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LEAVE NOTHING

BUT FOOTPRINTS
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COMFORT ZONDER COMPROMISSEN
Rots, gras, mos en zand – de paden die we nemen, leiden ons vaak door en over een grote verscheidenheid
aan terrein. Wat hebben al deze paden met elkaar gemeen? Ze maken deel uit van één groot systeem:
de natuur. Daarom vindt HANWAG het heel erg belangrijk dat de ontwikkeling en productie van al
haar schoenen daar zo weinig mogelijk impact op heeft.

BLUERIDGE ES

Asphalt/Yellow

BLUERIDGE LADY ES

,

Asphalt/Ocean

.

BLUERIDGE - Multifunctionele hike schoen voor bergwandelingen en dagtochten met lichte bepakking.
Dit lichtgewicht model combineert meer dan ooit de kernwaarden van HANWAG: hoge kwaliteit,
duurzaamheid en betrouwbaarheid met innovatieve technische kenmerken, alsmede het gebruik
van gerecyclede en duurzame materialen. Het resultaat is een schoen die zo weinig mogelijk
grondstoffen gebruikt en in het waardevolle natuursysteem niet veel meer achterlaat dan zijn
eigen voetafdrukken.
•

Hydrofiel, PFC-vrij ‚EcoShell‘ PU-membraan in robuust 3-laags laminaat

•

Dempende en stabiliserende tussenzool met unieke 3D-constructie

•

Materiaalcombinatie van hoogwaardig Perwanger bovenleer met 100% gerecycled textiel

•

Gerecyclede materialen gecertificeerd door de ‘Global Recycling Standard’

•

Volledig ‘Made in Europe’

•

Terragrip loopzool met 4 mm profieldiepte, grote noppen met breed contactoppervlak

BLUERIDGE LOW ES

Dusk/Antracite

,

BLUERIDGE LOW LADY ES

Light Grey/Pink

.

Buiten
Gewoon
Goed

•
Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaangevende
merken en de beste lokale outdoorspecialisten.

Ontdek, doe mee, deel en win mooie prijzen!

Maak de mooiste natuurfoto en
win een outfit van Columbia!

Win een reis naar de Harzregio voor 2 volwassenen!

Win gratis kaarten
voor de 4Daagse

Kijk voor meer informatie op www.outdoorspecialist.nl
@outdoorspecialist.nl
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Buiten Gewoon Goed is een
uitgave van Outdoorspecialist.nl
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Maak de
mooiste
natuurfoto

NR. 9

BUITEN GEWOON GOED is een outdoor
lifestyle magazine dat vier keer per jaar
verschijnt. Elke editie biedt het magazine
artikelen over alles wat te maken heeft
met reizen, outdoor, productnieuws, tips,
weetjes en nog veel meer op het gebied
van lifestyle en outdoor lifestyle.

Uitgever: ANWR-GARANT Nederland B.V.
Productie: Adcommunicatie.nl
Chris Thielen | Rik Aarts
Hoofdredactie: Eddy Huissoon
Redactie: media@outdoorspecialist.nl
Vormgeving: Adcommunicatie
Drukwerk: Adcommunicatie
Oplage: Ca. 20.000 exemplaren
Verspreiding: Controlled Circulation
Adverteren: Eddy Huissoon
Eddy.huissoon@anwr-garrant.nl

In dit
nummer

Hoe kun je je goed voorbereiden?
Waar moet je allemaal op letten
tijdens het fotograferen? Fotograaf
Dylan Shu helpt je bij het maken van
de mooiste natuurfoto, en wie weet
win jij wel een outfit van Columbia!

16.

Bikepacking
Vergeet de fietsvakantie, anno 2022 is
deze veranderd in bikepacking. Wij geven
je een uitleg over bikepacking en wat je
precies nodig hebt voor dit avontuur.

31.

Column Salt 7
Maak de mooiste
natuurfoto 8

Ontdek de
Harz-regio

Bikepacking 16
Lokale outdoorspecialist 21

De Harz, een legendarische gebergte
dat bijna alles biedt wat bezoekers
van een aantrekkelijke vakantieregio
verwachten. Het heeft niet voor
niets de status van UNESCOwerelderfgoed. Daarom geven we jou
de kans om een reis voor 2 personen
naar dit prachtige gebied te winnen.

Onderhoud 29
De Harz 31
Ontdek de
Amazone in Peru 34
Productnieuws 38
Wandelen in
Luxemburg 40
Column René Vos 45
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen worden in een
geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar
gemaakt worden in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
print-outs, kopieën, of op welke manier
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. ©2022

40.

Wandelen in
Luxemburg
Wandelen in een prachtig divers
gebied, maar niet te ver rijden?
Ontdek het prachtige Luxemburg!
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Ik vertelde onlangs tegen een vriendin dat ik een
stedengids van Amsterdam en een reisboek over
Nederland had gekocht. Je had haar gezicht moeten
zien; verontwaardiging, verbazing en nieuwsgierigheid wisselden elkaar in rap tempo af. Waarom in
hemelsnaam koop je een reisgids over je eigen land
en al helemaal over de stad waar je al jaren bijna wekelijks in ronddoolt? Mijn antwoord maakte haar
even stil. Juist omdat ik het allemaal zo goed denk te
kennen, merkte ik dat ik er haast met mijn ogen dicht
doorheen liep. In Amsterdam vind ik als een blinde
de weg. Dat is ook lekker, je voelt je er thuis, het geeft
een vertrouwd gevoel, dus neig je ernaar om telkens
voor hetzelfde te kiezen. Je loopt dezelfde weg, kiest
de bekende tenten om wat te gaan eten of drinken
enzovoorts. Ik neem nu Amsterdam als voorbeeld,
maar eigenlijk geldt het voor heel veel dingen die we
doen. Zodra het vertrouwd is en het bevalt goed, nestelen we ons in de zekerheid ervan. Op zich helemaal
niets mis mee, het geeft immers ook rust, maar ik
word op zo’n moment ook altijd een beetje zenuwachtig. Want blind kiezen voor de vertrouwde weg sust

mij ook in slaap waardoor ik een hele hoop dingen
mis. Zo bleek dus toen ik gewapend met die stedengids Amsterdam in trok. Het leek wel of ik voor het
eerst in die stad kwam. Ik zag plekken waar ik nooit
eerder was geweest, ontmoette mensen, proefde
dingen, werd gewezen op details die ik hier allemaal
nooit eerder had gezien. Opeens had ik weer heel veel
te vertellen over een plek die ik in de loop der jaren
als zo vertrouwd was gaan beschouwen, dat ik er dus
letterlijk geen oog meer voor had.
Mijn les? Blijf je verwonderen, en daar hoef je echt
niet ver voor te gaan. Koop een reisgids van je eigen
land en loop er doorheen met de ogen van een buitenlander die hier voor het eerst is. Wow!

Natasha Bloemhard | Oprichter Salt
De club voor de moderne ontdekker
en avontuurlijke ziel.
www.getsalt.com

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

Maak
de mooiste
natuurfoto.

@dylanshuphotography

Hoe kun je je goed voorbereiden? Waar moet je allemaal op letten tijdens het fotograferen? En waar
moet je rekening mee houden tijdens avontuurlijke
trips? In dit artikel geef ik je uiteenlopende tips en
neem ik je mee in de wereld van outdoorfotografie.
Mijn naam is Dylan Shu. Landschaps- en reisfotograaf. Wat slechts als een hobby begon, veranderde
al snel in een fotografie- en reisverslaving. Waardoor ik steeds op zoek ben naar ‘s werelds mooiste
landschapslocaties en deze vastleg met mijn camera
en drone. Een van mijn meest memorabele trips is IJsland geweest. Als landschapsfotograaf droom je van
een plek als dit. Prachtige natuur met een avontuur-

lijk karakter en daarnaast nog eens snel wisselende
weersomstandigheden die alles onvoorspelbaar
maken. Het ideale land dus als landschapsfotograaf
waarbij een perfece voorbereiding nodig is.
Mijn voorbereiding begint meestal al maanden van
tevoren. Het uitzoeken van de locaties die ik graag
wil zien. Bijvoorbeeld foto’s die ik tegenkom op social
media en door veel te googelen en Google maps af te
speuren. Uiteindelijk werk ik dit verder uit en wordt
het heel specifiek. Denk aan de totale afstand, qua
reistijd en hiken, speelt het licht een grote rol? Zorg
dan dat je weet vanaf welke kant de zon op- of onder
gaat. Als je een lange hike gaat maken, bedenk goed

Dylan Shu
Fotograaf
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wat je meeneemt, wat comfortabel voor jou voelt en
wat het meest belangrijk is. Camera-uitrusting, eten en
drinken, meerdere lagen kleding in verband met wisselende weersomstandigheden, zeker in berggebieden.
Buiten fotograferen stelt je voor een aantal technische
uitdagingen. Je hebt minder controle dan wanneer je foto’s maakt in andere omgevingen, waardoor je je procedure wellicht moet aanpassen. Aan de andere kant geeft
buiten fotograferen je een breed scala aan composities
en mogelijkheden. Om daarvan te profiteren, moet je
goed voorbereid zijn. Buiten is er meestal één lichtbron,
dat is de zon. Werken met natuurlijk licht wordt een
van je grootste troeven, maar ook je grootste uitdaging.
De beste tijden om met natuurlijk licht te fotograferen
zijn in de vroege ochtend en avond (zonsopgang en zonsondergang), wanneer het licht op zijn mooist en soft is.
Wil je profiteren van het gouden uur, dan dien je op
tijd op locatie aanwezig te zijn en opgesteld te staan.
Mijn favoriete tijd om te fotograferen blijft met zonsopkomst. Hoe moeilijk het soms ook is om vroeg op te
staan, zeker in de zomerperiode, het is het achteraf altijd waard. Wil je de mooiste foto’s maken, zul je toch
echt met zonsopkomst moeten gaan fotograferen.
Een laatste tip voor je op pad gaat. Stel je camerainstelling zo in dat hij in RAW fotografeert in plaats van JPG.
Een RAW-bestand heeft vele voordelen en geeft je
meer én betere mogelijkheden tijdens het bewerken
van je beelden. Standaard staan de instellingen ingesteld op JPG, je moet dit zelf veranderen naar RAW. Bij
een RAW-foto kun je achteraf met veel minder kwaliteitsverlies dingen zoals witbalans, de kleuren en de
belichting aanpassen. Het enige nadeel van fotograferen in RAW-formaat is dat een bestand meer ruimte in
beslag neemt dan JPG-bestanden. Nabewerking wordt
dus een onderdeel voor het verbeteren van de kwaliteit

van je foto’s. Als je hier nog niet bekend mee bent, leer
dan software zoals Adobe Lightroom. Het goed kunnen
nabewerken van je foto’s is een belangrijk aspect van
het totale plaatje.
Eenmaal “in het veld” komt het aan op het technisch
gedeelte. Ik raad je aan om te leren om in handmatige
modus te fotograferen (stand M op de camera). Zoals de
naam al doet vermoeden bepaal jij zelf alle instellingen.
Het grote voordeel hierbij is dat jij alle controle hebt
over hoe de foto gemaakt wordt. Je moet zelf het diafragma, sluitertijd en ISO instellen. Om de beste foto’s
te maken moeten deze drie variabelen goed op elkaar
staan afgesteld. Je moet de instellingen eigen maken en
snappen welke instellingen nodig zijn om de foto te maken die je in gedachte hebt.
De ISO is het makkelijkste, die wil je eigenlijk altijd zo
laag mogelijk hebben. Bij de standaard camera is dit
meestal 100, maar sommige kunnen nog lager. De ISO
is de lichtgevoeligheid van de sensor. Zeker als je buiten
fotografeert kun je deze gemakkelijk zo laag mogelijk
zetten. Een hogere ISO zorgt namelijk voor meer ruis in
je foto’s en dat is onnodig. De ISO zou je wel kunnen verhogen als je een snellere sluitertijd nodig hebt of als je
een te langzame sluitertijd hebt, bijvoorbeeld net rond
zonsopkomst-of ondergang. Waar je hierbij rekening
mee moet houden is of je een statief gebruikt of uit de
hand fotografeert. Op het moment dat je uit de hand
fotografeert is de sluitertijd een belangrijke factor voor
bewegingsonscherpte. Je wil niet een te langzame sluitertijd hebben in sommige situaties, waardoor je wel
genoodzaakt bent om de ISO te verhogen. Als ik lange
hikes maak in de bergen neem ik zelden een statief
mee. Dat werkt voor mij gewoon niet en vind ik onhandig. Mocht je uit de hand fotograferen, houd dan in je
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achterhoofd aan dat de sluitertijd minimaal gelijkwaardig moet zijn aan de brandpuntsafstand waar je de foto
op maakt. Schiet je bijvoorbeeld met een telezoom op
200mm, dan gebruik je het liefst minimaal een sluitertijd van 1/200s. Dit is een richtlijn die ik altijd gebruik.
Het hangt er namelijk ook van af of je een full-frame
camera of crop-sensorcamera gebruikt en of de lens/
camera die je gebruikt beeldstabilisatie heeft.
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Dan komen we bij het laatste aspect van de driehoek:
het diafragma. Het diafragma kun je zien als de opening van de lens waar het licht doorheen komt. Het diafragma is het F-getal wat op je camera staat. Dit kun je
instellen naar een lager F-getal wat in feite een groter
opening is of een hoger F-getal wat een smaller diafragma betekent. Een grotere of een kleiner diafragma
heeft invloed op de sluitertijd, aangezien er meer of
minder licht in je lens komt. Naast dat de opening groter of kleiner wordt heeft het diafragma ook een ander
belangrijke taak, de scherptediepte in de foto’s. Zoals je
vaak bijvoorbeeld ziet met portretten, waarbij de persoon scherp is en de achtergrond vaag. Dit is het resultaat als je een wijder diafragma gebruikt, ofwel een Fgetal van 5.6 of lager.
Over het algemeen heb je bij het maken van landschapsfoto’s een grotere scherptediepte nodig, zodat

zoveel mogelijk van het landschap scherp is. Om dit te
bereiken, wil je meestal een hoger F-getal (of een kleiner diafragma) gebruiken om het grootste deel van de
foto scherp te krijgen. Als je een statief gebruikt en je
wil het meeste in je foto scherp hebben, gebruik dan een
diafragma in het bereik van F/8 tot ongeveer F/16. Dit
zorgt ervoor dat het meeste in je foto scherp zal zijn. Dit
werkt dus (meestal) niet als je uit de hand fotografeert,
omdat je met een diafragma van F/16 (een smalle opening) hoogstwaarschijnlijk een te langzame sluitertijd
hebt. Ik hoor je al denken, waarom niet nog hoger dan
F/16 om nog meer scherpte te krijgen? De reden hiervoor is dat wanneer je diafragma te klein wordt (alles
boven f/16), dit een nadelig effect heeft op de scherpte
van het beeld door iets dat bekend staat als “diffractie”.
Test het maar eens uit en zie wat voor verschil er in de
foto ontstaat als je twee foto’s maakt: een met een hoger F-getal en een met een lager F-getal, dan zie je gelijk
wat het diafragma doet. Moet je een flits gebruiken bij
outdoorfotografie? Nee dat raad ik absoluut af.
Nu de basis van de verschillende instellingen is uitgelegd gaan we over op de lenzen. Over het algemeen
neem ik meestal drie soorten lenzen mee: een groothoeklens, een “all-round” lens en een telezoomlens.
Zorg er in ieder geval voor dat je een goede groothoeklens hebt voor het fotograferen van landschappen. Het
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leuke van groothoeklenzen is de manier waarop ze het
verschil tussen objecten op de voorgrond en de achtergrond (subtiel) overdrijven, waardoor een dramatische
indruk van de scène ontstaat. Dat maakt ze bijzonder
geschikt voor composities waar enkele interessante
elementen op de voorgrond staan. Anderzijds gebruik
ik ook vaak mijn telezoomlens. Hiermee haal je als het
ware het landschap naar je toe. Het is niet voor niets
misschien wel mijn favoriete lens voor landschappen.
Een telelens geeft je ook ruimte om te experimenteren,
vooral als er een rommelige of te grote voorgrond in de
foto is. In dit geval kun je bepaalde elementen isoleren
met een telezoomlens.
Mijn ervaring leert dat het moeilijk kan zijn om in het
begin een compositie te maken met een telezoomlens,
omdat het een heel andere benadering vereist dan het
gebruik van een groothoeklens.
Los van de lenzen en de technische kanten, heb ik nog
wat algemene tips om je outdoorfoto’s te verbeteren.
Neem rustig de tijd voordat je begint met fotograferen.
Verander je standpunt, probeer vanuit verschillende
hoeken en hoogtes te fotograferen. Het vinden van
nieuwe perspectieven is een manier om de creativiteit
van je foto’s te stimuleren. Leg je camera bijvoorbeeld
eens (bijna) op de grond, zodat je wat voorgrond creeert
met bijvoorbeeld gras of bloemen. Ik ben altijd op zoek
naar objecten die ik kan gebruiken om mijn foto’s interessanter te maken of als frame kunnen dienen.
Voeg een menselijk tintje toe. Mensen maken deel uit
van het landschap, dus wees niet bang om ze op te nemen in je buitenfoto’s. Mensen kunnen een indruk geven van de grootte van het landschap en voegen persoonlijkheid en interesse toe aan je foto’s.
Naast een goede voorbereiding, de juiste instellingen
en lenzen is kleding minstens net zo belangrijk voor
outdoor. Flexibele kleding is heel belangrijk, zeker bij
langere hikes. Ook hier speelt voorbereiding een grote
rol, omdat je moet weten wat je te wachten staat tijdens
zo’n hike. In de de bergen kunnen de weersomstandigheden snel wijzigen. Het is daarom verstandig om
luchtige kleding aan te trekken en dit te combineren
met een warm vest en eventueel regenjas. Een vest
kun je vaak aan je rugzak knopen, zodat je deze niet
steeds vast hoeft te houden. Mijn ervaring leert dat je
beter geen spijkerbroek kunt dragen. Het maakt dat je
het koud kunt krijgen als de wind opsteekt en je broek
zweet of regen geabsorbeert heeft. Hier zijn speciale
hikebroeken voor ontwikkeld die veel beter geschikt
zijn. Stevige wandelschoenen zijn misschien nog wel

belangrijker. Deze geven stabiliteit aan je voeten en enkels en zorgen dat je meer grip hebt. Zorg dat je ze wel
ingelopen hebt, dit voorkomt blaren of andere problemen tijdens het hiken. Daarnaast maak ik (sinds kort)
gebruik van wandelstokken. Dit loopt een stuk comfortabeler, zeker bergop, omdat mijn houding hierdoor beter is dan als ik geen stokken zou gebruiken. Daar komt
Columbia Sportswear aan bod. Columbia Sportswear is
wereldleider als het gaat om outdoor- en actieve lifestyle kleding. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben
met Columbia als sponsor die mij altijd voorzien van de
juiste kleding voor mijn trips. Of het nou gaat om hiken
in de zomer of winterse omstandigheden, de kleding
bewijst dat het altijd de moeite waard is door mij steeds
comfortabel, warm en droog te houden. Ik leef als het
ware in die kleding tijdens mijn trips.
Tot slot wil ik nog kwijt dat het nu eenmaal veel tijd en
moeite kost om je fotografie naar een hoger niveau te
tillen. Het onder de knie krijgen van de besturing, de
juiste instellingen, composities maken en het bewerken
van foto’s. Er komt veel bij kijken van voorbereiding tot
eindresultaat. Probeer jezelf te blijven ontwikkelen:
kijk YouTube tutorials, lees artikelen online, durf kritisch te kijken naar je eigen werk en blijf oefenen. Hoe
meer energie en tijd je erin steekt, hoe sneller je resultaat zult zien!

Doe mee en win!

Maak jouw mooiste natuurfoto
en win een outfit van
Comment met jouw
natuurfoto op onze post
op Facebook of tag ons
wanneer je hem plaatst
op Instagram. De winnaar
maken we bekend maken via
onze nieuwsbrief, dus zorg
dat je ingeschreven bent!
@Outdoorspecialist.nl
@outdoorspecialist.nl

Bekijk de complete voorwaarden op:
www.outdoorspecialist.nl/winactie
of scan de QR-code!

Outfit Columbia

E V E R Y D AY
OUTDOOR
FIONN /VIHAR GTX JACKET
- Fionn dames/Vihar heren goretex jas
- 2laags Goretex jack (waterkolom 28.000mm,
winddicht en hoog ademend vermogen.
- 100% gerecyclede buitenstof, PFCec vrije
impregnatie.
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
Prijs €179,95

FOSS/STORR JACKET

- Polartec ﬂeece jacket dames en heren
- Dames Foss jacket, heren Storr jacket.
- Gemaakt van gerecyclede Polartec 100 stof.
- Houdt u comfortabel warm en ventileert goed.
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Prijs €59,95

•
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Verkrijgbaar bij Outdoor Specialist

Beleef de
BYNOLYTnatuur nu nog
intenser

nu slechts vanaf 119 00

INCLUSIEF TAS
EN RIEM

voyager wp
SERIE

De Voyager WP serie is een zeer complete serie in de collectie van Bynolyt en
speciaal gemaakt voor de actieve buitenmens en natuurliefhebber.
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.

de voyager wp serie is Beschikbaar in volgende versies: 8 X 26 • 10 X 26 • 8 X 34 • 10 X 34 • 8 X 42 • 10 X 42

Aan de
wandel!

De derde week van juli is het eindelijk weer zover…
dan verandert de stad Nijmegen in hét wandelmekka,
waar vele wandelliefhebbers samenkomen. Na 2 jaar
afwezigheid belooft de 4Daagse 2022 nu al een prachtige editie te worden.
Na lang wachten wordt de 104e editie van de 4Daagse
georganiseerd. Met hopelijk ook weer veel deelnemers uit verschillende landen, die in vier dagen 120, 160
of 200 km lopen. Met recht mag de 4Daagse zich het
grootste meerdaagse wandelevent ter wereld noemen.
Sinds 2019 is LOWA trotse hoofdsponsor van dit fantastische evenement. Wist je dat LOWA onlangs voor vijf
nieuwe edities heeft bijgetekend?
OVER DE 4DAAGSE
Op 1 september 1909 organiseerde de toenmalige
wandelsportorganisatie KNBLO de eerste editie van
de 4Daagse. Er werd destijds 140 kilometer afgelegd
in vier dagen en de tocht was voornamelijk gericht op
militairen. Er waren dan ook slechts 306 deelnemers.
De 4Daagse wordt georganiseerd door de Stichting DE
4DAAGSE. Het evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot hét wandelevent van Nederland en geniet
gigantische nationale én internationale interesse. Duizenden wandelliefhebbers hebben ‘The Walk of the
World’ bovenaan hun bucket-list staan, om een persoonlijke topprestatie te kunnen combineren met een

onvergetelijke ervaring. Hoewel het deelnemersveld
alsmaar gevarieerder wordt, heeft de 4Daagse ook nog
altijd een militair karakter waar het met recht trots op
is. Jaarlijks lopen duizenden militairen uit bijna 30 verschillende landen mee. De combinatie van militairen,
wandelliefhebbers én de honderdduizenden toeschouwers die de eindeloze stroom wandelaars aanmoedigen
om na vier dagen het alom bekende 4Daagse-kruisje te
mogen ontvangen, maakt van de 4Daagse een uniek
evenement.

Win kaarten voor de
4Daagse met LOWA
MEEDOEN IS HEEL SIMPEL
• Zorg dat je Outdoorspecialist.nl volgt op Facebook
of Instagram.
• Reageer onder onze post over de 4Daagse waarom
jij graag de 4Daagse wil wandelen.
• Delen in je story’s hoeft niet, maar wordt wel
door ons enorm gewaardeerd!

Ga voor meer info en de volledige voorwaarden naar:
www.outdoorspecialist.nl/winactie
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Creativiteit
in alles,
maakt het
leven mooier.

Of je nu aan het reizen bent, aan het fotograferen, een
cadeautje inpakt, een heerlijk gerecht bereidt of een
mooi verhaal op social media vertelt. Bedenk bij alles
wat je doet, hoe je het net wat leuker, interessanter,
spannender of mooier kunt maken. Maak er iets meer
van, voeg er iets aan toe. Ik kan het iedereen aanraden. Ook online heeft Outdoorspecialist.nl samen met
haar partners weer creatieve acties opgezet en ik deel
er graag drie met je!

MAAK JE MOOISTE FOTO

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.
www.prachtpr.nl

Als Creatief Directeur van PRACHT ben ik dagelijks
bezig met het creëren van online campagnes, fotografie en videomateriaal. Enorm blij word ik dan ook van
de actie met Columbia die je in dit magazine aantreft.
Maak je mooiste natuurfoto, een prachtige opdracht en
met de praktische tips van Dylan Shu lukt het je vast
een mooi beeld te schieten. Je hoeft echt niet af te reizen
naar IJsland om een indrukwekkende foto te maken.
Voeg je creativiteit toe, experimenteer en inspireer!
Zelf ga ik vaak op pad met mijn Canon systeemcamera
en lenzen, maar heb ook altijd mijn iPhone 13 Pro op zak
die echt geweldige beelden schiet. Met je telefoon leg
je vaak spontane, kleine momenten vast die later grote
herinneringen worden. Deel jouw mooiste natuurfoto
met ons op social media, we zijn enorm benieuwd!

WIN EEN REIS
Na twee jaren die in het teken stonden van COVID en alle beperkingen, verlangen veel mensen meer dan ooit naar reizen. Of het nu
gaat om een lange reis of een citytrip, we willen weer herinneringen
maken en volop genieten van het leven. Daarom heeft Outdoorspecialist.nl samen met de Harz-regio een mooie winactie want je kunt
een reis winnen inclusief hotel, ontbijt en verzorgde activiteiten.
Wie verdient deze reis? Check onze socials en laat weten met wie jij
op reis wil. Wie weet vul jij je leven binnenkort met nieuw avontuur,
heb je daarna mooie verhalen te vertellen en mooie beelden te delen
op social media!

@Outdoorspecialist.nl
@outdoorspecialist.nl
www.outdoorspecialist.nl

DE 4DAAGSE
Aan het einde van een flinke wandeling zijn je voeten vermoeid, je
haren in de war en je ogen stralend.
Maak je hoofd leeg, zuig de frisse
lucht diep in de longen, geniet van de
omgeving, train je lichaam en laat
niets achter in de natuur, alleen je
schoenafdruk. Wil jij jezelf uitdagen
en dit jaar meedoen aan de 4Daagse?
Een ticket bemachtigen is een uitdaging, maar je maakt op de socialmediakanalen van Outdoorspecialist.
nl kans op tickets. Dus check snel
onze Instagram of Facebookpagina,
doe mee en daag jezelf uit!
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Bikepacking:
fietsvakantie 2.0

Vergeet de fietsvakantie. De tijd van fietstochten op stevige toerfietsen, met volgepropte
fietstassen aan je voor- en achtervork, is voorbij. Anno 2022 is de fietsvakantie veranderd in
bikepacking. Snel en een tikkeltje ruig en dus een garantie op avontuur. Bikepacking, dat klinkt
een beetje als backpacking. En dat is het eigenlijk ook. Net als bij een ‘ouderwetse’ fietsvakantie is
bikepacking een fietstocht van meerdere dagen of weken, waarbij je je bagage op de fiets meeneemt.
En zo fiets je, van hostel naar camping, naar hotel en naar B&B.
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Bij een ‘traditionele’ fietsvakantie rijdt -of
reed- je vaak over wegen en fietspaden, op
een stevige fiets waar je goed en comfortabel op zit. Die stevige fiets is wel nodig ook,
want er kan behoorlijk wat gewicht aan
hangen. Tent, kookgerei, slaapspullen, kleding en natuurlijk proviand. Alles klein en
praktisch, maar toch. Die fietstassen aan
de voorvork zijn soms maar wat hard nodig.
En die zithouding? Die is niet voor niets lekker comfortabel, je brengt immers heel wat
uren in het zadel door.
TOCH WAT ANDERS
DAN EEN FIETSVAKANTIE
En daar ontstaan de verschillen. Want een
bikepacker laat die comfortabele fiets staan.
En een heleboel van de spullen in die fietstassen trouwens ook. Bikepacking is ruiger
en sneller, als het terrein dat toelaat tenminste. Aan een snelle en lichte mountainbike of gravelbike worden slechts een paar
kleine tassen bevestigd, vaak op slimme
plekken, zoals onder het zadel, aan de buizen
van het frame en voor op het stuur. En dat
is niet voor niets, want de route loopt niet
(alleen maar) over verharde fietspaden. In
tegendeel. Die stukken die je op een traditionele fietsvakantie als ‘slecht’ zou beschouwen, zijn juist het domein van de bikepackers. Off-road, over mountainbikeroutes,
ruige gravelpaden en modderige spoortjes.
En overnachten? Een grote tent gaat niet in
die kleine tasjes, dus overnachten gebeurt in
klein eenpersoonstentje, of zelfs een bivakzak, - hangmat of een eenvoudige tarp.
JE EIGEN AVONTUUR
Een bikepackingvakantie is op deze manier
dus ruiger en avontuurlijker. Maar hoe ruig
en avontuurlijk, dat kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Want hoe ruig de paden
zijn die je kiest, of je in je bivakzak onder de
sterrenhemel slaapt of in een warme B&B
en hoeveel spullen je nou écht meeneemt,
dat kan je natuurlijk helemaal zelf bepalen.
Want bikepacking is vooral je éigen avontuur!
DICHT BIJ HUIS
Zijn het alleen maar lange tochten? Nee, natuurlijk niet. Juist door de veelzijdigheid is
een bikepackingvakantie zeer geschikt voor
een kort avontuur, van een of twee nachten
weg. En daarmee kan je je vakantie ook meteen bij je eigen voordeur laten beginnen.
Fietskleding aan, tent aan je fiets, wat eten
mee, en op pad! Je mag in ons land weliswaar niet wildkamperen, maar op de trekkersveldjes van natuurcampings heb je ook
vaak een aardige ´back to basics’ ervaring.
En met de minimale bepakking die je voor
een weekendje nodig hebt, kun je licht en
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T
UITZONDERLIJK SLAAPCOMFORT
VOOR LICHTGEWICHTAVONTURIERS
SEATTOSUMMIT

nu slechts vanaf 259 00

MEER WETEN?
seatosummit.com

Spark en flame slaapzakken van sea to summit zorgen voor betrouwbare
warmte en slaapcomfort op al jouw avonturen, zonder compromis in gewicht.
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#CHECKLIST
Al enthousiast en klaar
voor jouw eigen bikepacking adventure?
We hebben een checklist met essentials voor
jou klaargezet:

• KLEDING
• Fietshelm
• Reflecterend hesje
• Merinowollen shirt
• Windjack
• Regenjas en -broek
• Waterdichte sokken
• Fietshandschoenen
• Fietsschoenen
• EHBO-SET
• Gaasjes en wondcompres
• Verbandgaas en klemmetjes
• Pleisters
• Paracetamol
• Tijgerbalsem
• GEREEDSCHAP
• Plakspullen + bandenlichters
• Schroevendraaiertje
• Spakenspanner
• Buitenbandplakker
• Kettingschakeltje
• Reservebinnenband
snel je routes uitkiezen over een van de vele
mountainbikeroutes die je in gebieden zoals
de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe Hondsrug
en in de Limburgse heuvels kan vinden.
NAAR HET BUITENLAND
Meer afstand en ruigere natuur? Als je een
paar dagen extra hebt, kun je soms al een eind
Duitsland en België in, waar er een nieuwe
wereld voor je opengaat. En als je het niet erg
vindt om je fiets op de fietsendrager te zetten,
een paar uur te rijden en dan je auto voor een
paar dagen te parkeren, kom je nog veel verder.
In de Duitse Eifel en de Hunsrück liggen prachtige routes, waar je je een (lang) weekend kunt
uitleven op gravelpaden, die je voeren langs
eeuwenoude kastelen, wijnvelden en punten
waar je prachtig uitzicht hebt over rivieren
zoals de Rijn. Een handige tip is om je routes
min of meer gelijk aan bekende wandelroutes
uit te stippelen, zoals de Rennsteig. Op die manier ben je onderweg verzekerd van voldoende plekken om te overnachten en om proviand
in te slaan. Wie van echt ruig werk houdt, kan
zich uitleven in Zwitserland. Het Alpenland

heeft een uitgebreid netwerk van mountainbikeroutes, waarover je relatief makkelijk
je eigen fietstocht kan uitstippelen. Zorg er
wel voor dat je weer bij een camping uitkomt,
want wildkamperen mag niet zomaar.
Waar je wel kan wildkamperen is Scandinavië. Zeker Finland is een waar bikepackingwalhalla. In het zuidwesten van het land
ligt een duizenden kilometers lang fijnmazig
netwerk van onverharde paden voor bikepackers. Overnachten kan in een van de hutten langs de routes, waarvan sommigen niet
meer zijn dan een halfopen overkapping waar
je uit de wind je tentje kan opzetten. Puurder
bikepacken kan bijna niet.

SLAAP- EN TENTSPULLEN
• Tent
• Haringen
• Grondzeil
• Slaapzakken
DIVERSEN
• Accupack
• Moneybelt
• Kleine verrekijker
• Hangslotjes voor de tent
• Waterdichte fietstassen
• Zonnebril
• Hoofdlampje
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Kijk voor de complete lijst op
•
Een unieke landelijke samenwerking tussen
de toonaangevende merken en de beste lokale
outdoorspecialisten.
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#CHECKLIST
Al enthousiast en klaar
voor jouw eigen bikepacking adventure?
We hebben een checklist met essentials voor
jou klaargezet:

• KLEDING
• Fietshelm
• Reflecterend hesje
• Merinowollen shirt
• Windjack
• Regenjas en -broek
• Waterdichte sokken
• Fietshandschoenen
• Fietsschoenen

OUTDOOR

• EHBO-SET
• Gaasjes en wondcompres
• Verbandgaas en klemmetjes
• Pleisters
• Paracetamol
• Tijgerbalsem
• GEREEDSCHAP
• Plakspullen + bandenlichters
• Schroevendraaiertje
• Spakenspanner
• Buitenbandplakker
• Kettingschakeltje
• Reservebinnenband

snel je routes uitkiezen over een van de vele
mountainbikeroutes die je in gebieden zoals
de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe Hondsrug
en in de Limburgse heuvels kan vinden.

heeft een uitgebreid netwerk van mountainbikeroutes, waarover je relatief makkelijk
je eigen fietstocht kan uitstippelen. Zorg er
wel voor dat je weer bij een camping uitkomt,
want wildkamperen mag niet zomaar.
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NAAR HET BUITENLAND
Meer afstand en ruigere natuur? Als je een
paar dagen extra hebt, kun je soms al een eind
Duitsland en België in, waar er een nieuwe
wereld voor je opengaat. En als je het niet erg
vindt om je fiets op de fietsendrager te zetten,
een paar uur te rijden en dan je auto voor een
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SLAAP- EN TENTSPULLEN
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• Haringen
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• Slaapzakken
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Bent u op zoek naar een leuke
aanbieding? Kijk eens op onze
nieuwe Outlet/Sale pagina in
de webshop. U kunt makkelijk
selecteren uit de volgende
categorieën:

HEREN
DAMES
KINDEREN
OVERIG

BEKIJK NU ONZE
NIEUWE OUTLET/
SALE PAGINA!
SCAN DE QR CODE!

•
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Het Leudal
Het paradijs der beken!

Het Leudal is een natuurgebied in de gelijknamige gemeente in de provincie
Limburg, gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en
Heythuysen. Het natuurgebied beslaat zo’n 900 ha. Meer dan de helft hiervan
is als reservaat onder beheer van Staatsbosbeheer.
Het landschap kent een lange (ontstaans)geschiedenis. In de laatste ijstijd zijn tijdens zandstormen diverse
(hoge) zandduinen ontstaan. Daarnaast zijn er diep uitsleten dalen te
vinden, haast ravijnen, waardoor er in
het gebied relatief grote hoogteverschillen waar te nemen zijn. Dit zorgt
voor een mooi en divers stukje natuur.
Na die laatste ijstijd kwam de mens in
beeld. Hij vestigde zich hier en de
diverse culturen volgden elkaar op.
Het is daarom dat in deze omgeving
diverse grafheuvels, boerderijen, kastelen, kloosters, en dergelijke te vinden zijn. Maar ook diverse wind- en
watermolens sieren het landschap,
bijvoorbeeld de Leumolen (ook wel

Sint Ursulamolen genoemd). Verder
zie je nog veel terug van het landgebruik van vroeger. Weiden en hooilanden liggen bijvoorbeeld in de buurt
van de beek, bij overstromingen kon
men dankbaar gebruikmaken van het
vruchtbare slib. Moestuinen lagen
juist dicht bij de boerderij.
Alle aspecten bij elkaar zorgen ervoor
dat het Leudal de moeite waard is om
te bezoeken en te genieten van alle
schoonheid die het te bieden heeft. De
schilderachtige beekdalen zijn veelal
begroeid met natuurlijk bos. Je vindt
hier onder andere berken, wilgen en
hazelaars. Tussen die bomen door
stroomt iconisch water van de Zelsterbeek en de Leubeek.

WANDELROUTES
Dit mooie gebied is niet voor
niets populair bij wandelaars.
Er zijn dan ook diverse wandelroutes uitgezet, zoals het
Peellandpad, maar ook kortere wandelroutes. Verschillende routes zijn aangegeven met
gekleurde paaltjes.
Het startpunt is vlakbij het
bezoekerscentrum Leudal.
Naast wandelpaden zijn er in
het gebied ook ruiterpaden en
fietsroutes te vinden.

Scan de QR-code
en bekijk de
wandelroute!

Prachtige start in 2022

VAUDE wereldwijd
met alle producten
klimaatneutraal!

Wat betekent dat concreet? VAUDE heeft zich aan
ambitieuze klimaatdoelen gecommitteerd, om de
wereldwijde emissies zo snel mogelijk voor het grootste deel te reduceren. Met deze op wetenschap gebaseerde doelstellingen, de Science Based Targets, verkleint VAUDE voortdurend haar ecologische voetafdruk en levert het een meetbare bijdrage aan het
terugdringen van klimaatverandering en voldoet
daarbij aan de 1,5-graaddoelstelling.

Hoe doet VAUDE dat? De outdoor-outfitter laat al vele jaren
zien, dat het mogelijk is om de emissies systematisch te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds
2012 is de onderneming op het hoofdkantoor in Tettnang met
de productie daar klimaatneutraal. In 2019 heeft VAUDE zich
ten doel gesteld om de klimaatneutraliteit wereldwijd uit te
breiden. Met veel moeite en in nauwe samenwerking met de
leveranciers worden alle emissies uit de upstream supply
chain vastgelegd. Op basis van deze goed onderbouwde basis
van data heeft VAUDE besloten dat vanaf 2022 alle producten
klimaatneutraal zijn.

Omdat VAUDE niet alle emissies onmiddellijk kan elimineren, worden alle (nog) niet te vermijden CO2emissies gecompenseerd door een myclimate Gold
Standard klimaatbeschermingsproject in Vietnam,
waarbij kleine boeren biogas uit organisch afval winnen. Dit betekent: VAUDE investeert in klimaatbeschermingsprojecten door hetzelfde aandeel dat het
bedrijf nog uitstoot, op andere plekken te besparen.
"Momenteel werken we nog op twee sporen, wat
betekent dat we zoveel mogelijk reduceren en tegelijkertijd compenseren.
Dit maakt ons wereldwijd klimaatneutraal. Dat is een
enorme stap, maar we gaan niet op onze lauweren
rusten. We blijven drastisch reduceren, zodat we
steeds minder hoeven te compenseren", maakt Antje
von Dewitz duidelijk. Daarom investeert VAUDE ook
hetzelfde bedrag dat jaarlijks naar de compensatie
vloeit in de verdere terugdringing van de emissies.
GROOTSTE UITDAGING: WERELDWIJDE SUPPLY CHAIN
Het leeuwendeel van de emissies ontstaat bij VAUDE
in de wereldwijde supply chain, met name bij de fabricage van de materialen. Functionele outdoorproducten bestaan voornamelijk uit synthetische vezels,
waarvan de productie een hoog energieverbruik veroorzaakt. Om dit te verminderen, heeft VAUDE zichzelf twee belangrijke doelen gesteld in de wereldwijde supply chain. Eerste doelstelling: tegen 2024 moet
90% van de producten voornamelijk uit gerecyclede
of organische materialen bestaan.
Tweede doelstelling: tegen 2030 moet 50% van de
emissies van de supply chain, vooral bij de materiaalproducenten, worden bespaard. "Een energieomslag
in de productielanden is dringend nodig, om de emissies op grote schaal te kunnen verminderen", aldus
Hilke Patzwall, VAUDE MVO-manager.

Nieuw in ons assortiment:

GERECYCLED POLYAMIDE VAN OUDE BANDEN
WORDT NIEUWE BROEK
Dankzij een onderzoekssamenwerking met BASF kan
VAUDE een echte wereldprimeur in de outdoor-branche presenteren: trekkingbroeken van polyamide,
waarvoor gerecyclede banden zijn gebruikt.
Een innovatief materiaal om fossiele grondstoffen te
ontzien en de CO2-uitstoot bij de textielproductie
aanzienlijk te verminderen. De nieuwe Farley Stretch
broeken staan voor effectieve klimaatbescherming
en duurzame outdoor-belevenissen.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

Farley Wandelbroeken
Het nieuwe materiaal wordt door VAUDE voor de hele
range Farley Stretch broeken gebruikt, met in totaal 10
modellen voor dames en heren. VAUDE combineert bij
de lichte Farley Stretch broeken 89% gerecycled polyamide met 11 procent elastaan.

de Farley Stretch ZO T-Zip Pants in een handomdraai
worden omgetoverd in een korte broek – een ideale
reisgenoot. Ongeacht waar je met de broek onderweg
bent, hij maakt indruk met het aangename draagcomfort en de sneldrogende, water- en vuilafstotende stof.

In de nieuwe uitvoering heeft de populaire en lichte
wandelbroek een nog modernere snit, zonder in te
boeten op de beproefde eigenschappen zoals een elastische tailleband met riemlussen, praktische zakken
en voorgevormde knieën.
Een zinvol ontwerp dat tijdens wandeltochten en op
reizen al ontelbare malen zijn waarde heeft bewezen.
De broek is in vele kleuren verkrijgbaar, als bermuda,
als afritsbroek en voor de dames ook in capri-lengte.
Dankzij de praktische afritsfunctie kan bijvoorbeeld

“Een zinvol ontwerp dat
tijdens wandeltochten en
op reizen al ontelbare malen
zijn waarde heeft bewezen.”
Het materiaal is duurzaam en slijtvast, biedt een hoge
UV-bescherming (UPF 50+) en de beste bewegingsvrijheid – zelfs in alpine terrein. Dankzij de milieuvriendelijke impregnering met PFC-vrije Eco Finish (PFC-vrij)
is zelfs een lichte motregen tijdens de tocht geen probleem. Het VAUDE Green Shape-label staat voor een
milieu- en klimaatvriendelijk, functioneel product van
bluesign gecertificeerde, duurzame materialen.

www.kiwioutdoor.nl
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TK2 short Cool

Barents Pro

WANDELSOK

TROUSERS MEN

Met zijn medium polstering en zijn
mengsel van garen met lyocell
biedt de wandelsok TK2 short Cool
maximaal comfort en comfortabele ventilatie tijdens wandelingen op eenvoudig terrein, vooral
in warme weersomstandigheden.

Duurzame trekkingbroek
voor avonturen in de bergen
en het bos. Gemaakt van
duurzame wind- en
waterdichte G-1000 stof met
een dubbele laag stof over
zitvlak en knieën.

Materiaal: 42% Polypropeen,
30% Lyocell, 15% Polyamide,
12% Polyester, 1% Elastaan.

€ 174.95

€ 23.00

Renegade GTX Mid

WANDELSCHOEN MEN | WOMAN

De Renegade GTX Mid is waarschijnlijk de
meest verkochte (berg)wandelschoen van
Lowa en is inmiddels een klassieker onder de
multifunctionele schoenen. Deze klassieker is
perfect voor tochten op goed begaanbare
paden. Deze wandelschoen is een combinatie
van nubuck leer en suede splitleer. De GoreTex voering maakt de schoen 100% waterdicht en de Vibram profielzool biedt veel
greep op allerlei soorten ondergrond.

€ 199.95
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AirZone Active 18

Ohio 2 Gore-Tex

DAGRUGZAK

WOMAN

€ 209.90

Stevige halfhoge dameswandelschoen met een soepele afwikkeling. Deze duurzame
nubuck-leren wandelschoen is 100% waterdicht en uitermate geschikt voor stevige dagtochten op vlak en heuvelachtig terrein. Meindl staat bekend om zijn kwaliteitsschoenen en uitstekende pasvorm. Deze schoenen zullen je daarom nooit in de steek laten.

€ 74.95
AIRZONE ACTIVE 22
AIRZONE ACTIVE 26

€ 74.
€ 89.95
95

Lichtgewicht 18 liter dagrugzak
zonder fratsen. Uitgerust met een
zeer goed ademend net-rugpand,
diverse handige vakken en een
regenhoes. De grote ritsopening
maakt de inhoud van de tas extra
overzichtelijk. De rugzak is uitgerust met voorzieningen voor een
drinksysteem en een handig
bevestigingssysteem voor wandelstokken.

Stormy Point
JACKET MAN | WOMEN

OUTDOOR
Koopzondagen
27 maart 2022 13:00-17:00
24 april 2022
13:00-17:00
29 mei 2022
13:00-17:00
Kijk voor actuele openingstijden op onze website.
www.kiwioutdoor.nl

De Stormy Pont Jacket Women is een zeer licht, soepel
en robuuste waterdichte jas. De jas is gemaakt van het
beproefde Texapore-materiaal: Weervast, winddicht
en ademend. Het materiaal is licht en tegelijkertijd
superrobuust. De capuchon is in de kraag op te bergen,
zodat hij niet in de weg zit. De jas heeft 2 heupzakken
en een binnenzak om al je spullen in op te bergen.

€ 99.95

OUTDOOR

O F F I C I E E L PA RT N E R
•

|

BUITEN GEWOON GOED

Onderhoud

Wandelen
herontdekt?

Het positieve van corona vind ik dat de mens meer
buiten is, we hebben wandelen herontdekt. Velen gaan
eropuit, sommigen worden fanatiek en wandelen
stevige stukken meerdermaals per week. Ook zie ik
steeds meer mensen met een hond buiten wandelen.
Mensen verzamelen zich online in blogs/clubjes om
vragen te stellen over wandelschoenen, daar wordt
besproken wat men fijn vindt en waarom.
Ook zie je tegenwoordig kleurrijke wandelschoenen.
Kortom, veel mensen wandelen en genieten daarvan.
Helaas gaat er ook veel fout bij wandelen, blessures en
blaren liggen op de loer. Graag stip ik aan dat een wandelschoen bij geregeld gebruik onderhoud nodig heeft,
een wandelschoen die niet wordt onderhouden droogt
uit en zal veel minder ademen. Maar hoe komt dat dan,
het zijn kostbare schoenen met de beste technieken. Een
wandelschoen zorgt dat u veilig loopt, hij houdt de voet
in de juiste stand en dempt de stap. Dit is nodig om de voet
goed te laten afrollen zodat er geen blessures ontstaan.
Een voet die een beetje naar binnen of naar buiten loopt
moet dus worden gecorrigeerd door de schoen de hiel
moet goed op zijn plaats blijven om niet te zwikken, je
wandelt tenslotte door de natuur op verschillende ondergronden. Ook laat de schoen zweet door en houdt
vocht tegen. Maar daar komt nu juist een probleem, in
de schoen blijven er reststoffen van zweet achter, deze
reststoffen maken de schoen minder ademend. Van
buiten loop je bv door een bos. De grond in een bos is erg
zuur en zal de schoen aantasten in zijn weerbaarheid
tegen water. Een leren schoen zal zelf uitdrogen waardoor de pasvorm wordt aangetast en blaren en blessures kunnen ontstaan. Een schoen die zijn pasvorm
en ademende werking verliest heeft onderhoud nodig.
Vaak lees je over een potje met vet, vet maakt de schoen

te soepel waardoor de pasvorm wordt aangetast. Vet
aanbrengen op een schoen waar zweetresten in zitten verlengt de levensduur niet, sterker nog het zweet
bevat zout en zout zoekt water dus lekkage licht op de
loer. Nee, we leven in 2022; onderhoud aan een schoen
is sterk verbeterd door Nikwax. Gebruik de Footware
cleaning gel op de schoen om te reinigen en het zweet
te verwijderen zodat de schoen weer ademend is en het
eventuele membraan (Goretex/event etc.) zijn werk kan
doen. Borstel de schoen gerust daarna af met koud water, daarmee spoel je al de schadelijke stoffen weg.
Nu kan je gaan impregneren bij Nikwax. Zij werken op
waterbasis. Het impregneer brengt de schoen in conditie. Deze zal weer optimaal presteren, en goed ademen en water tegenhouden. Natuurlijk hoef je dat niet
wekelijks te doen, maar naar gebruik van de schoen.
Wanneer men geen of weinig onderhoud pleegt zal de
schoen uitdrogen en water gaan lekken, de werking
van zweet zal het membraan verkleven aan de buitenlaag waardoor er enorme lekkage ontstaat en er geen
ademende werking meer is. Zorg goed voor je schoenen
zodat je ze langer kunt gebruiken, dit spaart geld en
milieu. Nikwax maakt al zo lang zij bestaan producten
die de natuur/mens niet schaden, veilig zijn in gebruik.
Nikwax heeft nooit PFOA of drijfgas gebruikt.

Ga naar outdoorspecialist.nl voor
jouw onderhoudsspullen.
•
Een unieke landelijke samenwerking tussen
de toonaangevende merken en de beste
lokale outdoorspecialisten.

ONDERHOUD

Een goed onderhouden
wandelschoen zorgt
ervoor dat u veilig loopt.
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DE HARZ
Wandelen en cultuur beleven.

Het legendarische Harzgebergte biedt bijna alles
wat bezoekers van een aantrekkelijke vakantieregio
verwachten - culturele bezienswaardigheden van
wereldklasse, unieke belevenissen in de ongerepte
natuur en een uitgebreid aanbod aan recreatie en activiteiten. Voor natuurliefhebbers is de Harz, met meer
dan 8.000 kilometer bewegwijzerde wandelwegen,
een wandelparadijs par excellence. De Harzer-HexenStieg, één van de “Top Trails of Germany”, belooft een
meerdaagse wandelervaring.
De route loopt over ongeveer 100 kilometer door alle
facetten van het natuurlijke landschap van de Harz.
Hier treffen moerasachtige, met mist bedekte kliffen
en bergtoppen, op de met licht overgoten hoogvlakten,
bloeiende bergweiden, rustig kabbelende beekjes en
kleurrijke loofbossen. Of het nu op de Teufelsstieg, over
de ‘Knochenbrecher’ of door het Ilsetal op de HeinrichHeine-Weg is - de klim naar de Brocken, met 1141 m de
hoogste bergtop in Noord-Duitsland, is een vast onderdeel van veel Harzvakanties. Maar ook tijdens wandelingen vindt men in de Harz een uniek cultureel aanbod, zelfs met de status van UNESCO-werelderfgoed.
LANGS WATERLOPEN EN MIJNBOUWVIJVERS VAN
HET OBERHARZER WASSERWIRTSCHAFT
Met de ‘Oberharzer Wasserwirtschaft’ hoort sinds
augustus 2010 het grootste en belangrijkste watermanagementsysteem, bestaande uit vijvers en waterlo-

pen, tot het UNESCO-werelderfgoed. Kilometerslange
tunnelsystemen en het grootste, pre-industriële energienetwerk kenmerken het natuurlandschap van de
Harz tot op de dag van vandaag. Natuurlijke wandelwegen en smalle paden langs historische mijnbouwvijvers en waterlopen maken van een wandeling een
unieke ervaring. Het mijnbouwmuseum ‘Oberharzer
Bergwerkmuseum’ in Clausthal-Zellerfeld biedt zowel
ondergrondse als ook bovengrondse begeleide wandelingen door het werelderfgoed aan. Wie liever individueel onderweg is, kiest een werelderfgoed-ontdekkingsroute met thema’s, zoals ‘ideeën en innovatie’ of
‘pompen en opslaan’. Met behulp van informatieborden
langs beide rondwegen wordt de onderlinge relatie van
het watermanagementsysteem duidelijk.
ONDERWEG OP DE SELKETAL-STIEG
DOOR DE UNTERHARZ
Natuur en cultuur puur beleeft men op de meer dan
70 km lange Selketal-Stieg. Een van de mooiste wandelroutes door de Unterharz. Door het gebied van het
adellijke geslacht van Anhalt verloopt de route langs de
burcht Falkenstein naar de UNESCO-werelderfgoedstad Quedlinburg. De Selke stroomt door het hertogdom. Hier zijn de ruïnes van de stamzetel, burcht Anhalt, maar ook de voormalige residentie, het kasteel
Ballenstedt met de prachtige barokke tuinen en het graf
van markgraaf Albrecht de Beer, de stamvader van de
Ascaniërs en later Anhalt te vinden. De route verloopt
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langs de Selketalbahn - door bizarre eikenbossen, langs
kliffen en rotsen en weelderige weiden – het is één van
de romantische gedeeltes van het smalspoornetwerk
van de Harzer Schmalspurbahnen.
AVONTUUR IN DE NATUUR
Naast de wandelmogelijkheden staan avontuurlijke
outdoor-ervaringen zoals snelle zomerrodelbanen,
mega-disciplines, wallrunning, de TITAN RT hangbrug, uitdagende klimparken en kabelbanen op duizelingwekkende hoogte garant voor een afwisselende
vakantie. Ook mountainbike-liefhebbers vinden hun
avontuur in de wildernis van de Harz op meer dan 2200
kilometer bewegwijzerde routes van verschillende
moeilijkheidsgraden.
BELEEF DE EEUWENOUDE CULTUUR
Een compleet beeld van de Harz is pas te zien na een
ontdekkingsreis door de cultuur en geschiedenis van de
Harz. De burchten en kastelen vertellen over de pracht
en praal van vervlogen tijden, riddertoernooien en kasteelfestivals nemen de bezoekers mee terug naar de
middeleeuwen. Talrijke musea onthullen historische,
ambachtelijke of technische details - spannend en levendig, ze moedigen bezoekers aan om op ontdekkingstocht te gaan, te beleven en uit te proberen. Ook tijdens
een tocht met de traditionele smalspoortreinen van de
Harz kunt u een levendige industriële cultuur beleven.
De indrukwekkende stoomlocomotieven doorkruisen
het romantische Selketal, het zuidelijke Harzgebergte
of slingeren door het Nationaal Park Harz naar de Brocken - een treinreis zoals honderd jaar geleden.
MIJNEN DE RAMMELSBERG EN DE
HISTORISCHE STAD GOSLAR
In de voormalige ertsmijn Rammelsberg in Goslar kunnen bezoekers tegenwoordig indrukwekkende technische monumenten uit negen eeuwen en spannende
getuigenissen van menselijk ambacht tijdens verschillende rondleidingen boven en onder de grond beleven.
De binnenstad van Goslar is één van de belangrijkste bewaard gebleven historische steden ter wereld en wordt
gekenmerkt door een ongewoon groot bestand van
ongeveer 1500 vakwerkhuizen uit de 15e tot 19e eeuw.
Met de Kaiserpfalz, het raadhuis, de stadsvestingwerken, de hospitalen en het grote aantal middeleeuwse
stenen huizen zijn er een groot aantal gebouwen uit de
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middeleeuwen die de bezoekers zullen verrassen. In
combinatie met de faciliteiten van het watermanagementsysteem ‘Oberharzer Wasserwirtschaft’ staat dit
ensemble voor één van de oudste mijnregio’s in Europa,
die tot UNESCO-werelderfgoed is uitgeroepen.
BINNENSTAD VAN QUEDLINBURG
Maar dat is nog niet alles, de meer dan 1000 jaar oude
stad Quedlinburg aan de noordoostelijke rand van de
Harz met meer dan 2000 vakwerkhuizen, romaanse
gebouwen en villa’s uit de Gründerzeit- en Jugendstilperiode, neemt de bezoeker mee terug in de tijd. De
geschiedenis en cultuur zijn levendiger dan ooit - een
stad in het gebied van spanningen tussen verleden en
toekomst. De Quedlinburgse muziekzomer trekt muziekliefhebbers en artiesten, jong en oud, van heinde en
ver naar de UNESCO-werelderfgoedstad. Veeleisende
klassieke composities vullen oude muren met leven en
theatraal toneelspel.

De Harz biedt in elk
seizoen en bij elk weer
talrijke belevenissen.

IN DE VOETSPOREN VAN MAARTEN LUTHER
De Lutherweg in het Mansfelder Land, ten zuidoosten van de Harz, verbindt op 81 km de plaatsen
waar de reformator zijn sporen achterliet. Luther
is afkomstig uit het Mansfelder Land. Gekenmerkt
met een groene ‘L’, verloopt de Lutherweg door Lutherstadt Eisleben.
Hier werd de reformator geboren, gedoopt en hier
stierf hij ook. Als 'authentieke scènes van de reformatie van buitengewone universele betekenis'
staan de Lutherse gedenkplaatsen in Lutherstadt
Eisleben, sinds 1996 ook op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het geboortehuis van Luther in Eisleben
toont de fasen van zijn leven en geeft inzicht in de
herkomst van de reformator.
Zijn kindertijd en jeugd zijn gedocumenteerd in het
museum ‘Luthers Elternhaus’. De laatste etappe
verloopt door een van de mooiste beukenbossen
in de zuidelijke Harz. Highlight op deze etappe is
de vakwerkstad Stolberg. Vanaf de ‘Lutherbeuk’
wordt een prachtig uitzicht geboden op het kasteel
en de historische binnenstad.

Doe mee en win!

Wil jij een reis naar de Harz-regio voor 2 volwassenen,
inclusief hotel, ontbijt en activiteiten winnen?

+ 2 GRATIS
HARZCARDS

Meedoen is heel simpel! Vul contactformulier in op www.outdoorspecialist.nl/harz
of scan de QR-code en misschien heb jij binnenkort wel de wandelvakantie van je leven in de Harz!
HOTEL DER ACHTERMANN

RELEXA HOTEL HARZ-WALD

QR-code

•

Ontdek
de Amazone
in Peru
Een jungle-safari
om nooit te vergeten

Ja, je bent er: midden in de jungle van de Peruaanse
Amazone! Een kleurrijke vlinder fladdert voorbij. Boven je hoofd klinkt het knarsende geluid van een toekan die met zijn snavel vruchten uit de boom plukt.
Een tapir op zoek naar een stroom mieren snuffelt tussen het groen. Je komt ogen te kort. Gelukkig heb je je
gids die je wegwijs maakt.
Samen met hem stap je in een korjaal en vaar je de rivier af. Vanaf het water heb je goed zicht op de dichtbegroeide waterkant. De woudreuzen reiken tot in de hemel en zijn honderden jaren oud. Op hun takken rusten
felgekleurde ara’s. In het water drijven reuzenlelies en
onder je zwemmen vleesetende piranha’s, krokodillen
en dolfijnen.
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De enorme biodiversiteit van het Amazone regenwoud
zorgt ervoor dat er op werkelijk elke vierkante meter
wel iets te zien is. Omdat de meeste plekken toch moeilijk toegankelijk zijn voor mensen is de natuur daar nog
steeds ongerept. Een bezoek aan de Amazone is een ervaring om nooit te vergeten. Maar hoe plan je zo’n trip?

Amazonegebied een waar walhalla. Ook het noordoosten van Peru bestaat uit Amazoneregenwoud. Tijdens je rondreis door Peru kun je een uitstap maken om
het Amazoneregenwoud te bezoeken. Hoe doe je dat?
Local Hero Ligia, de lokale reisexpert van Local Hero
Travel, vertelt:

ONZE PERUAANSE AMAZONE TIPS:
Het Amazone regenwoud is het grootste regenwoud
ter wereld en strekt zich uit over negen landen in
Zuid-Amerika. Het biedt een thuis aan ontelbaar veel
bijzondere dierensoorten en planten, waarvan sommige alleen in de Amazonebossen voorkomen. Het gebied wordt ook wel ‘de longen van de aarde’ genoemd.
Ook wonen er in de bossen tot op de dag van vandaag
inheemse stammen met elk hun eigen tradities en gebruiken. Voor natuur- en outdoor liefhebbers is het

#1 KIES EEN TOUR
Er worden verschillende tours aangeboden waarmee je
het Peruaanse deel van het Amazoneregenwoud kunt
bezoeken. Maar welke tour kies je? Dit hangt onder
andere af van je reistijd en het aantal reisdagen van je
reis die je aan de tour wilt besteden. De ene tour brengt
je wat dieper het regenwoud in, waardoor je er langer
over doet om er te komen. Andere tours zijn weer iets
toegankelijker en makkelijker in te passen in kortere
rondreizen.

BUITEN GEWOON GOED Ontdek de Amazone in Peru
Ook eenmaal in de Amazone heb je verschillende opties: van luxe verblijven in eco-lodges tot avontuurlijke,
meerdaagse jungletours door het regenwoud. Het kan
allemaal. Bij alle tours gaat er een lokale gids met je mee
want in de dichte jungle loop je liever niet alleen. Je gids
kent de flora en fauna op zijn duimpje waardoor je ervaring nóg specialer wordt en je zelfs enthousiast wordt
over de kleinste kevertjes.

EEN PERSOONLIJKE JUNGLE-SAFARIPLAN
OP MAAT ONTVANGEN?
Op localherotravel.nl stel je samen met je local Hero
van je bestemming jouw rondreis samen. Neem voor
Peru rechtstreeks contact op met Local Hero Ligia en
ontvang een voorstel op maat.

#2 STAY LOCAL
Tijdens je trekking door de Amazone overnacht je ook
echt midden in het regenwoud. Dit kan op verschillende
manieren. Een bijzondere manier om het regenwoud te
verkennen is via een meerdaagse jungle-trekking. Samen met je gids trek je diep het woud in en zie je unieke
flora en fauna. Tijdens je trekking overnacht je bij een
lokale gemeenschap middenin de jungle. De inheemse
vrouwen nemen je mee voor een rondleiding door het
dorp. Je hoort meer over de decennia oude leefwijze en
gebruiken van hun gemeenschap. Het is bijzonder om te
zien hoe ze samen leven mét de natuur, wat wij eigenlijk
al helemaal verleerd hebben.
Zie je een meerdaagse trekking niet zitten? Dan zijn er
ook eco-lodges aan de rand van het woud. Zo val je in
slaap met de geluiden van de jungle en zie je al voor het
ontbijt het jungleleven voor je ogen ontwaken. Maar je
moet dan wel leren kijken: de lodge-eigenaren wijzen je
op wat je voor je ogen ziet bewegen. Ook kun je met een
gids korte wandelingen maken.
Wil je tijdens je verblijf wat ‘teruggeven’ aan de natuur?
De non-profit organisatie Camino Verde zet zich in om
het Amazonebos te behouden. Als vrijwilliger kun je
verblijven op een van de boerderijen of ‘restorestations’
in de Amazonebossen en de lokale bevolking helpen bij
het planten van bomen.
#3 MEER PERU…
Als je er toch bent, dan wil je misschien de rest van Peru
ook meepakken. Want naast een bezoek aan het Amazoneregenwoud kun je in Peru ook naar trekpleisters
als Machu Picchu (beroemde Inca-ruïnes), de hooggelegen Inca-stad Cusco en naar de stad van de eeuwige
lente Arequipa. Local Hero Ligia: ‘twee van mijn favoriete plekken zijn de Colca canyon en het strand van
Máncora’.
MAGIE OP HOOGTE
Een forse wind waait door je haren en het kwik is al een
behoorlijk eindje gedaald. Niet gek, want je bent op zo’n
4800 meter hoogte in het Andesgebergte. Je uitzicht
wordt gevuld met puntige bergpieken die ver boven je
uitsteken. Je daalt gelukkig weer iets af op weg naar
de Colca canyon. Aan de rand van de canyon neem je
plaats. Niet veel later zie je de wijd gestrekte vleugels
van de Andescondor aan de horizon verschijnen. Deze
volgens de Peruanen mythische vogel is het boegbeeld
van de Andes. Als je ze met hun machtige vleugels door
de opstijgende lucht ziet zweven, snap je waarom: het is
een bijna magisch beeld zo met de besneeuwde bergtoppen van de Andes op de achtergrond.

WUIVENDE PALMEN
Wanneer je aan Peru denkt, denk je niet meteen aan
zonovergoten stranden. Toch kun je in Peru ook zeker
genieten van een strandvakantie. Aan de grens met
Ecuador vind je verschillende stranden, die stuk voor
stuk toch behoorlijk tropisch aandoen. Bezoek de gezellige badplaats Máncora en vouw je handdoek uit op
het lange zandstrand. Het voordeel hier, je hoeft niet te
rennen voor een plekje.
De zandstranden met wuivende palmen zijn nog relatief rustig en ’s avonds neem je plaats bij een lokale bar
voor een drankje bij zonsondergang. Durf je het aan,
dan kun je de Stille Oceaan ook op je surfboard trotseren. De beste reistijd voor zo’n warme strandafsluiter
is van januari tot en met april (vermijd wel de drukke
decembermaand).
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DE LENTE/ZOMER-COLLECTIE IS ER!
Bij weer en wind! Maak je klaar voor elk outdoor-avontuur

HE T VOLLEDIGE ASSORTIMENT VIND JE OP:
JACK-WOLFSKIN.NL
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#4 BAGAGE CHECKLIST
Ben je van plan een bezoek te brengen aan de Peruaanse
Amazone, dan is het slim om goed na te denken over
welke spullen je in je koffer stopt. Zeker als je je bezoek
aan de Amazone combineert met de hooggelegen Andes-dorpjes en stranden van Peru, heb je voor allerlei
weertypes kleding nodig. Omdat een goede voorbereiding de helft van je vakantie is, hebben wij een overzicht van outdoorspullen welke wij je adviseren om
mee te nemen voor je bezoek aan de Amazone in Peru:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zonnebril
Zonnebrandcrème met hoge factor
DEET of insectwerende spray
After bite crème
Klamboe
Zaklamp
Verrekijker
Fotocamera (let wel op, deze kan nat worden)
Powerbank
Dry-back en waterdichte zakken voor je
belangrijke spullen en elektronica
• Hervulbare waterfles
• Verpakte verbanddoos

REDACTIE
Local Hero Reizen

Wandelschoenen
Wandelsokken (dik én dun)
Dagrugzak met regenhoes
Lange wandel- of sportbroek (voor tijdens
de trekking en tegen de muggen)
• Sneldrogende bovenkleding in laagjes (sportshirtje,
overhemd met lange mouwen, fleecetrui)
• Regenjas (en evt. ook een poncho)
• Hoed of pet (als bescherming tegen de zon)

Reis je na de Amazone door naar andere delen van Peru,
dan is het handig om warme kleding mee te nemen
(in laagjes) voor in de hooggelegen gebieden. Langs de
kustlijn van Peru kan het daarentegen weer aangenaam warm worden en mag je zwemoutfit natuurlijk
niet ontbreken.

37
•

Je paklijst uitbreiden? Ga naar outdoorspecialist.nl voor de
dichtstbijzijnde outdoorspeciaalzaak bij jou in de buurt.
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NIEUWS

ADVENTURE MORE WITH LESS

Royal Robbins onthult haar nieuwe kledingcollectie
SS22 met focus op veelzijdigheid en duurzaamheid.
Zo veelzijdig zelfs dat de drager er minder van nodig
heeft en daarmee z’n ecologische voetafdruk verkleint. Zeg ‘ja’ tegen avontuur, zonder in te leveren
op kwaliteit. Eenvoudige, functionele stijlen die alle
soorten activiteiten doorstaan. Van wandeling tot aan
diner, ongeacht leeftijd of ervaring.

Royal Robbins

Spotless
Evolution S/S
Gemaakt voor avontuur
bij warm weer. Deze ademende, sneldrogende top
houdt je koel, comfortabel
en schoon. De twee stoffen combineren om optimaal comfort en prestatie. Deze
top biedt UPF 50+ voor bescherming tegen de zon en
heeft ook een verborgen zak met rits op de heup waar
je smartphone of portemonnee veilig in kunt opbergen.

Royal Robbins

Spotless
Evolution
Dress

Deze duurzame jurk is niet bang
om buiten te spelen. Het veelzijdige, lichtgewicht materiaal is ademend, vochtafvoerend en biedt
UPF 50 bescherming tegen de zon.
Met een gebreide top en geweven
rok, combineert de hybride constructie lichtgewicht gerecycled
polyester en elastaan voor veelzijdige prestaties en comfort met
een flatterende pasvorm.
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SIGG
Meridian
Sumatra
drinkfles
• 18/8 roestvrij staal en
natuurlijke bamboe
• Zonder plastic
• Houdt je drank tot 13 uur
warm of tot 24 uur koud
• 0.5 liter

Adviesprijs

27.99

SIGG staat voor stevige, duurzame en stijlvolle drinkflessen. Deze
drinkflessen zijn perfect om mee te nemen bij iedere buitensport.
Maar ook als je gewoon een steentje bij wilt dragen aan een betere
wereld, dan ben je hier aan het juiste adres. Alle drinkflessen van
SIGG zijn namelijk lekvrij en BPA-vrij, zonder giftige stoffen en
zonder bijsmaak! Stijlvolle drinkflessen met een prachtig design,
voor elke activiteit én voor jong en oud.
SWISS MADE
Sinds 1958 zijn de drinkflessen van het Zwitserse merk SIGG al de
wereldberoemde favoriet van buitensporters, wandelaars of mensen die gewoon graag lekker buiten zijn. Buiten op stap gaan is natuurlijk niet compleet zonder onderweg lekker iets te eten of te drinken. SIGG heeft hiervoor de perfecte drinkflessen en lunchboxen.
Je kunt de flessen, naast water, ook zonder problemen vullen met
frisdrank of zure fruitdranken. Met uitstekende isolatieprestaties
houdt bijvoorbeeld de SIGG Hot & Cold je drank urenlang op de juiste
temperatuur, ongeacht de buitentemperatuur. Alle SIGG drinkflessen zijn van topkwaliteit en voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Dit voorjaar komt Killtec met een
nieuwe collectie uit die gericht is
op de fietser en wandelaar.
In deze Bike & Hike collectie vind je
regenjasjes en regenbroeken met
een hoog ademend en waterdicht
vermogen. Ook zijn ze allemaal
heel klein op te vouwen zodat je
ze makkelijk meeneemt. De collectie bestaat verder uit stretch
broeken, al dan niet afritsbaar, en
stretch shorts met een uitneembare zeem. Nu verkrijgbaar bij de
Outdoor Specialist.

ONTDEK JOUW
MOMENT
Wanneer je fantaseert over een warme zomerdag, dan denk je
daar vast een paar slippers of sandalen bij. In de 2022 collectie
vind je jouw favoriet voor in je zomergarderobe. Met de uitgebreide collectie voor dames, heren en kinderen krijg je vroegtijdig de zomer in je bol.
Voor ieder moment en voor elke stijl biedt Ipanema in de collectie
van 2022 een comfortabele slipper, sandaal of slide: comfortabel,
fashionable, kleurrijk en ook nog eens 100% recyclebaar. Alle
producten zijn vrij van giftige stoffen én Vegan. Zo ben jij lief voor
je voeten en voor het milieu!

Ipanema

Bossa Soft
De Ipanema Bossa Soft is
megacomfortabel door
het verhoogde en voorgevormde voetbed.

24.99
Ipanema

Renda

25.99

De Ipanema Renda slipper
kenmerkt zich door de twee
gevlochten banden op de wreef
Door het vegan en gerecyclede Flexpand,
waar de slide van gemaakt is, voelt deze
chique badslipper zacht en comfortabel aan.

MEEDOEN IS HEEL SIMPEL
• Zorg dat je Outdoorspecialist.nl volgt op Facebook
of Instagram.
• Reageer onder onze post over de 4Daagse waarom
jij graag de 4Daagse wil wandelen.
• Delen in je story’s hoeft niet, maar wordt wel
door ons enorm gewaardeerd!

Ga voor meer info over deze actie en de volledige
voorwaarden naar: www.outdoorspecialist.nl/winactie

Voor meer informatie kijk op
•
Een unieke landelijke samenwerking tussen
de toonaangevende merken en de beste lokale
outdoorspecialisten.

THE ORIGINAL
PERFORMANCE TOESOCK
De Injinji Outdoor sokken zijn ideaal voor het wandelen. Verkrijgbaar in Outdoor Midweight, met temperatuurregulerende Merino NüWool ™, om te presteren in alle weersomstandigheden.
NüWool™ sokken vormen een ideale combinatie met lederen
schoenen. Het ontwerp met vijf tenen vormt zich naar de voet,
wat zorgt voor een natuurlijke en onbeperkte bewegingsvrijheid.
Met elke teen gescheiden, wordt alle huid-op-huid contact tussen de tenen geëlimineerd, waardoor blaren worden voorkomen.

Voorkom blaren
Optimaal voetklimaat
Perfecte drukverdeling

BUITEN GEWOON GOED 3x wandelen in Luxemburg

3x wandelen
in Luxemburg

Wil jij er komende lente even helemaal tussenuit gaan? En dan het liefste zonder daarvoor eerst een
hele dag in de auto te hoeven zitten? Dan is Luxemburg voor jou de ideale bestemming! Dit kleine landje
beschikt niet alleen over uitstekende wandelvoorzieningen, maar ligt ook in de uitlopers van de Ardennen.
Hierdoor wandel je er door dichtbeboste heuvellandschappen, die je in Nederland niet zo snel zal vinden.
Tegelijkertijd ligt dit kleine landje op slechts een paar uur rijden van Nederland. Prima geschikt dus voor
een lang weekend of een midweekje weg. Ter inspiratie hebben wij drie van de mooiste wandelingen van
Luxemburg voor jou op een rij gezet.

Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar wandelaars
kunnen in Luxemburg echt alle kanten op. Het groothertogdom is weliswaar ‘slechts’ 82 bij 54 kilometer,
maar de landschappen zijn er ongelooflijk gevarieerd.
Waar het zuiden van het land glooiend en dicht bebouwd is, heeft het noorden juist meer reliëf. Hier tref
je een heuvelachtig landschap aan, waar dichte bossen,
glooiende akkers, glinsterende beken en diepe rivierdalen elkaar afwisselen. Ook op cultureel gebied is hier
genoeg te beleven, met de vele ruïnes, pittoreske dorpjes en imposante kastelen.
Daarbovenop beschikt Luxemburg over maar liefst
5.000 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden, waarmee het een van de dichtste wandelnetwerken van
Europa heeft. Met zo veel variatie, is er voor elk type
wandelaar wel een geschikte route te vinden. Kiezen
kan hierbij soms lastig zijn, maar op deze drie trajecten
zit je in ieder geval goed!

“De populairste
wandelbestemming van het
groothertogdom”

DE MÜLLERTHAL TRAIL
In een lijst van de mooiste wandelingen van Luxemburg mag de Müllerthal Trail natuurlijk niet ontbreken. De route loopt immers dwars door het Müllerthal,
de populairste wandelbestemming van het groothertogdom. Het landschap bestaat hier voornamelijk uit
zandsteen, waar rivieren zich eeuwen geleden een
weg doorheen hebben gebaand. Hierdoor ontstond een
schilderachtig landschap, met ruige rotsformaties.
Niet voor niets staat het Müllerthal ook wel bekend
als “Luxemburgs Klein Zwitserland”.
De Müllerthal Trail heeft een lengte van 112 kilometer
en bestaat uit drie grote ‘lussen’ van 36 tot 38 kilometer,

met elk hun eigen focus. Onderweg passeer je niet alleen ongerepte bossen en bizarre rotsformaties, zoals
de Wollefsschlucht, maar ook verscheidene cultuurhistorische monumenten. Bijvoorbeeld de kapel van Girsterklaus, een middeleeuws bedevaartsoord.
Het houten Mariabeeld in de kapel wordt al sinds de
veertiende eeuw aanbeden. En als dat niet genoeg is,
kan je de Müllerthal Trail ook combineren met een bezoek aan de historische binnenstad van Echternach, de
oudste stad van Luxemburg. Met zijn kleurrijke gebouwen en nauwe straatjes, heeft deze plaats veel van zijn
unieke karakter weten te behouden. Aan bezienswaardigheden dus geen gebrek.
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BUITEN GEWOON GOED 3x wandelen in Luxemburg
“Wandelaars
komen op deze
route niets
te kort.”

DE ESCAPARDENNE EISLEK TRAIL
De EscapArdenne Eislek Trail, ook wel de Eislek Trail
genoemd, is een aanrader voor iedereen die de Ardennen echt wil leren kennen. Op deze grensoverschrijdende tocht wandel je namelijk niet alleen door het
Luxemburgse gedeelte van dit middelgebergte, maar
ook door het Belgische.
In 106 kilometer, verdeeld over 5 etappes, loop je van het
Luxemburgse Kautenbach naar La Roche-en-Ardenne
in België. Onderweg maak je kennis met het mooiste

wat de Ardennen te bieden hebben: heuvels met dichte
naaldbossen, kronkelende riviertjes en panoramische
hoogvlaktes. Speciale hoogtepunten van deze wandeling zijn het uitkijkpunt Gringlee, de eeuwenoude
watermolen Asselborn en de rotswand Le Hérou, die
bijna 1.400 meter loodrecht omhoogloopt. Wandelaars
komen op deze route niets te kort. De Eislek Trail is
namelijk erkend als Leading Quality Trail, wat betekent dat de route voldoet aan de strenge eisen op het
gebied van markering, ondergrond en afwisseling van
het landschap.

DE FELSENWEGEN IN NATURWANDERPARK
DELUX FELSENWEGEN
Het Naturwanderpark Delux is een wandelgebied aan
de grens van Luxemburg en Duitsland. Nergens in
Luxemburg profiteer je zo van de centrale ligging van
het groothertogdom als hier. In Naturwanderpark DeLux komen namelijk drie bekende wandelgebieden samen: het Müllerthal, de Duitse Eifel en de Luxemburgse
Ardennen. Voor wandelaars zijn hier 23 rondwandelingen uitgezet, waarvan de Felsenwegen (‘Rotswandelingen’) tot de indrukwekkendste behoren.
In totaal gaat het om 6 wandelingen, die tussen de 17
en 30 kilometer lang zijn. De Felsenwegen behoren tot
de zwaarste tochten van het wandelgebied, dus je hebt
hier wel enige basisconditie voor nodig.
Maar voor die inspanningen krijg je ook een hoop natuurpracht terug in de vorm van spectaculaire rotsformaties en nauwe kloven. Daarbovenop kan je onderweg ook genieten van fascinerende uitzichten, waarbij
je soms zelfs de Hoge Venen of de Hunsrück kan zien.

“Voor wandelaars zijn hier 23 rondwandelingen uitgezet”

Voor liefhebbers van avontuurlijke paden is met name
Felsenweg 6 een aanrader. Deze route loopt deels door
Duitsland en voert je onder meer langs de 30 meter

Met als kers op de taart de klim naar de Liboriuskapelle,
waar je voor je inspanning wordt beloond met een panoramisch uitzicht op de Sauer-vallei.

hoge wanden van de Teufelsschlucht, een kloof die op
zijn smalste punt slechts een meter breed is.

BUITEN
GEWOON
GOED

PFC-FREE

10.000

N
WATER COLUM

Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaarskleuren. 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
het wandelen. Het zakje met ombindt elastiek zit heel slim verwerkt
in de zijzakken. Verder is het jack zeer licht in gewicht en met een
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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IK HEB EEN BULT BIJ
MIJN KLEINE TEEN,
KLEERMAKERSBUNION!

Wat is een bunionette? Een uitstekend punt aan het begin van de kleine teen noemen we een bunionette.
Meestal is de kleine teen gewoon flexibel en heeft geen bewegingsbeperkingen. Bij een bunionette
staat het kopje van het buitenste middenvoetsbeentje wat veel naar buiten waardoor er een bult aan de
buitenkant van de voet ontstaat. Dit botje kan op verschillende manieren naar buiten staan.
EIGENLIJK HERKENNEN WE 3 VERSCHILLENDE TYPE BUNIONETTES.
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• Type 1: te groot kopje van
het middenvoetsbeentje.

• Type 2: Een middenvoetsbeentje dat scheef groeit.

• Type 3: Teveel ruimte tussen het
middenvoetsbeentje.

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN EEN BUNIONETTE BIJ DE KLEINE TEEN
De bunionette op de kleine teen wordt ook wel de tailors bunion genoemd of te wel de kleermakersbunion. Dit omdat deze bunionette vaak voorkwam bij kleermakers. Een bunionette ontstaat door veel druk en wrijving, doordat
kleermakers vaak in de “kleermakerszit” zaten. Hierdoor ontstaat veel druk op het buitenste puntje van de voet
met een bunionette als gevolg. Tegenwoordig is de oorzaak van deze bult vaak te wijden aan te strakke/ smalle
schoenen, daarnaast is een heel groot deel vaak bepaald door erfelijke belasting.

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

column

Rene Vos

MOGELIJKE KLACHTEN VAN DE KLEERMAKERSBUNION
Doordat de bunionette uitsteekt wrijft dit vaak langs de
schoen waardoor er extra wrijving ontstaat, deze wrijving zorgt voor een pijnlijke plek. De pijn zal het grootst
zijn bij het dragen van te smalle schoenen.
WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN?
Onder het mom opereren kan altijd nog en is in heel veel
gevallen niet nodig. Zijn jouw schoenen net iets te smal
dan kun je bij een schoenmaker of wandelschoenspecialist navragen of zij jouw schoenen kunnen oprekken
om net iets meer ruimte te creeëren op de plek van de
bunionette. Let er bij aankoop van een paar schoenen op
dat je schoenen koopt met voldoende ruimte ter hoogte
van de kleine teen. Is dit niet voldoende en blijft er veel
druk op de bunionette dan kun je bij een op podoloog
een orthese aan laten meten. Een silicone orthese kan
de druk op de bunionette ontlasten. Is de bunionette zo
groot of pijnlijk dat hij je belemmert tijdens het lopen
dan is operatief verwijderen de uiterste oplossing, echter dit wordt maar heel weinig gedaan.

Laat een kleermakersbunion je wandelplezier
niet verpesten.

Ga voor een goed advies naar:
•
Een unieke landelijke samenwerking tussen
de toonaangevende merken en de beste
lokale outdoorspecialisten.

Kijk ook eens op
Outdoorspecialist.nl

D A A R O M
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•
Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaangevende merken en
de beste lokale outdoorspecialisten. Ze zijn niet voor niets...

BUITEN GEWOON GOED
DOOR...

Een compleet assortiment van de beste merken
Gespecialiseerde medewerkers
Kwaliteit en service
Passie voor jouw buitenactiviteiten
Lokale betrokkenheid

En dat alles bij jouw outdoorspecialist.
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