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RAB Hut Boot

'bootilicious op stap'

Dankzij deze pantoffels hoef je niet langer op zoek te gaan naar 'hutten sloefkes'. 

Ze houden niet alleen je voeten warm in kille berghutten, je kunt ze net zo goed 

thuis aandoen. De EVA zool voelt comfortabel en aan de onderkant bevindt zich 

een siliconen print die ervoor zorgt dat je niet kunt uitglijden op gladde vloeren. Ze 

zijn gevuld met een synthetische Cirrus 3M Featherless voering. Licht, warm en 

dankzij de Pertex Quantum ripstop buitenstof ook nog slijtvast en waterbestendig. 

Volledig waterdicht zijn ze niet, maar als je er toch even mee naar buiten moet, 

dan kunnen ze dat wel aan.

Gewicht: 275 gram

Adviesverkoopprijs: 59,95 euro

BLACKYAK Barzona Jacket

'de zwarte yak met de gouden lokken'

Blackyak, letterlijk zwarte yak (het befaamde lastdier uit de Himalaya), is in 

België vooralsnog een nobele onbekende. Opgericht in 1973 in Zuid Korea heeft 

het rustig aan zijn Aziatisch imperium kunnen bouwen. Sinds 2012 proberen ze 

ook in Europa binnen te geraken. Iets wat moeizaam ging in een reeds verzadigde 

markt. Maar in 2015 wonnen ze 11 ISPO-awards (prestigieuze prijs voor outdoor 

materiaal en/of kledij), waaronder acht keer goud. In de jaren nadien bleven de 

prijzen elkaar opvolgen en ondertussen is het het meest succesvolle bedrijf in de 

ISPO-awards geschiedenis. Eentje uit die reeks is de Barzona Jacket. Een mooi 

aanpassende drielaagse Gore Tex Pro Shell jas. De buitenstof bestaat uit een 70 

denier polyamide voor extra stevigheid. De meeste features vind je ook terug op 

andere jassen, zoals een waterdichte YKK front zip en waterdichte pitzips, maar 

de look, de pasvorm en functionaliteit spreken voor zich eens je hem aandoet. 

Blackyak heeft terecht een nieuwe plaats in het outdoorlandschap verworven.

Gewicht: helaas niet gespecificeerd door de leverancier

Adviesverkoopprijs: 499,95 euro

THE NORTH FACE Phantom 38 Summit Series

'gepakt en gezakt de bergen in'

De Phantom 38 is een schitterende alpine klimrugzak die even goed tot zijn recht 

komt als toerskirugzak. De buitenstof is uitermate robuust. De bovenkant bestaat 

uit 210D en de onderkant zelfs uit 840D nylon. De heupriem is afneembaar zodat 

hij niet in de weg hoeft te zitten van een klimgordel. Als je de heupriem  wilt 

gebruiken, dan zit er een opbergzakje op en een grote materiaallus. Ook de kap 

krijg je er in een handomdraai af. Zelfs de rugplaat die de zak afschermt van het 

frame kan er uitgenomen worden. Heel deze rugzak is moduleerbaar en aanpasbaar 

naar je eigen wensen in de bergen. De afwerking is zeer mooi en de rugzak zelf 

zeer 'sec'. Er zijn genoeg mogelijkheden om extra materiaal zoals ijsbijlen of ski's 

aan de buitenkant van de rugzak te bevestigen, zonder dat al deze linten in de weg 

zouden gaan zitten of ergens achter kunnen blijven hangen. Een van de sterkste 

rugzakken in zijn soort.

Gewicht: 992 gram (S/M) en 1049 gram (M/L)

Adviesverkoopprijs: 149,95 euro
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ADVENTURE FOOD Adventure Spoons

'when size matters'

OK, OK, deze lepels zijn niet nieuw, maar ze verdienen het om nog eens onder de 

aandacht te komen. Iedereen die al eens 'pakskeseten' gegeten heeft, weet hoe 

moeilijk het is om op een propere manier die laatste restjes eten van op de bodem 

te schrapen. Wel, met deze extra lange lepel van 22 centimeter lukt dat super 

gemakkelijk. Ze komen per twee en wegen slechts 29 gram per stuk. Bovendien 

hebben ze een maatverdeling op het handvat zodat je goed kan zien hoeveel water 

je toevoegt aan de verpakking.

Gewicht: 29 gram (per stuk)

Adviesverkoopprijs: 7,99 euro (per paar)

MONTANE Future Lite Hoodie 

'Let there be Lite'

 

Een lichtgewicht donsjas met een 15D nylon ripstop buitenkant inclusief DWR 

behandeling. Een lichtgewicht vulling van 115 gram 750+FP ganzendons in een 

90/10 verhouding. RDS gecertificeerd bovendien én hydrofoob behandeld. En dat 

alles voor nog geen 185 euro... Geen idee hoe ze het doen, maar dit moet de 

beste prijs-kwaliteit-verhouding van deze winter zijn. De hele jas kan ook nog 

eens opgeplooid worden in één van de jaszakken. Montane is duidelijk terug van 

weggeweest.

  

Gewicht: 300 gram (medium dames) / 340 gram (medium heren) 

Adviesverkoopprijs: 184,95 euro

MOUNTAIN HARDWEAR Phantom Alpine 15F/-9°C

'als een geest in de nacht'

Het eerste wat opvalt aan deze slaapzak is dat hij twee ritsen heeft, één aan elke 

kant. Je zou kunnen denken dat dit is om als een dekentje open te kunnen plooien 

voor als je het te warm hebt - en dat kan natuurlijk ook - maar het is eigenlijk 

bedoeld om ingebonden in je slaapzak te kunnen blijven liggen. Afhankelijk van 

je bivak positie kan het touw dan links of rechts uit je slaapzak komen. Bovendien 

heeft elke rits meerdere schuivers, zodat je je armen eruit kunt laten terwijl je 

er met je lichaam in blijft zitten. Op die manier verlies je geen warmte en kun 

je bijvoorbeeld al koken of je klimgerief sorteren. De ritsschuivers zijn "glow in 

the dark" en kunnen niet blijven haperen achter de stof van de slaapzak. De 10D 

buitenstof is gerecycleerd en uiterst comprimeerbaar. Bovendien heeft ze een 

DWR-behandeling meegekregen waardoor ze zeer goed bestand is tegen vocht. 

Best wel handig tijdens het bivakkeren, of het nu een gepland of ongepland bivak is. 

De vulling bestaat uit 850 FP RDS dons. Er hangt natuurlijk een deftig prijskaartje 

aan vast, maar voor een slaapzak die tot -9°C gaat en nog geen duizend gram 

weegt, hoeft dat misschien niet te verbazen.

Gewicht: 957 gram (maat regular)

Adviesverkoopprijs: 569,95 euro

Tekst Arne Monstrey (verkoper bij K2)


