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Tekst: Sander Slager

Pijnvrij in het zadel
Niets zo vervelend als een geïrriteerd zitvlak tijdens een lange fietstocht.
Omdat Squirt Barrier Balm de oplossing claimt te bieden, lieten we vijf testers
de proef op de som nemen. Zorgde dat voor pijnvrije kilometers of bleef hun
derrière opspelen?
De eerste kennismaking met de Barrier Balm van fabrikant Squirt laat zien dat het product op een paar puntjes
verbeterd kan worden. Het eerste wat onze testers na ontvangst van het potje crème deden, is zoeken naar de
gebruiksaanwijzing. Dat bleek vergeefse moeite. Ook de
tekst op het potje zelf bood geen duidelijkheid, zo meldt
tester Frank Kusters. ,,Ik had dus echt geen idee hoeveel
zalf ik moest aanbrengen. De eerste keer ben ik iets te
enthousiast geweest naar mijn mening, waarna ik de volgende keren iets zuiniger heb gesmeerd.” Collega-tester
Kees Kraaij voegt toe dat ook een Nederlandse tekst met
de samenstelling van het product handig zou zijn. Voor
beide heren is er goed nieuws, meldt Neeltje Verwegen
namens Squirt Lube. ,,Het eerste wat we gaan doen is een
gebruiksaanwijzing maken. Daarnaast krijgen we over een
maand nieuwe potjes Barrier Balm met Nederlandse etiketten. Ook de ingrediënten zijn dan in het Nederlands. Er
wordt dus hard aan de verbeterpuntjes gewerkt.”
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Eindcijfer:

,8

PLUSSEN EN MINNEN
+ Werkt effectief / goed
+ Huid blijft vrij van irritatie
(kloven, blaren)
+ Meer grip op het zadel
+/- Geur van product
+/- Product is vrij plakkerig
- Nederlandse gebruiksaanwijzing ontbreekt

Testproduct: Squirt Barrier Balm
Testers: Frank Kusters, Kees Kraaij, Pavlina
Antoninova, Gerard van Veen, Frank Paymans
Meer info: www.legends.nl (distributeur) en
www.squirtlube.com

Plakkerig
Na deze introductie met de crème volgde het echte werk.
Het aanbrengen van de crème zorgde voor wisselende
reacties, met als gemene deler dat het product ‘vrij plakkerig’ is. ,,De zalf is redelijk dik en vet wat het uitsmeren iets
lastiger maakt, zeker omdat de plek niet altijd makkelijk te
bereiken is”, meldt Frank, die wel stelt dat de zalf prima tot
de huid doordringt. Volgens fabrikant Squirt is de creme
plakkerig zodat hij niet in je zeem verdwijnt. Zo hoef je
maar een klein beetje aan te brengen. De dame in ons testpanel, Pavlina Antoninova, vond de smeerbaarheid overigens geen obstakel. Zij merkte hier na een tijdje niets meer
van. ,,Bovendien had ik nergens uitslag na het fietsen.”
Extra grip
Haar conclusie wordt gedeeld door de overige testers,
waarmee Squirt Barrier Balm absoluut doet wat het hoort
te doen. ,,Tijdens het fietsen werkt het product goed”,
vindt Gerard van Veen. ,,Na twee weken fietsen met 520
kilometer en 18.634 hoogtemeters in gemiddeld 30 graden
heb ik géén ontstekingen opgelopen.” Voor Frank, naar
eigen zeggen een renner met een ´niet stilzittende kont’
kon de test niet beter verlopen. ,,In Limburgs Mooiste ben
ik tijdens de vele beklimmingen veelvuldig uit het zadel
gegaan en weer terug. Het effect van de zalf was erg goed.
Heb geen last van zadelpijn meer gekregen en de huid
bleef vrij van irritatie. Tevens geeft de zalf een extra soort
grip van je kont op het zadel. En nu ik de juiste dosering
weet, ben ik nóg enthousiaster.”
Van de vijfde tester ontvingen we helaas geen tijdige feedback

‘Zelfs in Limburgs
Mooiste kreeg ik
geen irritatie’
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