Sophie van Bakel’s
Review on Panda Kit.
This whole thing started out as a joke. I have a friend on the other side of the world who
works for Panda Sportswear. I was always quite jealous of the nice products that he got to
sell and we sometimes joked around that I would happily test their products. We would
laugh and joke some more. Until one day when he told me that I was actually going to
receive a custom made Panda Sportswear kit! Overwhelmed with the generosity and the
awesomeness of things going to happen, the production process started.
The design;
Another semi joke; I wanted a signed old cycling jersey. He did me one better: I am now
proudly wearing a Heinrich Stroebel Original!
The design is slightly unconventional, what makes it stand out in comparison to other kits.
Nevertheless it looks very professional, with a main focus on the shirt and some nice and
‘clean’ shorts underneath. Extra cool; the whole kit is filled with little symbols and
references. Check the flowers and their colours, which practically shout; HOLLAND. Can you
find the other hidden flower on the kit? And OMG, on the sleeve, there is my name with a
little Dutch Flag! Looking at that arm makes me feel very professional!

The shirt;
This is a shirt with quality, you can feel it the second you zip it up. On the inside of the
bottom of the shirt there is a special kind of strap, so the shirt stays where it is supposed to
be and doesn’t go for a walk over your back. I like that.
Another unconventional thing here; on the middle pocket on your back, there is an extra
pocket with a zipper. The perfect spot to safely put away your phone, keys and some cash.
This way all the other pockets can be used for things like spare tires and food.

When riding, this shirt ventilates very well. (I suspect this has something to do with the
special materials that the Panda people use in their kits).

The shorts;
OH MY GOD. AMAZING.
I will give some further details to explain myself;
Because this is a ladies bib, the straps that usually go over your shoulders, now go over the
middle of your chest. This way no boobs are harmed when riding and you can’t see the
straps through your shirt. The straps end a little high up your chest, but when riding, you
feel absolutely nothing of them.
These shorts are made of a really good quality kind of lycra (this is as far as my expertise on
lycra goes). Normally, the straps on the end of the shorts always feel a little tight around
your legs, or there is some stitching that irritates you around the hip area. With these shorts
nothing of that. It almost feels like a second skin with straps that perfectly wrap around your
legs without any tightness or whatsoever.
And then, the chamois. It just fits. Nothing more to say really. They have exactly enough
filling at the right places. It looks like sort of a big chamois, but when you wear it, it forms
around your ass perfectly. And when standing up on the bike, it doesn’t feel like you’re
wearing a diaper. The chamois moves with your ass and your legs. Seriously good stuff.

The socks

Just perfect. Nice material, good height, fits around the feet like it should, awesome colour!
I think that I made it clear that I really like the kit. Interested now? (You should be) The
panda people are really nice and do really well with custom designs!
For more information you should check out their website http://www.pandasport.co.za or
send any enquiries to heinrich@pandasport.co.za

In Dutch:
Getest- Panda Sportswear
Wat begon als een grote grap werd serious buisiness.
Het begon allemaal met een paar simpele grappen dat ik best wel een setje Panda kleding
(uit Zuid Afrika) wilde testen. En toen mocht ik dat ineens echt gaan doen. Op mijn
verjaardag ontving ik een pakketje uit Zuid-Afrika, met daarin een custom made setje
wielerkleding. Beter kan je het niet timen toch?
Het ontwerp;
Vol trots kan ik melden dat ik rondrijd in een Heinrich Stroebel Original wieleroutfit.
Dat Heinrich mooie ontwerpen kon maken wist ik al lang. Maar dit ontwerp is toch wel een
van zijn besten. En niet alleen omdat deze speciaal voor mij gemaakt is.
Met een enigszins onconventioneel ontwerp onderscheidt het zich direct van de ‘standaard’
shirtjes. Desondanks ziet het er professioneel uit met meer print op het shirt en een “rustig”
broekje eronder. Let op de details! De hele outfit zit vol met kleine referenties en symbolen.
Check de bloemen (en hun kleur!) op het shirt, vind het verstopte bloemetje en vergeet
vooral niet even te kijken naar de linker mouw ;).
Het shirt;
Dat dit shirt van goede kwaliteit is merk je meteen. Het voelt gewoon goed.
Onderaan het shirt zit er aan de binnenkant een soort rubberstrip, die er voor zorgt dat het
shirt blijft zitten waar het hoort te zitten. Zo kan je shirt niet gaan wandelen over je rug. Wel
zo fijn.
Nog iets dat niet zo standaard is; op het middelste achterzakje zit een extra zakje met een
rits. Het zakje is bedekt met iets dikkere stof en is van ideaal formaat om je telefoon in weg
te stoppen, daarnaast is er zelfs nog genoeg ruimte voor wat cash en je sleutels. Zo kan je de
eigenlijke zakjes op je rug gebruiken om je bandje, pompje en eten te vervoeren.
Verder ventileert het shirt ook goed. Dit heeft vast iets te maken met het speciale stofje dat
ze o.a. op de armen/schouders en rug gebruiken.
De broek;
OMG. Hier ga ik in wonen ofzo.
Om er een ideaal dames broekje van te maken zijn de ‘bretels’ die normaal over je
schouders lopen omgedraaid. Op deze manier loopt er dus maar één band midden over je
borstkas. Zo zie je door je shirt dus geen bretels meer over je borsten lopen. En het zit
gewoon lekker. Echt waar. De band eindigt op het eerste oog wel wat hoog op de borst,
maar zodra je op de fiets zit merk je hier niks meer van.
Het valt ook meteen op dat de lycra van de broek van een bijzonder goede kwaliteit is.
Normaal is er altijd wel ergens een naad rond je heupen die vervelend strak zit, of knelt er
wel wat bij de pijpen van de broek. Bij deze broek dus niet. Er zitten sowieso maar weinig

naden in de broek. En de naden die er in zitten, zijn met veel oog voor detail afgewerkt
zodat je nergens last van hebt. Ook de elastieken aan de uiteindes van de pijpen vormen
zich perfect om je benen. Niks te strak, eerder als een tweede huid.
En dan ben ik nog niet eens begonnen over de zeem. Op het eerste oog een flinke zeem,
maar zodra je hem aantrekt past het gewoon. Hij vormt zich precies om je kont en beweegt
goed mee met de bewegingen. Als je gaat staan heb je niet dat gevoel dat je een luier aan
hebt. Ideaal broekje als je het mij vraagt.
De sokken
Om het af te maken natuurlijk een paar sokken. Gewoon goed. Goed materiaal, mooie
lengte en een gave kleur!
Misschien had je het al gemerkt, maar ik ben ontzettend enthousiast! Ook enthousiast? Of
geïnteresseerd? Er wordt aan gewerkt om Panda naar Europa te brengen. Voor meer
informatie mag je mij een berichtje sturen, kun je kijken op;
http://www.pandasport.co.za of kun je mailen naar; heinrich@pandasport.co.za

