IN SAMENWERKING MET ICEBREAKER

HALVEER JE WASBEURTEN

EN DRAAG BIJ AAN EEN BETER MILIEU!
Vandaag de dag bestaat 85% van het door de mens gecreëerde zee-afval uit
microvezels. Bij het wassen van synthetische kleding kunnen bij één wasbeurt
meer dan 700.000 piepkleine van deze plastic deeltjes vrijkomen, die de
oceaan vervuilen. Om nog maar te zwijgen over de verspilling van 152 liter
water per wasbeurt. Niet oké! Minder wassen is een makkelijke oplossing.
De shirts van icebreaker zijn gemaakt van natuurlijke materialen, waardoor
je minder vaak hoeft te wassen. Wij organiseerden een Tees for Goodchallenge, waarbij we Bever-medewerkers hebben uitgedaagd om
zeven dagen lang hetzelfde T-shirt te dragen, zonder te wassen.

ICEBREAKER CHALLENGE
Afgelopen zomer zijn vier van onze medewerkers
geselecteerd om mee te doen aan de icebreaker
challenge: Marloes Akker, verkoopmedewerker
in Leiden, Guido Postma, teamlid in Leeuwarden,
Robin Koops, medewerker in Hengelo en Jelka
Molenaar, marketingmanager op het hoofdkan
toor in Pijnacker. De vrouwen dragen een icebreaker Sphere T-shirt gemaakt van Cool-Lite
stof, een mix van hoogwaardig natuurlijke vezels,
merinowol en Tencel, die je nog langer koel en fris
houdt. De mannen dragen een icebreaker Tech
Lite T-shirt met print. De opdracht is simpel: 7
dagen, 1 T-shirt, 0 wasbeurten. Van een wande
ling tot de werkuren en van een work-out tot de
fietstocht naar de supermarkt. Het shirt wordt
na gebruik over een stoel gehangen, zoals je dat
ook zou doen met je ‘gewone’ kleding. De deelne
mers houden dagelijks hun bevindingen bij op het
gebied van Geur, Comfort, Ademend vermogen
en Sneldrogendheid.
ZACHT OP DE HUID
Robin heeft gelijk een pittige eerste werkdag, want
hij heeft een shift van 12 tot 9 in de avond. Buiten
wijst het kwik subtropische temperaturen aan, en
dat in een winkel zonder airco. Toch ruikt het shirt
nog fris, in tegenstelling tot Robin zelf. Ook over het

THE VORTEX SWIM
icebreaker is partner van The Vortex
Swim, waarbij langeafstandszwemmer
Ben Lecomte in 80 dagen maar liefst
300 zeemijlen – 555 kilometer –
zwom van Hawaï naar San Francisco
om aandacht te genereren voor de
plasticvervuiling in de Grote Oceaan.
Ben en zijn crew verzamelden tijdens
de reis 3.700 stukken drijvend
plastic puin en 45.000 fragmenten
van microplastics. Wat een helden!
Meer informatie over The Vortex
Swim vind je op icebreaker.com.

MAAK JIJ HET VERSCHIL?
Kleine stapjes maken een groot verschil. De missie van icebreaker is
om de afhankelijkheid van synthetische kleding onder de aandacht
te brengen. De keuze voor natuurlijke vezels is beter voor mens en
milieu en zorgt voor minder schade
aan de planeet. Dat is uiteindelijk
goed voor ons allemaal. Individueel
kan iedereen een verschil maken.
Doorbreek de cyclus en maak deel
uit van de verandering! Daarom
dagen wij jou, de Buitentijd-lezer,
uit om ook deel te nemen aan
de challenge, maar dan tijdens
de winter. icebreaker geeft een
dames- en een herentrui van 100%
merinowol weg om te testen. Check
bever.nl/icebreaker-challenge om
te zien hoe jij kunt meedoen.

comfort is hij te spreken: ‘Deze shirts zitten zo fijn. Het
voelt zacht op de huid en het kriebelt of schuurt niet.
Je voelt dat de lichaamswarmte goed kan wegkomen.
Daarnaast zijn de natte plekken binnen 10 minuten weer
droog.’ Ook Guido vindt het ‘een heerlijk shirt om tijdens
warm weer onder werkkleding te dragen’. Marloes gaat
na een twee uur lange autorit op pad naar de Veluwe,
voor een wandeling door de schitterende Hollandse
natuur. ‘In de auto had ik een zweterig gevoel, maar dat
kan ook te maken hebben met de 34 graden buiten. Dat
is gelukkig snel weg, het droogt snel op en ruikt vervol
gens niet.’ Jelka heeft het shirt zeer intensief gebruikt
tijdens een fotoshoot hoog in de bergen van Oostenrijk.
‘Geen vieze zweetgeuren, ook niet na het skiën. Wel
vormen zich wat natte plekken op rug en buik door de
rugzak, maar die zijn binnen no-time weer opgedroogd.’
INTENSIEF GEBRUIK
De shirts van icebreaker zijn gemaakt van natuurlij
ke materialen, zoals merinowol en Tencel. Dat hoef je
van nature minder vaak te wassen en als je het wast,
komen er geen microplastics vrij tijdens het wassen.
Op meerdere vlakken minder milieubelastend dus. De
hele week worden de icebreakers intensief gebruikt
door de Challenge-deelnemers. Zo gaat Robin hiken,
draagt Guido ’m tijdens drukke werkdagen, Marloes
tijdens pilates en Jelka tijdens de shoot. En dat allemaal
in de hoogtijdagen van de zomer, met een temperatuur
van boven de 30 graden. Gedurende de week gaan
de shirts wat muffer ruiken, maar stinken doen ze
volgens Robin niet. Marloes sluit zich daarbij aan: ‘Het is
gewoon een gedragen shirt. Maar ik heb er flink in gezweet
en daar merk je niks van.’ Over het comfort en de
sneldrogendheid is het panel unaniem lovend. ‘Ik ga
dit shirt na deze testweek nog vele malen dragen’, zegt
Guido. Ook Robin is gecharmeerd: ‘Een shirt als dit zit
en voelt zo veel beter dan ‘gewone’ shirts. Ik weet wel
wat ik bij mijn volgende huttentocht aantrek. Challenge
geslaagd.’
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‘Grote wasjes, kleine wasjes, stop ze in de was
machine.’ Het gezellige bandje Trafassi zong in hun
nummer Wasmasjien in 1985 al op vrolijke wijze
over de welbekende huishoudelijke taak. Wat lead
zanger Edgar Burgos toen waarschijnlijk nog niet
wist, is dat al die wasjes ontzettend slecht zijn voor
het milieu. Volgens de prognose zwemt er in 2050
qua gewicht meer plastic dan vis in onze oceanen.
Actie is vereist. Niet alleen op globale schaal, maar
juist ook bij mensen thuis.
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