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LEDEN TESTEN

Wie een keuze wil maken uit het aanbod in jachtuitrusting ziet al snel door de bomen het bos niet meer.
De keuzemogelijkheden zijn legio, of het nu gaat om
kleding, wapens, optiek of andere jachtaccessoires.
In de rubriek ‘Leden testen’ beoordeelt een
ledenpanel telkens een of meerdere producten die
(onlangs) op de markt zijn verschenen.

Samenstelling
Reinier Enzerink
Foto’s
Myrthe de Bruin
De redactie bedankt
landgoed Sandenburg
in Langbroek voor het
beschikbaar stellen
van de ruimte voor de
ledentest

Visueel buitenkant Wat is de
eerste indruk? Naast eisen aan de
kwaliteit wil het oog ook wat.
Zien de laarzen er degelijk en
robuust uit?
Voering De binnenkant van de
laars bepaalt voor een belangrijk
deel het loopcomfort. Hoe voelt
dit?
Afwerking Zijn de laarzen goed
afgewerkt? Zit het product goed in

Loopcomfort Zitten de laarzen
comfortabel tijdens het gebruik in
het bos, op een harde ondergrond
en in de modder? Sluit de schacht
van de laars goed aan op het
onderbeen zonder te knellen?
Gewicht Hoe wordt het gewicht
van de laarzen ervaren tijdens het
gebruik?

Demping De belasting van de
gewrichten bij het wandelen wordt
bepaald door de mate van
demping door de zool.
Ventilatie In hoeverre voeren de
laarzen lichaamswarmte en
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Seeland Anatomical fit
sole

Seeland Multi Grip

46

119

Härkila footbed™
Ortholite® + Adjuster™
Ortholite®

Vibram® Härkila Power
Bridge™ Hound Icetrek
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229

5mm Neoprene / 10mm Le Chameau perfect fit
Neopreen onder de voet

Bi-density, all terrain
grip

41

220

Natuurrubber met
spandura nylon

4 mm neopreen

Anatomisch gegoten
EVA

Hart Mud Hartware

42

84.95

Tretorn Tornevik

Natuurrubber

Neopreen met 3D gaas

Standard swing

Tretorn hunt outsole
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180

Aigle Parcours 2 Iso

Natuurrubber

4,5 mm. neopreen

4,5 mm. neopreen

Tri-density rubber

39 - 44,5

199

Arxus Primo Nord

Natuurrubber

5 mm neopreen

Isolated anatomic
EVA-sole

High grip natural rubber
sole

40-41

209

Arxus Primo Nord Air

Natuurrubber

3 mm neoprene en
1.5 mm lining met
aircells

Isolated anatomic
EVA-sole

High grip natural rubber
sole

40-41
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Seeland Estate
Vibram sidezip

Gevulkaniseerd
natuurrubber 72-NRC™

5 mm Diamond
neopreen

Seeland Anatomical fit
sole

Seeland Moor Stable

Gevulkaniseerd
natuurrubber 72-NRC™

5 mm Diamond
neopreen

Harkila Forester Zip

Gevulkaniseerd natural rubber,
100 % waterproof Härkila
78-NRC™

H-vent 5mm neoprene

Le Chameau
Vierzonord Plus

Natuurrubber

Hart Almos

Seeland Estate vibram, Seeland Estate
vibram sidezip, Härkila Forester 17’’,

Plus, Arxus Primo Nord, Hart Almos 18’’,

Of het nou guur, nat of juist een onverwacht warme
(jacht)dag is, goede laarzen zijn een noodzakelijke luxe
voor de meeste jachtvormen. Het aanbod van
jachtlaarzen is zeer divers, variërend van dikke
thermolaarzen voor de koude winterdag tot dunne
zomerlaarsjes. Verder valt aan de modellen in deze test
op dat er sprake is van zeer uiteenlopende zolen en
profielen, en dat opbouw en hoogte van de laarzen
onderling sterk kunnen verschillen. Een aantal
modellen is voorzien van een rits of gesp, om de laars
naadloos aan het bovenbeen te laten aansluiten. In
deze test zijn negen uiteenlopende laarzen - een
dwarsdoorsnede uit het aanbod - door negen
enthousiaste leden van de Jagersvereniging onder de
loep genomen.

Schoonmaken Om de
duurzaamheid van het product te
garanderen moet het goed schoon
te maken zijn, zonder randjes waar
vuil zich achter kan ophopen.

Vibram Hunting Icetrek

Zool

Arxus Primo Nord Air

Waterdichtheid Niets zo
vervelend als natte voeten in een
laars. Hoe is het gesteld met de
waterdichtheid van de laars?

Winkeladviesprijs

Voetbed

Breathable, Le Chameau Vierzonord

transpiratie af, waardoor de voeten
aangenaam warm en droog
blijven?

Schachthoogte (cm)

Voering

V.l.n.r. Aigle Parcours 2, Tretorn Tornevik

Het testpanel (v.l.n.r.): Klaas Stapensea,
Nanno Siegers, Luuk Vergeldt, Wil de Graef,
Cees Roos, Sebas van Wijk,
Dennis Schel, Kees de Wilde
en Harmannus Gomarus

elkaar? Is er sprake van een goede
ergonomie?

Profiel/grip Bij het beklimmen
van een helling of een steile en
glibberige waterkant is het
belangrijk dat de laarzen de
gebruiker voldoende grip geven.
Hoe presteert het profiel van de
laars tijdens het gebruik?

Buitenmateriaal

Jachtlaarzen

Foto: Lonneke Wiggers

De laarzen zijn beoordeeld op de volgende aspecten:

‘Een mooie laars, maar de gesp wordt gegarandeerd
smerig tijdens het gebruik’
Cees Roos over de Primo Nord Air

‘Een zeer lichte, soepele laars met veel grip, misschien
wel te flexibel voor een steile waterkant’
Luuk Vergeldt over de Aigle Parcours 2

‘De laarzen lijken erg kort, maar sluiten goed aan op
het been. De ‘uittrekribbel’ op de achterkant is handig’
Sebas van Wijk over de Tretorn Tornevik
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‘Een prima laars, maar naar mijn smaak te kort en
te ruim van boven’
Harmannus Gomarus over de Hart Almos

‘Deze laars voelt direct warm aan, heeft een
degelijke en stoere look en is perfect te dragen
met een winterbroek’
Dennis Schel over de Seeland Moor Stable

‘Een sobere laars, zonder toeters of bellen. De voering
en de pasvorm zijn aangenaam’
Kees de Wilde over de Seeland Estate Vibram met rits

Een degelijke en comfortabele laars’

Gebruik

Nanno Siegers over de
Härkila Forester Zip

Nadien

Tretorn

Aigle

4.2

3.9

4.3

3.6

2.7

3.6

3.8

4.1

4.6

Voering

4.2

3.8

4.2

4.3

2.6

3.7

3.7

4.2

4.3

Afwerking

4.0

3.6

4.2

4.3

2.7

3.8

3.9

3.8

4.2

Loopcomfort

3.8

3.8

3.9

3.3

2.6

3.4

3.9

3.3

4.1

Gewicht

4.1

4.1

3.9

4.4

4.2

3.4

4.8

3.6

3.9

Profiel/grip

4.1

4.0

4.4

3.9

3.5

3.8

4.3

3.9

4.3

Demping

4.1

3.2

4.6

3.8

2.8

3.4

3.2

3.8

4.3

Ventilatie

3.6

3.8

3.9

4.0

3.5

3.9

3.8

3.6

4.1

Waterdichtheid

4.6

4.4

4.4

4.7

4.3

4.3

4.7

4.4

4.4

Schoonmaken

3.9

3.6

4.1

3.3

4.0

3.4

4.3

3.9

3.9

4.07

3.46

3.81

3.61

2.97

3.32

3.66

3.51

3.84

Conclusie
Tijdens de test werd nog eens bevestigd dat onze
testlaarzen een dwarsdoorsnede vormen uit het
aanbod. Er was keuze uit zomer-, winter- en allround
laarzen, met en zonder rits. De deelnemers aan de test
stelden de laarzen op de proef door ermee te lopen
door het bos, over harde keien, door modder en
greppels. Ook werd er door een modderige sloot
gewaad, slootjes gesprongen en steile waterkanten
beklommen. Bestudering van de beoordelingstabel
leert dat de laarzen hoog scoorden. Op een
5-puntsschaal werd er nauwelijks onder
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Arxus Primo
Nord Air

Hart

Visueel buitenkant

Gemiddelde van alle beoordelingspunten

56

Arxus Primo
Nord

Le Chameau

Eerste indruk

Harkila

‘Een opmerkelijk
lekker zittende
laars, met een
fraai weggewerkte rits’

beoordeling
1 = zeer slecht
5 = zeer goed

Seeland Moor
Stable

Klaas Stapensea over de
Arxus Primo Nord

Wil de Graef over de Le Chameau Vierzonord Plus

Seeland
Estate

‘Een mooie laars,
met prima
loopcomfort en
een zeer goede
demping’

de 3 gescoord. De gemiddelde totaalscores lopen uiteen
van 2,97 tot 4,07. De aspecten waarop de beoordelingen
uiteen lopen, zijn vooral de visuele beoordeling van de
buitenkant, de voering, afwerking, het loopcomfort en de
demping van de laars. Deze cijfers zijn richtinggevend,
maar iedere (voor)jager zal aan de testaspecten zijn
eigen wegingsfactor verbinden. De één vindt demping
erg belangrijk, terwijl een ander juist de grip het
belangrijkst vindt. De Seeland Estate scoort het hoogste
gemiddelde beoordelingscijfer, op de voet gevolgd door
de Arxus Primo Nord Air en de Härkila.
erd in
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Autovos
Wie weleens in het westelijk havengebied van Amsterdam is geweest,
weet dat het daar wemelt van de
konijnen. En ook een ontmoeting met
een vos is bepaald geen zeldzaamheid.
Fotograaf Maarten van der Belt wist
deze vos vast te leggen op een autoterminal terwijl het dier zich ontfermde
over een dood konijn. Van der Belt: ‘De vos was niet echt van plan om het
konijn achter te laten, en ging rustig zitten kijken wat ik aan het doen was.
Na een minuut of vijf vond hij het welletjes en liep rustig weg om vervolgens
verderop tussen de auto’s te gaan liggen rusten.’

Veldwaarneming

Heeft u ook een interessante
waarneming gedaan? Stuur uw foto
met een kort verslag o.v.v.
‘Veldwaarneming’ naar:
redactie@jagersvereniging.nl

Arxus Primo Nord Air
beste uit ledentest
Bij het verwerken van de beoordelingen van de geteste laarzen
in de rubriek ‘Leden testen’ (De Jager nr. 20/21, p. 54-56) is een
rekenfout gemaakt. Hierdoor zijn in de betreffende tabel de
verkeerde gemiddelden weergegeven. Onze excuses hiervoor.
De tabel hiernaast is een juiste weergave van de cijfers.

Cartoon Rames Sjambar

Praktijkboek Wildlife
fotografie
Het Praktijkboek wildlifefotografie, zoogdieren
fotograferen in binnen- en buitenland is een
prachtig vormgegeven boek met uitgebreide
informatie en praktische tips om aansprekende foto’s te maken. Het boek, waarin
verschillende natuurfotografen hun geheimen
prijs geven, is overzichtelijk opgebouwd. Alle
aspecten van wildlifefotografie worden
behandeld: uitrusting, omgeving, weersomstandigheden, etc. De beschrijvingen van
de verschillende dieren en hun leefwijze, de
ondersteunende afbeeldingen en de bijdragen
van verschillende fotografen maken dit 192
pagina’s tellende boek een waardevolle bron
voor de fotograaf die graag meer wil leren over
wildlifefotografie.

lonn

rames Sjambar http://sjambar.nl/jacht

6

Praktijkboek Wildlifefotografie
(ISBN: 9789079588114), door Jan Vermeer
en Bob Luijks, hardcover, prijs: € 27,90
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