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PUUR
WANDELGENOT

DE HANWAG BANKS FAMILIE GROEIT!
Na de succesvolle lancering van de nieuwe Banks, breidt Hanwag dit voorjaar de Banks familie verder 

uit. Mensen wandelen om verschillende redenen. Om fit te blijven, om tot rust te komen of uit liefde 

voor de natuur. Zo verschillend als de motieven zijn om te wandelen, zo verschillend zijn ook de 

individuele voetvormen. De Banks maakt het mogelijk om met een goede ondersteuning kilometer 

na kilometer zeer comfortabel af te leggen.

De Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen: 

standaard, Narrow en StraightFit Extra. Voor SS21 voegt Hanwag een nieuw low-cut model aan haar 

assortiment toe:

BANKS LOW     Lage snit, hoog comfort - eersteklas wandelschoen uit hoogwaardig nubuck- en suède 

leer. De combinatie van een stabiele PU tussenzool en een anatomisch voorgevormde inlegzool, 

zorgt voor een zeer goede demping en soepele afrolbewegingen.

BANKS LOW     Asphalt /Black BANKS LOW LADY GTX     Asphalt/Ocean

• Eenvoudige instap dankzij de flexibele Futura tongconstructie

• Gripvaste Hanwag „Endurance Hike“ loopzool met 10% gerecycled rubber

• Voering uit soepel leer of Gore-Tex

• Verkrijgbaar in een specifieke heren- of damesleest.

• Ook verkrijgbaar in een Bunion leest voor mensen met een hallux valgus

• Hoogste kwaliteit ‘Made in Europe’ en net als alle Hanwag modellen verzoolbaar

WWW.HANWAG.NL

BANKS GTX    Asphalt/Asphalt BANKS LADY GTX    Asphalt/Ocean
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Kijk voor meer informatie op www.outdoorspecialist.nl

•

● Kater Funsport Alkmaar ● de Wandelfabriek / René Vos Apeldoorn ● Veneboer Outdoor Drachten ● René Vos Outdoor & Sports  Gorssel 
● Soellaart Outdoor & Wintersport Haarlem ● Voet en Goed Hapert ● Adventure Store Helmond ● de Jong Kampeer en Recreatie Hillegom 
● Kater Funsport Hippolytushoef ● Karsten Travelstore Hoorn ● Holiday Sport Lochem ● van Camp Lunteren ● Jonker Outdoor Renesse 

● Ivo’s sportshop Simpelveld ● Outdoor Travel Experience  Weert ● Sunny Camp Zeist ● Karsten Travelstore Zwaag
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Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale outdoorspecialisten en 
toonaangevende merken in de outdoorbranche. 
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L E N T E  E D I T I E

Ons land stond natuurlijk al bekend als fietsland, maar 
afgelopen jaar heeft met name de verkoop van fietsen 
nog eens een vlucht genomen. Met de fiets op avontuur 
in eigen land. Van een middag lekker onderweg tot een 
meerdaagse tocht.

De lente hangt in de lucht, het begint al te kriebelen. 
We zijn er aan toe om erop uit te trekken! Ben je al klaar 
voor je volgende tochten? Voor je eerste tocht van het 
seizoen is het goed om even wat zaken te controleren, 
zodat je goed voorbereid op pad gaat. 

Heuvelachtige landschappen, schilderachtige 
natuur en imposante kastelen. Daarvoor moet je toch 
in Zuid-Frankrijk zijn? Nee hoor, ook ons eigen 
Zuid-Limburg hebben we een streek die ruimschoots 
aan al deze criteria voldoet: de Geul.

WANDELEN IN ZUID-LIMBURG

GOED VOORBEREID DE BERGEN IN 

NEDERLAND FIETSLAND

Buiten Gewoon Goed is een lifestyle en 
outdoor magazine dat vier keer per jaar 
verschijnt. Elke editie biedt het 
magazine artikelen over alles wat te maken 
heeft met reizen, outdoor sporten, product-
nieuws, tips, weetjes en nog veel meer op het 
gebied van lifestyle en outdoor. 

Buiten Gewoon Goed is een uitgave
van de Outdoorspecialist.
Uitgever: ANWR-GARANT Nederland B.V.
Productie: Klaasen | Vandeursen.com 
Bart van Horik, Marinus van den Elsen
Hoofdredactie: Eddy Huissoon 
Redactie: media@outdoorspecialist.nl
Vormgeving: Klaasen | Vandeursen.com
Art Director: Peter Vandeursen
media@outdoorspecialist.nl
Drukwerk: AdCommunicatie
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Buiten Gewoon Goed is een lifestyle en 
outdoor magazine dat vier keer per jaar 
verschijnt. Elke editie biedt het 
magazine artikelen over alles wat te maken 
heeft met reizen, outdoor sporten, product
nieuws, tips, weetjes en nog veel meer op het 
gebied van lifestyle en outdoor. 

Buiten Gewoon Goed is een uitgave
van de Outdoorspecialist.

NR. 5

Lente.Lente.
IS EEN UITGAVE VAN DE

Snak jij ook zo naar de lente? 
De wintermaanden staan toch vooral in 
het teken van binnen zijn. Gezellig samen, 
lekker de open haard aan. Gelukkig hebben 
we ook kunnen genieten van veel sneeuw en 
ijs. Maar niets is lekkerder dan na die lange 
wintermaanden weer dat heerlijke voorjaars
zonnetje te voelen. De langere dagen, op
komende narcissen, fluitende vogels en de 
zin om naar buiten te gaan.

In dit nummer van Buiten Gewoon Goed vind 
je volop inspiratie om erop uit te trekken. 
We hebben leuke verhalen over wandelen, 
maar hebben het ook over je wandeluit
rusting. 
Ook is men alweer voorzichtig de zomer
vakantie aan het voorbereiden. Voor al deze 
zaken geldt, laat je inspireren en wanneer je 
de juiste “gear” zoekt, laat je dan ook goed 
informeren. Ga voor dit advies naar jouw 
lokale of regionale Outdoorspecialist!

Wil je op de hoogte blijven van het Buiten 
Gewoon Goed nieuws, de mooiste produc
ten, reisverhalen en nog veel meer, abonneer 
je dan op onze gratis nieuwsbrief en volg ons 
op Facebook en Instagram. Kijk voor meer 
informatie op www.outdoorspecialist.nl.

Veel leesplezier!

Eddy Huissoon
outdoorspecialist.nl
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We are trail seekers
We are happy dreamers

We are storytellers
We are explorers

We are doers
We are activists
We are creatives
We are pioneers

We are conscious
We are wild

We are curious
We are unprepared
We are adventurous

We are aware
We are makers

We are listeners
We are playful

We are outdoors
We are local 

 
Het netwerk voor de outdoor community. 

Benieuwd naar onze activiteiten? 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op GetSalt.com

 

@saltmagazine

#WEARESALT
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LIVE SIMPLY 

NATASHA
BLOEMHARD 

COLUMN

Leef eenvoudig. Sjezusmina, hoe gemakkelijk het on-
derwerp ook lijkt, hoe moeilijk het blijkt om er een 
eenduidige invulling aan te geven. Want die bestaat 
gewoon niet. Wat voor de een eenvoudig en simpel is, 
blijkt voor de ander immens ingewikkeld. Waar we 
het over het algemeen wel met zijn allen over eens 
zijn, is dat onze levens te vol zijn met te veel keuzes, 
te veel spullen en te veel geluid dat tegenwoordig uit 
alle hoeken komt. Dus leegscheppen is het devies; 
stilte en leegte zijn de nieuwe luxe. 

Toch worstel ik er mee. Zodra ik met mijn tentje of 
busje onderweg ben, vind ik het heel gemakkelijk 
om simpel te leven. Moeiteloos loop ik een week in 
dezelfde broek en wissel ik alleen van shirt als het 
écht niet meer anders kan. Het hoognodige past in 
een rugzak of in de bovenkastjes van mijn camper. 
Missen doe ik niets. HÉÉR-LIJK! Ik voel me echt be-
vrijd. Eenmaal thuis raak ik echter weer verstrikt in 
de hoeveelheid van alles. Heb ik toch weer drie soor-
ten pindakaas in mijn kastje staan, tel ik zeker tien 
paar sneakers in de slaapkamer en in de garage staan 
schaamteloos vijf fietsen waarvan ik er twee veel 
gebruik. Maar met afstand doen heb ik moeite. Denk 
altijd dat ik het nog wel eens nodig zou kunnen heb-
ben. Of praat mezelf aan dat het toch goed is als je ook 
wat reserve hebt. En van veel spullen die heb, denk ik 
ook vaak dat ik er ‘ooit’ nog wel eens iets moois van 
ga maken. Kortom; als het om spullen gaat, sta ik bij 
de leegscheppers dus zeker niet vooraan. Sterker nog, 
ik ben eerder een soort labrador die alles het huis in 
sleept. Vooral dingen die me verwarmen met herin-
neringen. Mijn reis props zijn inmiddels ontelbaar. Al-
lemaal waardevol voor me. 

Toch hunker ook ik naar dat eenvoudige leven waarin 
ik niet zo word afgeleid. Waar ik in mijn worsteling 
echter achter kwam is dat een eenvoudig leven voor 
mij geen bal te maken heeft met de hoeveelheid spul-
len die ik heb of denk nodig te hebben, maar vooral 
met minder DOEN!, en nóg veel belangrijker; dat wat 
ik dan doe, dat ik daar de tijd voor neem en er aan-
dacht aan geef. ‘Aandacht maakt alles mooier’ is een 
slogan van een bekende woonwinkelketen, maar is 
eigenlijk van toepassing op alles en iedereen. Want 
als je bedenkt dat we 24 uur in een etmaal hebben en 
een gemiddelde concentratiespanne van een kleuter, 
dan realiseer je je opeens dat een complex leven zich 
vooral in ons hoofd afspeelt. Geen wonder dat we 
’s avonds helemaal afgepeigerd in bed storten. Vaak 
ook nog met de vraag: ‘waar ben ik nu zo moe van?” 

Sinds ik me dit allemaal realiseer ben ik begonnen 
met het trainen van een eenvoudig leven alsof het een 
spier is en laat ik me niet meer opfokken door mijn vijf 
fietsen die me af en toe verwijtend in de garage staan 
aan te staren. Nu ik het losgelaten heb dat ik met al-
les wat ik heb altijd van alles moet doen – omdat ik 
me anders schuldig ga voelen over het bezit ervan - is 
het een stuk rustiger geworden. Minder doen, meer 
genieten én delen met anderen. Zo simpel is het! 

Natasha Bloemhard
Hoofdredacteur Salt magazine 

Ben jij iemand die, net als wij, van ideeën houdt? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op 
getsalt.com

WIJ ZIJN SALT

Wij zijn een 
community van 
trail seekers en 
happy dreamers. 
Wij doen niets 
liever dan buiten 
de lijntjes kleuren. 
Altijd op zoek 
naar avontuur en 
aangemoedigd 
door het verlangen 
om nieuwe te 
dingen te leren. 
Ons leven en werk 
zijn gebaseerd op 
een waargebeurde 
fantasie waarin de 
outdoor lifestyle 
en de kracht 
van creativiteit 
positieve 
verandering 
brengen. Zo 
brengen wij Salt tot 
leven in alles wat 
wij doen. Ben jij ook 
zo’n vrijbuiter? 
Steun ons dan in 
onze missie en word 
lid van Salt. 
To explore, play, 
connect and grow.

en : 
@saltmagazine

Ik train een eenvoudig leven alsof het een spier is
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WANDEL
PLEZIER! 

Of je nu een ervaren wandelaar bent of een beginneling, wandelen is 
gezond voor iedereen. Juist in deze tijd is het belangrijk aan je gezondheid 

te werken. Beweging draagt bij aan een goede weerstand. En een goede 
weerstand zorgt er vervolgens weer voor dat je minder snel ziek wordt 

door bacteriën of virussen. Mocht je toch ziek worden, dan ben je sneller 
hersteld. Wandelen wordt misschien niet door iedereen gezien als 

sport, toch is het een goede manier om te bewegen en fitter te worden. 
Daarnaast zorgt wandelen voor ontspanning, wat bijdraagt aan de 

mentale gezondheid. Wandelen is goed voor lichaam én geest.
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Ontdek de perfecte wandelbroek!
Schöffel heeft wandelbroeken in meer dan 60 maten.

Dames Wandelbroek ASCONA |

Heren Wandelbroek Folkstone |
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Verkrijgbaar bij de officiële Teva dealer. 
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BUITEN GEWOON GOED Wandelplezier

DAGELIJKS EEN HALF UUR IS AL VOLDOENDE
Het is makkelijker dan je denkt, artsen adviseren 
minimaal een half uurtje bewegen per dag. Een half uur 
is zo voorbij als je om je heen kijkt en bewust wordt van 
wat er allemaal te zien is. Even het hoofd leeg maken 
en genieten van de rust. Die rust vind je letterlijk 
bijvoorbeeld in de natuur, maar ook als je een rondje 
door de stad loopt en je bewust wordt van je omgeving, 
kun je de rust ervaren. Rust in de vorm van even alle 
stress en chaos van de dag vergeten, even niets aan je 
hoofd. Wandelen is dan weliswaar inspanning, maar 
werkt als ontspanning. Als je focust op je zintuigen, 
wat je ziet, ruikt, voelt en hoort, merk je vanzelf dat je 
relaxter wordt. En het mooie is: ook tijdens de lockdown 
kun je er nog prima op uit voor een fijne wandeling.

DE JUISTE SCHOEN
Een goed paar schoenen is onmisbaar bij het wandelen, 
voor comfort en de juiste ondersteuning. In de 
zoektocht naar de perfecte schoen zijn verschillende 
factoren belangrijk. Voor de hand liggen natuurlijk de 
pasvorm en maat. De schoen moet lekker zitten en goed 
passen. Daarnaast zijn er nog zaken zoals je loopstijl, je 
postuur en de stand van je voeten, die meespelen bij 
het kopen van de juiste schoen. Ten slotte is het goed 
dat je bedenkt wat je plannen zijn en dan met name op 
wat voor ondergrond je gaat wandelen. Een verharde 
ondergrond zoals de stoep vraagt om een ander type 
schoen dan een steil opklimmend bospaadje. Laat je 
hierin goed adviseren.

CHECK VOORAF JE ROUTE
Om zeker te weten dat een route jouw niveau niet over-
stijgt, is het belangrijk dat je vooraf een goed beeld hebt 
van het traject dat je gaat lopen. Bekijk daarom thuis 
alvast welke routes je wil gaan lopen. Dit kan je online 
doen, maar er zijn ook uitstekende wandelboekjes en – 
kaarten te koop. Hierop zie je niet alleen de afstanden 
van de wandelingen, maar ook door wat voor terrein ze 

lopen. Ga je een tocht door de heuvels of bergen maken? 
Let dan ook goed op de hoogtemeters van je route! Hoe 
meer je immers stijgt en daalt, hoe zwaarder de route 
is. Om te voorkomen dat je op een route belandt waar je 
eigenlijk nog niet aan toe bent, is het daarom verstandig 
vooraf een goed beeld te hebben van de wandelingen 
die je wil gaan maken.

BEGIN RUSTIG
Net zoals de meeste outdooractiviteiten, duurt het bij 
wandelen even voor je voldoende techniek en ervaring 
hebt opgebouwd om zwaardere routes te lopen. Bijt 
daarom het spits af met een eenvoudige wandeling, of 
kort de eerste etappe van je wandeltocht iets in. Begin 
hierbij het liefst met een route die eigenlijk iets onder 
je niveau ligt. Vervolgens kan je de afstand en moeilijk-
heidsgraad geleidelijk opbouwen. Een goede richtlijn 
hierbij is om elke tocht een uurtje langer te lopen en te 
kijken hoe dit gaat. Dit vereist soms wat geduld, maar je 
wilt ook niet halverwege een route van uitputting door 
je benen zakken.

GA GOED BEPAKT OP PAD
Net zoals wandelschoenen, is ook een goed bepakte 
rugzak onmisbaar voor een wandelaar. Tijdens het 
grootste deel van een lange wandelroute ben je immers 
op jezelf aangewezen, waardoor je overal op voorbe-
reid moet zijn. In de eerste plaats komen lang niet alle 
routes langs winkels of horeca, zeker niet in de huidige 
corona-tijd. Zorg er daarom voor dat je zelf genoeg eten 
en drinken meeneemt. Daarnaast kan het weer snel 
omslaan, ook in de lente. Zorg er daarom voor dat je op 
elk type weer voorbereid bent. Goede regenkleding en 
meerdere laagjes behoren dan ook tot de standaarduit-
rusting van wandelaars. Verder weet je nooit wat er 
onderweg kan gebeuren, dus neem ook een EHBO-kit 
mee. Ten slotte komen een wandelkaart, kompas en 
eventueel een GPS ook altijd van pas, zeker als je over 
een minder goed gemarkeerd pad gaat wandelen.

GENIET!
Het belangrijkste is dat je geniet van je wandeltochtjes. 
Vind een manier en een omgeving die je leuk vindt. 
Zoek een wandelmaatje als je graag kletst onderweg 

en kies routes die jij mooi, fijn of 
uitdagend vindt. Zo lang je er maar 
plezier aan beleeft. Als het leuk 
is, is het geen opgave om gezond 
bezig te zijn.
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NEDERLAND
FIETSLAND
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Als deze coronaperiode ons dan al iets positief heeft 
opgeleverd, dan is het misschien wel het feit dat 
steeds meer mensen de Nederlandse natuur meer 
zijn gaan waarderen. Waar maatregelen en daarmee 
beperkingen, verschillende vrijetijdsbestedingen aan 
banden legden, zijn we massaal de natuur in getrokken 
om daar te wandelen en te fietsen. 

FIETSLAND
Ons land stond natuurlijk al bekend als fietsland, maar 
afgelopen jaar heeft met name de verkoop van fietsen 
nog eens een vlucht genomen. E-bikes, racefietsen, 
gravelbikes, mountainbikes, you name it en het vloog de 
winkels uit. En laat dat nou eens een gouden combinatie 
zijn, met de fiets op avontuur in eigen land. Van een 
middag lekker onderweg tot een meerdaagse tocht.

AVONTUUR
Waar de een met lichtgewicht spullen, een tentje en zo 
min mogelijk bagage op pad gaat en voor de avond een 
afgelegen kampeerplek zoekt, gaat de ander met een 
comfortabele tassenset op de e-bike een leuke stadstour 
maken en strijkt ’s avonds neer in een sfeervol hotel 
om de volgende dag uitgerust weer verder te fietsen. 
Een avontuur in eigen land is in principe voor iedereen 
binnen handbereik. Het behoeft niet veel voorbereiding, 
training of een ijzeren conditie. Een avontuur kan je zo 
groot of klein, spannend of juist ontspannen maken als 
je zelf wilt. 

DE KOMST VAN DE E-BIKE
Vooral de e-bike maakt het mogelijk, voor een grote 
groep mensen om enerzijds te blijven fietsen, maar 
ook om verder te fietsen, langere afstanden af te 
leggen en daarmee meer op ontdekking te gaan. Met de 
komst van de e-bike en de enorme groei van het aantal 
e-bikes, is ook het aanbod aan producten met specifieke 
eigenschappen voor deze activiteit enorm verrijkt. Zo 
wordt de wellicht wat langere rit ook nog eens enorm 
veraangenaamd. Wat te denken van fietstassen waarin 
je je reserveaccu in een separaat en voldoende groot vak 
kunt meenemen. Of stuurtassen waarin je je drinkfles 
direct voor het grijpen hebt als je dorstig wordt tijdens 
een langere rit. 

Maar ook zijn er bijvoorbeeld schoenen ontwikkeld 
die je niet alleen de steun geven op het pedaal om je 
kracht kwijt te kunnen tijdens het fietsen, maar je 
tegelijkertijd niet belemmeren tijdens het lopen als 
je even afstapt om door de stad te lopen. Scheelt weer 
een extra paar schoenen in je bagage. Ook hoef je je niet 
meer steeds om te kleden, want met een casual fietsjas 
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Effectief

Plantaardige oorsprong

Zonder neurotoxines

Biologisch afbreekbaar 

Öko-Tex®-gecertifi ceerd

GREENFIRST® is een effectieve, 

plantaardige impregnering ter 

bescherming tegen insecten. De 

als insecticide werkzame stof Gera-

niol komt in tal van planten voor. 

Broek voor het wandelen

Men‘s Farley Zip-Off Pants V
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die weliswaar een op de fietshouding aangepaste 
pasvorm en reflectiestrepen heeft, ben je niet alleen 
bestand tegen het Hollandse weer, maar kun je je ook 
prima vertonen in de stad. 

GENIET
De Nederlandse natuur biedt ons zoveel moois om van te 
genieten. Tijdens een rondje om het lokale meer, of ook 
iets verder weg. Pak wat kleding en een tandenborstel 
en fiets deze lente eens naar die stad waar je al zo lang 
niet geweest bent en strijk neer in een B&B. Of neem een 
tentje, een mat en een slaapzak mee en zet je tentje op 
in de tuin van die vrienden die je al zo’n tijd niet gezien 
hebt. ’s Avonds gezellig bijkletsen bij een vuurtje en je 
hoeft niet op de tijd te letten. Op de terugweg geniet je 
van het landschap waar je anders wellicht altijd met 
de auto doorheen raast. Het hoeft niet ver weg, maak 
het jezelf niet te moeilijk. Kies voor de juiste spullen en 
geniet van ons land. De natuur wacht op je! 
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Bikepacking gaat verder waar een ‘gewone’ fietsva-
kantie stopt: daar waar niet zoveel mensen gefietst 
hebben en zonder hotelovernachtingen. Het is genie-
ten van je vrijheid in de openlucht; een uitdaging en 
een groot avontuur om onbekende gebieden te ont-
dekken en één te worden met de natuur. Alleen jij en 
je fiets. Bikepacking is een combinatie van fietsen en 
slapen in de buitenlucht. Als jij je thuis voelt in de na-
tuur en van fietsen houdt, is bikepacking het ultieme 
avontuur voor jou! De bestemming is daarbij niet van 
belang. Of je nu vlakbij je huis eropuit trekt of naar 
de andere kant van de wereld vliegt, het gaat erom 
dat je trip onvergetelijk wordt. Geniet van de ber-

BIKEPACKING: EEN AVONTUUR IN ALLE VRIJHEID
gen, de bossen of de zee, het is maar net waar je zin 
in hebt. Ervaar de rust en maak je hoofd leeg terwijl 
je onderweg bent.

JE NEEMT ALLES MEE
Als je gaat bikepacken, zul je uiteraard alles met je 
mee moeten nemen. Maak dus een bewuste keuze 
wat je in je tassen stopt: neem alleen het noodzake-
lijke mee. Aangezien je je non-stop in de buitenlucht 
bevindt, moet je daarnaast je bagage goed bescher-
men tegen de verschillende weersinvloeden. Stevi-
ge, waterdichte fietstassen zijn hierbij de beste keu-
ze, zodat jij optimaal kunt genieten van je avontuur.

BUITEN GEWOON GOED Nederland fietsland
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GOED
VOORBEREID

DE BERGEN IN?
DOE DE VOORJAARSCHECK

De lente hangt in de lucht, het begint al te kriebelen. Zeker na een jaar vol lockdowns en avondklokken zijn we 
er aan toe om erop uit te trekken! Ben je al klaar voor je volgende tochten? Voor je eerste tocht van het seizoen 
is het goed om even wat zaken te controleren, zodat je goed voorbereid op pad gaat. 

CHECK JE UITRUSTING
We gaan er van uit dat je spullen van een goede kwali
teit koopt, maar ook uitrusting van de beste kwaliteit 
kan slijten. Daarom is het wel zo handig even alles te 
controleren. Is al je materiaal nog helemaal in orde? 

KLIMUITRUSTING
Zeker als het gaat om uitrusting die je nodig hebt voor 
je veiligheid, is het goed om elk jaar even te controle
ren of de conditie van je spullen nog in orde is. Contro

leer dus even of je klimgordel, je touwen of je kletter
steigset nog in orde zijn. En hoe lang je ze al hebt. Als je 
spullen van textiel, bijvoorbeeld je klimgordel, al tien 
jaar mee de bergen in gaan, is het verstandig om eens 
naar een nieuwe op zoek te gaan. Ook de kunststof on
derdelen van je uitrusting kunnen slijten als ze niet ge
bruikt worden en daar wil je niet pas achter komen als 
je al in de bergen bent en je die spullen écht nodig hebt. 
Vertoont je helm sporen van ouderdom? En de gespen 
van je klimgordel?
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In het land van Peer Gynt

“I like to keep it varied and exciting — climbing, mountaineering, trail running — 

otherwise I get bored. I want to train as a mountain and ski guide, to help other 

people also have amazing experiences in the mountains, in safety.”

FINN KOCH, ASPIRANT MOUNTAIN GUIDE, WITH THE GUIDE LITE 30+. For FINN KOCH, 

variety is the spice of life — particularly when he has an ultra-light mountain pack on his back, like the 

new Guide Lite.

00_BM02_cover.indd   1 20-04-20   13:32

BUITEN GEWOON GOED Goed voorbereid op pad? 

JE SCHOENEN
Blijf je liever met twee benen stevig op de grond? Ook 
dan is het goed om je spullen te controleren, want je wil 
niet op je sokken de berg af moeten. Zijn je bergschoe-
nen nog in orde? Heeft bijvoorbeeld de schoenzool nog 
voldoende profiel, is de tussenzool niet aan het losla-
ten, zijn je veters niet tot op de draad versleten en is 
het leer van het bovenwerk niet uitgedroogd, of is het 
kunststof nog goed verlijmd? En heb je nieuwe schoe-
nen gekocht de afgelopen tijd? Heb je ze dan al goed 
ingelopen?

JE RUGZAK
Geef ook even aandacht aan je rugzak. Zeker als die al 
een tijd in je kast heeft gelegen. Is het rugpand nog in 
orde? Het kan zo zijn dat er wellicht iets zwaars op je 
rugzak is gevallen, waardoor het rugpand een beetje 
verbogen is. Daar wil je natuurlijk niet pas achter ko-
men als je vlak voor vertrek je rugzak aan het inpak-
ken bent. Kijk in zo’n geval even of je de schade kan 
(laten) maken en als dat niet kan, dan ben je nu nog op 
tijd om je te verdiepen in een nieuwe rugzak. Hetzelfde 
geldt voor alle clipjes, gespen en bandjes aan je rugzak. 
Klikken ze nog goed, of zie je slijtplekken. In het laat-
ste geval kun je ze beter nu (laten) vervangen, want het 
wordt pas écht vervelend als de gespen van je heup-
band het begeven halverwege een huttentocht. 

Controleer ook meteen je wandelkaarten en –gidsen. 
Hoe lang heb je die al? Over het algemeen lopen de ber-
gen niet weg, maar door een sneeuw- of steenlawine 
kan een wandelroute wel verlegd of misschien zelfs 
helemaal verdwenen zijn.

BEN JE IN CONDITIE?
Heb je de hele lockdown stil gezeten? Of heb je je juist 
helemaal klaargestoomd voor het komende bergsei-
zoen? In allebei de gevallen is het zaak om nog eens 
even goed naar je conditie te kijken. Bedenk je dat de 
situatie hier in onze Lage Landen beduidend anders is 
dan in de bergen. Met een of twee keer in de week een 
uurtje hardlopen, ben je in prima conditie, maar tijdens 
een lang stuk bergop (of bergaf) belast je toch andere 
spiergroepen. Zorg ervoor dat ook die spiergroepen al 
een beetje gewend zijn aan de inspanningen die je in de 
bergen moet leveren door thuis alvast te oefenen. Ook 
leuk: denk aan je tredzekerheid. Een paar lenigheidsoe-
feningen misstaan niet!

En ben je de afgelopen winter nou helemaal los gegaan 
in je eigen home gym en zijn je armen en benen bere-
sterk? Helemaal goed, maar ook dan geldt hetzelfde: 
vijftig push-ups zijn wel even iets anders dan de mees-
te klimroutes in de bergen, oefenen dus! 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Over oefenen gesproken… Na de afgelopen tijd kan 
het wellicht zo zijn dat je kennis en vaardigheden in 
de bergen een beetje zijn weggezakt. Kun je nog steeds 
zonder nadenken met al je spullen omgaan? Herken je 
al die verschillende wolken nog, zodat je een onweers-
bui al van verre aan ziet komen? En kun je nog steeds 
je tocht zonder moeite plannen? Dan is er niks aan de 
hand, maar anders is dit hét moment om nog eens te 
kijken naar een leuke cursus om je vaardigheden wat 
te verbeteren, zodat je het komende seizoen zonder 
problemen op pad kan.

Bergen Magazine – 
Het tijdschrift voor 
mensen met passie 
voor de bergen!
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PFC-FREE

10.000
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Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaars-
kleuren. Deze regenjasjes voor hem en haar zijn ideaal om mee te 

nemen in je rugzak of je bindt ze heel eenvoudig om je middel tijdens 
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waterkolom van 10.000mm en getapete naden zeer functioneel en 

een must have voor iedere wandelaar. 
Te koop vanaf 69,95 Euro bij de Outdoorspecialist.
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De Outdoorspeciaalzaak uit Weert staat bekend om zijn 
goede keuze in collecties, topmerken en deskundigheid. 
De collectie is geschikt voor jouw buitenactiviteiten in 

het weekend of om dagelijks te gebruiken.

KIWI OUTDOOR
WEERT

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

•

O F F I C I E E L  P A R T N E R

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale 
outdoorspecialisten en toonaangevende merken in de outdoorbranche.

NIEUWE NAAM
VERTROUWDE SERVICE

OUTDOOR
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BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

SHOP LOKAAL!
GA NAAR JE LOKALE

OUTDOORSPECIALIST
VIJF VOORDELEN VAN LOKAAL WINKELEN:VIJF VOORDELEN VAN LOKAAL WINKELEN:
PERSOONLIJK AANDACHT
Voor ondernemers ben jij als klant heel belangrijk. Zij ge-
ven jou graag dat beetje extra aandacht en staan altijd klaar 
voor een praatje, kopje koffie en goed advies.

GOEDE KLANTENSERVICE
Een tevreden klant draagt bij aan het succes van een onder-
neming. Een ondernemer zal dan ook altijd zijn best doen 
om jou tevreden te stellen.

UNIEK AANBOD
Als jij bij een lokale ondernemer koopt, stimuleer je de 
ondernemer bij het inkopen van zijn assortiment en help je 
mee om de ondernemer gevarieerd te laten inkopen.

LEVENDIGE WINKELSTRAAT
Door bij de lokale ondernemer te 
kopen, zorg je ervoor dat ook na de 
coronacrisis jouw winkelstaat levendig 
is en een fijne plek om te shoppen.

Koop jij bij een lokale ondernemer, dan kan de 
ondernemer makkelijker banen behouden, nieuwe creëren 
en meedoen met lokale evenementen.

MILIEUBEWUST
Door in je eigen omgeving te kopen, belast je het milieu 
minder. Minder transport en minder kilometers voor jezelf, 
wat bijdraagt aan een beter milieu.
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De rugzakken zijn in het algemeen in twee categorieën in te delen: Dagrugzak/dagelijkse rugzak en Trekking/Hiking 
rugzak. Het type activiteit bepaalt grotendeels het type rugzak en daarmee de grootte van je rugzak. Naast grootte, 
gewicht en draagcomfort zijn ook de opbergvakken, vakken voor drinkflessen, regenhoes, extra bevestigingsmoge-
lijkheden en mogelijkheid voor het meeneem van een laptop van belang.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

VERSCHILLENDE SOORTEN

RUGZAKKEN
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Verschillende soorten rugzakken

DAGRUGZAK/DAGELIJKSE RUGZAK
Dagrugzakken hebben de kleinste in-
houd (liters) van alle type rugzakken. 
De inhoud varieert van 5 tot 30 liter. 
De mogelijkheden en variatie in de 
rugzakken zijn groot. Omdat met de 
dagrugzak minder zware lasten wor-
den gedragen, beschikken de rugzak-
ken over een lichter draagsysteem.
Wil jij hem gebruiken als rugzak voor 
werk of school (bijvoorbeeld de Fjall-
raven Kanken in veel kleuren)? Wil 
je ook comfortabel een laptop mee-
nemen? Wat en hoeveel wil je mee-
nemen? Gebruik je het voor korte of 
lange wandelingen? Wil je een ge-
avanceerd ventilatiesysteem of niet?  
Is waterafstotend voldoende of wil je 
een regenhoes?

Wij hebben verschillende merken 
rugzakken: Fjallraven, Deuter, Lowe 
Alpine, Nomad en Jack Wolfskin. Alle 

rugzakken hebben een verschillende 
pasvorm,  kom in de winkel passen om 
de beste rugzak voor jou uit te zoeken.

TREKKING/HIKING RUGZAK
Deze rugzakken hebben een grotere 
inhoud van 30 tot 100 liter. De klei-
nere hiking rugzakken worden vaak 
gebruikt voor huttentochten met een 
minimale bagage. Ook voor meer-
daagse wandeltochten zijn deze zeer 
geschikt.

De trekkingrugzak zijn de grootste 
rugzak die vaak gebruikt worden voor 
backpacken of een meerdaagse trek-
king. Bij het ontwerp van deze rug-
zakken ligt het accent op “comfort”.  
Dit is onder andere de reden dat het 
rugpand verstelbaar is. Eenvoudig-
weg omdat er veelal een “zware” last 
voor langere tijd op je rug en schou-
ders hangt. Om diezelfde reden zijn 

trekking rugzakken gemaakt van ro-
buuste materialen en kunnen daar-
door prima tegen een stootje.

Neem de tijd als je een trekking/hiking 
rugzak wilt aanschaffen. In de winkel 
helpen wij met de juiste afstelling van 
je rugzak, zodat deze comfortabel zit. 
Met de heup- en schouderbanden kun 
je namelijk de pasvorm verbeteren 
en zorgen dat de rugzak goede steun 
vindt op je heupen om het gewicht op 
je schouders te ontlasten. Maak ge-
bruik van de gewichtszakken, zodat 
je de rugzak beter kunt testen!  Denk 
ook aan opbergvakken in de heupgor-
del, bevestiging voor wandelstokken, 
verdeling en toegang tot de verschil-
lende vakken.

Wij hebben verschillende merken 
rugzakken: Fjallraven, Deuter, Lowe 
Alpine, Nomad en Highlander.
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Yaelle Alkobi neemt je ieder kwartaal mee in de online wereld van #Buiten
gewoongoed. Hierin vind je dagelijks de mooiste verhalen en posts over 
outdoor sporten en reizen. Verhalen die ons inspireren, raken of motiveren 
en die we daarom graag met je willen delen. 
In deze editie speciale aandacht voor de campagne #Buitengeluksmoment. Wandelingen zijn ware geluks
momenten en voor iedereen is de motivatie om te wandelen anders. De één laadt helemaal op tijdens een solo 
wandeling in de rustige natuur en de ander geniet van een wandeling door de gezellige stad met een koffie togo 
in de hand. We vroegen 3 influencers naar hun #buitengeluksmoment.  

#BUITENGEWOON
GOED

@PAPA_SJENKIE 
Yannick is getrouwd en vader van 
3 dochters. Hij is niet alleen brand
weerman maar ook influencer. 

Op Instagram geeft hij een kijkje 
in zijn gezellige, drukke gezins
leven en op YouTube vermaakt 
hij duizenden abonnees met zijn 
humoristische blik op de verschil
len tussen vaders en moeders én 
hoe je als man je geduld kan bewa
ren met vier vrouwen om je heen. 

”Zoals mijn volgers allemaal weten, 
ben ik heel graag buiten. Fietsen met 
de kinderen en wandelen met onze 
lieve hond Niko. Wij wonen in een 
prachtig gebied nabij de Loonse en 
Drunense Duinen. 

Een wandeling daar met Niko is een 
echt #Buitengeluksmoment. Even 
lek  ker bewegen, in alle rust. 

Op mijn Instagram kun je in een IGTV 
zien dat ik wandelschoenen ben gaan 
testen, leuk als je een kijkje neemt!” 

www.instagram.com/papa_sjenkieph
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pa
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Yaelle Alkobi is de 
Social Media Editor 
van Buitengewoon 
Goed Magazine. Zij 
vangt de mooiste 
online verhalen en 
meest inspirerende 
posts, om die ieder 
kwartaal te tonen in 
ons magazine.  

Yaelle is tevens 
oprichter van bureau 
PRACHT. Zij maakt 
merken online 
zichtbaar, creëert 
een positief imago en 
activeert doelgroepen. 
Het bureau is 
gespecialiseerd in  
social media strategie 
en content creatie, 
online campagnes, 
influencermarketing en 
videoproducties. Met 
een team specialisten 
creëert Yaelle vanuit 
een conceptuele 
gedachte, álles wat 
doelgroepen wensen 
en wat merken nodig 
hebben. Zo helpt zij 
merken groeien.  

www.prachtagency.nl 
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@HIPENHOT 
Judith is getrouwd en moeder van 4 kinderen. Op 
Facebook, Instagram en haar website deelt zij de 
liefde voor haar gezin, het drukke gezinsleven, werk, 
reizen en haar liefde voor wandelen. 

Judith wandelt het liefst in de natuur, in het bos of op 
het strand van Scheveningen. Ze wandelt graag om 
lekker even flink te bewegen, achter haar computer 
vandaan te zijn, haar bloed te laten stromen zodat 
ze zich daarna weer goed kan concentreren op haar 
werk. Het allerliefste wandelt ze met haar man. Even 
samen wat quality time en goede gesprekken voeren 
samen. Dat is hun 

#Buitengeluksmoment.  Judith ging samen met haar 
man naar onze winkel in Hillegom om nieuwe LOWA 
wandelschoenen aan te schaffen en schreef hier een 
artikel over op haar website.  

“Mensen vragen zich vaak af waarom je wandel
schoenen zou moeten kopen. Op je sneakers kun je toch 
ook lopen? Dat klopt maar toch merk je direct het ver
schil als je voor wandelschoenen kiest. Wandelschoe
nen geven je voeten meer stabiliteit, een betere pasvorm, stevigheid, grip, demping en zijn bovendien waterdicht. Je 
houdt het wandelen ook veel langer vol op een wandelschoen en daarmee wordt wandelen nog leuker”!  

www.hipenhot.nl

De campagne #Buitengeluksmoment is een samenwerking van LOWA, 
Outdoorspecialist.nl en PRACHT. 

@SUSANARETZ 
Susan Aretz is kookboekauteur en een culinaire dui
zendpoot. Op haar website en Instagram account 
deelt zij haar favoriete recepten en geeft een kijkje in 
haar (heerlijke) leven.  

“Het is geen geheim dat ik héél gelukkig word van bui
ten zijn. En voor het echte buitengeluksmoment heb je 
eigenlijk maar vrij weinig nodig. Want je kent het vast 
wel? Dat je er even helemaal doorheen zit. Of het nu 
komt door thuiswerken, door corona of gewoon door 
een nacht slecht slapen. Voor mij helpt het dan om naar 
buiten te gaan. Koppie in de frisse lucht, een uurtje lek
ker wandelen, het is mijn zen moment. Ik kan er daarna 
weer helemaal tegenaan. Voor mij geldt dat als ik ga 
wandelen ik dat eigenlijk gewoon heel graag in mijn ei
gen stad doe. Ik hoef echt maar een 10 minuten te lopen 
en ik ben al buiten, in de natuur. Maar ook in de stad zelf 
kan ik er écht uit zijn. Als je wil wandelen in Leiden, is 
er bijvoorbeeld het Singelpark. Een groot aaneengeslo
ten park van zes kilometer, dat door de hele stad loopt. 
Een aanrader. Ik loop op LOWA Locarno wandelschoe
nen. Perfect voor mijn manier van wandelen. Deze ur
ban wandelschoenen zien er ook nog eens fashionable 
uit. Oh en ze zijn hartstikke waterdicht. Dus wat let je, 
spring gewoon weer eens ouderwets in een plas water, 
zoals je vroeger deed. Het kan gewoon!” 

Susan deelt op haar website tips over goede wandel
schoenen en over mooie wandelroutes in Leiden: 
www.susanaretz.nl
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Local Hero Travel: ‘Na een voorzichtige start boeken steeds meer reizigers een reis voor 2021 en 2022. 
Niet langer dromen dus, maar écht uitkijken naar een volgend vakantie-avontuur. Tijd voor vakantievoorpret!
Samen met reisbloggers Dionne en Martijn van Reishonger, Sigrid van My Travel Secret, Brian en Sandra van 
De Wereldreizigers en Godfried en Marlou van Reisreport hebben we vier bestemmingen op een rijtje gezet voor 
jouw reisbucketlist. Van ongerepte natuur, rust & ruimte, tot verlaten stranden en avontuurlijke hikes. Welke 
bestemming kies jij?’

STA JE OOK TE TRAPPELEN WEER OP REIS TE GAAN? STA JE OOK TE TRAPPELEN WEER OP REIS TE GAAN? 

DE LEUKSTEDE LEUKSTEDE LEUKSTEDE LEUKSTE
REISBESTEMMINGENREISBESTEMMINGEN
VOLGENS BLOGGERS VOLGENS BLOGGERS VOLGENS BLOGGERS VOLGENS BLOGGERS 

MYTRAVELSECRET.NL TIPT: COSTA RICA

Sigrid: ‘Ongerepte natuur, rust en ruimte. Costa Rica 
is een paradijs voor natuurliefhebbers. Maar liefst 
een derde van het land bestaat uit reservaten en na-
tuurparken. 

Corcovado National Park stond al jaren op mijn per-
soonlijke bucketlist. Extra bijzonder is dat we dit park 
samen met een Costa Ricaans stel bezoeken, die we 

Sigrid: ‘Ongerepte natuur, rust en ruimte. Costa Rica 
is een paradijs voor natuurliefhebbers. Maar liefst 

-

-
soonlijke bucketlist. Extra bijzonder is dat we dit park 
samen met een Costa Ricaans stel bezoeken, die we 

via Instagram hebben leren kennen. Zij hebben een 
vriend die nabij het park woont en deze vriend werkt 
als gids in het park. We hiken meerdere dagen door 
het nationale park, dwars door de jungle, over ver-
laten stranden en zien ontzettend veel wilde dieren: 
van neusberen en miereneters tot apen en veel ver-
schillende vogels. Mijn bezoek aan Corcovado is één 
van mijn favoriete jungle ervaringen ooit. 

Wat je verder mag verwachten? Hiken langs vulka-
nen, door dichte jungle en ontspannen op fijne palm-
stranden. Het land is niet groot, de wegen zijn goed, 
ideaal voor een selfdrive én de sfeer is er altijd relaxt. 
Costa Rica is perfect voor een reis in 2021’. 

Sigrid is een echte outdoorliefhebber en reist samen 
met haar vriend de wereld rond. In 2014 startte zij haar 
blogsite “My Travel Secret” en sindsdien deelt ze haar 
belevenissen. De leuke en ook de minder leuke dingen, 
want reizen is genieten, maar soms ook afzien. Haar 
ideale reisroute door Costa Rica lees je op localherotra-
vel.nl, onder de bestemming Costa Rica: ‘Sigrid’s favo-
riete reis’. 
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REISHONGER.NL TIPT: SRI LANKA & MALEDIVEN

Dionne en Martijn: ‘Sri Lanka is Azië in een noten-
dop. Overal zie je boeddhistische tempels, kleurrijke 
markten en rijstvelden. 

Het is misschien niet de eerste bestemming waar je 
aan denkt bij reizen in 2021, want Azië is vaak druk en 
vol. Maar in Sri Lanka kun je prima de drukte vermij-
den. Bovendien reis je er het best per auto met eigen 
chauffeur, je eigen veilige bubble dus. 

Ga op safari in een van de vele wildparken. Slaap in 
sfeervolle ecolodges middenin de bush en relax op 
verlaten palmstranden. Of, ga net als wij voor een 
strand verlenging op een lokaal eiland op de Maledi-
ven’. 

Dionne en Martijn: fervente wereldreizigers die in 2009 
startten met hun blog over hun belevenissen in de ver-
ste uithoeken van onze planeet: ‘reishonger.nl’. Nu ont-
dekken ze de wereld als gezin. Met z’n vieren maken ze 
reizen naar alle windstreken. Hun ideale Sri Lanka reis-
route lees je op localherotravel.nl, onder de bestemming 
Sri Lanka: ‘Dionne en Martijn’s favoriete reis’.

DEWERELDREIZIGERS.NL TIPT: NEPAL

Dionne en Martijn: fervente wereldreizigers die in 2009 
startten met hun blog over hun belevenissen in de ver
ste uithoeken van onze planeet: ‘reishonger.nl’. Nu ont

Sri Lanka: ‘Dionne en Martijn’s favoriete reis’.

Brian en Sandra: ‘Reizen door de Himalaya, geen land 
is er zo geschikt voor als Nepal. Van de schone natuur 
tot de gezellige Nepalese cultuur in Kathmandu, dit is 
letterlijk reizen op een nieuwe hoogte.

Ons persoonlijke hoogtepunt tijdens de reis door Ne-
pal was de EBC trek, een meerdaagse pittige tocht 
naar de hoogste berg ter wereld: Everest Base Camp. 
Zwaar, ruig, maar vooral magisch. 

Er zijn tal van trekkingen in Nepal. Van daghikes tot 
meerdaagse treks en dus voor ieder wat wils. Onze 
tip: combineer je reis met een verblijf bij de locals in 
een van de vele homestays in Nepal en maak een 
safari in een natuurpark. Wij verbleven in Chitwan 
en spotten binnen twee uur na aankomst al de eerste 
wilde neushoorn, net achter een voetbalveldje. 

Nepal hoort op je reis-lijstje. Wij zijn verliefd op de 
lieve mensen, prachtige Himalaya en het heerlijke 
lokale eten’.

Brian en Sandra: twee fervente wereldreizigers die in 
2018 startten met hun blog over hun belevenissen in de 
verste uithoeken van onze planeet: ‘dewereldreizigers.
nl’. Hun ideale reisroute door Nepal lees je op localhe-
rotravel.nl, onder de bestemming Nepal: ‘Brian en San-
dra’s favoriete reis’.
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LOCAL HERO TRAVEL,
EEN BIJZONDERE ONTMOETING 
IS JE BESTE REISHERINNERING
Reizen is meer is dan hotels boeken, highlights afvin-
ken en kant-en-klaar avontuur. De echte waarde van 
reizen zit in een bijzondere ontmoeting, een onver-
wachts gesprek, een nieuw inzicht uit een andere cul-
tuur. Want die ene bijzondere ontmoeting, die blijft je 
bij. Vanuit die gedachte hebben Stef Franke en Wilkin 
Kroon (oud mede-eigenaren Riksja Travel) in samen-
werking met Sander van Opstal en Eppo Steenhuisen 
(eigenaren Askja Reizen) in 2014 Local Hero Travel op-
gericht. Een reisorganisatie in Arnhem, waar jij als rei-
ziger rechtstreeks in contact wordt gebracht met een 
reisspecialist in het land waar je naar toe wilt. Geen 
standaard pakket, wel helemaal op maat, individueel, 
kleinschalig en lokaal. Een reis die je zelf samenstelt 
met je local Hero, je reisexpert ter plaatse. Woonach-
tig (en vaak geboren) op je reisbestemming, waardoor 
zij de leukste insider tips hebben om met jou te delen. 
Je regelt je reis met een lokale reisexpert inmiddels op 
36 bestemmingen. Of je nou kiest voor een wandelreis 
naar Georgië, trekking door de Himalaya, een safari 
door een kleinschalig natuurreservaat in Sri Lanka of 
de jungle van Costa Rica: je local Hero kan het voor je 
regelen.  

BESTEMMINGEN LOCAL HERO TRAVEL:
Alaska
Antarctica
Argentinië
Armenië
Belize
Bolivia
Borneo
Botswana
Cambodja
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Cuba

Ecuador
Galapagos
Georgië
Guatemala
IJsland 
Indonesië
Japan 
Java & Bali
Laos
Madagaskar
Maleisië
Marokko
Mexico
Myanmar

Namibië
Nepal
Nicaragua
Panama
Peru
Spitsbergen
Sri Lanka 
Suriname
Tanzania
Thailand
Vietnam
Zuid-Afrika

Met je gezin op reis? We begrijpen wat je wilt. Wij 
maken ook familiereizen over de hele wereld. Deel je 
wensen met je local Hero en ontvang een reisplan voor 
jouw ideale gezinsreis. www.localherotravel.nl

REIZEN MET LOCAL HERO TRAVEL:
- Je reis op maat
- Bijzondere ontmoetingen
- Direct lokaal contact

REISREPORT.NL TIPT: GEORGIË

Godfried en Marlou: ‘Georgië is een nog weinig be-
zochte Kaukasus bestemming en ideaal voor reizi-
gers die graag de natuur intrekken. Daarmee meteen 
ook perfect voor reizen na corona, omdat je er mak-
kelijk afstand houdt én je er goed zelf kunt reizen met 
een (4x4) huurauto. 

Wandel door hooggelegen alpine bergweiden en ver-
laten grottensteden, proef wijn in de wijnregio’s en 
toer door afgelegen dorpen met eeuwenoude kerken 
en kloosters. 

Wij werden aangenaam verrast door de gastvrijheid. 
Onderweg ontmoetten we heel wat nieuwsgierige 
Georgiërs die graag een praatje met ons maakten en 
werden we spontaan thuis uitgenodigd voor een kop-
je koffie’. 

Godfried en Marlou: dit reisduo startte in 2017 hun 
reisplatform REiSREPORT. Ze hebben een voorliefde 
voor de minder bekende plekken en maken reisgidsen 
en documentaires van bijzondere bestemmingen die zij 
zelf bezochten. Hun ideale reisroute door Georgië lees 
je op localherotravel.nl, onder de bestemming Georgië: 
‘Marlou & Godfried’s favoriete reis’. 

EEN PERSOONLIJK REISPLAN OP MAAT ONTVANGEN? 
Op localherotravel.nl vind je de reisroutes die de 
bloggers zelf hebben gemaakt. Inspirerende verhalen 
en échte ervaringen dus. 

Wil je een voorstel voor een vergelijkbare route door 
Costa Rica, Nepal, Sri Lanka of Georgië? Neem dan 
contact op met de local Hero, je reisexpert ter plaatse, 
en ontvang een voorstel op maat. 
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ALLES OVER GOEDE
WANDEL-

SCHOENEN 

Als je eropuit trekt, zijn goede wandelschoenen essentieel. Het is belangrijk dat je comfortabel wandelt en geen 
blaren loopt. Het beste is om je wandelschoenen te kopen bij een gespecialiseerde winkel waar je voeten worden 
opgemeten. Zo vind je letterlijk de schoen die jou het beste past!

reportage
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Een premium product komt tot leven als het gebaseerd 
is op echt vakmanschap. Naast de selectie van hoog-
waardige materialen berust de kwaliteit van schoenen 
op de fabricage, geoptimaliseerd in pasvorm en functie.

In de loop van de tijd zijn er diverse technieken ontwik-
keld om schoenen te vervaardigen. Er zijn er echter 

maar twee technieken die echt robuust en duurzaam 
schoeisel garanderen: de dubbelgestikte en de gezwikte 
techniek

GEZWIKTE MAAKWIJZE
De gezwikte maakwijze is een ambachtelijk veelei-
sende en arbeidsintensieve methode waarbij de schacht 
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BUITEN GEWOON GOED Alles over goede wandelschoenen

van de schoen eerst over de leest naar beneden en 
vervolgens over de brandzool getrokken wordt zodat 
zij een eenheid vormen. Schacht en brandzool worden 
onder hoge druk verlijmd en daarna worden de tussen- 
en loopzool bevestigd. Deze methode staat garant voor 
stabiel en robuust schoenwerk met een lange levens-
duur. Het grote voordeel van gezwikte schoenen is hun 
vormvastheid en – bij goed onderhoud – lange levens-
duur.

DUBBELGESTIKT
Eerst wordt de brandzool (ook wel de fundering of het 
hart van de schoen genoemd omdat hij later van buiten 
niet meer zichtbaar is) uit gestanst en op de leest gelegd. 
Dan volgt de eerste naad, de zogenaamde insteeknaad: 
waarbij het bovenleer met de voering aan de rand van 
de brandzool wordt gestikt. Het bovenleer en de voe-
ring worden in een rechte hoek naar buiten gelegd. Bij 
enkele modellen wordt er een extra verstevigende bies 
op de tussenzool aangebracht. Het teveel aan materiaal 
van de hiel-en teenkap en de voering wordt verwijderd. 
Het teveel aan bovenleer blijft behouden en wordt met 
de tweede naad mee gestikt. Deze tweede naad, de dub-
bele naad, verbindt het bovenleer met de tussenzool. 

Het bovenleer is daardoor door twee naden heel stevig 
met het onderwerk verbonden.
Het enige nadeel van deze methoden is dat het arbeids-
intensieve proces de schoen iets duurder maakt. Maar 
als de loopzool versleten is, zijn je schoenen vaak per-
fect ingelopen, kleven er mooie herinneringen aan en 
wil je er liever geen afstand van doen. In dat geval kan 
de schoen probleemloos verzoold worden via een er-
kende schoenmaker. 

CATEGORIEËN WANDELSCHOENEN
Wandelschoenen zijn onderverdeeld in de categoriën 
A tot en met D, met daarnaast een paar subcategoriën. 
De meest gebruikte typen zijn A, A/B en B. Een korte 
toelichting:
A: lage, soepele schoenen met maximale demping. Deze 
schoenen hebben over het algemeen een lage schacht 
en een meer afgeronde zool. Ze zijn geschikt voor 
wandelingen in de stad of ander vlak terrein.
A/B: robuustere, soepele schoenen die de enkel om-
sluiten. Deze schoenen hebben een flexibele, licht-
gewicht zool en zijn geschikt voor dagtochten en/of 
tochten door heuvelachtig terrein, eventueel met lichte 
bepakking
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Al vanaf 1921 tot op heden produceert 
Hanwag vanuit de hoofdvestiging in 
Beieren berg- en wandelschoenen van 
de hoogste kwaliteit. Zij maken hierin de 
combinatie tussen traditioneel handwerk 
en technische expertise en continue 
innovatie en focussen op de perfecte 
pasvorm en robuustheid, gemaakt met de 
beste materialen. De grondstoffen worden 
zeer selectief gekozen met het oog op een 
lange levensduur. Logischerwijs is de keuze 
van leveranciers ook weloverwogen. In 
het kader van duurzaamheid bevindt 
bijna de hele keten van het Hanwag-leer 
zich binnen de EU; zowel de grondstoffen 
als het looiproces en de productie vinden 
hier hun oorsprong. De mensen die de 
producten maken, hebben veel ervaring in 
gedetailleerd handwerk. 
Dit vakmanschap zorgt ervoor dat de 
schoenen van Hanwag over de gehele 
wereld gedragen worden.

100 JAAR 
HANWAG

reportage
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B: schoenen met een stevigere zool met meer profiel en 
die de enkel volledig ondersteunen. De schoen is wat 
zwaarder en biedt meer steun en stabiliteit. Geschikt 
voor (lange) wandelingen op ruwer terrein en met 
bepakking.

Categorie C is weer iets robuuster dan B en vooral 
geschikt voor trektochten door ruigere gebieden. Ten 
slotte is categorie D de schoen met stijve, onbuigzame 
zolen, geschikt om over keien en rotsen te lopen.

MAAKWIJZE
Een goede wandelschoen is duurzaam en gaat lang 
mee. Daarom is de keuze van hoogwaardige materialen 
essentieel, maar is de fabricagewijze minstens zo 
belangrijk. Er zijn in de loop der tijd diverse technieken 
ontwikkeld, die vervolgens geoptimaliseerd zijn in de 
functie van de schoen en de pasvorm.

PASVORM
De schoen moet lekker zitten en nergens knellen of 
schuiven. Daarnaast is het van belang dat je de schoen 
niet te klein koopt: de tenen hebben een vingerbreedte 
bewegingsruimte nodig.

DE ZOOL
De zool van een goede wandelschoen bestaat uit 
verschillende lagen. De buitenste laag met profiel, 

een tussenzool voor de demping, een binnenzool die 
bepalend is voor de buigzaamheid en de inlegzool met 
al dan niet ergonomisch voetbed. Alle lagen vormen 
een geheel dat zorgt voor goede demping, steun, juiste 
afwikkeling van de voet en grip.

HET GEWICHT
Het is belangrijk om te weten dat hoe steviger de 
schoen, hoe zwaarder de schoen. De keuze van de beste 
schoen is een juiste balans tussen steun en het gewicht 
van de schoen. Een zwaardere schoen biedt meer 
ondersteuning, slijtvastheid en grip op oneffen terrein, 
maar is ook meer belastend voor je knieën. Maak hierin 
een goede overweging.

WATERDICHTHEID EN VOETKLIMAAT
Wandelschoenen moeten voorkomen dat je natte 
voeten krijgt, want natte voeten lopen sneller blaren. 
Enerzijds moeten ze dus goed beschermen tegen regen, 
anderzijds moeten ze voldoende ademen om het zweet 
af te voeren. 
De voeten droog en warm houden, zorgt voor een goed 
voetklimaat. Voor wandelingen in natte gebieden zijn 
waterdichte schoenen met een ademend membraan 
(bekend voorbeeld is Gore-Tex) de beste keus. In warme, 
drogere gebieden (of bij zweetvoeten) is een leren of 
canvas schoen een betere optie.
Ga voor het beste advies naar uw Outdoorspecialist!

BUITEN GEWOON GOED Alles over goede wandelschoenen
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Teensokken zijn in opmars en dat is zeker niet 
zonder reden. Ze geven je voeten namelijk 
onbeperkte en natuurlijke bewegingsvrijheid. 

Je merkt het verschil direct. Een ander bijkomend 
voordeel is dat door het elimineren van huid-op-huid contact, blaren worden 
voorkomen. Verder maakt het Merino NüWool™ materiaal deze sok ook nog eens 
heerlijk temperatuur regulerend en dus geschikt onder alle weersomstandigheden. 
Ideaal dus voor jouw wandel en hardloop activiteiten! € 21,95

INJINJI OUTDOOR SOK

Het Downpour Eco-jack (leverbaar voor mannen en 
voor vrouwen) is een licht, comfortabel en veelzijdig 
waterdicht jack met een PFC-vrije DWR op de 
Pertex Shield 2.5L buitenstof met een buitengewoon 
zacht gerecycled polyester oppervlak. De jas heeft 
een verstelbare capuchon met een verstevigde 
klep, ventilatieritssluitingen onder de oksels en 
de mogelijkheid om het in zijn zak te stoppen en is 
daardoor ideaal voor elk soort buitenavontuur. 
€ 139,95 

Belorado II TubeTec
                    Lady GTX 

De Belorado II TubeTec Lady GTX is gemaakt voor sportieve outdoor avonturen. 
Dankzij het beschermende TPU frame en het bovenwerk uit robuust suède en 
slijtvast polyamide kan deze lage hikeschoen tegen een stootje. De lichte gripvaste 
Hanwag TubeTec zool geeft een uitstekende demping en stabiliteit. Verstevigende 
stroken in het middenvoetbereik ondersteunen de voet daarbij nog extra. Natuurlijk 
is deze allrounder voorzien van een waterdichte en ademingsactieve GORE-TEX 
voering. €189,95
www.hanwag.nl

DOWNPOUR
ECO JACKET

NATHAN QUICKSTART 4L 
BLACK - UNISEX - OSFM - 
HYDRADATIEVEST
Dit hydraterende vest met een reservoir van 1,5 liter biedt u 
een onopvallende, minimalistische manier om water mee te 
nemen op uw tocht samen met andere essentiële zaken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
• Inclusief 1,5 L reservoir.
• Opbergruimte aan de voorkant voor voeding en telefoon – 

grootte tot aan de iPhone 8 Plus.
• Zak met rits op de middenrug waarin u extra lagen kleding en 

andere hardloop benodigdheden kunt opbergen.
• Verstelbare banden aan voor- en zijkant die u kunt aanpassen voor een perfecte pasvorm.
• De zachte banden aan de buitenkant voorkomen schuring.
€ 69,95 per stuk incl. BTW

NIEUWS

Je merkt het verschil direct. Een ander bijkomend 
voordeel is dat door het elimineren van huid-op-huid contact, blaren worden Het Downpour Eco-jack (leverbaar voor mannen en 

DOWNPOUR
ECO JACKET

is deze allrounder voorzien van een waterdichte en ademingsactieve GORE-TEX 

De Belorado II TubeTec Lady GTX is gemaakt voor sportieve outdoor avonturen. De Belorado II TubeTec Lady GTX is gemaakt voor sportieve outdoor avonturen. 
Dankzij het beschermende TPU frame en het bovenwerk uit robuust suède en 
slijtvast polyamide kan deze lage hikeschoen tegen een stootje. De lichte gripvaste 
Hanwag TubeTec zool geeft een uitstekende demping en stabiliteit. Verstevigende 
stroken in het middenvoetbereik ondersteunen de voet daarbij nog extra. Natuurlijk 
is deze allrounder voorzien van een waterdichte en ademingsactieve GORE-TEX 

€ 69,95

De Belorado II TubeTec Lady GTX is gemaakt voor sportieve outdoor avonturen. 
Dankzij het beschermende TPU frame en het bovenwerk uit robuust suède en 
slijtvast polyamide kan deze lage hikeschoen tegen een stootje. De lichte gripvaste 
Hanwag TubeTec zool geeft een uitstekende demping en stabiliteit. Verstevigende 
stroken in het middenvoetbereik ondersteunen de voet daarbij nog extra. Natuurlijk 
is deze allrounder voorzien van een waterdichte en ademingsactieve GORE-TEX 

€ 69,95

NIEUWE KLEUR:
NAVY

ASPHALT

NATHAN QUICKSTART 4L 

Dit hydraterende vest met een reservoir van 1,5 liter biedt u 
een onopvallende, minimalistische manier om water mee te 
nemen op uw tocht samen met andere essentiële zaken.

Opbergruimte aan de voorkant voor voeding en telefoon – 

Zak met rits op de middenrug waarin u extra lagen kleding en 

Verstelbare banden aan voor- en zijkant die u kunt aanpassen voor een perfecte pasvorm.

NATHAN QUICKSTART 4L 

Zak met rits op de middenrug waarin u extra lagen kleding en 

Verstelbare banden aan voor- en zijkant die u kunt aanpassen voor een perfecte pasvorm.
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MAAK KENNIS MET DÉ SPORT/ZONNEBRIL 
VOOR FIETSEN EN WANDELEN
De SINNER TRIPLE sport/zonnebril is dé perfecte bril voor fietsers en 
wandelaars dankzij de nieuwste SINTRAST®-lenstechnologie. Deze 
technologie zorgt voor een gedetailleerd zicht met een contrast dat niet 
wordt aangetast door negatief licht. Doordat de lenzen zorgen voor 
kleurversterking en kleurcontrast in verschillende omgevingen is deze 
bril erg comfortabel en rustgevend voor de ogen, en daarmee uitermate 
geschikt voor wandelen of fietsen. 

FUTURA 21 SLdeuter.com

#deuterforever

DEUTER 
IS AIRCOMFORT

BUITEN GEWOON GOED
product nieuws

Ga je met de fiets op vakantie, dan ga je even te
rug naar de basis: fietsen, eten en slapen. Meer 
is het niet, maar ook niet minder. Reizen met de 
fiets zorgt voor een helder hoofd, onvergete
lijke en mooie indrukken en het ontmoeten van 
nieuwe mensen. De snelheid die je hebt is ideaal: 
snel genoeg om vooruit te komen en een flinke 
afstand af te leggen, langzaam genoeg om op
timaal te genieten van al het moois om je heen. 
Met de fiets reis je bewust en kun je onthaasten 
van alle drukte om je heen. Bergop, door de wol
ken en weer naar beneden, 
naar het volgende dorp, de 
kust of een rivier, de zon 
in je nek. En het enige dat 
je nodig hebt? Een fiets 
en fietstassen. Met de 
tassen van Ortlieb ben 
jij klaar voor je volgende 
fietsavontuur!

ONTDEK, REIS, FIETS EN…BEN BUITEN!

Met Ortlieb ben je 
klaar voor het 
avontuur!

Een Buff is een multi
functionele sjaal, het zorgt 
voor warmte in de winter 
en in de zomer zorgt het 
voor verkoeling door het 
zweet af te voeren. Het is op 
diverse manieren te dragen. 
Als een sjaal, een muts, een haarband of 
als stofmasker. De stof is dermate dun 
dat het geen irritaties geeft, is rekbaar, 
zorgt voor een optimale vochtregulatie 
en is ademend. Bijkomende voordelen zijn 
dat de Buff wasbaar is en vrij van geuren 
door de antibacteriële behandeling. De stof 
wordt duurzaam gefabriceerd en is binnen 
drie maanden biologisch afbreekbaar. De 
gebruikte wol is op een diervriendelijke 
manier verkregen en prikt niet. De Buff is in 
verschillende kleuren verkrijgbaar.

BUFFBUFF

Als een sjaal, een muts, een haarband of 

MAAK KENNIS MET DÉ SPORT/ZONNEBRIL 
VOOR FIETSEN EN WANDELEN
De SINNER TRIPLE sport/zonnebril is dé perfecte bril voor fietsers en 
wandelaars dankzij de nieuwste SINTRAST®lenstechnologie. Deze 
technologie zorgt voor een gedetailleerd zicht met een contrast dat niet 
wordt aangetast door negatief licht. Doordat de lenzen zorgen voor 
kleurversterking en kleurcontrast in verschillende omgevingen is deze 
bril erg comfortabel en rustgevend voor de ogen, en daarmee uitermate 
geschikt voor wandelen of fietsen. 
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OMNI-TECH™ AMPLI DRY™ SHELL

Stormy days won’t slow you down with the 
Ampli Dry™ Shell rain jacket. Waterproof &
breathable Omni-Tech™ construction and 
fully sealed seams keep you comfortably 
dry wherever the day takes you. This sleek 
performance shell is always on trend, from 
town to trail and everywhere in between.

OMNI-TECH™  AMPLI DRY™ SHELL

The new Cloudultra. 
Run on clouds.
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WANDELEN IN
ZUID-LIMBURG
LANGS DE GEUL
Heuvelachtige landschappen, schilderachtige natuur en imposante kastelen. Daarvoor moet je toch in Zuid-
Frankrijk zijn? Nee hoor, ook ons eigen Zuid-Limburg hebben we een streek die ruimschoots aan al deze criteria 
voldoet: de Geul. Met zijn unieke natuur, historische monumenten en schilderachtige landschap is dit een van de 
mooiste wandelgebieden van Nederland. Hier kan je tientallen keren terugkomen, zonder dat het gaat vervelen!

reportage
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ongekende variatie aan natuur, waar kalkgraslanden, 
bloemenweides en bossen langs de rivier elkaar 
afwisselen. Zonder in clichés te vervallen, kunnen we 
hier toch met recht van ware idylle spreken.

WILDE KATTEN EN BEVERS
Vanwege de grote hoogteverschillen en de kalkrijke 
bodem, tref je in het Geuldal planten en dieren aan die 
nergens anders in ons land voorkomen. Wat dacht je 

Het Geuldal is een natuurgebied van ongeveer 80 
hectare, dat tussen het Zuid-Limburgse Epen en 
Mechelen ligt. Dit gebied ontleent zijn naam aan de 
rivier de Geul, een smal kronkelig watertje dat vanuit 
de Ardennen ons land in stroomt. Mede door zijn 
smalle loop, is dit tevens de snelste stromende rivier 
van Nederland. Duizenden jaren geleden heeft dit 
watertje zich een weg door de Limburgse hoogvlakte 
gebaand. Het resultaat? Een groen heuvelland met een 
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bijvoorbeeld van de zinkflora? Deze flora kunnen hier 
gedijen dankzij de zink die vroeger stroomopwaarts in 
de Belgische mijnen werd gewonnen. De Geul voerde 
dit materiaal naar het dal aan, waar het vervolgens 
naar de bodem zakte. Hierdoor werden deze plekken 
de ideale voedingsbodem voor planten die zink goed 
kunnen verdragen, zoals het zinkviooltje en de zink
boeren kers. 

Ook op het gebied van de fauna tref je hier diverse (voor 
Nederland) unieke soorten aan, met de geelbuikvuurpad 
en de wilde kat als bekendste voorbeelden. En alsof dat 
allemaal nog niet genoeg is, komen er sinds 2010 weer 
bevers in het Geuldal voor. Met een beetje mazzel, kan 
je zo onderweg zelfs een beverdam spotten. 

VAKWERKHUIZEN
Niet alleen beschikt het Geuldal over mooie natuur, 
maar je vindt er ook nog eens interessante historische 

locaties. Naast de dieren profiteerde immers ook de 
mens van de natuurlijke rijkdom van de Geul. Deze 
rivier voerde namelijk eeuwenlang voedselrijke leem 
aan, wat vruchtbare akkers opleverde. Dit bracht de 
lokale bevolking welvaart. Hierdoor konden ze het zich 
veroorloven om met ditzelfde leem en mergel uit de 
lokale groeves prachtige vakwerkhuizen uit de grond 
te stampen. Veel van deze huizen zijn bewaard gebleven 
en kunnen al wandelend nog steeds bewonderd worden.

HEIJMANSROUTE
Al dit natuurschoon kan je natuurlijk het beste te voet 
verkennen. Natuurmonumenten heeft daarom diverse 
wandelingen door het Geuldal uitgezet. Hier van is 
vooral de Heimansroute een aanrader. Deze 11 kilometer 
lange wandeling is vernoemd naar Eli Heimans (1861
1914), een van de oprichters van Natuurmonumenten. 
Vanuit het startpunt in Epen wandel je langs de Geul, 
waarbij je naast de bossen ook steile wanden en 
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BUITEN GEWOON GOED Wandelen

Wandel Magazine is 
al meer dan 40 jaar 
het wandeltijdschrift 
van Nederland. Het 
magazine beschrijft 
korte en lange tochten 
in Nederland en Europa. 
Met veel aandacht voor 
landschap, natuur en 
cultuur. 
Ga naar www.
wandelmagazine.nu
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plekken van de streek voert. In bijna 7,5 kilometer 
kom je niet alleen langs de kastelen Schaloen en Oost 
& Genhoes, maar passeer je ook de bekende ruïne van 
Kasteel Valkenburg. Elk van deze monumenten heeft 
een geheel eigen karakter en geschiedenis, waardoor 
het geen seconde eentonig dreigt te worden.  

WANDELGEMEENTE VAN HET JAAR
Met zijn historische monumenten, hoogteverschillen 
en prachtige natuur, heeft Valkenburg alles wat een 
wandelaar maar kan wensen. Niet voor niets verkozen 
zowel het publiek als de vakjury deze gemeente in 
2019 tot de ‘Wandelgemeente van het Jaar’. Naast het 
vele natuurschoon, zijn hier namelijk ook uitstekende 
voorzieningen voor wandelaars. De gemeente Valken
burg telt ruim 360 kilometer aan wandelpaden, die 
elk jaar worden gecontroleerd. Ook zijn er genoeg 
rustpunten, waardoor je na een steile klim rustig weer 
op adem kan komen.

graslanden passeert. Via een omweg loop je vervolgens 
langs de Heimansgroeve en diverse typisch Limburgse 
vakwerkhuizen. Wie van afwisseling houdt, zit hier 
goed!

WANDELEN LANGS DE KASTELEN VAN VALKENBURG
Naast zijn bekende dal, heeft de Geul echter nog 
meer te bieden. Als we de rivier namelijk iets verder 
stroomafwaarts volgen komen we uit in Valkenburg. 
Dit mergelstadje geldt als een van de grootste 
toeristische trekpleisters van Limburg, en niet zonder 
reden! 

Naast de bekende mergelgrotten en het historische 
centrum, zijn er namelijk meerdere historische 
kastelen rondom het stadje te vinden. En deze kan je 
prima wandelend bezoeken! Vanuit het centrum van 
Valkenburg begint namelijk de wandelroute Kastelen 
in het Geuldal, die je naar een aantal van de mooiste 
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WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 16,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

Wandel magazine is al ruim 35 jaar een begrip onder wandel  liefhebbers. 
Lees alles over lange & korte  wandelingen dichtbij huis, maar ook over 
wandel paradijzen elders in Europa. Met veel aandacht voor natuur, 
landschap, cultuur & geschiedenis.

WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 16,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

Wandel magazine is al ruim 35 jaar een begrip onder wandel  liefhebbers. 
Lees alles over lange & korte  wandelingen dichtbij huis, maar ook over 
wandel paradijzen elders in Europa. Met veel aandacht voor natuur, 
landschap, cultuur & geschiedenis.
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In mijn column hebben we al vaker verschillende voetproblemen besproken, 
artrose is ook zo’n probleem waar je flink last van kunt hebben en waardoor 
je het plezier in wandelen zeker kunt verliezen.
ARTROSE WAT IS HET NU EIGENLIJK? 
Artrose is een ven de meest voorkomende reumatische 
aandoeningen in ons bewegingsapparaat. In Nederland 
hebben meer dan 1 miljoen mensen last van artrose. 
Artrose ontstaat naarmate we ouder worden onder an-
dere door zware belasting. Het kraakbeen tussen twee 
botten wordt dunner of is beschadigd waardoor twee 
botten als het ware over elkaar schuren zonder dat 
kraakbeen dit “smeert”, hierdoor ontstaat pijn. Aan de 
rand van een gewricht kunnen knobbels ontstaan die 
de beweging van het gewricht, bijvoorbeeld in uw voet, 

ARTROSE IN DE VOETEN
DAT KAN VERVELEND PIJN DOEN!

kunnen beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
hallux rigidus of een stijve hallux valgus. 
Als sportpodoloog komen wij vaak artroseklachten te-
gen in de enkel en in de grote teen. In de enkel bevinden 
zich verschillende botstukken, te weten het hielbeen en 
het sprongbeen. Hierop rust de enkelvork, bestaande 
uit het kuit- en scheenbeen. Deze botstukken zijn nor-
maliter aan het uiteinde voorzien van kraakbeen. Bij 
mensen die vaak door de enkel gaan is dan het kraak-
been beschadigd waardoor er bot-op-bot-wrijving kan 
ontstaan. 

COLUMN
RENÉ VOS
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Verzuring van 
het gewrichts-

kraakbeen

Aangroeisels 
(osteofyten) 
botvorming

Ontsteking van het 
gewrichtskapsel

Deze column is 
geschreven door 
René Vos. Hij is 
sportpodoloog en 
geeft kundig advies 
bij de aanschaf van 
comfortabele sport- 
en wandelschoenen. 
René Vos is tevens de 
trotse eigenaar van 
twee outdoor- en 
sportzaken in Gorssel 
en Apeldoorn.
www.rene-vos.nl

Artrose in de grote teen is vaak lastiger maar wel ge-
makkelijk te herkennen. Tijdens een voetonderzoek kun 
je vrij gemakkelijk met een functietest ontdekken of er 
sprak is van artrose in de grote teen. Probeer maar eens 
op je tenen te gaan staan. Lukt dat niet? Dikke kans dat 
je last hebt van artrose in je grote teengewricht. Door 
de beperkte flexie (hallux limitus) of totale verstijving 
(hallux rigidus) van de grote teen, is het simpelweg niet 
fijn of zelfs niet mogelijk om op je tenen te gaan staan. 

‘Bij artroseklachten is het erg 
belangrijk dat je een schoen hebt met een 

stijve zool die goed afwikkelt.’

Doordat je jouw tenen niet of nauwelijks kunt buigen, 
wordt het afwikkelen van jouw voet er niet makkelij-
ker op. Wanneer er dan ook nog eens botwoekering (os-
teofyt) ontstaat, gaat dit helemaal flink pijn doen. 

VOORBEELDEN VAN PIJNKLACHTEN DOOR ARTROSE
•  Pijn bij het afwikkelen van de voet. Met name na een 

periode van rust kan het afwikkelen van de voet 
pijnlijk en moeizaam gaan. 

•  Stekende pijnen tijdens het wandelen. De pijn wordt 
erger in de loop van de dag. Misschien wordt de pijn 
zelfs erger tijdens de nachtrust. 

NIET FIJN DEZE DIAGNOSE, MAAR WAT KAN IK ERAAN 
DOEN OM TOCH TE BLIJVEN WANDELEN? 
In heel veel gevallen is het zeker mogelijk om gewoon 
te blijven wandelen. Een goede podoloog zorgt er eerst 
voor dat je beschikt over de juiste schoenen. Bij artro-
seklachten in zowel de enkel als de grote teen is het erg 
belangrijk dat je een schoen hebt met een stijve zool die 
goed afwikkelt. Deze stijve zool zorgt ervoor dat het 
afwikkelen van jouw voeten als het ware vanzelf gaat. 
Jouw tenen of enkel hoeft dan vanzelfsprekend minder 
hard te werken, waardoor je minder pijn ervaart. Zeker 
voor artroseklachten in de enkel is het verstandig om 
te kijken naar een hoge schoen. Hierdoor wordt jouw 
enkel goed ondersteund en wordt deze minder belast. 

Kortom, herken je bovenstaande klachten, maak dan 
een afspraak bij een van onze specialisten en zij zorgen 
ervoor dat jij jouw wandelavontuur kunt vervolgen.
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Op zoek naar verkoelend draagcomfort tijdens snelle 
lichtgewicht dagtochten in de bergen? De nieuwe AirZone 
Active is onze lichtste volledig ‘ademende’ rugzak ooit, 
leverbaar met een inhoud van 18 of 22 liter.www.rab.equipment

Feel the breeze
AIRZONE ACTIVE
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OUTDOOR

En dat alles bij jouw outdoorspecialist.

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale outdoorspecialisten 
en toonaangevende merken in de outdoorbranche. Ze zijn niet voor niets ...

BUITEN GEWOON GOED
  DOOR ...

n  EEN COMPLEET ASSORTIMENT VAN 
DE BESTE MERKEN 

n  GESPECIALISEERDE MEDEWERKERS 

n  KWALITEIT EN SERVICE

n  PASSIE VOOR JOUW BUITENACTIVITEITEN

n  LOKALE BETROKKENHEID 

n  INNOVATIES EN VOORLOPER 
IN DUURZAAMHEID
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