
 W
e kunnen die laatste vraag natuurlijk als eerste beantwoorden, 
maar dat doen we niet. We willen graag een goed gefundeerd en 
genuanceerd oordeel geven over zaken die we zo af en toe testen. 

Zoals deze waadpakreparatieservice.

kom je nog in je pak?
Wat alle testers opvalt, is dat het werk door Dave zeer grondig is ge-
daan. Niet alleen zijn gaatjes of scheuren gelijmd, ook zijn alle verbin-
dingsnaden nagelopen en gelijmd en geseald. Dat is prima om de boel 
waterdicht te krijgen, maar het heeft een groot nadeel. De voeten van 
elk pak krijgen namelijk ook een dergelijke behandeling: standaard-
procedure. Bijna de helft van de testers heeft hier een opmerking 
over: “Ik krijg mijn pak alleen met de grootste moeite aan.” Een van 
de testers ervoer dat alles een stuk minder soepel is geworden en het 
pak daardoor niet meer zo lekker zit. “Net of het een maat kleiner is 
geworden.” 

Alle naden van een pak worden voorzien van een grote hoeveelheid 
reparatiemateriaal, ook de naden in benen en kruis. Dat kan gevolgen 
hebben voor je bewegingsvrijheid, al was dit het commentaar van één 
tester.  

en hoe is het met de lekken zelf?
Tsja... de resultaten zijn sterk wisselend. Sommige testers zijn uiterst 
tevreden over het plakresultaat, om de simpele reden dat hun pak niet 
meer lekt. Andere zijn een stuk minder tevreden omdat hun pak nog 
steeds, alweer of in hevigere mate en op andere plekken water door-
laat. En dus omdat de voeten zo stug zijn geworden.
Bij Dave’s Wader Repair hebben ze naar aanleiding van de pakplakkerij 
keurig aangegeven welke pakken het een jaar zouden volhouden en 
welke pakken echt op hun einde waren. Als je pak na reparatie nog 
steeds lek is, kun je het terugsturen en gaan ze nogmaals het proces 
in. Daarvoor moet je natuurlijk wel de verzendkosten nog een keertje 
betalen.

de resultaten op een rijtje

Hieronder de testresultaten per pak op lekniveau, inclusief de voorspel-
ling van Dave en de belangrijkste opmerking van de tester. Er zijn vier 
pakken naar tevredenheid gerepareerd (even afgezien van de stugge 
voeten). Vijf pakken zijn nog lek, maar van één pak (de State) had Dave 
duidelijk aangegeven dat het eigenlijk een verloren zaak was. Een an-
derweer lekkend pak is door de eigenaar weggegooid. Van drie pakken 
weten we niet wat het resultaat is. Van de negen overige pakken heeft 
Dave vier keer de juiste voorspelling gegeven. 

test  | schotse waadpakreparatieservice (deel 2)

Een jaar geleden leverden we een groot pakket af 

bij TNT. Twaalf lekke waadpakken van VNV-leden, 

zowel neopreen als ademend. Alle vertrouwen 

hadden we er in. Via via waren we op het spoor 

gekomen van een Schots bedrijf dat waadpakken 

repareert: Dave’s Wader Repair. Vooraf hadden 

we veel telefoon- en mailcontact met Dave. Het 

mailcontact verloopt duidelijk soepeler, want Schots 

is soms onverstaanbaar. De pakken kwamen na een 

week of zes keurig weer terug, gerepareerd en wel. 

Vervolgens zijn ze teruggestuurd naar de eigenaren 

die er een seizoen lang mee hebben gevist. Wat waren 

hun bevindingen? Houdt hun pak het nog? Zijn er nog 

bijzonderheden te vertellen en, last but not least: is het 

de moeite om je pak naar Schotland te sturen?
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LEK,
LEKKER...Test Schotse

waadpakreparatieservice (deel 2)
TEKST PETER POST & HANS BOCK FOTOGRAFIE JAN KAMMAN

Voor sommige waadpakken komt iedere hulp te laat.



merk: Red Ball

lek: Rechterbeen

bijzonderheden: Pak is 21 jaar oud, niet ademend, 

niet neopreen.

tester: Lekt niet meer!

Dave: Geen garanties omdat we het pak 

niet hebben kunnen testen.

conclusie: Prima werk

merk: Hart

lek: Naden (been)

bijzonderheden: Het pak is op verscheidene plekken 

lek en al eerder gerepareerd.

tester: Voetdelen na reparatie niet 

meer soepel. Lekt bij voeten, pak 

weggeooid.

Dave: Nu alles is geseald gaat het pak weer 

even mee.

conclusie: Pak lekt weer, verkeerde conclusie .

merk: Vision

lek: Voet en been

bijzonderheden: Tweedehands gekocht.

tester: Het goede nieuws: het was erger lek 

dan nu. Voeten zijn stug

Dave: Sokken waren dun, naden waren 

slecht, veel pinholes. Zou nu goed 

moeten zijn

conclusie: Pak lekt weer, verkeerde conclusie 

DWR. Pak gaat retour.

merk: Vision

lek: Beide knieën.

bijzonderheden: Het pak is 5 jaar oud, maar is de 

afgelopen 3 jaar niet gebruikt.

tester: Ziek geweest, niet kunnen testen.

Dave: Veel pinholes, zou nu goed moeten 

zijn.

conclusie: Geen data

merk: Simms

lek: Onbekend

bijzonderheden: -

tester: Pak praktisch zo goed als waterdicht, 

maar voeten zijn extreem stug.

Dave: Naden lek bij kruis, enkels en knieën. 

Zou nu goed moeten zijn.

conclusie: Pak lekt nog een klein beetje. 

Verkeerde conclusie DWR. Pak 

gaat retour.

merk: State

lek: Onbekend.

bijzonderheden: -

tester: Het pak is zo lek als een mandje en 

bijna niet aan te trekken, zo stug 

Afknapper!

Dave: Veel lekken over het hele pak. Alles 

gerepareerd, maar de verwachting is 

dat het niet lang zal houden.

conclusie: Pak lekte na 2 keer vissen. 

Conclusie DWR klopte redelijk .

merk: Lawson

lek: Naden van de voet.

bijzonderheden: -

tester: Het bedrijf heeft prima werk 

verricht. Het pak lekt niet meer.

Dave: Voeten gerepareerd, zou lang goed 

moeten blijven.

conclusie: Prima werk DWR.

merk: Orvis

lek: Onbekend.

bijzonderheden: Het pak is 3 jaar oud.

tester: Geen eindrapport ontvangen.

Dave: Schenen totaal poreus, hier en daar 

laten de lagen van elkaar los Weinig 

kans op succes.

conclusie: Geen data.

merk: Orvis

lek: Lek in het kruis.

bijzonderheden: Neopreen

tester: Geen eindrapport ontvangen.

Dave: De naden waren erg slecht, die zijn 

hersteld. Zou lang goed moeten 

blijven.

conclusie: Geen data.

merk: Vision

lek: Lek in het kruis en beide benen.

bijzonderheden: Een 2 jaar oud ademend Vision-

pak.

tester: Halfuurtje gedragen en toen was het 

rechterbeen zo nat dat pak uit moest  

Voeten zijn erg stug geworden!

Dave: Zou het lang en goed moeten 

houden.

conclusie: Pak lekt weer. Verkeerde conclusie 

DWR. Pak gaat retour.

merk: Orvis

lek: Rechterbeen

bijzonderheden: Het pak is 6 jaar oud en is zelf 

geprobeerd te plakken.

tester: Pak lekt niet meer Alleen de eerste 

keer nog wel (op de plek waar zelf 

was geplakt)!

Dave: Het kruis was heel slecht, maar dat 

is hersteld. Het pak zou het lang en 

goed moeten houden.

conclusie: Prima werk DWR.

merk: Autain

lek: Benen

bijzonderheden: Neopreen pak van 2,5 jaar oud, zelf 

geprobeerd te fixen.

tester: Waadpak was goed, maar dat heeft 

niets met de reparaties te maken: de 

rugnaad had helemaal losgelaten.

Dave: Alles hersteld, alleen zijn de laarzen 

wat aan de slechte kant Dit kan in de 

toekomst voor problemen zorgen.

conclusie: Verkeerde conclusie DWR.

test  | schotse waadpakreparatieservice (deel 2)
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de resultaten op een rijtje

We hebben een goeie tip voor je:

doe plastic zakjes om je voeten voor je je pak 

aantrekt. Dan glijd je verbazingwekkend 

soepel je pak in. 

garanties en eindconclusies

Op de geplakte pakken zit een heel jaar garantie. Dat betekent dat we 
drie pakken die nog lekken, terugsturen naar Dave om ze nogmaals te 
plakken. Voor het overige lijkt het een aardige, maar niet heel bijzon-
dere service. Daarvoor vinden we het aantal garantiegevalletjes net 
even te groot, namelijk 25%.  Je hoort van ons!


