
Goed Uitgerust
Met de producten en tips op deze pagina’s ga je goed uitgerust 
op pad. Wil je kans maken op een van de te winnen prijzen? Ga 
dan naar www.wandel.nl/winactie of scan de QR-code en vul vóór 
1 november 2021 je gegevens in op het formulier. Veel geluk! 

  T-SHIRT DAT JE VERKOELING 
REGELT

De nieuwe L.I.M Crown T van Haglöfs is een 
thermo T-shirt dat je verkoeling regelt. Zodra je 
opwarmt, activeert het materiaal en begin je af 
te koelen. Komt je lichaam weer op een aange-
name temperatuur, dan stopt het materiaal met 
zijn verkoelende eigenschappen. Hierdoor heb je 
minder kans op onderkoeling. De panelen onder 
de armen zorgen voor optimale bewegingsvrij-
heid. Dankzij de flatlocknaden heb je geen last 
van schuren of slijtage. Het reflecterend logo 
zorgt voor betere zichtbaarheid. De Haglöfs L.I.M 
Crown T is verkrijgbaar bij outdoorwinkels en 
webshops, in een dames- en herenuitvoering. 
Adviesprijs: 79,90 euro. www.haglofs.com.
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 COOLE SOKKEN VOOR DAMES

Met de TK2 Short Cool ben je klaar voor 
een mooi wandelavontuur. De mix van 
lyocell en andere functionele garen biedt 
maximaal comfort en comfortabele 

ventilatie tijdens wandelingen op 
eenvoudig terrein, vooral in warme 
weersomstandigheden. Het snelle 

vochttransport en de optimale 
pasvorm garanderen 

de perfecte 
temperatuur en 
veel comfort aan 
de voet. De sok 
is verkrijgbaar in 
meerdere frisse 
kleuren. Advies-
prijs: 20 euro. 

www.falke.com.

 ALTIJD ENERGIE BIJ DE HAND

Als je langere wandeltochten in onbewoond gebied maakt, is 
het fijn als de accu van je smartphone niet leeg raakt. Met de 
Xtorm Xtreme Solar Charger heb je altijd 
energie bij je. Het ingebouwde zon-
nepaneel zorgt ervoor dat de interne 
batterij van 5000mAh snel wordt opge-
laden via daglicht. De oplader weegt 
slechts 167 gram, vergelijkbaar met een 
smartphone. De oplader kan tegen een 
stootje en is spatwaterdicht. En handig: 
er zit een ingebouwde zaklamp in de 
Xtorm Xtreme Solar Charger. Adviesprijs: 
29,95 euro. www.xtorm.eu.
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 SWEATER VOOR DE FRISSERE WANDELINGEN

Nu de temperaturen langzaam beginnen te dalen, is een sweater een handig kledingstuk tijdens 
je wandelingen. De Vardag-sweater van Fjällräven is uitermate geschikt om je lichaamswarmte 
op peil te houden als het wat frisser wordt. De sweater heeft een tijdloos design met een ronde 
hals, geribde manchetten en een klassiek Fjällräven-logo uit de jaren zeventig op de borst. De 
Vardag-sweater is gemaakt van een comfortabele, biologische katoenjersey met een lusgebreide 
binnenzijde. Adviesprijs herenmodel: 79,95 euro, damesmodel: 84,95 euro. www.fjallraven.com.

 WANDEL HET TWENTS BLOKJE OM

Twents Blokje Om staat voor maar liefst driehonderd 
kilometer aan wandelplezier. Kies uit vijf verschillende 
themaroutes die je door het bijzondere, heuvelachtige 
coulisselandschap in Noordoost-Twente leiden. Ieder met 
een uniek verhaal en interessante bezienswaardigheden 
onderweg. Over stuwwallen, dwars door beekdalen en 
langs havezaten en landgoederen. Vlogger Mathias ging 
je voor. Bekijk zijn reisverslagen en tips voor onderweg op 
www.twentsblokjeom.nl.
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Partners van KWBN geven je handige tips.

GOED UITGERUST 
WANDELEN MET 
COMPRESSIESOKKEN
Compressiesokken, zoals de STOX Energy Socks, zorgen ervoor dat je 
tijdens en na afloop van het wandelen minder last hebt van vermoeide 
benen. Dankzij hun compressie (druk) hopen vocht en afvalstoffen zich 
niet op in je benen. Na afloop heb je hierdoor minder last 
van vermoeide benen en spierpijn. 

Hoe trek je compressiesokken het makkelijkst aan?
Vanwege de compressie zijn onze compressiesokken 
lastiger aan te trekken dan ‘normale’ sokken. Volg daarom 
de onderstaande stappen om ze zo gemakkelijk mogelijk 
aan te doen.
1. Pak de hak tussen duim en wijsvinger en keer het 

beengedeelte binnenstebuiten
2. Trek het voetgedeelte over de voet
3. Schuif het beengedeelte omhoog 
4. Verdeel de sok gelijkmatig over het been tot aan de 

knie  

Hoe was ik compressiesokken?
Was je compressiesokken met de hand of in de wasmachine 
op maximaal 30 graden. Gebruik geen wasverzachter of 
bleekmiddel, wring ze niet uit en doe ze niet in de droger.

Wandelaars testten STOX Energy Socks 
Een testpanel van KWBN heeft dit voorjaar de STOX Energy Socks getest. 
Ga naar www.wandel.nl/wandeluitrusting/wandelkleding/test-stox 
om te lezen wat de ervaringen van de zeven wandelaars waren met de 
compressiesokken. 

Wij wensen je mooie wandelingen toe!

STOX Energy Socks 

6

Trek uw medische compressiekous aan

Draag de STOX medische compressiekous direct na het opstaan 
totdat u naar bed gaat voor een optimaal therapeutisch effect. Zorg 
ervoor dat uw been na het douchen goed is opgedroogd voordat u de 
compressiekous aantrekt. De compressiekous is het makkelijkst aan te 
trekken over een droog been.

Er zijn drie typen compressiekousen: een kniekous, een lieskous en een 
panty. Controleer welk type u heeft.

Indien uw compressiekous een kniekous betreft, ga dan naar stap 2.1.
Indien uw compressiekous een lieskous betreft, ga dan naar stap 2.2.
Indien uw compressiekous een panty betreft, ga dan naar stap 2.3.

Stap 2.1: Een kniekous aantrekken 

Volg de onderstaande stappen om de compressiekous zo goed mo-
gelijk aan te trekken:

1.  Neem tussen duim en wijsvinger de  
hak aan de binnenkant beet en keer  
de kous tot aan de voet binnenste- 
buiten. Alleen de schacht is nu  
omgekeerd en het voetgedeelte  
blijft dus binnen in de kous.

2.  Trek de opening met beide handen  
uit elkaar en trek het voetgedeelte  
over uw voet, tot aan de wreef.

  Let op! Plaats uw hiel op de juiste  
plek in de compressiekous. 

2

STOX_GHL_Medische_compressiekousen_drukklaar_v3_kleur.indd   6 22-09-13   11:22

7

3.  Schuif het beengedeelte gelijkmatig  
omhoog zonder de compressiekous  
te draaien, aan de randen te trekken  
of teveel in lengte uit te rekken.

4.  Verdeel de compressiekous gelijk- 
matig met twee handen over uw  
been, totdat de compressiekous  
zonder plooien of rimpels om uw  
been zit.

Stap 2.2: Een lieskous aantrekken 

1.  Volg de stappen 1 t/m 4 zoals  
omschreven bij het aantrekken 

 van de kniekous.

2.  Trek de compressiekous aan tot aan  
het dijbeen zodat de bovenste band  
blijft zitten.

Stap 2.3: Een panty aantrekken 

1.  Volg de stappen 1 t/m 4 zoals  
omschreven bij het aantrekken 

 van de kniekous.

2.  Trek de compressiekous aan tot de  
bovenste band uw taille bereikt.  
 
Strek de panty vervolgens stevig en  
gelijkmatig om uw lichaam voor een  
goede pasvorm.
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TE VOET MET BOSWACHTER ELLEN: OUDE 
BONDSWANDELWEG DOOR ZUID-LIMBURG

Wandelen door Zuid-Limburg staat garant voor prachtige vergezichten, 
mooie paden, heerlijke vlaai en avontuurlijke hoogteverschillen. Dit deel van 
de serie Te voet met boswachter Ellen volgt zo veel mogelijk de oorspron-
kelijke route van de oude bondswandeling van maar liefst 230 kilometer. 
Boswachter Ellen toont je verborgen parels, avontuurlijke paden en nog 
onbekende plekken in Zuid-Limburg. Prijs: 19,50 euro.

Welke boeken mogen niet ontbreken in de boekenkast van de wandelaar? Hier 
tippen we je interessante boeken die onlangs zijn verschenen.
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OP ZOEK NAAR VERDWENEN DORPEN

Verdwenen dorpen maken nieuwsgierig. Waar hebben ze gelegen? 
Hoe zagen ze eruit? Wat is ermee gebeurd en wat is er nog van terug 
te vinden? In ons land zijn in de loop der eeuwen heel wat steden, 
dorpen, buurtschappen en nederzettingen gesticht. Waar je niet zo 
gauw aan denkt, is dat er ook honderden dorpen weer verdwenen 
zijn. Pieter en Coby Metz zijn wandelend op zoek gegaan naar de 
historische plekken waar ooit een dorp of buurtschap is geweest. In 
een wandelgids beschrijven zij achttien wandelingen, verspreid door 
Nederland. De uitgave Op zoek naar verdwenen dorpen is te bestellen 
via www.anoda.nl. Prijs: 14,95 euro.

NIET ALLEEN. EEN AVONTUURLIJKE VOETTOCHT DWARS 
DOOR NIEUW-ZEELAND

Tim Voors besloot een paar jaar geleden zijn leven in Nederland achter 
zich te laten om aan de andere kant van de wereld ruim drieduizend 
kilometer te gaan lopen. Vijf maanden lang trok hij dwars door 
Nieuw-Zeeland en liep hij van het Noordereiland naar het Zuidereiland 
langs de Te Araroa Trail. In dit kleurrijke reisdagboek met illustraties 
en aquarellen vertelt Tim onder meer over de ontberingen en over de 
voordelen van het samen lopen met onbekenden. Vrijheid, vriend-
schap en verbondenheid vormen het centrale thema in het verhaal. 
Prijs: 22 euro.
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