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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 wandelen, fietsvakantie en kamperen.

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 
Nederlandse outdoorspecialisten en A-merken in de outdoor branche.
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Boven in het kantoor werken wij, Leonie van Santen 
en Francis Smit. We regelen de administratieve zaken 
binnen Sportspecialist Sunny Camp. Denk hierbij aan 
het invoeren van nieuwe artikelen zodat er een prijs-
sticker op komt voor de verkoop in de winkel. Daar-
naast doen we bestellingen en we nemen de telefoon 
op. Soms zijn er problemen met gekochte spullen en 
daar proberen we een oplossing voor te vinden. Altijd 
met het doel om de klant blij te maken. Koffie en thee 
zetten hoort daarnaast ook bij onze taken. Zeker geen 
onbelangrijk onderdeel van ons werk! 

Leonie heeft als achtergrond het CIOS in Overveen. Dat 
is het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders. Haar 
hoofdvakken waren: tennisleraar en orthobewegings-
agogisch werk. Handige basiskennis voor het werken in 
een sportzaak als de onze. Leonie doet dus ook meer 
dan alleen de administratie. Ze bespant ook rackets en 
helpt klanten in de winkel. Francis heeft de opleiding 
Logopedie gedaan en daarna Orthopedagogiek. Ook 
heel handige basiskennis dus…

We werken graag samen, maar daarnaast hebben we 
ook het samen wandelen ontdekt. Ongeveer drie jaar 
geleden kregen we een uitnodiging van Lowa, het 
schoenenmerk, dat de Vierdaagse van Nijmegen spon-
sort. Wie wilde mocht een dag meelopen; 30 kilometer. 
Nou wij wilden wel.

Dat betekende dat we fanatiek moesten gaan trainen 
hiervoor. We hebben uiteindelijk een heel leuke dag 
gehad en lekker gelopen met al die vrolijke mensen. 
Heel bijzonder om mee te maken en echt een feestje! Na 
deze ervaring van de Nijmeegse Vierdaagse hebben we 
besloten het Romeinse Limespad te gaan lopen. Af en 
toe prikken we een dag en dan gaan we samen op pad. 
Dat is steeds een uitje. Leonie heeft het virus echt te 

pakken. Zij gaat dit jaar de hele Nijmeegse Vierdaagse 
lopen. Vier keer 40 kilometer! Helaas was dit door Coro-
na al twee keer uitgesteld, maar dit jaar gaat het einde-
lijk door.

Door het samenwerken van verschillende Outdoor-
winkels is de Outdoorspecialist.nl ontstaan. Voor ons 
werk betekent dit dat er werkzaamheden voor een 
webshop bij gaan komen, zoals pakjes versturen naar 
klanten die wat bestellen via de site. Een nieuwe uitda-
ging, waar wij veel zin in hebben.

‘We werken 
graag samen, maar 

daarnaast hebben 
we ook het samen 
wandelen ontdekt.’

Onze administratie toppers 

Francis Smit & 
Leonie van Santen
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Sportspecialist
Sunny Camp

GRAND 
OPENING
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De koffie 
staat klaar!

Benieuwd? Kom langs in onze prachtige nieuwe winkel!
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ZEIST Sportspecialist Sunny Camp zorgt al meer dan 
zestig jaar voor dynamiek op de Slotlaan. Met de ver-
dubbeling van de winkeloppervlakte heeft de sportspe-
ciaalzaak van eigenaren Cornel, Ineke en Ben  zin in de 
toekomst. Vrijdag wordt de winkel officieel heropend.

Door: Stan Bos

Bij Sunny Camp zaten ze de afgelopen jaren niet stil. 
Eerder kreeg de bestaande winkel al een flinke opknap-
beurt en toen het naastgelegen pand vrijkwam, 
stroomde het ondernemersbloed waar het niet kon 
gaan. Dus zetten Ben Greeven, zijn vrouw Ineke en zoon 
Cornel hun schouders eronder en volgde er een verbou-
wing die bijna een jaar duurde. Met een prachtig eindre-
sultaat, want de sportzaak is één van de pareltjes aan de 
Slotlaan in Zeist. De belangrijkste reden voor de uitbrei-
ding is een betere presentatie van de specialisaties van 
Sunny Camp: running, teamsporten, outdoor, winter-
sport en racketsporten. Overzichtelijk ingedeeld in 
aparte ruimtes, waardoor de herkenbaarheid aanzien-
lijk groter is. Er kwam 130 vierkante meter aan winkel-
ruimte bij, waardoor bezoekers in alle rust advies krij-
gen van het gekwalificeerde personeel.

“Ons outdoorassortiment en de gespecialiseerde mer-
ken laten we zien op de begane grond”, vertelt Ben. ,,We 
hebben meer outdoorkleding met bijvoorbeeld mooie, 
waterdichte jacks. Ook hebben we ons wandelassorti-
ment uitgebreid. Elke sport heeft nu een eigen afdeling. 
Daarnaast konden we onze kelder vergroten en zijn 
onze kampeerartikelen beter gepresenteerd. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid om een 3D-scan te laten 
maken van je voet om de juiste schoenen geadviseerd 
te krijgen.”

TOEKOMSTBESTENDIG
Omdat het pand van Sunny Camp onder monumenten-
zorg valt, is de winkel toekomstbestendig en duurzaam 
gemaakt. De derde generatie Greeven, namelijk zoon 
Cornel, staat te popelen om het stokje over te nemen 
van vader Ben. ,,Cornel heeft bewezen dat hij naast 
sport- en outdoorspecialist ook onze beste timmerman 
is. Maar het hele Sunny Camp-team met zo’n achttien 
personeelsleden liet zich van hun beste kant zien. Er is 
heel veel werk verzet en vaak met eigen handen.”’

De Nieuwsbode Zeist - 20-04-2022

‘Sportspecialist Sunny Camp 
heeft zin in de toekomst’

Sportspecialist 
Sunny Camp in 
de media 
© Norbert 
 Waalboer
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DE ORTLIEB 
TOPPERS

139.95

Robuust polyester maakt 
van de Back-Roller Classic 
een duurzame begeleider 
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 eindbestemming 
aankomen. Dankzij het 
Quick-Lock2.1-systeem kunt 
u hem snel en eenvoudig 
aan de fiets hangen of eraf 
halen. Verder zorgt een 
schouderdraagriem voor 
een aangenaam draaggevoel 
wanneer u te voet bent.

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

Back-Roller 
Classic

Ultimate Six 
Classic

OVERIGE PRAKTISCHE DETAILS:
+ reflectoren
+ geïntegreerd binnenvak

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
+ binnenvak voor waardevolle spullen
 met ritssluiting en sleutelkarabijnhaak

De Rack-Pack biedt alle voordelen van een gemakkelijk te onderhouden reistas en past 
zich daarbij flexibel aan elke situatie aan. Dankzij de variabele 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 meegenomen 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 handvatten voor een aangenaam draagcomfort. 

Rack-Pack 
24 L / 31 L

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

69.95 / 89.95




