
In dit nummer o.a.

EEN INTERVIEW MET 
SNOWMAGAZINE
WINTERINSPIRATIE
KIES DE JUISTE  
OUTDOORKLEDING 
CANARY HIKING
6 WINTER 
WANDELTIPS

•

BUITEN GEWOON GOED
M A G A Z I N E

AANGEBODEN DOOR:

OUTDOOR



SCHRIJF JE IN VOOR DE OUTDOORSPECIALIST.NL NIEUWSBRIEF EN MIS NIKS!@OUTDOORSPECIALIST.NL

LOKAAL EN ONLINE.

WINTER
COLLECTIE

DE NIEUWSTE

•

Een unieke landelijke 
samenwerking tussen de 
toonaangevende premium 
outdoormerken en inmiddels 
20 gespecialiseerde
outdoorwinkels in Nederland.

GA SNEL 
NAAR JOUW
OUTDOOR
SPECIALIST 
OF SHOP
ONLINE OP
WWW.OUTDOOR
SPECIALIST.NL



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

Uitgever: ANWR-GARANT Nederland B.V.
Productie: Adcommunicatie.nl 
Chris Thielen | Rik Aarts
Hoofdredactie: Eddy Huissoon 
Redactie: media@outdoorspecialist.nl
Vormgeving: Chris Thielen | Adcommunicatie
Drukwerk: Adcommunicatie
Oplage: Ca. 25.000 exemplaren
Verspreiding: Controlled Circulation
Adverteren: Eddy Huissoon
Eddy.huissoon@anwr-garant.nl

WINTER
2022
 NR. 12

BUITEN
GEWOON
GOED
 MAGAZINE

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen worden in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar 
gemaakt worden in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
print-outs, kopieën, of op welke manier 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. ©2022

In dit 
nummer

Een interview met 
Snowmagazine

Winterinspiratie

6 winter
wandeltips

Kies de juiste 
outdoorkleding!

Hiken op de 
Canarische Eilanden

6.

10.

36.

16.

30.

Met 33 seizoenen is Snow Magazine het 
langstlopende wintersportprogramma 
op de Nederlandse televisie. Wij gaan in 
gesprek met presentatoren Koert-Jan 
de Bruijn en Sophie van Hoytema over 
dit unieke outdoorprogramma.

Weet jij al wat je jouw familie en 
vrienden geeft met de feestdagen?
Bij Outdoorspecialist.nl helpen we je 
graag een handje met een selectie van 
de mooiste outdoorproducten.

Wandelen in een besneeuwd 
skigebied vergt soms wel een net 
iets andere aanpak dan een ommetje 
thuis. Met deze tips maak je van een 
winterwandeling een succes. 

Ongeacht wat je precies in de buitenlucht gaat doen, is het van 
belang dat je je warm, comfortabel en droog aan weet te kleden. In dit 
artikel bespreken we het 3-lagensysteem, zodat jij droog, warm en 
comfortabel jouw outdoor-activiteiten kan blijven doen, zelfs als het 
weer buiten niet mee zit.

Het warme en zonnige subtropische klimaat van de Canarische 
Eilanden is bekend onder vakantiegangers, maar deze eilanden hebben 
nog veel meer te bieden. Het is namelijk ook een hike-paradijs! Met de 
GR131 route, de camino naturalis, wandel je over deze eilanden. Ook 
geven we je de kans een reis te winnen naar het prachtige Gran Canaria 
en jouw wandelavontuur waarheid te maken, lees snel verder!
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NATASHA

BLOEMHARD 
COLUMN

“Jemig, hoe krijgen jullie het toch telkens weer voor 
elkaar om zo’n blad vol te schrijven? Waar halen jul-
lie al die onderwerpen vandaan?” Geloof het of niet, 
maar dit zijn vragen die vaak aan ons als makers van 
Salt worden gesteld. En als ik dan zeg dat we juist al-
tijd te veel onderwerpen hebben waar we graag over 
willen praten en dat we telkens weer, uiteraard met 
gemor en tegenzin, artikelen moeten schrappen of 
doorschuiven, is de verbazing nóg groter.

“Maar ja, jullie maken natuurlijk ook een hoop mee”, is 
dan de reactie. Dat klopt, zeg ik dan, omdat ik een hoop 
mee wíl maken! Vragende ogen; “hoe bedoel je dat?” 
Je hoeft de wereld niet over te reizen om vervolgens 
thuis te kunnen komen met een verhaal, leg ik dan uit. 
Stap je voordeur uit, kijk om je heen, zet je oren open, 
luister, praat, lees en voor je het weet ben je bedolven 
onder de verhalen. Maar als ik dat zeg, voel ik me te-
gelijkertijd zo’n ontzettende wijsneus. Ik kan me na-
melijk gewoon niet voorstellen dat ik iets schokkend 
nieuws zeg of een geheim verklap. Of toch wel? 

Jaren geleden las ik een verhaal met de veelbeloven-
de titel ‘Het geheim van verlichting’. Hierin schrijft 

de auteur over een vermoeide reiziger die bij een wij-
ze koning aan het hof verschijnt en hem smeekt om 
zijn geheim te vertellen. Natuurlijk wil de koning dat, 
maar hij vraagt de reiziger eerst even uit te rusten 
van zijn lange reis. “Wandel door de paleistuinen, eet, 
drink, doe wat je wilt en kom vanavond terug.” 

Op weg naar buiten wordt hij tegengehouden door 
de lakei die hem een kaars in zijn handen drukt met 
de opdracht deze brandend te houden totdat hij de 
koning die avond weer ontmoet. ’s Avonds aan tafel 
vraagt de koning aan de reiziger of hij een mooie dag 
heeft gehad. “Zeker”, antwoordt de man en begint 
enthousiast te vertellen over wat hij allemaal heeft 
gezien, gehoord en gedaan. “Maar”, voegt hij eraan 
toe, “ik was me ondertussen ook steeds bewust van 
de vlam die ik brandend moest houden.” “Aha”, zegt de 
koning, “dan heb je mijn geheim ontdekt!” 

Veel leesplezier en maak van iedere dag
een paleistuinwandeling. 

Natasha Bloemhard | oprichter Salt 
@saltmagazine @natasha_bloemhard

PPAASSSSIIOONN  &&  PPUURRPPOOSSEE
==  HHOOLLYY  SSMMOOKKEE
Wij zijn trail seekers en happy dreamers. 
Sinds onze start in 2006 worden we gedreven door  
onze zucht naar grenzeloze vrijheid om te dwalen. 
 

 Letterlijk en figuurlijk.

Op ons pad ontmoeten we pioniers, vrijbuiters en avonturiers. 
Mensen die nieuwsgierig zijn, doeners, niet bang om het  
‘oude en vertrouwde’ af en toe los te laten. 

 We weten allemaal dat verandering begint 
 aan het einde van de comfort zone. 
 Perfectie komt met de tijd, niet aan het begin.
 Start, waar je ook bent.

Wij geloven namelijk dat ieder mens het vermogen heeft om van 
elke dag een avontuur te maken en tegelijkertijd een positieve 
bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag en morgen. 

Onze missie is om hierbij te helpen. Door verhalen te delen 
en ideeën aan te reiken. Dat doen we door 4 x per jaar een 
tof outdoor lifestyle magazine uit te brengen, wekelijks een 
nieuwsbrief te versturen en verspreid door het jaar Meetups  
te organiseren waar nieuwsgierige avonturiers samenkomen. 

 Om dromen te realiseren en waarde toe te voegen.
 Aan zowel je eigen leven als dat van anderen.

Sluit je dan aan bij de groeiende Salt community, en wij beloven je 
ons beste werk waarbij deuren, harten én ogen opengaan. 

Ga naar getsalt.com (lid worden).Voor slechts € 44 sluit je aan!
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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.
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DE BRUIJN

P R E S E N TAT O R S  VA N

In weer een nieuw seizoen van Snowmagazine nemen 
Koert-Jan de Bruijn, Sophie van Hoytema, Saskia Pieck 
en Patrick van der Graaff de kijker mee naar de mooiste 
skigebieden van Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en 
Italië. Ze zijn zowel op als rond de piste  te vinden. Snow-
magazine is met 33 seizoenen het langstlopende win-
tersportprogramma op de Nederlandse televisie. Een 
programma vol informatie, tips en weetjes over de ver-
schillende skigebieden en wintersport in het algemeen. 

JE BENT O.A. BEKEND VAN/STEL JE EVEN VOOR:
Sophie: Ik ben ‘bekend’ van RTL Snowmagazine. Ik pre-
senteer evenementen, ben dagvoorzitter en maak lied-
jes en cabaret op maat.  Daarnaast vat ik ook congressen 
samen met een knipoog in liedvorm en trouw ik men-
sen. Ik heb ook nog 2 cd’s gemaakt, waarvan er minstens 
1 op spotify staat. Ik ben moeder van 2 supergezellige en 
energieke kinderen van 6 en 9 en samen met hen, mijn 
man en onze Jack Russel woon ik in Amsterdam. 

Koert-Jan: gtst van 2002-2008. Op dit moment presen-
teer ik Snowmagazine, House Vision en Campingtijd 
(nieuwe naam van RTL Kampeert). Allemaal op RTL 4.

HOELANG BEN JE BETROKKEN BIJ HET
RTL SNOW MAGAZINE PROGRAMMA?
Sophie: Sinds 2011 mag ik het met veel plezier presenteren. 
Koert-Jan: Aankomende winter nemen we hopelijk 
mijn 4e seizoen op. En wat dit najaar wordt uitgezonden 
was mijn 3e volledige seizoen. In 2011 en 2012 was ik al 
wel wat afleveringen ingevallen als presentator.

HOE BEN JE BIJ HET PROGRAMMA GEKOMEN?
Sophie: Een goede acteer/presentator-vriendin van mij 
kende de regisseur en vond dit programma helemaal 
iets voor mij. Ik dacht zelf ook altijd als er 1 programma 
is dat ik graag zou willen doen is het RTL Snowmaga-
zine. Zij stelde me voor. Ik mocht een screentest doen 
die goed uitpakte en nu zijn we 11 jaar verder. 

“De combinatie van snelheid, 
vrijheid, gezelligheid en de 

schoonheid van de natuur 
is uniek. Niets lijkt echt 

op wintersport”.

7

Koert-Jan: Ik ben benaderd via via. Zo gaat dat soms. 
En daar hoefde ik niet lang over na te denken, zul je 
begrijpen ;).

HOE LANG SKI JE ZELF AL?
Sophie: Ik ben er echt mee opgegroeid, vanaf mijn 4e, 
dus (ahum) al 44 jaar. 
Koert-Jan: Vanaf m’n 5e jaar.

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN WINTERSPORT?
Sophie: Wat is er niet leuk aan wintersport? De ber-
gen en de natuur, het uitzicht, het gevoel van vrijheid, 
de snelheid, de kou op je gezicht, de gezelligheid van de 
kroegjes en restaurants, de sfeer van de dorpjes, maar 
ook samen spelletjes doen en vooral natuurlijk het spor-
tieve element. 
Koert-Jan: De combinatie van snelheid, vrijheid, gezel-
ligheid en de schoonheid van de natuur is uniek. 
Niets lijkt echt op wintersport.

HOE BEREID JE JE VOOR OP EEN NIEUW SKISEIZOEN?
Sophie: Ik zorg dat ik altijd goed fit ben en mijn been-
spieren train. Verder moet mijn materiaal goed op orde 
zijn, want slecht materiaal (ski’s, schoenen en kleren) 
kan je vakantie verpesten. 
Koert-Jan: Eigenlijk probeer ik het hele jaar door fit te 
blijven door regelmatig te sporten. Gewoon in of om 
het huis. Ik woon aan een mooi park, waar dat goed kan. 
Niet zozeer voor het skië. En uiteraard ben ik heel wat 
weken weg voor het programma. Dus ook weg van m’n 
gezin en andere mensen en dingen die aandacht ver-
dienen. Daar kun je eigenlijk niet goed op voorbereiden. 
Maar gelukkig ben ik ook tijdens de reis niet ineens van 
de aardbodem verdwenen.

BEOEFEN JE NAAST SKIËN NOG ANDERE 
OUTDOOR SPORTEN? 
Sophie: Ja ik hockey, loop af en toe hard en ik boks met 
een trainer altijd buiten.
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is uniek. Niets lijkt echt 

op wintersport”.
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Koert-Jan: Ik ben benaderd via via. Zo gaat dat soms. 
En daar hoefde ik niet lang over na te denken, zul je 
begrijpen ;).

HOE LANG SKI JE ZELF AL?
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Koert-Jan: Vanaf m’n 5e jaar.
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gen en de natuur, het uitzicht, het gevoel van vrijheid, 
de snelheid, de kou op je gezicht, de gezelligheid van de 
kroegjes en restaurants, de sfeer van de dorpjes, maar 
ook samen spelletjes doen en vooral natuurlijk het spor-
tieve element. 
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ligheid en de schoonheid van de natuur is uniek. 
Niets lijkt echt op wintersport.

HOE BEREID JE JE VOOR OP EEN NIEUW SKISEIZOEN?
Sophie: Ik zorg dat ik altijd goed fit ben en mijn been-
spieren train. Verder moet mijn materiaal goed op orde 
zijn, want slecht materiaal (ski’s, schoenen en kleren) 
kan je vakantie verpesten. 
Koert-Jan: Eigenlijk probeer ik het hele jaar door fit te 
blijven door regelmatig te sporten. Gewoon in of om 
het huis. Ik woon aan een mooi park, waar dat goed kan. 
Niet zozeer voor het skië. En uiteraard ben ik heel wat 
weken weg voor het programma. Dus ook weg van m’n 
gezin en andere mensen en dingen die aandacht ver-
dienen. Daar kun je eigenlijk niet goed op voorbereiden. 
Maar gelukkig ben ik ook tijdens de reis niet ineens van 
de aardbodem verdwenen.

BEOEFEN JE NAAST SKIËN NOG ANDERE 
OUTDOOR SPORTEN? 
Sophie: Ja ik hockey, loop af en toe hard en ik boks met 
een trainer altijd buiten.
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Koert-Jan: Ik loop 1 keer in de week hard en daarnaast 
golf ik graag. Bovendien sport ik buiten graag in de 
vorm van circuittraining. 
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een totaal gevoel van vrijheid. Slapen in hutten, back to 
basics en dan de top bereiken. Dat is dan zo’n beloning 
en daarna die eindeloze afdaling…  Geweldig! Ook heb ik 
hele mooie herinneringen aan de skitrips met mijn fa-
milie vroeger en de reisjes met vrienden, heerlijk knal-
len van de berg af. Of de laatste lift moeten halen en dan 
fullspeed zonder te stoppen de laatste afdalingen doen. 
Zo’n kick en totaal verzuurde benen!!! En nu het skiën 
met mijn eigen gezin en te zien hoe mijn kinderen ook 
van de wintersport aan het genieten zijn.  
Koert-Jan: Met stip op nummer 1 was mijn heliskier-
varing in Zwitserland. Ik was met een man of 5 en een 
berggids. We vlogen naar zo’n 3000 m en landden op de 
berg. Vervolgens liepen we met vellen onder de latten 
nog een uur omhoog. Vanaf daar zagen we de Mont-
blanc, de Matterhorn en andere giganten. Fabelachtig 
mooi! Het raakte me diep. En toen moest de geweldige 
free ride afdaling nog beginnen. 

WELK IS JOUW FAVORIETE SKIGEBIED EN WAAROM? 
Sophie: Ik vind het moeilijk kiezen. Het is afhankelijk 
van de samenstelling van de groep waarmee je gaat. Ik 
hou van de grootte van Serfaus, Fiss, Ladis (Oostenrijk), 
ik hou van de sfeer en het eten in de Italiaanse dorpjes 
en mocht afgelopen seizoen in het prachtige, kleine Be-
lalp (Zwitserland) filmen, dat was zo’n wonderschone 
plek. Daar komt de natuur echt op je af in zijn mooiste 
vorm. Schruns (Oostenrijk)  dit seizoen was trouwens 
ook een verrassing. En met kinderen kom ik graag In 
Königsleiten (Oostenrijk). Makkelijke toegang tot de 
kinderpiste en een groot gebied om zelf te ontdekken.  
Koert-Jan: Belalp in Zwitserland staat tot nu toe op nr 
1. Ik was daar afgelopen winter met Snowmagazine. Die 
aflevering wordt dus nog uitgezonden. Je gaat daar be-
neden in de plaats Brick met heel je hebben en houden de 

gondel in om vervolgens je hele verblijf daar te vertoe-
ven. Je komt aan in een pittoresk skidorpje (Belalp) met 
weinig drukte en midden tussen de 4000ers. Er is 1 klein 
apres ski-tentje, waar het erg gezellig is, maar geen 
massaliteit. En dan ook nog prachtige glooiende pistes.

WAT IS DE BESTE WINTERSPORT-TIP 
DIE JIJ OOIT HEBT GEKREGEN?
Sophie: Train je bovenbeenspieren van tevoren. Laat 
je skischoen op maat maken. Draag een ski-helm. Kijk 
om in de mood te komen een wintersportprogramma 
en misschien niet alleen voor wintersport een goede tip 
maar eigenlijk voor het hele leven: Geniet van het mo-
ment, het enige wat je echt hebt is het hier en nu. 
Koert-Jan: Stop op de piste allleen op een plek waar je 
goed zichtbaar bent voor anderen. Is geen spectaculaire 
tip en iedereen weet het, maar gaat te vaak mis. En een 
tip aan alle skiërs van mij: Zing tijdens het skiën! Dat is 
nog fijner dan onder de douche!

BUITEN GEWOON GOED Snowmagazine
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Bekijk de uitzendingen op RTL 4 om alles te weten te komen 
over  wintersport. Dit seizoen doen er ook 3 deelnemers 
van Outdoorspecialist.nl mee. Weten wanneer? 

18-12-2022 | 17.30 uur 
Aflevering Hochköning Grossarl

Met Outdoorspecialist:

08-01-2023 | 17.30 uur 
Aflevering Zillertal Arena

Met Outdoorspecialist:

29-01-2023 | 17.30 uur 
Aflevering Compilatie
Met Outdoorspecialist:

•
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BUITEN GEWOON GOED Winter inspiratie

SINNER 
OLYMPIA SKIBRIL

HOT POTATOES
PANTOFFELS

ADV. PRIJS 
€ 69,99

De SINNER OLYMPIA skibril is zeer modern en minimalistisch. Het 
frame is slechts 2mm dik, waardoor de skibril een enorm groot en 
wijds gezichtsveld biedt. Voorzien van een dubbele, oranje spiegellens 
welke 100% UV-bescherming biedt. 
Met de speciale anti-condenscoating 
is de kans op condens minimaal. 

•

BAREBONES
FOREST LANTERN
Light your way with the Barebones Forest Lantern, 
ondertussen een klassieker. Oplaadbare metalen lan-
taarn met een warm wit licht voor heel veel sfeer voor 
binnen en buiten.

Leuk, al die (sociale) inspanningen in de decem-
bermaand, maar jij wil liever bankhangen. Bij 
Hot Potatoes begrijpen we dat als geen ander. Of 
je nu lekker in je luie stoel zit of op jouw favo-
riete plek op de bank. Wat je daginvulling  ook is, 
met de anatomische zool van Hot Potatoes aan je 
voeten voel je de ultieme ontspanning. En gun jij 
een ander ook deze comfort buddies? Geef een 
paar Hot Potatoes cadeau. Wedden dat jij wordt 
bekroond tot pantoffelheld for ever?

ADV. PRIJS 
€ 99,-

ADV. PRIJS 
€ 45,95

ADV. PRIJS 
€ 44,95

11

WIL JIJ EEN 
VAN DE 5 

SINNER OLYMPIA 
SKIBRILLEN 

WINNEN?
Ga naar www.outdoorspecialist.nl/

winactie voor de voorwaarden en 
houd onze socialmediakanalen 

in de gaten @Outdoorspecialist.nl

OLIGHT
BATON 3
De revolutionaire compacte oplaadbare 
zaklamp, de BATON 3. De vernieuwde 
versie van het succesmodel, de S1RII. 
Deze heeft een nieuwe USB laadkabel 
die nog platter en ook compatible met 
andere Olight modellen is. Deze heeft 
een LED indicator in het midden.

ADV. PRIJS 
€ 79,95

MORAKNIV
BUSHCRAFT FOREST 
CLAMPACK

ADV. PRIJS 
€ 42,95Bushcraft mes met kunststof sheath. 

Clip is draaibaar.

BARSKA
NEW LUCID VIEW 
16X32 CLAMPACK
De revolutionaire compacte op-
laadbare zaklamp, de BATON 
3. De vernieuwde versie van 
het succesmodel, de S1RII. 
Deze heeft een nieuwe USB 
laadkabel die nog platter en 
ook compatible met andere 
Olight modellen is. Deze 
heeft een LED indicator 
in het midden. ADV. PRIJS 

€ 63,95

Kijk op www.outdoorspecialist.nl 
voor nog meer winterinspiratie.

LMF ECO
SPORK 
TITANIUM
De LMF Eco Spork Kit 
Titanium, een stuk be-
stek voor het leven. Een 
spork is de ideale combi-
natie van lepel, vork en 
mes. Gemaakt van 100% 
G2 Titanium waardoor 
deze spork praktisch on-
verwoestbaar is en geen 
metaalsmaak afgeeft 
aan het voedsel.

ADV. PRIJS 
€ 24,95

5X

WIN EEN
PAAR
HOT 

POTATOES
Ga naar www.out 

doorspecialist.nl/
winactie voor de voor-
waarden en houd onze 

socialmedia-
kanalen in de gaten 

@Outdoorspecialist.nl

2X
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NITE IZE
BIGFOOT LOCKER 
SLEUTELHOUDER 
ZILVER

De Curl is geïnspireerd op Leatherman’s bestverko-
pende multitool de Wave+ en is een instant klassieker 
ontworpen voor de volgende generatie Leatherman 
gebruikers. De mix van iconische kenmerken en be-
taalbaarheid maken het een waardevolle tool en een 
blijvend cadeau.

De Nebo Torchy 2k Is een klein formaat EDC 
zaklamp met grootse prestaties. De zaklamp 
beschikt over een hoogwaardige geanodi-
seerde aluminium constructie, deze oogt niet 
alleen aantrekkelijk maar is ook nog eens 
erg robuust. Verder zorgt zijn getex-
tureerde behuizing voor extra grip in 
alle weersomstandigheden, met 
kunststof sheath. Clip is draaibaar.

De “tenen” van dit sleutelsysteem 
houdt je sleutels netjes gescheiden. En 
dankzij roestvrijstalen karabijnhaak 
kan je je sleutelbos eenvoudig aan van 
alles koppelen. Ieder “teentje” is voor-
zien van een S-Biner MicroLock waar 
je tot wel 3 sleutels aan kunt hangen.

ADV. PRIJS 
€ 12,95

ADV. PRIJS 
€ 109,- 

ADV. PRIJS 
€ 42,95

ADV. PRIJS 
€ 44,95

ADV. PRIJS 
€ 75,-

BUCK
LANGFORD GREEN
PE CLAMPACK
De Buck Langford is een gestroomlijnd EDC mes. Het 
convex geslepen lemmet is één handig te openen door 
middel van de flipper aan de rugzijde en opent soepel 
door zijn gelagerde scharnier. De schalen zijn gemaakt 
van G10, een composiet materiaal met een geraffineerde 
uitstraling en hoge slijtvastheid.

CHAMONIX GTX
De Chamonix reeks van Trekmates is een 
klassieker onder de handschoenen en wanten! 
Door zijn Active Gore-Tex membraam is hij wind- en 
waterdicht en ademt hij optimaal. Daar bovenop 
is hij nog lekker warm door zijn goede isolatie.
Verkoopprijs €59.95

TREKMATES ADVERTENTIE.indd   2TREKMATES ADVERTENTIE.indd   2 22/09/2022   12:53:4222/09/2022   12:53:42

FOOD SAFE
LEBENSMITTELECHT
DE QUALITÉ
ALIMENTAIRE

ALL INGREDIENTS ARE BPA-FREE
ALLE MATERIALIEN SIND BPA-FREI
TOUS LES INGRÉDIENTS SANS BPA

MADE IN SWITZERLAND
HERGESTELLT IN DER 
SCHWEIZ
FABRIQUÉ EN SUISSE

LIGHTWEIGHT
FEDERLEICHT
POIDS LÉGER

LEAK-PROOF
AUSLAUFSICHER
PROTECTION
ANTI-FUITE

THIS PRODUCT IS CLIMATE-NEUTRAL
DIESES PRODUKT IST KLIMANEUTRAL
CE PRODUIT EST NEUTRE POUR LE CLIMAT

GEMAAKT VAN 

100% 
GERECYCLED
  ALUMINIUM

TRAVELLER

sigg.nl

MyPlanet

Wij zoeken testers die deze handschoenen aan de tand voelen 
bij dagelijks gebruik voor bijvoorbeeld woon-werk verkeer uw 
E-bike of tijdens uw wandeltochten, natuurlijk mag je de hand-
schoenen na het testen houden. Als tegenprestatie verwachten 
wij een gedegen testoordeel.

10 TESTERS
GEZOCHT VOOR 
TREKMATES 
FRIKTION GTX 

LEATHERMAN
CURL NYLON SHEATH 
CLAMPACK

NEBO
TORCHY 2K

Kijk op www.
outdoorspecialist.nl 

voor nog meer 
winterinspiratie.

Ga naar
 www.outdoor 
specialist.nl/winactie 
voor de voorwaarden en 
houd onze socialmedia-
kanalen in de gaten 
@Outdoorspecialist.nl

•
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FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM - DEVELOPED TO SUPPORT ATHLETES

MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

FA L K E  · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM - DEVELOPED TO SUPPORT ATHLETES

MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

FA L K E  · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

15

BUITEN
GEWOON

GOED

TESTERS VOOR DE 
NIEUWE WOOL TECH 
LIGHT SERIE VAN

GEZOCHT

Wij zijn opzoek naar een man en vrouw die de nieuwe Wool Tech 
Light lijn van Falke willen testen. Ben jij een actieve outdoorgenie-
ter? Dan zijn wij benieuwd wat jij vindt van deze uiterst ademende 
en ergonomische producten. Uiteraard mag je de producten houden 
natuurlijk!

De set zal bestaan uit 2 longsleeved shirts voor man en vrouw, boxer 
(man) en panties (vrouw) en voor ieder een paar TK2 Wool sokken.

Ga naar  www.outdoorspecialist.nl/winactie voor 
de voorwaarden en houd onze socialmediakanalen in 
de gaten @Outdoorspecialist.nl

ADV. PRIJS 
€ 59,95

ADV. PRIJS 
€ 69,99

WOOLPOWER
BEANIE RIB

FALKE
RU4 COOL

FALKE
TK2

FALKE
SK2

KILLTEC
KOW28 
FLEECE VEST

De Woolpower Beanie Rib is een kwalitatief hoogwaardige en 
zeer goed isolerende muts, die mooi aansluit op uw hoofd. Deze 
gebreide muts is ideaal om te dragen tijdens al uw buitenactivi-
teiten in koudere omstandigheden. Doordat de muts gemaakt 
is van merinowol en polyamide, houdt deze uw hoofd heerlijk 
warm. Tegelijkertijd worden nare geurtjes tegengehouden
 en het vocht wat ontstaan, snel afgevoerd. 

De ‘RU4 Cool’ is onze allrounder onder 
de hardloopsokken. De voering van 
gemiddelde dikte biedt goed schoen-
contact en beschermt tegelijkertijd 
tegen blaren door vermindering van 
drukplekken. Ingewerkte gedeeltes 
van mesh bij de wreef zorgen voor 
aangename verkoeling. 

Met zijn medium polstering en zijn mengsel van 
merinowol biedt de wandelsok TK2 uitstekend 
comfort en een goede warmte-isolatie tijdens 
wandelingen op eenvoudig terrein in alle weers-
omstandigheden. Het snelle vochttransport en 
de optimale pasvorm garanderen de perfecte 
temperatuur en veel comfort aan de voet.

Onze allround skisok, de SK2, is ideaal voor 
elke recreatieve skiër en met zijn medium 
polstering geeft hij veel bescherming en 
een evenwichtig schoencontact. Het snelle 
warmte- en vochttransport en de optimale 
pasvorm garanderen veel comfort en een 
ontspannen dagje skiën.

Dit tijdloze herenvest is jouw perfecte kleding-
stuk in de herfst. Het hoge draagcomfort 
en de vele afsluitbare zakken maken 
dit vest tot een gewild item. 
• Brei fleece vest met 
 opstaande kraag
• Zeer hoog draagcomfort
• Zijzakken met ritssluiting
• Ritssluiting met 
 kin protect

•

ADV. PRIJS 
€ 20,-

ADV. PRIJS 
€ 24,-

ADV. PRIJS 
€ 30,-

2X
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FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM - DEVELOPED TO SUPPORT ATHLETES

MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

FA L K E  · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY
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MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

FA L K E  · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY
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TESTERS VOOR DE 
NIEUWE WOOL TECH 
LIGHT SERIE VAN

GEZOCHT

Wij zijn opzoek naar een man en vrouw die de nieuwe Wool Tech 
Light lijn van Falke willen testen. Ben jij een actieve outdoorgenie-
ter? Dan zijn wij benieuwd wat jij vindt van deze uiterst ademende 
en ergonomische producten. Uiteraard mag je de producten houden 
natuurlijk!

De set zal bestaan uit 2 longsleeved shirts voor man en vrouw, boxer 
(man) en panties (vrouw) en voor ieder een paar TK2 Wool sokken.

Ga naar  www.outdoorspecialist.nl/winactie voor 
de voorwaarden en houd onze socialmediakanalen in 
de gaten @Outdoorspecialist.nl

ADV. PRIJS 
€ 59,95

ADV. PRIJS 
€ 69,99

WOOLPOWER
BEANIE RIB

FALKE
RU4 COOL

FALKE
TK2

FALKE
SK2

KILLTEC
KOW28 
FLEECE VEST

De Woolpower Beanie Rib is een kwalitatief hoogwaardige en 
zeer goed isolerende muts, die mooi aansluit op uw hoofd. Deze 
gebreide muts is ideaal om te dragen tijdens al uw buitenactivi-
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drukplekken. Ingewerkte gedeeltes 
van mesh bij de wreef zorgen voor 
aangename verkoeling. 
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wandelingen op eenvoudig terrein in alle weers-
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elke recreatieve skiër en met zijn medium 
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dit vest tot een gewild item. 
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• Zijzakken met ritssluiting
• Ritssluiting met 
 kin protect

•
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BUITEN GEWOON GOED Kies de juiste outdoorkleding

KIES DE 
JUISTE 
OUTDOOR
KLEDING!
Ongeacht wat je precies in de buitenlucht gaat doen, is 
het van belang dat je je warm, comfortabel en droog aan 
weet te kleden. We werken met de juiste keuzes met het 
3 lagen systeem. Dit systeem is een manier van kleden, 
verspreid over meerdere lagen. Aan de hand van de 
weersomstandigheden en de aard van je inspanningen 
kun je een keuze maken uit de technische kledinglagen 
die je die dag nodig hebt. Met gevoerde kleding kan dat 
niet.  Het beste kun je het 3-lagen systeem als een 
richtlijn zien: bij kou draag je drie lagen, maar als het 
warmer is kun je een laag weglaten.

LAAG 1: VOCHTTRANSPORT 
Thermisch ondergoed (onderlaag) voor basiswarm-
te, vochtregulering en comfort. Transporteert vocht 
van het lichaam naar buiten of naar de volgende laag 
in het systeem. Synthetische vezels of natuurlijke 
materialen.

LAAG 2: ISOLATIE
Een midlayer (tussenlaag) voor extra warmte, 
warmtebehoud en comfort. Houdt warmte vast. 
Transporteert vocht naar buiten door het lagenstel-
sel. Fleece, dons of een synthetische vulling.

LAAG 3: BESCHERMING TEGEN HET WEER, 
WIND EN REGEN
Een hardshell (buitenlaag) heeft een hoge slijt-
vastheid, scheurbestendigheid, bewegingsvrij-
heid, vochtafvoer en beschermt uitstekend tegen 
alle weersinvloeden. Bescherming tegen wind en/
of regen. Van ademend materiaal, laat damp/vocht 
van binnen door naar buiten. Softshell of hardshell, 
stretch materiaal, pasvorm.
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WATERDICHTHEID
We hadden het al kort over waterafstotende stof, 
maar wanneer is iets écht waterdicht? Dat is simpel: 
hoe hoger het getal, hoe hoger de waterdichtheid. 
Deze wordt gemeten door middel van een waterko-
lom. Dit is een pijp met een doorsnede van ongeveer 
2,5 centimeter. Deze wordt verticaal op een kleding-
stuk geplaatst. Daarna wordt er water in gegoten en 
wordt er bekeken hoeveel millimeter water er voor 
nodig is totdat het kledingstuk begint te ‘lekken’. Dit 
is dan de waterdichtheid. Stel een kledingstuk heeft 
een dichtheid van 10.000 millimeter, dan betekent dit 
dat de jas bij tien meter water pas het water doorlaat.

ADEMEND VERMOGEN
Vocht moet ook uit je kleding kunnen ontsnappen. 
Jouw wintersportkleding moet dus ook ademend 
zijn. Want als waterdamp niet kan ontsnappen, word 
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je alsnog – van binnenuit – nat en krijg je het waarschijn-
lijk koud. Een ademende stof voert waterdamp door het 
materiaal heen naar buiten af, weg van je lichaam. Hoe 
goed de stof dat doet, wordt uitgedrukt in een getal ge-
meten in ‘g’ of gram. Hoe groter het getal, hoe groter 
het ademend vermogen van de stof. Dat betekent dat 
5.000 g overeenkomt met een laag ademend vermogen 
en 20.000 g met een hoog ademend vermogen. Het ade-
mend vermogen wordt óf afzonderlijk vermeld, naast de 
waterdichtheid in mm, óf er wordt slechts één getal ge-
noemd. Dan geldt het getal voor beide factoren.

WELKE KLEDING VOOR JOUW ACTIVITEIT?
Een factor die bepaald welke laagjes je gaat dragen en 
of je kiest voor waterdicht of juist voor meer ademend 
vermogen is de activiteit die je gaat doen. Ga je voor een 
rustige wandeling of fietstocht, of ga je hardlopen of ra-

cen met de fiets? Naarmate de intensiteit van je activi-
teit toeneemt is het van belang dat je kleding flexibel is, 
sneldrogend en met veel ademend vermogen.  Dat deze 
kleding minder wind- en regendicht is neem je dan voor 
lief. Voor de afvoer van de lichaamswarmte kan je ook 
met dunnere laagjes werken. Ga je voor een rustigere 
activiteit kan je kiezen voor meer comfort en juist wel 
wind- en waterdichte kleding. Bij koude kan je ook wat 
warmere kleding kiezen.

DUURZAAM
Bij Outdoorspecialist staat duurzaamheid hoog in het 
vaandel. De fabrikanten en merken die aan ons verbon-
den zijn hebben allemaal het thema duurzaamheid op 
de agenda staan. Let dus goed op de specificaties van de 
merken en materialen bij je verantwoordelijke keuze 
voor de juiste outdoor kleding.

MEER WETEN? 
Bekijk ons complete assortiment outdoorkleding op 
onze website of  informatieve video’s over dit onder-
werp op www.outdoorspecialist.nl/nl/pages/advies/ 
of scan de QR-code.

PFC 
FREE

10.000MM

WATER COLUMN

Als je opzoek bent naar de perfecte mannen parka 
voor het Nederlandse klimaat, dus niet te licht en niet 
te zwaar, dan is dit model van Killtec jouw beste keuze. 
Niet alleen heeft hij een geweldige pasvorm maar 
is ook nog eens wind en waterdicht, goed ademend, 
heeft windvangers in de mouwen, een 2-weg ritsslui-
ting, en een magneet knoopsluiting. Verder heeft het 
jack nog meer leuke verassingen aan boord maar die 
zou je gewoon in de winkel moeten ontdekken.  

De parka KOW 115 kost 199,95 en is in het zwart en 
olive verkrijgbaar.

ADJUSTABLE  
HOOD

WATERPROOF
MAGNETIC  

BUTTONS

INSIDE: PRACTICAL 
SHOULDER STRAPS 

FOR EASY CARRYING

2-WAY ZIPPER

TAPED SEAMS
YOUR RELIABLE PARTNER
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M E RI NO 
MOM E NTS
Blijf de hele dag lang comfortabe
en warm met Merino Wol.



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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Comfortabel, lichtgewicht en duurzaam

Haflinger

Warmbat

Het merk Haflinger bestaat al sinds 1898 en vindt haar oorsprong in 
Duitsland. Vanaf 1955 heeft het merk een grote groei doorgemaakt op het 
gebied van pantoffels. Pantoffels van Haflinger zijn van hoge kwaliteit, 
omdat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van zorgvuldig geselecteerde 
natuurlijke materialen. 

De producten zijn daardoor in perfecte harmonie met de natuur. Voor het 
beste comfort en kwaliteit worden materialen zoals zuiver scheerwol, wol-
vilt en kurk gebruikt. Daarnaast geeft het voetbed steun en ontlast de ver-
moeide voet. De zolen zijn slijtvast en antislip.

Schoenen en sloffen moeten allereerst comfortabel zijn. Warmbat is met 
meer dan 100 jaar een van de oudste fabrikanten van sheepskin footwear.
Ze gebruikt uitsluitend 100% Merino schapenwol in de laarzen, pantoffels 
en sloffen. 

Deze wolsoort wordt geroemd en geprezen om de kwaliteit, zachtheid, 
sterkte, ademend vermogen en temperatuurregulerende voordelen. Boven-
dien zorgt het voor een stoere look en draagcomfort. Omdat merinowol ook 
nog eens antibacterieel is van nature, is Warmbat bij uitstek geschikt voor 
de winter, maar óók voor de zomer. De vezels zijn hol en kunnen tot 30% 
van hun eigen gewicht aan vocht absorberen.

BUITEN GEWOON GOED KIWI OUTDOOR

Pantoffels bij
Kiwi Outdoor

Bekijk ons hele 
assortiment pantoffels 

op www.kiwioutdoor.nl
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Wandelroute 
Weerter- en 
Budelerbergen

OUTDOOR

VERTREKPUNT
Brasserie-Zalen ’t Blaakven, 

Geuzendijk 35 Weert. 

Kijk voor de volledige route
en meer informatie op

wandelgidszuidlimburg.
com/wp/0486-2/ of 

scan de QR-code.

BUITEN GEWOON GOED KIWI OUTDOOR

Tijdens deze vlakke wandeling, wandelt u door de mooie bossen van de 
Weerter- en Budelerbergen. Dan wandelt u geruime tijd door de prachtige 
Weerterheide tot aan de spoorlijn “De IJzeren Rijn” waar u een stuk langs loopt. 
Onderweg ziet u mooie heidegebieden. Neem zelf proviand mee, halverwege 
staat een zitbank. (De Weerterheide is een ruig gebied met zanderige paden. 
Draag goede wandelschoenen en loop niet tijdens nat weer).
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Dornie Leggings
Effra Crew

Effra Half-zip

Thermo ondergoed

Sprayway
Het thermo-ondergoed van Sprayway bestaat uit synthetische materia-
len. Het is een zeer comfortabele stof, die transpiratievocht doorgeeft 
naar buiten en daarnaast je heerlijk warm en droog houdt. Het voordeel is 
ook dat thermo-ondergoed van Sprayway  gunstiger in prijs is.

24
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Thermo-ondergoed is gemaakt van synthetische 
materialen, merinowol of een combinatie hiervan. De 
functie is het warm houden van het lichaam, terwijl het 
zweet wel wordt afgevoerd. Je lichaam blijft zo beter 
beschermd tegen de kou. Hoe dikker het thermo-
ondergoed, des te meer lucht er wordt vastgehouden en hoe 
warmer het is. Hoe dunner en strakker de thermo-
ondergoed des te sneller zweet kan worden afgevoerd.

OUTDOOR
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OUTDOOR

Beanie LITE

Tube LITE

Wrist Gaiter 200 

Beanie Classic

Woolpower
Woolpower maakt stuk voor stuk tijdloze basisproducten die je warm 
houden, zonder dat je lichaam gaat ruiken of klam aanvoelt. Het grote 
voordeel bij het gebruik van merinowol is het prettige draagcomfort 
(geen kriebels), hoge isolatiewaarde, vochtopname (wol kan tot een 
derde van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen) blijft langer fris rui-
ken door eigen antibacteriële werking van wol, duurzaamheid, dier-
vriendelijk en met een lange levensduur. 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt 
Woolpower vanaf haar ontstaan hoog in het vaandel. De gehele produc-
tie, van garen tot afgewerkt kledingstuk, bevindt zich onder één dak en 
draait 100% op hernieuwbare energie. Bovendien wordt restmateriaal 
op het einde van de productieketen gezien als een nieuwe grondstof en 
verwerkt tot o.a. vilten inlegzolen.

ULLFROTTE 200 EN 400
Aan de basis ligt Woolpowers ‘Ullfrotté Original’. De breitechniek voor dit 
materiaal werd oorspronkelijk speciaal ontwikkeld op vraag van het Zweed-
se leger. De onderkleding moest bijzonder isolerend, duurzaam en makkelijk 
te onderhouden zijn. Ook vandaag is dit unieke, met extra lussen gebreide 
materiaal nog steeds de basis voor de meeste Woolpower producten.

BUITEN GEWOON GOED KIWI OUTDOOR

LITE
De Lite stof is platgebreid wat zorgt voor een directer 
contact met de huid. Dat betekent dat warmte gemak-
kelijker door de huid en door het kledingstuk naar 
buiten wordt geleid. 

Zip Turtleneck 200

Full Zip Jacket 400
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Bekijk ons hele assortiment

KILLTEC
KOW 135 

WOMEN JACKET
€ 119,95

MUNKEES
 SLEUTELHANGER/

FLESOPENER
€ 5,95

FALKE
TK2 WOOL

€ 27,-

HATLAND
LENOX WOOL

€ 54,95

JACK WOLFSKIN
JASPER  INSULATED 

JACKET MEN
€ 249,95

OUTDOOR
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OUTDOOR MUSTHAVES
BUITEN GEWOON GOED KIWI OUTDOOR

FJÄLLRÄVEN
OVIK KNIT HAT

€ 54,95

JACK WOLFSKIN
HIGHLOFT KNIT 

CAP WOMEN
€ 32,95

LIFE-LINE
MARCEL
€ 49,95

FJÄLLRÄVEN
 V-NECK SWEATER

€ 164,95

op www.kiwioutdoor.nl

LEATHERMAN
SIDEKICK

€ 89,-
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EXTRA 
OPENINGSTIJDEN:

04 DECEMBER 
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Ga naar outdoorspecialist.nl voor 
jouw onderhoudsspullen.

•

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.

HOE 
ONDERHOUD
IK DONS?

Dons gevulde jassen en slaapzakken zijn geweldig om je 
warm te houden. De structuur van dons vangt lucht op 
tussen de tussenschotten, deze lucht wordt verwarmd 
door lichaamswarmte en zorgt zo voor isolatie. 

Net zoals andere technische kleding, moet donzen kle-
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rende eigenschappen, omdat water tot 25 keer sneller 
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Het schoonmaken van je donzen uitrusting in een was-
machine met een conventioneel wasmiddel laat een 
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dons gevulde uitrusting te doen heropleven. 
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door extra waterafstotend vermogen toe te voegen. 
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Als je donzen uitrusting niet wordt hersteld door alleen 
Down Wash Direct te gebruiken, is het tijd om Down 
Proof te gebruiken. Bij gemiddeld gebruik van je donsjas 
raden we je aan om elke 5-10 wasbeurten Down Proof 
te gebruiken. 

29

Nikwax

Adviesprijs:
Down Wash Direct

Down Proof 
14.00

14.25

Hoogwaardige reiniger en impregneermiddel 
voor dons gevulde kleding en uitrusting
Maak je je zorgen over het wassen en impregneren van jouw donsjas? Ben je bang 
dat het plat en ‘leeg’ uit je wasmachine komt? Donzen uitrusting kan duur zijn 
en heeft specifieke zorg nodig om het op zijn best te laten presteren. Nikwax 
heeft de oplossing en is hier om je door het reinigings- en waterdichtingsproces 
te leiden. Als je de stappen volgt, krijgt je jas in een mum van tijd terug die mooie 
gevulde look, klaar om je warm en droog te houden tijdens je avonturen. Het ver-
zorgen van je uitrusting van dons met Nikwax verlengt de levensduur, waardoor 
geld wordt bespaard en verspilling wordt tegengegaan.
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BUITEN GEWOON GOED Hiken op de Canarische eilanden

GR131 , DE CAMINO NATURALES
De GR131 (ook wel de Camino Naturales genoemd) is zo’n 
620 km lang en start op Lanzarote en eindigt op El Hier-
ro. De route kan echter ook andersom afgelegd worden. 
Uiteraard is de route ook in delen af te leggen. De GR131 
is echter een tocht die je nooit meer zult vergeten. De 
wandelroute loopt veelal dwars over/door de eilanden 
en biedt een enorme variëteit aan landschappen. Hieron-
der beschrijven we wat je zoal kunt tegenkomen op de 
diverse eilanden.

LANZAROTE
Lanzarote ligt het meest noord-oostelijk. Op dit eiland is 
een zeer bijzonder wijngebied te vinden. Door de vrucht-
bare lavagrond is het verbouwen van druiven heel ideaal. 
De muurtjes om de druivenplant zijn ter bescherming 
van de bijna altijd oostelijke wind. De grond rondom de 
druif is de zeer fijne lava, Picon genoemd. Dit geeft een 
bijzonder uitzicht.

HIKING
CANARY

Hiken op de Canarische eilanden Het warme en zonnige subtropische klimaat is 
wellicht het meest bekend onder de vakantie-
gangers. Wie kent niet de foto’s met strakblau-
we lucht, een wit strand en een zee met helder, 
azuurblauw water? Het klimaat kent weinig sei-
zoensveranderingen en daardoor is het altijd lek-
ker warm. De eilanden hebben echter veel meer 
te bieden!  Prachtige vergezichten, mooie flora 
en fauna en interessante cultuur. Het is de ideale 
bestemming voor mooie wandelroutes. Er is zelfs 
een wandelroute, de GR131, die langs alle 7 grote 
eilanden voert.

De Canarische 
eilanden zoals je 

ze nog niet eerder 
gezien hebt!

Lanzarote | F Shutterstock

FUERTEVENTURA
Fuerteventura is het op een na grootste en tevens het 
oudste eiland. Enkele kilometers voor de kust ligt het on-
bewoonde eiland Isla de Lobos. Op Fuerteventura krijg 
je direct een vakantiegevoel met de uitgestrekte witte 
stranden. Anderzijds vind je er ook ruige natuur met klif-
fen, woestijnen en vulkanen.
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GRAN CANARIA
Op Gran Canaria ligt de grootste stad van de Canarische 
eilanden: Las Palmas de Gran Canaria. Op dit eiland is 
buiten de stad ook van alles te doen. Natuurlijk wande-
len en fietsen, maar ook watersport, abseilen en canyo-
ning behoren tot de mogelijkheden.

LA GOMERA
La Gomera is een van de oudste eilanden en bevat een 
grote variatie aan natuur: zwarte stranden, indruk-
wekkende kliffen en zelfs een regenwoud.

TENERIFE
Tenerife is het grootste Canarische eiland. Daarnaast 
vind je hier de El Teide, met zijn 3718 meter boven zee-
niveau de hoogste berg van Spanje, waartoe de Canari-
sche eilanden behoren. Daarnaast is het de derde hoog-
ste vulkaan ter wereld! De adembenemende natuur is 
hier op zijn mooist: de grote (bio)diversiteit maakt het 
tot een paradijs om doorheen te wandelen. 

LA PALMA
Op La Palma is er weinig massatoerisme, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld Gran Canaria en Tenerife. La Palma 
staat bekend om haar mooie wandelroutes, bijzondere 
natuur en authentieke cultuur. Bovenop de top van 

een vulkaan kun je zelfs boven de wolken uit kijken. Je 
waant je zo in de zevende hemel!

EL HIERRO
Het laatste eiland wat aangedaan wordt tijdens de 
wandelroute is El Hierro. Dit eiland ligt het meest wes-
telijk. Van de genoemde zeven eilanden is El Hierro het 
kleinst. Hier voeren rust en puurheid de boventoon. Het 
eiland is een UNESCO biosfeer-reservaat. In het dorp 
San Andrés vind je de heilige boom van El Hierro. Aan-
beden door de bimbaches (vroege bewoners van het ei-
land), is de boom vandaag de dag een symbool voor de 
identiteit van de eilanders. 

De bladeren van deze laurierboom konden genoeg water 
verzamelen om de gehele bevolking van El Hierro te be-
voorraden, waardoor deze boom heilig werd verklaard. 
De oorspronkelijke boom werd verwoest door een orkaan 
en is in 1949 vervangen door de huidige laurierboom. De 
boom wordt geëerd met de creatie van de Route van het 
Water, een wandelpad van 16 kilometer lang dat vertelt 
over de geschiedenis van het water op het eiland. 

LA PALMA

LA GOMERA

EL HIERRO

VLIEGVELD VLUCHTEN

VEERHAVEN

TENERIFE

GRAN CANARIA

LANZAROTE

VAARROUTES

GR131
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De Canarische    eilanden

El Teide | F Shutterstock

La Gomera | F Shutterstock

Iedereen kent deze eilanden wel, maar als 
all-year-round zonnige wandeleilanden 
zijn ze nog onontdekt. Van kustwande-
lingen tot bergwandelingen en van easy-
going tot uitdagende GR131 trektochten 
dwars over de eilanden. Kom tot rust in 
verrassende authentieke finca’s en knus-
se hotelletjes. Dát is genieten. 

Bij Canary-Hiking hebben ze alles zelf ont-
dekt. Ze weten precies waar je moet zijn: de 
mooiste wandelpaden, de fijnste overnach-
tingsplekken en de lekkerste restaurant-
jes. Kleinschalig en ver weg van de massa. 
De liefde voor het wandelen en de eilanden 
delen ze graag met jou. En alles wordt gere-
geld, afgestemd op je persoonlijke behoef-
te, je hoeft alleen nog maar te lopen…
 
Wandel je graag individueel of in een groep, 
kijk dan eens op www.canary-hiking.com 
of bel of whatsapp ons 0614583173. Wil je 
persoonlijk advies? Wij helpen je graag… 
met passie!

E N  B E WA N D E L  D E  G R 1 3 1  C A M I N O  N AT U R A L
INCL. VLIEGREIS ONTBIJT2-PERSOONS KAMER

WAT MOET JE DOEN?
Meedoen is heel simpel! Vul het contact-
formulier in op : www.outdoorspecialist.nl/
canary-hiking-winactie of scan de QR-code 
en  misschien wandelen jullie binnenkort de 
GR131 in Gran Canaria! Ook de voorwaarden 
vind je op de website.

WIE, WAT, WAAR?
Outdoorspecialist en Canary Hiking geven jou de kans om deze prachtige 
route te gaan bewandelen, in groepsverband zul je het prachtige landschap 
van Gran Canaria gaan trotseren. Deze reis zal plaatsvinden op 2 maart 
2023. Deze reis is incl. vliegreis, een 2 persoons kamer en ontbijt.

•

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

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

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

No matter 
what we do, 
our job is to 

tell our story.

OVER VIDEO
In mijn werk als Creatief Directeur voor een 
Social Media agency, pas ik heel veel video-
content toe. Bijna dagelijks zijn onze camera-
mannen en -vrouwen op locatie aan het fil-
men om daar de mooiste verhalen te vangen. 
Verhalen die interessant nieuws of boeiende 
informatie voor klanten bevatten, of inspi-
ratie over onderwerpen waar klanten in ge-
interesseerd zijn. We verwerken deze video’s 
tot korte teasers voor socialmediakanalen, de 
wat langere video’s plaatsen we op websites 
om bijvoorbeeld kennis te delen. Maar ook ge-
bruiken we video’s in nieuwsbrieven en inst-
ore TV. We benutten maximaal de kracht van 
bewegend beeld.

Wist je dat inmiddels meer dan 85% van al het 
internetverkeer uit video’s bestaat? Na Google 
is YouTube de belangrijkste zoekmachine. Vi-
deo is dan ook onmisbaar voor merken. Mar-
keting gaat al lang niet meer alleen over de 
producten die merken verkopen, maar over 
de verhalen die ze vertellen. En daar leent vi-
deo zich zo goed voor.

BETEKENISVOL
Wanneer we videocontent gaan ontwikkelen, 
starten we bij de basis. We onderzoeken wat 
onze klanten willen weten. Waarvoor komen 
ze naar onze winkels? Wat vragen ze ons perso-
neel? Welke problemen lossen wij voor hen op? 
En welke kennis is voor hen waardevol? Met 
deze vragen gingen wij aan de slag en kwamen 
er achter hoe wij betekenisvol kunnen zijn. 

VIDEO’S
Uit ons onderzoek bleek heel duidelijk dat 
onze klanten graag goed geïnformeerd wil-
len worden en deze twee vragen kwamen het 
meeste voor: 

• hoe kies ik de juiste outdoorkleding?
• hoe kies ik de juiste wandelschoen?

Interessante onderwerpen die wij hebben 
uitgewerkt tot concrete video’s. Voorafgaand 
aan het filmen bepaalden we de inhoud, 
werkten we de shots uit en ontwikkelden 
we de scripts.  Eén ding was zeker: we wilden 
niet werken met acteurs maar met eigen per-
soneel. Liever iets minder ‘gelikt’ maar wel 
authentiek. Want wat ons betreft is dat het 
mooiste wat je kunt zijn! 

Omdat de video’s vrij veel informatie bevat-
ten, hebben we tijdens het filmen gewerkt 
met een ‘autocue’. Zo konden de hoofdrolspe-
lers (onze Outdoorspecialisten) Arjen, Bas en 
Theo in de camera kijken en hier tegelijker-
tijd de tekst lezen, die ze vervolgens konden 
uitspreken. Dit klinkt misschien eenvoudig, 
maar is het zeker niet. Veel respect dan ook 
voor Arjen, Bas en Theo!

INSPIRATIE
Daarnaast ontdekten we dat onze klanten 
graag geïnspireerd willen worden. Niet al-
leen in onze winkels vol experiences, de 
nieuwste producten en boeiende mensen, 
maar ook online. 

Zo begonnen wij enige tijd geleden ons creatieve overleg. 
Uitgangspunt was dat we stonden te popelen om onze verhalen en kennis te 

delen, in de vorm van video. De inspirerende outdoorspecialisten in onze 
winkels delen namelijk dolgraag persoonlijk hun kennis, maar soms kun je 
als klant nou eenmaal niet naar een winkel komen of shop je liever online. 

Maar waar begin je met een videoplan en wat komt erbij kijken?

Samen met onze trouwe partner TCK, het be-
drijf achter onder andere LOWA en Deuter, 
ontwikkelden we een serie boeiende video’s 
over survivaltechnieken. Hoe zuiver je water, 
hoe maak je vuur en de regel van 3. Maar ook 
praktische tips hoe je bijvoorbeeld een rugzak 
het meest efficiënt inpakt. Met veel 
dank aan Erwin van TCK!

HET RESULTAAT
Ga snel naar www.outdoorspecialist.nl/nl/pages/advies/ 
of scan de QR-code om de video’s te bewonderen, meer te 
leren en je te laten inspireren! Hopelijk kun je met deze 
kennis nog betere keuzes maken.

Mocht je leuke suggesties hebben voor onze volgende 
videoserie, stuur ons dan even een berichtje op Face-
book, Instagram of via het formulier op onze website.

@Outdoorspecialist.nl

•

•
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ratie over onderwerpen waar klanten in ge-
interesseerd zijn. We verwerken deze video’s 
tot korte teasers voor socialmediakanalen, de 
wat langere video’s plaatsen we op websites 
om bijvoorbeeld kennis te delen. Maar ook ge-
bruiken we video’s in nieuwsbrieven en inst-
ore TV. We benutten maximaal de kracht van 
bewegend beeld.

Wist je dat inmiddels meer dan 85% van al het 
internetverkeer uit video’s bestaat? Na Google 
is YouTube de belangrijkste zoekmachine. Vi-
deo is dan ook onmisbaar voor merken. Mar-
keting gaat al lang niet meer alleen over de 
producten die merken verkopen, maar over 
de verhalen die ze vertellen. En daar leent vi-
deo zich zo goed voor.

BETEKENISVOL
Wanneer we videocontent gaan ontwikkelen, 
starten we bij de basis. We onderzoeken wat 
onze klanten willen weten. Waarvoor komen 
ze naar onze winkels? Wat vragen ze ons perso-
neel? Welke problemen lossen wij voor hen op? 
En welke kennis is voor hen waardevol? Met 
deze vragen gingen wij aan de slag en kwamen 
er achter hoe wij betekenisvol kunnen zijn. 

VIDEO’S
Uit ons onderzoek bleek heel duidelijk dat 
onze klanten graag goed geïnformeerd wil-
len worden en deze twee vragen kwamen het 
meeste voor: 

• hoe kies ik de juiste outdoorkleding?
• hoe kies ik de juiste wandelschoen?

Interessante onderwerpen die wij hebben 
uitgewerkt tot concrete video’s. Voorafgaand 
aan het filmen bepaalden we de inhoud, 
werkten we de shots uit en ontwikkelden 
we de scripts.  Eén ding was zeker: we wilden 
niet werken met acteurs maar met eigen per-
soneel. Liever iets minder ‘gelikt’ maar wel 
authentiek. Want wat ons betreft is dat het 
mooiste wat je kunt zijn! 

Omdat de video’s vrij veel informatie bevat-
ten, hebben we tijdens het filmen gewerkt 
met een ‘autocue’. Zo konden de hoofdrolspe-
lers (onze Outdoorspecialisten) Arjen, Bas en 
Theo in de camera kijken en hier tegelijker-
tijd de tekst lezen, die ze vervolgens konden 
uitspreken. Dit klinkt misschien eenvoudig, 
maar is het zeker niet. Veel respect dan ook 
voor Arjen, Bas en Theo!

INSPIRATIE
Daarnaast ontdekten we dat onze klanten 
graag geïnspireerd willen worden. Niet al-
leen in onze winkels vol experiences, de 
nieuwste producten en boeiende mensen, 
maar ook online. 

Zo begonnen wij enige tijd geleden ons creatieve overleg. 
Uitgangspunt was dat we stonden te popelen om onze verhalen en kennis te 

delen, in de vorm van video. De inspirerende outdoorspecialisten in onze 
winkels delen namelijk dolgraag persoonlijk hun kennis, maar soms kun je 
als klant nou eenmaal niet naar een winkel komen of shop je liever online. 

Maar waar begin je met een videoplan en wat komt erbij kijken?

Samen met onze trouwe partner TCK, het be-
drijf achter onder andere LOWA en Deuter, 
ontwikkelden we een serie boeiende video’s 
over survivaltechnieken. Hoe zuiver je water, 
hoe maak je vuur en de regel van 3. Maar ook 
praktische tips hoe je bijvoorbeeld een rugzak 
het meest efficiënt inpakt. Met veel 
dank aan Erwin van TCK!

HET RESULTAAT
Ga snel naar www.outdoorspecialist.nl/nl/pages/advies/ 
of scan de QR-code om de video’s te bewonderen, meer te 
leren en je te laten inspireren! Hopelijk kun je met deze 
kennis nog betere keuzes maken.

Mocht je leuke suggesties hebben voor onze volgende 
videoserie, stuur ons dan even een berichtje op Face-
book, Instagram of via het formulier op onze website.

@Outdoorspecialist.nl

•

•
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BUITEN GEWOON GOED 6 Winterwandeltips

1: WANDEL ALS EEN PINGUÏN
Winterwandelen is op zich niet moeilijk. Gewoon wan-
delen, maar dan in de winter, toch? Dat klopt, maar je 
moet wel met één zaak rekening houden: gladheid! Als 
de paden onder een laagje sneeuw of ijzel liggen, moet je 
je staptechniek soms wel iets aanpassen. Hoe vreemd 
het ook klinkt, hiervoor kan je het beste de kunst afkij-
ken van de pinguïn. Dit dier weet immers als geen ander 

hoe je over gladde oppervlaktes moet lopen. Wat moet 
je doen? Leun een klein beetje naar voren, zodat je met 
je gewicht op je voorste been steunt. 

Zet vervolgens met je andere been een kleine stap en 
verplaats daarna je gewicht naar dat tweede been. Toe-
gegeven: je gang wordt hierdoor een beetje waggelend 
(net als een pinguïn) maar je blijft wel op je voeten staan! 

Je voeten staan de 
hele tijd in de koude 
sneeuw. Zorg dus dat
 je goed geïsoleerde 
wandelschoenen 
hebt en bijpassende 
warme 
wandelsokken. 

Wandelen is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt bij een wintersportvakantie. Hoewel skiën en snow-
boarden voor veel mensen inderdaad de belangrijkste activiteiten van een wintersportvakantie zijn, is winter-
wandelen de laatste tijd steeds populairder geworden. Skigebieden zetten daarom meer en meer winterwandel-
routes uit. Na een paar dagen op de drukke skipistes, is een wandeltocht vaak een mooie afwisseling. Zo kun je in 
alle rust genieten van de stilte van het winterse natuurlandschap om je heen, terwijl de sneeuw zachtjes onder 
je voeten knarst. Maar wandelen in een besneeuwd skigebied vergt soms wel een net iets andere aanpak dan een 
ommetje thuis. Met deze tips maak je van een winterwandeling een succes. 

2: KLEED JE GOED AAN
Je goed aankleden vergt voor een winter-
wandeling wat meer denkwerk dan nor-
maal. De buitentemperatuur is koud, maar 
tegelijkertijd warmt je lichaam door de 
inspanning flink op. Hierdoor kan je gaan 
zweten, waardoor je weer razendsnel kan 
afkoelen. Kleed je daarom volgens het be-
kende drielagenprincipe. Neem eventueel 
nog een extra isolerende laag mee in je rug-
zak voor als je pauze houdt. Kou komt ook 
van onderen. Je voeten staan de hele tijd in 
de koude sneeuw. Zorg dus dat je goed geïso-
leerde wandelschoenen hebt en bijpassende 
warme wandelsokken. Let er hierbij ook op 
dat je wandelschoenen een goede zool heb-
ben, die voor voldoende grip zorgt. Als je 
door diepe sneeuw wandelt, is het ook ver-
standig om gamaschen om te doen, zodat de 
sneeuw niet alsnog van bovenaf in je schoe-
nen terechtkomt. Uiteraard mogen ook een 
muts en handschoenen niet ontbreken. 

3: LET OP HET WEER
Ook met goede kleding kan je nog steeds 
veel last hebben van slecht weer. Een plot-
selinge sneeuwbui kan je volledig het zicht 
ontnemen. Check daarom voor je aan de 
wandeltocht begint eerst de weersvoor-
spellingen, zodat je niet voor verrassingen 
komt te staan. Kijk hierbij niet alleen naar de 
temperatuur en neerslag, maar ook naar de 
windsnelheid. Bij een gure wind ligt de ge-
voelstemperatuur namelijk al snel een stuk 
lager dan wat er op de thermometer staat. ’s 
Ochtends is het vaak wat kouder dan in de 
middag. Dat lijkt oncomfortabel, maar het 
tegendeel is waar. Door de kou is de sneeuw 
steviger, waardoor het wandelen minder 
kracht kost.

4: NEEM GENOEG ETEN EN DRINKEN MEE
Net zoals bij elke wandeling, houd je natuur-
lijk onderweg pauze om even uit te rusten 
en iets te eten. In de winter is dit zeker geen 
overbodige luxe. Bij temperaturen onder nul 
verbrandt je lichaam tot wel 30% meer calo-
rieën om je warm te houden. Zorg er daarom 
voor dat je voldoende energierijke tussen-
doortjes meeneemt, bijvoorbeeld energiere-
pen bij je hebt. Minstens zo belangrijk is om 
genoeg te drinken mee te nemen. 
Tijdens de kou heb je weliswaar minder 
snel dorst, maar je lichaam verliest nog 
steeds vocht, onder andere via je ademha-
ling. Ideaal om dit aan te vullen is een ther-
mosfles met warme thee of soep, want dan 
heb je vocht en warmte in één. Bewaar de 
schnapps voor na je wandeling, want hoe-
wel je het niet voelt, krijg je het door de alco-
hol juist eerder koud.

WINTERWANDELING
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Ga naar outdoorspecialist.nl 
voor jouw wandelartikelen.

•

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

5: PLAN JE ROUTE EN ORIËNTEER JE GOED
In de meeste gevallen zijn de paden van winterwandel-
routes goed uitgezet, maar het kan zijn dat een flinke 
sneeuwbui de markeringen ondersneeuwt. Zorg er dus 
voor dat je voor je vertrekt je route goed uitstippelt en 
in gebieden met een hoog lawine-risico terechtkomt. 
Houd een kaart of GPS bij de hand en zorg dat je goed 
kan bijhouden waar je bent. Ook goed om in je achter-
hoofd te houden: de dagen in de winter zijn kort. Plan 
daarom geen urenlange tochten, maar zorg ervoor dat 
je voor het donker weer warm binnen bent!  

6: BEWAAR JE CAMERA EN TELEFOON 
OP EEN WARME PLEK
Kou en elektronica gaan niet altijd goed samen. Veel ap-
paraten beginnen kuren te vertonen als de temperatuur 
naar beneden gaat. Bewaar je telefoon en camera daarom 
op een warme plek, het liefst op je lichaam onder je jas. 
Het zou immers vervelend zijn als je dat ene perfecte fo-
tomoment mist omdat je camera uitvalt door de kou.



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 eens op www.outdoorspecialist.nl

BUITEN GEWOON GOED
Wij helpen je bij elke stap

Wandelen Fietsen Hardlopen



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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...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



Misschien heb je wel last van een marsfractuur? De benaming is wellicht veelzeggend, 
in militaire dienst kwam de marsfractuur regelmatig voor. Door overbelasting tijdens het 
lange marcheren onstond er vaak een fractuur in een van de middenvoetsbeentjes. Een 
marsfractuur ontstaat meestal bij het 2de of 3de middenvoetsbeentje. Het tweede en het 
derde middenvoetsbeentje zijn namelijk de 2 langste in de voet en daardoor kwetsbaar. 

LAST VAN EEN “VAGE” 
IRRITANTE PIJN ONDER 
MIJN VOETEN

COLUMN
PODOLOGIE

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

Het lastige van een marsfractuur is dat deze heel gemakkelijk over het hoofd wordt gezien bij een 
röntgenfoto dit omdat ze simpelweg heel moeilijk zichtbaar zijn.  Pas wanneer het middenvoetsbeen-
tje volledig gebroken is zal deze fractuur zichtbaar zijn op de röntgenfoto.

WAT VOEL JE ALS JE EEN MARSFRACTUUR HEBT? 
De pijn is vaak erg moeilijk te beschrijven, het is een beetje een “vage” pijn. De plek van de pijn zit vaak 
in het midden van de voet op de wreef en kan spontaan ontstaan tijdens het lopen. Het dragen van 
schoenen met een stijve zool kan verlichting geven. 

Rene Vos 
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Ga voor een goed advies naar:

Een unieke landelijke samenwerking tussen 
de toonaangevende merken en de beste 

lokale outdoorspecialisten.

HOE ONTSTAAT EEN MARSFRACTUUR? 
Een marsfractuur ontstaat door overbelasting als 
gevolg van een lange wandeling of zeer intensieve 
sportinspanning, hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld 
een lange afstand hardlopen. De fractuur ontstaat 
doordat er constant druk om 1 specifieke plek wordt 
uitgevoerd. Daarnaast kan een marsfractuur ontstaan 
door een afwijkende stand van de voet, een verkeerde 
afwikkeling bij het lopen, te veel staan of osteoporose 
(hierbij zijn de botten erg broos). 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!
Het klinkt allemaal erg vervelend maar gelukkig zijn er 
veel manieren om de kans op een marsfractuur te ver-
kleinen.

• Zorg ervoor dat je voor een lange wandeling een paar
 stevige en stabiele schoenen aantrekt, het liefst met
 een stevige zool en zorg ervoor dat de schoenen passen
 bij het terrein waar je in loopt. 

• Zorg voor voldoende stabiliteit van de voet, zakken
 jouw voeten erg door tijdens het lopen dan kan het
 raadzaam zijn om te kiezen voor een meer 
 ondersteunende of zelfs corrigerende zool. 
• Zorg ervoor dat je je eigen tempo blijft lopen. Loop je
 letterlijk te hard van stapel dan wordt de belasting op
 jouw voeten groter en loop je de kans op overbelasting. 

Kortom heb je last van een “vage” pijn in het midden van 
jouw voeten rond de middenvoetsbeentjes die plotse-
ling is ontstaan? Schroom niet een bezoek een van onze 
voetspecialisten of laat je doorverwijzen door de huis-
arts voor het maken van een echo of röntgenfoto. “De fractuur ontstaat doordat

 er constant druk om 1 specifieke
 plek wordt uitgevoerd”.
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