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Een comfortabele oplossing - weg met de klemhouder!

Een à twee keer per jaar ga ik met vrienden op wandeltocht. Meestal zijn we ca.
een week onderweg, met al hetgeen men nodig heeft om te overleven:
veldkeuken, tent, eten en drinken, enz.

Bij de meiwandeling van dit jaar viel mij net op het nippertje op dat de
klemhouder voor mijn drankslang ontbrak. Zonder deze klem hangt de drinkslang
de hele tijd omlaag en verliest water - en water is iets zeer belangrijks bij het
trekken. Nou ja: ik had slechts 2 minuten tijd, daarna moesten we op de trein.

Binnen een paar seconden was de zaak duidelijk: *rits**
rats* had ik twee stukken standaard verkrijgbaar duct
tape afgescheurd, met het ene stuk een S-12-06-N
(www.supermagnete.de/dut/S-12-06-N) aan de drager
van mijn rukzak bevestigd en met het tweede stuk drie
kleine S-05-02-N (www.supermagnete.de/dut/S-05-02-
N52N) aan de drinkslang vastgeplakt.

Ik had dat zeker mooier kunnen doen (het geheel ziet
er behoorlijk verfrommeld uit), maar op dit moment
was, zoals gezegd, haast geboden. De constructie heeft
haar taak dan toch prima vervuld.

Zo ziet een gelukkige knutselaar er uit.

Bij de eenweekse wandeltocht is de
drinkslang geen enkel keer
omlaaggevallen en ik kon hem
makkelijk pakken, wanneer ik tijdens
een korte pause (of ook gedurende een
stijging) snel iets wilde drinken.

Geen gefrunnik, klem bevestigen,
gespen openen of iets dergelijks:
Gewoonweg de slang nemen, drinken
en dan weer ophangen; grote klasse!
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De constructie beviel me zo goed, dat ik
de oorspronkelijke slanghouder nu
helemaal niet meer in gebruik heb.

Maar ik heb de constructie nog wat
mooier vormgegeven:

de kleine S-05-02-N52N schijfmagneten
(www.supermagnete.de/dut/S-05-02-
N52N) heb ik met transparent plakband
aan de drinkslang bevestigd. Zo ziet het
geheel er nog eleganter uit.

En ook het duct tape aan de drager van
de rugzak is nu een beetje minder royaal
gedimensioneerd. Het houdt ook nu
nog de grote schijfmagneet prima op
zijn plek.

Nu kunnen zich de mensen nog meer
over de elegante en praktische
constructie verbazen!

Opgelet: Mensen met een pacemaker mogen in geen geval magneten in de buurt
van hun borst (zoals hier aan de drager van de rugzak) bevestigen!

Gebruikte artikelen
3 x S-05-02-N52N: Schijfmagneet Ø 5 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.de/
dut/S-05-02-N52N)
1 x S-12-06-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 6 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-12-06-N)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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