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Sportspecialist Sunny Camp is dé Outdoorspecialist uit Zeist. 
Wij staan bekend om onze uitgebreide collectie wandelschoenen, 

goede service en persoonlijk advies. Bij ons kun je terecht voor alles op 
het gebied van drukwerk,  ski-onderhoud en  wandelen. 

Sportspecialist Sunny Camp is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

SPORTSPECIALIST
SUNNY CAMP

•

O F F I C I E E L  P A R T N E R

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale 
outdoorspecialisten en toonaangevende merken in de outdoorbranche.
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ONZE DUIZENDPOOT

 ELLEN VAN DAM
Zo’n 24 jaar geleden stapte ik bij Sporthuis Sunny Camp 
naar binnen voor mijn sollicitatiegesprek en stelde ik 
mijzelf voor: “Goedenavond mijn naam is Ellen Kerse-
boom.”.

Nadat ik mijn mavo diploma had gehaald ben ik de MTS 
voor Mode en Kleding in Utrecht gaan volgen. Daar leer-
de ik hoe ik het ontwerp wat op papier stond moest om-
zetten naar een werkelijk kledingstuk en hoe ik dat kon 
presenteren en verkopen. Ik was een jonge 17 jarige meid, 
dus alles wat maar met kleding en creativiteit te maken 
had vond ik interessant.

Daarnaast ben ik van kinds af aan sportief geweest. Van-
af mijn A-diploma tot aan mijn 17e lag ik twee keer per 
week in het zwembad. Met mijn 3e jaar stond ik al op de 
skilatten en vanaf mijn 10e was ik van maart tot en met 
september op het water te vinden; scheurend op mijn 
plankje, hangend aan mijn zeiltje. Dan was daar ook nog 
het badminton, wat ik in de wintermaanden twee keer 
per week kon spelen. Het badmintonnen heb ik nog het 
langste volgehouden: zelf gespeeld en jaren trainingen 
gegeven aan de jeugd en de beginnende recreant. Inmid-
dels heb ik het wandelen en hardlopen ontdekt en ben ik 
bezig met schilderen. Tja……ook ik word wat ouder!

Ik denk dat de combinatie van kennis van stoffen en kle-
ding, plus mijn sportieve achtergrond, voor Ben de reden 
is geweest om mij aan te nemen.

Door de jaren heen is Sunny Camp enorm gegroeid en 
ik ging daarin mee. De eerste drie maanden op zolder, 
wat dan “het magazijn” moest heten. Bedolven onder 
allerlei spullen kon ik gaan opruimen, herschikken en 
producten stickeren. En dat waren er veel! Zodra ik wel 
wist waar alles lag, kon ik mij in de winkel gaan begeven 
om de klant te adviseren over de producten in combina-
tie met het luisteren naar diens hulpvraag. Het advise-
ren op deze manier was voor mij een verademing. In de 
mode branche was mij een behoorlijk pusherige manier 

van verkopen geleerd, wat mij erg tegen stond. Gelukkig 
werken wij nog steeds op deze manier; we zijn ook niet 
voor niks zo’n standvastig team!

Gaandeweg de jaren kreeg ik zo mijn taken toegescho-
ven: van de verkoop, naar de etalage, naar het inrichten 
van de winkel en ook bij de inkoop van kleding wordt er 
naar mijn mening geluisterd. 

Inmiddels ben ik 21 jaar geleden getrouwd en hebben we 
twee kinderen gekregen. Daardoor werd ik ook nog eens 
huismoeder en ging ik wat minder uren werken bij Sun-
ny Camp. Momenteel ben ik 3 dagen in de week met veel 
plezier op de Slotlaan aan het werk en zo nu en dan ziet u 
mij extra op een zaterdag.

Sportspecialist Sunny Camp zit nu alweer 17 jaar in een 
groter pand. Hier hebben we meer ruimte gekregen en 
heb ik er inmiddels een nieuwe taak bij gekregen; het be-
drukken van sportkleding en tassen voor  verenigingen 
en particulieren. 

En zo komt die kennis van kleding en stoffen met wat 
creativiteit en sport weer mooi bij elkaar!

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

HEEFT U KLEDING OF TASSEN DIE 
BEDRUKT MOETEN WORDEN? 

U kunt hiervoor bij ons terecht. Wij 
hebben een eigen drukkerij boven de 
winkel en  kunnen dus snel leveren.

KIJK OP WWW.SUNNYCAMP.NL
VOOR MEER INFORMATIE



Fluorvrij impregneer- en leeronderhoudsmiddel met siliconen.

Geschikt voor:
Alle leersoorten (met uitzondering van lakleer), met of zonder 
GORE-TEX� voering of Eco-Shell Footwear.
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SCHOENONDERHOUDGOED ONDERHOUDEN SCHOENEN
LEVEN LANGER

Hanwag Care Sponge

Hanwag Waterproofing

Hanwag Shoe wax
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Prijs: €11,99

Fluorvrij impregneerspray met siliconen.

Geschikt voor:
Alle leersoorten (met uitzondering van lakleer) en syntheti-
sche materialen (bijv. Cordura®), met of zonder GORE-TEX®-
voering of Eco-Shell Footwear. 

Prijs: €13,99

Leeronderhoudsmiddel uit bijenwas, carnaubawas en lanoline.

Geschikt voor:
Alle leersoorten (met uitzondering van lakleer) en syntheti-
sche materialen (bijv. Cordura®), met of zonder GORE-TEX®-
voering of Eco-Shell Footwear. 

Prijs: €7,99

LET OP!
Plaats je schoenen nooit langdurig in de felle zon, dicht bij een 
 kachel of voor open vuur. Het leer verbrandt, wordt broos en droog 
en krijgt scheurtjes. In het ergste geval kan het zelfs zo zijn dat de 

gehele schoen vervormt.

IMPREGNEREN MET SPRAY (PFC-VRIJ)

Om ook de textiele delen waterafstotend te houden 
(of om leren schoenen te beschermen tegen zeer 
natte omstandigheden), is de Hanwag Water-
proofing Spray geschikt voor impregnatie. 
Het wordt na het schoonmaken op de gedroogde schoen
gespoten.

LEERONDERHOUD

Omdat leer een natuurproduct van dierlijke oor-
sprong is, moet het regelmatig onderhouden wor-
den anders droogt het uit, wordt het broos en ont-
staan er scheurtjes. Voor het onderhoud is een wax, 
zoals de Hanwag Shoe Wax, het meest geschikt.
De wax wordt ofwel met een zachte, bij voor-
keur pluisvrije doek van katoen of microve-
zel, of met een zachte borstel dun op de droge, 
schone schoenen aangebracht en ingemasseerd.

De Hanwag Care Sponge is zeer geschikt voor schoe-
nen van nubuck - of suède leer. Het voedt het leer diep, 
verfrist de kleur en houdt het zacht en soepel zonder 
het natuurlijke, ruwe karakter aan te tasten. Tegelij-
kertijd impregneert de Hanwag Care Sponge  het leer 
en verzorgt de rubberen delen, zoals bijv. de stootrand..

DROGEN

Na het reinigen de schoenen met wijd geopende tong 
op een schaduwrijke, droge en goed geventileerde 
plaats zetten. Schoenen met een leren voering kan 
men indien nodig volstoppen met goed absorberend 
papier ( geen krantenpapier). Datzelfde geldt ook voor 
schoenen met een GORE-TEX® voering die met pa-
pier (ook hier geen krantenpapier gebruiken, want 
de inkt tast het membraan aan) sneller en effectiever 
drogen.  

NA IEDERE TOCHT REINIGEN 
-  inlegzolen en veters eruit halen

Buitenkant: Borstel de schoenen na iedere tocht af. Als het 
vuil te vast zit, verwijder het dan onder stromend water. 
Binnenkant: Textiele voering (zoals in de meeste GORE-
TEX schoenen) of leren voering reinigt men het beste met 
schoon water en een spons. Geen heet water gebruiken!
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SKI-ONDERHOUD
laat je ski’s of board jaarlijks behandelen

Door uw ski’s of board jaarlijks een onderhoudsbeurt 
te geven verlengen we de levensduur ervan en ver-
groot je je plezier op de piste! Zorg ook thuis goed voor 
je ski’s. De kunststoffen kunnen bijvoorbeeld slecht 
tegen zonlicht. Ook vochtige kelders kunnen beter 
vermeden worden. Wij adviseren het onderhoud van 
de ski’s in Nederland te laten doen. Dit voorkomt lan-
ge wachttijden in de wintersport gebieden. U kunt uw 
ski’s bij ons al laten behandelen vanaf €22,50 per paar.

Voor de veiligheid is het verstandig om jaarlijks de 
bindingen te laten controleren. Dit kan vanaf €12,50 
per paar. Daarvoor hebben we één skischoen nodig 
en enkele gegevens als lengte, gewicht en leeftijd. Een 
combinatie van skibehandeling en bindingcontrole is 
ook mogelijk vanaf €32,50.

Wij beschikken over een eigen skiwerkplaats 
met moderne machines die uw materiaal in 
topconditie houden! Doordat wij over een 
 eigen werkplaats beschikken bieden wij u een 
goede kwaliteit en snelle service.

HET IS BELANGRIJK OM ZORGVULDIG OM TE GAAN MET JE MATERIAAL.

WANDELSCHOENEN
DE MUSTHAVE VOOR IEDERE WANDELAAR
Schoenen zijn één van de belangrijkste 
onderdelen van uw basisuitrusting. Bij 
Sportspecialist Sunny Camp hebben 
we een zeer ruim assortiment berg- en 
wandelschoenen.  Met onze kennis, 
ervaring en mogelijkheden zijn wij in 
staat u de juiste schoen met de juiste 
pasvorm te adviseren.

Denk bijvoorbeeld aan een schoen voor 
mensen met een Hallux Valgus. In 2013 
introduceerde Hanwag als eerste een 
wandelschoen voor mensen die last 
hebben van een Hallux Valgus, ofte-
wel een scheefstand van de grote teen 
ten gevolge van een vergroeiing in het 
teengewricht. Hanwag ontwikkelde 
hiervoor een speciale leest die precies 
op de plaats waar de “bobbel” zit meer 
ruimte biedt. Dit model, de Alta Bunion, 
werd hiervoor genomineerd en won ge-
lijk op de Outdoor Award 2013.

Naast vele verschillende modellen, 
kunnen we de schoenen ook nog com-
fortabeler laten zitten en aanpassen 
met behulp van speciale inlegzolen. 

Daarnaast zijn goede wandelsokken 
ook geen overbodige luxe. Goede wan-
delsokken kunnen drukpunten en bla-
ren voorkomen. Tevens zorgen ze voor 
een optimale vochtregulatie. Onder-
staande afbeelding geeft meer inzicht 
over de meest geschikte Falke wandel-
sok voor uw (berg-)wandeling.

Fischer Vacuum 3D Foot Scan
Met deze nieuwe 3D-technologie kun-
nen we uw voet volledig scannen, ana-
lyseren en in beeld brengen. Met de 
verzamelde gegevens wordt er advies 
gemaakt wat voor u de beste wandel-
schoen is; deze kan dan virtueel gepast 
worden en eventuele drukpunten zul-
len direct zichtbaar worden.

Samen met onze kennis en ervaring 
kunnen we de best passende schoen 
voor u selecteren, zodat u daarna kunt 
genieten van een heerlijke wandeling.

Kortom, Sportspecialist Sunny Camp 
heeft de geschikte berg- en/of wan-
delschoen voor zowel de kleine, grote, 
smalle als brede voeten.

Kom langs en laat u uitgebreid advise-
ren!

Goed om te weten: oktober is wan-
delmaand bij Sunny Camp. Diverse 

wandelschoenen zijn afgeprijsd met 
kortingen tot wel 50%. Wacht niet te 

lang, want op = op!

Meer weten over de skibehandelingen? 
Scan de QR-code of bekijk onze website 
www.sunnycamp.nl.
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