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Sportspecialist Sunny Camp is de outdoorspecialist uit 
Zeist. Wij staan bekend om onze uitgebreide collectie 
wandelschoenen, goede service en persoonlijk advies. 

Daarnaast kun je bij ons terecht voor alles op het gebied 
van o.a. wandelen, kamperen, tennis en padel.

Sportspecialist Sunny Camp is officieel partner 
van Outdoorspecialist.nl

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking 
tussen de beste Nederlandse outdoorspecialisten en 

A-merken in de outdoorbranche.
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Van bedrijfswereld naar 
vertegenwoordigerswereld 

Na enkele jaren in het bedrijfsleven, aftastend 
wat ik nou echt leuk vond,  wist ik het wel: van je 
hobby je werk maken. Wat is er leuker dan dat?!

Met een middelbare opleiding, een aan-
tal cursussen in de sportmaterialen en 
veel nieuwsgierigheid kom je een eind. 
De grote stap was toch wel de bin-
nendienst verkoop bij Dunlop.
Wat een paradijs was dat. Overal tennis-
frames, badminton- en squashrackets en veel 
golfspullen. Het liefst moest ik allemaal weten 
hoe het in elkaar zat. Flexibiliteit, torsiestijf-
heid, gewicht, balans en noem het maar op. 
Hierna ben ik de vertegenwoordigerswe-
reld van de rackets in gegaan. Hier kon ik 
gaan vertellen waarom jouw merk zo goed 
was en waarom de detaillist niet zonder 
jou kon. Je geloofwaardigheid staat voor-
op en daar moet je zuinig mee omgaan. 
Na Dunlop heb ik de verhuizing gemaakt naar 
‘Dekker Sport – hockey- en golfspeciaalzaak’ in 
Den Haag, om uiteindelijk weer terug te gaan 
naar de vertegenwoordigerswereld bij Yonex.

De overstap naar Sunny Camp

Na mijn vertegenwoordigers perio-
de heb ik uiteindelijk gekozen voor de 
sportspeciaalzaak Sunny Camp in Zeist.

Mijn specialiteit ligt ook echt 
op het gebied van hardware. 
Tennis, badminton, squash, padel, ski’s en 
skischoenen, ik kan er helemaal op los gaan en 
het blijft mooie materie om over te vertellen. 
Als fysieke winkel moeten wij het winnen 
van het internet op het gebied van kennis 
en advies! Daarnaast is de service in com-
binatie met het assortiment ook belangrijk.

Op tennisgebied kunnen ze mij alles vragen. 
Wij hebben naast een flinke collectie ten-
nisrackets ook een ruime keus in bespan-
ningen. Als ik het goed heb denk ik dat we 
de laatste jaren wel meer dan 1000 rackets 
per jaar bespannen met 24-uurs service. 
Ook het testen van de rackets is een punt 
waar we goed op scoren. Veel klanten 
waarderen het om eerst te ervaren en 
te voelen waar ze hun geld aan uit gaan 
geven. Een kleine primeur: binnenkort 
gaan we zelfs padel testrackets lanceren!
Inmiddels hebben we vier tennisclubs in 
en rondom Zeist aan ons weten te bin-
den, waar we erg tevreden mee zijn. 

Zelfs na 23 jaar bij Sunny Camp zal het 
werk mij nooit gaan vervelen. We hebben 
een fantastisch team en we blijven ons 
ontwikkelen. Ook het weinige verloop in 
personeel geeft wel aan dat het een win-
kel is waar iedereen het naar zijn zin heeft. 
Dit laatste stralen we ook uit!

ONZE RACKETSPECIALIST

ETIENNE LIEVENDAGETIENNE LIEVENDAG
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NIEUW BIJ MEINDL
 Boa® Fit System 

Meindl Abano GTX 

Het nieuwe Comfort-fit® model Abano GTX, dat zowel voor dames als voor 
heren verkrijgbaar is, wordt met het Boa® Fit systeem gecombineerd!

Het vergrendelingssysteem is snel en eenvoudig aan te passen door de knop in 
te drukken en te draaien. 

Wil je de schoenen uit? Trek de knop uit en je stapt zo uit je schoenen.
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Wat is een footpod?
De Footpod is een kleine tool die we op je huidige hardloopschoenen kunnen bevestigen. Hier moet je 
minimaal 30 seconden in je eigen tempo mee hardlopen.  Bij terugkomst in de winkel kunnen we dit 
met meerdere nieuwe hardloopschoenen herhalen. Daarna kunnen we de footpod uitlezen op onze 
3D-scan. Aan de hand van de uitgelezen parameters kunnen we de oude en nieuwe schoenen vergelij-
ken met elkaar. 

Wij hebben een primeur:

SIDAS FOOTPODSIDAS FOOTPOD

De parameters
De volgende gegevens worden geregistreerd en zijn belangrijk voor het advies:
• Loopritme
Hoe hoger het loopritme, hoe minder schokbelasting. Hoe lager het ritme, hoe groter de schokbe-
lasting. Iemand met een grotere schokbelasting heeft meer behoefte aan demping/ondersteuning.
• Contacttijd tussen voet en ondergrond
Hoe langer de contacttijd, hoe meer demping en ondersteuning nodig is. 
• Impact force
Dit is de impact die elke stap heeft op het lichaam.  Deze informatie is van belang bij de keuze voor meer 
of minder demping. Hierbij spelen de loopstijl, snelheid en de hardheid van de ondergrond een rol. 
• Landingshoek
De landingshoek tussen voet en ondergrond geeft aan of je meer op de voor-/midvoet landt of, zoals de 
meeste mensen, op de hiel. Voor- en midvoetlanders hebben doorgaans wat minder demping nodig en 
kunnen ook goed uit de voeten met een lagere drop.

Maak een afspraak!
info@sunnycamp.nl

Wil je weten of je oude hardloopschoenen nog 
voldoende steun en demping geven?

• Pronatiehoek
De pronatiehoek geeft de hoek aan tussen de as van het been en 
de as van de voet van teen naar hiel bij een volledige landing. Hoe 
groter deze hoek hoe meer ondersteuning onder de midvoet no-
dig is.
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DE NIEUWE LOOK 

Benieuwd naar het 
eindresultaat? 

Kom eens langs!

VOOR NA

Likje blauwe en witte verf
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VAN SUNNY CAMP

FASE 1 FASE 2

FASE 3 FASE 4



DE OUTDOOR- EN SPORTSPECIALIST DE OUTDOOR- EN SPORTSPECIALIST 
VAN ZEIST E.O.VAN ZEIST E.O.

Sportspecialist Sunny Camp staat bekend Sportspecialist Sunny Camp staat bekend 
om zijn goede service en advies.om zijn goede service en advies.  

 
Sportspecialist Sunny Camp geeft uitgebreid advies 
op het gebied van wandelen, hardlopen en 
racketsport. Daarnaast beschikken wij over een 
groot assortiment medische sportartikelen. 

Wij blijven investeren in kennis en apparatuur 
om u zo nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Zo kunt u bij ons terecht voor een 3D scan, voet- 
en loopanalyse en op maat gemaakte  zooltjes.  

 ○ Uitgebreid assortiment
 ○ Deskundig advies
 ○ Goede service 
 ○ Persoonlijke aandacht
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RACKETSPORT

VOETBAL

HOCKEY

RUNNING

OUTDOOR

MEDISCH

KIJK OOK EENS 
OP

WWW.SUNNY 
CAMP.NL


