovatief, lichtgewicht, 
eenvoudig in te pakken, ziet er erg comfortabel uit – een 
echte nieuwe ontwikkeling! Men ziet het al op het eerste 
gezicht, het is fascinerend - hier worden enorme stappen 
in productontwikkeling gemaakt. De slaapmat is al een 
goed product, welke nu nog lichter en beter is gemaakt. 
Vanzelfsprekend gebruiksgemak, ziet er goed uit en belooft 
comfort.

Met trots delen wij u mede dat Exped met deze mat één van de 7 Outdoor Industry Gold 
Awards heeft gewonnen tijdens de Outdoor Show 2010 in Friedrichshafen. Er waren 412 
inzendingen uit 28 landen.

OutdOOr Industry 
GOld AwArd 2010 vOOr ExpEd synMAt 7 ul

Synmat UL 7S

Synmat UL 7M 

Kleur

Cornyellow

Cornyellow

Gewicht

440

470

Gewicht

Pakzak

14

15

Pakmaat

cm

23 x 8,5

23 x 9

R-value

3,5

3,5

Temperatuur

- 4

- 4

Afmeting

163 x 52

183 x 52

Prijs

€   99.95

€ 109.00

Het Schneider Outdoor team gaat regelmatig samen op pad. Deze keer waren de 
Belgische Ardennen weer eens aan de beurt. Niet alleen is zo’n weekend goed voor 
teambuilding maar ook  uitermate geschikt om de nieuwste materialen te testen 
en nog meer kennis en ervaring op te doen. 

hoogtepunt: Een heus Via Ferrata parcours van 250 meter lang, 50 meter 
hoogteverschil en met de spectaculaire Himalaya brug van 22 meter lang 
“Pont Du Moineau”.
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Bij Peak Performance vinden ze dat technisch outdoor en mode hand 
in hand moeten kunnen gaan. En omdat ze vinden dat alle lezers van 
het Outdoor Journaal nu eindelijk hun saaie wandeljas maar eens 
moeten vervangen voor deze hippe Peak versie, hebben ze de prijs wel 
heel speciaal gemaakt.

Knip de bon uit en Peak betaalt de helft mee! 
Nu dus maar €75,= 

Merk:
Type: 
Doel: 
Kleuren:
Maten: 
Prijs:

Peak Performance
Nominal Jacket
Wandelen, fietsen, rennen ,golf etc
Diverse
S tot XXL
€149,95

€75.- KORTinG 

nU €75.-
van € 149.95

Schneider Outdoor 
Verwersstraat 10-16  5211 HW ‘s-Hertogenbosch
t. 073 - 614 43 07  I  f. 073 - 612 94 50
info@schneideroutdoor.nl  I  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   

MAMMUT TOUR ZeRMATT

Op uitnodiging van het 
Zwitserse Alpine merk 
Mammut, vertrok ik afgelopen 
winter naar Zermatt voor 
een midweekje touren. Op 
het programma stonden 
naast een tourskitocht o.a. 
een cursus sneeuwlezen, 
opsporing en berging 
met lawinepieps en een 
overnachting in een Iglo op     
3500 meter. 
Het was een onvergetelijke 
ervaring. Deze week kreeg van 
mij een 10 met een griffel. 

Jongens van Mammut: 
bedankt nog!

Daan Schneider

samen op pad


