
Review 66° North Vik Hooded Sweater 

 

 

Een merk dat hier mogelijks minder gekend is; is 66° North. Ik kwam hier voor het eerst 

mee in aanraking tijdens mijn reis naar IJsland. In IJsland is dit één van hun meer 

bekendere merken. 

In elke outdoor winkel kom je daar dit merk wel tegen. Er zijn nog bekende outdoor 

merken uit IJsland en ik durf ook niet zomaar te zeggen dat dit hun beste merk is, maar 

het is wel het meest gepromote. Overal zie je reclame van 66° North. 

Er hadden mensen mij ter plaatse verteld dat dit het duurste merk is, maar na bij 

bijvoorbeeld Cintamani te zijn gaan kijken kan ik melden dat de prijzen gelijkaardig zijn 

Maar zoals bij alle betere kwaliteit outdoor merken ben je al snel wat geld kwijt. Maar je 

krijgt er ook veel voor in de plaats.  

 

Ik was natuurlijk wel benieuwd naar een outdoor merk dat ontstaan is in IJsland. Wij 

hebben daar verschrikkelijke condities meegemaakt. Dus een merk van daar moet toch 

wel interessant zijn dacht ik. 

De Vik hooded sweater was het kledingstuk dat mij elke keer in het oog sprong, door 

zijn design en het gebruikte materiaal.  

Ik heb al eerder kennisgemaakt met fleece en polartec, maar dit is werkelijk de zachtste 

polartec die ik ooit tegengekomen ben. 

 

Normaal is een trui niet meteen iets dat een review vereist, maar omdat dit zo een 

special geval is, wil ik hierover toch wat meer zeggen.  

 

De Vik hooded sweater bestaat in meerdere varianten. Er is de normale vik hooded 

sweater, dewelke ikzelf heb, die gemaakt is van Polartec® Powerstretch Pro ® en 

120 euro kost. Een andere variant is de vik hooded windpro. Deze is gemaakt van 

Polartec® Wind Pro® stretch en voelt meer aan als een softshell dan als een trui. Het is 

iets tussenin, want een echte sofshell is het ook niet. Deze is veel beter bestand tegen de 

wind en kost 149 euro.   

Dit lijken hoge bedragen voor een trui, maar de Bergans fleece waarover ik spreek was 

ook 120 euro en voor de Icebreaker trui moet je ook al gauw 100 euro neertellen.  

 

Hieronder een aantal foto’s om de verschillende truien te vergelijken. Op de foto is de 

Icebreaker in actie te zien in IJsland. Deze heb ik daar samen met de Bergans fleece veel 

gedragen. De Icebreaker had ik werkelijk dagelijks voortdurend aan en heeft nogmaals 

het nut van merinowol bewezen. De fleece werd vooral ‘s avonds bovengehaald of als we 

stilzaten tijdens het middageten.  



 
66° North Vik Hooded Sweater met en zonder hoody op (ninja style hoody).  

De asymmetrische rits en zeer aanpassende hoody zijn goed te zien. Voor de duimen zijn er openingen 

voorzien en de trui past door zijn stretch zeer mooi aan.  



 
Bergans Fleece (Bryggen) zonder en met hoody 

In tegenstelling tot de Vik Hooded sweater heeft deze wel 2 zakken.  

 
Icebreaker Top Tech half zip 

Met korte rits en ook met gaten voor de duimen door te steken.  

 

Ik heb zelf dus gekozen voor de vik hooded sweater uit Polartec® Powerstretch Pro® 

omdat dit werkelijk de zachtste stof is die ik ooit gevoeld heb. De trui is langs de 



buitenzijde gemaakt van een zachte gladde stof en langs de binnenzijde is een meer 

pluizige, zachte stof gebruikt. Als gevolg hiervan voelt hij enorm zacht aan om te dragen.  

 

Als je de trui oppakt merk je dat deze enorm licht is. Iedereen die ik de trui laat passen 

merkt dit onmiddellijk op, eenmaal ze niet meer afgeleid zijn door de enorm zachte stof. 

Gezien het erg lichte gewicht is het onvoorstelbaar hoeveel warmte hij je geeft en dit 

verbaasd veel mensen dan ook als ze de trui aandoen.  

In vergelijking met mijn Bergans fleece of mijn Icebreaker is deze veel warmer. 

Om toch wat meer te kunnen zeggen over het gewicht heb ik de drie truien gewogen. Ze 

zijn alle drie in maat medium. De Bergans fleece weegt 490 g, de Icebreaker 370 g en de 

vik hooded sweater 328 g. Hij voelt dus niet alleen het lichtste aan maar is ook effectief 

de lichtste. Je mist hierbij in vergelijking met de Bergans fleece wel zakken in de trui. 

Zelf vind ik dit geen gemis maar dit wat je persoonlijk verkiest natuurlijk.  

 

Ik verkies deze trui boven mijn fleece omdat deze veel beter zit en ik hem hiernaast ook 

mooier vind. Maar dit laatste is natuurlijk zeer subjectief. Er is een aangename stretch 

waardoor hij mooi aansluit; wat je ook goed op de foto’s kan zien. De Polartec stof houdt 

ook merkbaar beter de wind tegen dan standaard fleece; ook al is het geen WindPro 

versie.   

Ik heb er al in gezweet en mee in lichte regen gewandeld en kan melden dat deze zeer 

snel droogt. De Icebreaker blijft beduidend langer nat. In vergelijking met standaard 

fleece merk ik hier geen duidelijk verschil.  

 

Genoeg gesproken over het materiaal. Ik had gemeld dat ook het design mij enorm 

aansprak.  

Wat meteen opvalt is dat hij een asymmetrische rits heeft. Iets waar ik een enorme 

voorstander van ben omdat op deze manier de rits niet schuurt tegen je kin. Dit is iets 

wat ik al eerder heb gezien bij de betere outdoor merken en dus niet uitsluitend bij 

66° North te vinden is. 

Wat ik echter nog nooit gezien had is het design van de kap. Dit design ziet er op het 

eerste zicht misschien wat gek uit. Maar doordat deze zeer goed aansluit rond je hoofd 

biedt hij je veel meer warmte dan een traditionele kap. Wanneer je de hoge kraag 

volledig dichtdoet en de kap opzet, krijg je een soort van skimasker/balaclava. Dit zorgt 

ervoor dat je veel warmer gehouden wordt omdat je mooi afgesloten bent van de 

elementen. Op deze manier hoef je geen extra buff of skimasker mee te zeulen.  

 

De combinatie van de zeer aangename Polartec stof en het functionele design hebben 

ervoor gezorgd dat dit nu veruit mijn favoriete trui is. De gewone fleece wordt niet meer 

bovengehaald. 

 

De Icebreaker trui blijft nog steeds aanwezig in mijn top lijstje maar deze overlapt zo 

goed als niet in gebruik met de Vik hooded sweater. De vik hooded sweater is voor mij 

de vervanger van de fleece trui en dient op echte koude momenten als extra laag of bij 

minder activiteit als extra warmte. De Icebreaker blijft interessant omdat deze zo dun is 

om te dragen en niet te snel te warm is bij intensievere activiteiten. De merinowol blijft 

ook een enorm pluspunt als wassen van kledij minder vaak een optie is. Echt werkelijk 

geen geurtjes. Zo verbluffend.  

 



Als ik mijn vik hooded trui moest kwijtspelen zou ik onmiddellijk er weer één kopen. De 

hogere aankoopprijs is die voor mij meer dan waard. Dit is een zeldzaam iets omdat ik 

nogal graag eens iets anders probeer. Tegelijk ook de reden waarom ik zoveel 

verschillende spullen heb.  

 

De trui vinden bij ons is echter niet zo gemakkelijk en hem rechtstreeks van 66° North 

bestellen zou ik niet doen. Deze moeten van ver komen waardoor je dus enorm veel 

verzendkosten betaald en de communicatie met 66° North verloopt niet zo vlot. Indien 

er dan problemen zouden zijn is het lastiger om dit opgelost te krijgen. Zonder mij teveel 

schuldig te maken aan sluikreclame kan ik je zeker ‘Noorderlichtoutdoor’ aanraden om 

hem te halen. Hier hebben ze de trui voorradig tegen een scherpe prijs (goedkoper dan 

66° North zelf) en ze bieden een zeer goede service.  

 

 


