
•

BUITEN GEWOON GOED
M A G A Z I N E

AANGEBODEN DOOR:

In dit nummer o.a.

KAMPEREN
VOOR BEGINNERS
HUTTENTOCHT
WIN EEN REIS
NAAR KARINTHIË
LIGHTGEWICHT
OP PAD
HET ZWARTE WOUD

OUTDOOR



LOWA 
RENEGADE 

DE KLASSIEKER 
ONDER DE

WANDEL
SCHOENEN

BE YOUR OWN RENEGADE.

Adviesprijs
209.95

De iconische allrounder, LOWA RENEGADE, is 

inmiddels uitgegroeid tot een waar begrip onder de 

wandelschoenen. De multifunctionele klassieker 

zorgde voor een revolutie op de markt voor 

wandelschoenen en is sindsdien niet meer weg te 

denken uit de schoenschappen van vele outdoor- 

en schoenenwinkels. Werner Riethmann bedacht 

met zijn team een nieuwe productiemethode voor 

wandelschoenen, om ze veel lichter te maken. Wat 

vroeger alleen gebruikelijk was voor vrijetijds- en 

hardloopschoenen, vormde de basis voor een nieuwe 

wandelschoenconstructie.

Voor het eerste maakte LOWA een schoen waarvan 

de zool niet langer gelijmd was maar rechtstreeks 

aangegoten; de geboorte van de LOWA RENEGADE 

wandelschoen.

Eén van de redenen die de RENEGADE zo populair 

maakt, is de zogenaamde LOWA MONOWRAP® 

technologie. Bij LOWA MONOWRAP® lopen de 

loopzool en schacht feilloos in elkaar over en vormen 

zo een eenheid. De zool omsluit hierdoor als het 

ware je voet, en het zorgt ervoor dat je niet op de 

zool staat, maar juist in de zool. Dit zorgt voor extra 

comfort, stabiliteit en bescherming. Het succes heeft 

de LOWA RENEGADE voornamelijk te danken aan 

de alom geprezen pasvorm en comfort. Bovendien 

is dit een echt allround model; en perfect voor als 

je graag de natuur in wilt, je hond uitlaat, of een 

heerlijke wandeltocht wilt maken. De RENEGADE 

past perfect!

Deze comfortabele, lichtgewicht RENEGADE 

wandelschoenen zijn waterdicht en bieden, net als 

alle andere modellen, een aangename ondersteuning 

tijdens al je wandelavonturen. Wat begon als 

een revolutie op schoengebied is nu een absolute 

klassieker, die in 2022 zijn 25e verjaardag viert.

Het is 1997… De film ‘Titanic’ is wereldwijd 

op het witte doek te zien, Tony Blair viert 

in Engeland zijn verkiezingssucces en Jan 

Ullrich wint de Tour de France. En ook bij 

LOWA staat er iets te gebeuren. Namelijk 

het begin van de LOWA RENEGADE. 
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De Zymic speciaal ontworpen voor de bewuste avonturier. Deze alles-in-één 
sandaal biedt optimaal comfort en is gemaakt van een mix van gerecyclede 
en milieuvriendelijke materialen. Advies verkoopprijs: €85,-

Teva & De Outdoorspecialist geven deze zomer 2 paar Teva's weg!
Wat moet je doen? Deel jouw favoriete Teva moment op 
Instagram en tag @Teva en @Outdoorspecialist.nl
De 2 leukste inzendingen winnen een paar Teva's naar keuze.
Actie loopt t/m 31 juli 2022.

Ontdek nu het nieuwe icoon van Teva: ZYMIC.

WINNEN!



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 
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30.

Over de toppen van 
het Zwarte Woud

NOMAD 
lichtgewicht op pad

Deze wandeltocht voert je door het zuidelijke deel 
van het Zwarte Woud, dat als een van de mooiste 
wandelgebieden van Duitsland geldt. 

Hoe kun je alles meenemen wat je nodig 
hebt, zonder je een breuk te sjouwen? 
Nomad helpt jou om je goed voor te bereiden 
en lichtgewicht op pad te gaan.

Kamperen 
voor beginners

8.
Hoe kun je je goed voorbereiden? 
Waar moet je allemaal op letten 
tijdens het inpakken? Jonica Hoff 
van Karsten Travelstore helpt je in de 
vorm van tips en een handige paklijst.

16.
Huttentocht, 
doe mee en win!
Nieuwsgierig geworden naar een 
huttentocht? Wij geven je de kans om deze 
prachtige berglandschappen zelf te ervaren met 
een bergwandelcursus en een complete outfit.

12.
4 bijzondere gebieden 
voor een huttentocht
Een huttentocht is de beste manier om de bergen 

te ervaren en in deze vier berggebieden kun je de 
bergen van hun meest bijzondere kant zien.
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PIONIEREN IN DE 21E EEUW

SALT MEETUPS

WE MÓGEN WEER!
ANDREA MASON
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10 TIPS VOOR DE POLDERCOWBOY
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DÉ MANIER OM HET WALHALLA TE BEREIKEN
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SALLANDSE HEUVELRUG
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NIEUWE RUIMTEVAARDERS 

WING SURFERS, E-FOILERS EN SURF SKATERS

S E R I A L  G R I L L E R S

KOKEN IN DE BUITENLUCHT

SALT MEETUPS 

NIEUWE CLINICS & WORKSHOPS 

CROWD PLEASERS

PLANTPATSERS OP DE BBQ 

OV-SAFARI 

IN ZWITSERLAND
1750 KM RECHTDOOR 

RENNEN NAAR MEKKA

MANTELZORG OP VOLLE ZEE  

DE JAREN VLOGEN ERAF

SALT X DE CAMPHANEN 

KOM DEZE ZOMER NAAR DE REIZENDE CAMPING

HEILIGE GRAAL 

THINGS TO DO BEFORE YOU DIE
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GENIETEN VAN EEN TWEEDE LEVEN

BRAVE NEW WORLD

JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT

NATIONAAL PARK NIEUW LAND

EEN KLETSNATTE DROOM

HOOG VAN DE TOREN 

12 UITKIJKPUNTEN IN NEDERLAND

PROTHESEMAKER FRANK JOL

SLEUTEL TOT SUCCES

MERKEN MET EEN MENING 

GEWOON SPULLEN VERKOPEN IS NIET MEER GENOEG

SILO ART TRAIL

GROOTSTE OUTDOOR GALERIE TER WERELD

OUTDOORWAANZIN VOLGENS ARE KALVØ

“OUTDOORMENSEN BESTEDEN HEEL VEEL GELD 

OM TE KUNNEN DOEN ALSOF ZE ARM ZIJN”
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Outdoor lifestyle  •  Creative Culture  •  Inspired by Nature  •  Sustainable living

S
A

LT
 M

A
G

A
Z

IN
E

  15
E JA

A
R

G
A

N
G

  N
R

. 78
- W

IN
T

E
R

 - 20
20

MEESTERWERK

MOEDER AARDE VANUIT DE HOOGTE

JON ROSE

MAAK JEZELF NUTTIG

NATIONAAL PARK NLDELTA

STRUINEN DOOR EEN UNIEKE WATERWILDERNIS

TINY HOUSE LIVING

HOE IS HET NU ÉCHT

EVERGREENS

NIET ALLE BOMEN KLEDEN ZICH UIT

THE ARCTIC  CIRCLE TRAIL

EEN RIJZENDE (POOL)STER

BESTE BOEKEN 2020

DEZE HOREN OP JE LIJST
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OP REIS

NATASHA
BLOEMHARD 

COLUMN

Vroeger als kind had ik al van die momenten dat ik 
het zat was. Terwijl de juf (of meester) ons bij ‘de les’ 
probeerde te houden, fantaseerde ik over een leven 
buiten de deur. Mijn favoriete schrijver destijds was 
Hector Malot van het boek ‘Alleen op de Wereld’. Net 
als hoofdrolspeler Remi trok ik ook het liefst de wijde 
wereld in. Ik zag mezelf zwerven over verlaten hoog-
vlaktes, trekken door bossen en bergen, praten met 
‘vreemde mensen’, op zoek naar vrijheid en geluk. 
Later leerde ik dat ik daar helemaal niet zo ver voor 
hoef te gaan, toen de Braziliaanse Paulo Coelho een 
van mijn favoriete schrijvers werd. Zijn boek ‘De Al-
chemist’ was een eye-opener. En weer identificeerde 
ik me met de hoofdfiguur, dit keer de schaapherder 
Santiago die in zijn eentje over de wereld doolt op 
zoek naar een verborgen schat. Onderweg ontmoet 
hij de alchemist die hem met zijn grote spirituele 
wijsheid de weg wijst naar de plek waar zijn hart 
zich bevindt. Met dezelfde nieuwsgierigheid pakte 
ik het boek ‘Into the Wild’ van Jon Krakauer op. Dit 
keer helaas geen fictie maar een keiharde waarheid 
van een jongen, Chris McCandless, die zijn bevoor-
rechte leventje uitloopt, eveneens op zoek naar geluk 
en bijzondere ervaringen. Zijn zoektocht eindigt in 

de wildernis waar hij dood wordt aangetroffen. Hoe 
onbezonnen zijn reis ook leek, niet alleen ik, maar 
vrijwel heel de wereld had na het uitkomen van het 
boek en de gelijknamige filmkaskraker, toch een ge-
voel van herkenning. Ieder mens heeft dromen en 
wil het liefst zijn hart achternagaan, maar weinigen 
hebben de moed om het daadwerkelijk te doen. Chris  
McCandless wel. Hij deed het bovendien op zo’n pure 
manier dat ik er bijna jaloers op werd. Zijn doel was 
niet om te sterven, hij wilde een echt en authentiek 
leven, helaas liep zijn zoektocht fataal af. 

Wat ik van al deze boeken heb geleerd? Dat ondanks 
dat we nu weer massaal (ver) op reis gaan, de reis 
naar binnen de meest indrukwekkende van je leven 
zal zijn. Eentje die zeker op je bucketlist thuishoort.

Veel reisplezier 

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
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BUITEN GEWOON GOED Kamperen voor beginners

De allereerste keer kamperen! Of je nu gaat touren 
met z’n twee of een paar weken met het gezin op stap 
gaat: De eerste kampeervakantie kan nogal overwel-
digend zijn. Want je staat voor tal van keuzes. Alsof je 
je eerste huis betrekt. En zo is het ook een beetje: Je 
home away from home. Hoe pak je dat aan? Door te 
beginnen bij het begin!

JE KAMPEERMIDDEL
Heb je al enige kampeerervaring of wordt het je eerste 
kampeeravontuur? Qua comfort kun je anno 2022 met 

alle kampeermiddelen uit de voeten. Maar welke past 
precies bij jouw kampeerwensen? Laat je keuze bepalen 
door te ervaren. Ga langs bij verschillende kampeer-
winkels en stap elke caravan, tent, camper en vouw-
wagen even binnen en ervaar de ruimte. Zou je hierin 
kunnen ontspannen? Is het ruim genoeg? Of te ruim 
voor het mooie misschien? Wat is het opzetgemak? En 
kun je ‘m ergens kwijt als je thuiskomt? Laat je uitge-
breid informeren door de specialisten. Alvast een voor-
selectie maken? In een notendop zijn dit de voors- en 
tegens van de verschillende kampeermiddelen:

DE TENT
+ Knus kamperen onder tentdoek
+ Lekker ruim
+ Relatief goedkoop
+ Eenvoudig thuis opbergen
- Niet elke tent is even stevig
- Opzetten kan een kunstje zijn
- Flink veel inpakwerk

DE VOUWWAGEN
+ Tussen caravan en tent in
+ Geen speciaal rijbewijs nodig
+ Fijn veel opbergruimte
+ Vast bed
- Snelheidslimiet op de weg
- Prijskaartje kan pittig zijn
- Stalling nodig na afloop

DE CARAVAN
+ Van alle gemakken voorzien
+ Eenvoudig van camping naar camping
+ Lekker veel opbergruimte
+ Snel geïnstalleerd
- Kan claustrofobisch aanvoelen
- Speciaal rijbewijs nodig
- Pittig prijskaartje
- Stalling nodig na afloop

DE CAMPER
+ Altijd je huisje en spullen bij je
+ Doorgaans zonder snelheidslimiet
+ Eenvoudig wildkamperen (buitenland)
+ Supersnel geïnstalleerd
- Niet overal welkom
- Kosten aan stalling, verzekering en
 wegenbelasting
- Ook aanschaf = pittig prijskaartje

KAMPEREN
VOOR 
BEGINNERS

TIP VAN FLIP: EERST MAAR EENS PROBEREN! 
Onzeker over welk kampeermiddel nou het 
beste bij jou past? Hoewel je wel een vermoeden 
hebt? Probeer ‘m dan eerst uit! Koop bijvoorbeeld 
een goedkoop tentje, elke goede kampeerzaak 
heeft tenten in de collectie in een hoog en een 
laag segment. Mocht het tentkamperen je beval-
len dan kun je het jaar erop altijd voor een com-
fortabeler exemplaar kiezen. Voor een eerste 
kampeerervaring met een vouwwagen, camper 
of caravan kun je er eentje huren. Bevalt het 
niet? Geen man overboord. Toch wel? Ga dan 5 
t/m 9 oktober 2022 naar de Kampeer en Caravan 
Jaarbeurs in Utrecht. Daar staan alle kampeer-
middelen 5 dagen lang opgesteld in vol ornaat. 
Test ze uitgebreid en laat je goed informeren 
door de verschillende dealers. Zo kom je goed be-
slagen ten ijs en kun je volgend jaar op pad met 
het kampeermiddel van je dromen.
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COMPACT

Lichtgewicht, Inklapbaar, Sterk

Een heerlijke soep, een warme maaltijd of een kopje 
thee? De Sea to Summit X-serie pannen, borden en 

bekers zijn een must-have voor jou       outdoor avontuur.

• Filtert 99,9 % van de bacteriën, 
protozoa en microplastics 

• Op drie manieren te gebruiken: 
 als rietje, via de bijgeleverde 1 liter drinkzak 
 of via het gebruik van een pet fles 
 • Capaciteit tot 3500 liter 

• Lichtgewicht 75 gram 
• Compact : past in de palm van je hand  

Ontdek hem bij je outdoorspecialist.

Nieuw!
Care Plus
waterfilter

Inclusief
1 liter

drinkzak
Adv. prijs 
€ 44,95



REDACTIE
CAMPING LIFE

KAMPEERUITZET
Na de beslissing over het kampeermiddel, volgt de 
uitzet. Wat neem je zo’n eerste keer allemaal mee 
naar de camping? Behalve je koffer vol kleding voor 
alle weertypes? In de paklijst op deze pagina vind je 
de absolute basics die je allereerste verblijf op de cam-
ping zullen ontzorgen, geënt op de tent. Als je voor 
een ander kampeermiddel kiest heb je bijvoorbeeld 
geen slaapmat nodig maar een overtrek, etc.

Denk verder goed na over de momenten die je door de 
dag heen op de camping beleven zult: Hoe ziet je och-
tend eruit? Ontbijt je met een vers eitje? Met koffie 
misschien of met thee? Als je geen theeleut bent dan 
kan de waterkoker/fluitkeutel thuis blijven. Voor het 
koffiezetapparaat geldt dat evenzo.
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MEUBILAIR
❒	Eettafel
❒	Stoelen
❒	Opberg/
 kookkast
❒	Buitentapijt

SLAPEN
❒	Slaapmat
❒	Slaapzak
❒	Kussen
❒	Lamp

KOKEN
❒	Koelbox
❒	Kookstel
❒	Glasfles 
 (+ toebehoren)
❒	Jerrycan
❒	Pannenset
❒	Borden
❒	Bestek*
❒	Bekers
❒	(wijn)Glazen
❒	Fluitketel
❒	Percolator
❒	Vergiet

HUISHOUDELIJK
❒	Afwasbak
❒	Afwasborstel
❒	Theedoeken
❒	Vaatdoeken
❒	Stoffer & blik
❒	Wasmand
❒	Waslijntje
❒	Knijpers

ELEKTRONICA
❒	Campingstekker
❒	Kabelhaspel

VRIJE UURTJES
❒	Boek
❒	Spelletje
❒	Citronella
❒	Camera
❒	Zwemkleding

*In de bestekbak:
•  Mes/lepel/
 vork
•  Garde
•  Pollepel
•  Messensetje
•  Blikopener
•  Flesopener
•  Kurkentrekker
•  Schaar

•  TARP
•  PARASOL
•  VENTILATOR
•  ZWEMBADJE

• TARP
• LAARZEN
• KACHELTJE
• PARAPLU

FIJN 
BIJ ZON

FIJN 
BIJ REGEN

#PAK
LIJST

- Koffie 

- Thee

- Suiker

- Zout

- Peper 

- Lucifers

- Vuilniszakken

- Afwasmiddel

- Toiletpapier*
*

Boodschappenlij
stje:

Karsten Travelstore
Jonica Hoff

Ga naar jouw lokale 
outdoorspecialist voor je 

kampeerspullen of shop online op

•

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.

BUITEN GEWOON 

GOED Kamperen voor 

beginners

** De meeste campings bieden inmiddels wel de 
service van toiletpapier op het toilet, maar 
dubbelcheck dit even voordat je gaat!
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Geen mails en appjes die binnenkomen, geen push-
berichten van het nieuws; alleen maar jij, je wandel-
maatje(s) en de omgeving. Daarmee is een huttentocht 
een ideale manier om alle beslommeringen van thuis 
een paar dagen achter je te laten. In deze vier berg- 
gebieden kun je alle kanten op. 

VALLE D’AOSTA IN ITALIË
Valle d’Aosta in het noorden van Italië, tegen de Franse 
grens, is een waar wandelparadijs, zeker als je een hut-
tentocht wil maken. In de regio liggen namelijk veel 
goed gemarkeerde wandelpaden én veel berghutten.  
Je kan dus alle kanten op, of je nou veel ervaring hebt of 
niet. Door Valle d’Aosta loopt bovendien ook een aantal 
grote bekende tochten, zoals de Alta Vias, hoogtewan-
delingen waarmee je hoog door de bergen langs prach-
tige plekken loopt. Maar er zijn ook veel meer kleinere 
tochten langs de wijngaarden lager op de hellingen. Het 
mooiste? Tijdens veel van die tochten heb je uitzicht 
op enorme Alpenreuzen zoals de Mont Blanc en de  
Matterhorn. Het Nationale Park Gran Paradiso is ver-
noemd naar een van die bergreuzen – de 4.061 meter 
hoge Gran Paradiso. Maar de naam had net zo goed op 
het park zelf kunnen slaan. Want in de ruige natuur is 
het zo rustig dat het zomaar kan gebeuren dat je na een 
dag wandelen meer gemzen en steenbokken dan men-
sen tegengekomen bent. 

DE SCHOTSE HOOGLANDEN
Als je van ruige gebieden houdt, maar niet per se een 
gletsjer hoeft te bewandelen, zijn de Schotse Hoog-
landen een aanrader. Maar, hier zijn sommige dingen 
wel een beetje anders dan in de Alpen. De lage, maar 
ruige(!), toppen in het gebied worden vaak aangeduid 
als ‘Munro’, en een berghut is hier een bothy. Die lijken 
niet op de grote onderkomens in de Alpen, maar meer 

op de kleine schuilhutten die je in Scandinavië tegen 
kan komen. De meeste zijn altijd open – er zit geen slot 
op de deur – maar ze zijn wel onbemand. Je hebt dus je 
eigen slaapspullen en eten nodig. En het kan druk zijn, 
want reserveren is vaak niet mogelijk. Maar juist dát is 
volgens velen de charme van de bothies: weinig luxe, 
wel veel gezelligheid en bijzondere ontmoetingen. Een 
tocht langs verschillende bothies kan wel een uitda-
ging zijn. Want de meeste staan op afgelegen plekken 
en zijn niet altijd goed op de kaart aangegeven.

BUITEN GEWOON GOED Vier bijzondere gebieden voor een huttentochtVIER BIJZONDERE
GEBIEDEN VOOR EEN

HUTTENTOCHT
Een huttentocht is de beste manier om de bergen te ervaren.

 Dagenlang wandel je over de hellingen, tussen de toppen en slaap je tussen mede-
bergwandelaars in berghutten. En daardoor ervaar je de bergen in al hun facetten, van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat. In deze vier berggebieden kun je de bergen van hun meest 
bijzondere kant zien.  Huttentochten zijn dus een mooie manier om de bergen te verkennen. 

Wandelend kom je op plekken waar je met de fiets moeilijk komt, laat staan met een auto. 
Te voet heb je bovendien de rust om ook écht om je heen te kijken en van die prachtige 

omgeving te genieten. En dat voel je. Want een paar dagen lang hoef je je alleen maar druk te 
maken over je wandeling. 

Schotse Hooglanden  |  Shutterstock

‘Te voet heb je bovendien de 
rust om ook écht om je heen 
te kijken en van die prachtige 
omgeving te genieten.’

Valle d’Aosta in Italië  |  Shutterstock
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JULISCHE ALPEN IN SLOVENIË
Bij veel mensen staat Slovenië nog niet echt op de kaart 
als Alpenland, maar dat is eigenlijk onterecht. Slove-
nië is wel degelijk een echt Alpenland en dat zie je in 
de Julische Alpen. Hier vind je niet alleen de Triglav, de 
hoogste berg van het land (die ook in de Sloveense vlag 
staat), maar ook grote meren en de ruige natuur van het 
Nationaal Park Triglav. In het park vind je genoeg berg-
hutten om een eigen huttentocht uit te stippelen, maar 
als je de hoogtepunten van de Julische Alpen allemaal 
wil meemaken, is de Juliana Trail een absolute aanrader. 
Neem er echter wel de tijd voor, want het hele rondje 
door het Nationaal Park Triglav is 270 kilometer lang. 

VIRGENTAL OOSTENRIJK
Het Virgental is een bijzonder stukje Oostenrijk. Hier is 
het nog écht rustig. Het toerisme is hier gericht op rust 
en duurzaamheid. Daarom vind je hier geen massale 
liften en grote hotels, maar wel veel faciliteiten voor 
bergwandelaars. Want bijvoorbeeld het dorp Prägra-
ten heeft het keurmerk van een echt Bergsteigerdorf. 
Verspreid in het gebied vind je kleinschalige berghutten 
en vooral heel veel ruimte voor mooie wandeltochten. 
Hoogtepunt in het dal is de Umbalwaterval in de rivier 
de Insel. Die rivier is een van de laatste gletsjerrivieren 
in de Alpen die nog niet door dammen en waterkracht-
centrales ‘getemd’ is en daarmee is deze waterval nog 
helemaal ‘echt’. Al is eigenlijk het hele dal, aan de ran-
den van natuurpark Hohe Tauern een natuurparel.

‘In het park vind je genoeg 
berghutten om een eigen 
huttentocht uit te stippelen.’

Nationaal Park Triglav  |  Shutterstock

Virgental Oostenrijk  |  Shutterstock
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Win een 
BERGWANDELCURSUS 
in een COMPLETE OUTFIT

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

@Outdoorspecialist.nl

@outdoorspecialist.nl
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LIFE IS A JOURNEY TO BE EXPERIENCED
Het team van Outdoorspecialist.nl zet zich 24/7 in om 
klanten bijzondere ervaringen te geven. Niet alleen tij-
dens een bezoek aan de winkels of een online bezoek, 
maar ook échte ervaringen in de natuur. Ervaringen 
waarvoor de producten die wij verkopen, gemaakt zijn. 
Continu zijn wij dan ook in gesprek met onze partners 
om de mooiste ervaringen te bieden en zetten met deze 
partners bijzondere samenwerkingen op. 

Zo spraken we onlangs de inspirerende mensen van Rab, 
het toonaangevende Britse outdoormerk, oftewel The 
Mountain People. En we spraken met partner NKBV, 
de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Ver-
eniging. Met elkaar delen we de overweldigende liefde 

voor de bergen. En als gelijkgestemden bij elkaar komen,  
ontstaat er wat moois.

THE MOUNTAINS ARE CALLING AND WE MUST GO
Met elkaar kwamen we op het idee om een bijzondere 
reis cadeau te doen aan een van onze klanten, namelijk 
een bergwandelcursus in de Silvretta, op de grens van 
Oostenrijk en Zwitserland. We willen onze klant zelf la-
ten ervaren dat met elke stap in de natuur, je meer krijgt 
dan je zocht.  Zelf de liefde voor de bergen en de techni-
sche outdoorgear van Rab te ervaren. De NKBV biedt 
jou hun fantastische bergwandelcursus aan, waarbij je 
tijdens 5 bijzondere dagen in de bergen, kennis maakt 
met verschillende soorten terrein. Outdoormerk Rab 
stelt een complete uitrusting ter beschikking.

Er is geen tijd om verveeld te zijn, in een wereld zo mooi als deze. Nu we eindelijk weer kunnen reizen, 
voelen we de behoefte om te ontdekken en te verwonderen. Zelf ervaar ik momenteel echt het befaamde 
wanderlust gevoel, oftewel het sterke verlangen om te reizen en de wereld te ontdekken. Het leven te vullen 
met avonturen en mooie herinneringen te creëren. De combinatie van afstand en afwisseling zijn de geheime 
ingrediënten voor mijn creativiteit. Als ik na het reizen thuis kom, lijkt alles hetzelfde maar toch is alles 
anders. Een fris, geïnspireerd en energiek gevoel. Verslavend fijn.

BUITEN GEWOON GOED Huttentocht

WIN EEN BERGWANDELCURSUS
 IN OOSTENRIJK T.W.V. € 755,-
Koninklijke NKBV: “Voor bergwandelen 
heb je conditie nodig, uithoudingsvermo-
gen, kennis en inzicht. Wat er precies bij 
komt kijken, leer je tijdens de praktische 
bergwandelcursus. Je standplaats is de Jamtalhütte in het 
ruige Silvrettagebergte. Elke dag trek je over paadjes, blok-
kenterrein en morenes. Je beklimt de Grenzeckkopf (3048m) 
en bereikt via een klettersteig de top van de Pfannknecht. 
Met stijgijzers onder je bergschoenen maak je een tocht naar 
de gletsjertong. En over het comfort in de hut hoef je je geen 
zorgen te maken; lekker warm douchen, kleding drogen, een 
uitgebreide menukaart en Wi-Fi! Tijdens het wandelen in de 
bergen heb je waarschijnlijk geen Wi-Fi maar je vindt er vast 
een betere connectie dan internet”. 

WIN JE BENODIGDE RAB GEAR T.W.V. € 1000,-
Een complete outfit van toonaangevend outdoormerk Rab (ter 
waarde van € 1000,- ) maakt jouw ervaring compleet. Rab is 
no-nonsense en staat voor de hoogste kwaliteit outdoorkle-
ding die op een eerlijke manier geproduceerd én gerepareerd 
wordt. Items die je niet wil vervangen maar lang wil gebrui-
ken. Heeft je Rab item na intensief gebruik een wasbeurt of 
een reparatiebeurt nodig? Geen probleem want het Rab ser-
vicecenter in Nederland verlengt graag het leven van ieder 
Rab item. Het beste voor de planeet en voor jouw portemon-
nee. Het te winnen Rab-pakket bestaat uit ➜

Win deze reis en complete outfit  t.w.v.  € 1755,-
Doe mee en ga naar  www.outdoorspecialist.nl/
huttentocht-winactie  of scan de QR-code.

•

Geschreven door

© Chris König
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IS AIRCOMFORT

De Makalu FX Carbon van LEKI gaat op alle 
bergavonturen met je mee. Deze trekkingstok is 
voorzien van de nieuwe Aergon Air. De Aergon 
Air is de ultieme trekking grip met maximale 
ergonomische ondersteuning, controle en een 
comfort als nooit tevoren. Dankzij het Speed Lock 
2 Plus systeem kan de lengte van deze carbon 
vouwstok in enkele seconden aangepast worden. 
De Makalu FX Carbon is jouw betrouwbare partner 
voor in de bergen!

WAAROM 
LOPEN MET 
STOKKEN?

Ontlasten van spieren
Minder snel moe dankzij het 
ontlasten van je enkels, knieën 
en heupen.

Van tweevoeter naar viervoeter
Gelijke verdeling van krachten 
omdat de stokken fungeren als 
een “extra paar benen”.

Meer uithoudingsvermogen
Met stokken word je gedwongen om
rechtop te lopen. Dankzij een rechtere 
lichaamshouding heb je beschikking 
over een optimale longcapaciteit.

Extra stabiliteit
Minder risico op uitglijden of vallen 
dankzij twee extra contactpunten.
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FX Carbon
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Moeder natuur heeft Karinthië goed bedeeld. 
In het zonnige zuiden van Oostenrijk heeft ze 
een zee aan heldere, warme meren tussen de Al-
pen uitgestrooid. En bergen. Imposante toppen 
van ruim drieduizend meter tot en met de zacht 
glooiende Nockberge. 

En vanaf die toppen kijk je uit over de streek die ge-
kenmerkt wordt door de culturele verscheidenheid 
van het Alpen-Adria-gebied, het milde en zonnige 
klimaat van de zuidzijde van de Alpen en door de 
gastvrije, openhartige bevolking die hun gasten 
met open armen en een flinke dosis levensvreugde 
ontvangt. En al dat moois ligt klaar om door jou te 
worden ontdekt. Dus spring je ’s ochtends vrolijk je 
bed uit om aan het volgende avontuur in de natuur 
te beginnen. De vele mooie fiets- en wandelroutes 
van Karinthië lopen pal langs de campings. 

De geur na een zomerse bui, de geur van ochtend-
dauw en zonnebrandcrème, van een zwoele vakan-
tie-avond en kleurrijke Alpenweiden, van verse 
koffie en Karinthische gerookte bacon: de regio 
Villach – Faaker See – Ossiacher See en Millstätter 
See in het hart van Karinthië is even gevarieerd als 
haar bezoekers. Hier vind je je persoonlijke vakan-
tiegeluk 365 dagen per jaar. 

Je hoeft geen keuzes te maken: zelden vind je een 
plek waar meren en bergen, avontuur en ontspan-
ning, winkels en cultuur, zo dichtbij zijn. De omge-
ving van het stadje Villach, nabij de landsgrenzen 
met Italië en Slovenië, schittert als een diamant 
met sprankelende vakantiefacetten.

•

Een feelgood-vakantie aan de 
zonnige zuidzijde van de Alpen 

Wil jij een reis naar Karinthië voor 
2 volwassenen en  2 kinderen, 
inclusief kampeerplek, 
parkeerplaats en een outdoor 
programma ‘Magische 
Momenten in Karinthië’.

Doe mee 
en win!

Meedoen is heel simpel! 
Vul contactformulier in op 
www.outdoorspecialist.nl/
karinthie-winactie  of scan 
de QR-code en misschien 
heb jij binnenkort wel de 
feelgood-vakantie 
van je leven in Karinthië!

KÄRNTEN CARD 
Langs de fietsroutes van 
Karinthië bevinden zich 
veel bezienswaardigheden 
en attracties voor het hele 
gezin. Met de Kärnten 
Card op zak bezoekt u de 
meer dan 100 aangesloten 
bezienswaardigheden 
gratis en zo vaak u maar wilt. 
Bovendien biedt de kaart 
leuke kortingen bij de meer 
dan 60 bonuspartners.  
Meer informatie op 
www.kaerntencard.at

MEER INFORMATIE?
Bestel op WWW.CAMPING.AT 
het gratis ‘Camping & 
Caravaning’-magazine met 
43 geselecteerde campings, 
kijk op WWW.CAMPING.AT 
of bel/mail met de 
‘Urlaubsinformation Kärnten’, 
tel.: +43-463-3000, e-mail: 
info@kaernten.at

01. 2020

© Franz Gerdl , Gert Perauer, Michael Stabentheiner
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OUTDOOR

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. 21
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www.kiwioutdoor.nl

BEKIJK NU ONZE 
NIEUWE OUTLET/

SALE PAGINA!
SCAN DE QR CODE!

Bent u op zoek naar een leuke Bent u op zoek naar een leuke 
aanbieding? Kijk eens op onze aanbieding? Kijk eens op onze 
nieuwe Outlet/Sale pagina in nieuwe Outlet/Sale pagina in 
de webshop. U kunt makkelijk de webshop. U kunt makkelijk 
selecteren uit de volgende selecteren uit de volgende 
categorieën:categorieën:

HERENHEREN
DAMESDAMES
KINDERENKINDEREN
OVERIGOVERIG
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Natuurgebied

De Krang
Door het natuurgebied de Krang loopt een prachtige wandelroute. De Krang 
wordt in het noorden doorsneden door de Leukerbeek en in het zuiden door de 
Tungelroyse Beek. Door het verschil in hoogte en vochtigheid komen er veel 
verschillende soorten planten en dieren voor. Als je van vogels houdt, vergeet 
dan je verrekijker niet! In de Krang vind je loof- en naaldbossen, hakhout en 
oude bolakkers. Wandelend langs de fraaie beken kun je zomaar een ijsvogel 
langs zien flitsen of in een hoge boom hoor je de wielewaal zingen.
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Tungelroyse Beek. Door het verschil in hoogte en vochtigheid komen er veel 
verschillende soorten planten en dieren voor. Als je van vogels houdt, vergeet 
dan je verrekijker niet! In de Krang vind je loof- en naaldbossen, hakhout en 
oude bolakkers. Wandelend langs de fraaie beken kun je zomaar een ijsvogel 
langs zien flitsen of in een hoge boom hoor je de wielewaal zingen.

1. SWARTBROEK
De route start bij de kerk in het dorpje Swartbroek, 
(Swartbrook in het Limburgs). Naast de route in de 
app,kun je ook de rode driehoeken volgen. Het dorp 
Swartbroek dankt zijn naam aan ‘zwart moeras’. 

Een broek is een moerasland dat door allerlei houtge-
wassenwordt overwoekerd. De bladeren van die 
gewassenbedekken de bodem van het water en geven 
er eenzwarte schijn aan.

2. DE KRANG
Het natuurgebied, dat Natuurmonumenten sinds 1975 
beheert, bestaat uit akkers, moeras, loof- en naald-
bossen,graslanden en vennen. Kijk tijdens de route ook 
regelmatig achterom, je ziet dan hoogteverschillen in 
hetgebied.

Bolle akkers
Verspreid langs de route zie je bolle akkers. Door op 
eenbepaalde manier te ploegen ontstonden de glooien-
de akkers. De bolling dient voor betere afwatering.

Rabatten
Ruim een eeuw geleden was de bodem vlak bij het dorpje 
Swartbroek erg drassig. Men groef sloten en met de vrij-
gekomen grond werden langwerpige akkertjes opge-
hoogd. Op deze zogenaamde rabatten werd hout geteeld. 
Fraai is de koningsvaren, hier in de omgevinggroeit.

3. SUPERSNEL
Kamsalamander
Natuurmonumenten heeft deze poel geschikt gemaakt 
voor de kamsalamander. Zij danken hun naam aan de 
getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het 
voorjaar. Een belangrijk kenmerk is de oranje buik met 
daarop een onregelmatig patroon van zwarte vlekken. 
D ekamsalamander is de grootste van de vier soorten 
watersalamanders met een lengte tot maximaal 20 cm.

Libellen
In veel poelen komen in de lente libellenlarven voor. 
Een libel legt eieren in het water, waaruit de larven 
komen, die er heel anders uitzien dan hun ouders. Met 
zijn zes poten zwemt de libelle-larve, een heuse jager, 
snel op zijn prooi af. Maar nog veel sneller gaat het dier 
vooruit als het met kracht een waterstraal uit de darm 
perst: het gebruikt dan straalaandrijving.

4. VOGELKIJKSCHERM
Je bent net over een zogenaamd vlonderpad bij dit uit-
kijkpunt gekomen. Dit vlonderpad is in de winter van 
2018-2019 geheel vernieuwd. Vroeger werden zo’n 
paden om het moeras veilig over te steken, van knup-
pels gemaakt. Speur vanaf dit punt naar allerlei water 

en rietvogels, zoals dodaars, fuut, aalscholver, rietgors, 
kleine karekiet en wintertaling.

5. BLOEMENZEE
Rechts zie je een vochtig grasland vanNatuurmonu-
menten. Het ligt te hoog om weer moeras teworden. 
Wij bemesten dit land niet. ’s Zomers bloeienhier pink-
sterbloemen en echte koekoeksbloemen. Hetverschil 
met het intensief productie grasland is goed tezien.

6. WIELEWAAL
De wandelroute loopt hier tussen de (hier niet zicht-
baar) Dijkerpeel en Leukerbeek door.

Wielewaal
Het ‘duudeljoo’-refrein van het liedje ‘Kom mee naar 
buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal’, is jaren 
oud, maar nog steeds erg bekend. Het mannetje is een 
prachtig, heldergeel gekleurde vogel met overwegend 
zwarte vleugels en staart. Het vrouwtje is eerder 
groengelig met donkere vleugels. De vogel is, hoewel hij 
er opvallend uitziet, moeilijk te vinden omdat hij nogal-
schuw is en bij voorkeur in hoge boomtoppen verblijft.
Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te 
horen.

7. ROOFVOGELS
Speur tijdens je wandeling door de velden ook eens de 
lucht af. Grote kans dat je ergens een buizerd ziet zwe-
ven of een torenvalk ziet bidden. Sta even stil als je die 
vogelziet ‘bidden’! Als je een verrekijker bij je hebt, dan 
kan je zien dat de valk alles beweegt, om op zijn plek te 
blijven, behalve de kop. Om ineens naar beneden te dui-
ken om hun prooi te verrassen!

Wat kom je 
onderweg tegen?

Kijk voor de volledige route 
en meer informatie op

www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/de-krang of 

scan de QR-code.

Bron: www.natuurmonumenten.nl



KOELSJAAL

In meerdere kleuren beschikbaar

Met de Australische Cobber afkoelsjaal en 
water heeft u in een handomdraai een coolpack 
in de vorm van een sjaal. Eenvoudig met water 
te activeren, geen natte kleding en aangename 
(ver)koeling op elk moment!

Bekijk ons hele assortiment 
op www.kiwioutdoor.nl 
of scan de QR-code

Klean Kanteen staat voor goede, verantwoorde alternatie-
ven voor (vervuilende) plastic drinkflessen en flessen van 
gecoat aluminium. Veilig voor jou, veilig voor het milieu. 
De hervulbare drinkflessen zijn gemaakt van duurzaam 
en BPA-vrij roestvrijstaal. 

DRINKFLESSEN 
VAN KLEAN KANTEEN 

GOED BESCHERMD 
TEGEN DE ELEMENTEN
MET HATLAND
Hatland heeft een ruim assortiment 
petten en hoeden, zowel tegen de zon 
als tegen de regen.

OUTDOOR

VERKRIJGBAAR BIJ
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Bekijk ons hele assortiment 
op www.kiwioutdoor.nl/?s=nomad 
of scan de QR-code

NOMAD is een outdoor merk opgericht in Nederland in 1978. Onze pro-
ducten staan voor hoge kwaliteit en staan bekend om hun duurzaam-
heid.  De kernexpertise in slaapzakken, slaapmatten en dagrugzakken. 
NOMAD levert al meer dan 40 jaar beproefde producten aan reizigers. 
De keuze in slaapzakken is zeer groot; van synthetisch tot dons, van 
deken tot mummymodel. Laat u goed adviseren in onze winkel.

De Nomad Bronco slaapzak is een lichte en com-
pacte no-nonsense slaapzak geschikt voor de 
minder koude nachten. De buitenkant is 
gemaakt van polyester, de binnenkant van 
zacht polyester-katoen. Hij is voorzien van een 
aantrekkoord, ophanglussen en handige twee-
wegrits voor extra ventilatie. Je kunt hem een-
voudig aan een tweede slaapzak ritsen om zo 
een grote tweepersoonsslaapzak te creëren. De 
comforttemperatuur voor dames is 8°C en voor 
heren is dit 4°C.

De Allround Premium 5.0 slaapmat is een zeer 
comfortabele self-inflating slaapmat. De slaap-
mat is voorzien van een koperen ventiel. Nadat 
je deze opendraait, blaast de mat zichzelf op.  
Er wordt gebruikgemaakt van een stretch 
bovenzijde voor een betere ondersteuning. 
Gemaakt van hoogwaardig schuim en 30D 
polyester aan de bovenzijde en 75D polyester 
aan de onderkant. Door de goede isolatie biedt 
hij een prima slaapcomfort. Hij wordt geleverd 
inclusief een opbergzak en een reparatieset.

De Nomad Bronco

De Allround Premium

BUITEN GEWOON GOED KIWI OUTDOOR
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EXTRA 
OPENINGSTIJDEN:

26 JUNI KOOPZONDAG 
(GEOPEND VAN 13:00-17:00 UUR)

31 JULI (BRADERIE) 
(GEOPEND VAN 11:00 -17:00 UUR)

28 AUGUSTUS 
(GEOPEND VAN 13:00-

17:00 UUR)
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BUITEN GEWOON GOED Onderhoud

Heb je ooit meegemaakt dat je je tent uit de tas haalde, 
of je rugzak uit de la, alleen om hem muf en met schim-
mel bedekt te vinden omdat hij niet helemaal droog 
was toen je hem opborg? Wij ook. Daarom wilden we 
enkele tips delen over hoe nazorg de levensduur van je 
uitrusting kan verlengen.
 
We weten dat water leven geeft aan onze planeet, maar 
het kan ook destructief zijn. Je uitrusting droog en be-
schermd houden is niet alleen belangrijk voor je plezier, 
maar ook om ervoor te zorgen dat deze zo lang mo-
gelijk meegaat. Regelmatig reinigen, impregneren en 
drogen zijn de eerste stappen om de bruikbare levens-
duur te verlengen. Je zorgt er altijd voor dat je kleding 
schoon en droog is voordat je ze opbergt, dus met een 
tent of rugzak moeten we hetzelfde doen. Na verloop 
van tijd zal je uitrusting vuil opnemen. Vuil trekt water 
aan, daarom is het belangrijk om je spullen regelmatig 
schoon te maken en te impregneren met een gerenom-
meerd nazorgproduct zoals Nikwax Tent & Gear Solar 
Wash en Solar Proof. Naast het aantrekken van water, 
kan je uitrusting ook beschadigd raken door blootstel-
ling aan de zon. Wist je dat een tent die twee weken in 
de zon staat tot de helft van zijn kracht kan verliezen, 
waardoor de kans groter is dat hij scheurt? Nog meer 
reden om schoon te maken en te beschermen.
 
Het wordt meestal aanbevolen om je uitrusting na elke 
4-6 wasbeurten opnieuw waterdicht te maken, maar 

we raden aan om nieuwe uitrustingen/tenten te im-
pregneren, zodat ze vanaf het begin kunnen profiteren 
van nazorgvoordelen, zoals UV-bescherming. Deze be-
scherming vertraagt de effecten van UV-degradatie en 
verhoogt de scheursterkte van de stof, waardoor uw 
uitrusting langer beter blijft werken. Eén toepassing 
kan de effectieve levensduur van dit soort stoffen mo-
gelijk verdubbelen. De toegevoegde waterafstotend-
heid houdt je niet alleen droog, maar het zal ook de wa-
teropname drastisch verminderen en de droogtijden 
versnellen, zodat je je uitrusting elke keer weer hele-
maal droog kunt opbergen.
 
Deze eenvoudige stappen voor nazorg zullen uw inves-
tering in uw uitrusting de moeite waard maken, aange-
zien de meest milieuvriendelijke uitrusting die u heeft, 
degene is die u al bezit. Vermijd te veel aankopen en 
zorg voor wat u al heeft.

ON
DE

RH
OU

D

Ga naar outdoorspecialist.nl voor 
jouw onderhoudsspullen.

•

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.

Verleng de levensduur 
van je tent en rugzak
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Je gaat op reis en staat op het punt je tas in te pakken. 
Dat kooksetje, die extra trui en dat dikke boek lijken 
individueel niet zoveel te wegen, maar zodra het 
allemaal samen in je rugzak zit blijkt het toch wel 
erg zwaar. Hoe kun je alles meenemen wat je nodig 
hebt, zonder je een breuk te sjouwen? Bij lichtgewicht 
reizen geldt altijd: less is more! Vervang zware items 
met lichtgewicht varianten en minimaliseer wat je 
meeneemt, uiteraard met je eigen veiligheid altijd in 
je achterhoofd. Lees verder en transformeer jezelf 
naar een echte grammenjager.

TYPE REIS
Wat je inpakt en hoe je het inpakt is afhan-
kelijk van de type reis die je gaat maken. Ga 
je op pad met een rugzak, draag je je spullen 
mee op de fiets of ga je touren met de motor?  
In alle gevallen geldt dat je bepakking het 
liefst zo compact en lichtgewicht mogelijk is. 
Het is zonde om onnodig gewicht mee te dra-
gen, zowel onderweg als op locatie. Van plek 
naar plek met een te zware rugzak is eigenlijk 
alleen maar hinderlijk.

KEN JE MAXIMUM
Maar hoe zwaar is te zwaar? Dat hangt af 
van je lichaamsgewicht. Voor volwasse-
nen geldt als vuistregel dat je niet meer dan 
20% van je lichaamsgewicht op je rug mag 
meedragen om het comfortabel te houden. 
Voor kinderen is dat percentage 10%. Om een 
voorbeeld te geven: als je 70 kilo weegt, mag 
je rugzak dus 14 kilo wegen. Het gaat hier om 
het maximale gewicht, maar het is natuurlijk 
afhankelijk van je eigen situatie, zoals je er-
varing, conditie of eventuele blessures. 

PLANNEN EN VOORBEREIDEN
Een goed samengestelde en lichtgewicht be-
pakking valt of staat met een goede voorbe-
reiding. Zo kom je onderweg niet voor verras-
singen te staan, verplaats je je gemakkelijker 
en ga je veel relaxter op reis. Wat kan helpen 
bij het zo lichtgewicht mogelijk inpakken van 
je tas, is een goede checklist zoals je die aan 
het einde van dit artikel vindt. Probeer je aan 
de checklist te houden en daarnaast geen ex-
tra’s mee te nemen. Als je slim inpakt, zul je 
zien dat je gemakkelijk weken of zelfs maan-
den vooruit kunt. Misschien denk je: maan-
den reizen met maar één tas? Onmogelijk! 
Maar als je een beetje creatief bent en genoe-
gen neemt met ietsje minder, zul je versteld 
staan. Het reizen met weinig bagage geeft je 
als reiziger veel vrijheid. Ook als je maar een 
weekendje weggaat is lichtgewicht en met 
weinig spullen reizen fijn.

ALLEEN DE ESSENTIALS
Zoals eerder al benoemd: less is more! In het 
begin lijkt het lastig om alléén de items mee 
te nemen die je écht nodig hebt. Want je moet 
toch voorbereid zijn op elke situatie? Maar 
geloof ons: je hoeft écht geen 6 onderbroeken 
mee te nemen als je 6 dagen de bergen in gaat. 
Onderweg wassen is prima te doen. Spullen 
zoals bijvoorbeeld een camp stoeltje, een kus-
sen, waterschoentjes, een zwaar mes of een 
lamp voor in je tent zijn echt overbodig. 

Houd naast je gear altijd rekening met een li-
ter of 2 - dus een kilo of 2 - aan water en onge-
veer hetzelfde aan voedsel. Neem je camping 
gear mee, zorg er dan voor dat je een mummy 
model slaapzak en een compact luchtmatje 
meeneemt. Slaapzakken en slaapmatjes kun je 
tegenwoordig al vinden met een gewicht ver 
onder de 1 kilo en kunnen vaak ultra compact 
worden opgeborgen. Wat betreft een tent; ga 
altijd voor aluminium stokken en een nylon of 
polyester doek. Die zijn sterk en allerbelang-
rijkst, licht. Tenten vind je al zo licht als 1,5 kilo. 

Let op: ga je een echt uitdagende tocht doen 
waarbij je zelfvoorzienend op pad gaat en je 
ook veel technische gear zoals touwen, klim-
setjes en cramp-ons meeneemt? Dan draag je 
natuurlijk meer gewicht mee. Ook deze zijn 
tegenwoordig redelijk lichtgewicht te krij-
gen, maar hier geldt: je eigen veiligheid is be-
langrijker dan een paar gram besparen.

BUITEN GEWOON GOED NOMAD lichtgewicht op pad

WAT KUN JE ALVAST VERVANGEN 
OM SNEL GEWICHT TE BESPAREN?
Waterfles ➜ Waterzak, een waterzak
vormtmee met je tas en voegt weinig 
extra gewicht toe aan je bepakking. 
Ook heb je een handige slang waardoor 
je kunt drinken zonder de zak uit je tas 
te hoeven halen. 
Tent met een katoenen doek en stalen 
tentstokken ➜ Tent met een polyester of 
nylon doek en aluminium tentstokken
Zelfopblaasbare schuimmat ➜ 
Luchtmatje
Dekenlaapzak van katoen ➜ 
Synthetische mummieslaapzak
Kussen ➜ Opblaasbaar kussen of slaap 
op opgevouwen kleding
Katoenen kleding ➜ Sportkleding, 
wat lichter is en veel sneller droogt
Blikjes, potjes, flesjes met voedsel ➜ 
Droogvoedsel zoals Adventure Food, 
noodles, bouillon/cup-a-soup, keks
Boeken, schriftjes, spelletjes ➜ 
E-reader
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tra’s mee te nemen. Als je slim inpakt, zul je 
zien dat je gemakkelijk weken of zelfs maan-
den vooruit kunt. Misschien denk je: maan-
den reizen met maar één tas? Onmogelijk! 
Maar als je een beetje creatief bent en genoe-
gen neemt met ietsje minder, zul je versteld 
staan. Het reizen met weinig bagage geeft je 
als reiziger veel vrijheid. Ook als je maar een 
weekendje weggaat is lichtgewicht en met 
weinig spullen reizen fijn.

ALLEEN DE ESSENTIALS
Zoals eerder al benoemd: less is more! In het 
begin lijkt het lastig om alléén de items mee 
te nemen die je écht nodig hebt. Want je moet 
toch voorbereid zijn op elke situatie? Maar 
geloof ons: je hoeft écht geen 6 onderbroeken 
mee te nemen als je 6 dagen de bergen in gaat. 
Onderweg wassen is prima te doen. Spullen 
zoals bijvoorbeeld een camp stoeltje, een kus-
sen, waterschoentjes, een zwaar mes of een 
lamp voor in je tent zijn echt overbodig. 

Houd naast je gear altijd rekening met een li-
ter of 2 - dus een kilo of 2 - aan water en onge-
veer hetzelfde aan voedsel. Neem je camping 
gear mee, zorg er dan voor dat je een mummy 
model slaapzak en een compact luchtmatje 
meeneemt. Slaapzakken en slaapmatjes kun je 
tegenwoordig al vinden met een gewicht ver 
onder de 1 kilo en kunnen vaak ultra compact 
worden opgeborgen. Wat betreft een tent; ga 
altijd voor aluminium stokken en een nylon of 
polyester doek. Die zijn sterk en allerbelang-
rijkst, licht. Tenten vind je al zo licht als 1,5 kilo. 

Let op: ga je een echt uitdagende tocht doen 
waarbij je zelfvoorzienend op pad gaat en je 
ook veel technische gear zoals touwen, klim-
setjes en cramp-ons meeneemt? Dan draag je 
natuurlijk meer gewicht mee. Ook deze zijn 
tegenwoordig redelijk lichtgewicht te krij-
gen, maar hier geldt: je eigen veiligheid is be-
langrijker dan een paar gram besparen.

BUITEN GEWOON GOED NOMAD lichtgewicht op pad

WAT KUN JE ALVAST VERVANGEN 
OM SNEL GEWICHT TE BESPAREN?
Waterfles ➜ Waterzak, een waterzak
vormtmee met je tas en voegt weinig 
extra gewicht toe aan je bepakking. 
Ook heb je een handige slang waardoor 
je kunt drinken zonder de zak uit je tas 
te hoeven halen. 
Tent met een katoenen doek en stalen 
tentstokken ➜ Tent met een polyester of 
nylon doek en aluminium tentstokken
Zelfopblaasbare schuimmat ➜ 
Luchtmatje
Dekenlaapzak van katoen ➜ 
Synthetische mummieslaapzak
Kussen ➜ Opblaasbaar kussen of slaap 
op opgevouwen kleding
Katoenen kleding ➜ Sportkleding, 
wat lichter is en veel sneller droogt
Blikjes, potjes, flesjes met voedsel ➜ 
Droogvoedsel zoals Adventure Food, 
noodles, bouillon/cup-a-soup, keks
Boeken, schriftjes, spelletjes ➜ 
E-reader



I AM NOMAD

I CHOOSE MY 
GEAR WISELY
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KLEDING
• Schoenen
• Teva’s of andere lichtgewicht sandalen
 met profiel (in geval van blaren)
• 2 paar wandelsokken (1 paar aan, 
 1 paar mee)
• Ondergoed (evt. lange 
 thermo-onderbroek)
• Buff (in geval van kou. Ook te 
 gebruiken als muts)
• 2 shirts (thermo/polyester), 1 met 
 korte en 1 met lange mouwen
• Trekkingbroek
• Korte broek
• Fleece trui/vest
• Outdoor jack (water- en winddicht)
• Regenbroek
• Handschoenen
• Microvezel handdoek
• Zonnebril

BIVOUAC
• Lichtgewicht tent met 
 aluminium stokken en een nylon 
 of polyester doek
• Repair kit tent
• Lichtgewicht luchtmatje
• Repair kit slaapmatje
• Lichtgewicht mummieslaapzak

BACKPACK
• Rugzak
• Regenhoes
• Packing cubes (optioneel)
• Waterdichte opbergzakken voor 
 kleding/spullen die je droog wil houden
• Waterdichte documentenhoesjes voor
 bijv. paspoort en andere documenten
• Waterdichte hoesjes voor smartphones
 en elektronica
• Nylonzakjes voor bij elkaar houden 
 van kleine spulletjes

ONDERWEG
• Brander
• Windschermpje
• Gastankje
• Lucifers/aansteker
• Lichtgewicht pannensetje van bijv. 
 aluminium
• Lichtgewicht bordjes
• Lichtgewicht mokjes
• Sporks
• Headlight
• Reservebatterijen headlights
• Afwasmiddel in reisflesje (optioneel)
• Schuursponsje
• Waterzak (2 liter per dag aangeraden)
• Waterfilter of purifying tablets 
 (optioneel)
• Reparatiemateriaal/naaisetje 
• Tie wraps
• Zakmes of multitool
• Opvouwbare lichtgewicht en compact
 polyester dagrukzakje (optioneel)

ORIËNTATIE EN VEILIGHEID
• Navigatiesysteempje
• Kompas
• Hoogtemeter
• Safety fluitje
• Reddingsdeken
• Lijstje met noodnummers

IDEEËN VOOR LICHTGEWICHT VOEDSEL 
Als je ‘s ochtends en ‘s avonds op locatie
ontbijt of dineert, dan is aangeraden 
alleen het noodzakelijke voor overdag
mee te nemen. Een reserve maaltijd - 
voor het geval dat - is altijd goed.
• Bouillonblokjes
• Noodles
• Reserve maaltijd
• Gedroogde vruchten
• Noten
• Energierepen
• Koeken/keks
• Cup-a-soup
• Dextro

TOILETARTIKELEN
• Zonnebrandcrème
• Lippenbalsem met goede 
 beschermende factor
• Zeep/shampoo in reisflesje
• Tandenborstel
• Tandpasta
• Flos/Toothpicks
• Tampons/inlegkruisje
• Toiletpapier voor onderweg
• Kam/borstel
• Oordopjes 

ELECTRONICA
•  Camera
•  Telefoon
•  Opladers (eventueel op zonne-energie)

EHBO
•  EHBO-set, en aanvullend:
•  Thermometer
•  Tekenpincet
•   Sporttape (om blaren of zwellingen 
   tegen te gaan)
•  Anti-drukringen
•  Blarenpleisters
•  Paracetamol
•  Ibuprofen
•  Norit
•  Medicijnen
•  Betadine 
•  Muggenstift
•  ORS
•  Veiligheidsspelden

DOCUMENTEN/WAARDEVOLLE SPULLEN
•  Paspoort/ID
•  Rijbewijs
•  Kopie waardestukken
•  Visum
•  Pasje ziektekostenverzekering
•  Nummer alarmcentrale
•  Vaccinatiepaspoort
•  Bankpas
•  Creditcard
•  Contant geld

DIVERSEN
•  Pen & papier

DE ULTIEME
LICHTGEWICHT 
PAKLIJST
Hieronder vind je een uitgebreide, 
algemene paklijst die je kunt gebrui-
ken als je zo lichtgewicht mogelijk 
wil reizen. De paklijst is opgesteld 
met verschillende soorten reizen in 
het achterhoofd (hiken, bikepacken, 
roadtrippen etc.). Uiteraard kun je 
de paklijst toespitsen op jouw eigen 
situatie en reis: hoe gaat je reis eruit 
zien? Ga je naar warme of juist 
koude temperaturen? Hoe lang ga 
je weg? Hoeveel gewicht kan ik - 
samen of alleen - dragen?

Ga naar outdoorspecialist.nl 
voor jouw lichtgewicht artikelen.

•

Een unieke landelijke samenwerking 
tussen de toonaangevende 
merken en de beste lokale 

outdoorspecialisten.



Er komt een moment waarop impregneren alleen niet meer 
voldoende is. Het leer wordt droog en heeft wax nodig ( geen 
vet of olie gebruiken). Breng de wax met een zachte borstel 
al draaiend dun aan op de droge schoen. Ook hierbij de 
tongplooien, de gummi zoolrand en teen- en hielkap niet 
vergeten. De ruwe oppervlakte van suède wordt bij iedere 
behandeling gladder en iets donkerder. Desgewenst kun je met 
een speciale borstel het leer weer wat opruwen. 

Let op! Als de buitenkant van de schoen uit een combinatie 
van leer en textiel bestaat, mag je de wax niet op het textiele 
gedeelte aanbrengen. Dit tast het ademend vermogen aan.

DROOG LEER HEEFT VOEDING NODIG

LEERONDERHOUD

OVERIGE ADVIEZEN

Buitenkant: Borstel na iedere wandeling het vuil van je 
schoenen. Hardnekkig vuil kan onder lauw stromend water 
verwijderd worden. Vermijd zeep, dit tast de impregnering en 
de meeste leersoorten aan. 

Binnenkant: Een aGore-Tex® voering kun je goed 
schoonmaken door (nadat je de binnenzool verwijderd 
hebt) een laagje schoon lauw water door de schoen te 
laten ‘rollen’ waarna je de schoen leegt en natuurlijk 
laat drogen. Een leren voering reinig je het beste met 
een doek en schoon lauw 
water. In beide gevallen 
absoluut geen heet water, 
azijn, of zeep gebruiken!

INLEGZOLEN EN VETERS ERUIT HALEN

REINIGEN NA IEDERE WANDELING

A. Met Hanwag Waterproofing: buiten of in een goed 
geventileerde ruimte, op een afstand van ca. 30 cm gedoseerd 
inspuiten. Druk hierbij de tong van de schoen goed naar 
buiten zodat ook de tongplooi meegenomen wordt. Neem om 

uitdroging te voorkomen ook de gummi zoolrand 
en de teen- en hielkap mee. De behandeling na een 
uur herhalen. 

B. Met Hanwag Care Sponge: breng de emulsie met 
de spons aan op het leer. Ook hier de tongplooi, 
de gummi zoolrand en de teen- en hielkap niet 
vergeten. De behandeling na een uur herhalen. 

TIP: De Care Sponge (100 ml) is heel handig voor 
op reis.

IMPREGNEER JE SCHOENEN REGELMATIG

IMPREGNEREN ALS DE SCHOEN DROOG IS

Drogen: Laat je schoenen na het reinigen met geopende tong 
op een droge en goed geventileerde en schaduwrijke plaats 
drogen. Als de schoenen erg nat zijn, kun je ze met wcof 
keukenpapier opvullen. Geen krantenpapier gebruiken want de 
inkt kan afgeven. Het papier verwisselen zodra het nat is. 

Opbergen: Bewaar je schoenen rechtop in een droge en 
goed geventileerde ruimte. 

Tip: Gebruik een houten schoenspanner om je schoenen 
goed in vorm te houden.

INLEGZOLEN EN VETERS ERUIT HALEN

DROGEN EN OPBERGEN NA EEN WANDELING
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DROOG LEER HEEFT VOEDING NODIG 

Er komt een moment waarop impregneren alleen 
niet meer voldoende is. Het leer wordt droog en 
heeft wax nodig ( geen vet of  olie gebruiken). 
Breng de wax met een zachte borstel al draaiend 
dun aan op de droge schoen. Ook hierbij de 
tongplooien, de gummi zoolrand en teen- en 
hielkap niet vergeten.  
 
De ruwe oppervlakte van suède wordt bij iedere 
behandeling gladder en iets donkerder. Desgewenst 
kun je met een speciale borstel het leer weer wat 
opruwen.

Let op!
Als de buitenkant van de schoen uit een combinatie 
van leer en textiel bestaat, mag je de wax niet 
op het textiele gedeelte aanbrengen. Dit tast het 
ademend vermogen aan.

Drogen: Laat je schoenen na het reinigen met 
geopende tong op een droge en goed geventileerde 
en schaduwrijke plaats drogen. 

Als de schoenen erg nat zijn, kun je ze met wc-
of keukenpapier opvullen. Geen krantenpapier 
gebruiken want de inkt kan afgeven. Het papier 
verwisselen zodra het nat is. 

Opbergen: Bewaar je schoenen rechtop in een droge 
en goed geventileerde ruimte.  

Tip: Gebruik een houten schoenspanner om je 
schoenen goed in vorm te houden.
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Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u een gratis wax setje 
t.w.v. €9,95 bij aankoop van Hanwag schoenen in de geselecteerde winkels.

DOE MEE EN WIN!

DEELNEMENDE WINKELS WWW.HANWAG.NL

Deze actie is geldig t/m 31 juli, zolang de voorraad strekt. OP = OP Er kan 1 coupon per persoon worden 
verzilverd. De coupon is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld of korting. 

Naam:

Emailadres: 

Winkel:

Aangekochte Hanwag schoenen:

       Ja, ik ga akkoord met inschrijving op de nieuwsbrief (Hanwag + retailer)  SCHOENONDERHOUD // 1

GOED ONDERHOUDEN SCHOENEN 
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• Houd je schoenen ver weg van benzine en diesel maar 
 ook van gier. Bij contact zo snel mogelijk reinigen. 
• Als je je schoenen een tijd lang niet gedragen hebt, 
 kan het nodig zijn om de profielzool iets op te ruwen met
 fijn schuurpapier.
• Borstel na iedere wandeling het vuil van je schoenen af.
• Schoenen nooit in vochtige en slecht geventileerde ruimtes

 bewaren zoals de  kofferruimte van een auto, een plastic 
 zak of een kelder. 
• Impregneer je schoenen als je ze voor een langere 
 tijd opbergt.
• Plaats je schoenen nooit langdurig in de felle zon, 
 dicht bij een kachel of voor open vuur.  Het leer 
 verbrandt, wordt broos en droog en  krijgt scheurtjes. 
 In het ergste geval kan het  zelfs zo zijn dat de gehele 
 schoen vervormt.

• Kater Funsport Alkmaar • de Wandelfabriek / René Vos Apeldoorn • Petstra Kampeer & Ski Coevorden • Veneboer Outdoor Drachten
• René Vos Outdoor & Sports Gorssel • Soellaart Outdoor & Wintersport Haarlem • Adventure Store Helmond • DE JONG Kampeer en Recreatie Hillegom 
• Kater Funsport Hippolytushoef • Karsten Travelstore Hoorn • Holiday Sport Lochem • van Camp Lunteren • Ivo’s sportshop Simpelveld 
• Sportief Tilburg Tilburg • Kiwi Outdoor Weert • Sunny Camp Zeist • Karsten Travelstore Zwaag



Er komt een moment waarop impregneren alleen niet meer 
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gedeelte aanbrengen. Dit tast het ademend vermogen aan.
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Buitenkant: Borstel na iedere wandeling het vuil van je 
schoenen. Hardnekkig vuil kan onder lauw stromend water 
verwijderd worden. Vermijd zeep, dit tast de impregnering en 
de meeste leersoorten aan. 

Binnenkant: Een aGore-Tex® voering kun je goed 
schoonmaken door (nadat je de binnenzool verwijderd 
hebt) een laagje schoon lauw water door de schoen te 
laten ‘rollen’ waarna je de schoen leegt en natuurlijk 
laat drogen. Een leren voering reinig je het beste met 
een doek en schoon lauw 
water. In beide gevallen 
absoluut geen heet water, 
azijn, of zeep gebruiken!

INLEGZOLEN EN VETERS ERUIT HALEN

REINIGEN NA IEDERE WANDELING

A. Met Hanwag Waterproofing: buiten of in een goed 
geventileerde ruimte, op een afstand van ca. 30 cm gedoseerd 
inspuiten. Druk hierbij de tong van de schoen goed naar 
buiten zodat ook de tongplooi meegenomen wordt. Neem om 

uitdroging te voorkomen ook de gummi zoolrand 
en de teen- en hielkap mee. De behandeling na een 
uur herhalen. 

B. Met Hanwag Care Sponge: breng de emulsie met 
de spons aan op het leer. Ook hier de tongplooi, 
de gummi zoolrand en de teen- en hielkap niet 
vergeten. De behandeling na een uur herhalen. 

TIP: De Care Sponge (100 ml) is heel handig voor 
op reis.

IMPREGNEER JE SCHOENEN REGELMATIG

IMPREGNEREN ALS DE SCHOEN DROOG IS

Drogen: Laat je schoenen na het reinigen met geopende tong 
op een droge en goed geventileerde en schaduwrijke plaats 
drogen. Als de schoenen erg nat zijn, kun je ze met wcof 
keukenpapier opvullen. Geen krantenpapier gebruiken want de 
inkt kan afgeven. Het papier verwisselen zodra het nat is. 

Opbergen: Bewaar je schoenen rechtop in een droge en 
goed geventileerde ruimte. 

Tip: Gebruik een houten schoenspanner om je schoenen 
goed in vorm te houden.
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DROOG LEER HEEFT VOEDING NODIG 

Er komt een moment waarop impregneren alleen 
niet meer voldoende is. Het leer wordt droog en 
heeft wax nodig ( geen vet of  olie gebruiken). 
Breng de wax met een zachte borstel al draaiend 
dun aan op de droge schoen. Ook hierbij de 
tongplooien, de gummi zoolrand en teen- en 
hielkap niet vergeten.  
 
De ruwe oppervlakte van suède wordt bij iedere 
behandeling gladder en iets donkerder. Desgewenst 
kun je met een speciale borstel het leer weer wat 
opruwen.

Let op!
Als de buitenkant van de schoen uit een combinatie 
van leer en textiel bestaat, mag je de wax niet 
op het textiele gedeelte aanbrengen. Dit tast het 
ademend vermogen aan.

Drogen: Laat je schoenen na het reinigen met 
geopende tong op een droge en goed geventileerde 
en schaduwrijke plaats drogen. 

Als de schoenen erg nat zijn, kun je ze met wc-
of keukenpapier opvullen. Geen krantenpapier 
gebruiken want de inkt kan afgeven. Het papier 
verwisselen zodra het nat is. 

Opbergen: Bewaar je schoenen rechtop in een droge 
en goed geventileerde ruimte.  

Tip: Gebruik een houten schoenspanner om je 
schoenen goed in vorm te houden.
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• Houd je schoenen ver weg van benzine en diesel maar 
 ook van gier. Bij contact zo snel mogelijk reinigen. 
• Als je je schoenen een tijd lang niet gedragen hebt, 
 kan het nodig zijn om de profielzool iets op te ruwen met
 fijn schuurpapier.
• Borstel na iedere wandeling het vuil van je schoenen af.
• Schoenen nooit in vochtige en slecht geventileerde ruimtes

 bewaren zoals de  kofferruimte van een auto, een plastic 
 zak of een kelder. 
• Impregneer je schoenen als je ze voor een langere 
 tijd opbergt.
• Plaats je schoenen nooit langdurig in de felle zon, 
 dicht bij een kachel of voor open vuur.  Het leer 
 verbrandt, wordt broos en droog en  krijgt scheurtjes. 
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 schoen vervormt.
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PREMIUM
TAMPA MID
Maat: 36-47
Adviesverkooprijs: € 159,95
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GEIMPREGNEERD NUBUCK LEDER 
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ZELFREINIGEND PROFIEL & PERFECTE GRIP
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BUITEN GEWOON GOED

Wist je dat inmiddels al 
meer dan 33 miljoen plastic 
flessen zijn gerecycled 
en verwerkt in BUFF® 
producten? Dus gooi je 
plastic flessen in de plastic 
afvalcontainer en wordt 
onderdeel van dit circulaire 
proces.  Zoals BUFF® zegt: 
“Do More Now”.

Coolnet UV
BUFF®

18.95

Tampa Mid
Grisport

159.95

De Tampa Low is een schoen uit de Premium collectie van 
Grisport. De schoen is gemaakt van hydro-leer. Het waterproof 
membraan zorgt ervoor dat de schoen waterdicht en toch 
ademend is. Door de zeer dempende tussenzool voelt het lopen 
nog zachter en comfortabeler. 

Upper: Nubuck 
Hydro Leather
Voering: Waterproof 
Tex voering
Zool: Vibram
Doelgroep: Unisex
Classificatie: A/B

KEEP
IT COOL

GESCHIKT
OP GROTE 
HOOGTES

PREMIUM
WANDELSCHOEN

Relais 
Matte Black

SINNER

44.99

Een zonnebril is een onmisbaar onderdeel van je outdooruitrusting. 
Zowel in de winter als in de zomer. Het is niet alleen comfortabel om 
een goede zonnebril te dragen, het is ook een stuk veiliger. Van al 
onze zintuigen zijn onze ogen verreweg het belangrijkste. 85% van 
onze dagelijkse indrukken gaat via de ogen. De ogen moeten daarom 
beschermd worden met de juiste zonnebril. 

Shop nu ook online bij jouw 
lokale outdoorspecialist

•

Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaan-
gevende merken en de beste lokale outdoorspecialisten.

De consumenten kunnen het unieke gevoel van 
de nieuwe On collectie ervaren. Met name de 
nieuwe CLOUDROCK en de nieuwe CLOUDWANDER. 
Inschrijven kan via WWW.OUTDOORSPECIALIST.
NL/HIKEYOURLOCALMOUNTAIN-WINACTIE of scan 
de QR-CODE.

Outdoorspecialist.nl organiseert met het 
Zwitserse schoenenmerk On een leuk event voor 
jou: HIKE YOUR LOCAL MOUNTAIN. Schrijf je in en 
kom naar Hoofddorp of Lochem!

• 25/9  Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp
• 9/10 Lochemse Berg in Lochem

‘HIKE YOUR LOCAL 
MOUNTAIN’ EVENT 
MET ON
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Houd je hoofd koel tijdens warme dagen met de 
multifunctionele Coolnet UV® nekwarmer. Dankzij de 
Coolnet UV® technologie verdampt transpiratievocht 
en wordt je lichaamswarmte afgevoerd waardoor jij je 
koel en comfortabel voelt. UPF 50 zonnebescherming 

en gemaakt van gerecyclede plastic flessen.
De coolste nekwarmer die je ooit zult dragen.
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EVERYTHING you need
to enjoy the outdoors

Polygiene® Stays Fresh Technology is een 
geurbestrijdende stofbehandeling die de groei van 

geurveroorzakende bacteriën remt.

Blijft fris: Onze  shirts zijn gemaakt 
van huidvriendelijk (deels gerecycled) 

polyester met viscose.

Duurzaam: Polygiene’s geurvrije werking kan 
je er niet uitwassen en blijft levenslang in de 

stof zitten. 
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SPORTIEF EN 
COMFORTABEL

De AXOS GTX LO van LOWA is door 
zijn optimale eigenschappen een ware 
inspiratiebron. Dankzij de beperkte naden 
en de hoogwaardige materialen heeft deze 
schoen een optimale pasvorm. Voor de 
nodige demping zorgt de tussenzool van 
LOWA DynaPU. Dit betekent dat sportieve 
avonturiers bij hun volgende tour meteen van 
start kunnen gaan. De opvallende kleurdetails 
zorgen voor een dynamische uitstraling.

Axos GTX LO
LOWA

179.95

De afgelopen 30 jaar heeft Care Plus vele relevante productin-
novaties op de markt geïntroduceerd. Met de productcategorieën 
waaronder anti-insect, EHBO, hygiëne, anti-luis en zonbescherming 
en ruim honderd verschillende producten kun 
je wel zeggen dat Care Plus dé expert is op het 
gebied van veilig reizen en bescherming tegen 
steken en beten.
 
Of je nu een verre reis gaat maken of dicht bij 
huis blijft, Care Plus is er altijd met producten, 
informatie en advies. Daarnaast blijft ons team 
zich met ons Buy One, Give One-programma 
inzetten voor een malariavrije wereld in 2030!

Hoera! Care Plus 
bestaat dit jaar 30 jaar



WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

BESTEL VIA: ABONNEMENT.WANDELMAGAZINE.NU

€ 17,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

Wandel magazine is al bijna 40 jaar een begrip onder wandel  liefhebbers. 
Lees alles over lange & korte  wandelingen dichtbij huis, maar ook over 
wandel paradijzen elders in Europa. Met veel aandacht voor natuur, 
landschap, cultuur & geschiedenis.

OOK
LEUK ALS
CADEAU!
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Met de warme maanden in aantocht, wordt het nu 
echt tijd om plannen voor de zomervakantie te ma-
ken. Wil jij deze zomer weer de grens over, naar een 
totaal andere omgeving dan thuis? Dan hoef je daar 
geen dagen voor in de auto te zitten. Met een treinreis 
van een paar uur ben je namelijk al bij jouw ideale rou-
te: de Querweg tussen Freiburg en Konstanz in Duits-
land. Deze wandeltocht voert je door het zuidelijke 
deel van het Zwarte Woud, dat als een van de mooiste 
wandelgebieden van Duitsland geldt. 

DE QUERWEG
De ‘Querwegen’ (letterlijk vertaald: ‘dwarswegen’) zijn 
een reeks van 5 langeafstandswandelingen, die het 
Zwarte Woud elk min of meer van west naar oost door-
kruisen. Van al deze trajecten is de route van Freiburg 
im Breisgau naar Konstanz veruit de meest bekende, en 
niet zonder reden. Het zuidelijke deel van het Zwarte 
Woud is namelijk een gebied dat om zijn enorme varia-
tie aan landschappen bekendstaat. Of je nu op zoek bent 
naar hoge toppen, diepe valleien, statige wijngaarden, 

Vakantietip: 
DE QUERWEG 
FREIBURG 
KONSTANZ ‘OVER DE 

TOPPEN 
VAN HET
ZWARTE 

WOUD’
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MinderFake

MindeMindeMindeMindeMindeMindeMindeMindeMindeMindeMindeMinder

EGO Méér
klimaat
Méér
klimaat
Méér

neutraliteit

Méér Recycling

MÉÉR

Minder

CO
klimaat
neutraliteit

De emissies afkomstig van mobiliteit, materialen, 
productieproces en verzending worden holistisch 
bepaald en systematisch verminderd. Momenteel 
niet vermijdbare emissies worden volledig via de 
onafhankelijke non-profi torganisatie „myclimate“ 
gecompenseerd. vau.de/klimaatneutraal

* 

Méér
handelen

MinderFake

neutraliteit

DRAAG MINDER
BEREIK MEER

Klimaatneutraal product* 

Women’s Skomer Hiking Fleece Jacket
vaude.com
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Dames Skort Monte d’Oro Heren T-shirt Skyrup

De Schöffel Monte d’Oro skort heeft de zomerse look 
van een rokje en het comfort van een korte broek. De 
Monte d’Oro ziet eruit als een rok, maar beschikt over 

een geïntegreerde short. 

Geniet van een comfortabele wandeling naar de top. 
Het Schöffel T-shirt Skyrup is gemaakt van natuurlijke 
en duurzame Tencel™-vezels. Dit houdt je lichaam 

koel en het materiaal droogt snel.  



uitgestrekte akkerlanden, stromende watervallen of 
kristalheldere meren; je vindt het hier allemaal. Maar 
ook geschiedenis- en cultuurliefhebbers komen hier 
ruimschoots aan hun trekken. Denk bijvoorbeeld aan 
de historische binnenstad van Freiburg, de pittoreske 
wijndorpjes en de middeleeuwse kastelen en ruïnes on-
derweg. Kortom: er is voor elk wat wils!  

STARTPUNT FREIBURG
De Querweg start vanuit Freiburg im Breisgau, dat ook 
wel als de onofficiële ‘Hoofdstad van het Zwarte Woud’ 
geldt. Deze stad is met de trein vanuit Nederland goed 
te bereiken; er gaat een rechtstreekse ICE-trein die je in 
iets meer dan 5 uur van Utrecht naar Freiburg brengt. 
Hierdoor kan je de Querweg ook prima zonder auto lo-
pen. Voor je aan je wandelavontuur begint, loont het ze-
ker de moeite om eerst een dagje extra in Freiburg door 
te brengen. Met zijn gezellige centrum vol winkeltjes, 
cafés en restaurants, kun je hier met gemak een dag 
rondslenteren. Misschien wel de mooiste bezienswaar-
digheid van de stad is de Freiburger Münster, een meer 
dan zeven eeuwen oude gotische kerk van 116 meter, die 
naar verluidt als inspiratie diende voor de Domtoren in 
Utrecht.

DOOR HET ZUIDELIJKE ZWARTE WOUD
Eenmaal uit Freiburg, wandel je zo het Natuurpark Zui-
delijke Zwarte Woud in. Met zijn 370.000 hectare is dit 
een van de grootste natuurparken van Duitsland. Het 
landschap hier wordt gekenmerkt door de nodige hoog-
teverschillen, waarbij dichtbeboste heuvels en glooien-
de weilanden elkaar afwisselen. Een mooie aftrap voor 
je tocht dus. Bij de tweede etappe begin je meteen met 
de zwaarste klim van de Querweg, waarbij je aan één 
stuk door 500 meter stijgt. Na deze inspanning wacht je 
gelukkig ook een beloning: een schitterend uitzicht op 
de omliggende kloven, verscholen dorpjes en de bergen 
in de verte. Vervolgens voert het pad je naar de Titisee, 
het schilderachtige eindpunt van de etappe. Dit kris-
talheldere meer lijkt in combinatie met de omliggende 
groene heuvels rechtstreeks uit een ansichtkaart af-
komstig. Het enige nadeel is dat de omgeving van dit 
meer nogal toeristisch is, dus je zult waarschijnlijk niet 
de enige belangstellende zijn.

KLOVEN EN VULKAANKEGELS
In de daaropvolgende etappes wordt de natuurpracht er 
bepaald niet minder op. Zo voert de Querweg je vanaf de 
Titisee onder meer door de Wutachschlucht, oftewel de 
kloof van de Wutach’. Duizenden jaren geleden baande 
deze rivier zich hier een weg door het kalk- en graniet-
gesteente, waardoor er een kloofdal ontstond. Dit resul-
teerde in een ruig landschap, met kletterende waterval-
len en steile rotswanden van 60 tot 170 meter hoog. Na 
dit dal kom je in de regio Hegau terecht, waar het bijna is 
alsof je een andere wereld in loopt. In dit Toscaans ogen-
de heuvellandschap rijzen namelijk negen vulkaanke-
gels uit de grond op, bizarre rotsheuvels die uit het niets 
omhoog lijken te zijn gekomen. Deze kegels ontstonden 
14 miljoen jaar geleden als gevolg van vulkanische acti-
viteit. De bekendste daarvan is de 686 meter hoge Ho-
hentwiel, met op de top een middeleeuwse burcht. Ten 
slotte eindigt je route bij de Bodensee in Konstanz. Dit 
meer vlakbij de grens met Zwitserland geldt met zijn vele 
gezellige dorpjes en steden als een van dé hotspots in de 
Alpenregio. Ideaal dus om hier nog even een paar dagen 
op adem te komen, met de bergen op de achtergrond.

PRAKTISCH
In totaal is de Querweg Freiburg Konstanz 180 kilome-
ter lang. Het traject bestaat uit 7 etappes, met een lengte 
van tussen de 20 en 31 kilometer. Je kan de hele route dus 
in een week lopen, maar met alle bezienswaardigheden 
loont het beslist om een paar rustdagen in te plannen. 
Houd er wel rekening mee dat je onderweg 4.250 meter 
stijgt én 4.150 meter daalt. Je moet dus over een goede 
basisconditie beschikken voor je aan dit traject begint. 
De route is voor het grootste deel goed gemarkeerd met 
rood-witte schildjes. De Querweg is ook in het voorjaar 
en de herfst goed begaanbaar.

De Wutachschlucht  |  Shutterstock

‘Het traject 
bestaat uit 
7 etappes, 

met een lengte 
van tussen de 

20 en 31 
kilometer.’

Ga naar outdoorspecialist.nl voor 
jouw wandelspullen.

•

Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaan-
gevende merken en de beste lokale outdoorspecialisten.
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We zien het steeds vaker, artrose in de enkel. Een zeer vervelende pijn, maar wat is het 
eigenlijk? Artrose is slijtage van het kraakbeen in gewrichten. Een gewricht is een plek 
waar twee of meer botten bij elkaar komen en waartussen beweging mogelijk is. Bekende 
gewrichten zijn: enkel, knie schouder en pols. In deze column verdiepen we ons wat meer 
in het enkelgewricht. 

SLIJTAGE IN 
DE ENKEL. 

COLUMN
PODOLOGIE

Om beweging van botten ten opzichte van elkaar pijn-
loos te laten verlopen, heeft ons lichaam kraakbeen 
aan het einde van de botten toegevoegd. Dit kraakbeen 
zorgt ervoor dat de botten soepel langs elkaar kunnen 
bewegen. Bij enkelartrose is er sprake van kraakbeen-
schade of slijtage in het enkelgewricht. Helaas is deze 
slijtage normaal bij het ouder worden, maar bij artrose 
is er sprake van overmatige slijtage van het kraakbeen 
waardoor de botten langs elkaar schuren en het li-
chaam kan dit niet meer repareren. 

Doordat de botten langs elkaar glijden kunnen er bot-
uitstulpingen ontstaan aan de randen van het gewricht 
ook wel osteofyten genoemd. Deze osteofieten maken 
beweging van het gewricht nog moeilijker en pijnlijker 
waardoor de enkel dik kan worden. 

MOGELIJKE OORZAKEN VAN ARTROSE IN DE ENKEL
• Enkelfractuur, vaak ontstaat artrose nadat er een
 breuk is ontstaan. Een enkelbreuk gaat vaak samen
 met kraakbeenschade. 
• Ontstekingen 

WELKE KLACHTEN ONTSTAAN ER DOOR ARTROSE 
IN HET ENKELGEWRICHT
Artrose in de enkel zorgt vaak voor een pijnlijke enkel 
bij beweging. Daarnaast kan de enkel opzwellen en kan 
er pijn ontstaan na inspanning. 

HOE WEET IK OF IK LAST HEB VAN ARTROSE 
IN MIJN ENKELGEWRICHT? 
De beste manier om artrose in het enkelgewricht vast 
te stellen is door het maken van een röntgenfoto. Het 
enkelgewricht (bovenste spronggewricht) zit vlakbij 
het onderste spronggewricht. Met een röntgenfoto is 
het goed te zien of er slijtage van het kraakbeen in een 
van de gewrichten zit. 

IK HEB ARTROSE IN MIJN ENKELGEWRICHT, WAT NU? 
Artrose is natuurlijk niet fijn maar gelukkig zijn er een 
aantal dingen die je kunt doen om de pijn te verlichten; 
• Beperk de mate van beweging van het gewricht. 
 Door het dragen van schoenen met een stevige
 schacht en een stevige zool die goed afwikkelt 
 voorkom je onnodige beweging van het gewricht.
 Hierdoor hoeft jouw enkel minder hard te werken
 waardoor de klachten beperkt blijven. 
• Zorg voor een goed ondersteunende zool; als je ervoor
 zorgt dat het “fundering” van jouw voeten (de zool)
 stevig genoeg is, verminder je de beweging in het 
 gewricht waardoor de pijn minder zal zijn.

Ondanks dit vervelende 
probleem wens ik jullie nog 

vele mooie kilometers.

column

Rene Vos 

Deze column is 
geschreven door 

René Vos. Hij is 
sportpodoloog en 

geeft kundig advies 
bij de aanschaf van 

comfortabele sport- 
en wandelschoenen. 

René Vos is tevens de 
trotse eigenaar van 

twee outdoor- en 
sportzaken in Gorssel 

en Apeldoorn.
www.rene-vos.nl

•

Ga voor een goed advies naar:

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.
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BANKS FAMILY
Mensen wandelen om verschillende redenen. Om fit te blijven, om tot rust te komen of uit liefde voor 

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

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

zeer comfortabel af te leggen.

BANKS LOW 
Comfortabele lage variant van de wandelklas-

sieker Banks. De ‘Futura’ tongconstructie maakt 

een makkelijke instap mogelijk en past zich snel 

aan de natuurlijke anatomie van je voet aan.

Door de uitbreiding van pasvormen binnen de Banks familie met vier verschillende leesten - 

standaard, Narrow, StraightFit Extra en Bunion voor een hallux valgus - past de Banks iedereen! 

BANKS  
Een comfortabele trekkingschoen, voor wande-

lingen op vlak terrein tot en met lichte hutten-

touren. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet 

voor een verbeterd loopcomfort. 

De Banks biedt puur wandelgenot.

• Goede demping door de verstevigde PU-tussenzool, hoogwaardige inlegzool

• Soepele afrolbeweging voor een aangenaam loopcomfort

• Hoogwaardig nubuck en suède

• Hoogste kwaliteit ‘Made in Europe’ en verzoolbaar

• Voering uit soepel leer of Gore-Tex

• Verkrijgbaar in een specifieke heren- of damesleest
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BANKS FAMILY
Mensen wandelen om verschillende redenen. Om fit te blijven, om tot rust te komen of uit liefde voor 

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

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

zeer comfortabel af te leggen.

BANKS LOW 
Comfortabele lage variant van de wandelklas-

sieker Banks. De ‘Futura’ tongconstructie maakt 

een makkelijke instap mogelijk en past zich snel 

aan de natuurlijke anatomie van je voet aan.

Door de uitbreiding van pasvormen binnen de Banks familie met vier verschillende leesten - 

standaard, Narrow, StraightFit Extra en Bunion voor een hallux valgus - past de Banks iedereen! 

BANKS  
Een comfortabele trekkingschoen, voor wande-

lingen op vlak terrein tot en met lichte hutten-

touren. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet 

voor een verbeterd loopcomfort. 

De Banks biedt puur wandelgenot.

• Goede demping door de verstevigde PU-tussenzool, hoogwaardige inlegzool

• Soepele afrolbeweging voor een aangenaam loopcomfort

• Hoogwaardig nubuck en suède

• Hoogste kwaliteit ‘Made in Europe’ en verzoolbaar

• Voering uit soepel leer of Gore-Tex

• Verkrijgbaar in een specifieke heren- of damesleest
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Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaangevende 
merken en de beste lokale outdoorspecialisten.

En dat alles bij jouw outdoorspecialist.

SHOP NU OOK
ONLINE BIJ 
JOUW LOKALE 
OUTDOOR
SPECIALIST 

•

n   Een compleet assortiment  
van de beste merken 

n   Kwaliteit en service

n   Snelle levering en gratis  
bezorging vanaf € 50,-

n   Passie voor jouw buitenactiviteiten

n   Lokale betrokkenheid 

n   Innovatief en voorloper in duurzaamheid

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

OUTDOOR


