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PETZL – Sirocco

‘een van de beste helmen van het moment’

De vernieuwde Sirocco weegt slechts 170 gram. Dat is weliswaar 20 gram zwaarder dan 

de vorige versie, maar je krijgt er een beter pasvorm voor. Bovendien heeft de helm nu 

een hybride constructie, waarbij er een harde polycarbonaat plaat boven in de helm zit 

verwerkt. Deze zorgt voor schokabsorptie bij een impact van bovenaf. De rest van de 

helm bestaat nog steeds uit het superlichte EPP (expanded polypropyleen). Dit materiaal 

vangt klappen op door vervorming bij zijdelingse impact. Het geheel zorgt voor Petzls 

beste helm bij intensief gebruik in alle klimterreinen. Superlicht,  supercompact, optimale 

ventilatie en een uitstekende pasvorm. Ook de kleuren zijn iets stoerder geworden. Petzl 

blijft zichzelf vernieuwen.

Gewicht: 170 gr

Adviesverkoopprijs: 99,95 €

BACH - Hooded Raincover

'meer dan een regenhoes'

Bach is (naast Therm-A-Rest) een van de weinige bekende Ierse bedrijven. Ze staan 

voor oerdegelijke rugzakken. Schoenmaker blijf bij je leest en dus houdt Bach het graag 

eenduidig, maar naast rugzakken en regenhoezen hebben ze nu ook deze 'hooded 

raincover' op de markt gebracht. Een geniale kruising tussen een poncho en een 

rugzakhoes. Bij een poncho heb je als voordeel dat zowel je rugzak als je bovenlichaam 

bedekt is, maar vaak is deze niet lang genoeg, waardoor je alsnog een regenjas en 

-broek dient te overwegen. Bij de combinatie jas, broek, regenhoes blijf je zelf wel droog, 

maar bij langdurige regenval zal het water dat van je rug afstroomt toch in je rugzak 

binnendringen. Ziedaar de Hooded Raincover van Bach. Regenjas en broek zijn nog 

steeds nodig, maar het onhandige flapperen van een poncho bij zware wind, is bij deze 

weggewerkt.

Gewicht: 220 gr (maat L)

Adviesverkoopprijs: 49,95 € (maat L)

BLUE ICE – Warthog Pack

‘the golden rules of climbing’

Blue Ice is een relatief nieuw merk, ontwikkeld voor en door alpinisten. Ze willen ‘terug 

naar de essentie’ en dat zie je heel goed in hun producten. Alles is minimalistisch 

uitgewerkt. Niet meer, maar ook niet minder dan je nodig hebt. Niet te duur, maar 

wel super duurzaam. En ze werken op hun essentials: ijsbijlen, gordels en rugzakken. 

Waarvan deze Warthog een super voorbeeld is. Je krijgt er je ijsbijlen, ski’s, klimtouw 

en helm allemaal apart aan de buitenkant weggestoken, zonder dat ze elkaar in de weg 

zitten. Alle openingen zijn gemakkelijk met handschoenen te bedienen. De heupgordel 

kan verwijderd worden en de schoudergordels zijn onderaan zodanig verweven dat ze 

ook gebruikt kunnen worden als extra materiaallus. 

Neem als laatste zeker ook een kijkje op hun website voor ‘the golden rules of climbing 

and alpinism’: http://www.blueice.com/en/module/smartblog/details?slug=les-regles-

de-l-escalade-et-de-l-alpinisme 

Adviesverkoopprijs: 119.95 € (28 L) en 139.95 € (40 L)

Gewicht: 860 gram (28 L) en 1.130 gr (40 L)
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CHIMPANZEE BAR – Chocolate Espresso

‘de meerwaardezoeker in energieland’

Deze energierepen staan voor 100% natuurlijk. Ze zijn gemaakt van echte natuurlijke 

ingrediënten, zonder additieven, artificiële zoetstoffen of GGO’s. Bovendien zijn ze 

glutenvrij en volledig veganistisch. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende smaken, maar de 

chocolate espresso zal vele koffieliefhebbers alvast bekoren!

Adviesverkoopprijs: 2.45 €

Gewicht: 55 gr per reep

OCUN – Crack Gloves

‘voor de betere barstliefhebber’

Sinds vorige zomer zijn deze handschoenen aanzienlijk verbeterd. De velcro waarmee je 

ze sluit, zit nu weggewerkt achter een rubberen band en ook de pasvorm is aangepast. 

Je kunt natuurlijk ook nog altijd je eigen handschoenen maken met sporttape, maar het 

gebruiksgemak van deze Crack Gloves is toch echt groot. Ze gaan supergemakkelijk aan 

en uit én ze werken. Ideaal voor iedereen die houdt van jammen, of het nu in Ettringen, 

Orco of Utah is. 

Adviesverkoopprijs: 34.95 €

Gewicht: 57 gr per paar

RAB - Kinetic Plus Jacket

‘beweeglijk, waterdicht, ademend’

Een waterdichte softshell? Waarom is dat nodig? Om de simpele reden dat het ademende 

vermogen van deze softshell veel hoger ligt dan dat van gelijk welke hardshell regenjas. 

Met een waterkolom van 10.000 mm kan deze softshell zo goed als alles aan. Bovendien 

is ze naast waterdicht ook volledig winddicht en nogmaals: uitermate ademend. Alle 

naden zijn bovendien getapet. Ritsen onder de onderarmen ontbreken, maar mede 

hierdoor blijft het een licht en relatief dun model, wat zijn toch al brede inzetbaarheid 

enkel maar verhoogt. Een aanwinst in het outdoorlandschap.

Adviesverkoopprijs: 199.95 €

Gewicht: 320 gr

 Tekst Arne Monstrey (verkoper K2)                                          


