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VOOR COMFORTABEL WANDELEN
Alleen als een schoen perfect past, kan men van zijn kwaliteit genieten. Iedere schoen heeft zijn eigen
vorm en karakter. Dit wordt bepaald door zijn leest. Een leest is een soort kunstvoet uit hout of kunststof
waarover de schoen geschoeid wordt. Als de vorm van de leest niet overeenkomt met die van de voet,
zal een schoen nooit passen en ook vele pijnlijke wandelkilometers zullen daar niets aan veranderen.

ÉÉN VAN DE MEEST VOORKOMENDE VOETPROBLEMEN IN OPMARS
Veel mensen – vaak vrouwen, maar ook boulderaars en sportkletteraars – lijden aan een scheefstand
van de grote teen (Hallux Valgus) of een verstijving van het grote teengewricht. Een hallux valgus kan
leiden tot pijnlijke drukpunten en ontstekingen; het dragen van gewone schoenen is vaak pijnlijk en
soms zelfs bijna onmogelijk. Wijdere modellen bieden wel wat meer ruimte aan de grote teen maar zijn
vaak weer te wijd voor de rest van de voet waardoor ze ook geen goede ondersteuning bieden.
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DE OPLOSSING! HANWAG BUNION
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Met de BUNION categorie, speciaal ontwikkeld voor mensen met een
hallux valgus, gaat Hanwag een stap verder in de richting van de perfecte
pasvorm – voor alle type voeten. De Bunion-leest biedt meer ruimte aan
het grote teengewricht. Daarbij biedt de verhoogde teenbox tevens meer
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ruimte aan de overige tenen. Aan de binnenzijde van de schoen in het
bereik van de gevoelige grote teen is het aantal naden gereduceerd om
drukpunten en wrijving te voorkomen, waardoor comfortabel wandelen
weer mogelijk wordt.

ALTA BUNION II GTX
Sportieve, halfhoge, lichte hikingschoen met meer plaats voor het grote teengewricht.
•

Materialen 100% van Europese toeleveranciers en verzoolbaar

•

‘Bunion Trek’ leest voor stabiele en secure ondersteuning

•

PU foam in de tussenzool voor een voelbaar betere demping en een goede afrol

•

Waterdichte GORE-TEX voering en bovenwerk uit hoogwaardig nubuckleer met een Vibram® Endurance Pro loopzool

ALTA BUNION II LADY GTX .

Asphalt/Mint

ALTA BUNION II GTX ,

Navy/Grey
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Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale outdoorspecialisten en
toonaangevende merken in de outdoorbranche.
● 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 ● Kiwi Outdoor Weert ● Wandelschoenen Specialist Zaltbommel ● Sunny Camp Zeist ● Karsten Travelstore Zwaag

Kijk voor meer informatie op www.outdoorspecialist.nl
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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
productnieuws, tips, weetjes en nog veel meer op het
gebied van lifestyle en outdoor.

De zomervakantie is weer voorbij, we gaan ons
voorbereiden op de herfst. Een beter moment
om naar buiten te gaan dan de herfst, is er niet!
De prachtige kleuren maken zelfs een eenvoudige wandeling tot een bijzondere beleving. In
dit nummer van Buiten Gewoon Goed vind je
volop inspiratie om eropuit te trekken.
We hebben prachtige verhalen over de vijf
hoogste watervallen van de Alpenlanden, maar
ook over wandelen in Noord-Brabant. Het Hertogenpad is een belevenis van 238 km, van
Breda naar Roermond. Welke jas kan ik het
beste kiezen tijdens deze outdoor activiteiten?
En met welke broek kan ik het beste wandelen?
Lees onze adviezen in dit magazine.
De herfst is ook een mooie tijd voor een avontuurlijke reis, bijvoorbeeld kamperen in de wildernis van Namibië. Vergeet dan niet een goede
verrekijker, dat verrijkt je outdoor ervaring. Voor
al deze zaken geldt, wanneer je de juiste “gear”
zoekt laat je dan goed informeren. Ga voor dit
advies naar jouw lokale of regionale Outdoorspecialist en laat je inspireren.
Wil je op de hoogte blijven van het Buiten Gewoon Goed nieuws, de mooiste producten,
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

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
Oplage: 19.000 exemplaren
Verspreiding: Controlled Circulation
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Heb je interesse om een outdoor jas aan te schaffen?
Dan sta je versteld van het uitgebreide aanbod.
Je hebt niet alleen de keus uit heel veel soorten jassen,
maar ook uit heel veel soorten merken.

DE OPTIMALE OUTDOORJAS

14
In de Alpenlanden zijn mooie watervallen te
bewonderen. Ieder Alpenland heeft een hoogste
waterval die tegelijk een nationaal icoon is.
We hebben van vijf Alpenlanden de hoogste watervallen
op een rijtje gezet!

DE VIJF HOOGSTE WATERVALLEN

39
Wie Noord-Brabant echt wil leren kennen,
moet op het Hertogenpad (LAW 13) zijn.
Deze langeafstandswandeling loopt van Breda
naar Roermond, met een totale lengte van 238 km.

HET HERTOGENPAD

Outdoorspecialist++Outdoorspecialist++Outdoorspec

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

#WEARESALT
MAGAZINE - MEETUPS - SHOP
Het netwerk voor de outdoor community.
Benieuwd naar onze activiteiten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op GetSalt.com

@saltmagazine

COLUMN

NATASHA
BLOEMHARD

ELKE DAG
EEN AVONTUUR
OP JE BORD

Er hangt verandering in de lucht. Of het nu gaat om de
gevolgen van corona, klimaatverandering of het feit
dat de nieuwe generatie eerder voor meer balans dan
een energievretende carrière kiest; er staan ‘dingen’
te gebeuren. En ik word daar altijd een beetje kinderlijk nerveus van. Want ik hou van verandering! Niet
dat ik als een wild hert van links naar rechts stuiter;
integendeel zelfs. Ik hou van een stevige basis, wat
ik ook doe in mijn leven. Maar vanuit die basis ligt de
wereld wat mij betreft wagenwijd open en ga ik, gedreven door een enorme nieuwsgierigheid, graag op
zoek naar het nieuwe. Ik hou van de spanning die het
met zich meebrengt, de vastberadenheid die ik voel
en zelfs het vleugje onzekerheid heb ik nodig. Ik ben
ook dol op de adrenaline en de vlinders die als gillende keukenmeiden door mijn lijf gieren. Echt verslavend. Of ik nu een nieuwe route op mijn mountainbike ontdek, in lotushouding de impact van meditatie
ervaar of in de keuken iets sta te bereiden waarvan ik
voorheen het bestaan niet eens wist; het onbekende
pad laat me volop leven.

Of een verandering altijd goed uitpakt, vind ik niet
eens interessant. Het avontuur, het plezier én het inzicht dat het me gaandeweg oplevert; dáár word ik
pas echt een potje blij van. Dat is, wat mij betreft, de
betekenis van een actieve en avontuurlijke levensstijl. Die gaat verder dan alleen buitenspelen. Die
staat ook voor het hebben van een actieve levenshouding waarbij je om de hoek durft te kijken. Wie zo
in het leven staat, krijgt gegarandeerd elke dag een
avontuur op zijn of haar bord. En dat is wat het leven
zo bizar boeiend maakt, vind ik. De uitdaging om je
adrenalinekicks en je inzichten gewoon uit je dagelijkse leven te halen. Een soort ‘wereldreis’ die je elke
dag maakt, zonder ver van huis te zijn. Hoe mooi kan
het zijn? Zó mooi dus!

Natasha Bloemhard
Oprichter Salt
@natasha_bloemhard

WE ARE 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

DE OPTIMALE

OUTDOORJAS

Heb je interesse om een outdoor jas aan te schaffen? Dan sta je versteld van
het uitgebreide aanbod. Je hebt niet alleen de keus uit heel veel soorten
jassen, maar ook uit heel veel soorten merken. En met allerlei verschillende eigenschappen: Waterdicht, winddicht, ademend, softshell, met
thermovoering of fleecejacket, met stretch …… Pfffff, wat moet je kiezen?

Het 3-lagen systeem:
wat is het?
KOU

REGEN

BUITENLAAG

TUSSEN
LAAG

ONDERLAAG

Dit systeem is een manier van kleden, verspreid over
meerdere lagen. Aan de hand van de weersomstandigheden en de aard van je inspanningen kun je een
keuze maken uit de technische kledinglagen die je die
dag nodig hebt. Met gevoerde kleding kan dat niet.
Het beste kun je het 3-lagen systeem als een richtlijn
zien: bij kou draag je drie lagen, maar als het warmer
is kun je een laag weglaten.
Ter illustratie van het systeem hanteren we de volgende verdeling:
1e LAAG: VOCHTTRANSPORT
• Thermisch ondergoed (onderlaag) voor basiswarmte, vochtregulering en comfort. Transporteert
vocht van het lichaam naar buiten of naar de volgende laag in het systeem. Synthetische vezels of
natuurlijke
2e LAAG: ISOLATIE
• Een midlayer (tussenlaag) voor extra warmte,
warmtebehoud en comfort. Houdt warmte vast.
Transporteert vocht naar buiten door het lagenstelsel. Fleece, dons of een synthetische vulling
3e LAAG: BESCHERMING TEGEN HET WEER, WIND EN
REGEN
• Een hardshell (buitenlaag) heeft een hoge slijtvastheid, scheurbestendigheid, bewegingsvrijheid,
vochtafvoer en beschermt uitstekend tegen alle
Ongeacht wat je precies in de buitenlucht gaat doen, weersinvloeden. Bescherming tegen wind en/of reis het van belang dat je je warm, comfortabel en gen. Van ademend materiaal, laat damp/vocht van
droog aan weet te kleden. We werken bij de juiste binnen door naar buiten. Softshell of hardshell,
stretch materiaal, pasvorm.
keuzes met het 3 lagen systeem:

•
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Your Performance,
Wo Idris 3in1 Parka III – voor wandelen, dagelijks gebruik
waterdicht, winddicht en ademend

your Spirit.

Houdt je droog – vrij van milieubelastende chemicaliën.

VAUDE ECO
PRODUCT

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VIND JE OP:
JACK-WOLFSKIN.NL

BUITEN GEWOON GOED De optimale outdoorjas

Als we kijken naar de 2e en vooral de 3e laag, hebben
we het over outdoor jassen. Een goede outdoor jas
beschermt je lichaam tegen de kou, maar ook tegen
de wind en de regen. Eén van de vele mogelijkheden
die je hebt, is om een outdoor jas te dragen, waarbij je
de lagen kan inritsen of juist niet. Je krijgt dan een jas
die onder (bijna) alle omstandigheden voldoet.
WATERDICHTHEID
We hadden het al kort over waterafstotende stof,
maar wanneer is iets écht waterdicht? Dat is simpel:
hoe hoger het getal, hoe hoger de waterdichtheid.
Deze wordt gemeten door middel van een waterkolom. Dit is een pijp met een doorsnede van ongeveer
2,5 centimeter. Deze wordt verticaal op een kledingstuk geplaatst. Daarna wordt er water in gegoten en
wordt er bekeken hoeveel millimeter water er voor
nodig is totdat het kledingstuk begint te ‘lekken’. Dit
is dan de waterdichtheid. Stel een kledingstuk heeft
een dichtheid van 10.000 millimeter, dan betekent
dit dat de jas bij tien meter water pas het water doorlaat.
ADEMEND VERMOGEN
Vocht moet ook uit je kleding kunnen ontsnappen.
Jouw wintersportkleding moet dus ook ademend
zijn. Want als waterdamp niet kan ontsnappen, word
je alsnog – van binnenuit – nat en krijg je het waarschijnlijk koud. Een ademende stof voert waterdamp
door het materiaal heen naar buiten af, weg van je
lichaam. Hoe goed de stof dat doet, wordt uitgedrukt
in een getal gemeten in ‘g’ of gram. Hoe groter het
getal, hoe groter het ademend vermogen van de
stof. Dat betekent dat 5.000 g overeenkomt met een
laag ademend vermogen en 20.000 g met een hoog
ademend vermogen. Het ademend vermogen wordt
óf afzonderlijk vermeld, naast de waterdichtheid
in mm, óf er wordt slechts één getal genoemd. Dan
geldt het getal voor beide factoren.

HET IDEE VAN DE EEUW: EEN 3 IN 1 JAS
In 1982 ontwierp Jack Wolfskin het eerste dubbele jack.
Het idee was zo nieuw, dat ze van het Duitse octrooibureau
een patent kregen. In die tijd was outdoor kleding nog niet
zo vanzelfsprekend in het straatbeeld als tegenwoordig.
Het was gebruikelijker om een functionele jas te kopen als
voorbereiding op de volgende grote bergtocht of vakantie
in het buitenland. Door de complexe fabricageprocessen
waren deze waterdichte, ademende jassen relatief duur.
De aanschaf van een jas voor de zomer en een andere voor
de winter was een flinke uitgave.
Het systeem om voor de winter een shell-jas met een extra
warme losse binnenvoering die je dicht kon knopen en deze
in de zomer weer te verwijderen, was bekend van oude legerjassen. Uit één jas ontstonden drie draagopties die de
meeste seizoenen en de meeste weersomstandigheden
dekken.
De eerste dubbele jack 3-in-1 kreeg de naam “Century”.
Specialisten uit de outdoor-branche waren overtuigd. De
“Century” won veel fans en in de loop der jaren was er een
snel groeiende markt ontstaan.Toen het Amerikaanse bedrijf Maiden Mills het nieuwe “Polartec®” materiaal op de
markt bracht, werd JACK WOLFSKIN meteen de op één na
grootste producent van deze nieuwe fleece jacks in Europa.
Polartec® fleece paste perfect in het concept van de dubbele jas en was ideaal voor gebruik in onze binnen jacks.
Vandaag de dag zijn er een heleboel variaties op het 3-in-1
jack. Op een paar uitzonderingen na zijn buitenjassen altijd
waterdicht en ademend, terwijl onze binnenjassen variëren
van lichtgewicht fleece tot softshells en donsjackets. 3-in1 jassen zijn niet alleen te zien in de bergen en in alle uithoeken van de wereld, maar worden elke dag gedragen door
mensen die van het buitenleven houden, of ze nu op weg
zijn naar het station, op de fiets zitten of de hond uitlaten.
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DON’T FEEL LIKE
CHOOSING?

URBAN MEETS OUTDOOR.
MALTA GTX MID Ws | EVERYDAY www.lowa.nl

#ForTheNextStep

Het najaar biedt gouden luchten, prachtig licht en mooie
accenten in de natuur; van olijfgoud tot brons.
In september nemen we met weemoed afscheid van de
zomer, slurpen de laatste zonnestralen op en genieten
van deze gouden momenten.
Verandering is in de lucht, qua seizoen, qua weer en
qua natuur. Maar ook ons leven verandert; werk wordt
weer volledig hervat, de vakantieperiode is voorbij. Een
Indian Summer verlengt nog even dat vakantiegevoel.

LOWA MALTA
Het najaar is ook hét moment om onze garderobe en
gear aan te passen op het nieuwe seizoen. Op het moment dat LOWA haar nieuwe model Malta lanceert,
kleurt Nederland ook ‘een beetje Malta’.
Deze pracht gaat Outdoorspecialist.nl samen met
LOWA vast leggen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De beelden zullen medio september te zien zijn op
onze socialmediakanalen.
PARK
De natuur van Het Nationale Park de Hoge Veluwe is

overweldigend. De verschillende oud-Veluwse landschappen wisselen elkaar continu af: van loof- naald
en gemengde bossen, tot heidevelden, grasvlakten en
stuiflandschappen.
Een van de mooiste plekken om de Indian Summer te
beleven.

WIN
Wij roepen onze lezers en volgers op om de mooie
Indian Summer vast te leggen in eigen omgeving. Trek
er op uit, wandel, bewonder én schiet jouw mooiste
Indian Summer-beeld van de prachtige Nederlandse
nazomer.
Plaats deze op social media en gebruik de hashtag
#LowaMalta . De 2 mooiste foto’s worden beloond met
een paar Lowa Malta schoenen in maat naar keuze,
aangemeten in één van onze winkels.
Wij kijken ernaar uit om jullie Indian Summer-beelden
te bewonderen! Onze beelden zullen medio september
te zien zijn op de Facebookpagina en Instagram van
Outdoorspecialist.nl Volg ons daar om niets te missen!

#BUITENGEWOONGOED

#LOWAMALTA

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.

DE VIJF
HOOGSTE
WATERVALLEN

VAN DE ALPENLANDEN

In de Alpenlanden zijn mooie watervallen te bewonderen. Ieder Alpenland heeft een hoogste waterval
die tegelijk een nationaal icoon is. We hebben van vijf
Alpenlanden de hoogste watervallen op een rijtje gezet!

DUITSLAND, RÖTHBACH (470 METER)

In Berchtesgaden National Park is de Rötbach te vinden.
De mooiste manier om deze waterval te zien is vanaf
de Obensee. Daar kun je komen door via een boot in het
meer de Königssee naar Salet te gaan. Vanaf Salet is er
een wandelpad naar de Obensee. Door de afgelegen ligging wordt soms ten onrechte gesteld dat de Triberg
Waterval, met een valhoogte van 163 meter de hoogste
waterval is van Duitsland.

FRANKRIJK, GAVARNIE (422 METER)

De Grande Cascade de Gavarnie, zoals Fransen deze
waterval noemen, is een trap in drie delen. De waterval is te vinden in de Hoge Pyreneën, vlak bij het dorp
Gavarnie. De waterval ligt in Frankrijk, maar het water
is afkomstig uit Spanje. De waterval is het begin van de
stroom Gave de Pau. Die wordt gevoed door smeltende
sneeuw van een kleine gletsjer. Het smeltwater zakt in
Spanje in de grond. Ondergronds stroomt het smeltwater door tot het bij de Gavarnie-waterval naar beneden
valt.

•
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BUITEN GEWOON GOED De vijf hoogste watervallen van de Alpenlanden
ITALIË, CASCATE DEL SERIO (315 METER)

ZWITSERLAND, MÜRRENBACH WATERVAL (417 METER)

In het noorden van Italië ligt de Cascate del Serio, in
de buurt van het dorpje Valbondione, op honderd kilometer van Milaan. Het water stort in drie delen naar
beneden van 166, 74 en 75 meter. De rivier de Serio, die
in de Bergamo Alpen ontspringt, voedt de Cascate del
Serio. Om de waterval te zien moet je er op de juiste dag
zijn, sinds 1969 is de waterval vijf dagen per jaar te zien
door de bouw van de Barbellino dam. Alleen op deze
vijf dagen stroomt het water dat de Cascate del Serio
voedt naar de waterval in plaats van de dam.
Over het onstaan van de waterval bestaat een mooie
legende. Een vrouw in het nabijgelegen Valbondione
was verliefd op een herder, maar de man had zich verloofd. De vrouw ontvoerde de verloofde van de man
waar ze verliefd op was en sloot haar op in een toren.
De verloofde begon onbedaarlijk te huilen en rivier de
Serio ontstond door haar tranen.

De Mürrenbach-waterval ligt in het Lauterbrunnental in Berner Oberland. Het water komt van de Mürrenbach, een stroom die net boven Mürren ontspringt.
Hier tref je geen vrijvallend water, de waterval raast
rakelings langs een rotswand naar beneden. Sinds
2009 is dit de hoogste waterval van Zwitserland. Hiervoor zagen onderzoekers de waterval als een zogenaamde cascade. Na onderzoek vonden geografen echter geen horizontale delen in de Mürrenbachwaterval,
waardoor de alle 417 meters tot de waterval worden
gerekend.

OOSTENRIJK, KRIMML (80 METER)

De Krimml-waterval is de hoogste, met 380 meter, van
Oostenrijk. De waterval is een deel van de KrimmlerAche gletjserrivier en ligt vlakbij het dorp Krimml in het
nationale park Hohe Tauern in Salzburg. De waterval
stort in drie delen naar beneden. In juni en juli, wanneer er het meeste smeltwater is, stort hier het meeste
water naar beneden. Het hoogste punt van de waterval
ligt 1.470 meter boven de zeespiegel.
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WANDELBROEK

De herfst staat weer voor deur: een mooi jaargetijde
om een wandeling te maken. Of je nu een dag gaat
wandelen of op wandelvakantie gaat, een comfortabele broek die past bij jouw activiteiten is erg belangrijk. Niets is zo vervelend als een strakke en warme
spijkerbroek zonder bewegingsvrijheid. Niets is zo
vervelend als een broek die tijdens het wandelen
schuurt, te strak zit of te warm is.
Spijkerbroeken zijn gemaakt van katoen waardoor ze
veel water opnemen, zwaar worden en langzaam drogen. In tegenstelling tot een spijkerbroek is een wandelbroek licht, comfortabel en beschermt deze je tegen
verschillende weersomstandigheden. Een comfortabele wandelbroek is hiervoor een goed alternatief,
maar er zijn veel verschillende wandelbroeken, elk
specifiek geschikt voor verschillende wandelomstandigheden.
EIGENSCHAPPEN
Het is belangrijk dat je wandelbroek gemaakt is van
het juiste materiaal. Wandelbroeken zijn licht, sneldrogend, waterafstotend en houden je warm. Wandelbroeken zijn gemaakt van synthetisch materiaal
waardoor de broeken bestand zijn tegen verschillende
weersomstandigheden. Synthetische stoffen zoals polyamide, polyester en nylon zijn een goede stof voor
een wandelbroek. Broeken van deze materialen zijn
licht, ademend, elastisch, sneldrogend en bieden veel
comfort.
Ben je avontuurlijk en ga je veel bewegen, dan is het
fijn om meer elasticiteit te hebben. Ga je ergens wandelen waar het veel regent, dan is waterafstotend of
zelfs waterdicht materiaal belangrijk. Let erop dat er
een verschil is tussen waterbestendig en waterdicht.
Waterdicht materiaal laat geen water door, terwijl
waterbestendige materialen bij zeer natte omstandigheden toch water door kunnen laten, maar vaak wel
weer beter ventileren.
PASVORM
De ‘perfecte’ pasvorm is afhankelijk van je persoonlijke comfortwensen. We raden je wel aan om een lichtgewicht, sneldrogende- en elastische wandelbroek
te kopen. Qua lengte moet je broek niet te lang zijn,
want een te lange wandelbroek kan in de weg zitten
bij je schoenen. Sommige broeken hebben hiervoor
verstelbare pijpen door middel van een drukknoopsysteem. Broeken variëren in wijdte van de pijpen en
de ene broek heeft een hogere taille dan de andere.
Bedenk vooral wat jij prettig vindt zitten. Loop je vaak
met een rugzak op? Controleer dan goed of er naden
op heuphoogte zitten. Valt de heupband van je rugzak
over deze naden, dan kan dit pijnlijk aanvoelen of zelfs
beurse plekken veroorzaken.
Een afritsbroek is een broek die je op één of twee plekken kan afritsen. Handig aan deze broek is dat je onderweg van korte naar lange broek kan wisselen (en
andersom) zonder je schoenen uit te hoeven trekken.
Let bij het kopen van een afritsbroek wel op de plek
van de ritsen. De ritsen moeten net boven en/of onder
je knieën zitten. Op je knie kan de rits voor irritatie
zorgen.

WANDELBROEKEN VAN HET DUITSE MERK
SCHÖFFEL
De multifunctionele
wandelbroeken van
Schöffel zijn ideaal
voor een prachtige
wandeling over de
Veluwe of een trekking door de Noorse
fjorden. Het Duitse
merk Schöffel heeft
zowel voor dames
als heren de perfecte wandelbroek.
De multifunctionele
wandelbroeken zijn
stijlvol met een aansluitende pasvorm.
De wandelbroeken
zijn gemaakt van robuuste stretch-stof.
Het materiaal is zeer
elastisch waardoor
de broeken optimale bewegingsvrijheid bieden. De
zachte binnenzijde van de broeken voelen comfortabel
aan op je huid. Daarnaast bevatten de broeken diverse zakken zodat je voldoende opbergruimte hebt voor
kleine spullen zoals een routekaart of je telefoon. De
broeken zijn erg slijtvast, drogen snel en beschermen
tegen schadelijke UV-straling. De wandelbroeken zijn in
verschillende lengtematen verkrijgbaar.
WANDELBROEKEN VOOR DAMES
Met de dames Schöffel Ascona en Engadin broeken beleef je nog meer plezier aan wandeltochten in de herfst.
De wandelbroeken zijn stijlvol en zorgen ervoor dat je
perfect bent uitgerust voor elke berg- of wandeltocht.
De verstelbare tailleband en voorgevormde knieën zorgen voor optimaal comfort.
WANDELBROEKEN VOOR HEREN
De Schöffel Folkstone en Koper zijn ideale wandelbroeken voor heren. Deze robuuste wandelbroeken hebben
een verstelbare tailleband en zijn waterafstotend waardoor het weer je niet tegen hoeft te houden. De broeken
van Schöffel zijn ook verkrijgbaar als afritsbroek.
Kijk voor meer informatie op www.outdoorspecialist.nl
en vind een winkel bij jouw in de buurt.

DE NIEUWE BOOTS SUTHERLAND
De Sutherland is een nieuw model in de Boots collectie van Grisport. Voor het leven buiten,
om het huis en in de natuur is de Sutherland een sterke laars met de eigenschappen van een
wandelschoen. Waaronder de Vibram zool, deze staat garant voor een kwalitatief hoogwaardig
onderwerk van de schoen. Het biedt comfort, kwaliteit op lange termijn en perfecte controle op
de ondergrond. Het waterdichte en ademende Spo-Tex membraan is tussen de verschillende lagen
van de schoen verwerkt. De Sutherland is uitgewerkt met een ritssluiting en in verschillende
kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar voor dames en heren.

1

PU TUSSENZOOL
BIEDT DEMPING

2

RITSSLUITING
VOOR EEN GOEDE INSTAP

3

SPO-TEX
WATERDICHT
& ADEMEND

4

WARME
VOERING

5

NIEUWE INLEGZOOL
ANATOMISCH &
EXTRA DEMPING

6

VOOR DAMES EN
HEREN

7

VIBRAM ZOOL

Maat: 36-47
Kleur: Brown, Chestnut
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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.
Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale
outdoorspecialisten en toonaangevende merken in de outdoorbranche.
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UITBREIDING
TEAM KIWI
OUTDOOR
Door de gestaagde groei van de afgelopen jaren is deze zomer het team van Kiwi
Outdoor in Weert uitgebreidt met een nieuwe ervaren outdoormedewerker.
Hierdoor zijn wij in staat om de klanten nog meer service te bieden.
Robert van Dooren is 57 jaar jong en is een fervent wandelaar en reiziger en heeft
15 jaar gewerkt in een buitensportwinkel (Bob’s Adventure Store).
Onder het pseudoniem Rob de Beka heeft Robert ook een lied uitgebracht genaamd
“wandelvitamine”. Daarmee wil hij alle wandelaars extra “wandelvitamine” meegeven tijdens hun (wandel)vakanties, tochten en/of trainingen.
Zie voor meer informatie ook: www.wandelvitamine.eu
Robert is er van overtuigd dat dit liedje, met een positieve en opbeurende tekst en
een vrolijke melodie, bij veel wandelaars de pas erin zal houden. Daarnaast is het
ook gewoon een gezellige meezinger die het bij wandelevenementen en -tochten
(4-daagse, Kennedymars, avond4daagse, etc.) en de daarbij behorende activiteiten
goed zal doen (wanneer dat vanwege Corona weer kan uiteraard).
Op de website wandelvitamine.eu is de videoclip en meer informatie te vinden.
Ook is er een wandelvitamine-playlist te streamen via Spotify en Deezer waar
allemaal liedjes in staan met ongeveer dezelfde beat. Wandelvitamine is ook op
Facebook te vinden.
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WANDELEN!

De Laurabossen is een boscomplex dat zich bevindt op een
zestal km ten zuidwesten van Weert en ten zuidoosten
van de Zuid-Willemsvaart. Het gebied is 187 ha groot en
wordt gepacht door de Vereniging Natuurmonumenten.

Het wandelgebied De Laurabossen ligt in Weert tussen het
natuurgebied Kruispeel en de Belgische grens. Hier vind
je heuse zandduinen met karaktervolle bomen en restanten van voormalig uitgesterkte heidevlaktes. Struikheide
wisselt af met pijpenstrootje, bochtige smele en braam. Er
staan veel grove dennen maar het is de bedoeling dat deze
geleidelijk verdwijnen en plaats maken voor een gevarieerd loofbos. De Schotse hooglanders helpen een handje
bij het beheer. Ze zorgen ervoor dat de heide niet volgroeid
met bomen. Ook wil men meer heide creeëren. Dit is goed
voor de nachtzwaluw, een zeldzame soort die al enkele jaren in de Laurabossen broedt.

TIP VAN RIEN
Deze route is een mooie afwisseling tussen dichte
natuur en open vlakten. Onderweg kun je Schotse
hooglanders tegenkomen. Je passeert ook meerdere
vennen en komt langs de heide van De Kruispeel.

Bron: www.kempenbroek.eu/nl/toegangspoort/laurabossen
Startplaats:
Zuid-Willemsvaart, Lozerweg, Weert

DE LAURABOSSEN
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WANDELADVIES op maat!
Bij Kiwi Outdoor kun je sinds kort terecht voor je volledige
wandeluitrusting. Met Meindl schoenen hebben we van
oudsher al een merk in huis gehaald dat in de outdoor categorie thuishoort en dit hebben we in de loop van de jaren uitgebreid met Hanwag en Lowa schoenen. Voor ieder wens en
budget hebben we geschikte outdoorkleding. Wandel gerust
eens binnen bij Kiwi Outdoor, als je een goed advies wil over
wandelschoenen en een juiste uitrusting waarmee je plezierig kilometers kunt maken.
WANDELSCHOENEN
Een perfecte wandeluitrusting begint natuurlijk bij een goed
paar schoenen. Met een uitgebreid assortiment wandelschoenen en sandalen van topmerken zoals Meindl, Hanwag,
Lowa, Scarpa en Grisport heb je bij Kiwi Outdoor alvast volop
keuze. Door het uiteenlopende karakter van deze merken
weet je bovendien dat jouw schoen precies zal aansluiten bij
jouw wandelwensen.
Toch is een goed advies minstens zo belangrijk als je probleemloos kilometers wil maken. Met de kennis, expertise en
liefde voor de wandelsport bij Kiwi Outdoor ben je verzekerd
van een goede start!

WANDELKLEDING
Naast footwear is comfortabele wandelkleding van een absolute meerwaarde bij een flinke wandeling. Stevige kleding,
die bestand is tegen de elementen en tegelijkertijd comfort
biedt tijdens je tochten. Hiervoor is de ademende en lichtgewicht kleding van groot belang, zeker voor de Nederlandse
weersomstandigheden die snel kunnen omslaan.
Dat wandelkleding naast alle praktische functionaliteit ook
vooral erg mooi kan zijn ontdek je bij Kiwi Outdoor met een
ruime wandelcollectie met merken zoals Jack Wolfskin, Fjallraven, Sprayway, Columbia, Life-Line en Killtec.
WANDELUITRUSTING
Om je uitrusting helemaal compleet te maken heeft Kiwi
Outdoor een uitgebreid collectie (dag)rugzakken, wandelstokken, drinkflessen en overige accesoires van gerenommeerde merken als Osprey, Deuter , Lowe Alpine en Leki
voorraad. Om helemaal niets aan het toeval over te laten zijn
er ook hoogwaardige sokken van Falke, Icebreaker en Rohner
en onderkleding van Falke en Icebreaker.
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HERFST

IN HET LAND
Het seizoen loopt inmiddels op z’n einde. Nog een paar
keer een weekend weg en dan de herfstvakantie. En dan
zit dit vreemde kampeerseizoen er weer op.
Vergeet niet je tent en/of caravan schoon op te bergen? Dit voorkomt dat je aan het begin van volgend
kampeer¬seizoen voor verrassingen komt te staan.

TIPS OM JE TENT SCHOON TE MAKEN

Tent droog borstelen: Als je je tent gaat schoonmaken, begin dan niet direct met water. Ga eerst met een goede droge
borstel over het doek, hiermee haal je los vuil al weg. Als
er geen echte vlekken zijn, is dit vaak al voldoende. Laat je
tent gewoon staan, strak afspannen en goed borstelen. Leg
de tent niet op de grond, hiermee kun je aarde/gras/zandvlekken krijgen die er eerst nog niet waren.
Eerst water, dan evt schoonmaakmiddel: Heb je toch
vlekken? Begin dan gewoon met water en een borstel. Oppervlakkige vlekken kun je hiermee weghalen. Lukt dit

OPENINGSTIJDEN

WIJ ZIJN OOK
OP MAANDAG
GEOPEND VAN
13.00-16.30 UUR
OUTDOOR
•

OPENINGSTIJDEN
Maandag
13:00 - 16.30 uur
Dinsdag
10:00 - 18:00 uur
Woensdag
10:00 - 18:00 uur
Donderdag 10:00 - 18:00 uur
Vrijdag
10:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 17:00 uur
Zondag
Gesloten

0495-587882
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niet, grijp dan naar het juiste schoonmaakmiddel. Maak
het doek nat, spuit dit schoonmaakmiddel er op en borstel
het af.
Waterdicht maken tent: Moet je na het schoonmaken altijd aan de slag met impregneermiddel? Dat hangt, onder
andere, af van de leeftijd van de tent. Jonger dan drie jaar;
hoeft niet per se, maar kan wel als je ziet dat de tent niet
waterdicht meer is. Ouder dan drie jaar, wel doen. Tenten ouder dan 10 jaar zijn bijna niet meer waterdicht te
maken… Maar vaak heb je niets te verliezen en het duurt
niet zo lang, dus gewoon proberen.
Ramen tent schoonmaken: De ramen van de tent zijn altijd een beetje een verhaal apart. Je wilt natuurlijk niet dat
zo dof worden. Spuit ook hier dus geen sterk middeltje op,
maar begin ook hier gewoon met water. Eventueel kun
je hiervoor een speciaal product gebruiken, die de ramen
helder en ook weer vuilafstotend maakt.

VOORKOMEN IS BETER DAN SCHOONMAKEN

Op campings zijn natuurlijk meestal wel bomen en zij
zorgen vaak voor de meeste ellende. Het kan niet altijd,
maar wanneer je de keuze voor een plekje hebt, kijk dan
goed onder welke bomen je je tent opzet. Op campings
worden vaak populieren geplaatst. Deze bomen laten een
hars los dat in het doek trekt en dat is bijna niet schoon te
krijgen. Hars van eiken en sparren is vaak wel goed schoon
te krijgen. Veel succes!

AGENDA
KOOPZONDAGEN

(geopend van 13:00-17:00 uur):

19 SEPTEMBER
31 OKTOBER
28 NOVEMBER
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BACK
TO WORK!

Of je nu in de stad werkt of een lange fietstocht moet maken naar je werk:
de fietstassen en rugzakken van ORTLIEB zijn voor iedereen die, ongeacht
het weer, buiten onderweg willen zijn. Onze fietstassen en rugzakken zijn
waterdicht, duurzaam, zeer functioneel en duurzaam geproduceerd en
staan voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Een ORTLIEB rugzak zorgt ervoor dat je overal thuis bent. Ook als je in de
regen reist, de betrouwbare waterdichte eigenschappen van onze rugzakken en fiets- en reistassen zorgen er altijd voor dat jouw spullen droog blijven! De reden hiervoor is dat we de naden middels een innovatief proces
aan elkaar lassen in plaats van naaien.

Kijk, die brandweerman met zijn rode Rainboots en die
tovenaar met zijn gele regenlaarzen. De magie van het
alledaagse wordt zichtbaar met Bergstein. Bekijk de
wereld eens door de ogen van een kind.
Het Nederlandse merk is bekend geworden door de hippe
regenlaarzen, die handgemaakt worden van soepel
natuurrubber en hierdoor heerlijk comfortabel zijn. Met de
uitgebreide kleurencollectie is Bergstein er voor ieder kind.
De missie van Bergstein is om kinderen een vrolijk, kleurrijk
leven te geven, waarin ze lekker zichzelf kunnen zijn.
#HappytoB staat voor alles waar je blij om kunt zijn, met
een kleine knipoog naar de B van Bergstein.
Wil je meer informatie over Bergstein?
Ga dan naar www.bergsteinfootwear.com.
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’RUN YOUR
LOCAL MOUNTAIN’
EVENT

ZONDAG 26 SEPTEMBER
“Run Your Local Mountain” is een wereldwijde
challenge waarbij lopers worden uitgedaagd om zoveel
mogelijk hoogtemeters te maken! On, het Zwitserse
running en wandelschoenen merk organiseert i.s.m.
Outdoorspecialist.nl op zondagochtend 26 september
2021 het ’RUN YOUR LOCAL MOUNTAIN”’evenement op de
Utrechtse Heuvelrug, bij de Piramide van Austerlitz.
De opzet voor deze dag bestaat uit o.a. een wandeling of een
run door de mooie Utrechtse Heuvelrug en als afsluiter de
mogelijkheid om de Pyramide van Austerlitz te beklimmen
voor een schitterend uitzicht én wat extra hoogtemeters. Er
zijn tijdens dit evenement testschoenen van On die je gratis
kan uitproberen. Aanwezig zijn de nieuwe On Cloudventure,
Cloudventure Waterproof, Cloudrock, Cloudultra.
Aanmelden kan gratis bij janneke.luitjes@on-running.com.
Verdere informatie volgt dan per mail.
Uiteraard kan je ook bij jouw Outdoorspecialist terecht.

TECNICA

C.A.S.-TECHNOLOGIE
VOOR DE OPTIMALE
PASVORM

€39.95

Ben jij een échte outdoor fan, een liefhebber van
de natuur in hart en nieren en gaat het bij jou om
dé ultieme outdoor ervaring? Hoe frustrerend is
het dan wanneer je tijdens je hike niet verder kunt
door blaren en pijnlijke voeten... De ultieme out
door ervaring bereik je wanneer je je niet hoeft
te ergeren aan de pijn in je voeten. Wanneer je
gewoon onbezorgd en vol zelfvertrouwen kunt
genieten van je hike en al het natuurschoon.
Technisch goed passende schoenen kunnen
daarbij het grote verschil maken! Schoenen die
zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste
eisen van elke outdoor enthousiasteling en die
jouw voeten het beste draagcomfort en optimale
bescherming kunnen bieden. De pasvorm en het
voetbed kunnen namelijk bij de gespecialiseerde
winkelier binnen 20 minuten volledig aangepast
worden aan de vorm van jouw voeten.
Dit gebeurt met behulp van een unieke en gepatenteerde machine. Deze (Custom Adaptive
Shape) technologie bestaat uit een door warmte
vervormbaar materiaal (thermoplast) op de
belangrijkste plaatsen, namelijk de hiel en de
voetboog. Ook het voetbed is van dit materiaal
gemaakt en kan door warmte vervormd worden ten behoeve van een optimale drukverdeling
onder de voet. Deze C.A.S.-technologie is tevens
een geweldige oplossing voor vrouwen met
smalle hielen die vaak last hebben van blaren in
te wijde schoenen.

LYLE IV
Lightweight Waterproof Jacket

REGATTA LYLE JACKET
lichtgewicht & waterdicht
Het Lyle IV-jack is perfect om onderweg te dragen. Dit superlichte jack is gemaakt van de waterdichte stof Isolite 5000 met een DWR (Durable Water Repellent) afwerking en heeft getapete naden
voor bescherming tegen de elementen. Deze lichtgewicht- en waterdichte jas kan in zijn linker zak
worden opgeborgen - ideaal voor als de regen onverwachts opduikt.

Kid Kanteens

“Van tijgers tot eenhoorns tot de verste uithoeken van het zonnestelsel,
onze nieuwe Kid Kanteen lijn heeft een ontwerp voor iedereen. Alle
maten hebben nu een nieuw smal profiel dat perfect is voor kleine
handjes. Zoals al onze producten zijn ook Kid Kanteens gemaakt van
18/8 lichtgewicht , roestvrij staal.“

Namibië: struisvogels, safari’s en vele avontuurlijke kilometers

KAMPEREN
IN DE WILDERNIS

32
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Ik zie ik zie wat jij niet ziet, tijdens je rondreis door
Namibië kijk je je ogen uit. Van rijden over zandvlaktes
van de Kalahari woestijn tot slapen onder de sterren
in Fish River Canyon. Of het spotten van olifanten,
zebra’s, giraffen en antilopen bij een drinkplaats in
Etosha National Park.
Een selfdrive door Namibië is alles behalve saai. Tijdens
je rit over de Trans Kalahari highway kom je langs de
weg van alles tegen: struisvogels, giraffen en oryxen
(het boegbeeld van Namibië). Of wat dacht je van de
zonsopkomst in de Sossusvlei of een zonsondergang
vanaf de Brukkaros vulkaan. Het kan er allemaal.
LOCAL TIPS VAN EEN REISSPECIALIST TER PLAATSE
Local Hero Christine, Namibië reisspecialist bij Local
Hero Travel, woont al jaren in Namibië, waardoor zij
de leukste insider tips heeft. Natuurlijk deelt ze deze
graag met jou. Christine: “Je rondreis door Namibië is
het leukst per eigen auto met daktent. Zo heb je alle vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Je kampeert op de
mooiste plekken, en zet je auto zo langs de kant voor een
selfie met een struisvogel op de achtergrond.”

KAMPEREN MET EEN 4X4 DAKTENT
Heb je wel zin in avontuur? Kies dan voor een 4x4 auto
met een daktent. Dit is niet alleen makkelijk, het is ook
nog eens erg avontuurlijk. Na een dag rijden door droge
woestijn, een verlaten diamantstad of langs de ruige
kustlijn, kom je aan bij je campsite gelegen aan de route.
Hier proost je bij je eigen vuurplaats onder een duizelingwekkende sterrenhemel op de mooie route die je
zojuist hebt afgelegd.
Om vervolgens de volgende dag weer vroeg op te staan
en een bijzondere zonsopkomst te aanschouwen. Je
voelt je regelmatig alleen op de wereld in Namibië, niet
gek want je rijdt door één van de dunst bevolkte landen
ter wereld. Het rijden door de steeds weer veranderende
natuur is dan ook een groot onderdeel van je reis. Het
leuke is dat je onderweg veel kunt zien. Kijk dus niet gek
op als je opeens in de verte de lange nek van een giraffe
ziet opduiken.
Wil je meer wildlife, dan is Etosha National Park een
must. In een gamedrive, of met je eigen auto kun je
het park verkennen. Stop bij een ‘saltlick’, een bekende

Wat is er beter dan de originele Ember? Ja, je hebt het goed
geraden. Een Ember met een groene voetafdruk.
Zeg hallo tegen de Re Ember. Opnieuw uitgevonden met
gerecyclede materialen, waaronder gerecycled polyester,
rubber en EVA, dit milieuvriendelijke ontwerp is veganistisch
en ziet er net zo goed uit als dat ze zitten.

Opnieuw uitgevonden
met gerecycled materiaal
· BUITENZOOL | 50% GERECYCLED RUBBER
· MIDDENZOOL | 50% GERECYCLED EVA
· HIEL MATERIAAL | 50% RPET
· GEBREIDE KRAAG | 100% RPET
· BAND | 100% RPET
· VAMP OVERLAY | 50% RPET
· VAMP MATERIAAL | 100% RPET

€75,-

I LEAVE
NO TRACE
I AM NOMAD®

BUITEN GEWOON GOED Kamperen in de wildernis

drinkplaats in Etosha National Park. Tijdens je safari
door Etosha kun je verschillende dieren spotten: van de
Afrikaanse olifant, zwarte neushoorn, antilope tot de
leeuw. In Etosha komt de Lion King echt tot leven. Met
een daktent kun je zelfs overnachten bij een campsite in
het Park.
Niet zo’n kampeerliefhebber, er zijn in Etosha of langs
de hele route ook prachtig gelegen lodges waarin je kunt
verblijven. Ze liggen middenin de natuur waardoor je,
net als met het kamperen, volop van het Namibische
uitzicht geniet.
EVEN UIT DE AUTO?
In Namibië kun je ook kamperen op de Brukkaros vulkaan. Hier ben je echt even off the beaten track. Maak
een kleine wandeling naar de drie meter brede krater
van de vulkaan, onderweg loop je door een soort maanlandschap van rood zand en rotsen. ’s Avonds maak je bij
je eigen gemaakte kampvuur een simpel maal, want je
bent hier even zelfvoorzienend.
TREKKING DOOR HET RUIGE LANDSCHAP
Na vele kilometers met de auto gemaakt te hebben, ben
je vast klaar om je benen te strekken. Maak een 3 daagse
wandeling over de tokkie-trail, vernoemd naar de toktokkie-kever die bekend staat om zijn bijzondere geluid.
Tijdens je wandeling door het woestijngebied in Namib
Rand Nature Reserve zie je niet alleen de toktokkie-kever maar ook gekko’s, spinnen en woestijnvosjes.
Wil je wat grotere dieren spotten, doe dan een dag trekking door Damaraland met een ervaren gids. Hier ga je
op zoek naar neushoorns in hun natuurlijke omgeving.
Ben jij helemaal klaar voor het avontuur? Ga dan op eigen houtje, of met gids, op een 5-daagse trekking. Slaap
onder de sterren in de zandbank van de Fish River Canyon. Waan je langs de rots- en zwavelpoelen naar Palm
Springs. Na 5 dagen kun je even welverdiend bijkomen
in één van de hotsprings bij Ai-Aïs.

COMBI MET BUURLAND BOTSWANA
Een rondreis door Namibië kun je goed combineren met
buurland Botswana. Ook al net zo avontuurlijk. Hier kun
je bijvoorbeeld kamperen in de Okavanga Delta. Dit keer
niet met een daktent, want je kampeert namelijk op een
eiland middenin de delta. Op de boot richting het eiland
heb je goede kans op het spotten van nijlpaarden en krokodillen.
BAGAGE CHECKLIST
Kilometers maak je zeker in Namibië, zowel met de auto
als te voet. Met meerdaagse trekkingen over ruig terrein en door canyons. Een tent heb je al op je auto zitten,
maar wat is nou echt handig om mee te nemen tijdens je
reis naar Namibië?
Want een goede voorbereiding is de helft van je vakantie. Een overzicht van outdoorspullen die je mee wilt nemen tijdens een reis door Namibië:
- Wandelschoenen
- Wandelsokken (dik én dun)
- Dagrugzak met regenhoes
- Warme kleding, laagjes (fleecetrui en evt
thermokleding)
- Fotocamera
- Zonnebrandcrème
- Zonnebril
- Powerbank
- Voetencrème
- Waterfles
- Blarenpleisters
- Plastic tasje (voor afval)
- Verbanddoos
Je paklijst uitbreiden? Ga naar outdoorspecialist.nl voor
de dichtstbijzijnde outdoor speciaalzaak bij jou in de
buurt.
EEN PERSOONLIJK REISPLAN OP MAAT ONTVANGEN?
Op localherotravel.nl vind je verschillende voorbeeldreizen naar Namibië. Deel je wensen met local Hero
Christine en ontvang een reisplan op maat.

Regel je reis
met een lokale
reisexpert!
REIZEN MET
LOCAL HERO
TRAVEL:
- Je reis op maat
- Bijzondere
ontmoetingen
- Direct lokaal
contact

35
redactie

WELKE VERRE
Ben jij gek op flora en fauna? Dan verrijkt een verrekijker je outdoor ervaring. Haal dieren, insecten en
ander natuurgeweld gemakkelijk dichterbij. Maar welke verrekijker gebruik je op welk moment? Wat
past bij jou als avonturier?
Een verrekijker draait om het basisprincipe van de
vergrotende werking van lenzen. Door meerdere lenzen achter elkaar te plaatsen, wordt het licht doorgegeven aan je ogen en krijg je een scherp, ingezoomd
beeld. Wanneer je een vergezicht dichtbij haalt door
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deze lenzen, kunnen afgebogen lichtstralen elkaar
kruisen en komt het beeld ondersteboven bij je ogen.
Om dit terug te draaien, worden prisma’s gebruikt. Je
beeld wordt als het ware gespiegeld om juist weergegeven te worden.

KIJKER KIES IK?
BEGINNEN BIJ HET BEGIN
Bij het kiezen van een verrekijker kan je beginnen met de
vergroting bepalen. Bij verrekijkers zie je twee getallen staan
met een x ertussen. Hiervan is het eerste getal de vergroting.
Zo betekent 10x42 dat een beeld 10 keer vergroot wordt. Een
vogeltje wat 100 meter van je afzit, zal dan ogen alsof het
op 10 meter afstand staat. Het tweede getal staat voor het
aantal millimeters van de lensdiameter. Hoe groter dit getal
hoe groter de diameter van de lens, hoe meer licht erin de
kijker valt, hoe zuiverder je beeld. Automatisch wordt er gedacht: dan moet ik een zo groot mogelijke vergroting hebben
voor de beste kwaliteit. Dit is niet helemaal waar. Een hogere
vergroting maakt het gezichtsveld kleiner en levert dus een
smaller beeld op.

Daarnaast heeft een hogere vergroting als nadeel dat je de
kijker niet meer zo goed stil kunt houden en je zul je zien dat
de lichttransmissie (het licht wat je oog bereikt) minder is.
Het beeld wordt als het ware iets donkerder. Vooral in de
schemer zul je dit merken. Bedenk dus goed wat je belangrijk vindt en bij welke activiteiten je de kijker wilt gebruiken:
compact en licht voor tijdens actieve wandeltochten of toch
een iets groter exemplaar waarmee je bijvoorbeeld vogels
beter kunt observeren in de bossen.
PORRO VERSUS DAKKANT
Wanneer je op zoek gaat naar een verrekijker zal je de begrippen “porro” en “dakkant” snel voorbij zien komen. Het
verschil tussen deze twee zit voornamelijk in de vorm van
de kijker. Bij dakkant-kijkers zitten de prisma’s recht achter
elkaar. Een porro-kijker heeft de prisma’s in een hoek van 90
graden staan. Porro-kijkers zijn vaak breder en zwaarder. Je
kunt het beste zelf voelen wat je het prettigste vindt om vast
te houden. In kwaliteit zitten niet hele grote verschillen.

om een beeld goed te zien. Je kunt de uittredepupil berekenen door de lensdiameter door de vergroting te delen. Een
kijker van 10x42 heeft dus een uittredepupil van 4,2 millimeter. Wanneer je de kijker 30cm van je afhoudt dan kun je
dit rondje ook zien. Een ander mooi voorbeeld is het gebruik
van eye-relief. Dit is de afstand tussen je ogen en de kijker.
Als brildrager heb je automatisch meer afstand tussen de
ogen en het oculair. Draag je geen bril, dan kun je deze afstand creëren door oogschelpen van de kijker uit te vouwen
of draaien. Bij veel kijkers is dit tegenwoordig een “twist-up”
systeem. Hoe groter de eye-relief, hoe makkelijker je het
hele beeldveld kunt overzien.

GOOD GEAR, LESS WASTE
Al ruim 40 jaar biedt Bynolyt verrekijkers in diverse prijsklassen. De
beginnende vogelaar maar ook de professional, die iedere dag op
zijn verrekijker moet kunnen vertrouwen, kan bij Bynolyt terecht.
De kijkers zijn uitvoerig getest voordat ze geïntroduceerd worden in
de markt. Daarbij staan ze voor een zo milieuvriendelijk mogelijke
productie van verrekijkers. Coatings, mechaniek en glasslijptechnieken worden steeds verder geperfectioneerd.
Bynolyt geeft 10 jaar garantie op verrekijkers. Als Nederlands merk
staat we naast het leveren van uitstekende verrekijkers ook voor
het hoogste serviceniveau.

Beleef de
natuur nu nog
intenser

WAAR HET OM DRAAIT
De kwaliteit van een kijker zit in de technische aspecten. Zo
zijn lenzen bewerkt met een coating waardoor de kleuren
zo min mogelijk verstoord worden en de lichttransmissie
optimaal is. Als er bespaard is op deze coatings dan kan het
beeld wat wazig en mat zijn en zie je vaak kleurrandjes om
contrastrijke onderwerpen. Daarnaast moeten de lenzen en
prisma’s in de verrekijkers met precisie op elkaar afgestemd
zijn. Je kunt vaak aan de prijs zien in hoeverre hier aandacht
aan is besteed.
Duurder is bij verrekijkers in veel gevallen echt beter. Vooral op termijn zal je merken dat een duurdere kijker goed
blijft presteren dankzij hoogwaardige materialen waarmee
simultaan de scherpstellingsunit uitgerust is.
SAMENWERKING MET DE OGEN
Tot slot is het belangrijk dat een verrekijker met je ogen
werkt. Ook hiervoor zijn verschillende technieken toegepast. Een voorbeeld hiervan is de uittredepupil van de kijker.
De pupil van een volwassene is bij normaal licht 4 millimeter.
Als de uittredepupil van de kijker te klein is, wordt het lastig
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voyager wp

De Voyager WP serie is een zeer complete
serie in de collectie van Bynolyt en speciaal
gemaakt voor de actieve buitenmens en
natuurliefhebber.
8X42
Ze zijn modern vormgegeven en van het type
‘open brug’. De perfecte partner voor al je buitenactiviteiten waarbij je de natuur
en alles wat daarin leeft tot in de kleinste details waar kunt nemen.
Inclusief tas en riem
E info@technolyt.nl T +31(0)75 647 45 47 I TECHNOLYT.NL

100
%
PASVORM
100
%
PASVOR
100 % PASVORM
…door MFS ® Vakuum ® technologie.

De nieuwe definitie van pasvorm.
Door de temperatuur van het
De nieuwe definitie van pasvorm. Door de tempera
®
zichMFS
optimaal
naar
®
®
lichaamschuim
vormt het
Vakuum
schuim zich op
®
de vorm van de voet. Om …door
een de
perfecte
pasvorm
teOm
bereiken
is
vorm
van
de ®voet.
een perfecte
pasvorm te
MFS
Vakuum
technologie.
het speciale PU-schuim totDe
in nieuwe
het
van
detotschoenen
het tenengebied
speciale
PU-schuim
in Door
het tenengebied
van d
definitie
van
pasvorm.
de temperatuur
®
®
®
rubberzich
profielzo
verwerkt.
Meindl
Multigrip
lichaam
vormt
hetprofielzool
MFS
Vakuum
schuim
optima
rubberDe
met
PU
verwerkt. De Meindl Multigrip
tussenzool
voor
maximale
demping
en te
eenber
p
de vorm
van dezorgt
voet.
Omperfecte
een perfecte
pasvorm
tussenzool zorgt voor maximale
demping
en een
grip.

Vakuum
Lady
Ultra.

Vakuum
Men
Ultra

Vakuum
Lady
Walker

b-dynamic
technologie
het speciale
PU-schuim
tot in
in de
hetinlegzool.
tenengebied van de sc
verwerkt. De Meindl Multigrip ® rubber profielzool m
tussenzool zorgt voor maximale demping en een perfec
Vakuum
b-dynamic technologie
in de inlegzool.
Walker

www.meindl.de

www.meindl.de
www.meindl.de

5575 ANW advertenties.indd 20

23-02-2021 16:53

Wandelen doe
je met Life-Line

www.golifeline.com

HET HERTOGENPAD

IN DE VOETSPOREN VAN DE

BRABANTSE
HERTOGEN

Wie Noord-Brabant echt wil leren kennen, moet op het Hertogenpad (LAW 13) zijn. Deze langeafstandswandeling loopt van Breda naar Roermond, met een totale lengte van 238 km. Onderweg kom je langs alles wat deze
provincie zo uniek maakt: gezellige dorpjes, rivierduinen, veenmoerassen en soms zompige knuppelpaden. Tel
daar de vele natuurgebieden langs de route bij op, en je hebt de ideale wandeltocht!
Het Hertogenpad is de opvolger van het Peellandpad,
dat tussen ’s Hertogenbosch en Roermond liep. Deze
wandeling is nu uitgebreid met een traject tot aan de
(voormalige) garnizoensstad Breda. Bij deze route wandel je in de voetsporen van de Brabantse hertogen, die
vanaf de twaalfde eeuw over dit gebied heersten. Onder hun bewind ontwikkelde Brabant zich tot een van

de rijkste en machtigste gewesten van de Nederlanden.
De historische binnensteden van onder meer ’s Hertogenbosch en Breda getuigen nog steeds van dit rijke
verleden. Je kan deze route daarom prima combineren
met een stadswandeling door beide steden. Toegegeven: dit betekent wat extra kilometers, maar het is de
moeite zeker waard!
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BAUERFEIND SPORTS
Compressie
Bandages
Wandelsokken

bauerfeind-sports.com

BUITEN GEWOON GOED Wandelen

Bossche Broek

Boswachterij Dorst

Maashorst

Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen

‘DE BRABANTSE SAHARA’
Naast de bekende Brabantse steden, voert de route je
ook door een reeks prachtige natuurgebieden. Vanuit
Breda wandel je al meteen boswachterij Dorst binnen,
om vervolgens in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen uit te komen. Met in totaal 30 vierkante
kilometer aan stuifzand, behoren deze duinen tot de
grootste stuifzandgebieden van West-Europa. Niet
voor niets staat het gebied ook wel als de ‘Brabantse
Sahara’ bekend. Met hun combinatie van bos, heide en
stuifzand, staan deze duinen garant voor spectaculaire
schouwspelen. Neem dan ook vooral de tijd om goed om
je heen te kijken in dit woestijnlandschap.

DOOR DE GROTE PEEL
Als je vervolgens ’s Hertogenbosch gepasseerd bent,
volgt er weer een hele reeks natuurgebieden. Tot aan
Roermond trek je namelijk achtereenvolgens door de
Bossche Broek, de Maashorst en Nationaal Park De
Groote Peel. Met name in laatstgenoemde tref je een
enorme variatie aan landschappen aan. Dit hoogveengebied is eeuwen geleden namelijk grotendeels afgegraven voor de turfwinning. Waar eeuwen geleden
nog een ondoordringbaar moeras lag, tref je nu een
landschap aan met heide, zandruggen, open vlaktes,
veenmos en talloze watertjes. En het is hier ook vooral
rustig. Niet voor niets strijken hier jaarlijks ongeveer
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BUITEN GEWOON GOED Wandelen

Leudal
Nationaal Park De Groote Peel

Roermond

270 soorten broed- en trekvogels neer. Als je hier in oktober/november wandelt, heb je zelfs de kans om een
overvliegende kraanvogel te spotten.
Het Hertogenpad loopt langs de Grote Peel, maar je kan
ook kiezen voor een variant die er dwars doorheen gaat.
Houd er hierbij wel rekening mee dat deze route tijdens
het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) niet voor
wandelaars toegankelijk is.
LAATSTE ETAPPE DOOR HET LEUDAL
Eenmaal voorbij de Grote Peel, loop je voor de laatste
etappe het Leudal in, een typisch voorbeeld van een
beekdallandschap. Door de jaren heen hebben de twee
grote beken van het dal (de Tungelroyse Beek en de Zelsterbeek) zich namelijk steeds dieper ingesleten in de
bodem. Hierdoor liggen de beken op sommige plaatsen
wel 10 meter dieper dan de omliggende hogere zandgronden. Voor Nederlandse begrippen heb je hier dan
ook veel hoogteverschillen, wat het landschap extra
gevarieerd maakt. Maar waar het Leudal zich echt mee
onderscheidt, is de spectaculaire plantengroei langs het
water. Tijdens de lente zorgen speenkruid, bosanemonen en dalkruid dan ook voor een prachtig geelwit tapijt langs het pad, waardoor het traject iets betoverends
over zich heen krijgt.

Zodra je uit het dal bent, is het ten slotte nog een paar
kilometer naar het eindpunt Roermond. Mocht je nog
energie over hebben, dan kan je als toetje nog een stadswandeling door deze voormalige Hanzestad maken.
Roermond speelde in de middeleeuwen een belangrijke
rol in de lakenweverij en handel langs de Maas, wat nog
steeds terug te zien is aan de binnenstad. Voeg hier de
vele winkels en bourgondische sfeer aan toe en je hebt
de perfecte afsluiting voor je wandelavontuur!

PRAKTISCH
Het Hertogenpad bestaat uit 12 etappes van 12 tot
26 kilometer lang. Het traject is in beide richtingen wit-rood gemarkeerd, maar deze staan niet
overal even duidelijk aangegeven. Daarom kan het
geen kwaad om voor je op pad gaat een routebeschrijving aan te schaffen. Deze wandeling staat
beschreven in de wandelgids Hertogenpad: wandelen door natuurlijk Brabant die bij diverse (reis)
boekhandels te krijgen is. In deze gids zijn ook drie
extra stadswandelingen opgenomen, door Breda, ’s
Hertogenbosch en Roermond. Daarnaast kan je de
verschillende etappes ook op de website van Wandelnet vinden.

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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The all-new Cloudventure.
Run on clouds.

COLUMN
RENÉ VOS

HELP MIJN
GROTE TEEN
GROEIT SCHEEF!

Het lijkt wel of we ze steeds vaker tegenkomen in onze winkels, de hallux
valgus oftewel een knobbel op het grote teengewricht die ervoor zorgt dat
de grote teen scheef groeit. Erg ongemakkelijk bij het kopen en aantrekken
van schoenen.

DE HALLUX VALGUS, WAT IS HET EIGENLIJK?
Zonder al te technisch te worden is het misschien goed
om even uit te leggen wat een hallux valgus is. Hallux
betekent grote teen, valgus betekend dat de teen scheef
staat. Een hallux valgus kan heel vervelend en pijnlijk
zijn. Bij een hallux valgus zien we dus een scheefstand
van de grote teen en een vergroeiing op het grote
teengewricht waardoor een knobbel ontstaat.
Door de scheefstand van de grote teen ontstaat
osteofyt (oftewel een botuitsteeksel), eigenlijk is dit
een hele mooie reactie van het lichaam dat ervoor
wil zorgen dat ontstane ruimtes tussen gewrichten
’gerepareerd’ worden. Vaak doet ons lichaam dit om
gevolgen van artrose tegen te gaan. Ondanks de goede
bedoelingen van ons lichaam kan deze knobbel op het
grote teengewricht behoorlijk lastig zijn
VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN BIJ EEN HALLUX
VALGUS:
Zoals gezegd kan een hallux valgus heel vervelend zijn
bij het aantrekken van schoenen. Door de extra knobbel
zijn veel schoenen te smal en ontstaat er een extreme
druk precies op de knobbel. Hierdoor kan de knobbel
rood worden en gaan irriteren of zelfs gaan ontsteken
waardoor u nog verder van huis bent. In sommige
gevallen wordt de gehele voorvoet pijnlijk. Onze grote
teen is ook direct de sterkste teen, doordat deze scheef
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groeit kan het maar zo zijn dat de andere tenen in de
verdrukking komen waardoor de gehele voorvoet
geïrriteerd raakt.

‘Een hallux valgus kan heel vervelend
en pijnlijk zijn. ’

MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE HALLUX VALGUS;
De exacte oorzaak van het ontstaan van een hallux
valgus is niet bekend, een groot deel heeft helaas te
maken met erfelijke belasting. Uit onderzoek is wel
gebleken dat de kans op een hallux valgus het grootst
is bij:
• Vrouwen
• Ouderen
• Zwakkere voeten met zwakke voetspieren.
• Mensen met reumatische aandoeningen
• Bij een afwikkeling van de voet die extreem over de
grote teen gaat.

En wist je dat het Duitse wandelschoenenmerk
Hanwag zelf een speciale leest maakt voor de Hallux
Valgus?
• Zijn de huidige schoenen net iets te smal? Ga eens
langs bij een specialist die wellicht jouw schoenen
iets kan oprekken met een knobbeltang.
• Zorg ervoor dat jouw voeten op de juiste manier
ondersteund worden. Een goede zool kan ervoor
zorgen dat er veel minder druk op jouw grote
teengewricht komt waardoor de
hallux valgus niet meer geprikkeld
wordt.

LEUK DIE HALLUX VALGUS MAAR IK WIL GEWOON LOPEN. WAAR MOET IK OP LETTEN?
Heb je een hallux valgus dan hoeft dit zeker niet het
einde van de wereld te betekenen, in heel veel gevallen
kunt u gewoon pijnvrij wandelen of lopen, maar wees
lief voor uw voeten. Voeten met een hallux valgus
hebben iets meer aandacht nodig, let hierbij op het
volgende:
• Koop schoenen met de juiste breedtemaat: Gelukkig
zijn er tegenwoordig heel veel mogelijkheden, denk
bij comfortschoenen in verschillende breedtematen.
Deze column is
geschreven door
René Vos. Hij is
sportpodoloog en
geeft kundig advies
bij de aanschaf van
comfortabele sporten wandelschoenen.
René Vos is tevens de
trotse eigenaar van
twee outdoor- en
sportzaken in Gorssel
en Apeldoorn.
www.rene-vos.nl
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Ondervind u veel ongemak van uw
hallux valgus? Nee gerust eens
contact op met een (sport)podoloog,
zij kunnen u perfect adviseren.
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FIONN /VIHAR GTX JACKET
• 2 laagse GTX jacket
• GORE TEX membraam met een waterkolom van 28.000 mm en een zeer
goed ademend vermogen
• Zeer milieuvriendelijk vanwege de buitenstof (100% gerecycleerd
polyester) en impregnatie die PFCec vrij is
• De damesjas is beschikbaar in de kleuren Black, Blazer & Laurel,
de herenjas in Black, Blazer & Woodland
• Verkoopprijs 180 euro

KELO/RASK GTX OVERTROUSERS
• GORE-TEX Paclite membraam
• 3/4de rits en lichtgewicht.
• Beschikbaar in verschillende lengtes
• Verkoopprijs 125 euro
Verkrijgbaar bij Outdoor Specialist
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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

En dat alles bij jouw outdoorspecialist.

OUTDOOR
Wilhelminasingel 8, Weert 0495-587882 www.kiwioutdoor.nl

