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Het skiseizoen komt er weer aan, en de verscheidenheid van ski’s en modellen is nog nooit zo groot geweest. 
Touring, freeride, piste, all mountain, ...

Alle merken hebben hun eigen modellen, hun eigen toppers , hun eigen kenmerken. Fabrikanten gebruiken 
elk jaar weer nieuwe materialen en constructies om de ski’s aan te passen aan alle verschillende doelgroepen. 
Ook voor uw skiniveau en voor uw skiwensen bestaat er een ski.

De ski’s die jullie in de volgende pagina’s tegen gaan komen zijn slechts een greep uit de vele modellen die 
bestaan, maar wel degenen die volgens ons het beste scoren in hun respectievelijke categorie.

Deze selectie is zeker en vast niet compleet, en u zult in ons assortiment nog andere modellen aantreffen die 
zeker ook hun mannetje staan.

Kom zeker eens langs in de winkel , vraag advies om uw selectie te maken, en u zult zeker en vast een ski 
vinden die aansluit bij uw wensen als skiër.

SKI PREVIEW
2020/2021

elanskis.com

Good times is what Elan is all about, and the best times are those spent with friends 
and family in the mountains. Whether it’s a family weekend road trip to your favorite 
local destination or a backcountry adventure with your best buddies, it’s always good 
times  when you surround yourself  with the ones you’re closest to.
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Good times is what Elan is all about, and the best times are those spent with friends 
and family in the mountains. Whether it’s a family weekend road trip to your favorite 
local destination or a backcountry adventure with your best buddies, it’s always good 
times  when you surround yourself  with the ones you’re closest to.

Dit type ski is geschikt voor iedereen die graag in stijl de berg afkomt. U hebt geen probleem met techniek 
maar geeft de voorkeur om op een veilige en comfortabele manier de pistes te verkennen.  Ook voor skiërs 
die hun basis techniek kennen en naar een beter niveau willen evolueren. Deze ski’s zijn gemakkelijker te 
besturen, waardoor je niet (meer) in absolute topvorm moet zijn om toch veel plezier aan je skisessies te 
beleven. 

PISTE COMFORT 

SALOMON WOMAN 
S/MAX W 8

LENGTES 145 - 150 - 155 - 
 160 - 165
RADIUS 12 - 13 - 13 - 14 - 15
SIDECUT 119/73/102 (160 cm)

ATOMIC WOMAN 
CLOUD 9

LENGTES 143 - 150 - 157 - 164
RADIUS 13,5 - 14,1 - 14,7 - 15,3
SIDECUT 111/73/97,5 (150 cm)

SALOMON 
S/MAX 8 

LENGTES 150 - 155 - 160 -  
 165 - 170 - 175 
RADIUS 13 - 13 - 14 - 
 15 - 15 - 16
SIDECUT 120/73/103 (165 cm)

ELAN WOMAN 
INSOMNIA LITE TI 
LIGHT SHIFT

LENGTES 144 - 150 - 158 - 166
RADIUS 10,1 - 144 (10,1)
 11,5 - 150 (11,5)
 13,9 - 158 (13,9)
 14,4 - 166 (14,4)
SIDECUT 127/76/104

ELAN WOMAN 
ELEMENT WHITE 
LIGHT SHIFT

LENGTES 144 - 152 - 160 - 168
RADIUS 10,6 - 144 (10,6)
 12,0 - 150 (12,0)
 13,5 - 158 (13,5)
 15,2 - 166 (15,2)
SIDECUT 127/76/102

ROSSIGNOL WOMAN 
NOVA 8 CA

LENGTES 142 - 149 - 156 - 163
RADIUS 10 - 11 - 12 - 13 
SIDECUT 126/74/110
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U bent een goede technische skiër met een voorliefde voor snelheid op de piste. Deze groep skiërs wil op de 
piste sportief kunnen presteren en verlangen een ski die veel controle bij insturen en voldoende rebound bij 
uitsturen van de bocht geeft. Ook stabiliteit op snelheid is hier belangrijk. Om deze ski’s optimaal te kunnen 
benutten beschik je bovendien best over een goede conditie.

PISTE/ALLROUND 

ATOMIC 
REDSTER X6

LENGTES 147 - 154 - 161 - 
 168 - 175
RADIUS 11 - 12 - 13 - 14 - 15
SIDECUT 118,5/70/102,5 
 (161 cm)

ATOMIC 
REDSTER X7 WB

LENGTES 152 - 160 - 168 - 176
RADIUS 12,3 - 13 - 13,5 - 14,2
SIDECUT 125,5/75/109,5 
 (168 cm)

ATOMIC 
REDSTER X9 S

LENGTES 169 - 175 - 181 
RADIUS 14,6 - 15,4 - 16,2
SIDECUT 114/65,5/99,5 
 (175 cm)

ROSSIGNOL 
HERO ELITE TI

LENGTES 157 - 162 - 167 - 172
RADIUS 11 - 12 - 13 - 14
SIDECUT 122/68-/104

DYNASTAR 
SPEEDZONE  12 TI

LENGTES 158 – 166 – 174 – 182 
RADIUS 12 - 14 - 15 - 17
SIDECUT 121/72/106

SALOMON 
S/MAX 10

LENGTES 155 - 160 - 165 - 
 170 - 175 
RADIUS 13 - 14 - 15 - 15 - 16
SIDECUT 120/73/103 (165 cm)
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U bent een goede technische skiër met een voorliefde voor snelheid op de piste. Deze groep skiërs wil op de 
piste sportief kunnen presteren en verlangen een ski die veel controle bij insturen en voldoende rebound bij 
uitsturen van de bocht geeft. Ook stabiliteit op snelheid is hier belangrijk. Om deze ski’s optimaal te kunnen 
benutten beschik je bovendien best over een goede conditie.

PISTE/ALLROUND 

HEAD 
SUPERSHAPE 
E-MAGNUM

LENGTES 149 - 156 - 163 - 
 170 - 177
RADIUS 13,1 (170 cm)
SIDECUT 129/72/111 5 (170cm)

HEAD WOMAN 
POWER JOY

LENGTES 153 - 158 - 163 - 
 168 - 173
RADIUS 12,7 (163 cm)
SIDECUT 122/68/102 (163 cm)

SALOMON WOMAN 
S/MAX W 1947

LENGTES 148 - 155 - 162 - 169
RADIUS 11 - 13 - 14 - 15
SIDECUT 120/72/105 (155 cm)

ELAN 
AMPHIBIO 18 TI2 
FUSION X

LENGTES 160 - 166 - 172 - 178
RADIUS 13,3 - 160 (13.3)
 14.5 - 166 (14.5)
 15.7 - 172 (15.7)
 17.0 - 178 (17.0)
SIDECUT 121/73/104

ELAN 
AMPHIBIO 16 TI 
FUSION X

LENGTES 160 - 166 - 172 - 178
RADIUS 13,3 - 160 (13.3)
 14.5 - 166 (14.5)
 15.7 - 172 (15.7)
 17.0 - 178 (17.0)
SIDECUT 121/73/104

adv kjus af.indd   1adv kjus af.indd   1 8/10/2020   10:228/10/2020   10:22

ATOMIC WOMAN 
CLOUD 11 WB

LENGTES 144 - 152 - 160 - 168
RADIUS 13,2 - 13,8 - 14,4 - 15
SIDECUT 120,5/75/104,5 
 (152 cm)
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PISTE/ALLMOUNTAIN 

ELAN 
WINGMAN 82 TI 
BLUE POWER SHIFT

LENGTES 160 - 166 - 172 - 
 178 - 184
RADIUS 12,0 - 160 (12,0)
 13,1  - 166 (13,1)
 14,3 - 172 (14,3)
 15,5 - 178 (15,5)
 16,7 - 184 (16,7)
SIDECUT 129/82/112

VOLKL 
DEACON

LENGTES 162 - 167 - 172 - 
 177 - 182 
RADIUS 12 - 13 - 14 - 15 - 16
SIDECUT 132/84/115

BLIZZARD 
RUSTLER 10

LENGTES 164 - 172 - 180 - 188
RADIUS 17,5@180
SIDECUT 133-102-122,5@180

ATOMIC 
VANTAGE 79 TI

LENGTES 156 - 163  -171 - 179
RADIUS 14,3 - 15,1 - 16,1 - 17,1
SIDECUT 121/79/106,5 (171 cm)

ATOMIC 
VANTAGE 86 TI

LENGTES 165 - 173 - 181
RADIUS 17,2 - 18,2 - 18,9
SIDECUT 123/86/106,5 
 (173 cm)

HEAD 
V-SHAPE V10

LENGTES 163 - 170 - 177 - 184 
RADIUS 13,6 (170 cm)
SIDECUT 139/85/121 (170 cm)

De allmountain groep is de laatste jaren één van de populairste type ski geworden. Het zijn echte alleskunners 
die een zeer breed publiek aanspreken. De modellen variëren binnen verschillende skiniveaus. De allmountain 
ski word meestal gekenmerkt door een beperkte rocker in tip en tail van de ski en de iets bredere taillering 
onder de voet die gewoonlijk schommelt tussen de 76 mm en 86 mm. 
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FREERIDE SKIS 

ATOMIC 
BENT CHETLER 120

LENGTES 176 - 184 - 192
RADIUS 18m - 19m - 20m
SIDECUT 143/120/134

ELAN  
RIPSTICK 96

LENGTES 164 - 172 - 180 - 188
RADIUS 15.1m - 16.2m - 
 18m - 19.5m
SIDECUT 136/96/110

SALOMON  
STANCE 102

LENGTES 176 - 183 - 190
RADIUS 23m (183)
SIDECUT 134/102/121

DYNASTAR  
M-FREE 108

LENGTES 172 - 182 - 192
RADIUS 16m - 18m - 20m
SIDECUT 138/108/128

ROSSIGNOL  
BLACKOPS SENDER 
TI

LENGTES 180 - 187 - 194
RADIUS 18m - 21m - 24m
SIDECUT 137/106/128

HEAD  
CORE 93

LENGTES 153 - 162 - 
 171 - 180 - 189
RADIUS 13m - 14m - 15.4m -  
 16.4m - 17.6m
SIDECUT 133/93/115(180)

Deze groep spreekt tot de grootste verbeelding en groeit dan ook zeer snel in populariteit! Bij de freeride 
draait alles rond drijfvermogen in combinatie met een goede stabiliteit en geen te hoog gewicht.. Met een 
breedte tussen de 90 a 125 mm kan je echt een keuze maken die volledig bij jou skisteil past. Ook hier zien 
we meer en meer de keuze om bindingen met Low Inserts te monteren of een combi binding , zodat je met 
een paar vellen in je rugzak en een paar aangepaste boots geen enkele run meer onbereikbaar is.
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T IT IMME TO GOE TO GO

adv SALOMON.indd   1adv SALOMON.indd   1 6/10/2020   21:596/10/2020   21:59



14

TOURING SKIS 

ATOMIC 
BACKLAND 95

LENGTES 169 - 177 - 185
RADIUS 17m - 18m - 19m
SIDECUT 126.5/95/115

SALOMON 
MTN EXPLORE 95

LENGTES 169 - 177 - 184
RADIUS 17m (177)
SIDECUT 129/95/115

DYNASTAR 
M-TOUR 99

LENGTES 156 - 164 - 172/ - 180
RADIUS 16m - 18m - 
 20m - 22m
SIDECUT 120/88/110

BLIZZARD 
ZERO G 95

LENGTES 164 - 171 - 178  - 185
RADIUS 19.5m - 22m - 
 22m - 24m
SIDECUT 127/95/111

BLACKCROWS 
NAVIS FREEBIRD 

LENGTES 167 - 173 - 179 - 185
RADIUS 19m (179)
SIDECUT 138/102/119

SALOMON WOMAN 
MTN 88W

LENGTES 153 - 161 - 169
RADIUS 18m (161)
SIDECUT 121/88/107

Bij de toerski’s draait alles rond gewicht. De groep ski’s in onze selectie zijn all-round toerki’s die nog altijd 
een goed drijfvermogen en een goede stabiliteit geven voor een zalige afdaling na de klim. Ook hier is de 
tendens om de ski eigenschappen niet te verwaarlozen en een mooie balans tussen gewicht en stabiliteit te 
vinden. De meeste echte toerski’s gaan niet veel breder dan 99mm en een gewicht van slechts 1500 gr voor 
een ski van 180cm is geen uitzondering !!
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Gelukkig zien we tegenwoordig steeds meer wintersporters die een helm dragen. Het nut van een skihelm 
wordt dus steeds minder onderschat en de praktijk wijst uit dat ze een goede bescherming bieden voor zowel 
skiërs en snowboarders. Bovendien is in sommige wintersportgebieden de skihelm verplicht voor kleine 
kinderen. Ga je een skihelm kopen, let dan op of deze het juiste keurmerk heeft. Een ski- en snowboardhelm 
moeten voldoen aan het CE, ASTM of Snell RS-98 keurmerk. Het keurmerk wordt na een aantal uitvoerige 
tests toegekend aan de helm. Er wordt onder meer getest op het vermogen om klappen op te vangen 
onder natte, koude en warme omstandigheden. De Europese norm voor snowboard- en skihelmen is het ‘EN 
1077’ keurmerk. De belangrijkste punten waar een ski- of snowboardhelm aan moet voldoen zijn pasvorm, 
bescherming en comfort. We laten hier slechts enkele modellen uit ons assortiment zijn, in de winkel is er een 
veel uitgebreider assortiment beschikbaar

HELM PREVIEW
2020/2021

ATOMIC SAVOR GT 
Atomic Savor GT is een pistehelm van topkwaliteit 
uit onze Savor-stal. Dit GT-model wordt geleverd 
met een speciale Tri-Brid-schaal en Holo Core die 
tot 30% hogere impactbescherming biedt dan de 
veiligheidsnormen in de industrie. Voor comfort is het 
voorzien van ons Atomic Live Fit-systeem dat zich 
direct naar je hoofd vormt, een in hoogte verstelbaar 
360 ° Fit-systeem en Active Dual Zone Venting voor 
comfort. 

Adviesprijs: € 149.99

GIRO
De nieuwe JACKSON helm is niet alleen esthetisch 
maar vooral ook functioneel. Het passief-agressief 
ventilatie systeem, dat gebaseerd is op de 
luchtcirculatie van race auto’s, zorgt voor de perfecte 
balans tussen verluchting en warmte. Alle GIRO 
helmen zijn voorzien van de MIPS (Multi-directional 
Impact System) technologie. Last but not least, de 
GIRO JACKSON is één van de lichtste helmen op de 
markt.

Adviesprijs: € 179.99

POC 
Met twICEme® NFC kunnen de eerste mensen op 
de plaats van een ongeval in een oogwenk de in-
formatie krijgen die ze nodig hebben, waardoor ze 
worden bijgestaan en de doorlooptijden tijdens 
een noodsituatie worden verkort. Naast de twICE-
me® NFC, wordt de helm geleverd met comfort, 
pasvorm en prestaties, waaronder SPIN (Shearing 
Pad INside), ons gepatenteerde siliconen pad-tech-
nologiesysteem. 

Adviesprijs: € 249

SALOMON MIRAGE 
Met de Mirage ski en snowboard helm van Salomon 
krijg je een dames skihelm met een ingebouwde 
lens in één. De lens is voor zonnig weer (Lens: Flash 
Blauw S3 VLT 13%) en is steeds vervangbaar. Met 
het Actieve Ventilatiesysteem kun je de ventilatie 
en de temperatuur aanpassen. Deze skihelmen zijn 
gemaakt met een geoptimaliseerde EPS 4D vorm 
waardoor de bescherming efficiënt is en met de 
lens/ skibrilconstructie kun je je gewone bril onder de 
skibril dragen (OTG = Over The Glasses). Inclusief een 
extra lens voor sneeuw en weersomstandigheden 
met weinig licht (Lens: Tonic Oranje S1 VLT 48%).

Adviesprijs: € 239
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COOL STUFF 

MARKER DUKE PT 12
De geheel nieuwe Duke PT 12 (DIN 4-12) / Duke 
PT 16 (DIN 6-16) van Marker combineert de 
prestaties van de Jester met de comfortabele 
eigenschappen van een pinbinding. Een absoluut 
hoogtepunt is de innovatieve Ride / Hike-toe. Voor 
de loopmodus wordt het bovenste deel eenvoudig 
ontgrendeld en naar voren gekanteld, waardoor 
de pinbinding zichtbaar wordt. Om gewicht te 
besparen, kan het bovenste gedeelte worden 
verwijderd en in de rugzak worden opgeborgen. 
De multifunctionele Lock / Walk-unit vergrendelt 
automatisch de remmen en biedt een climbing 
aids van 10 graden. Voor de downhill-modus 
wordt het voorste gedeelte terug op de basisplaat 
geklikt en wordt het viervoudig beveiligd door de 
Auto Quad Lock-technologie. Nu werkt het net als 
een Alpine heel met al zijn voordelen! De hak is de 
nieuwste generatie Interpivot 3 freeride heels met 
lichtgewicht magnesium behuizing en verbeterde 
stijfheid.. De geringe hoogte van 24 mm zorgt voor 
directe krachtoverbrenging en snelle kantelingen. 
Dankzij Sole.ID zijn alle Duke PT geschikt voor 
Alpine, Touring en GripWalk boots.

Adviesprijs: € 549.95

THERM-IC INSOLES
Set zolen met oplaadbare batterijen. Pimp je  
bestaande skischoenen met een regelbare verwar-
mingsset.

Adviesprijs: vanaf € 149.95

UVEX LEGEND
All-mountain opnieuw gedefinieerd: de ultralichte, 
Gemaakt in Duitsland uvex legend hardshell helm 
maakt indruk met zijn opvallende heli-pilot design 
en een slim hightech ventilatie management 
systeem. Met zijn 3D IAS-systeem is de helm 
perfect instelbaar naar het hoofd in hoogte en 
breedte. De coolste uitrusting voor de heetste 
ritten.

Adviesprijs: € 99
Bestaat ook in een Pro uitvoering. € 140

X-SOCKS SKI ENERGIZER LT 4.0 
X-SOCKS® Ski Energizer LT 4.0 verbetert de bloed
circulatie en toevoer van voedingsstoffen, verlicht 
het cardiovasculair systeem en verlaagt de 
hartslag. De technologieën maken de overdracht 
van uw inspanning rechtstreeks naar de ski  
mogelijk zonder verlies of compressie.

Adviesprijs: € 33,95





SKIVERHUUR 2019-2020
Huur uw ski- en snowboardmateriaal bij ons voor een onbezorgde skivakantie

VERHUURPRIJZEN MARIEN-BOUWENS SPORT 2019-2020

1 DAGEN 4 DAGEN 8 DAGEN 14 DAGEN

VERHUUR SKISCHOENEN

Kinderschoen tot 36 € 5 € 10 € 20 € 30

Skischoen gespen € 8 € 20 € 30 € 40

Snowboard Soft Boot € 8 € 20 € 25 € 35

VERHUUR SKI
Kinderski Carve tot 1,5 m € 15 € 35 € 45 € 60

Ski Carve Bronze € 25 € 45 € 70 € 85

Ski Carve Silver € 30 € 70 € 90 € 100

Ski Carve Gold € 40 € 95 € 110 € 130

Geen waarborg

Breukvergoeding =  
4x huurprijs

Diefstal = nieuwwaarde

SNOWBOARDS € 30 € 70 € 90 € 100

Reserveer tijdig uw materiaal voor tijdens de vakanties.
Ontdek ook onze huurkoopformules





BEZOEK ONS VOLLEDIG 
VERNIEUWD ONDERHOUDSATELIER

Uw ski’s en snowboards worden door ons professioneel onderhouden, wij zijn 
uitgerust met hypermoderne machines.  Elk jaar volgen we een cursus om bij te 

blijven van de laatste nieuwe technieken op gebied van onderhoud.

Hierboven vindt u ons overzicht van onderhouden 
en prijzen, met de belangrijkste behandelingen.

GROOT GLIDE FINISH 
ONDERHOUD = €40 

bandschuren onder constante druk skizool
volautomatische reparatie skizool
volautomatisch steenslijpen met structuur
zijkanten slijpen
kantentuning
warm waxen
polieren

BASIC FINISH 
ONDERHOUD = €30 

bandschuren onder constante druk skizool
volautomatisch steenslijpen met structuur

zijkanten slijpen
kantentuning
warm waxen

polieren

Bij afgifte van deze pagina krijgt u
een groot onderhoud aangeboden  

van 21-10-2019 tot en met 11-11-2019  
aan halve prijs

SNOWBOARD SALESSNOWBOARD SALESSNOWBOARD SALES

Alle Snowboards aan -30 %



SNOWBOARD SALESSNOWBOARD SALESSNOWBOARD SALES

Alle Snowboards aan -30 %



PROFESSIONELE REINIGING
VOOR UW BASE LAYERS

Verbetert de prestaties en verwijdert luchtjes

Base layers (synthetische onderlagen)
zijn geweldig in het reguleren van uw
lichaamstemperatuur en het afvoeren
van zweet/transpiratie.

Door te wassen met conventionele 
wasmiddelen kunnen bacteriën, vetten 
en zeepresten zich ophopen. Dit kan 
leiden tot ongewenste geuren en 
verslechterde prestaties.

BaseWash® verwijdert deze ophopingen 
en luchtjes en houdt uw baselayer(s) in 
topconditie.

• Behoudt frisheid en voorkomt de
 intrekking van geuren

• Versnelt de droogtijd, verbetert
 het koelende vermogen en houdt u
 comfortabel in alle omstandigheden

• Gemakkelijk te gebruiken in uw
 wasmachine

Bij aankoop van een Baselayer in de maand November 2019 ontvangt u* 
een gratis wasmiddel voor uw Baselayer

*zolang de voorraad strekt.

Wij doen er alles aan om schade aan het milieu te voorkomen.
Daarom zijn al onze producten op waterbasis, niet ontvlambaar,

klimaatneutraal en milieuvriendelijk.



It’s
than just a slope.

MORE

It’s freedom.

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore

in partnership with
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Het aanbod in skischoenen is enorm en daarom is een goede begeleiding belangrijk. Niet alleen een grote 
keuze is belangrijk , maar je moet kunnen vertrouwen op iemand met ervaring die zijn skischoencollectie 
door en door kent  en naar jou luistert . Een goede opmeting van je voeten is de basis voor een juiste 
keuze.

Hoe gaan wij te werk in onze winkel

Iedere klant wordt persoonlijk door onze vaste en 
goed opgeleide mensen begeleid. Eerst nemen we 
een nauwkeurige voetafdruk met de podoscoop. 
Hierop krijgen we door een warmteafdruk een 
duidelijk beeld van zowel de lengte, de breedte en 
de ondersteuning van uw voet. Indien we bij deze 
afdruk een tekort aan ondersteuning opmerken, 
kunnen we overgaan tot het uitwerken van op maat 
gemaakte zolen die u de nodige ondersteuning en 
stabiliteit zullen geven tijdens het skiën. Een voet 
die niet stabiel staat, gaat niet enkel pijn aan de 
onderkant van de voet veroorzaken, maar kan 
door de laterale bewegingen in de schoen ook pijn 
of ontsteking van de enkels en het scheenbeen 
teweegbrengen. 

Wij overlopen samen met u enkele belangrijke 
punten zoals uw skiniveau, sportiviteit en uiteraard 
uw stijl (piste-freeride-touring), ook met eventuele 
problemen met uw oude schoenen houden we 
rekening. Samen met de info van uw voetvorm 
op de podoscoop (breed-smal-hoog,doorgezakt) 
gaan we u een aantal modellen laten passen. Wij 
hebben een zeer ruim assortiment aan schoenen 
met een degelijke opbouw. Onze opbouw zit 
niet enkel in sportiviteit, ook flex, leestbreedte, 
buitenschaal en type binnenschoen zijn zeer 
verschillend. Merken maken soms in dezelfde 
modellen verschillende breedtes, wij maken daar 
gretig gebruik van! 

Na het passen en vergelijken van een reeks 
door ons aanbevolen modellen komen we dan 
uiteindelijk tot uw keuze. Indien u geen SIDAS-
zolen nodig heeft, gaan we de binnenschoenen 
aanpassen. Wij werken enkel met thermisch 
vervormbare binnenschoenen, die we na 
opwarming afkoelen rond uw voet, waardoor ze de 
juiste vorm aannemen. Dit duurt even, maar tijdens 
het afkoelen, kan u genieten van een drankje in 
onze après-skibar. Indien nodig kunnen wij ook 
de buitenschaal van uw skischoen vervormen 
en zo aanpassen aan eventuele drukpunten 
op uw voet, of werken met SIDAS CUSTOM 
SHELLS en SIDAS THERMOLINERS, met andere 
woorden lege buitenschalen en 360° vervormbare 
binnenschoenen. We werken ook met de nieuwe 
PU Classic Comfort-liner, een te injecteren 

binnenschoen, voor een perfecte pasvorm en 
optimaal comfort. Dit zal altijd beslist worden in 
overleg met één van onze verkopers. Indien we 
zolen moeten maken, gebeurt dit eerst en komt u 
later terug voor de verdere aanpassingen. 

ZOLEN OP MAAT Deze zolen worden bij ons 
gemaakt op een SIDAS CUSTOM FIT-STATION. Hier 
gaan we uw voetbed printen met een VACUUM-
TECHNOLOGIE. Daarna wordt een zool gesmolten 
in de print. Deze zolen geven 100% ondersteuning 
en extra demping. Hierdoor komen uw voeten niet 
alleen meer tot rust, door hun stabiliteit is er ook 
geen sprake meer van wrijving en dus van pijnlijke 
ontstekingspunten op onder andere enkels en 
scheenbeen. Ook de overbrenging is veel directer. 
Binnenschoenen hebben altijd losse zolen, die 
we kunnen vervangen door custom zolen. Wij 
kunnen dus ook zolen maken voor uw bestaande 
skischoenen. 

NAVERKOOPPROCEDURE Indien u na uw 
skivakantie toch nog problemen mocht hebben 
met uw skischoenen zullen wij deze samen 
bekijken en kosteloos aanpassingen maken om de 
pasvorm te verbeteren. Het verder vervormen van 
de buitenschaal (bv. verbreden) of binnenschoen 
behoren tot de mogelijkheden.

VOORWOORD
BOOTS 2020/2021
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Deze skischoenen moeten vooral comfortabel zijn. Deze zachtere buitenschaal gaat zeer gemakkelijk 
instappen en door haar lagere flex zeer “foutvergevend “ zijn. Hij gaat iets trager reageren maar ook bij foute 
bewegingen niet zo snel afstraffen. De dikkere binnenschoenen gaan niet alleen zeer warm zijn maar ook 
zeer comfortabel. Wie graag rustig op de blauwe en rode pistes vertoeft aan een matige snelheid gaat alleen 
maar voordelen uit deze schoenen halen.

BOOTS  (COMFORT) 

TECNICA
MACH 
SPORT HV 100

FLEX
100
BREEDTE
103 MM

TECNICA
MACH 1 MV 95 W

FLEX
95
BREEDTE
100 MM

NORDICA
HF 110

FLEX
110
BREEDTE
102 MM

ATOMIC M
HAWK PRIME 100

FLEX
100
BREEDTE
100 MM

SALOMON M
S/PRO HV 100

FLEX
100
BREEDTE
102 MM

HEAD M
EDGE LYT 100

FLEX
100
BREEDTE
102 MM
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Zelfde type van skischoen als de heren maar dan aangepast op een specifieke damesleest. Deze gaan niet 
alleen iets lager zijn maar de binnenschoen gaat bovenaan hol of U vorm zijn om beter aan de vrouwelijke 
kuitvorm te passen. De gemiddelde flex is iets lager, tussen de 80 en 105 en ook het gewicht gaat doorgaans 
lager zijn. Extra warme materialen zoals Merino wol en Primaloft worden hier vaker gebruikt.

BOOTS  (COMFORT) 

ATOMIC W
HAWK PRIME 105

FLEX
105
BREEDTE
100 MM

SALOMON W
S/PRO 90

FLEX
90
BREEDTE
100 MM

HEAD W
VECTOR EVO XP

FLEX
90
BREEDTE
98 MM

NORDICA
PROMACHINE 85 
W

FLEX
85
BREEDTE
98 MM

ROSSIGNOL
PURE PRO 90 W 

FLEX
90
BREEDTE
100 MM

ROSSIGNOL
PURE PRO 80 W 

FLEX
80
BREEDTE
100 MM





Onze sportieve skischoenen zijn er de laatste jaren enorm op voorruit gegaan op vlak van comfort. 
Deze schoenen zijn door gebruik van de nieuwe materialen een pak lichter geworden en hebben een 
veel gemakkelijkere instap gekregen zonder te moeten inboeten aan precisie. De binnenschoenen en 
buitenschalen zijn zeer goed aanpasbaar en er zijn de laatste jaren heel wat verschillende “leesten” leest 
breedtes en volumes bijgekomen . Hierdoor kunnen we veel directer op de noden van de klant gaan werken 
zonder al te grote aanpassingen te moeten uitvoeren . De flex of hardheid van deze schoenen bevinden zich 
tussen de 110 en 130. Deze gaan zeer precies insturen zonder de nadelen van een race schoen.

BOOTS  (SPORT) 

ATOMIC M
HAWK PRIME 130 S

FLEX
120
BREEDTE
100 MM 

SALOMON M
S/PRO 120

FLEX
120
BREEDTE
100 MM

HEAD M
EDGE LYT 130

FLEX
130
BREEDTE
102 MM

LANGE
LX120

FLEX
120
BREEDTE
102 MM

TECNICA
MACH 
1 MV 120 TD

FLEX
120
BREEDTE
100 MM

NORDICA
SPORTMACHINE 
120

FLEX
120
BREEDTE
102 MM
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SALOMON M
S/PRO 120

FLEX
120
BREEDTE
100 MM

BOOTS 
THAT FIT
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De fanatieke freeriders willen meestal ook wel met vellen kunnen klimmen, waardoor er de laatste jaren op 
de betere freerideschoenen ook Low Tech Inserts staan en een verstelbare cuff hebben. Op deze schoenen 
halen we gemiddeld 40° verstelbaarheid. Door materialen zoals Polyether en Carbon te gebruiken gaan 
deze schoenen iets zwaarder zijn dan de toerschoenen maar wel stijver en directer aanvoelen. Door ook 
sportievere binnenschoenen te gebruiken gaan we doorgaans iets vaster zitten maar neemt ook het gewicht 
toe. Het verschil tussen toer/freeride schoenen is zeer klein geworden zodat je kan stellen dat men met beide 
schoenen zowel kan freeriden als toeren. De ene gaat lichter zijn en meer klimcomfort geven , de andere gaat 
iets preciezer sturen.

BOOTS  (FREERIDE) 

ATOMIC
HAWX PRIME 
XTD 130

FLEX
130
BREEDTE
100 MM

SALOMON
SHIFT PRO 130 
AT

FLEX
130
BREEDTE
100 MM

TECNICA
COCHISE 120 
DYN

FLEX
120
BREEDTE
99 MM

LANGE
XT

FLEX
130
BREEDTE
100 MM

TECNICA
COCHISE 105W

FLEX
105
BREEDTE
99 MM

ATOMIC
PRIME XTD 115W

FLEX
115
BREEDTE
100 MM
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The ALL-NEW LANGE XT3 was designed around the law of gravity 
that “what goes up, must come down”. Purpose-built for the 
modern freeride skier, XT3 is effortless on the ascent, so you can 
enjoy the thrill of the down. It’s freeride the way it was meant to be.  
Engineered to go UP, built to ski DOWN.
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Deze toerschoenen zijn uiteraard allen voorzien van Low Tech Inserts zodat alle toerbindingen op deze 
schoenen passen. Het grote verschil met de freeride schoenen gaat het gewicht en de mobility zijn. Door 
gebruik te maken van materialen zoals Grilamid en Carbon voor de buitenschaal en ultra lite binneschoenen 
en buckels gaat men het gewicht van deze schoenen zo laag mogelijk houden. Deze buitenschalen zijn 
doorgaans ook dunner. 1300 gr is echt ongelofelijk licht voor een skischoen …
De verstelbare bovenschaal gaat men in de looppositie zo veel mogelijk beweging geven , tot +55°. Deze 
schoenen gaan doorgaans iets minder direct sturen dan een Race schoen maar er is de laatste jaren een 
tendens dat de toerschoenen ook stijver en preciezer worden. Ook een toerskiër wil optimaal van zijn run 
genieten na een stevige klim! 

BOOTS  (TOURING) 

ATOMIC
Backland Pro

FLEX
100
BREEDTE
98 MM

SALOMON S
LAB MTN

FLEX
120
BREEDTE
98 MM

TECNICA
ZERO G TOUR 
PRO

FLEX
130
BREEDTE
99 MM

TECNICA W
ZERO G SCOUT 

FLEX
115
BREEDTE
99 MM

SCOTT
COSMOS III

FLEX
115
BREEDTE
103.5 MM

SCOTT
COSMOS

FLEX
110
BREEDTE
103.5 MM
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COOL STUFF 
ORTOVOX AVALANCHE AIRBAG
De Freerider 22L AVA bag is een compacte freeride 
Airbag.

Adviesprijs: vanaf € 699

ORTOVOX AVALANGE RESCUE SET 
De 3plus is een kleine 3-antenne lawine bieper. 
Deze is voorzien van het innovatieve antenne- 
technologie , deze schakelt automatisch op de 
best zendende antenne waardoor het signaal 
verbeterd en het slachtoffer sneller kan gevonden 
worden. Verkrijgbaar los of in set. 

Set prijs: € 299

PETZL LEOPARD LLF CRAMPON
Deze ultralichte alminium crampons met  
CORD-TEC instelling zijn ideaal voor ski touring. 
Wegen amper 320gr en nemen weinig plaats in je 
rugzak.

Adviesprijs: € 135,00

PETZL ALTITUDE HARNAS
Super stevig en super licht klimharnas. Eenvoudig 
aan en uit te doen met je ski’s of crampons nog 
aan.

Adviesprijs: € 89,00

PETZL GLACIER LITERIDE 
PIOLET
Deze ice axe is stevig, licht en 
compact. Geeft vertouwen om de 
moment dat je hem nodig hebt en 
is door zijn compacte afmetingen 
eenvoudig en veilig op de bergen. 
320gr.

Adviesprijs: € 76,00
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GENTS
 

CAPITA 
SUPER DOA
 
FLEX 6
BEND Resort V1 Profile
TYPE Hyperdrive Base
MATEN 152 - 154 - 156 - 
 158 - 160 - 155w - 
 158w - 161w 
 
Dit board is slechts aan zijn 
tweede levensjaar toe, maar heeft 
al heel wat snowboardawards 
op zak. Technically supreme and 
supercharged, get ready for some 
serious fun!!!

BURTON 
CUSTOM
 
FLEX 6,5
BEND Camber of Flying V
TYPE All Mountain
MATEN 154 - 156 - 158 -
 162 - 154w - 158w - 
 162w - 166w - 170w
 
One-answer to all terrain!!! De 
Custom is niet voor niets de nestor 
van alle snowboardmodellen. 
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GENTS
 

LIB TECH 
TRAVIS RICE PRO
 
FLEX medium/firm (7)
BEND C2
TYPE All Mountain
 Freestyle
MATEN 153 - 155 - 157 - 157w
 (langere lengten -->
 andere shape/
 topsheet) 
 
Travis Rice is een synoniem voor 
GNAR, net zoals deze all mountain/
freestyle twin. A true ripper from 
pow to park!

BURTON 
SENSEI
 
FLEX 6,5
BEND camber
TYPE All mountain
 Freeride
MATEN 151 - 156 - 161 - 170 
 
Er bestaat altijd een uitzon dering op 
de regel, en dit nieuwe model is er 
een! Met zijn lange en smalle shape 
gaat hij in tegen de huidige trends. 
Resultaat: agressive carveturns & 
massive pow slashes. Een echte aan-
rader als je op zoekt bent naar het 
old school carvegevoel.

CAPITA 
SCOTT STEVENS
 
FLEX 5
BEND Park V2 Profile
TYPE Freestyle
MATEN 151 - 153 - 155 - 157 
 
Scot Stevens is ongetwijfeld een van 
de meest creative freestylers van de 
afgelopen jaren. Zijn pro-model geeft 
je al de kansen om je van je creative 
kant te laten zien in het snowpark.

JONES 
FLAGSHIP
 
FLEX 8
BEND Directional Camber
TYPE All Mountain
 Freeride
MATEN 151w – 154 – 158 –
 159w – 161 – 162w –
 164 – 165w – 167 –
 169w – 172
 
Al meer dan een decennia brengt de 
Flagship riders naar freeride heaven. 
Epic float in de poeder en geweldig 
veel grip op harde pistes!!!

GNU 
RIDERS CHOICE
 
FLEX 5,5
BEND C3
TYPE All mountain
 Freestyle Asym
MATEN 154,5 - 157,5
 
De RC met een camber… het is zover! 
Het geeft deze assymetrisch twin 
nog meer pop en grip op de pistes 
en het park. You can trust the GNU 
teamriders! 

BURTON 
DEEP THINKER
 
FLEX 6
BEND Directional Camber
TYPE All Mountain
 Freeride
MATEN 154 - 157 - 157w -
 160 - 160w - 163w
 
Poppy, vinnig, veel grip en poeder-
vriendelijk, thank you Mr. Danny Da-
vis!   



LADIES
 

BURTON 
FEELGOOD
 
FLEX 6,5
BEND Camber of Flying V
TYPE All Mountain
MATEN 142 - 146 - 149 - 152
 

Al 2 decennia de “standaard” voor de 
dame die ook van het agressievere 
werk houdt. Met prachtige artwork en 
bindingen die matchen is het weer een 
echte beauty!

ROXY 
XOXO
 
FLEX 5
BEND C3 
TYPE All Mountain
 Freestyle
MATEN 139 - 142 - 145 - 
 149 -152

Dit jaar met C3 camber voor extra 
controle en pop, niet voor niets de 
favoriet van het Roxy Team! With love, 
XOXO. 

CAPITA 
PARADISE 

FLEX 5
BEND Resort V3 Profile
TYPE All Mountain
 Freeride
MATEN 141 - 143 - 145 - 
 147 - 149 

Capita heeft een ideale balans 
gevonden tussen stabiliteit en 
vergezingsgezindheid. Ideaal voor de 
ladies die hun skills willen uitbouwen. 
De Paradise is een all terrain board dat 
ook graag lijnen trekt naast de pistes. 

JONES 
TWIN SISTERS
 
FLEX 7
BEND Cam Rock
TYPE Freestyle / Freeride
MATEN 140 – 143 – 146 – 149 – 152 – 155
 
Hoe leer je lines te riden zonder te aarzelen zoals Elena Hight? Bouw je rijvaar-
digheid op vertrouwen, stap voor stap. Met een uitgebalanceerd rocker-cam-
berprofiel en een vriendelijke flex is de nieuwe Twin Sister super gemakkelijk 
te manoeuvreren waardoor het het perfecte board is voor rijders die hun 
shredvaardigheden willen verbeteren en vertrouwen wensen te krijgen in het 
rijden van een grote verscheidenheid aan terreinen en sneeuwcondities.

COVER 3
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Ringlaan 22, 2240 Zandhoven • 03 484 47 05 • www.marien-bouwens.be • info@marien-bouwens.be
Open op ma 13u30 - 18u, di t/m vr 9u - 18u, za 9u - 17u30. Gesloten op zondag en maandagvoormiddag.

OPEN OP ZONDAG 4 EN 11

NOVEMBER VAN 11U TOT 17U

5000M² VRIJETIJDSBELEVING

SINT BEZOEK
op 11 november van 11u tot 17u krijgt elk kind

een cadeautje aangeboden door de Sint
(Sint is zelf  niet aanwezig wegens Covid-19)

5000 M
2  

VRIJETIJDSBELEVING

OPENDEURDAGEN WINTERSPORT
van 7 tot 15 nov. (zondagen van 11u tot 17u)

15 % korting op al uw sportaankopen


