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EVOLUTION GREENTEC

Duurzaam breiwerk

Odlo brengt sportondergoed op de markt dat is 
gemaakt van afval van garen uit puur polyester. 
Het volledige concept is duurzaam; ook grond-
stoffen, logistiek en verpakking voldoen aan 
internationale normen. Zo is bij de vervaardi-
ging minder water verbruikt dan voorheen en is 
het energiegebruik voor het kleuringsproces 
verlaagd. Aan het sportondergoed ligt een knap 
staaltje machinaal breiwerk ten grondslag. Het 
weefsel is elastisch en biedt een grote bewe-
gingsvrijheid. Ook de ecologische voetafdruk is 
klein, want Evolution Greentec kan op zijn beurt 
weer volledig worden gerecycled.
Shirt € 70 / Broek € 60 | www.odlo.com

SKECHERS GOBIONIC

Enorm flexibel

Deze natural running-schoen van Skechers 
weegt nog geen tweehonderd gram en wikkelt 
veel beter af dan de voorganger. De zool (zero 
drop) veert nauwelijks, maar dat was voor som-
mige testlopers geen belemmering om er met-
een een heel eind mee op pad te gaan. Het bo-
venwerk heeft een aangename pasvorm. Als de 
schoen niet te ruim valt, kun je deze zelfs zon-
der inlegzooltjes proberen. Je voelt dan wel de 
groeven in de buitenzool (waar steentjes in kun-
nen blijven zitten). De schoen is enorm flexibel 
en is vooral geschikt voor lichtere, neutrale lo-
pers die kiezen voor natural running.
€ 89,95 | www.nl.skechers.com

MYPERFECTCOACH

Superslim sporten

In dezelfde trainingstijd meer resultaat boeken. 
Dat kan met MyPerfectCoach, een geavanceerd 
online programma voor trainingsbegeleiding 
van sporters en atleten. Alle inspanning- en 
herstelgegevens worden online of door middel 
van een app in een database geplaatst. Via gra-
fieken krijg je een goed inzicht in de effecten 
van je trainingsbelasting. De volgende training 
kan dan perfect worden afgestemd op jouw 
mate van herstel en fitheid. Trainers en coaches 
kunnen via MyPerfectCoach in een oogopslag 
alle ontwikkelingen van hun atleten volgen. 
Basis € 5 / Training € 10 / Compleet € 15
www.myperfectcoach.com

SCOTT ERIDE ICERUNNER

Veel grip in de sneeuw

Is er weer een horrorwinter op komst? Dan 
heeft Scott deze speciale IceRunner in de col-
lectie, waarmee je rustig de sneeuw in kunt 
gaan. Na tests in de Alpen en op een ijsbaan 
mocht Vibram de bestanddelen leveren voor 
een buitenzool met enorm veel grip. Zo kun je 
er op een spiegelgladde ijsvloer nog goed mee 
wandelen en verliest dit materiaal bij tempera-
turen onder nul geen veerkracht. De zool bevat 
een correctie-element voor extra steun aan de 
binnenkant en is minder geschikt voor trailrun-
nen, aldus de importeur. Het naadloze boven-
werk is waterdicht en ademend.
€ 140 | www.scott-sports.com
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5EXERCISE FREAK

Draadloos draven

Design, comfort en geluidskwaliteit. Op deze 
eigenschappen steunt het concept van de Exer-
cise Freak, een draadloze bluetooth hoofdtele-
foon voor sporters. De linker- en rechteroor-
haak zijn met elkaar verbonden via een soepele 
nekband. Die is voorzien van een microfoontje 
waarmee je tijdens het lopen handsfree kunt 
telefoneren.
Tijdens onze test lukt het binnen vijf tellen om 
de Exercise Freak te koppelen aan een iPhone 
met bluetooth-functie. De draadloze verbinding 
tussen koptelefoon en iPhone is solide en sto-
ringsvrij. Tijdens het lopen blijft de Exercise 
Freak prima zitten. De rechteroorhaak is voor-
zien van een volume-, pauze- en afspeeltoets. 

Op de linkeroorhaak zit een knop waarmee je 
kunt schakelen tussen muziek en inkomende of 
uitgaande telefoongesprekken. Aan de binnen-
zijde zitten luchtkussentjes die de slapen – de 
meest gevoelige plekken van de schedel – be-
schermen tegen drukpuntbelasting.
En de geluidsweergave? Die is luid en duidelijk, 
met name de hoge tonen komen zuiver door. De 
bastonen komen pas tot hun recht als je de oor-
dopjes stevig in je gehoorgangen duwt. Pas 
daarmee wel op: achteropkomend verkeer hoor 
je niet aankomen.
De Exercise Freak is verkrijgbaar in geel, zwart 
en blauw en wordt geleverd met een draagbaar 
opbergsysteem. Stop de Exercise Freak daar in 
als er een zware regenbui losbreekt, want hij is 
alleen spatwaterdicht. Opladen kan met een 
USB-kabel, de batterijduur bedraagt zeven uur.
€ 159 | www.denon-hifi.nl
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