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TORSBY LOW SF EXTRA GTX IN HET KORT:
• Een hoogwaardig bovenwerk van duurzaam suède,- en nubuckleer 

• Gripvaste HANWAG ‘Endurance Hike’ loopzool met 10% gerecycled rubber

• Straightfit Extra leest met meer ruimte in het voorvoetbereik waardoor een rechte positie 

van de grote teen mogelijk wordt gemaakt

• Waterdichte en ademende GORE-TEX voering

• ‘Made in Europe’, materialen voor 100% afkomstig van Europese leveranciers

TORSBY LOW SF EXTRA LADY GTX     Rose/Asphalt   . TORSBY LOW SF EXTRA LADY GTX     Asphalt/Ocean   .

TORSBY LOW SF EXTRA GTX    Asphalt/Dusk    , TORSBY LOW SF EXTRA GTX    Black/Asphalt    ,

COMFORTABELE,  
FLEXIBELE HIKINGSCHOEN

WWW.HANWAG.NL

Multifunctioneel, hoogwaardige kwaliteit en uiterst comfortabel – de TORSBY LOW SF EXTRA GTX

met zijn bijzonder comfortabele leest is een lage wandelschoen met een moderne look voor lichte

wandelingen. Met een waterdicht GORE-TEX membraan en een bovenwerk van duurzaam suède,-

en nubuckleer is hij ontworpen om het hele jaar door – bij vrijwel elk weertype – te dragen.

Buiten zijn, genieten van de frisse lucht en bewegen versterkt lichaam en geest. Ook – of vooral juist 

– bij minder goede weersomstandigheden. Daarom wandelen steeds meer mensen het hele jaar door 

en niet alleen in de zomer. En met de TORSBY LOW SF EXTRA GTX lichtgewicht wandelschoen is dat 

puur plezier. Met zijn comfortabele leest en hoogwaardige materiaalcombinatie voldoet deze lage 

wandelschoen ruimschoots aan de eisen van wandelaars die niet op zoek zijn naar sportieve extremen 

maar vooral graag comfortabel onderweg zijn. De attractieve TORSBY LOW SF EXTRA GTX is de ideale 

metgezel voor lichte tot middelzware wandelingen en eenvoudige trekking tochten in het middelgebergte.  

De combinatie van de gripvaste HANWAG ‚Endurance Hike‘ loopzool, de waterdichte en ademingsactieve 

GORE-TEX voering en het hoogwaardige bovenwerk vormt de ideale basis voor ontspannen uitstapjes in 

de natuur.

TORSBY LOW SF EXTRA GTX

STRAIGHTFIT
EXTRA
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•

Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaangevende 
merken en de beste lokale outdoorspecialisten.
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34.

36.6 redenen
voor een 
herfstwandeling

Hike Your Local 
Mountain

Een unieke 
samenwerking

In de herfstmaanden wordt het 
in de regel een stuk stiller op de 
Nederlandse wandelpaden. Met de 
kortere dagen en grauwe luchten, is 
het immers wat moelijker om jezelf 
te motiveren om naar buiten te gaan. 
Toch is de herfst juist hét seizoen om je 
wandelschoenen aan te trekken.

In Nederland zijn dan misschien geen echte bergen, maar hoogtemeters 
maken kun je overal! Daarom gaan we, samen met het Zwitserse merk 
On, de uitdaging aan om zo veel mogelijk hoogtemeters te maken tijdens 
een heerlijke wandeling in de natuur.

Outdoorspecialist.nl is een 
unieke samenwerkingsvorm 
in de outdoor retailbranche. 
Zelfstandig opererende 
winkels uit heel Nederland 
die gespecialiseerd zijn in 
outdoor en BUITEN GEWOON 
GOED zijn in service en 
deskundigheid, hebben zich 
inmiddels al aangesloten. 

Wat is duurzaam?
8.
Bijna driekwart van de Nederlanders 
maakt zich zorgen over de verandering 
van het klimaat. Maar het gekke is, dat 
minder dan de helft van de Nederlanders 
zich ook daadwerkelijk verantwoordelijk 
voelt voor klimaatverandering.

30.
Ontdek ongerept
Zuid-Costa Rica
Bij het eerste ochtendgloren komt de 
jungle om je heen tot leven. De apen 
brullen luid vanuit de boomtoppen. 
Kleurrijke vogels tjilpen en fladderen 
in het rond en op de grond schiet een 
tapir al snuffelend voorbij op zoek naar 
zijn ontbijt. Ja, je bent in Costa Rica!

Traditionele herfst 
in de Alpen
De herfst is een belangrijke periode in de Alpen. 
Van oudsher waren de meeste Alpenbewoners boer. Dat 
betekende dat in de nazomer en de vroege herfst hard 
gewerkt moest worden om de oogst binnen te halen.
Veel tradities draaien om het vieren van een succesvolle 
oogst, en uiteraard ook de dankbaarheid daarvoor.

•

Buiten Gewoon Goed is een
 uitgave van Outdoorspecialist.nl
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VISUEEL EERBETOON 

CRUCIALE VROUWEN IN DE SURFGESCHIEDENIS

HET WILDE WESTEN 

PIONIEREN IN DE 21E EEUW

SALT MEETUPS

WE MÓGEN WEER!
ANDREA MASON

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE GRENS

LASSO’S LOS! 

10 TIPS VOOR DE POLDERCOWBOY

I n s p i r a t i o n  f o r  t h e  m o d e r n  e x p l o r e r
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16E JAARGANG • € 10 

ZOMER 2021 • GETSALT.COM 

@SALTMAGAZINE 

 

ROUTE 66 

DÉ MANIER OM HET WALHALLA TE BEREIKEN

HET WILDE OOSTEN 

SALLANDSE HEUVELRUG
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KOKEN MET VUUR 
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KOKEN MET VUUR 

OVER HOUT, VUUR, ROOK EN GIETIJZER

#76
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Outdoor lifestyle  •  Creative Culture  •  Inspired by Nature  •  Sustainable living
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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

omslag salt zomer 20.indd   1

10 juni 2020   13:19
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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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U I T  D E  A S  H E R R E Z E N

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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KEIHARD TRAINEN

NATASHA
BLOEMHARD 

COLUMN

Een artikel en een boek hebben mij sinds afgelopen 
zomer weer even helemaal op scherp gezet: het ar-
tikel van Tijn Touber, ‘wat weten dieren dat wij niet 
weten?’, en het boek van de big wave surfer Laird 
Hamilton, Force of Nature. Beiden deden mij reali-
seren hoe weinig ook ik eigenlijk naar mijn zintui-
gen ‘luister’. “95% van de mensen die iets overkomt, 
heeft dat van tevoren voelen aankomen”, vertelt 
Laird in zijn boek. Slik! 

Reuk, zicht, gehoor, smaak, aanraking én je basale 
dierlijke instinct, zijn de zes zintuigen die we al mil-
joenen jaren nodig hebben om te overleven. Maar 
in onze moderne maatschappij delven ze massaal 
het onderspit. Wij laten ons liever leiden door onze 
verstandelijke vermogens waarover wij mensen als 
enige diersoort beschikken. De ironie is echter dat 
wij ook het enige dier zijn die zulke onverstandige be-
slissingen neemt. Daarnaast vertrouwen we meer en 
meer op de technologie, zoals slimme horloges, gps 
en talloze apps die ons op de hoogte houden van ‘hoe 
het met ons gaat’.

Het negeren van je zintuigen, instincten of, zoals 
Tijn het noemt, je onbewuste intelligentie, keert zich 
vroeg of laat tegen je. De methode van Laird om je 
bij de les te houden, sprak mij aan. Net als zijn spier-
bundels traint hij ook dagelijks zijn zintuigen. Elke 
dag een andere. “Hoe minder gebruik je maakt van je 
zintuigen, des te minder je ze ook hebt, je zintuigen 
raken immers verveeld, vallen in slaap en laten je dus 
ook in de steek op de momenten dat je ze nodig hebt”, 
zegt hij. Probeer het maar eens; een dag lang alle ge-
luiden of geuren in je omgeving op te vangen. Naar 
dingen te kijken die je normaal gesproken over het 
hoofd zou zien, maar die er wel zijn. Of aanrakingen 
te analyseren. Of alle smaken in je mond te benoe-
men. Hoe meer je hier mee speelt, des te bewuster 
je van de aanwezigheid ervan bent en hoe beter je 
wordt. 

Ik wens je veel gevoel.

Natasha Bloemhard | Hoofdredacteur
natasha@getsalt.com 
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Duurzaam

Bijna driekwart van de Nederlanders maakt zich zor-
gen over de verandering van het klimaat. Maar het 
gekke is, dat minder dan de helft van de Nederlanders 
zich ook daadwerkelijk verantwoordelijk voelt voor 
klimaatverandering. Er lijkt dus een kloof te bestaan in 
het hebben van zorgen over het klimaat en de verant-
woordelijkheid hierover.

Wat iemand als duurzaam ziet, verschilt ook nog per 
persoon. De één ziet iets als duurzaam wanneer het 
met dierenwelzijn te maken heeft, de ander ziet iets 
als duurzaam wanneer er zo min mogelijk broeikasgas 

wordt uitgestoten bij de productie. Er is hier geen goed 
of fout, maar deze zaken kunnen wel met elkaar conflic-
teren. De VN (Verenigde Naties) heeft duurzaamheid als 
volgt geformuleerd: ‘Duurzame ontwikkeling is de ont-
wikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, 
zonder het vermogen van de toekomstige generaties om 
in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. 

Maar hoe zorg jij nu dat je bewuster en ecologisch ver-
antwoord gaat leven? Met goede keuzes op het gebied 
van vervoer, eten en spullen kun je al een verschil ma-
ken. Over enkele tientallen jaren is het aardgas op en 
moeten we over op duurzame energie om onszelf niet 
afhankelijk te maken van andere landen. Om spaar-
zaam met de wereld om te gaan, is het goed om ver-
duurzaming te stimuleren. Een mooie ontwikkeling is 
dat iedereen bij zichzelf te rade gaat wat zij kan en wil 
gaan doen. Door kleine dingen te doen, valt er al best 
wat winst te behalen. Hoe zorg je ervoor dat je minder 
belastend bent voor de natuur? 

PRODUCEER ZO MIN MOGELIJK AFVAL
Zwerfafval is één van de grootste ergernissen voor 
vakantiegangers. Zelfs op de meest ongerepte plekken 
kun je nog zwerfafval tegenkomen. Zakdoekjes, wik-

kels van snoep en energierepen en plastic flesjes, je 
komt het overal tegen. Vaak is het er niet eens ‘expres’ 
neergegooid, maar bijvoorbeeld weggewaaid uit een 
jaszak of een openstaande prullenbak. Dit is makkelijk 
te voorkomen door zelf minder plastic mee te nemen. 
Bijvoorbeeld door je energierepen zelf te bakken en te 
verpakken of een goede herbruikbare en duurzame 
outdoor-fles mee te nemen. 

VERBRUIK MINDER ENERGIE
Zuiniger zijn met water en elektriciteit is een goede 
manier om significante duurzame stappen te zetten. 
Maak gebruik van zonne- en windenergie. De zon is een 
schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de 
energie van de zon benutten met zonnepanelen of een 
zonneboiler op je dak. Ook windenergie is schoon en af-
komstig uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot 
is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. En vang 
je regen op in een regenton, dan kun je het later mooi 
gebruiken om de planten water te geven. 

LAAT DE AUTO VAKER STAAN EN VLIEG MINDER
Snel naar het startpunt van een wandeling: dan pakken 
we de auto. De auto is een makkelijke manier om op je 
plaats van bestemming te komen. Met de auto rijd je 
simpel van je verblijf naar het begin- en eindpunt van 
die ene mooie wandelroute. Helemaal tijdens vakanties 
is het pakken van de auto verleidelijk; je wilt immers 
zo snel mogelijk aan die wandeling beginnen. Kijk in 

plaats van naar de auto eens goed naar het openbaar 
vervoer. Biedt het nemen van een trein of bus niet 
juist datgene waarom je vakantie viert: rust, ont-

BUITEN GEWOON GOED Duurzaam

DUUR
Wat is

ZAAM?
Wij houden van buiten en buiten houdt van ons. Als er ergens een plek is 

waar we bij de oorsprong van onszelf terechtkomen, dan is het buiten. 
Niet voor niets krijgt men steeds vaker een goede wandeling op 

doktersrecept voorgeschreven. De lucht en het groen heeft een helende 
werking. We maken ons in steeds grotere mate zorgen om het klimaat. 

“Gebruik 
bijvoorbeeld 

een goede 
herbruikbare en 

duurzame 
outdoor-fles 
in plaats van 

plastic flesjes.”

“Duurzame ontwikkeling is 
 de ontwikkeling die aansluit 
 op de behoeften van het heden
 zonder het vermogen van de
 toekomstige generaties om 
 in hun eigen behoeften te
 voorzien in gevaar te brengen”.
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spanning en nieuwe plekken ontdekken? In Nederland 
start bij bijna ieder station een verrassende wandeling, 
een ideale combinatie van comfort, gemak en toegan-
kelijkheid. 

Veel vakantieregio’s bieden passen aan waarmee je als 
toerist voordelig van het openbaar vervoer én kabel-
banen gebruik kan maken. Zo kun je tijdens je vakantie 
de auto even laten staan. De laatste jaren zijn de trein-
verbindingen van ons land flink verbeterd en er rijden 
meerdere comfortabele nachttreinen vanuit ons land 
direct richting de bergen. Bijkomend voordeel in plaats 
van een vermoeiende autorit: je komt uitgerust aan. 
Daarnaast heb je onderweg al kunnen genieten van 
prachtige vergezichten en ook fijn: je hoeft je geen zor-
gen meer te maken of je auto wel veilig staat. 

GROENE ACCOMMODATIE
Toegegeven, het is optimaal ontspannen als je tijdens 
je vakantie in de watten wordt gelegd in een luxe ho-
tel. Maar een luxe resort is niet altijd de meest milieu-
vriendelijke bestemming. Je kan ook voor een groene 
bestemming kiezen, een plek waar het toerisme klein-
schalig gehouden wordt.

Het Waddengebied wil in 2030 één van de duurzaamste 
bestemmingen van Europa zijn. Met andere woorden: 
een leefgebied én vakantiebestemming waar duurzaam 
eten, drinken, slapen, reizen en recreëren de norm is. 
Het zoeken van een duurzame vakantiebestemming 
zal de voorpret voor een wandelbestemming een nieu-
we dimensie geven. Een goede voorbereiding wordt een 
zoektocht die niet alleen even leuk is als anders, maar 
ook nog eens goed voor het milieu. 

KOOP BEWUST
Duurzaam consumeren is eenvoudig. Door duurzame 
consumptie is het mogelijk om geld te besparen en om 
bewust om te gaan met het milieu. Duurzaam consume-
ren betekent dat u consumeert zonder dat dit nadelig is 
voor mens en milieu. Bijvoorbeeld door producten te ko-
pen met een duurzaam keurmerk. Of producten die na 
gebruik een goede bestemming krijgen. 

Duurzame producten zijn in het algemeen niet veel duur-
der dan andere producten. Verdiep je in de merken, er is 
veel verschil in de benadering te vinden. Is het product 
kapot maar nog wel te repareren, dan heb je al snel weer 
een voordeel verdiend. Ook is het soms een betere keuze 
om een product te huren of te lenen als je weet dat je dit 
product maar een enkele keer of activiteit nodig hebt.

BUITEN GEWOON GOED Duurzaam

We hebben een grote liefde en respect voor onze planeet.
We passen de lessen die we in de buitenlucht hebben ge-
leerd toe op de serieuze uitdagingen waarmee onze we-
reld wordt geconfronteerd. Van klimaatverandering en 
de druk op kostbare natuurlijke hulpbronnen tot recht-
vaardigheid en kansen voor iedereen. We mikken hoger 
en vinden een betere manier. Het verminderen van de 
impact van onze producten is ingebakken in ons ontwerp-
proces. Net als onze ‘obsessie’ voor goede prestaties.

PRODUCT
Innovatie zit niet achter grote problemen aan. Het zit in alle 
simpele veranderingen. Het verminderen van de impact 
van onze producten is ingebakken in ons ontwerpproces. 
Net als onze obsessie met prestaties.

PLANET
We hebben een diepe liefde en respect voor de planeet en 
werken via onze bedrijfsvoering aan het bestrijden van 
klimaatverandering, het verminderen van afval en het be-
schermen van het milieu.

PARTNER
Het zijn de mensen met wie we werken die het hart van ons 
bedrijf vormen. Onze productie biedt werk aan meer dan 
21.500 mensen wereldwijd. Door nauw contact te houden 
met al onze partners kunnen we flexibel zijn en elkaar on-
dersteunen.

PEOPLE
Wij zijn de geestverwanten. Wij zijn de stemmen die je aan-
sporen. Wij zijn de bergmensen.  Ook zijn we lid van de Fair 
Wear Foundation. Elk jaar ontwikkelen we een plan 
met Fair Wear en onze fabrikanten, gericht op in-
spanningen om verbeteringen in onze toeleverings-
keten te maximaliseren. Het eerlijker maken voor 
degenen die erin werken en andere merken aanmoe-
digen om hun zakelijke praktijken te verbeteren.

Een diepe liefde en 
respect voor de planeet

Bij jouw outdoorspecialist zit duurzaamheid 
hoog in het vaandel. De fabrikanten en merken die 

aan ons verbonden zijn hebben allemaal het thema 
duurzaamheid op de agenda staan. Hier volgen een 
aantal van onze partners die het voortouw trekken 

naar een schonere wereld.
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...door MFS® Vakuum® 
technologie.

De nieuwe definitie van pasvorm.  
Door de temperatuur van het lichaam 

vormt het het MFS® Vakuum® schuim zich 
optimaal naar de vorm van de voet. Om 
een perfecte pasvorm te bereiken is het 

speciale PU-schuim tot in het tenengebied 
van de schoenen verwerkt. De Meindl 
Multigrip® rubber profielzool met PU 

tussenzool zorgt voor maximale demping 
en een perfecte grip.

EPPAN 
Men GTX

EPPAN
Lady GTX



BUITEN GEWOON GOED Duurzaam

Met de nieuwe Traveller MyPlanet collectie brengt 
het Zwitserse SIGG het begrip ‘duurzaamheid’ 
naar een geheel nieuw niveau. Deze herbruikbare 
drinkflessen, gemaakt van 100% gerecycled alu-
minium, combineren duurzaamheid, design en ge-
schiktheid voor het dagelijks leven met een uitste-
kende ecobalans. 

Na slechts vijf keer gebruiken hebben de flessen al 
een betere gemiddelde CO2-balans dan petflessen. 
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van 
deze tijd. De nieuwe Traveller MyPlanet collectie is 
een eerbetoon aan de unieke aard van onze planeet 
en maakt iedereen bewust van de verantwoor-
delijkheid die ieder van ons daarvoor draagt. SIGG 
compenseert alle onvermijdelijke CO2 uitstoot van 
de Traveller MyPlanet flessen door verschillende 
klimaatprojecten te steunen. Hierdoor zijn deze 
drinkflessen klimaatneutraal gecertificeerd. Maar, 
dat is nog niet alles!

100% GERECYCLED ALUMINIUM 
Ken je de term ‘PCR’ al? PCR staat voor Post Con-
sumer Recycling. Nadat een product niet meer 
gebruikt kan worden, wordt het materiaal waar-

van het gemaakt is gerecycled en gebruikt voor 
de productie van nieuwe producten. Het materiaal 
dat SIGG gebruikt voor de Traveller MyPlanet fles-
sen is opnieuw verwerkt aluminium gemaakt van 
bijvoorbeeld gerecyclede hoogspanningsdraden en 
drukplaten. 

Het aluminium komt uit Europa en staat bekend om 
de lange levensduur en het behoud van kwaliteit tij-
dens het recyclingproces. En het belangrijkste: een 
fles van gerecycled aluminium kan na vele jaren 
gebruik weer gerecycled worden! 

Om de CO2-footprint van SIGG ver-
der te verkleinen, heeft het bedrijf 
een begin gemaakt met de over-
stap naar PCR-aluminium voor 
alle aluminium flessen. Tegen 2023 
zullen alle aluminium flessen van 
SIGG gemaakt zijn van 100% gere-
cycled materiaal.
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Goed voor jezelf én het milieu

Terracare® leer is door zijn overtuigende technische 
eigenschappen ideaal voor veeleisende toepassingen. 
Of het nu gaat om ademend vermogen, water-, vlam- of 
scheurbestendigheid: het garandeert altijd het hoogste 
draagcomfort en maximale duurzaamheid. Leder op 
zich heeft uitstekende eigenschappen op het vlak van 
duurzaamheid, elasticiteit en scheurweerstand. 

De resulterende duurzaamheid wordt nog versterkt 
door ons speciale looiproces, waardoor de natuur-
lijke vezelstructuur bijzonder compact blijft zonder te  
verharden.
 
Terracare® leder wordt zo milieuvriendelijk moge-
lijk geproduceerd: dankzij een minimaal verbruik 
van grondstoffen, een transparante herkomst van de 
grondstoffen en een optimaal recyclingpercentage.
 
MINSTENS 30 % MINDER CO2-UITSTOOT
Terracare® leder produceert bij de productie meer dan 
30% minder CO2 dan het industriegemiddelde. Omdat 
de stroom zelf wordt geproduceerd, uit regeneratieve 

bronnen wordt ingekocht of de ontstane CO2-uitstoot 
door ons wordt geneutraliseerd.

TEN MINSTE 97% RECYCLING/TERUGWINNING
Terracare® leder benut 97% van de bij het productie-
proces ontstane bijproducten. Bijvoorbeeld om ze te 
recyclen of opnieuw te gebruiken als biogas, compost, 
kleine leerdelen of gelatine.

TEN MINSTE 40% MINDER WATERVERBRUIK
Terracare® leer verbruikt bij de productie meer dan 
40% minder water dan de industriestandaard. Boven-
dien wordt elke liter met de modernste techniek gerei-
nigd en teruggevoerd in de natuurlijke waterkringloop.
 
100% SCHONE HULPSTOFFEN
Terracare® leder gebruikt bij de productie uitsluitend 
REACH-gecertificeerde (REACH = Registration, Evalua-
tion, Authorisation and Restriction of Chemicals) hulp-
stoffen. Bovendien wordt de omgang met de noodzake-
lijke chemicaliën veel strenger toegepast dan wettelijk 
is voorgeschreven.
 
100% TRANSPARANTE HERKOMST VAN DE GRONDSTOFFEN
Terracare® leder bestaat voor 95% uit Duitse en 5% uit 
Europese grondstoffen. De volledige transparantie van 
de herkomst kan door de leerverwerker te allen tijde via 
QR-code en de Terracare® App geverifieerd worden.

Verantwoordelijk 
geproduceerd leer

Leerlooier 
van o.a.:

Lowa
Hanwag
Meindl



AN (EN)TIRE 
SUCCESS!
CO2-reducerende functionele 
materialen gemaakt van 
gerecyclede oude banden.



Deel je duurzame tip 
en word beloond!

Kijk voor meer informatie op www.outdoorspecialist.nl/nl/blog/

•

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

BUITEN GEWOON GOED Duurzaam

De meest 
milieuvriendelijke 
outdoor fabrikant

Om onze mooie wereld te beschermen en te behouden voor volgende generaties, is het belangrijk 
dat we hier continu en vanuit verschillende invalshoeken mee bezig zijn. Dit om de natuur ook mooi 
en toegankelijk te houden voor volgende generaties. Denk eens na hoe dankbaar je bent voor de natuur 
waar je deel van uit mag maken. Als die bewustwording geland is, volgt de verduurzaming bijna vanzelf.

TIP: Naast onze eenvoudige tips zijn wij  benieuwd naar jullie eigen initiatieven. Wat doe jij om 
je footprint zo klein mogelijk te houden? Deel je tip op Facebook of Instagram, tag ons 
@outdoorspecialist en verdien een van de vijf duurzame producten van Vaude en SIGG.

En vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief, de winnaars worden daar bekendgemaakt!

VAUDE is de meest milieuvriendelijke fabrikant van 
functionele producten voor de outdoor- en bikesport 
van Europa. Dit moderne Zuid-Duitse familiebedrijf 
voldoet aan de hoogste milieueisen en neemt haar so-
ciale verantwoordelijkheid wereldwijd zeer serieus. 
Dat betekent dat zij alles wat ze doen op een zo ecolo-
gisch en sociaal eerlijk mogelijke manier doen. Deze 
visie loopt als een groene draad door de gehele organi-
satie. Sinds 2022 is VAUDE met al haar producten we-
reldwijd, klimaatneutraal! 

GREEN SHAPE
De missie om zo duurzaam mogelijk te pro-
duceren is goed te zien aan het VAUDE Green 
Shape label. Green Shape is het VAUDE-label 
voor duurzame uitrusting. Aangezien er 
geen vergelijkbaar systeem is dat dusdanig 
omvangrijk en streng is, hebben zij een ei-
gen zegel ontwikkeld. 

Want elke beweging begint ermee dat 
iemand het voortouw neemt en niet al-
leen praat, maar ook consequent handelt. 
Producten voorzien van het Green Shape 
label worden volgens strenge en transpa-
rante criteria, die de gehele levensloop van 
het product omvatten, milieuvriendelijk  
gefabriceerd.

15

Duurzaam



17

BUITEN
GEWOON

GOED

De herfst is een belangrijke periode in de Alpen. Van 
oudsher waren de meeste Alpenbewoners boer. Dat 
betekende dat in de nazomer en de vroege herfst hard 
gewerkt moest worden om de oogst voor het inval-
len van de winter binnen te halen en ervoor te zorgen 
dat iedereen, mens en dier, er voor de komende winter 
warm bij zat en voldoende eten had. Maar juist daarom 
is de herfst ook een feestelijke periode. Veel tradities 
draaien om het vieren van een succesvolle oogst, en ui-
teraard ook de dankbaarheid daarvoor. En omdat veel 
van deze feesten zo verankerd zijn in het leven in de 
bergen, kun je er zowel in de dorpen en steden, als in 
de bergen van genieten. Zeker aan de zuidkant van de 
Alpen, waar de temperaturen nog relatief hoog zijn. 

GENIET VAN DE APPELOOGST
In september en oktober worden de appels geoogst. 
Zeker rondom Meran draait alles in de herfst om de 
appels. Tijdens wandeltochten tussen de boomgaar-
den zul je zien dat het een drukte van belang is in de 
boomgaarden, waar heel wat appels geoogst worden. 
En bij veel (vakantie)boerderijen kun je hier volop van 
meegenieten. Bijvoorbeeld tijdens een rondleiding op 
een fruitboerderij, waar boeren je vaak graag alles ver-
tellen over hun werk. En natuurlijk is er ook volop ge-

legenheid om van de oogst te genieten, want de keuken 
hier staat bekend om talloze lekkere recepten waar ap-
pels in verwerkt worden. 

ALMABTRIEB, HET VEE KOMT THUIS
De meest bekende traditie in de nazomer en herfst is 
wellicht de Almabtrieb. In september en oktober (af-
hankelijk van het weer) brengen de boeren hun vee 
van de almen terug naar het dal, vaak in een vrolijke 
optocht. Dat gebeurt het meest in Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland. Je kan dan natuurlijk hoog de bergen in 
om de stoet langs te zien trekken, maar juist in de dor-
pen kun je het beste van het feest genieten. Daar wordt 
de Almabtrieb vaak omgeven met allerlei leuke dorps-
feesten. Laat je trouwens niet bedriegen door de Duits-
talige naam van de Almabtrieb. In de Franstalige delen 
van Zwitserland wordt dit gewoon Désalpe genoemd. 

In het Zwitserse Justital vindt voorafgaand aan de Al-
mabtrieb nog een ander bijzonder feest plaats. Tijdens het 
traditionele Chästeilet gaan mensen juist eerst nog even 
de bergen in. Volgens de traditie wordt de kaas die de af-
gelopen zomer van de melk gemaakt is, onder de boeren 
verdeeld. Bij het feest horen wandeltochten vanuit het 
dal naar de Spicherberg, waar het feest plaatsvindt.

BUITEN GEWOON GOED Tips voor een traditionele herfst in de AlpenBUITEN GEWOON GOED Tips voor een traditionele herfst in de Alpen

TIPS VOOR EEN 
TRADITIONELE HERFST IN

DE ALPEN
De herfst is een heerlijk wandelseizoen. Niet alleen kun je in 
de bergen genieten van een bijzondere periode en prachtige natuur, 
in de dorpen en steden kun je allerlei bijzondere tradities beleven! Dat 
maakt de herfst een prima seizoen om stad en natuur te combineren. 

Veel tradities draaien om het vieren van 
een succesvolle oogst, en uiteraard ook 

de dankbaarheid daarvoor. 
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KASTANJEFEESTEN
In delen van Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje 
worden elke herfst kastanjefeesten gevierd. Als de 
tamme kastanjes geoogst zijn, worden ze gepoft en lek-
ker opgegeten. Tijdens het feest geniet je niet alleen van 
de kastanjes, maar in de dorpen ook van markten, mu-
ziek, lokale lekkernijen en uiteraard veel gezelligheid! 
Feesten vind je veel in Ticinio (Zwitserland) en in Zuid-
Tirol (Italië) waar de tamme kastanjes eeuwenlang een 
belangrijk deel van de voedselvoorziening waren. Die 
feesten vinden vaak op markten in de dorpen plaats, 
maar in sommige gebieden zijn er ook heuse kastan-
jetochten, waarbij je wandelend langs allerlei plekken 
komt waar je kan genieten van de lokale specialiteiten 
die van de kastanjes gemaakt worden. 

TRADITIONEEL TÖRGGELEN
Een andere traditie die echt typisch is voor Zuid-Tirol, 
is törggelen. Als de eerste jonge wijn klaar is voor con-
sumptie, wordt daar -natuurlijk- lekker van genoten. 
De traditie zou zijn ontstaan doordat de wijnboeren de 
wijn die gemaakt werd van hun net geoogste druiven, 
alvast proefden en daar een feestje van maakten. Bij het 
törggelen komt natuurlijk niet alleen de wijn op tafel, 
maar wordt er genoten van veel meer lekker eten. De 
traditie is bekend in Zuid-Tirol, maar je kan er op meer 
plekken van genieten. Extra leuk is het, om vooraf-
gaand aan een avondje törggelen een stevige tocht tus-
sen de wijnranken te maken. 

Genieten van wijn kan trouwens op veel meer plekken 
in de Alpen. Ook in Zwitserland wordt er genoten van 
de jonge wijn. Bijvoorbeeld tijdens de grote wijnfeesten 
in Neuchatel. 

Neuchatel Zwitserland  |  Shutterstock

Gepofte kastanjes  |  Shutterstock

OKTOBERFEST
Het Oktoberfest is wellicht een van 
de meest bekende herfsttradities. Het 
feest staat tegenwoordig vooral be-
kend als het feest waarbij talloze men-
sen in traditionele kleding zich te goed 
doen aan enorme hoeveelheden bier. 
Van origine wordt tijdens het feest ei-
genlijk de trouwdag van de Beierse ko-
ning Ludwig I gevierd. Daardoor vindt 
de meest bekende en grootste vie-
ring van het Oktoberfest in München 
plaats, maar op veel meer plekken in 
de Duitstalige gebieden van de Alpen 
wordt het feest gevierd. 
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FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM - DEVELOPED TO SUPPORT ATHLETES TO

MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

WOOLTECH LIGHT

· Natuurlijke materialen voor bescherming 
 bij warme en koude buitentemperaturen

· Houdt het lichaam aangenaam warm 
 dankzij de merinowol en heeft ook een 
 geur-neutraliserend effect

· Perfecte vochtigheids- en temperatuur-
 regulering, dankzij een tweelaags ontwerp

· Combinatie van merinowol en de meest 
 hoogwaardige, functionele materialen

· Perfecte pasvorm voor maximale 
 bewegingsvrijheid

Singlet MEN
(Art. 33231)

FALKE TK2 Wool MEN
(Art. 16394)

Boxer MEN
(Art. 33232)

Shortsleeved Shirt WOMEN
(Art. 33460)

FALKE TK2 Wool WOMEN
(Art. 16395)

Panties WOMEN
(Art. 33462)

FALKE TK2 WOOL

· Het beste comfort voor wandelingen 
 over gemakkelijk begaanbaar terrein, 
 tijdens koude weersomstandigheden

· Extra groot gehalte aan merinowol, 
 voor de beste warmte-isolatie

· Medium polstering, voor aangepaste 
 bescherming en goed contact met de 
 schoen

· Perfecte temperatuur aan de voeten, 
 door drielaags constructie

· Optimale pasvorm, door rechter 
 en linker polstering en tenenbox
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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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Wandelen in het

Smeetshof
In het Smeetshof loop je op de grens tussen België en Nederland. Je wandelt er 
langs bossen, moerassen, weilanden en beken. Uitkijkpunten, vogelkijkhutten en 
knuppelpaden gunnen je een unieke blik in het verrassende stukje Kempen-Broek. 
Het Smeetshof maakt deel uit van het Kempen-Broek, een meer dan 11.000 ha 
groot grensoverschrijdend netwerk van natuurgebieden. Aan de Nederlandse 
kant loopt het gebied naadloos over in het Wijffelterbroek, dat beheerd wordt door 
Natuurmonumenten. Naaste buren van het Smeetshof zijn de Luysen- Sint-
Maartensheide in de vallei van de Abeek in Bree. Aansluitend beheert het Limburgs 
Landschap het Stramproyerbroek en de Zig-Goor in Kinrooi.

Bron: www.natuurpunt.be
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Eind jaren ’90 was het Smeetshof een vervallen hoeve in een ontoegan-
kelijk jachtdomein. De Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Bocholt 
en Natuurpunt bouwden het om tot een uitgestrekt wandelgebied met 
bijzondere moerassen, bossen, hooilanden en heide. De natuur reageer-
de snel positief. Het Smeetshof is dan ook een uitstekende plek om de 
natuur van het Kempen-Broek te verkennen. Grenzeloze natuur, daar 
staat het Smeetshof borg voor.

Het gebied is een overblijfsel van het Bocholterbroek, dat samen met het 
Wijffelterbroek een moerasgebied van 5000 hectare vormde. In 1873 
kwam het latere Domein Smeetshof tot stand. Isabelle de Lescaille 
stichtte er een hoeve en maakte het terrein geschikt voor de landbouw. 
Latere eigenaars waren de gebroeders Smeets, waaraan het domein zijn 
naam dankt. In jaren 1970 kwam het domein in bezit van een industri-
eel, die het omvormde tot maisakkers. In 1999 werd het gebied aange-
kocht door Natuurpunt en in 2004 werd het door de Vlaamse overheid 
heringericht.

VERTREKPUNTEN
Smeetshoeve: Smeetshofweg 1 3950 Bocholt
Bezoekerscentrum Mariahof: Einde Mariahofstraat, 3960 Bree
Hotel-Brasserie De Hoogmolen: Hoogmolenweg 15, 3670 Ellikom

Kijk voor de volledige route
en meer informatie op
www.natuurpunt.be/
natuurgebied/smeetshof 
of scan de QR-code.
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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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Een unieke landelijke samenwerking tussen de toonaangevende 
merken en de beste lokale outdoorspecialisten.
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TIJD 
VOOR 
EEN NIEUW 
PAAR? OUTDOOR

• Verkrijgbaar in normale fit en Wide
• Bovenwerk: Nubuck leer. 
• Voering: Gore-Tex. 
• Loopzool: Vibram Apptrail II.

• Bovenwerk: Nubuck leer. 
• Voering: Gore-Tex. 
• Loopzool: Vibram Apptrail Ws

Lowa Lowa
Camino EVO GTX Mauria GTX 

269.95 269.95
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Bekijk ons hele assortiment
wandelschoenen op 
www.kiwioutdoor.nl
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• Verkrijgbaar in normale fit en Wide
• Bovenwerk: Suede en Synthetisch. 
• Voering: Gore-Tex (100% waterdicht). 
• Loopzool: Hanwag Vibram 
 Integral Light.

• Bovenwerk: Suede. 
• Voering: Gore-Tex (Performance
 Comfort Footwear)
• Leest: L-FLex. 
• Zool: Salix

• Bovenwerk: Suede. 
• Voering: Gore-Tex (Performance
 Comfort Footwear)
• Leest: L-FLex. 
• Zool: Salix

• Verkrijgbaar in normale fit en Wide
• Bovenwerk: Suede en Synthetisch. 
• Voering: Gore-Tex (100% waterdicht). 
• Loopzool: Hanwag Vibram 
 Integral Light.

Hanwag

Scarpa Scarpa

Hanwag
Tatra Light GTX

Mojito Trail GTX Mojito Trail Women GTX

Tatra Ligt Lady GTX

249.95

169.95

• Bovenwerk: Nubuck Leer.
• Voering: Gore-Tex 
• Voetbed: Air Active Soft 
 Print Drysole. 
• Loopzool: Vibram Multigrip 3.

• Bovenwerk: Nubuck Leer.
• Voering: Gore-Tex 
• Voetbed: Air Active Soft 
 Print Drysole. 
• Loopzool: Vibram Multigrip 3.

Meindl Meindl
Bellavista MFS Bellavista Lady MFS

264.90 264.90

169.95

249.95
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EXTRA 
OPENINGSTIJDEN:

18 SEPTEMBER KOOPZONDAG 
(GEOPEND VAN 13:00-17:00 UUR)

30 OKTOBER KOOPZONDAG 
(GEOPEND VAN 13:00-17:00 UUR)

27 NOVEMBER KOOPZONDAG
(GEOPEND VAN 13:00-

17:00 UUR)



BUITEN GEWOON GOED Onderhoud

Ga naar outdoorspecialist.nl voor 
jouw onderhoudsspullen.

•

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.

VERLENG 
DE LEVENS
DUUR 
VAN JE 
REGEN
KLEDING
Niets zo vervelend als verrast worden door een aan-
houdende regenbui. Erger wordt het natuurljk als je 
merkt dat je regenjas je niet langer droog houdt. In-
vesteren in een goede regenjas is belangrijk, maar het 
is net zo belangrijk om er zorg voor te blijven dragen. 
Dit verlengt niet alleen de levensduur van je jas, maar 
zorgt er ook voor dat de waterafstotende en ademende 
eigenschappen optimaal blijven functioneren. De on-
derhoudsroutine is tweeledig en is een eenvoudige 
manier om voor je spullen te zorgen, dit zal je droog 
houden wanneer je van het buitenleven geniet! 

De eerste reden dat je technische regenkleding kan 
falen, is als het vuil wordt. Dit kan zijn van vuil dat in 
de regen wordt meegevoerd, wind of zelfs de opeen-
hoping van zweet en oliën van je lichaam naar de jas. 
Vuil trekt water aan, maar kan ook de vezels van je kle-
dingstuk blokkeren, waardoor het ademend vermogen 
wordt verminderd. Dit is de reden waarom je tijdens 
een inspanning je klam en vochtig kunt voelen in je jas. 
Het regelmatig reinigen van je jas kan dit voorkomen 
en hierbij wordt ook de waterafstotende werking be-
schermd. De eerste stap in je nazorgroutine is schoon-
maken. Het is belangrijk om te reinigen met een techni-
sche reiniger in plaats van een regulier wasmiddel. De 
reguliere wasmiddelen bevatten namelijk verzachters 
die water vasthouden, dit zal hetzelfde effect hebben 
als een opeenhoping van vuil of zweet. Technische rei-
nigingsmiddelen, zoals Nikwax Tech Wash, zullen je 
kleding veilig reinigen en ook voorbereiden voor een 
eventuele behandeling met een impregneermiddel.
Vaak zal enkel reinigen de waterafstotende en ademen-
de eigenschappen voldoende doen heropleven. Echter, 
als de jas na het reinigen toch nog water opneemt dan 
is het tijd om deze opnieuw te impregneren. Impreg-
neermiddelen zoals bijvoorbeeld Nikwax TX. Direct be-
vatten vaak elastische waterafstotende polymeren die 

zich hechten aan textielvezels, waardoor de ruimtes 
tussen open en ademend blijven en toch waterafstoten-
de bescherming bieden. Ze rekken en bewegen mee met 
de stof waardoor het kledingstuk comfortabel blijft. 
Deze coating moet na verloop van tijd opnieuw worden 
aangebracht, dus als je jouw kledingstuk nat voelt wor-
den of als het water niet langer op je jas parelt, zelfs na 
een wasbeurt, is dit een goede indicator dat het tijd is 
om opnieuw te impregneren. Nikwax Tech Wash en TX. 
Direct kunnen beide veilig worden gebruikt in de was-
machine. Ze zijn PFC-vrij, gebruiken geavanceerde elas-
tomeertechnologie, zijn niet getest op dieren en zijn niet 
permanent. Nikwax maakt gebruik van formuleringen 
die maximale effectiviteit leveren en tegelijkertijd de 
impact op het milieu minimaliseren. 
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Onderhoud

Twinpack
TECHWASH / TX.DIRECT
Adviesprijs:

17.50
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De meeste van deze parken kun je zelfstandig bezoe-
ken. Niet alleen via de omzoomde paden, maar door let-
terlijk de natuur in te duiken. Van de bekendere natuur-
parken, zoals Manual Antonio en het nevelwoud van 
Monteverde, tot de minder bezochte parken in het zui-
den van het land. Voor een echte tropisch regenwoud-
experience moet je in Costa Rica zijn.

#HET ECHTE WERK: CORCOVADO NATIONAL PARK
Dichtbegroeide bergen, regenwoud, moerassen, water-
vallen, kolkende rivieren en ruige stranden. In het nog 
relatief onbekende en ruige Corcovado National Park 
kom je het allemaal tegen. Volgens National Geographic 
is dit park één van de biologisch meest intense plekken 
ter wereld. Het park biedt een leefgebied aan wel 200 

BUITEN GEWOON GOED Ontdek het zuiden van Costa Rica
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Bij het eerste ochtendgloren komt de jungle om je heen tot leven. 
De apen brullen luid vanuit de boomtoppen. Kleurrijke vogels tjilpen 
en fladderen in het rond en op de grond schiet een tapir al snuffelend 
voorbij op zoek naar zijn ontbijt. Ja, je bent in Costa Rica! Bijna nergens 
ter wereld kom je op zulke grote schaal zoveel diversiteit tegen. 
Niet voor niks wordt Costa Rica ook wel het groene hart genoemd. 
Als ze ergens goed hebben begrepen dat we niet in maar mét de natuur 
leven, is het wel in Costa Rica. Het land is pionier op het gebied van 
duurzaamheid. En met succes, want een derde van het land bestaat 
uit (beschermde) natuurreservaten en -parken.

Ontdek het ongerepte 
zuiden van Costa Rica

diersoorten, waaronder ook enkele met uitsterven be-
dreigde diersoorten zoals de miereneter, jaguar en spits-
snuitkrokodil. Maar ook wilde zwijnen, kapucijnaapjes 
en talloze tropische vogels sieren hier de natuur. 

Tijdens een wandeling door Corcovado komt de Freek 
Vonk bij jong & oud naar boven. Al turend door je ver-
rekijker kom je ogen te kort. Wil je Corcovado park echt 
goed ervaren, dan is het aan te raden om er meerdere da-
gen te spenderen. Of ga voor de full jungle experience en 
kies voor een meerdaagse trekking met lokale gids door 
het park. Onderweg slaap je in rangerstations midden in 
het woud. Zo val je in slaap bij de geluiden van de jungle. 

TIP: Ook al zijn de meeste parken in Costa Rica zelfstan-
dig te bezoeken, het is zeker aan te raden om minimaal 
één keer samen met een lokale gids op pad te gaan. Je 
lokale gids zorgt er namelijk voor dat de jungle echt tot 
leven komt. Je krijgt uitleg over de oorsprong, biodiver-
siteit, flora en fauna in het park. Hierdoor ga je zelfs de 
kleinste organismen waarderen.

#VOGELPARADIJS SAN GERARDO DE DOTA  
De zwoele, klamme lucht van het sprookjesachtige ne-
velwoud slaat als een warme deken om je heen wan-
neer je door de groene valleien rondom San Gerardo de 
Dota loopt. Dit bijzondere dorpje ligt verborgen in het 
Talamanca-gebergte op 2.200 meter hoogte en is naast 
een hotspot voor vogelliefhebbers ook een walhalla 
voor wandelaars.

In het nabijgelegen Los Quetzales National Park ligt er 
nog eens 5000 hectare natuur aan je voeten. Om je heen 
zoeven kleurige kolibries en staat het bol van tropische 
bloemen en planten. Met een beetje geluk spot je tussen 
al dat groen de Quetzal, de vogel waaraan het park zijn 
naam te danken heeft. 
In het park kun je verschillende hikes maken (van 5 tot 
20 km) die je door de groene natuur en langs de heldere 
Savegre-rivier leiden. Overal om je heen zie je grote 
tropenbladeren en er zijn verschillende watervallen die 
je via hangbruggen kunt bereiken. Wil je extra avon-
tuur, trek dan je wandelschoenen uit en raft over de 
Savegre-rivier. 

#CARIBISCHE SFEREN IN CAHUITA
Het beste van beide werelden combineren, dat kun je 
in Cahuita. Dit dorpje aan de Caribische kust ademt het 
relaxte strandleven en de Caribische sfeer. Je vindt hier 
tropische zandstranden met wuivende palmen om aan 
te relaxen. Net buiten het dorpje ligt het kleinste nati-

onale park van Costa Rica, Cahuita National Park. Dit 
park beschermt en behoudt niet alleen de natuur op het 
land, maar ook de omringde zee is beschermd gebied. 

Je kunt zelfstandig, of met een gids, een wandeling door 
het park maken. Je ziet er een diversiteit aan natuur: 
van weelderige mangrovebossen, regenwoud tot de 
tropische stranden die tot dit park behoren en een wel-
kome afkoeling bieden tijdens je trek. Voor de kust vind 
je uitgestrekte koraalriffen waar je onder begeleiding 
van een gids kunt snorkelen. Als je het water in springt, 
zwemmen de tropische vissen nieuwsgierig naar je toe 
en onder je liggen kreeften en verpleegsterhaaien op de 
zeebodem te rusten. 

Iets ten zuiden van Cahuita ligt het Gandoca Manza-
nillo Wildpark Refuge. Dit natuurreservaat bestaat uit 
tropisch regenwoud en afgelegen witte zandstranden. 
Het park is geliefd bij natuurliefhebbers die hier komen 
voor de yolilo-palmen, het cativo-bos en om apen, vlin-
ders en leguanen te spotten. In de mangrovebossen en 
lagunes leven lamantijnen en dolfijnen, wat dit wild-
park een geliefde duikspot maakt.

#DE WALVISSTAART VAN UVITA
Kies ervoor om iets langer in de auto te blijven zitten en 
net voorbij Manuel Antonio te rijden. Na circa een uur 
hobbelen over de kustroute kom je bij het gemoedelijke, 
en minder bezochte kustplaatsje Uvita. 

Hier vormen rots- en zandformaties in het nabijgelegen 
Marino Ballena National Park bij eb een walvisstaart. 
Zal dat de reden zijn dat hier jaarlijks honderden bult-
ruggen samenkomen? Een wandeling door het park 
brengt je niet alleen dichtbij die bultruggen, maar ook 
naar een stukje ongerepte jungle vol druk kwetterende 
papegaaien, toekans en pelikanen.  

Net ten noorden van Uvita, nabij het plaatsje Dominical, 
vind je midden in het regenwoud de Nauyaca-waterval-
len. Via een aardige wandeling van ca. 4 kilometer kom 
je aan bij twee plateaus van watervallen. Bij het laagste 
plateau is het heldere water de perfecte spot voor een 
verfrissende duik.

TIP: Uvita is ook een mooie tussenstop voor wanneer je 
Corcovado National Park wilt bezoeken. 

De mooiste 
wandelplekken 
in Zuid-Costa Rica:
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lokale gids zorgt er namelijk voor dat de jungle echt tot 
leven komt. Je krijgt uitleg over de oorsprong, biodiver-
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kleinste organismen waarderen.

#VOGELPARADIJS SAN GERARDO DE DOTA  
De zwoele, klamme lucht van het sprookjesachtige ne-
velwoud slaat als een warme deken om je heen wan-
neer je door de groene valleien rondom San Gerardo de 
Dota loopt. Dit bijzondere dorpje ligt verborgen in het 
Talamanca-gebergte op 2.200 meter hoogte en is naast 
een hotspot voor vogelliefhebbers ook een walhalla 
voor wandelaars.

In het nabijgelegen Los Quetzales National Park ligt er 
nog eens 5000 hectare natuur aan je voeten. Om je heen 
zoeven kleurige kolibries en staat het bol van tropische 
bloemen en planten. Met een beetje geluk spot je tussen 
al dat groen de Quetzal, de vogel waaraan het park zijn 
naam te danken heeft. 
In het park kun je verschillende hikes maken (van 5 tot 
20 km) die je door de groene natuur en langs de heldere 
Savegre-rivier leiden. Overal om je heen zie je grote 
tropenbladeren en er zijn verschillende watervallen die 
je via hangbruggen kunt bereiken. Wil je extra avon-
tuur, trek dan je wandelschoenen uit en raft over de 
Savegre-rivier. 

#CARIBISCHE SFEREN IN CAHUITA
Het beste van beide werelden combineren, dat kun je 
in Cahuita. Dit dorpje aan de Caribische kust ademt het 
relaxte strandleven en de Caribische sfeer. Je vindt hier 
tropische zandstranden met wuivende palmen om aan 
te relaxen. Net buiten het dorpje ligt het kleinste nati-

onale park van Costa Rica, Cahuita National Park. Dit 
park beschermt en behoudt niet alleen de natuur op het 
land, maar ook de omringde zee is beschermd gebied. 

Je kunt zelfstandig, of met een gids, een wandeling door 
het park maken. Je ziet er een diversiteit aan natuur: 
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#DE WALVISSTAART VAN UVITA
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plateau is het heldere water de perfecte spot voor een 
verfrissende duik.

TIP: Uvita is ook een mooie tussenstop voor wanneer je 
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De mooiste 
wandelplekken 
in Zuid-Costa Rica:



DE NIEUWE JACK WOLFSKIN HERFSTCOLLECTIE!
Geschikt voor elk type weer. Maak je klaar voor jouw outdoor avontuur.

Kom naar de winkel en ervaar het zelf.

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VIND JE OP: 
OUTDOORSPECIALIST.NL

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 een zeer complete serie in de collectie van Bynolyt en 

Beleef de 
natuur nu nog 

intenser
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BUITEN GEWOON GOED Ontdek het zuiden van Costa Rica

#BAGAGE-CHECKLIST
Ben jij van plan om een rondreis door Costa 
Rica te maken, dan is het slim om goed na te 
denken over welke spullen je in je koffer stopt. 
Het groen is niet voor niets zo groen, In Costa 
Rica wordt je regelmatig verrast door een korte 
maar pittige tropische regenbui. Omdat een 
goede voorbereiding de helft van je vakantie is, 
hebben wij alvast een handige paklijst met nut-
tige outdoorspullen voor je gemaakt:

• Wandelschoenen
• Wandelsokken (dik én dun)
• Dagrugzak met regenhoes
• Lange wandel- of sportbroek (voor tijdens 
 jungletrekkings en tegen de muggen)
• Sneldrogende bovenkleding in laagjes 
 (sportshirtje, overhemd met lange mouwen, 
 fleecetrui)
• Regenjas

• Poncho (altijd handig voor in je tas)
• Hoed of pet (als bescherming tegen de zon)
• 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 

Costa Rica kent ook fijne zandstranden, waar je 
na je trekking door de jungle aan kunt ontspan-
nen. Een zwemoutfit mag dan ook zeker niet ont-
breken in je reistas. 

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

•
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#Een persoonlijk 
plan op maat 
ontvangen? 
Op localherotravel.nl
stel je samen met 
je Local Hero van je 
bestemming jouw 
rondreis samen. 
Neem voor Costa Rica 
rechtstreeks contact op 
met Local Hero Wil en 
ontvang een voorstel 
op maat. 
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Hike Your 
Local 

Mountain

De route van iets meer dan 10 kilometer start en 
eindigt op het Recreatieterrein Holten gelegen in 
het Natuurpark De Sallandse Heuvelrug. Afwisse-
ling is het sleutelwoord van deze wandeling, niets 
is hetzelfde! We starten met redelijk vlakke paden, 
maar al snel is het klimmen en dalen. Niet overdre-
ven, maar de spieren worden wel aan het werk gezet. 
Deze glooiingen en de constante afwisseling van bos 
en heide zorgen voor fantastische vergezichten. 

De paden zijn de ene keer lekker begaanbaar, maar dat 
kan ook ineens omslaan in mul zand of kiezels. Niet al-
leen de wandelaars, maar ook de schoenen gaan dus goed 
getest worden! Ook al bevind je je midden in de natuur, 
stil is het er niet. Door de afwisselende vegetatie bevat 
het gebied een breed scala aan verschillende vogels met 
elk een andere geluid. En als bonus is er voor de opletten-
de wandelaar een grote kans om een hagedis te spotten.

Twee absolute highlights zijn de Sprengenberg en de 
Holterberg. Via de Sprengenberg komen we op een 
hoogte die zich ver boven de boomgrens bevindt 
en dit zorgt voor mooie plaatjes. Na een mooi stukje 
van klimmen en dalen richting de Holterberg wordt 
de wandelaar nog een keer getrakteerd op een mooi 
uitzicht. Hierna wordt de afdaling ingezet en via een 
indrukwekkend kronkelpad komen we uiteindelijk 
weer terug waar we gestart waren.

Tijdens deze wandeling van ongeveer 8 km ontdek-
ken we de bossen van het Leyduin, het Hertenduin, 
het Linnaeusbos en Hartekamp, wisselt de grond van 
verhard naar onverhard en is er een kans dat we een 
aantal mooie vogels en herten zullen spotten. 

We verzamelen op de parkeerplaats van informatie-
punt de Kakeleye (Manpadslaan 1 in Vogelenzang). 
Hier zal een On stand staan met verschillende test-
schoenen om tijdens de wandeling uit te proberen. Na 

3,5 km passeren we dit punt weer en is er de mogelijk-
heid om te wisselen naar een ander model voor dege-
nen die niet kunnen kiezen! Na ongeveer 2 uur zullen 
we terugkeren op de parkeerplaats en zal er wat fruit 
en drinken staan om de dorst te lessen. 

CLOUDWANDER

DOE MEE EN PROBEER ZE 
GRATIS EN  VRIJBLIJVEND UIT 

TIJDENS DE  WANDELINGEN.

DE LOCHEMSE
BERG 9 OKTOBER 2022

ZUID-KENNEMERLAND
16 OKTOBER 2022

Nieuwsgierig geworden? 
Schrijf je dan snel in via 
www.outdoorspecialist.
nl/nl/pages/hike-
your-local-
mountain-winactie/
of scan de QR-code

We organiseren ‘Hike Your Local 
Mountain’ op zondag 9 en 16 oktober. 
Op 9 oktober gaan we dit doen op en 
rond de Lochemse berg en op 16 okto-
ber zoeken we Zuid-Kennemerland. 
Tijdens deze wandelingen kun je de 
wandelschoenen van On gratis en 
vrijblijvend uitproberen. Dit zullen de 
nieuwste modellen Cloudwander en 
Cloudrock zijn.

De schoenen uit het assortiment van 
On zijn licht, hebben een uitstekende 
demping en zijn gemaakt zonder dier-
lijke materialen zoals leer maar met 
een hoge mate van gerecycled polyes-
ter.  We voorzien een begeleide wande-
ling om 10.00 uur en om 13.00 uur.  Men 
kan ook op eigen initiatief de schoenen 
ervaren. 

In Nederland zijn dan 
misschien geen echte 
bergen, maar hoogte-
meters maken kun je 
overal! Daarom gaan we, 
samen met het Zwitserse 
merk On, de uitdaging aan 
om zo veel mogelijk hoog-
temeters te maken tijdens 
een heerlijke wandeling 
in de natuur. 

CLOUDROCK
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EEN 
UNIEKE 
SAMEN
WERKING

Hun assortiment van de beste internationale 
outdoor merken, professionele deskundigheid 
en schat aan ervaring vind je allemaal terug 
op de webshop. Op Outdoorspecialist.nl vind 
je alles wat je nodig hebt voor een actief leven 
buiten de deur. Met een ruim assortiment wan-
delschoenen, kleding, tassen en accessoires van 
topmerken als Lowa, Meindl, Nomad, Rab, Han-
wag en Deuter ben je compleet uitgerust voor 
het avontuur. Of je nu een echte kampeerder 
bent, verre reizen maakt, liever op de fiets stapt 
of actief bent dichtbij huis, voor alle outdoor ac-
tiviteiten kun je terecht op outdoorspecialist.nl. 
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Outdoorspecialist.nl is een unieke 
samenwerkingsvorm in de outdoor 
retailbranche. Zelfstandig opererende 
winkels uit heel Nederland die gespeciali-
seerd zijn in outdoor en BUITEN GEWOON 
GOED zijn in service en deskundigheid, 
hebben zich inmiddels al aangesloten. 
Alle aangesloten winkels staan bekend als 
‘local hero’ in hun eigen regio. 
Outdoorspecialist.nl bundelt de krachten 
van deze lokale specialisten zonder dat deze 
hun zelfstandigheid kwijtraken. 

BUITEN GEWOON GOED MAGAZINE
Naast het gratis outdoor lifestyle magazine 
BUITEN GEWOON GOED Magazine, vol met 
actueel outdoor nieuws, de mooiste producten, 
reisverhalen en handige tips kan je ook op de 
hoogte blijven via Facebook en Instagram. Elk 
seizoen vind je hier ook de leukste winacties, 
van een mooi product tot en met compleet ver-
zorgde reizen. 



SHOP NU OOK 
ONLINE BIJ

JOUW LOKALE 
OUTDOOR

SPECIALIST
•

Outdoorspecialist.nl Outdoorspecialist.nl

OUTDOORSPECIALIST.NL
Shop nu ook online bij jouw lokale outdoorspe-
cialist. Naast het advies en de persoonlijke be-
diening in de winkel is de voorraad van de out-
doorspecialist ook online te verkijgen. Overtuig 
jezelf van het aanbod premium outdoormerken. 
Snelle thuisbezorging en gratis vanaf € 50,-. 

Kijk  snel een op www.outdoorspecialist.nl



THERM-IC
ADV 1/2 PAG.

Voor het verhaal van WOOLPOWER reizen we naar Östers-
und, een stad in midden-Zweden, meer bepaald in het 
uitgestrekte Jämtland. Hier vind je tussen prachtige 
bergen, bossen, meren en rivieren de weverij en de naaia-
teliers van Woolpower. Al sinds 1972 maken eerst Gabriel 
Brånby en vervolgens zijn twee zonen -Daniel en Adam- er 
thermische onderkleding en sokken volgens de strengste 
kwaliteitseisen. Je vindt bij Woolpower wellicht de warm-
ste merino-onderkleding (baselayers), midlayers, sokken 
en accessoires van de hele outdoormarkt.

Aan de basis ligt Woolpowers 'Ullfrotté Original'. De 
breitechniek voor dit materiaal werd oorspronkelijk speci-
aal ontwikkeld op vraag van het Zweedse leger. De onder-
kleding moest bijzonder isolerend, duurzaam en makke-
lijk te onderhouden zijn. Ook vandaag is dit unieke, met 
extra lussen gebreide materiaal nog steeds de basis voor 
de meeste Woolpower producten. Duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt 
Woolpower vanaf haar ontstaan hoog in het vaandel. De 
gehele productie, van garen tot afgewerkt kledingstuk, 
bevindt zich onder één dak en draait 100% op hernieuw-
bare energie. Bovendien wordt restmateriaal op het einde 
van de productieketen gezien als een nieuwe grondstof 
en verwerkt tot o.a. vilten inlegzolen.

hikeaway.be
woolpower.se
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Deze te gekke geisoleerde 
TK wide fles gemaakt 
van 90% gecertifieerd 
gerecycleerd roestvrij 
staal, met astronautenprint, wordt vast en zeker het 
hebbedingetje voor jouw kids om duurzaam en stijlvol het 
nieuwe schooljaar aan te vangen .  Uiteraard is deze fles Bpa-
vrij, lekvrij, makkelijk te  reinigen en onverwoestbaar.

TK WIDE
355ML MET LEK-
VRIJE TWISTDOP

Hot Potatoes to the rescue! Het zachte voetbed in combinatie 
met de stevige buitenzool zorgen voor de ondersteuning 
die jouw voeten (en lichaam) nodig hebben. Comfortabel 
en made in Spain. Vervaardigd van polyester en de zool is 
van natuurlijk rubber met gerecyclede kunststof snippers. 
Met uitneembare inlegzool van 100% gerecycled PU. Hot 
Potatoes zijn koud wasbaar.

Maten: 36 - 42
Artikel: 60903

Maten: 41 - 47
Artikel: 67571

44.9545.95

We volgen de schitterende route van de GR131 op achtereenvol-
gens Tenerife en La Gomera. Goede conditie is vereist, want in 8 
wandeldagen loop je 130 kilometer met zo’n 6000 hoogtemeters. 

Het landschap is zeer gevarieerd en verrassend. Bossen wor-
den afgewisseld met vulkanen, maanlandschappen, lavavelden, 
kalkrotsen en ravijnen. Je overnacht in het Natuurpark van El 
Teide op 2100 meter hoogte en in kneuterige bergdorpjes. Tijdens 
de tocht heb je de mogelijkheid om op de top van El Teide de zons-
ondergang te ervaren. 

Gegarandeerd vertrek! Meer informatie: www.canary-hiking.
com of bel 06-14583173. Volledig georganiseerde trektocht op de 
Canarische Eilanden- GR131 Camino Natural op Tenerife & La Go-
mera- 21 november – 2 december 2022.

LOOP DE 
SCHITTERENDE 
ROUTE VAN DE 
GR131 OP DE 
CANARISCHE 
EILANDEN

www.canary-hiking.com
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1: JE BLIJFT IN BEWEGING
In de herfst koelt de buitentemperatuur flink af en 
wordt het weer een stuk wisselvalliger. Daarom bren-
gen de meeste Nederlanders in deze maanden meer tijd 
binnenshuis door. Hierdoor zet je dagelijks ook minder 
stappen, terwijl het juist belangrijk is dat je het hele jaar 
door voldoende lichaamsbeweging krijgt. Verschillen-
de wetenschappelijke onderzoeken laten namelijk zien 
dat dagelijks een stukje wandelen goed voor je hart 
is, en de kans verkleint op diabetes en hart- en vaat-
ziektes. Daarom kan het zeker geen kwaad om ook de 
herfstmaanden regelmatig de wandelschoenen aan te 
trekken. 

2: HET HELPT JE CONDITIE OP PEIL TE HOUDEN
Komende lente en zomer wil je natuurlijk weer een ac-
tieve vakantie maken, bijvoorbeeld in de Ardennen of 
de Alpen. Als je de bergen in gaat, moet je echter wel 
over een basisconditie beschikken. Dit kan je immers 
niet in een week op je vakantiebestemming opbou-
wen. Daarom kan het een aanrader zijn om in de ‘koude 
maanden’ alvast in eigen land eropuit te trekken voor 
wat langere wandeltochten. Zo houd je je conditie op 
peil, zodat je eenmaal op je vakantiebestemming er 
direct lekker tegenaan kan gaan. Bovendien verklein 
je zo tevens de kans op blessures tijdens je wandelva-
kantie. Aanvullend advies over blessurevrij je conditie 
opbouwen, vind je op www.wandelmagazine.nl.

3: JE LICHAAM VANGT MEER ZONLICHT OP
In de herfst worden de dagen steeds korter. Daarom is 
het in dit seizoen des te belangrijker om genoeg zon-
licht op te vangen. Je lichaam heeft immers licht nodig 
om vitamine D aan te maken, een stofje dat cruciaal is 
voor een goede gezondheid. Deze vitamine heb je niet 

alleen nodig voor sterke botten en tanden, maar bij-
voorbeeld ook voor een goede werking van je spieren 
en immuunsysteem. We halen ongeveer tweederde 
van onze voorraad vitamine D uit het zonlicht. Reden 
genoeg dus om ook in de herfst regelmatig naar buiten 
te gaan. Er geen beter middel hiervoor dan een herfst-
wandeling!

4: HET HELPT TEGEN SOMBERE GEDACHTEN
Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met de zoge-
naamde ‘najaarsdip’. Maar liefst 40% van de Nederlan-
ders geeft aan dat ze in de herfstmaanden minder ener-
gie hebben en dat er vaker sombere gedachten door 
hun hoofd spoken. Een herfstwandeling maken kan 
je helpen om deze negatieve gedachten te verdrijven. 
Tijdens het lopen kan je even de zinnen verzetten en je 
hoofd leegmaken. Bovendien komt er door lichaamsbe-
weging endorfine vrij in je hersenen. Dit zogenaamde 
‘feel good-stofje’ geeft je een blij gevoel en vermindert 
pijn. Zo kunnen herfstwandelingen je helpen om in de 
meer sombere maanden positief te blijven denken.

BUITEN GEWOON GOED 6 redenen voor een herfstwandelingBUITEN GEWOON GOED 6 redenen voor een herfstwandeling

WAAROM EEN 
HERFSTWANDELING 

GOED VOOR JE IS
In de herfstmaanden wordt het in de regel een stuk stiller op de Nederlandse 

wandelpaden. Met de kortere dagen en grauwe luchten, is het immers wat moelijker 
om jezelf te motiveren om naar buiten te gaan. Toch is de herfst juist hét seizoen om 
je wandelschoenen aan te trekken. Niet alleen zijn de bossen in dit jaargetijde op hun 

mooist, maar een herfstwandeling is ook nog eens extra goed voor je gezondheid. 
Wandelmagazine zet de 6 belangrijkste voordelen hier voor je op een rij.

“We halen ongeveer tweederde 
van onze voorraad vitamine D uit 

het zonlicht. Reden genoeg dus 
om ook in de herfst regelmatig 

naar buiten te gaan.”

6 REDENEN
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niet in een week op je vakantiebestemming opbou-
wen. Daarom kan het een aanrader zijn om in de ‘koude 
maanden’ alvast in eigen land eropuit te trekken voor 
wat langere wandeltochten. Zo houd je je conditie op 
peil, zodat je eenmaal op je vakantiebestemming er 
direct lekker tegenaan kan gaan. Bovendien verklein 
je zo tevens de kans op blessures tijdens je wandelva-
kantie. Aanvullend advies over blessurevrij je conditie 
opbouwen, vind je op www.wandelmagazine.nl.

3: JE LICHAAM VANGT MEER ZONLICHT OP
In de herfst worden de dagen steeds korter. Daarom is 
het in dit seizoen des te belangrijker om genoeg zon-
licht op te vangen. Je lichaam heeft immers licht nodig 
om vitamine D aan te maken, een stofje dat cruciaal is 
voor een goede gezondheid. Deze vitamine heb je niet 

alleen nodig voor sterke botten en tanden, maar bij-
voorbeeld ook voor een goede werking van je spieren 
en immuunsysteem. We halen ongeveer tweederde 
van onze voorraad vitamine D uit het zonlicht. Reden 
genoeg dus om ook in de herfst regelmatig naar buiten 
te gaan. Er geen beter middel hiervoor dan een herfst-
wandeling!

4: HET HELPT TEGEN SOMBERE GEDACHTEN
Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met de zoge-
naamde ‘najaarsdip’. Maar liefst 40% van de Nederlan-
ders geeft aan dat ze in de herfstmaanden minder ener-
gie hebben en dat er vaker sombere gedachten door 
hun hoofd spoken. Een herfstwandeling maken kan 
je helpen om deze negatieve gedachten te verdrijven. 
Tijdens het lopen kan je even de zinnen verzetten en je 
hoofd leegmaken. Bovendien komt er door lichaamsbe-
weging endorfine vrij in je hersenen. Dit zogenaamde 
‘feel good-stofje’ geeft je een blij gevoel en vermindert 
pijn. Zo kunnen herfstwandelingen je helpen om in de 
meer sombere maanden positief te blijven denken.
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WAAROM EEN 
HERFSTWANDELING 

GOED VOOR JE IS
In de herfstmaanden wordt het in de regel een stuk stiller op de Nederlandse 

wandelpaden. Met de kortere dagen en grauwe luchten, is het immers wat moelijker 
om jezelf te motiveren om naar buiten te gaan. Toch is de herfst juist hét seizoen om 
je wandelschoenen aan te trekken. Niet alleen zijn de bossen in dit jaargetijde op hun 

mooist, maar een herfstwandeling is ook nog eens extra goed voor je gezondheid. 
Wandelmagazine zet de 6 belangrijkste voordelen hier voor je op een rij.

“We halen ongeveer tweederde 
van onze voorraad vitamine D uit 

het zonlicht. Reden genoeg dus 
om ook in de herfst regelmatig 

naar buiten te gaan.”

6 REDENEN



WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 17,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

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

WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 17,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

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

WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 17,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

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



BUITEN GEWOON GOED 6 redenen voor een herfstwandeling

43

BUITEN
GEWOON

GOED

5: FRISSE LUCHT
Heb jij ook het idee dat de lucht in september en okto-
ber soms frisser lijkt dan in de zomermaanden? Dat 
ligt dan niet aan jou! In de herfst zijn namelijk minder 
zonuren en valt er meer neerslag. Hierdoor gaan zowel 
de temperatuur als de luchtdruk omlaag, waardoor er 
iets meer zuurstof in de lucht komt. Hoewel dit verschil 
medisch gezien verwaarloosbaar klein is, ervaren we 
de lucht zo toch als een stuk frisser. Hierdoor krijg je 
ook meer energie om te gaan bewegen. Dit geldt nog ex-
tra als je last hebt (gehad) van hooikoorts, aangezien er 
in dit jaargetijde nauwelijks pollen zijn.

6: KLEURENPALET IN DE BOSSEN
Misschien klinkt het wat cliché, maar in het najaar no-
digt de natuur écht uit tot wandelen. In de herfstmaan-
den verkleuren de bladeren, waardoor de bossen in een 
aaneenschakeling van prachtige herfsttinten veran-
dert. Maar weinig beelden blijven zo op je netvlies staan 
als de laaghangende herfstzon die door een deken van 
goudgele en warmrode bladeren heen dringt. Even later 
dwarrelen de bladeren naar beneden, waardoor je de 

natuur letterlijk voor je ogen ziet veranderen. Boven-
dien houdt de herfstnatuur allerminst op in de blader-
dekens. Wat denk je bijvoorbeeld van de paddenstoelen 
die langs het pad uit de grond schieten, eekhoorns die 
druk aan het foerageren zijn voor de winter en de trek-
vogels die in de bekende V-formaties naar het zuiden 
vliegen. Genoeg te zien dus! In Wandelmagazine lees je 
vaak handige tips op welke manier je de verschillende 
jaargetijden het best kunt fotograferen.

“In de herfstmaanden 
verkleuren de bladeren, 

waardoor de bossen in een 
aaneenschakeling van 

prachtige herfsttinten 
veranderen.”

Ga naar outdoorspecialist.nl 
voor jouw wandel artikelen.

•

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

outdoorspecialisten.
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Een veel voorkomende blessure bij wandelaars en hardlopers is 
scheenbeenvliesontsteking, ook wel bekend als shin splints. Erg pijnlijk en heel 
vervelend voor iedere sporter. Maar wat is scheenbeenvliesontsteking of beter nog, 
wat kunnen we eraan doen om het te voorkomen of te genezen?

PIJNLIJKE SCHEENBENEN
TIJDENS HET WANDELEN
WAT NU? 

COLUMN
PODOLOGIE

WAT IS SHIN SPLINTS? 
Eigenlijk is shin splints een verzamelnaam voor meerdere blessures rondom het scheenbeen. Shin 
splints wordt in de medische wereld ook wel vaak Mediale Tibiale stress syndroom genoemd. Meestal 
gaat het bij shin splints om een ontsteking rondom het scheenbeen waarbij het scheenbeenvlies ont-
stoken is, veelal met overbelasting als hoofdoorzaak. Shin splints kenmerkt zich door een stekende 
pijn op het scheenbeen bij het lopen/hardlopen. 

column

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

Rene Vos 
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SYMPTOMEN
Wanneer je last hebt van scheenbeenvliesontsteking 
zijn er een aantal symptomen die je kunt ervaren. 
Meest zul je pijn ervaren aan het midden of onderste 
gedeelte van het onderbeen. Deze pijn wordt na belas-
ting steeds vervelender soms zelfs met een opgezet 
onderbeen als gevolg. Over het algemeen zien we de 
volgende symptomen bij scheenbeenvliesontsteking: 
1. Pijn aan het midden of onderste gedeelte van 
 het onderbeen 
2. Spier naar het scheenbeen is pijnlijk 
3. Het scheenbeen is dikker 
4. Tijdens het sporten, aanhoudende pijn 
5. Uitstralende pijn richting knie en enkel. 

OORZAKEN SCHEENBEENVLIESONTSTEKING
Scheenbeenvliesontsteking ontstaat vaak door overbe-
lasting bij wandelaars en of hardlopers. Deze overbe-
lasting kan een aantal oorzaken hebben. 

• Slechte demping van schoenen. Over het algemeen 
kun je zeggen dat wanneer men last heeft aan de voor- 
of achterkant van het lichaam (scheenbeen, knie, kuit 
etc) dat je de oorzaak kan zoeken in slechte demping 
van de schoenen. Bij het landen van de voeten is de klap 
te groot waardoor de voorste scheenbeenspier te hard 
moet werken. 

• Verkeerde stand van de voet bij langdurige inspan-
ning. Mensen met een instabiele voet hebben een gro-
tere kans tot overbelasting van het scheenbeen. Zakt 
jouw voet erg naar binnen en ben je een fanatieke wan-
delaar of hardloper dan is het zeker goed om eens een 
onderzoek te laten doen bij een sportpodoloog. 

• Slecht opgebouwde training. Ga je letterlijk te hard 
van stapel dan kan het zijn dat jouw scheenbenen de 

belasting niet aankunnen. De spier is simpelweg nog 
niet sterk genoeg. Heb je na een stevige wandeling of 
hardlooptraining gevoelige scheenbenen, pas dan op, 
de belasting kan te groot zijn geweest. 

Scheenbeenvliesontsteking is goed te voorkomen, 
draag de juiste schoenen met voldoende demping, 
bouw je training goed op en neem niet te grote passen. 
Krijg je toch last dan kun je het volgende doen om snel 
te herstellen: 

• Neem even rust en pas de intensiteit van je wandeling/ 
training aan. 

• Bij aanhoudende pijn kan shockwave-therapie helpen, 
een bezoek aan een fysiotherapeut kan hier ophelde-
ring bij geven. 

• Compressiekousen; het dragen van compressiekousen 
zorgt ervoor dat de klappen die jouw scheenbenen te 
voorduren krijgen drastisch worden gereduceerd. Heb 
je last van jouw scheenbenen dan is het aanschaffen 
van een paar goede compressiekousen van bijvoor-
beeld Bauerfeind absoluut het overwegen waard. 

• Laat je schoenen beoordelen door een schoenexpert bij 
een van de outdoorspecialisten bij jou in de buurt en/of 
bezoek een sportpodoloog voor het aanmeten van on-
dersteunende zolen. 

 

•

Ga voor een goed advies naar:

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.
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