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ZAMBERLAN – Dufur GTX RR

‘Italiaans en handgemaakt’

 

In het land van de alpiene schoenen lijkt het wel of iedereen met dat ene 

Italiaanse merk rondloopt. Terwijl er ook zoveel andere opties zijn. Zo is 

er bijvoorbeeld de Dufur GTX RR van Zamberlan, ook Italiaans en ook 

handgemaakt. Ze hebben een andere (iets bredere) leest en daardoor 

voor velen zeker het proberen waard. Dankzij de hielclip achteraan 

kunnen er semi-automatische stijgijzers op. De stootrand komt hoog en 

biedt  extra bescherming tegen sneeuw en scherpe rotsen. De Vibram 

Mulaz Evo zool zorgt voor een optimale grip op rotsachtig terrein. 

Uiteraard komen ze met een waterdichte GoreTex-voering. Kortom, een 

schitterende D-schoen voor een scherpe prijs.

 

Adviesverkoopprijs: 284,95 €

Gewicht: 1.488 gram (per paar)

BODY GLIDE - original

Body Glide is een product dat helpt om blaren, schuurplekken en een schrale 

huid te voorkomen. Het is vooral interessant voor mensen die weten dat ze hier 

zeer gevoelig aan zijn of voor mensen die aan duursporten doen. Denk hierbij 

aan triatleten of zelfs aan deelnemers van de dodentocht. Het is zeer geschikt 

voor het voorkomen van huidaandoeningen als gevolg van extreme koude en/of 

natte omstandigheden. Je kunt het zelfs op je handpalmen smeren zonder dat je 

hierdoor grip verliest.

De meeste andere producten zijn crèmes, gels of zalven die meestal een vetachtige 

laag over de huid leggen, die daarna de poriën kan verstoppen. Bovendien verdwijnt 

deze laag vlugger bij transpiratie of door wrijving tijdens activiteiten. Bodyglide 

werkt zonder petroleum of minerale oliën en zonder alcohol. De formule bestaat 

uit natuurlijke plantenextracten die werken zonder een film achter te laten op de 

huid. Het is bestand tegen transpiratievocht en is water- en schuurvast.

 

adviesverkoopprijs: 12,49 €

gewicht: 42 gram

Y&Y VERTICAL – Climbing Socks

‘dun, comfortabel en geurloos’

 

Voor iedereen die toch graag met kousen klimt, heeft het Franse merk 

Y&Y (bekend van de prisma-zekeringsbrilletjes) nu ook specifieke 

klimkousjes op de markt gebracht. Ze zijn zeer dun, ademend en 

vertonen geen stiknaden. Ze zitten zodanig rond je voet dat ze je precisie 

en prestatie niet zouden hinderen en vooral, ze zijn antibacterieel 

behandeld. Zowel binnen als buiten te gebruiken, zomer als winter.

 

Adviesverkoopprijs: 14,95 €

Samenstelling: 94% polyamide, 6% elastaan
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BEAL – Escaper

‘een van de meest controversiële klimsystemen op de markt’

 

Voor het gewicht moet je het alleszins niet laten, maar een beetje stalen zenuwen moet je er 

toch voor hebben. De Escaper bestaat al iets meer dan een jaar en er zijn nog steeds geen 

ongelukken mee gebeurd. Daarom dat ik het nu alsnog durf aanhalen: Beal heeft een systeem 

bedacht waarmee je de volledige lengte van 1 enkel klimtouw kunt gebruiken om te rappellen. 

Het 'ziet' er gewoon een beetje ‘eng’ uit (op Youtube kom je genoeg filmpjes uit de praktijk tegen). 

Simpelweg komt het er op neer dat je de Escaper aan je relais bevestigt waarna je er je klimtouw 

in vastknoopt. Daarna rappel je zoals je altijd zou doen (maar dan op één streng in plaats van 

twee) en eens beneden gekomen trek je een achttal keer hard aan je touw, waarna alles boven 

los zou moeten komen en zowel je klimtouw als de Escaper mee naar beneden valt, waar je dan 

alles terug kunt recupereren...

 

Adviesverkoopprijs: 43,80 €

Gewicht: 90 gram

CAMP – Re-chalk

‘de hervulbare pofbal’

 

Er is een trend in de hedendaagse klimzalen om het gebruik van grote zakken 

pof te ontmoedigen. De voorkeur van klimzaaluitbaters begint zelfs uit te gaan 

naar de vloeibare variant. Maar voor zij die toch aan het witte poeder willen 

blijven zitten is de Camp Re-chalk misschien een interessante optie. Het feit 

dat het een pofbal is, zorgt sowieso al voor minder pof en stof, maar deze bal 

kan je terug openen, bijvullen en nadien weer sluiten. Op die manier is het ook 

een ecologischer alternatief. 

  

Adviesverkoopprijs: 6,95 €

Gewicht (gevuld): 50 gram

BLUE ICE – Bluebird

‘een meer dan volledige piolet’

 

De Bluebird is een klassieke alpiene piolet met een lichte kromming. Hierdoor 

is hij veel interessanter in steile sneeuw en niet technisch ijs. De kop en punt 

onderaan bestaan nog steeds uit stevig roestvrij staal terwijl de gehele schacht 

uit lichtgewicht aluminium gemaakt is. Onderaan deze schacht zit bovendien 

een soort coating die meer textuur biedt en daarom voor een veel betere grip 

zorgt. Inbegrepen in de prijs is bovendien een rubber beschermdop voor de kop 

(voor- en achterkant) en de punt onderaan. Plus een verwijderbare/verschuifbare 

‘pommel’ waar je je vingers in kunt laten rusten tijdens het technischere 

werk. Een meer dan volledige piolet, zeker voor zijn prijs. Beschikbaar in vijf 

verschillende lengtes: 45, 49, 54, 60 en 67 centimeter. 

 

Adviesverkoopprijs: 129,95 €

Gewicht: 363 gram (voor de 45 cm)

 

Tekst Arne Monstrey


