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BRIDGEDALE – Stormsocks 

'vanaf nu zijn ook je kousen waterdicht'

 

Bridgedale is één van ’s werelds meest bekende producenten van sokken. Ze zijn vooral 

bekend omwille van hun extreme duurzaamheid. Naast hun reeds uitgebreide klassieke 

assortiment, komt daar nu een hele reeks waterdichte sokken bij: de zogenaamde 

Stormsocks. Deze zijn voorlopig beschikbaar in drie verschillende diktes (light-, mid- en 

heavyweight) en drie verschillende lengtes (enkel-, kuit- en kniehoog). Telkens bestaan 

ze uit een duurzame nylon buitenkant, een fusiontech merinowollen binnenvoering en 

daartussen dan hun Hydrotech membraan. Volledig waterdicht, winddicht en ademend. 

Dit maakt deze sokken ideaal voor onder andere mountainbikers, trailrunners en 

wandelaars die gewoon weten dat ze in extreem drassig of zompig terrein onderweg 

zullen zijn. Ook mensen met last van wintertenen zijn gebaat bij deze sokken. Terecht een 

waardevolle aanwinst bij Bridgedale.

 

Adviesverkoopprijs: Tussen 40,95 € en 59,95 € per paar, afhankelijk van het type

BLACK DIAMOND – Ultra Ice Screw

'alweer enkele grammen gespaard'

 

Ook Black Diamond is nu op de markt gekomen met ultralichte ijsvijzen. Daar waar hun 

standaard ‘Express Ice Screw’ 138 gram weegt, is de ‘Ultra Ice Screw’ met slechts 74 

gram bijna de helft lichter! Hetzelfde type vijs bij hun directe concurrent weegt 91 gram. 

Klinkt misschien niet als zo’n groot verschil, maar vele kleintjes maken een groot. Zeker 

aangezien de prijs nagenoeg vergelijkbaar is. Verder krijg je er telkens een beschermende 

dop en een beschermend hoesje bijgeleverd. Ook hier bestaat het hele lichaam uit sterk 

aluminium, terwijl de kop uit veel sterker en duurzamer staal is gemaakt. Er is telkens 

een manivelle aanwezig om de ijsvijs snel te kunnen indraaien. Per ijsvijs zijn er twee 

inpikkpunten voorzien voor setjes of musketons. Ze zijn beschikbaar in vier verschillende 

lengtes, zijnde 13, 16, 19 en 22 cm.

 

Adviesverkoopprijs: 75,95 € (13 cm); 76,95 € (16 cm); 78,95 € (19 cm); 79,95 € (22 cm)

Gewicht: 74 gram (13 cm); 81 gram (16 cm); 89 gram (19 cm); 96 gram (22 cm)

RAB – Cirrus Flex Jacket

'topper in het KBF-pakket'

 

Deze isolatiejas steekt in de winter 2018-19 in het KBF-pakket. Dit betekent dat 

sportkaders hier 50% korting op krijgen en KBF-leden 20%. Het is een jasje gevuld met 

‘Cirrus featherless’, een synthetische vezel die in kleine plukjes getrokken is, waardoor 

het gelijkt op dons. Daardoor kan de vulling ook mooi in banen verwerkt worden zoals bij 

de meeste donsjassen. Het is één van de meest duurzame isolatiesoorten op de markt en 

blijft zijn kwaliteiten zelfs na meerdere wasbeurten optimaal behouden. In tegenstelling 

tot dons, is het helemaal niet zo erg indien deze vezel toch nat zou worden. De Hyperlite 

buitenkant is licht en toch sterk. Bovendien is ze volledig winddicht en heeft ze een DWR 

behandeling meegekregen waardoor water er eerder zal aflopen dan intrekken. Onder de 

armen en aan de zijkanten van de romp vind je een powerstretch stuk terug. Hierdoor krijg 

je meer bewegingsvrijheid en een hoger ademend vermogen.

Adviesverkoopprijs: 149,95 € (KBF leden: 119,96 € // KBF sportkaderleden: 74,98 €)

Gewicht: 360 gram

Tekst Arne Monstrey (verkoper bij K2)
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JULBO – Explorer 2.0

'één bril voor elke type avonturier'

 

Deze bril uit polycarbonaat is zeer licht en zeer schokbestendig. De glazen zijn veel groter 

dan bij de meeste andere sportzonnebrillen. Hierdoor heb je een ruimer zicht en een nog 

beter afsluiting. Ze zijn dan ook ontwikkeld samen met het ENSA (école nationale de ski 

et d’alpinisme in Frankrijk) waardoor ze ook uitermate geschikt zijn als skizonnebril. Er 

zijn verschillende modellen beschikbaar. In de Spectron 4 reeks, de klassieke gletsjerbril 

voor mensen die veel op sneeuw- en ijs komen, zijn er dire verschillende kleuren. Dan is 

er één zogenaamd Zebra model, met fotochromatische lenzen. Dit betekent dat de glazen 

van je bril lichter of donkerder zullen worden naarmate de lichtintensiteit verandert bij 

wisselende weersomstandigheden. Daarnaast zijn er nog drie Cameleon modellen, elk in 

een verschillende kleur, die niet alleen fotochromatische, maar ook gepolariseerde anti-

fog glazen hebben. Dit betekent uiteraard dat ze veel minder gemakkelijk aandampen bij 

sportief gebruik, maar ook dat je veel beter het reliëf van je grondoppervlak kunt lezen. 

Dit is zowel voor skiërs als voor zeilers heel handig. Als laatste is er dan nog één Alti Arc 

4 model, die echt ontworpen is voor de wereld van expedities waar de UV-intensiteit nog 

veel hoger is. Elk model heeft afneembare beschermingskapjes langs de zijkant en wordt 

standaard geleverd met een touwtje voor rond de nek.

 

Adviesverkoopprijs: 99,95 € (Spectron 4 reeks) / 159,95 € (Zebra model) / 199,95 € 

(Caméléon reeks) / 164,95 € (Alti Arc 4 model)

Gewicht: 44 gram

MOUNTAIN HARDWEAR – Stretchdown DS Hooded Jacket

'een vernieuwende topper onder de donsjassen'

 

De Stretchdown is een jas die er direct uitspringt. Zowel visueel - het blokjespatroon! 

de kleuren! - als materiaaltechnisch. Bijna alle naden zijn gelast in plaats van gestikt. 

Hierdoor verlies je minder warmte én, nog belangrijker, zit er veel meer stretch in je jas. 

De pasvorm zit dus veel strakker, zonder dat dit je beweginsvrijheid hindert. Ook hierdoor 

voelt je jas vlugger warm aan. De 800FP donzen vulling heeft een RDS-label meegekregen 

(Responsible Down Standard) en is hydrofoob behandeld met Nikwax. Dit maakt je dons 

niet waterdicht, maar wel veel beter bestand tegen vocht. Een accidentele regen- of 

sneeuwbui hoeft dus niet direct erg te zijn.

 

Adviesverkoopprijs: 299,95 €

Gewicht: 539 gram

MAMMUT – Nordwand HS Flex Hood Jacket

'voor optimale vrijheid'

 

Alweer een topper uit de Mammut Eiger Extreme reeks. De jas is een prachtige combinatie 

van een drielaags GoreTex membraan met de volledig nieuwe GoreTex Stretch stof. Deze 

stretch stukken vind je terug onder de armen, aan de polsen en de heupen en ook bovenlangs 

de gehele kap. Ze zorgen voor een ongekende bewegingsvrijheid terwijl je jas nog steeds 

100% waterdicht, winddicht en ademend is. Verder vind je een silicone band onderaan de 

jas die verhindert dat hij omhoog kruipt bij het klimmen. Alle ritsen zijn 100% waterdicht en 

zodanig geplaatst dat ze niet in de weg zitten van een klimgordel of de heupband van een 

rugzak. De hoofdrits is een YKK Vislon rits, momenteel de sterkste en meest duurzame onder 

de waterdichte ritsen. De kap is met 1 hand aanpasbaar en groot genoeg om er een helm 

onder te dragen. In noodgevallen kan de jas binnenstebuiten gedraaid worden, waardoor je 

dankzij de High Visibility Backer Technologie extra zichtbaar bent voor de reddingsdiensten. 

Verder maakt de jas ook nog gebruik van ‘High Reach Technology’ en ‘Vertical Motion 

Construction’. Dure woorden om te zeggen dat deze jas je echt zeer veel bewegingsvrijheid 

geeft en natuurlijk ook de vrijheid om te gaan en te staan in de bergen waar jij het wilt.

 

Adviesverkoopprijs: 599,95 €

Gewicht: 430 gram


