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

goede service en persoonlijk advies. Bij ons kun je terecht voor alles op  
het gebied van skikleding, skihelmen, goggles en handschoenen. 

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. 

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST
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OP WINTERSPORT MET

SUNNY CAMP
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MEER WETEN OVER DE 3D-SCAN? 
Lees dan het item ‘Skischoen op maat’ op pagina 24. 

Al meer dan 40 jaar adviseert Sunny Camp bij de verkoop 
van jouw wintersportuitrusting. De kennis en ervaring 
waarop we onze adviezen baseren komen natuurlijk niet 
zomaar uit de lucht vallen. Zo wordt het team middels 
clinics en onderhoudscursussen geschoold op de ver-
schillende onderwerpen binnen een bepaald thema. 
Daarnaast zijn veel medewerkers zelf fanatieke skiërs. 
We trekken er elke winter op uit om voor onze plezier te 
skiën en grijpen dan ook de kans om nieuwe producten te 
testen. Het is heel waardevol om onze ervaringen uit de 
praktijk te kunnen delen met onze klanten in de winkel. 
Op deze manier hopen we onze klanten van het beste ski 
advies te kunnen voorzien.

SKISCHOEN OP MAAT
Als Erkend Wintersport Specialist weten we bijvoorbeeld 
maar al te goed hoe belangrijk een goed passende ski-
schoen is. Om zorgeloos aan je skivakantie te kunnen star-
ten en direct de piste op te kunnen is een goede schoen 
natuurlijk een must. Het grootste argument om een ski-
schoen goed aan te laten meten is dat je aan het einde van 
een ski-dag geen last wilt hebben van je voeten. Wij heb-
ben de mogelijkheid om een skischoen naadloos aan te 
laten sluiten op de voet om zo eventuele klachten weg te 
nemen. Allereerst starten we met het meten van de voe-
ten. Dat doen we middels een 3D-scan. Hiermee kan er 
digitaal gekeken worden naar de schoen die het beste om 
de voet past en worden mogelijke knelpunten in kaart 
gebracht. Vervolgens kunnen we de knelpunten in de 
schoen wegnemen door de schoen op de gewenste plekken 
uit te deuken. Overtollige ruimte in de schoen kunnen we 
wegnemen door deze te vacumeren. Indien nodig kan een 
op maat gemaakte zool ook nog helpen bij de juiste onder-
steuning en pasvorm.

EEN GOEDE VOORBEREIDING
Bij een goed voorbereide skivakantie horen ook goed 
onderhouden ski’s. Ook hiervoor kan men bij Sunny Camp 
terecht. Door je ski’s of board jaarlijks een onderhouds-
beurt te geven verleng je de levensduur en vergroot je je 

plezier op de piste. Ook is het voor de veiligheid verstandig 
om jaarlijks de bindingen te laten controleren. 

In onze eigen skiwerkplaats bieden we een snelle service 
en houden wij ski’s en boards in topconditie. Benieuwd 
naar onze behandelingen en de kosten hiervan? Kijk dan 
op www.sunnycamp.nl

OER-HOLLANDSE WINTERSPORT
In de Nederlandse wintersport mag kennis op het gebied 
van schaatsen niet ontbreken. Als er natuurijs is pakken 
we als echte wintersportfamilie de kans om al vroeg het 
ijs op te gaan. Zoals op de foto’s te zien is deden wij dit 
vroeger al. Daarnaast bestaat onze werkweek in de koude 
periode uit het slijpen van schaatsen, een ritje naar Fries-
land om de voorraad schaatsen aan te vullen en natuurlijk  
uit het voorzien van onze klanten van advies op maat. 
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LIEVER KOPEN?

FISCHER VACUUM 3D FOOT SCAN
SKISCHOEN OP MAAT
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SPORTSPECIALIST SUNNY CAMP IS ERKEND WINTERSPORT SPECIALIST

Voor een geslaagde wintersportvakantie – en veilige 
terugkeer– is uw uitrusting van levensbelang. Het goed 
uitrusten van wintersporters is binnen de sportspeciaal-
zaken een vak apart. De beste Nederlandse bedrijven 
voor ski ‘s, boards, schoenen, kleding en onderhoud 
mogen zich Erkend Wintersport Specialist noemen. Win-
tersporters vinden er de beste voorbereiding van een 
sneeuwvakantie

REGEL DE VOORBEREIDING VAN JE WINTERSPORT 
BIJ DE WINTERSPORTSPECIALIST
De WintersportSpecialisten werken samen in een 
beroepsorganisatie die de keuze, service en professionali-
teit verhoogt. In elke aangesloten winkel is steeds een 
professional aanwezig die het certificaat wintersportspe-
cialist heeft behaald. Daardoor ben je zeker van een goed 
advies.

VERTROUW OP DE 70% GARANTIE
Twijfel je om te kopen? De WintersportSpecialist heeft 
een unieke garantie waardoor kopen heel aantrekkelijk 
wordt. Ben je niet tevreden over een aankoop? 

Lever de aankoop na je vakantie weer in. Je krijgt gega-
randeerd 70% van de aankoopwaarde terug (in tegoed-
bonnen) voor een nieuwe aankoop. Het bedrag wat je dan 
betaald hebt, komt ongeveer overeen met huren. 

DENK TIJDIG AAN KOPEN
Ga je wintersporten? En blijft het zeer waarschijnlijk niet 
bij één keer? Maak dan meteen de berekening of kopen 

voor jou niet aantrekkelijker is. Over het algemeen geldt: 
regelmatige wintersporters stellen het kopen van eigen 
materiaal te lang uit.

GARANTIE WERKT ALLEEN DICHT BIJ HUIS
Koop je je wintersportuitrusting in de bergen? Ook dan 
geldt natuurlijk een fabrieksgarantie, maar dikwijls geldt 
die maar één jaar (bij De WintersportSpecialist krijg je 
twee jaar garantie.) En bedenk daarbij dat je eenmaal 
thuis altijd minder makkelijk aanspraak kunt doen op een 
fabrieksgarantie. Via je eigen dealer -De WintersportSpe-
cialist – loopt zoiets altijd vlotter, zo leert de praktijk.

JE KUNT ZELF VEEL DOEN AAN DE LEVENSDUUR 
VAN MATERIAAL
Houd rekening met slechte sneeuwcondities. Bescherm je 
materiaal tijdens het vervoer. Een voorbeeld: onbe-
schermde ski´s en boards op een open dakdrager hebben 
onnodig veel te lijden. Berg het materiaal thuis op een 
donkere plaats op. Een jaar zonlicht heeft een slechte 
invloed op de kunststoffen.

REGEL JE WINTERSPORTZAKEN IN NEDERLAND
Voor onderhoud en reparaties kun je het beste in Neder-
land terecht. Bij skiwinkels in de wintersportoorden is 
onderhoud en reparatie altijd avondwerk. Er is dus flinke 
tijdsdruk. Je wilt immers de volgende ochtend weer de 
bergen op. En je bent niet de enige…

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

De Fischer Vacuum 3D Foot Scan geeft ons de mogelijkheid om de 
skischoenen die wij verkopen te vergelijken met uw voeten. Zo 
kunnen wij op zoek naar de ideale skischoen voor iedere skiër, 
zowel voor de minder ervaren skiër als voor de ervaren, sportieve 
skiër.

Met deze nieuwe 3D-technologie kunnen we uw voet volledig 
scannen, analyseren en in beeld brengen. 
Allereerst worden de gegevens, zoals leeftijd en gewicht, inge-
voerd. Daarna trekt u de technische sokken aan en neemt u plaats 
op de scanner. De scan wordt gemaakt en het onderbeen wordt nu 
volledig driedimensionaal in beeld gebracht. Tevens geeft de scan 
ons inzicht over onder andere de lengte, breedte en hoogte van de 
voet, maar ook over de stand van de voeten en eventuele drukpun-
ten rondom de voet. Met de verzamelde gegevens wordt er een 
advies gegeven wat voor u mogelijk de beste skischoen is. Deze ski-
schoen kan dan virtueel gepast worden en zo zullen eventuele 
drukpunten direct zichtbaar worden. Door de voet op deze wijze in 
beeld te brengen kunnen we mogelijke problemen tijdens het skiën 
voorkomen.

Na de scan is het tijd om de skischoenen te gaan passen en een voor 
u geschikte skischoen uit te kiezen. Met behulp van de scan kunnen 
wij concluderen waar er eventueel extra ruimte gecreëerd moet 
worden. Die ruimte creëren wij middels het verwarmen van de bui-
tenschaal. Indien nodig kunnen we met zooltjes het comfort van de 
schoenen optimaliseren.

Mocht u tijdens de wintersportvakantie toch nog drukpunten 
ervaren, dan kunnen we dit na uw vakantie verder aanpassen. Ook 
dan bent u dus van harte welkom in onze winkel. 

Tijdens de RTL Snowmagazine 
tv-uitzending van 29 december 2019 
vertelde Cornel meer over het proces 

van 3D Foot Scan naar skischoen. 
Scan de QR-code om dit item 

te bekijken.
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Voyager is een zeer innovatief product waar Elan zich de afge-
lopen drie jaar op heeft gefocust. Het bewijst dat Elan nog 
steeds een van de toonaangevende merken is op het gebied 
van innovatie in de ski-industrie. 

De Elan Voyager is de eerste volledig functionele alpine vouw-
ski, die de pistes snijdt als een race-pisteski en elk terrein met 
gemak aankan. Elan’s revolutionaire Connect Tech heeft vouw-
ski’s gemakkelijk en efficiënt gemaakt voor transport zonder in 
te leveren aan prestaties op de hellingen. Deze innovatieve 
technologie is zo goed, dat zelfs de meest ervaren skiërs ver-
steld stonden toen Elan ze de ski opgevouwen lieten zien nadat 
ze erop hadden geskied. Elan’s unieke Amphibio-profiel, gela-
mineerde houtkern en RST-zijwand garanderen de prestaties 
die u van Elan verwacht. Daarnaast zijn een speciaal ontwor-
pen Fusion-plaat en Connect Tech-structuren een integraal 
onderdeel van de prestaties van ski’s. En dit alles terwijl ze toch 
opgevouwen kunnen worden.

Het geheim van de Voyager is de revolutionaire Connect-tech-
nologie van Elan, die gebruikmaakt van een zeer geavanceerd 
4-assig mechanisme dat de ski bij het vouwgewricht aan elkaar 
verbindt en afdicht. Dit kenmerk, gecombineerd met een met 
koolstof versterkte verbindingsplaat, dient als ondersteunend 

draagplatform. De twee componenten werken samen om tor-
siestijfheid te bieden voor superieure ski-prestaties. Tevens 
zorgt het er ook voor dat de ski kan worden opgevouwen tot 
een compact, gemakkelijk te vervoeren pakket dat voldoet aan 
de vereisten voor ruimbagage. De Voyager beschikt daarnaast 
over de Amphibio-technologie, een revolutionair ski-ontwerp 
dat zowel rocker- als camber-profielen integreert in speciale 
linker- en rechterski’s. De camber binnenrand zorgt voor pre-
cisie, kantengrip en stabiliteit, terwijl de rocker buitenrand 
vergevingsgezind is en zorgt voor geleidelijke overgangen. Ten 
slotte garanderen de gelamineerde Woodcore- en RST-side-
walls maximale grip van boven- tot onderkant.

ELAN VOYAGER
‘S WERELDS EERSTE OPVOUWBARE SKI

WINTERSPORT;
heerlijk skiën op de piste, maar niet zonder risico’s.

In bijna geen enkele sport worden je knieën zo zwaar 
belast als in de wintersport. Zeker aan het einde van een 
lange winterse dag is het risico op ernstige blessures zoals 
gescheurde kniebanden of meniscusletsels bijzonder hoog. 
Een beroemde skiër haalde zich zo een ‘Unhappy Triad’ op 
de hals - een combinatie van een gescheurde voorste 
kruisband, de mediale binnenband en mediale meniscus. 
Zorg ervoor dat het niet zover komt!

MEER STABILITEIT EN CONTROLE DOOR SPORTBANDAGES
Een volledige wintersportuitrusting beschermt niet alleen 
tegen de wind en kou, maar ook tegen abrupte bewegingen 
van pezen, banden en gewrichten. Met de Knee Support biedt 
Bauerfeind Sports een betrouwbare bescherming voor je 
knie. De zijdelings ingewerkte baleinen zorgen ervoor dat de 
bandage niet van vorm kan veranderen en dus haar functie 
optimaal kan uitoefenen. Dankzij de innovatieve pelotte, die 
zeer precies je knie omsluit, worden je stabiliserende spieren 
veel sneller aangestuurd, en worden blessures voorkomen.

BESCHERM JE 
KNIEËN TIJDENS 
HET WINTERSPORTEN
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BAUERFEIND 
SPORTS KNEE 
SUPPORT. € 79,-

OPTIMAAL DRAAGCOMFORT 
EN ADEMEND EFFECT
Het ultralichte weefsel van de Bauerfeind 
sportbandages passen zich uitstekend aan 
aan de vormen van je lichaam en onder-
steunen de afvoer van zweet om zo de huid 
droog te houden. Vooral bij intensief spor-
ten zal je de ontlastende werking snel voe-
len. De intensieve dieptewaarneming 
voorkomt stress en blessures bij snelle, 
schokachtige bewegingen en vermoeid-
heid. Ook pijn door overbelasting zal snel-
ler afnemen.




