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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 wandelen, fietsvakantie, kamperen en padel. 

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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Robuust polyester maakt van de Back-Roller Classic een duurzame be-
geleider op lange tochten. Doordat de Back-Roller Classic is uitgevoerd 
met hermetische rolsluitingen zorgt hij ervoor dat uw eten, drinken en 
uw bagage veilig verpakt en tegen water beschermd op de eindbestem-
ming aankomen. Dankzij het Quick-Lock2.1-systeem kunt u hem snel en 
eenvoudig aan de fiets hangen of eraf halen. Verder zorgt een schouder-
draagriem voor een aangenaam draaggevoel wanneer u te voet bent.

OVERIGE PRAKTISCHE DETAILS:
+ reflectoren
+ geïntegreerd binnenvak
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ORTLIEB TOPPERS

Fietsvakanties worden steeds populairder. Maar hoe kleed je je eigen-
lijk  het beste voor je reis op de fiets? 
Voor je fietstocht- of vakantie is het belangrijk dat je kleding goed 
zit en veel bewegingsvrijheid geeft. Fietskleding bevat dan ook veel 
stretch en beschikt over ademend en sneldrogend materiaal. Een wa-
ter- of winddichtjack is ook geen overbodige luxe. Wil je meer infor-
matie over de kleding die voor jou het meest geschikt is? 

Kom bij ons langs en ontdek onze fietskleding van Odlo, Rukka en 
Rogelli. 

FIETSKLEDING
ODLO,  RUKKA,  ROGELLI

ORTLIEB staat voor gegarandeerd 
waterdichte fietstassen! Gaande van 
de stuurtas tot de zadeltas vind je bij 
ORTLIEB alles wat jouw bagagehartje 
begeert en dat allemaal Made in Ger-
many.

FIETSTASSEN IN WATERPROOF-
KWALITEIT
Sinds het prille begin van ORTLIEB 
houdt het thema „Hoe produceert en 
verbetert men een betrouwbaar water-
dichte fietstas?“ hen voortdurend bezig. 
Met veel uitvindersgeest, het gebruik 
van hoogwaardige materialen en ge-
avanceerde techniek zijn zij vandaag de 
dag marktleider op dit gebied.

Of je nu in de regen reist, bikepackt door 
het modderige bos of op groot avontuur 

gaat: de betrouwbare waterdichte ei-
genschappen van de ORTLIEB rugzak-
ken en fiets- en reistassen zorgen er 
altijd voor dat jouw spullen droog blij-
ven! De reden hiervoor is dat ORTLIEB 
de naden middels een innovatief proces 
aan elkaar last in plaats van naaien. Dat 
geldt voor iedere frametas, voorwieltas 
of Trunk-Bag. Bovendien verlenen zij 
altijd vijf jaar garantie – zonder enige 
uitzondering!

DUURZAAM EN REPAREERBAAR
Onder fietsers heeft de ORTLIEB fietstas 
al jarenlang de reputatie ‘onverwoest-
baar’ te zijn. Daarom geven ze jou een ga-
rantie van vijf jaar, of het nu gaat om een 
fietstas, een fietskoerier-rugzak, een 
wandelrugzak of een trekking-rugzak. 
Als er na jaren toch eens iets kapot gaat, 

dan repararen ze jouw ORTLIEB product 
graag. Natuurlijk biedt ORTLIEB ook veel 
reserveonderdelen voor onafhankelijke 
reparaties, omdat zij duurzaamheid hoog 
in het vaandel hebben.

GEPRODUCEERD IN DUITSLAND
De wortels van ORTLIEB liggen in Mid-
den-Franken, waar Hartmut Ortlieb 
zijn eerste fietstas produceerde. Hier 
produceren zij nog steeds alles eerlijk, 
duurzaam en hulpbronnenbesparend op 
een locatie in Heilsbronn. Daarnaast let 
ORTLIEB op hun CO2-voetafdruk en op-
timaliseren zij hun transportroutes. Elke 
waterdichte fietstas en rugzak van ORT-
LIEB is een stuk duurzaamheid. 

Bron: www.ortlieb.com

OP FIETSVAKANTIE
MET ORTLIEB

De ORTLIEB Ultimate Six Classic van ijzersterk, waterdicht polyester-
weefsel is een stuurtas in een compact formaat en behoort tot de basis-
uitrusting van elke tourfietser. Met een volume van 5 liter biedt ze vol-
doende plaats voor jouw waardevolle spullen en voor alles wat onderweg 
snel voor het grijpen moet zijn. Uiterst praktisch: het transparante, regen-
dichte dekselvak van de vijf liter versie (bruikbare binnenafmetingen 21 x 
12 cm) voor smartphone, GPS of landkaart. Jouw Touchscreen-apparaten 
kan je uiteraard door de folie bedienen.

OVERIGE PRAKTISCHE DETAILS:
+ reflector van reflecterend 3M Scotchlite materiaal aan de voorzijde
+ belastbaar tot max. 5 kg
+ bevestigingsmogelijkheid voor kaartentas en Safe-it S-XL

Back-Roller Classic

Ultimate Six Classic

Rack-Pack 
De Rack-Pack biedt alle voordelen van een gemakkelijk te onderhouden 
reistas en past zich daarbij flexibel aan elke situatie aan. Dankzij de va-
riabele maten kunt u alles wat op reis en voor de sport onmisbaar is erin 
kwijt. De maten 24 L en 31 L kunnen op de bagagedrager worden meege-
nomen en zijn uitstekend combineerbaar met de Back- en Sport-Rollers 
van de Plus- en Classic-serie. Bovendien kunt u de robuuste Rack-Pack 
ook uitstekend op uw motor meenemen. Wanneer u hem eenmaal van 
het voertuig heeft afgehaald, zorgen de verstelbare en met comfortabel 
schuimstof gevulde schouderriem en de met schuimstof gevulde hand-
vatten voor een aangenaam draagcomfort. 

OVERIGE PRAKTISCHE DETAILS:
+ Rolsluiting met verstevigde rand
+ Compressiebanden
+ Steeksluitingen om met fietstassen te combineren

Bron: www.ortlieb.com

€ 134,95

€ 64,95
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HOT NOW: PADEL
de mix tussen tennis en squash
Padel groeit hard in Nederland. Steeds meer mensen ontdek-
ken hoe leuk padel is en raken verslaafd. Op dit moment zijn 
er al ruim 500 padelbanen op 200 verschillende locaties. 

Wat is de geschiedenis van padel?
Rondom de geschiedenis van padel hangt een zekere mystiek. 
Niemand die precies weet hoe de sport ontstaan is. Maar het 
verhaal leidt ons in ieder geval naar het jaar 1962, Acapulco, 
waar de welgestelde Mexicaan Enrique Corcuera een padel-
baan in z’n tuin aanlegde. Een dubbelspel, dat gespeeld werd 
met ‘peddels’. De ‘peddels’ brengen ons nog verder terug in de 
geschiedenis, namelijk naar het jaar 1890 en naar Engelse sche-
pen. Om de reis naar Amerika aangenamer te maken ging men 
op zoek naar ‘fun’. Zo begon men met de peddels van de red-
dingsboten te ‘tennissen’. ‘Padellen’ dus.
Een verrassende start van de sport zou je kunnen zeggen. Die 
in Zuid-Amerika voor het eerst echt groot werd, vooral onder 
de Mexicaanse elite en in Argentinië. Vandaar waaide het bal-
letje de oceaan over richting Spanje. Via het Spaanse konings-
huis werd padel in 1970 geïntroduceerd en groeide vervolgens 
uit tot de inmiddels tweede populairste sport van het land, na, 
natuurlijk, voetbal.
Op dit moment is padel één van de snelst groeiende sporten ter 
wereld, met wereldwijd ongeveer 10 miljoen beoefenaars. Ook 
in Nederland kreeg de sociale racketsport voet aan de grond. 
Mede dankzij Guus Hiddink, die in 2006 een padelbaan liet bou-
wen op het PSV-trainingscentrum. Hoewel de baan niet vol-
deed aan de officiële eisen, diende het wel een belangrijk doel: 
plezier maken. De eerste officiële banen in Nederland werden 
gebouwd in Vijfhuizen en Spijkenisse. De eerste verenigingen 
met padelbanen kwamen in Den Bosch en Enschede.

Padel, hoe speel je het? 
Padel lijkt toch op tennis en squash? Ja dat klopt! Alleen is een 
padelbaan kleiner dan een tennisbaan (20 bij 10 meter) en heeft 
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afbeelding: padelpatron.nl

padel geen muren (zoals bij squash) maar een omheining van 
glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is 
verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel speel 
je altijd met zijn vieren. Dat levert vaak genoeg nog verrassen-
de nieuwe vriendschappen op.
De spelregels van padel lijken veel op die van tennis, zo moet 
de bal ook over het net en in het vak van de tegenstanders wor-
den geslagen. Opslaan doe je echter onderhands, waarbij de bal 
eerst moet stuiteren achter de servicelijn voordat je serveert. 
Een groot verschil is dat je de bal na de stuit tegen de wand of 
muur mag laten komen en hem dan pas terug hoeft te slaan. Dit 
mag ook weer via de muur en levert vaak verrassende rally’s 
op.
‘Sportspecialist Sunny Camp verkoopt verschillende merken 
padelrackets, zoals Black Crown, Bullpadel, Akkeron, Dunlop, 
Drop Shot en nog veel meer. Kom gerust een keer langs. Wij ad-
viseren je graag.’

Bron: www.nlpadel.nl




