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Uitslag prijsvraag

Met de opening van de nieuwe 
winkelinrichting afgelopen winter 
hebben veel klanten meegedaan aan de 
prijsvraag. Hiervan hadden 13 personen 
alle vragen goed.

Een onpartijdige jury koos hieruit de 
winnaar.

EN DE WINNAAR IS...?

Afritsbroeken zijn een echte Nederlandse 
uitvinding. De eerste versie kwam eind jaren 
tachtig van het merk Safarica. Dat zullen veel 
oudere lezers nog wel kunnen beamen. Life 
line kwam kort daarna met een goedkopere 
kopie. Het was de katoenen broek met het 
dubbele zitvlak. In Nederland sloeg dat in als 
een bom. Het was immers twee voor de prijs 
van één. Een korte en een lange broek

De trekking broeken markt is nu eigenlijk al 
jaren in handen van het Zweedse Fjallraven. 
Zij verkopen in Europa meer outdoor 
broeken dan wie ook. In navolging van hun 
succes maakte Life-line onlangs een G-1000 
afrits broek na. Ze noemen de stof: ‘Wax-
Tex’. Het is een katoen / polyester blend 
met net zo veel schering als inslag in het 
weefsel waardoor het scheurvast is. Door het 
vervolgens met wax te behandelen is de stof,  
waterafstotend, zeer snel drogend en zelfs 
mugdicht geworden. 
 
Met het nieuwe Wax-Tex hoopte Life-line 
weer op een succes.  Mede doordat ze de 
broek nog veel luxer hebben uitgevoerd 
voor een veel lagere prijs. Zo heeft hij een 
verborgen binnenzak, twee beenzakken, twee 
achterzakken met rits, twee steekzakken 
voor, een geldriem en een strijk zoom. De 
pasvorm is net als die van Fjall, goed dus!
 
Het succes bleef echter uit voor Life-line 
omdat veel winkeliers de stof stug vonden 
aanvoelen. Wij geloofden er echter wel in 
en kochten de hele markt partij op voor een 
zeer gunstige prijs. De broek, die normaal 
59,95 kost is nu sinds februari bij Schneider 
Outdoor te koop in zandttgrijs en donker 
blauw voor maar 15 euro. Het is een groot 
succes! 

Wax-tex
blijkt toch g

root 

succes!
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Type

 

Zomer Budget®     

Lente budget®       

Herfst Budget®      

Winter Budget®     

 

Lente Comfort®      

Herfst Comfort®      

Winter Comfort®     

 

Lente Licht®           

Herfst Licht®           

Winter Licht®

Model        

 

deken          

mummy        

mummy       

mummy       

 

deken          

deken          

deken          

 

deken          

deken          

deken 

Buitentijk       

 

katoen            

polyamide       

polyamide       

 polyamide       

 

polyamide      

polyamide       

polyamide       

 

polyamide       

polyamide       

polyamide 

Binnentijk     

 

katoen            

polyamide     

poyamide        

polyamide       

 

katoen            

katoen 

katoen 

 

polyamide 

polyamide

polyamide       

Vul-
gewicht

 650 gr 

430 gr 

680 gr 

980 gr 

 

520 gr

820 gr 

670 gr

 

520 gr 

820 gr 

670 gr   

Cuin   

 

500            

600 

600

600

600

600

800

600

600

800

Comfort     

 

+10 °C         

+5 °C         

0 °C       

-7 °C

 

+6 °C 

+2 °C 

 -2 °C

 

+6 °C

+2 °C

-2 °C   

Limit 

 

+5 °C

0 °C    

-5 °C 

-12 °C 

 

+1 °C 

-3 °C 

-7 °C 

 

+1 °C

-3 °C 

-7 °C    

Extreme    

 

-7 °C  

 -12 °C  

-17 °C 

 -21 °C 

 

- 12 °C 

-15 °C  

--20 °C 

 

-12 °C 

-15 °C 

-20 °C  

Totaal-
gewicht

 1295 gr

1150 gr 

1400 gr

1700 gr

 

1050 gr 

1350 gr

1195 gr

 

995 gr 

1295 gr  

1150 gr   

Prijs

 

99,95

119,95 

139,95

169,95

 

179,95

199,95

249,95

 

179,95

199,95

249,95  

Nieuwe lijn slaapzakken 
onder eigen label

De slaapzakken zijn comfortabel te 
gebruiken tussen de comfort en limit 
waarde afhankelijk van de conditie 
van de gebruiker. De extreme waarde 
geeft de risico grens aan van 
onderkoeling.

De dekenmodellen zijn made in 
Holland en de mummy’s in Slovakia. 
Daar komt ook meteen de beste dons 
vandaan. Omdat we zelf alle touwtjes 
in handen hebben staan we garant 
voor een lange levensduur. 

Toch zijn de prijzen van de Schneider 
Outdoor slaapzakken bijzonder laag 
te noemen. Zeker voor dons. 

Kijk en vergelijk!   

Schneider Outdoor 
heeft dit voorjaar 
een nieuwe lijn 
slaapzakken onder 
eigen label 
ontwikkeld. 
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Kinderen  gedragen op de rug is al zo oud als 
de mensheid. Afrikaanse vrouwen bewerken 
het zelfs land met hun kind op de rug. 
Voor Nederlandse buitensporters voelt het 
krijgen van kinderen soms als een 
belemmering hun favoriete tijdverdrijf te 
blijven beoefenen.  Toch hoeft dat nergens 
voor. In het volgende stukje het hoe en 
waarom van de moderne kinderdrager.
 
Kinderen tot ongeveer een half jaar oud 
kunnen nog niet zelfstandig zitten. Daarom 
draag je die in een doek (kikoy) of in een 
speciale buikdrager. Daarna kunnen ze in 
een rugdrager. De meeste kindjes vinden het 
geweldig. Een echte kermisattractie.

Nu wil iedereen voor zij kind natuurlijk het 
beste. Bezorgde vader en moeders in de dop 
letten altijd als eerste op het zitcomfort van 
hun kindje. Kinderdragers van babymerken 
doen er dan ook alles aan om dat zo goed 
mogelijk ogend voor elkaar te krijgen. Bij 
kinderdragers van rugzakmerken wordt er 
gelukkig ook nog op iets anders gelet en dat 
is het draagcomfort van pappa of mamma.
De zithouding van het kind moet recht zijn. 
Een kind moet er als het ware in hangen met 
een rechte rug en met de buik leunend op de 
schouderbladen van de drager. 
Hierdoor worden de rugspieren niet belast 
en kan een kind er makkelijk meerdere 
uren in vertoeven. Alle kinderdragers die we 
geselecteerd hebben voldoen hieraan. Ook 
hebben ze allemaal nog tussen de 20 en 
35 liter opbergruimte. De daypack kan dus 
thuisblijven. 

Vaude
Vaude maakt vier dragers waarvan er twee redelijk zijn. Ze zijn erg compleet voor de prijs. Beide 
worden ze geleverd incl. zonnedakje, regenscherm en verschoon/zitmat. De jolly Comfort is al een 
oude bekende. Ooit nr.1 in de consumentenbond test. De laatste versie is de Jolly Comfort IV van 
169,95. Het rugpand is verstelbaar in lengte voor personen van 1.65 tot 1.85. De wand tussen het 
kind en de rug van de drager is dun en dat is goed. Het kind zit daardoor niet ver van de rug af en 
dat is weer goed voor de ballans. Dat is ook meteen wat z’n duurdere broer mist. Door de luxer 
dik gepolsterde zitting komt het kind ver naar achteren. Wel heeft de Butterfl y Comfort met name 
voor hele jonge kindjes een hele goede zijwaartse steun. Het hoofdje blijft als ze in slaap vallen 
goed recht door het meegeleverde neksteuntje. De Butterfl y Comfort kost 219,95. 
De heupband is uit 1 stuk en extreem stijf. Dat lijkt in eerste instantie heel goed maar belemmerd 
de loopvrijheid vooral bij het stijgen enorm.

Deuter
De tweede Duitser uit dit verslag. Deuter maakt de kid Comfort I II en III die vervolgens 139,95, 
159,95 en 229,95 kosten. Het zondakje met regenscherm moet er bij de I en II los bijgekocht wor-
den voor 24,95. De I is verstelbaar in ruglengte en past personen tot 1.85. De II ook maar is luxer 
gepolsterd en heeft een extra opbergvakje voor een fototoestel of zonnebril. Het draagcomfort 
van de Deuter drager is vergelijkbaar met die van Vaude. De Jolly Comfort lijkt ook op de 
kidcomfort I en II. De kidcomfort III is totaal anders dan de Butterfl y Comfort van Vaude. De III 
past het beste bij lange personen tussen de 1.80 en 2 meter. Hij doet in de bergen beter z’n werk 
dan de Butterfl y Comfort. Net als de Vaude dragers hebben de Deuters alle drie een uitklapbare 
steun waardoor de drager als een kinderstoeltje kan staan. Dit is handig om je kind erin te zetten 
en eruit te halen. Je hebt dan je handen vrij. zetten en eruit te halen. Je hebt dan je handen vrij.

Little Life 
Ook het engelse Little Life maakt drie aardige dragers. De goedkoopste is de Ultra Lite. (99,95)  
Doordat hij geen frame heeft maar een fl exibele plaat is hij uitstekend geschikt voor actievere 
sporten zoals  skiën. Bij langere wandeltochten komt hierdoor wel meer gewicht op de schouders. 
De volgende stap kost 199,95 en heet Explorer. Als je daar een zon/regendakje bij denkt van 44,95 
kost hij ongeveer het zelfde als de duurste Deuter en Vaude. Toch is hij anders. Het draagstel is 
veel dynamischer. Vooral bij bergwandelen is dit een grote pre. De heupband blijft veel beter op 
z’n plek bij het stijgen. Daar boven maken ze nog de Voyager. Deze verdiend de aanbeveling bij 
zwaardere kinderen tussen de 15 en 20 kg. Ook een aardigheidje hieraan is dat hij een afneembare 
daypack heeft. Personen tot 195 passen de Little Life dragers.

MacPac
Als laatste zijn de Nieuw Zeelanders aan de beurt. We hebben het hier specifi ek over de MacPac 
Possum van 199,95 en de Vamoose van 299,95. Dat lijkt misschien fl ink aan de prijs voor wat je 
te zien krijgt maar ze zijn erg goed. Met name de ballans. Je loopt zelf minder naar voren gebukt 
en je voelt je niet belemmerd in de bewegingsvrijheid. Het gewicht zit goed op de heupband en 
die blijft goed op z’n plek. Ook bij het stijgen. De Vamoose heeft ook een afneembare daypack. 
Neksteuntjes en zon/regenkap zijn accessoires. MacPac maakt naast een fi jne afstelling ook nog 
verschillende ruglengtes. Lengte 2 =lichaamslengte 1.65 tot 1.75, lengte 3 =1.75 tot 1.85 en 
lengte 4 =1.85 tot 1.95. Dit vergt voor een winkel meer investering om alle maten in huis te heb-
ben. En dat is vaak een reden voor veel fabrikanten om niet met maten te werken. Ze willen geen 
commerciële belemmeringen. Een verstelbare ruglengte is eenvoudiger. Maar zeker niet beter. De 
praktijk wijst dat uit. Voor wie dat zelf wil proberen heeft Schneider een ‘gratis proefrit.’ Van alle 
merken hebben we een demo model waar je lekker een middagje Den Bosch mee mag doen.   

Van alle merken

hebben we een

demo model waar je

lekker een middagje

Den Bosch

mee mag doen

Gratis
proefrit



Het sportsandalen sprookje.
Er was eens een vice president bij Teva. Hij was een gewone buiten-
sporter in hart en nieren. Op een dag besloot hij een eigen bedrijfje in 
sportsandalen te beginnen. Het werd ‘Keen’. De Keen sandalen hadden 
een karakteristiek waardoor ze afweken van de Teva’s. Ze hadden een 
dichte neus. Hierdoor ( en mede doordat vele buitensporters individu-
alisten zijn en graag nieuwe dingen proberen ) groeide het merk snel. 
Dat liet koning Teva niet onberoerd... en raad eens? Een echte Teva met 
dichte neus was het gevolg. Model ‘karnali’ prijs 95 euro.

Keen
Keen zou Keen niet zijn als zelfs hun fl ip fl ops 
geen dichte neus zouden hebben. Even wennen 
misschien maar wel praktisch. En lekker gek!

Kikoy
Een kikoy is eigenlijk een geweven doek waar de vrouwen van oost 
Afrika hun baby’s in dragen.
 
Hier wordt de kikoy gedragen als omslagdoek over een bikini.
 
Naar deze kikoy is ook een badkleding merk vernoemd uit Mombassa 
Kenia. Ze zijn een project gestart om de plaatselijke arme bevolking te 
helpen. Van ecologische katoen word door een groep vrouwen, met de 
hand, de prachtigste doeken gemaakt. Hiermee kunnen ze zichzelf en 
hun families onderhouden.
 
De badlijn van Kikoy bestaat verder uit bikini’s, badhanddoeken, 
strandtassen en leuke accessoires. Alles is op kleur en geweldig door 
elkaar te combineren.
 
Nu exclusief bij Schneider Outdoor te bewonderen.

Just add water
Met de nieuwe snorkelsetjes van Mares gaat er 
een wonderen wereld voor je open. Past er vast 
nog wel bij in die backpack van je.
 

Het sportsandalen sprookje.
Er was eens een vice president bij Teva. Hij was een gewone buiten-

Beache lifeBeache lifeBeache life
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De rugzakfabrikanten die het beste scoren 
internationaal leggen het meeste nadruk op 
de ontwikkeling van het draagstel van hun 
rugzakken. Het uiterlijk en de vakindeling 
komt duidelijk op de tweede plaats. Het is 
natuurlijk ook zo dat je als gebruiker van een 
rugzak vanzelf wel went aan de vakindeling.  
Aan een slechte fi t wen je echter nooit.
 
Tot en met de jaren 70 had je eigenlijk
 alleen rugzakken met een buitenframe voor 
zwaardere lasten. Karrimor had in die tijd wel 
een “softpack” ontwikkeld voor het klimmen 
maar die hing hoofdzakelijk aan je
schouders. De polstering van het rugpand 
was een uitneembare zitlap gemaakt van 
“karrimat”. Dit waren toen tevens de enige 
lichtgewicht kampeermatten van gesloten 
cellen schuim. Men noemt die matjes nu nog 
vaak karrimat ondanks ze helemaal niet van 
Karrimor zijn.  Lowe Alpine ontwikkelde kort 
daarna hun Cerro Torre. Dit was de eerste 
rugzak met binnenframe. 
Begin jaren 80 richtte een Zevenaarse dek-
bedden fabrikant de merknaam Nomad op. 
Ze lieten in China de Cerro Torre namaken 
en zetten deze veel goedkoper op de markt.  
Weliswaar veel minder van kwaliteit maar 
ze gingen als broodjes. In Amerika deed Jan 
Sport het zelfde met hun Spider. 
De klant kon begin jaren tachtig kiezen uit 
de goedkope Nomad, de duurdere Jan Sport 
en aan de top de Lowe Alpine. Daarna ging 
het in een razend tempo. Lowe Alpine werd 
zelfs voorbij gerend.

De trend van de laatste drie jaar is het 
‘dynamisch draagstel’ Dit draagstel volgt 
de bewegingen van het lichaam zonder te 
verschuiven op de rug. Lowe Alpine past dit 
principe nu voor het eerst toe in hun TFX 
9 rugpand. Op de heupband prijkt de term 
“micro adjust”. Dat heeft te maken met het 
pompje. Hiermee pomp je lucht in het rug-
pand waardoor de vorm van de rug nog beter 
aangenomen wordt. Verder is de heupband 
niet meer zo star en kan het binnenframe 
door een toegepaste v-vorm beter torderen. 
Dat is met name nodig bij het oplopen van 
wat steilere hellingen. Bij menig ander merk 
komt dan de heupband in je taille terecht. 
Goed bezig Lowe Alpine! Nu alleen nog 
verschillende ruglengte maten maken. 

Het Engelse Lowe Alpine presenteerde 
najaar 2006 haar nieuwe lijn rugzakken aan de 

pers en de vakhandel. Lowe Alpine had gelukkig 
op tijd begrepen dat er iets moest veranderen 

aan hun sterk verouderde rugpanden. 
Nu kunnen ze weer concurreren met 

toonaangevende merken als Osprey en MacPac.

Lowe Alpine
goed bezig



Wannahaves
trends en hebbedingetjes

7

Een wat? Als er een mogelijke pedo langskomt die 
het op je kind voorzien heeft dan geeft hij een piepje.  
Nee... pedo staat voor stappen. Een stappenteller dus. 
Een voor om de pols die speciaal ontwikkeld is voor 
Nordic Walking. Door het instellen van je gewicht, 
leeftijd en gemiddelde stapgrootte meet hij feilloos 
de gelopen afstand en het calorieverbruik.
prijs 49,95

Pedometer

€������

Voor de kleintjes tussen de 6 maanden en 
4 jaar komt het Engelse merk LittleLife deze 
zomer met “Animal daysacks” Het zijn niet 
alleen super leuke rugzakjes maar ze zijn ook 
nog heel veilig. Het draagstel van het rugzakje 
is een echt klimharnasje. Hieraan klip je een 
meegeleverde veiligheidsriem met polslus. 
Handig in de bergen maar ook gewoon in de 
stad! Prijs 26,95

Animal daysacks

€������

Animal daysacks

Het lijkt misschien vergezocht een afritsblouse 
maar het heeft wel degelijk een functie. Hierbij 
kunnen we denken aan de tropen met mosqui-
to’s maar vooral zomers als onderkleding onder 
een Gore-tex jas. Omdat de blote armen weinig 
warmte afgeven verdampt de transpiratie niet 
door de Gore-tex maar slaat neer op de armen 
als condens. Met de mouwen van de blouse als 
‘bufferzone’ kan de Gore-tex weer prima z’n 
werk doen. Merk: Peak, prijs: 89,95

Meer dan leuk..! 

Geen Crocje meer het zelfde met deze hippe 
Jibbitz. Monstertjes, bloemetjes, glimmertjes..... 
Je kunt het zo gek niet bedenken.

Pimp your Crocs

€�����

stad! Prijs 26,95

Voor de grammenjager of gewoon de georganiseerde 
mens hebben we weer eens wat moois. Pakzakjes 
voor in de rugzak of koffer van supersterk ultralite 
nylon. Door de silicone weving is de stof ook nog 
waterdicht. Met de verschillende kleuren van de air 
bags kun je je kostbare spulletjes ideaal sorteren. 
Ook nog in een leuke cadeau verpakking.

Outdoor Air bags

Diverse maten: 
10x24 - 11 gram 5,95
11x27 - 15 gram 6,95
13x32 - 17 gram 7,95

14x34 - 20 gram 8,95
16x42 - 25 gram 10,95
20x47 - 30 gram 11,95
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Indianen-
    verhalen

‘Gore-tex bergschoenen zijn warm en
 je krijgt er zweetvoeten van’.

Met bergschoenen zonder Gore-tex 
krijg je drijfnatte voeten in nat gras. 
Wat is de betere optie? 

‘In de jungle draag je hoge 
dichte schoenen en je broek 
in de sokken tegen het 
ongedierte’.

Dat ongedierte houd wel 
van warme donkere vochtige 
plekjes. In die schoenen 
bv. Beter sportsandalen 
(Keen,Teva) en DEET. 

‘Bergschoenen moet je regelmatig 
goed invetten’.

Dan ben je er lekker snel vanaf. Van de 
schoenen dan. 
Leer moet kunnen ademen anders rot 
het weg. Niet doen dus!

‘Van die wollen wandelsokken krijg ik 
uitslag op mijn enkels als het warm is’.

Mis! Te weinig drinken is de 
hoofdoorzaak. (1 liter per uur bij 
wandelen met mooi weer)

‘Hoge schoenen geven meer enkelsteun 
dan lage’.

Niet per defi nitie. Enkelsteun komt 
meer uit een goed voetbed, een stevige 
hielcontrefort en een torsievaste zool.

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   

KORTINGSBON

         *KORTING
VOOR TROUWE LEZERS 
VAN HET OUTDOOR 
JOURNAAL ✂

* alleen te besteden op crocs

10%
✂


