
Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs - Artikelen – 1/2

Artikelen

Hoofdstuk 20

Serviceartikel - Gatenkaaszolen
Volkskrant Magazine, 1 mei 2010

40

uit�er lijk
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‘Ik �h ou �va n �zw ee t ’, grijnst Marc

Newton. ‘Sterker: ik ben dól op zweet.’

Dat komt goed uit, nu het in straaltjes van

zijn voorhoofd loopt en over zijn ontblote

bovenlijf, dat ook al glanst van het transpi-

ratievocht. Om zijn heupen heeft hij een

witte handdoek geslagen, zijn blote voe-

ten steken in plastic slippers. Zijn stem

galmt; Newton staat in een hoge, vochtige

ruimte in een hamam in Istanbul. En hoe-

wel hij op het moment – glimmend, drui-

pend, mollig, naakt – niet bepaald de in-

druk maakt van een representatieve pr-

functionaris, staat hij wel degelijk reclame

te maken: voor schoenen die voorzien zijn

van de zogenaamde Surround-technolo-

gie van Gore-Tex, het bedrijf waar hij

werkt.

New t on �h ee ft �e r �ze lf�a a n �m ee-
g ew erk t ,�de nieuwe schoenenlijn die

in Istanbul aan de pers wordt gepresen-

teerd. Ademende schoenen zijn het,

schoenen waarin je geen zweetvoeten

krijgt. Vandaar de locatie: waar kun je be-

ter over zweet praten dan in een Turkse

sauna? ‘Transpireren is goed’, legt New-

ton uit, terwijl hij zich op het warme mar-

mer laat zakken. ‘Zweet is de koelvloei-

stof van het lichaam. Maar het moet wel

weg kunnen. Want vochtige voeten zijn al

gauw verweekte, beblaarde, stinkende

voeten. Vandaar dat het belangrijk is om

schoenen te dragen die vocht doorlaten.’

Van binnen naar buiten wel te verstaan

– andersom is niet de bedoeling. Water-

dicht en toch ademend: alles wat van

Gore-Tex gemaakt is, moet aan die twee

criteria voldoen. Buitensportkleding,

jacks, afritsbroeken, handschoenen, maar

ook de kabels, filters, implantaten en

stents (buisjes) voor hart- en vaatchirur-

gie die de firma levert, zijn alle voorzien

van een membraan dat wel uit-, maar niet

inademt. Het bevat microscopisch kleine

poriën die twintigduizend keer kleiner zijn

dan een waterdruppel, waardoor water er

niet doorheen kan. Waterdamp (of trans-

piratie) kan er wel uit, want de gaatjes zijn

zevenhonderd keer groter dan water-

dampmoleculen.

‘Voel�een s ’,�s om m eer t �Newton in

de pufhete stoomcabine van het Turkse

badhuis terwijl hij kletsnatte doeken uit-

deelt. ‘Een natte lap op je zwetende huid

voelt veel warmer aan dan een droge

handdoek. En andersom voelt nat textiel

bij lage temperaturen een stuk kouder

aan dan een droge stof. Droog is altijd

comfortabeler. Juist aan handen en voe-

ten is dat het eerste te merken; het li-

chaam spant zich altijd in om vitale orga-

nen als hart en longen op temperatuur te

houden. De ledematen komen pas op de

tweede plaats.’

Newton glundert als hij dit soort weetjes

te berde brengt. Hij is een beetje een

nerd, net als zijn Gore-Tex-collega’s die

voor deze presentatie zijn opgetrommeld.

Ze vinden het heerlijk om over polyfluore-

thyleen te praten, de folie waarmee Gore-

Tex groot is geworden, en over functiona-

liteit, innovaties en testmethoden. Het ui-

terlijk van de schoenen die centraal staan,

boeit ze minder. ‘Niet modieus?’, zeggen

ze over een uitgesproken suf vormgege-

ven pump die is voorzien van hun nieuwe

Surround-technologie. ‘Hoezo? Het is

toch een leuke damesschoen?’

De�p u m p �is �va n �h e t �m erk �Högl;

Gore-Tex levert alleen het materiaal en

heeft daarom geen bemoeienis met het

ontwerp van de schoenen. Toch is aan de

onderkant wel degelijk de hand van Gore-

Tex te zien. De zool is voorzien van forse

gaten in het rubber, waarachter het folie

De makers van de ‘ademende’ folie van Gore-Tex willen dat hun
product bekender wordt. Helaas is het vaak verstopt in producten als
schoenen en jacks. Bij schoenen is daar iets op gevonden: een
karakteristieke zool met grote gaten. Toch blijft het onder de
voetzolen kurkdroog.

tekst Evelien van Veen
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zichtbaar is dat regen en straatvuil tegen-

houdt. Zulke grote openingen zijn nodig

om het transpiratievocht goed af te voe-

ren dat via de voetzolen wordt uitgeschei-

den – toch al gauw een borrelglas per

voet per dag (en fiks meer bij angst of

stress). Toch is de schoen zowel aan de

boven- als aan de onderkant waterdicht.

Ook als de gatenkaaszool minutenlang

onder een stromende kraan wordt gehou-

den, blijft de schoen aan de binnenkant

k u r k d r o o g.

Voor �Gor e -Tex �is �h e t �belangrijk dat

de aantrekkelijkste eigenschap van de

schoen – dat-ie ademt en de voeten lucht

geeft – duidelijk zichtbaar is aan de bui-

tenkant. Gore-Tex is immers een materi-

aal, geen modemerk, en dus nagenoeg

onzichtbaar; lastiger van een imago te

voorzien dan merken als The North Face,

Peak Performance of Adidas, die hetzelf-

de membraan in hun wandelschoenen en

jacks gebruiken. Maar door de gaten on-

derop deze nieuwe schoenenlijn is het in

één oogopslag te zien: hé, een Gore-Tex-

zool. Ook al zit die onder een schoen van

Ara of Clarks.

Voor wie denkt: ademende schoenen?

Daar had Geox toch patent op? Juist. Dat

vinden ze ook bij Geox – dat overigens tot

2005 gebruikmaakte van Gore-Tex-mem-

branen in hun schoenen. Vandaar dat er

rechtszaken lopen in diverse landen. ‘We

zitten er bovenop’, zegt Geox. Bij Gore-

Tex zijn ze niet onder de indruk. Voorals-

nog zijn hun gatenschoenen gewoon te

koop. ‹
Schoenen met de Surround-technologie van

Gore-Tex zijn in Nederland te koop van de

merken Ara en Clarks. Circa 140 euro. In zo'n

40 schoenenzaken, onder meer in Eindhoven,

Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.
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