
De combinatie blijkt sterk omdat ze er 
meteen de goede schoenen bij kunnen 
leveren, wat natuurlijk geen verplichting is 
en ze kunnen u ook adviseren het probleem 
met de juiste schoenen op te lossen. 
Wilt u informatie? Kom dan eens langs of 
maak een afspraak voor een voet-, knie- en 
rugonderzoek. Ze helpen u graag! 

Rutten schoenen en COVID-19
Als u binnenkomt in de winkel ziet u des-
infectiepalen staan waar u contactloos kunt 
desinfecteren.
Wij wassen of desinfecteren onze handen 
na elke klant.
Ook u kunt uw handen wassen.
Veel wordt met grote regelmaat schoonge-
maakt, zoals het pinapparaat en de stoelen. 
Wij ventileren veel.
De winkel is ruim en u kunt dus goed af-
stand houden.

Wij hebben afgesloten ruimtes waar u op 
afspraak alleen geholpen kunt worden.
Als u bij het passen geholpen wilt worden 
werken wij met speciale schermen.
Bij lichte verkoudheid en griepverschijnselen 
blijven onze medewerkers thuis. Wij zien 
erop toe dat er niet te veel klanten in de 
winkel zijn.

Deze krant
Deze uitgave geeft u een impressie van de 
collectie die wij hebben en gaat er altijd aan 
het begin van het seizoen uit. In principe 
moet dan alles op voorraad zijn, maar het 
kan toch voorkomen dat artikelen nog niet 
binnen zijn. Het kan ook zijn dat een artikel 
uitverkocht is of niet in uw maat. Waar dat 
mogelijk is vullen wij aan, maar veel artikelen 
zijn niet na te bestellen. Heel vaak hebben wij 
wel alternatieven. Voor alles geldt: zolang de 
voorraad strekt.

Wij staan voor advies en kwaliteit

Welkom in onze 
ruime winkel met 
een extra grote berg-
wandelhoek en met 
twee podologie-
ruimtes. 

Sneakers van Durea met een rits aan de 
zijkant en een makkelijk afrolbare zool. 
In wit leer op een wijdte G en K, in groen op 
een wijdte G en in cognac op een K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Think in diverse soorten, zoals 
opengewerkt in rood leer, veelkleurig met 
geel /lila leer en daarachter in groen leer. 
Allen hebben een uitneembaar voetbed en 
een soepele buigzame zool.

Deze hoog op de voet gesloten loafers van 
Wolky in vrolijke kleuren zijn ook nog iets 
vaster te maken door de veter. Het materiaal 
is geheel nieuw en is 3D knitted. De voetbed-
den zijn uit-
neembaar.

Slippers van Solidus met 2 of 3 klit-
tenbanden in diverse uitvoeringen. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Instapschoenen van Mephisto in 
zwart en bruin leer. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Sneakers van Waldläufer waarvan de voorste met 
een rits aan de zijkant in bruin nubuck, daarachter in 

blauw nubuck, beiden op een 
K wijdte. De achterste is in 

blauw nubuck met 
bruine accenten op 

een H wijdte. 
De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Sandalen van Durea met een extra stabiel 
loopvlak, in cognac suède op een G wijdte.  

In groen suède op een E, G en een 
K wijdte. In lichttaupe suède 

met een glansprint op 
een wijdte E en G. 

De voetbedden 
zijn uitneem-

baar.

Zomerse sneakers van Gijs, de achterste in 
blauwcombinatie leer met een crocoprint op 
een extra brede K wijdte. De voorste in jeans 
                                       nubuck met witte accenten 
                                              op een brede H wijdte.
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Onze winkel is groot en we mogen daar-
om best wat klanten in de winkel hebben, 
waarbij er heel goed afstand gehouden kan 
worden. We helpen u veilig achter schermen. 
Misschien dat er per april meer verruiming 
komt voor het winkelbezoek, maar dat moe-
ten we allemaal afwachten. Wij volgen de 
regels en communiceren dit zoveel mogelijk 
op de webshop, Facebook en Instagram om-
dat dat het snelst werkt. Voorlopig kunt 
u online een afspraak maken op 
ruttenschoenen.nl/afspraak-maken. Natuur-
lijk mag u ook altijd bellen. 

Rutten: ouderwets advies en kwaliteit! 
Met de kwaliteit van vroeger en het comfort 
van nu, dat is hoe wij onze collecties 
selecteren. We willen een schoen waar de 
prijs/kwaliteitverhouding van klopt. 
Wij streven er ook naar om schoenen in te 
kopen met een uitneembaar voetbed, zodat 
u uw eigen steunzolen in de schoen kunt 
leggen. Dit lukt niet altijd, maar bij 85% van 
onze collectie wel.  Wij hebben een ruime 
collectie voor dames en heren, van smal tot 
breed tot aan superbreed, waarbij breed 
echt onze specialiteit is. 

Misschien bent u door alle coronaproble-
men nog niet in de gelegenheid geweest 
om in onze vernieuwde winkel te komen. 
Er zijn nu twee podologieruimtes, er is een 
wandelschoenen oefenheuvel/pad en er is 
een klantentoilet aanwezig. Er werken twee 
registerpodologen en inmiddels is er ook 
een medisch pedicure (www.medpes.nl) 
werkzaam. Kortom: u kunt met veel proble-
men bij ons terecht.
Bij het maken van deze krant was het net 
duidelijk dat we op afspraak open mogen 
en per 25 m2  een klant mogen ontvangen. 

Podologie   
Bij ons werken 2 registerpodologen, Carola 
en Peter. Registerpodologie is een uitgebrei-
de studie over voeten, knieën, heupen 
en onderrug, die wordt afgesloten met een 
staatsexamen. Daarnaast dient een register-

podoloog zich jaarlijks bij te scholen. Peter 
en Carola staan zowel op de werkvloer als 
dat ze voet-, knie- en rugonderzoek doen 
en als het nodig is steunzolen maken, deze 
zolen worden met de hand gemaakt.

Maak online 

een afspraak!



Sneakers van Gabor op de best fit leest, dwz: aan 
de voorkant breder en bij de hiel smaller, 

ca wijdte F/G. Allen hebben een rits aan de 
zijkant, waardoor ze makkelijk aan en uit te 

trekken zijn. De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneaker van Gabor op de Rollingsoft leest in een frisse combina-
tie van wit leer met cognac suede details, op een brede H wijdte. 
Met een rits aan de zijkant en een uitneembaar voetbed.

Extra brede voeten? Deze sneakers van 
Helioform zijn gemaakt op een extra brede 
K wijdte. Ze hebben allen een rits aan de 
zijkant. In wit leer met grijs suède, zwart leer met lak 
en in cognac suède. Allemaal met een aparte print 
gecombineerd. Het voetbed is uitneembaar.

Op een H wijdte, geschikt voor de bredere 
voet, maakt Helioform deze sneakers 
met een rits aan de zijkant. In lichtgrijs 

en blauw suède en in wit leer, allen met 
een fantasie-print en een uitneembaar 

voetbed.

Sneakers van Helioform op een brede H 
wijdte, met een rits aan de zijkant en een 
uitneembaar voetbed. In wit leer, zwart 
leer met lak en een grijs met witte fanta-
sieprint.

Sandaal van Teva in nubuck in zwart en cognac of in de nylon 
variant in zwart, groen of bleu. De sandaal is op de voet geheel 
te verstellen 
met klittenband. 

De nylon variant is 
ook goed rond en om 
het water te gebruiken.

Ara maakt al weer een aantal jaren knitted schoenen. Het is een 
geweven stof met ook wat stretch erin verwerkt. De schoen 
is licht van gewicht en heeft ook een lamellenzool. Alles bij 
elkaar een comfortabele schoen waarvoor men terugkomt. 

Beiden in zwart, met een uitneembaar voetbed.

Sneakerboot in wit leer en sneakers 
van Ara in wit en  zwart leer op een 

brede H wijdte, met een uitneem-
baar voetbed.

Wit leren sneaker van Gabor en daarachter 
dezelfde in blauw suède. Gemaakt op een 
G wijdte, met een rits aan de zijkant en een 
uitneembaar voetbed.

De Rollingsoft van Gabor heeft zijn eigen fans en er 
komen er meer bij. Het bijzondere zit hem in de zool 
die tijdens het lopen extra makkelijk afwikkelt. 

De voorste in wit leer met taupe en oker details en 
de achterste in blauw nubuck. Ze worden gemaakt op 

een ruimvallende G wijdte.  Beiden hebben een rits aan de 
zijkant en een uitneembaar voetbed.

In geweven stof  een makkelijke instapper die hoog op de 
voet sluit, in blauw en grijs gemêleerd. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Hoog op de voet sluitende instapschoen in een zandkleur 
met op de spiegel vrolijke kleurtjes. Daarachter een snea-
ker in wit leer met zand en rode accenten. Beide van Ara 
op een wijdte H en ze hebben een rits aan de zijkant, met 
uitneembaar voetbed.

Sandalen van Arriva in wit en 
cognac leer, beiden met goud/
brons-kleurige details. 
Ze vallen hoog op de voet en 
hebben aan de achterzijde 
een rits. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Bruin leren sandaal van Arriva met cognac 
en beige vlechtwerk. Aan de achterzijde zit 

een rits en het voetbed is uitneem-
baar.

We hebben Birkenstock slippers in allerlei 
soorten en maten, zoals teenslippers maar 
ook slippers met twee of  drie verstelbare 
banden. Ook vaak met een soft voetbed. 
Hier een kleine selectie.

Inmiddels al vele 
jaren in de collectie, wel 

steeds met nieuwe prints. 
In zwart, blauw en cognac 

nubuck en een leuke licht gekleurde 
fantasie-print. De hielen zijn dicht en de 

voetbedden zijn uitneembaar.

Sandalen van Waldläufer op een 
brede H wijdte, in zwart leer of 
taupe combinatie sierprint. 
De sandalen zijn met klittenband te 
verstellen en hebben een uitneem-
baar voetbed.

Mocassins van Waldläufer, de voorste twee op een brede 
H wijdte in wit leer en wit leer met een print. 

Is ook verkrijgbaar in zwart en blauw 
leer. De achterste, in een taupe 

combinatie print op een 
extra brede K wijdte hebben 

we ook in zwart leer.

Volg ons op 
Facebook en 
Instagram en 
blijf van de 
laatste nieuwtjes 
op de hoogte!

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Mode hoeft lekker lopen niet in de weg te zitten! 

Dat ziet u op deze pagina’s! Veel sneakers met een prima pasvorm en ook 
op diverse wijdtematen, met modische dikke zolen, maar ook met wat 
gekledere zolen: voor elk wat wils dus. Ook de steunzoolbezitters hebben 
heel veel keus in goed passende schoenen, want van onze collectie is 
zeker 85% geschikt voor eigen steunzool.

Ballerina van Gabor in zwart suède op 
een G wijdte, met een siergesp.

Inmiddels elk jaar weer een topper in de Gabor 
collectie, we hebben ze in allerlei kleuren. Doordat de 

banden schuin geplaatst over de wreef vallen lijkt de 
voet slanker. Mede door de klittenbanden sluit de sandaal 

lekker om de voet.

Sandalen van Gabor op de Rollingsoft zool, 
ze zijn met klittenband te verstellen en 
hebben een uitneembaar voetbed.



Dat lopen een plezier kan zijn!
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Deze bandschoenen van 
Hartjes zijn er in zwart en 
beige nubuck op een extra 
soepele buigzame zool. 
De band is met klittenband 
te verstellen en de voetbed-
den zijn uitneembaar.

De sneakers van Hassia 
zijn altijd net wat luxer qua 

materiaal en uitvoering. 
Er worden verfijnde leersoorten 

gebruikt en dat zie je. In cognac suè-
de met brons op een brede H wijdte. In blauw 

suède met wit en wit leer met cognac details, beide 
op een extra brede K wijdte. De voetbedden zijn uitneem-
baar. Twee ritsen maken het makkelijk om ze aan te trekken.

Ook met extra 
brede voeten kunt 
u leuke schoenen 
kopen, zoals deze 

sneakers van Hartjes 
op een K wijdte in allerlei 
kleuren. Om ze makkelijk 

aan en uit te trekken zit er aan de 
zijkant een rits. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Op een extra soepele buigzame 
zool zijn deze sneakers van Hartjes 
gemaakt,op een G wijdte. In blauw 
leer afgezet met suède en in licht-
grijs nubuck. Beiden met een rits 
aan de zijkant en een uitneembaar 
voetbed.

Deze sneakers van Hartjes 
zijn gemaakt op een 

brede H wijdte en ze 
hebben een wat dikkere 

zool die uiteraard toch ook 
heel buigzaam is. Ze zijn er 

in verschillende kleuren en hebben 
een rits aan de zijkant. De voetbed-

den zijn uitneembaar.

Op een brede H wijdte van 
Hartjes, de voorste in wit leer op 
dezelfde leest als bovenstaande. 
De achterste in een beige com-
binatie op een extra soepele zool. 
Uiteraard is de rits en het uitneem-
bare voetbed aanwezig.

Bijzondere schoenen van Hartjes. 
Behalve dat ze extreem breed zijn 

(wijdte M) is het voorblad geheel glad en 
zit er extra afwikkeling in de zool. 

Deze schoen is dan ook zeer 
geschikt voor probleemvoeten 

zoals o.a. de diabetes-voet. 
Aan de zijkant zit een rits en de 

voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers op een extra brede 
K wijdte van Lerora, in wit 
leer met zwart witte print of 
in wit leer met zand suède. 
De voetbedden zijn uitneem-
baar.

Aparte sneaker van Lerora 
op een H wijdte, in wit leer 

afgezet met cognac en zwart 
suède. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Het leuke aan deze Think sandaal is dat de hak 
hoger lijkt dan dat hij is en dus ook erg 

goed onder een jurk te dragen is.

Sandalen van Think die met 3 klitten-
banden te verstellen zijn en bovendien 
een uitneembaar voetbed hebben 
en dus geschikt zijn voor eigen steun-
zool.

De Think voetbedslippers worden altijd goed verkocht! Natuurlijk 
omdat ze lekker lopen maar zeker ook vanwege de leuke vrolijke 
materiaal-mixen wat Think zo eigen is. De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Sneaker van Xsensible, in het groen op een G wijdte en 
in jeansblauw op een H wijdte. Beiden hebben een rits 
aan de zijkant en een uitneembaar voetbed.

Think weet iets simpels bijzonder te maken, 
zoals deze bandschoen in 
zachtroze en zwart leer met 
moderne aparte hak. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Dit is het advertentie-model dit voorjaar van Xsensible. 
Is deze niet erg leuk? Op een chunky zool en in een 
vrolijke combinatie op een brede H wijdte. Met een 
rits aan de zijkant en een uitneembaar voetbed.

Sandalen van Xsensible op een H wijdte, 
met uitneembaar voetbed, in blauw en 
groen suède.

Sandalen van Hartjes met kruis-klittenbanden 
op een platte hak in blauw en cognac suède. 

Nieuw dit jaar is een middelhoge sleehak in 
blauw suède. Allen op een G wijdte en met een uit-

neembaar voetbed.

Voetbedslippers van Hartjes met een uitneembaar 
voetbed. Beide zijn met klittenband te verstellen. 

In cognac suède een kruisbandslipper en in groen 
suède met 2 klittenbanden.

Deze sandalen van Hartjes zijn te verstellen met een veter. 
In cognac leer op een brede H wijdte en enkelhoog 
in zwart nubuck, met een rits aan de achterzijde, op een 
G wijdte.

Kijk ook eens op onze webshop ruttenschoenen.nl 
waar u ook kunt sorteren op maat en wijdtemaat.

Xsensible combineert het beste van twee werelden: Japanse zool-
innovatie en Xsensible stretch technologie, samengesmolten in een 
revolutionaire wandelschoen. Lopen wordt gemakkelijker, aangenamer 
en gezonder zonder dat er speciale training vereist is. 
Onder de middenzool zit een blokje, waarover de schoen 
afwikkelt. 

Sneakers van Xsensible met aan de zijkant een rits om ze 
makkelijk aan en uit te trekken, in wit leer en donkerblauw 
nubuck met suède en zilver details. Op een brede H 
wijdte en met een uitneembaar voetbed.

De meeste van deze getoonde 
modellen zijn geschikt voor 
uw eigen steunzolen!



Sandalen van Wolky in zwart, blauw en 
lichtgrijs nubuck. Ze zijn aan 
alle kanten te verstellen en  
hebben een uitneem-
baar voetbed.

Sandalen van Wolky met een bijna 
platte hak die aan alle kanten te 

verstellen zijn. Tel daarbij op 
het lekker lopende Wolky 
voetbed, dan worden het 

echte wandelsandalen.

Een beetje vertrouwd en een beetje nieuw. 
Zoek de verschillen! De achterste 
twee  hebben we al jarenlang 
in de collectie en de 
voorste twee zijn 
weer wat gemoder-
niseerd. Het is net wat 
u wilt. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sandalen van Wolky in zwart en 
cognac leer waarvan de hak hoger 
lijkt dan dat die is, dat komt door 
de plateauzool maar ook door de 
opbouw van de sandaal. De sandaal is 
met klittenband te verstellen en heeft een 
uitneembaar voetbed.

Al vele jaren in de collectie, vaak ook wel 
met een ander printje. Wat maakt deze 
sandaal tot een succes? Ze lopen fantas-
tisch, mede door de afwikkeling in de zool, 
ze zijn geschikt voor eigen steunzool en ze 
zijn aan alle kanten te verstellen. 
Tel daarbij op dat ze er ook nog leuk uit-
zien! Ja, wat wil je nog meer?

Slippers van Wolky met een uitneembaar 
voetbed, in zwart en jeans 

nubuck. De slipper is 
met klittenband te 

verstellen.

Al jarenlang een groot succes deze slippers 
met dichte teen van Wolky. Ze zijn er met 
een dichte kap, maar ze zijn ook met klit-
tenband te verstellen, in allerlei uitvoerin-
gen. Zijn deze te smal dan hebben we ze 
ook nog op een bredere leest van Wolky. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Vrolijk gebloemde sandalen 
met sleehak van Panama 

Jack. De sandaal is verstel-
baar met klittenbanden.

Kruisbandsandalen van 
Panama Jack met sleehak 
en plateauzool in zwart 
leer en rood nubuck. 
Aan de achterzijde is de 
sandaal te verstellen.

Sandalen van Panama Jack op 
een lage sleehak, verstelbaar 
met klittenband in zwart 
en wit leer, daarach-
ter met gekruiste 
banden en te 
verstellen op de 
wreef in bruin leer.

Zijn ze niet apart deze sandalen 
van Panama Jack? Het model 

is welbekend, maar de 
zool maakt de sandaal 

helemaal anders. In zwart 
en blauw leer en fijn met 
klittenband te verstellen.

Deze sneakers 
van Mephisto 

zitten ook altijd 
lekker aan een 

smallere voet. De rits aan 
de zijkant zorgt ervoor dat 

je hem makkelijk aan en uit 
kan trekken.

Sneakers hebben vaak een 
plattere hak, deze sneaker 
van Mephisto in blauw leer 
met een fantasieprint niet, 
deze heeft een sleehak 
waarbij de hak net even 
wat hoger is. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Teenslipper van Mephisto in zwart glimmend leer 
met zebraprint. Liefhebbers van deze 
slippers weten hoe heerlijk zacht het 

voetbed loopt, bestaande uit kurk 
met een foamlaag.

Slippers van Rohde 
in verschillende 
kleuren! Ze zijn helemaal 
naar de voet te verstellen 
met klittenband en de voet-
bedden zijn uitneembaar.

Voetbedslippers van Rohde 
met twee klittenbanden 

te verstellen.

Een oude bekende is deze bandschoen 
van Wolky, die gemaakt is op de 

mocassin maakwijze en 
daardoor heerlijk soepel in 

het dragen is. In zwart en 
wit leer. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Wolky veterschoenen 
op een breed vallende 

leest die ook nog lekker 
ruim valt bij de tenen. Aan de 

zijkant zit een rits waardoor ze mak-
kelijk zijn aan en uit te trekken zijn. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Een nieuwe, best wel 
alternatieve veterschoen 
van Wolky. Je zou 
het misschien zo niet 
zeggen, maar het is eigen-
lijk dezelfde schoen. 
De voorste is Vegan gemaakt, 
dus daar komt geen stukje leer 
aan te pas. De achterste is in nubuck 
gemaakt. Beide schoenen hebben een rechte teenligging 
waardoor ze veel ruimte bij de tenen bieden. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Leuke gympen van Wolky in zwart en geel canvas met 
suède op een breder vallende leest. Daarachter de 

nieuwe E walk in blauw met wit leer en een rits aan de 
zijkant. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

We hebben veel comfortabele schoenen om lekker op te lopen of mee te wandelen. Allen hebben een 
modische twist, waarbij de retro-trend ook zeker aanwezig is. Goede schoenen die al jaren worden 
gemaakt, juist omdat ze zo lekker lopen. Natuurlijk is niet iedere schoen voor iedereen geschikt, maar 
dat is een kwestie van goed passen. De meesten hebben een uitneembaar voetbed en zijn geschikt 
voor uw eigen steunzool. U bent welkom in onze winkel, we staan voor u klaar en we helpen u graag 
de juiste schoen te vinden! 

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Ook veel van onze sandsalen en 
slippers zijn geschikt voor uw 
eigen steunzool!



Deze vorig jaar geïn-
troduceerde sandaal-
lijn van Durea is goed 

ontvangen. Met name de 
3-klittenbandsandalen zijn 

populair en ze zijn er nu ook op een 
K wijdte in het zwart en middengrijs.  

In het groen hebben we deze op een H wijdte. In het 
bruin met 2 klittenbanden op een G wijdte en in wit met een 
kruis-klittenband op een H wijdte. Het kurken voetbed kan 

eruit, hiervoor in de plaats kunt u uw eigen steunzool leg-
gen. Uw steunzool kan op maat gemaakt worden voor in 

de sandalen, vraag naar onze mogelijkheden!

Sandaal van Durea op een E wijdte, 
in cognac suède met een uitneem-
    baar voetbed.

Deze sneakers zijn wat 
slanker bij de neuzen en ze 
hebben daardoor iets meer 
overmaat gekregen. In blauw 
suède met wit leer op een extra brede K wijdte. 
In cognac suède met een rits aan de zijkant op een 
G wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Durea met extra 
ruimte bij de tenen en een 

buigzame zool. 
Aan de zijkant zit een 

rits. In blauw suède op 
een H wijdte en in zwart 

suède op een K wijdte.

Bootjes van Durea, de voorste twee op de 
Go leest in groen suède op een K wijdte en 
in blauw suède op een H wijdte. De achterste 
in blauw suède met extra ruimte bij de tenen 
op een smalle E wijdte en een extra brede K 
wijdte. De voetbed-
den zijn uitneem-
baar.

Sneakers van Durea met een wat stijvere zool. 
De voorste in groencombinatie op een extra 

brede K wijdte. Daarachter in blauw-
combinatie op een H wijdte. In wit leer op een 

smalle E wijdte. De voetbed-
den zijn uitneem-

baar.
Sneakers van Durea op een moderne chunky zool, 
de Go 2.0. In wit leer op een K wijdte, in blauw leer op een 
G wijdte. In wit leer met cognac suède op een E, een H en 
een K wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.

Moderne sneakers van Verhulst, de voorste in een leuke 
kleurcombinatie en de middelste in het wit met blauwe 
details, beide op een extra brede K wijdte. De achterste 
in wit met blauw en cognac
op een H wijdte. 
De achterste twee 
hebben een rits.
De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sneakers van Durea met een rits aan de 
zijkant in wit leer op een H wijdte, in cognac 
suède op een E wijdte en in blauw suède op 
een K wijdte. De zolen 
zijn uitneembaar.

Deze veterschoenen van Durea zijn wat specialistisch. 
De voorste in groen heeft een verstijfde 
zool met afwikkeling en loopt erg 
lekker voor mensen met b.v. een 
verstijfde grote teen, maar 
ook bij reuma, hielspoor 
en peesplaatontste-
king. Op een H wijdte 
en een K plus wijdte. 
De achterste op een E wijdte 
heeft bij het voorblad stretch en is 
erg fijn voor knobbels, pijnlijke plekken
en dergelijke.

Geklede sandaal met een klein hakje van Verhulst, 
in zwart en cognac suede met een klein sierrandje. 
Gemaakt op een brede H wijdte, met een uit-

neembaar voetbed.

Bandschoenen op een extra brede K wijdte in cognac 
leer van Verhulst en daarachter in zwart en taupe van 

Durea. Allen op een klein 
hakje en met een 

uitneembaar 
voetbed.

Sandaal van Durea met een dichte hiel voor als er nog 
meer stevigheid nodig is, in taupe leer in combina-

tie met een fantasierand. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Slippers van Durea met uitneembaar voetbed 
in diverse kleuren en materialen. 
De slippers zijn te verstellen 
met klittenband en worden 
gemaakt van wijdte E tot 
en met wijdte J.

Bekende kruisbandsandaal van Verhulst. De voorste in zilver-
beige metallic is geheel te verstellen en de achterste in zwart 
suède is deels te verstellen. Beiden op een brede H wijdte, 
met een uitneembaar voetbed.

Sandalen van Durea met een 
extra stabiel loopvlak, in cog-
nac suède op een G wijdte. 
In groen suède op een E, G 
en een K wijdte. In licht-
taupe suède met een glansprint op 
een wijdte E en G. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Leuke nieuwe sandalen in zwart 
met witte print, de voorste op 
een H wijdte en de achterste 
op een G wijdte. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Sandaal van Durea op de Go leest, in grijs 
op een brede H wijdte en in het groen 
op een extra brede K wijdte. 

De sandaal heeft een linnenlook print. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Deze sandaal van Durea sluit hoog om de voet 
en biedt daardoor veel stevigheid. 
In blauw suède met linnenlook op een 
G wijdte. In taupe nubuck op een 
H wijdte. Met een grijze print op een 
extra brede K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Bekende sandaal van Durea die we altijd in 
veel uitvoeringen en wijdtes hebben. 

Ze zijn aan alle kanten te ver-
stellen en sluiten netjes om de 

voet, waardoor ze ook vaak 
bij een jurk gedragen worden. 

Hier afgebeeld in een witte print 
op een G en een K wijdte. In het 

zwart en in het blauw suède, beiden  
met glimmende stukjes erin, de zwarte 

op een G en op een K wijdte en de blauwe op een K wijdte. 
Ook verkrijgbaar in zwart en wit leer. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Steunzolen? Bij ons geen probleem, 
wij hebben een grote collectie in diverse 
breedtes die geschikt zijn voor een 
steunzool.

Wij bieden keus in modieuze schoenen 
op extra smalle tot superbrede leesten. 
Laat u verrassen door ons ruime aanbod!

Durea, maar ook veel andere merken,  
gebruiken meerdere leermaterialen zoals 
nubuck en suède, die zo bewerkt zijn door 
een print dat ze de eigenschappen van 
glad leer hebben gekregen en het bijna 
niet te achterhalen is wat de basis is. 
Maar het is allemaal leer!

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Sandalen van 
FinnComfort die 
aan alle kanten 

te verstellen zijn en 
de voet goed omsluiten. 

In een zwarte en een 
lichte fantasieprint. Geschikt 

voor een brede voet, ca een wijdte K.  
De kurken voetbedden zijn uitneembaar.

Finnamic is een speciale groep binnen FinnComfort. 
Deze schoenen hebben veel ruimte bij de tenen, boven-
dien is de zool bij de hiel stabiel en aan de voor-
kant zit een speciale afwikkeling, wat het lopen
zeer aangenaam maakt. In zwart, jeans en wit 
met grijs. De voetbedden zijn uitneembaar en 
ze hebben alledrie een rits aan de zijkant. 

Voor de extra brede voeten heeft Solidus een witte 
sandaal op een K wijdte en daarachter in blauw 

leer op een superbrede M wijdte. Beide zijn 
met klittenband te verstellen en ze hebben een 

uitneembaar voetbed.

Met gesloten teen of een open teen, beide zijn onder 
meer met stretchstof vervaardigd, wat zeer fijn is 
voor de extra gevoelige voeten. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Een wat dichtere 
sandaal of opengewerkte band-
schoen, voor sommige mensen is het 
fijn om wat luchtigs aan de voeten te 
hebben maar dat toch de teen dicht 
is. Daar is deze juist zeer geschikt 
voor, op een ca G/H wijdte, in taupe 
nubuck en in zwart leer.  
De voetbedden zijn uitneembaar.

Slippers van FinnComfort met 2 klittenbanden, in een blauwe 
en zwarte print of met 3 klittenbanden in beige/taupe nubuck. 

Gemaakt op een brede leest, ca wijdte K. De voetbedden zijn
     uitneembaar.

Sneakers van Solidus op een dikkere zool 
met een rits aan de zijkant. In het midden 
in cognac leer op een H wijdte. De twee 
buitenste, op een extra brede K wijdte, 
in grijs en blauw leer.

Witte sneakers van Solidus met blauwe strepen op 
een H wijdte en met lichte strepen op een K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Een van mijn persoonlijke favoriete sandalen. 
Ze bieden zowel stevigheid als ook dat ze licht en 
buigzaam zijn. In groen en cognac nubuck en in 

zwart leer. Gemaakt op een G wijdte en met een 
uitneembaar voetbed.

Deze sneaker van Ganter is speciaal gemaakt voor heel 
gevoelige brede voeten, op een wijdte I. Bij de neus zit 

geen neuskap zodat het daar ook heel zacht is. Aan de zij-
kant zit een rits en de voetbedden zijn uitneembaar.

Slippers van Solidus met drie of met 
twee klittenbanden, op een H wijdte. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Bandschoenen van Solidus met stretch 
aan de voorzijde op een J wijdte en daar-

achter op een K wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar. 

De voorste veterschoen van Solidus is er op een smalle F wijdte en 
een J wijdte, in taupe leer met een fantasie-print. Daarachter 
een jeansblauwe in suède op een smalle F wijdte. Beide hebben 
een rits. De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Solidus met rits aan de zijkant en 
een uitneembaar voetbed. In lichtgrijs op 
een H wijdte en in taupe en jeans op een 
extra brede K wijdte. 

Klittenbandschoenen van Solidus in blauw 
op een gebroken J wijdte en in lichtgrijs met 
stretch aan de voorzijde op een 
extra brede K wijdte. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Deze sandalen van Solidus zijn wat gekleder, 
ze zijn met klittenband te verstellen en  
hebben een uitneembaar voetbed. 
De voorste in een taupecombinatie en 
daarachter in jeansblauw, beide op een 
H wijdte, de achterste in zwart lak op een  
G wijdte.

Comfortabel en modisch zijn deze sanda-
len van Solidus, allen op een Chunky zool. 

Verstelbaar met klittenband, waarbij de 
achterste in zwart suède een rekbare kruisband 

over de wreef heeft. Allen op een G wijdte en met 
een uitneembaar voetbed.

Heeft u problemen met voeten, enkel, knie, heup of rug?
Soms is dit te verhelpen met een paar goede schoenen of een paar ondersteunende 
of stabiliserende steunzolen. Ook daarvoor kunt u bij ons voor terecht. Bij ons werken 
twee register-podologen, Carola en Peter, die u graag van dienst zijn en als dit nodig 
is ook een onderzoek kunnen doen.

Hoe gaat een onderzoek?
Na een uitgebreide intake waarbij we de klachten inventariseren, beginnen we bij de 
voeten. Waarbij we kijken waar in de voet eventueel de klacht zich bevindt en ook de 
gewrichten kunnen getest worden. Vanuit de voet werken we door naar boven (enkel/
knie/heup/rug/nek als nodig). Hierbij doen we ook een loop-analyse op een 3D-loop-
mat en daarna kijken we naar de stand van uw voet. Uw voeten worden op een 
podoscoop(spiegel) bekeken en er worden blauwdrukken van uw voeten gemaakt. 
Met al deze informatie wordt er een behandelplan opgesteld en eventueel zonodig 
worden er zolen gemaakt. Deze zolen worden handmatig vervaardigd. 
Uiteraard zit er ook een nacontrole bij.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Extra brede voeten? Deze sneakers 
van Solidus zijn allemaal gemaakt 
op een extra brede K wijdte en ze 
hebben een rits aan de buitenzijde. 
De voorste is het jubileummodel van Solidus. 
Allen hebben een Chunkyzool en een uitneembaar 
voetbed.

Klittenbandschoen van Xsensible in blauw 
leer met stretchsuède aan de zijkant, op 
een brede H wijdte. De hak is net iets 
hoger en de voetbedden zijn 
uitneembaar.

Nieuw in dezelfde groep als hierboven zijn deze sandalen 
met schuingeplaatste klittenbanden, in blauw leer en een 

groen/blauwe nubuck. Uiteraard zijn ook hier de voetbed-
den uitneembaar.



Wandelschoen van Lomer met een lange vetersluiting 
waardoor ze goed aan de voet zijn aan te passen. 

Voor heren in  blauw en groen suède en voor dames in 
blauw en rood suède. De voetbedden zijn uitneembaar.

De Lomer Spider is er voor dames en heren in een zwart 
met grijs gemêleerde stof, voor de heren met cognac 
accenten en voor de dames met roze accenten. De zool 
heeft een extra afwikkeling wat het lopen vergemakke-
lijkt. De voetbedden zijn uitneembaar.

De Renegade van Lowa voor heren 
in zwart met groen en daarach-

ter standaard in grijs met 
blauw is ook verkrijgbaar 
in een extra smalle leest. 
Beiden hebben een uit-

neembaar voetbed.

Renegade mid van Lowa voor dames in 
camel, groen en zwart nubuck, waarbij 
we de zwarte ook op een extra smalle 
leest hebben. De boot is gevoerd met 
Goretex en heeft een uitneembaar 
voetbed.

De Ferrox GTX Nijmegen van Lowa  is een lichtgewicht 
wandelschoen, gevoerd met Goretex, voor dames. 
De Innox is wat 
steviger in zwart met 
grijs voor heren. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

De Toro is de opvolger 
van de Strato die er jarenlang is geweest.
 In blauw voor heren met Goretex en in blauw 
en bruin voor dames en heren. Het is een fijne 
wandelschoen, maar ook zeker geschikt voor 
het dagelijks gebruik. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Bergwandelschoen van Meindl in de AB-categorie, waar-
bij de voet wordt omsloten door het MFS-schuim, wat 

ervoor zorgt dat de drukpunten verminderen. 
Het MFS-schuim past zich door de lichaams-

warmte geheel aan de voet aan. De schoen 
heeft een dynamic voetbed, waarbij het 

geleng ondersteund wordt, wat de voet-
spieren traint en de voorvoet ontlast. De voet-

bedden zijn uitneembaar.

Boots van Meindl gevoerd met Goretex 
op een brede leest ca een J wijdte met 
een versnelde afwikkeling. Voor dames 
in grijs met blauw en voor heren in 
grijs met rood. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Boot van Meindl voor dames in blauw nubuck op 
een ca brede K wijdte, met Goretex. In bruin 

Identity leer op een gemiddelde leest. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Wandelschoenen van Meindl voor heren 
in bruin Identity leer op een extra
brede leest, ca een K wijdte. 
Of in bruin gevet nubuck met een 
lange rode vetersluiting. De voet-
bedden zijn uitneembaar.

Laat u goed adviseren over de juiste lengte- 
en breedtemaat van de wandelschoenen.
Onze bergwandelhoek is uitgebreid, zodat 
u nog meer keus heeft. Wij hebben ook een 
oefenheuvel, waarop u kunt testen! 

Slipper met uitneembaar voetbed 
van Mephisto, de James, in zwart en 

bruin leer.

Sandaal van Mephisto die aan alle kanten met 
een passant en klittenband is te verstellen. 
De passant is een oogje waardoor je het klit-
tenband aanhaalt en hem dus strakker 
en met 1 hand kunt verstellen. Ook 
de Valden is helemaal verstelbaar en 
heeft een passant, bovendien zijn de 
voetbedden uitneembaar.

Voetbedslippers van Rohde, 
beide zijn verstelbaar met 
klittenband. De achterste 
heeft een uitneembaar 
voetbed.

Een opengewerkte schoen of een sandaal 
met dichte teen en hiel. Het maakt 
niet uit hoe je het noemt, maar 
het is voor sommige heel fijn. 
Deze van Solidus is er in zwart 
leer. De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Slipper of sandalen van 
Solidus met of zonder pas-

sant en allemaal geschikt 
voor eigen steunzool.

De Barracuda is een oude getrouwe, die wij regel-
matig nabestellen, ze zijn gevoerd met Goretex, 
waardoor ze wind- en waterdicht zijn en 
ze hebben een uitneembaar voetbed. 
Gewoon een dijk van een schoen met 
een goed voetbed. Ze zijn er in zwart 
en bruin leer.

Een beetje sportief maar ook wel 
gekleed, in zwart en bruin leer van 
Mephisto. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Boots van Meindl, beide in bruin Identiy leer, 
de voorste op een brede leest ca K wijdte 
met brede neuspartij. De boot is 
gevoerd met Goretex, dus water- en 
winddicht. De achterste boot van 
Meindl op een B categorie is extra stevig 
door de zwiegenäht maakwijze. 
De voetbedden zijn uitneembaar. Van Identity 
leer is exact te achterhalen waar het vandaan komt.

Deze sandalen 
van FinnComfort 

hebben een dichte hiel 
en bij de achterste is ook de 

teenpartij dicht. Beide zijn met 
klittenband te verstellen en ze hebben een 
uitneembaar voetbed.

Slipper van FinnComfort in blauw nubuck en 
daarachter een sandaal op de Finnamic leest 
waarbij er een 
extra afwikkeling 
in de zool zit
en daardoor 
stabiliteit 
biedt.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Sneakers van Lloyd op een 
extra brede K wijdte, 

in cognac en zwart leer 
met nubuck. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Geklede herenschoenen van Lloyd in 
bruin combinatie leer en 
in zwart gevet suède. 
Gemaakt op een ruimval-
lende F wijdte. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sneakers van Australian in taupe 
en blauw nubuck, met een 

rits aan de zijkant zodat 
ze makkelijk aan en uit te 

trekken zijn. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sneakers van Australian die 
bij veel te dragen zijn. In 
de kleur bruin met blauw 
en wit of in het blauw met 
bruin en wit. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Zomerse sneaker van Australian 
in blauw en lichtgrijs, beide 

gecombineerd met wit. 
De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Sneaker van Australian op 
een brede H wijdte, met een 
rits aan de zijkant, in bruin 
nubuck met blauwe accen-
ten. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Slippers van Birkenstock 
in zwart, bruin 

en groen met 
twee verstelbare 

banden.

Wij bieden veel keuze in modieuze en comfortabel lopende heren-
schoenen en veel hiervan zijn geschikt voor uw eigen steunzolen!

Chunky sneaker van Gijs op een extra brede 
K wijdte in grijs leer met mesh en oker 

nubuck.Deze komt ook nog binnen 
in licht grijs met een crocoprint op een 
H en een K wijdte. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sneakers van Gijs in bruin suède, met 
een rits aan de zijkant op een G, een H 
en een K wijdte. Daarvoor een sneaker 
in blauw suède met lichtgrijs en zand 
op een brede H wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Zomerse sneakers van Gijs, de achterste in 
blauwcombinatie leer met een croco-print op 

een extra brede K wijdte. De voorste 
in jeans nubuck met witte accenten 

op een brede H wijdte.

Sneakers van Gijs met aan de 
zijkant een print met perforatie. 
In grijs en blauw suède op een 
extra brede K wijdte en in blauw 
ook op een H wijdte. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Sneakers van Xsensible in blauw, zand en grijs-
combinatie, op een brede H wijdte en bovendien 
met extra ruimte bij de tenen. Mede 
door de innovatieve zool die 
het lopen vergemakke-
lijkt heeft ook deze 
schoen een 
trouwe groep 
fans. Aan de 
zijkant zit een 
rits en de voetbed-
den zijn uitneem-
baar.

Superbrede sneaker van FinnComfort op 
een M wijdte, in bruin nubuck. 
Aan de binnenzijde zit een rits 
waardoor hij makkelijk aan en uit 
te trekken is. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Voor alle in deze krant afgebeelde modellen geldt: levering onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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De voorste sneaker 
van Mephisto in 
zandkleurig suède heeft een rits aan de 
zijkant. Daarachter de Vito in cognac leer 
met blauwe accenten. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Nieuwe sneaker van Mephisto in een licht-
grijs met taupe combinatie en in een blauwe 
combinatie met wit. In leer met suède. 
De voetbedden 
zijn uitneembaar.Al jaren een topper in de zomer collectie 

van Mephisto, de Ludo in blauw nubuck 
met een lichte zool. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Geklede schoenen 
van Gijs in blauw op 

een H en een K wijdte met een 
croco-print. In wit met grijs op een extra 

brede K wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.

Aparte sneaker van het luxe Italiaanse 
merk Harris in een groene combinatie van 
verschillende prints en met een rits 
aan de zijkant. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Het succes van deze schoen van 
Mephisto maakt dat we er veel, in 

verschillende kleuren en combinaties, van 
hebben. Door de rits aan de zijkant is hij makkelijk aan en 
uit te trekken. Natuurlijk loopt hij fantastisch, zoals we dat 
van Mephisto gewend zijn. De voetbedden zijn uitneem-
baar.

Van Waldläufer bekende schoenen, 
de voorste een bootschoen 

in blauw nubuck op een 
brede H wijdte. Daar-

achter een klittenbandschoen 
in grijs-combinatie nubuck op een 

extra brede K wijdte. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Deze sneaker 
van Harris is 
gemaakt uit 

de mooiste leer-
soorten, de exclusiviteit 

straalt ervan af. We hebben ze in blauw en 
cognac kleurig leer. De voetbedden zijn 

uitneembaar.


