
Podologie

Bij ons werken twee registerpodologen, 
Carola en Peter. Registerpodologie is een uit-
gebreide studie over voeten, knieën, heupen 
en rug, die wordt afgesloten met een staats-
examen. Daarnaast dient een registerpodo-
loog zich jaarlijks bij te scholen.
Carola en Peter staan zowel in de winkel als 
dat ze voet-, knie- en rugonderzoek doen

en als het nodig is steunzolen maken. 
Deze zolen worden met de hand gemaakt. 
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! 

De koffie staat altijd klaar!
Natuurlijk ook thee of warme chocolade-
melk en we hebben ook gekoeld water.
U kunt zo in alle rust op uw gemak de col-
lectie bekijken en ga gerust lekker zitten op 
een van onze 30 comfortabele stoelen.
Natuurlijk mag u rondkijken, maar we willen 
u ook graag helpen. Wij staan voor u klaar

en helpen u nog op de pasbank met het 
aan- en uittrekken van uw schoenen. Dat 
vinden wij een onderdeel van onze service.

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 prin-
cipe moet dan alles op voorraad zijn, maar 
het kan toch voorkomen dat artikelen nog 
niet binnen zijn. Verder kan het zijn dat een 
artikel uitverkocht of niet in uw maat is.
Waar mogelijk vullen wij aan, maar veel 
artikelen die wij verkopen komen maar 
eenmalig binnen en zijn niet na te bestel-
len. Heel vaak hebben wij wel alternatieven. 
Dus in ieder geval geldt: hoe eerder u naar 
de winkel komt, hoe meer keus u heeft.
Voor alles geldt: zolang de voorraad strekt.

Wij staan voor advies en kwaliteit
terhalen, waar en hoe onze merken worden 
gefabriceerd, zodat mensen een eerlijk loon 
verdienen en de arbeidsomstandigheden 
goed zijn. Vraag ook dat ons gerust.

Rutten schoenen en het milieu
Wij proberen waar mogelijk het milieu zoveel 
mogelijk te ontzien. Dit is tijdens onze verbou-
wing ook een belangrijke voorwaarde ge-
weest. Wat we konden hergebruiken hebben 
we gedaan. Ook de verlichting in de winkel is 
helemaal aangepast met ledverlichting. Plastic 
tasjes zijn vervangen voor herbruikbare non 
woven tasjes. In de Kopspijker wordt het kar-
ton en papier, wat natuurlijk de meeste afval
is, apart afgevoerd.

Welkom in onze 
vernieuwde ruime 
winkel met twee 
podologie-ruimtes 
en een extra grote 
bergwandelhoek!

Ook in onze nieuwe winkel is daar niets 
aan veranderd, er is alleen maar meer aan 
toegevoegd door de verwezenlijking van 
twee podologieruimtes, een wandelschoe-
nen-oefenheuvel/pad en een klantentoilet. 
Inmiddels is er ook een medisch pedicure 
(www.medpes.nl) werkzaam en al iets langer 
een orthopedisch schoenmaker en twee 
registerpodologen. Kortom, u kunt bij veel 
problemen bij ons terecht.

Rutten: voor advies en kwaliteit 
Natuurlijk blijft er ook veel hetzelfde!
Wij selecteren onze collecties op de kwaliteit 
van vroeger en het comfort van nu. 
We willen een schoen waarvan de prijs-

kwaliteit-verhouding klopt. We kunnen u 
ook uitleggen, waarom die ene schoen nu 
net wat duurder is. Vraag gerust naar de 
maakwijzes of het verschil in leer. Zo weet 
u wat u koopt. 
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 super-
breed, waarbij breed echt onze specialiteit 
is. Hiervoor komen mensen van ver naar 
ons toe, omdat ze bij ons kunnen kiezen.
Verder proberen we zoveel mogelijk te ach-

Non wovenstretch 
instapschoenen 

van Ara op de 
fushion4 zool, 

daardoor zijn de 
schoenen aan alle 

kanten zacht. In rood en 
blauw en daarachter in het zwart, die 

hoog om de voet sluit. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Deze sandalen
 van Wolky blijven 

bestsellers, mede door 
de fantastische pasvorm en een fijne 

zool die makkelijk afwikkelt. Verder is de san-
daal aan alle kanten te verstellen en hebben 
ze leuke prints, die vaak bij veel te combine-

ren zijn. De voetbedden zijn uitneembaar.

Vrolijk gekleurde 
sneakers van Durea 

op moderne chunky zool op de Go 2.0 leest In 
blauw/wit met geel op een smalle E, een brede 

H en een extra brede K wijdte. In cognac 
suède op een brede H wijdte. In een taupe 
slangenprint op een G wijdte en een extra 

brede K wijdte. In oker suède op een G wijdte 
en in het groen suède op een extra brede 

K wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.Opengewerkte 
veterschoenen 

van Think met een bijna 
platte hak, in zwart leer, 

taupe suède en een leren 
slangenprint met pastelkleuren. 

De voetbedden zijn uitneembaar. 

Extra brede sneakers van 
Waldäufer op een K wijdte, 
in blauw nubuck met een veter en 
in een grijze nubuckcombinatie 
met klittenband. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Deze boots en schoenen van 
Meindl zijn vervaardigd uit 

Identity leer. Bij aan-
koop kunt u via 

een uniek nummer 
zien waar dit leer 

exact vandaan komt en 
hoe het is vervaardigd. 

Iedere schoen is hierdoor zo 
uniek als een vingerafdruk. Uiteraard hebben 
ze een uitstekende pasvorm en een uitneem-

baar voetbed.

Sneakers van Gijs in cognac suède met aan de ach-
terzijde een fantasieprint, op een G wijdte en een 
extra brede K wijdte. Daarachter een sneaker met 
een spiegel in groen geprint suède op een brede 
H wijdte. Achteraan staat een nieuwe leest van Gijs 
op een moderne dikke zool, 
in cognac kleur op een 
brede H en een extra 
brede K wijdte. 
De voetbedden 
zijn uitneembaar.
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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 colectie is zeker 85% geschikt voor eigen steunzool.

Zomerse boot van Ara in lichtgrijs 
leer met suède en aan de zijkant een 

fantasieprint, op een G wijdte met 
High-Soft. Aan de zijkant zit een rits 
waardoor de boot makkelijk aan en 

uit te trekken is. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

De voorste 2 zijn er op de Rolling Soft zool waar-
bij het lopen vergemakkelijkt wordt. In wit 

leer en zand suède, beiden met een 
croco-baan aan de zijkant. Daarachter 

in cognac suède i.c.m. een crocoprint op 
de leest Bestfit, waarbij de hielpartij smal-

ler is. Allen hebben een rits aan de zijkant en 
een uitneembaar voetbed.

Chunky sneakers van Gabor met de 
Rolling Soft zool, in rood en jeans suède 
en in wit leer met grijs en geel suède. 
De voorste twee hebben een rits aan de 
zijkant. De Rolling Soft zool verovert 
veel Gabor fans vanwege het makke-
lijke lopen en afwikkelen van de zool. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Gabor op een G wijdte, 
met een zijrits in wit leer, blauw 
nubuck en in een groene pythonprint. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sandalen van Waldläufer 
op een brede H wijdte, met 
een sleehak en plateauzool. 
In lichtgrijs en taupe, beiden 

met een materiaalmix van me-
tallic en een print. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Bekende sandaal van Waldläufer in wisselende prints 
en uitvoeringen. De sandaal is licht van gewicht en 
heeft een dichte hiel. Nu in zwart en blauw nubuck, 
in een taupe slangenprint en in lichtgrijs met pas-
telkleuren. Op een H wijdte, met een uitneembaar 
voetbed.

Instapschoen van Waldläufer in een 
taupe python print, op een brede 
H wijdte. Aan de zijkant zit 
elastiek en de voetbedden 
zijn uitneembaar. 

Mocassins van Waldläufer  op een H-wijdte, in marmerwit 
met een fantasieprint, en in zwart en blauw leer. Op een 
K wijdte in lichtgrijs nubuck, met op de spiegel een fanta-
sieprint en elastiek aan de zijkanten en in zwart leer. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Gabor met een Chuncky zool,  op 
een F wijdte op de leest Bestfit, waarvan de hiel-

partij smaller is dan de schoen. Beiden zijn 
in wit leer, de voorste met een slangenprint 

en de achterste met taupe suède inzet. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Gabor in rood en geel suède 
op een G wijdte. Aan de zijkant zit een rits 
en bij de zool een kurken rand. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Ara op 
moderne dikke zool, op 

een brede H wijdte 
en met High-Soft. 

In wit leer met 
blauw en cognac en 

in een zandkleur suède 
met leopardprint. Aan de 

zijkant zit een rits en de voet-
bedden zijn uitneembaar.

Deze sneakers zijn wat gekleder, 
in wit en zwart leer met een rits 

aan de zijkant. Op een brede 
H wijdte met High-Soft uitneem-

baar voetbed.

Het is maar wat je wilt: of een sportieve bandschoen met 
een bijna platte hak in lichtgrijs of een bandschoen met een 
klein blokhakje, in zwart leer met High-Soft op een 
H½ wijdte. Beiden hebben een uitneembaar voetbed.

Pumps van Ara met een lage hak, in blauw leer 
en in lichtgrijs met een fantasieprint, 

op een H wijdte. De achterste pump 
in beige met een fantasieprint, op een 

G wijdte, heeft een hogere hak en een 
plateauzool, waardoor de hak hoger lijkt 

dan die is. Allen hebben High-Soft.

Ballerina’s van Gabor in zwart suède en 
met een slangenprint. Langs de randen 

zit een elastieken boordband, waardoor 
de schoen beter sluit.

Pumps van Ara in lichtgrijs leer met een 
spiegel met fantasieprint ,op een brede 
H wijdte en met een lage sleehak. 
Of in blauw geweven stretchstof op de 
Fusion 4 zool op een G wijdte. Beide 
voetbedden zijn uitneembaar, hoe-
wel een pump altijd minder geschikt is 
voor een eigen zool.

Knitted sneakers van Ara 
met stretch, die wij 

al een paar 
seizoenen 

hebben, op een 
G wijdte. Met een 
Fusion4 zool, dwz 

lamellen in de zool,  die 
heerlijk zacht lopen. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

High-Soft van Ara
Veel schoenen van de nieuwe collectie 
van Ara hebben een High-Soft voetbed. 
Afgelopen winter brachten ze daar al 
een paar series van uit en dat passen 
ze nu bij veel artikelen toe. Het loopt 
heerlijk zacht en wordt als zeer prettig 
er- varen.

Sneakers van Piedro in wit leer op een wijdte 4, 
of in diverse prints op een wijdte 3, met extra 
inlegzool, waardoor de sneaker ook geschikt is 
voor de iets bredere voet. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Hartjes zijn een weldaad voor de voeten, verkrijgbaar in verschillende 
leesten van smal tot breed, uitstekend geschikt voor uw eigen steunzool en 
sommige zijn ook in extra grote maten te koop. Het is een echt groen merk: 
Hartjes produceert uitsluitend milieuvriendelijk en duurzaam in het hart 
van Europa, met de best gekwalificeerde vakmensen, die goede omstan-
digheden en aantrekkelijke vooruitzichten hebben. De schoenen zijn zeer 
zacht, soepel en buigzaam.

Lerora is het jonge zusje van Durea. Ze is wat moderner, wordt op één 
wijdtemaat gemaakt, bij voorbeeld of wijdte H of wijdte K, en ze zijn in 
prijs ook net wat voordeliger. Wat blijft is de goede pasvorm van Durea, 
soms iets minder streng, en de uitneembare voetbedden, dus ze zijn 
geschikt voor de eigen steunzool.

Instapschoen van Hassia in een hoogwaardige zwarte stretch-
stof, op een J wijdte met een sleehak. De schoen is met kalfsleer 

gevoerd en heeft een uitneembaar voetbed.

Sneakers van Hassia op een extra brede 
K wijdte, in wit leer, blauw en okergeel suède 

en in een beige zebraprint. Hassia gebruikt 
verfijnde leersoorten, waardoor het wat 
luxe sneakers zijn. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Bandschoenen van Hartjes, de voorste twee 
in taupe en zwart nubuck met een bijna platte 
hak. Daarachter in blauw nubuck op een 
G wijdte met een laag hakje van ca 3 cm. 
                     De voetbedden 

zijn uitneem-
baar.

Sneakers van Hartjes in wit leer, oker 
en jeansblauw suède met een zijrits 
en een perforatieprint. Daarachter in 
donkerblauw en zwart nubuck, alleen 
te verstellen met een veter. Rondom de 
enkels zit een polsterrand, allen gemaakt 
op een G wijdte en met een uitneembaar 
voetbed. 

Sneakers van Hartjes op een brede H wijdte in wit 
leer, jeansblauw en lichtgroen suède. De sneakers 

hebben een zijrits waardoor ze makkelijk aan en uit te 
trekken zijn en de voetbedden zijn uitneembaar.

Extra brede sneakers van Hartjes op een 
K wijdte, die ook nog extra ruimte bij de tenen 
biedt. Aan de zijkant zit een rits waardoor ze
 makkelijk aan en uit te trekken zijn. In wit leer en 
rood en blauw nubuck. De voorste is in jeansblauw 
en heeft een perforatieprint. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Deze sneakers van Hartjes hebben een 
zeer soepele zool en een zijrits. 

In rood suède en blauw nubuck. 
Op een G wijdte en de voet-

bedden zijn uitneembaar.

Superbrede veterschoen met zijrits van Hartjes op een 
M wijdte. Deze schoen is met name geschikt voor de 
diabete en reumatische voet en heeft een extra afwikkeling 
in de zool zitten waardoor het lopen vergemakkelijkt wordt.

Witleren sneaker van Hartjes op een brede H wijdte, met bij de hiel-
partij een croco-randje. De voetbedden zijn uitneembaar.

Bandschoen met een 
bloemenprint 
en sneaker 
van Think 
in okergeel 
leer. Beiden 
zijn zeer soepel in het 
dragen en ze hebben een 
uitneembaar voetbed.

Geklede sneakers van Lerora in aparte 
kleuren en prints, allen op een brede 

H wijdte. De voorste twee hebben een 
platte hak en de achterste een mid-

delhoge hak. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sneakers van Lerora met een moderne dikke 
zool. De voorste op een extra brede K wijdte 
in wit leer met een zebraprint. In het midden 
een blauwe slangenprint en daarachter in 
groen met wit een sneaker in een aparte vorm-
geving. Beiden op een brede H wijdte en met een 
uitneembaar voetbed.

Sneakers van Xsensible met aan de zijkant een rits 
om ze makkelijk aan en uit te trek-
ken, in wit leer, donkerblauw 
en babyblauw met 
een fijne print. Allen 
op een brede 
H wijdte en met 
een uitneembaar 
voetbed.

Sandalen van Xsensible op een 
G wijdte, met uitneembaar 
voetbed. In blauw suède en in 
beige met een slangenprint.

Sneakers van Helioform met moderne dikke 
(shabby) zool en een zijrits op een brede 

H wijdte. In wit leer, rood en geel suède en 
een taupe leopard print. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Sneaker van Helioform met dikkere zool in zwart leer met lak en 
een crocoprint en in zwart met witte print. Door de zijrits is 

de sneaker makkelijk aan en uit te trekken en in de 
zool zit een extra afwikkeling. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sneakers van Helioform op een brede H wijdte met diverse ma-
teriaalcombinaties zoals leuke diverse prints, leer, suède, 

lak en nubuck. Uitgevoerd in zwart met geel, zwart 
met taupe en blauw met wit. Aan de zijkant zit een rits 
en de voetbedden zijn uitneembaar. De zolen rollen 

lekker af waardoor het lopen vergemakkelijkt wordt.

Gekledere sneakers van Helioform in wit leer, 
lichtgrijs suède met een fijne print en blauw suède 
met lak op een brede H wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar en in de zool zit een lichte 
afwikkeling.

Deze sneakers van Helioform zijn gemaakt op 
een extra brede K wijdte. Allen hebben een 
zijrits en een uitneembaar voetbed.
In wit leer, in blauw met een crocoprint en in 
zwart leer met lak en geel en een leopardprint. 
De zool rolt extra af.

Xsensible combineert het bes-
te van twee werelden: Japanse 
zoolinnovatie en Xsensible stretch 
technologie, samen-gesmolten in 
een revolutionaire wandelschoen. 
Lopen wordt gemakkelijker, aange-
namer en gezonder zonder dat er 
speciale training vereist is. 
Onder de middenzool zit een blok-
je, waarover de schoen afwikkelt. 

Sneakers van Xsensible, de voorste op een 
H wijdte in beige suède met een pythonprint 

en daarachter in lichtgrijs met een fanta-
sieprint op een G wijdte. Beiden hebben 

een rits aan de zijkant en een uitneembaar 
voetbed.



Deze sandaal van Wolky zit ook al jaren in de 
collectie en dat is niet voor niets. De sandaal 
heeft de zalig lopende 
rollzool en is over de wreef 
met klittenband te ver-
stellen. 
De voetbedden 
zijn uitneem-
baar.

Nieuwe opengewerkte veter-
schoen van Wolky in zwart en 
geel nubuck met suède. De voet-
bedden zijn uitneembaar.

De Jewel van Wolky is een van de oudste 
sandalen die ze maken met een onover-

trefbaar comfortabele zool waarbij 
veel afwikkeling in zit. De sandaal 
is aan alle kanten te verstellen en 

heeft een uitneembaar voetbed. 
In zwart leer en rood crocolak.

Geklede sandalen van 
Wolky met een 

kurken zool 
en het Wolky 

comfort, in 
zwart en bruin 

crocolak. De schoen is op 
de wreef te verstellen.

Semi geklede sandalen van Wolky, die op 
twee plaatsen met klittenband te verstellen 
zijn, in zwart en cognac leer. De sleehak toont 
hoger dan hij is door de plateauzool en de 
constructie van 
de hielpartij. 
De voet-
bedden zijn 
uitneembaar.

De Toscane van Mephisto 
hebben wij al een aantal 

seizoenen in de collectie, mede 
omdat hij zo goed past, zeker aan een wat slankere voet 

en daarbij erg lekker loopt. Elke keer weer even anders 
door de materiaalkeuze en prints, zoals nu in een taupe 

tint met een fijne print. De schoen heeft een rits aan de 
zijkant en een uitneembaar voetbed.

Teenslippers van Mephisto, 
in zwart en brons leer met 

kurken voetbedden waar 
vering in zit en wat 

als zeer prettig wordt 
ervaren.

Sandalen van Hartjes die met 
een veter te verstellen zijn. In 
een hoge uitvoering in zwart 
nubuck met een rits aan de 
achterkant. Of in een lage 
uitvoering in cognac leer met een 
dichte hiel. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sandalen van Hartjes in rood en 
blauw nubuck, op een wijdte G, 

met verstelbare klittenban-
den. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Vrolijk gekleurde 
teenslippers van Wolky in grijs, 

donkerroze, geel en oranje, uiteraard 
met het onvolprezen Wolky voetbed.

Slippers van Wolky met 
twee klittenbanden 
en een uitneembaar 
voetbed, in zwart en 
jeans leer.

Twee jaar terug kwam Wolky 
met een nieuwe slipper die 

voor een bredere 
voet geschikt is, nu 

is er op diezelfde 
leest ook een met een 

verstelbare klittenband en 
daar zijn we erg blij mee. In zwart metallic nubuck 

met verstelbare band of in een leuke print met al-
lerlei kleuren. De voetbedden zijn uitneembaar.

De bekende Wolky slippers, in lichtgrijs met de dichte 
kap en in paars, of met een vrolijke print in allerlei 
kleuren met een verstelbare klittenband. 
Beide modellen zijn ook in zwart 
leer verkrijgbaar. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Wolky: Al vele jaren een begrip, ze maken leuke 
vlotte schoenen, vaak in veel kleuren en de meeste 
voetbedden zijn uitneembaar. Wij brengen een 
grote collectie van Wolky en we zijn dan ook Select 
partner dealer.
Door keuzes van de type zolen, waar regelmatig 
weer meerdere modellen op worden gemaakt, zorgt 
men altijd voor veel comfort en ze worden dan ook 
echt verkocht omdat ze ook zo lekker lopen. Wolky 
heeft inmiddels een trouwe groep klanten. Het dra-
gen van de schoenen worden immers niet voor niets 
ervaren als ‘het lopen op wolken’.

Gympen van Wolky in wit leer en 
bruin nubuck. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sneakers van Wolky in zwart 
leer met een grijze print en in 
lichtgrijs met een fantasieprint. 
Aan de zijkant zit een rits zodat 
ze makkelijk aan en uit te trek-
ken zijn. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Op de e walk leest deze leuke grijze slangenprint-
schoen met een elastisch voorblad. De e walk heeft 

een speciaal ontworpen zool die makkelijk 
afwikkelt en het lopen vergemakke-

lijkt en helpt bij bepaalde problemen 
zoals peesplaatontsteking.

Ook deze Wolky biedt extra comfort en is 
wat progressiever qua uitvoering, 
in antraciet en cognac suède met 

een fantasieprint. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Zeer comfortabele veterschoenen in zwart leer en zand 
nubuck en bandschoenen in zand en blauw 
nubuck. Allen hebben een stretch 
spiegel en daarbij een ver-
lengde cambreur, die een 
verlate afwikkeling geeft 
wat zeer prettig loopt.
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Deze Wolky heeft 
meer ruimte bij de tenen 
en een zeer fijne zool 
die erg comforta-
bel loopt. 
Aan de zijkant 
zit een rits waar-
door de schoen 
makkelijk 
aan en uit te 
trekken 
is. In rood, groen, blauw en lichtgrijs 
nubuck, met uitneembaar voetbed.

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! 

Veel van deze modellen 
zijn geschikt  voor uw 
eigen steunzool!

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Bezoek ook eens 
onze webshop: 
ruttenschoenen.nl 



Extra brede geklede sneakers van Verhulst met een 
pepita-ruit in wit-zwart en geel-zwart. Gemaakt op 
een K wijdte, op een bijna platte hak. De schoenen 

hebben een stevig contrefort en een uitneembaar   
          voetbed en zijn dus geschikt voor uw eigen zolen.

Sneakers van Verhulst met een moderne dikke zool 
en een rits aan de zijkant, op een extra brede 
K wijdte. In wit leer,  met een zebraprint of een 
giraffeprint, waarbij de voetbedden uitneem-
baar zijn. Geklede sneaker van Durea, in blauw suède op 

een extra brede K wijdte en in groen suède 
op een G wijdte. Beiden met een lage hak 

en met een uitneembaar voetbed.

Sneakers van Durea, de voorste in wit leer met aan de zij- en 
achterkant een fantasieprint. Daarachter in okergeel suède 
op een extra brede K wijdte met een klein printje aan de 
hielpartij. Daarachter in wit leer op 
een G wijdte en een extra brede 
K wijdte. Deze hebben alle 
drie een rits aan de zijkant. 
Geheel achteraan in taupe 
suède op een brede H wijdte. 
Allen hebben een uitneem-
baar voetbed.

Bootjes van Durea, waarvan de achterste op 
een extra brede K plus wijdte, in taupe nu-
buck met een panterprint. De voorste drie zijn 
bootjes op de Go leest, in groen op een 
E en een K wijdte, in blauw op een H wijdte 
en in cognac op een G wijdte, waarbij de snit 
iets afwijkt.

Sneakers van Durea op de Go zool, in groen 
suède op een smalle E wijdte en een brede 
H wijdte. In blauw nubuck op een brede 
H wijdte.  Aan de zijkant zit een rits en de 
voetbedden zijn uitneembaar. De Go is een 
innovatieve zool die sturing geeft aan de voet 
en de voet ontlast, waarbij het 
lopen vergemak-
kelijkt wordt. 
Ze zijn ook 
lichter van 
gewicht.

Sneakers 
van Durea 
in wit 
leer en 
daarachter een 
zwart-grijze nubuck 
met een panterprint, 
beiden op een smalle E wijdte en met een 
uitneembaar voetbed.

Sneakers van Durea, beiden met 
een zijrits, in blauw nubuck op een 
smalle E wijdte en in 
grijs suède op een 
G wijdte. 
De voet-
bedden 
zijn uit-
neembaar.

Deze sneakers zijn uit de groep Citywalker 
welke een verstijfde zool hebben een extra 
afwikkeling, met name heel geschikt bij een 
hielspoor en een peesplaatontsteking. In wit 
leer met aan de achterzijde een panterprint 
op een extra brede K wijdte en in blauw 
nubuck met wit leer op 
een brede H wijdte. 
De voetbed-
den zijn 
uitneem-
baar.

Durea heeft op de superbrede M wijdte 
nu ook een moderne sneaker ontwikkelt. 
In groen leer met een schubprint en een 
kurken rand langs de zool. 
De voetbedden zijn 
uitneem-
baar.

De achterste bandschoen is in blauw 
glans suède op een G wijdte, met een 
extra brede teenpartij. Daarvoor een 
bandschoen in lichtgrijs nubuck met een 
fantasieprint op een brede H wijdte. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Geklede bandschoenen van Durea met een 
klein hakje, in blauw en taupe nubuck met een 

geschubde print. Bij de voorvoet zit een ge-
schulpte rand waardoor de schoen vaak mooi 

aansluit. Beiden op een 
extra brede K wijdte, 

met een uit-
neembaar 

voetbed.

De Otaru is uit de Finnamic groep van FinnComfort 
en kenmerkt zich door de brede neuspartij, die veel 
ruimte biedt aan de tenen. Daarbij zit er een speci-
ale afwikkeling in de zool die stabiel is en het lopen 
vergemakkelijkt. In nubuck tegen wit aan 
met een fantasieprint en een zijrits. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Vlotte sneaker van FinnComfort 
in nubuck met een fantasieprint 

met pastelkleuren, wat bij veel te 
combineren is. Gemaakt op een 

ca G/H wijdte en de voetbed-
den zijn uitneembaar.

Veterschoenen van FinnComfort, de voorste heeft een 
zijrits en is gemaakt op een extra brede leest ca 

een K wijdte. In het midden in blauw nubuck 
met mesh op een ca G/H wijdte, deze schoen 

heeft een extra zacht voetbed en zool. De achter-
ste is ook gemaakt op een ca G/H wijdte, in bijna wit 
nubuck met een fantasieprint. Allen hebben 

een dik uitneembaar voetbed.

Veterschoen 
op een superbrede 

M plus wijdte, in leer met taupe suède met 
een fantasieprint. Klittenbandschoen op een 

extra brede K plus wijdte in zwart leer. 
Beiden hebben een uitneembaar voetbed 

en een extra inlegzool die eruit kan, waar-
door meer diepte en breedte ontstaat.

Deze sneakers van Verhulst zijn wat gekleder en hebben een zijrits, 
waardoor de schoen makkelijk aan en uit te trekken is. 

Allen hebben een fantasieprint op leerbasis 
en de voorste is gecombineerd met glad 

leer. In blauw op een brede H wijdte en in 
beige en wit op een extra brede K wijdte. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Instapschoen van Verhulst met een panterprint in bruin met beige 
nubuck, op een extra brede K wijdte. De schoen sluit hoog op 
de voet en aan de zijkant zit elastiek waardoor hij beter 
past.  De voetbedden zijn uitneembaar.

Durea is al jarenlang een trendsetter met schoenen  voor losse 
steunzolen. Gemaakt voor mensen met hele brede tot aan hele 
smalle voeten. Puur Nederlands fabrikaat gemaakt met een 
heldere filosofie, doet nooit concessies aan leesten of pasvorm en 
gebruikt alleen de beste materialen. Comfort staat voorop, door-
dachte modellering in modisch en pasvormtechnisch opzicht. 
Ze hebben allemaal een uitneembaar voetbed.

De op deze pagina getoonde schoenen 
zijn geschikt voor eigen steunzolen
Steunzolen passen niet in alle schoenen. Soms den-
ken de mensen dat het geen probleem is, want “het 
is toch zo’n dun zooltje”, maar dan komen ze meestal 
bedrogen uit.
Naast dat er aan de voorkant van de schoen ruimte 
voor moet zijn, is het zo dat de schoen bij de hielpar-
tij dieper gemaakt moet zijn. Als u naar uw hiel kijkt, 
ziet u dat deze breed is van onderen en smaller naar 
boven. Een goede schoen wordt ook zo gemaakt. 
Als u nu in dat bredere gedeelte de zool hebt liggen 
en uw voet komt daar bovenop te staan, zit het bre-
der gedeelte van uw hiel in het smaller toelopende 
deel van de schoen, met het gevolg dat de voet de 
hielpartij opzij duwt en de schoen wijkt en slipt.
Verder zit er ook nog verschil in stevigheid van de 
hielpartij, deze stevigheid wordt mede bepaald door 
het contrefort en de lengte daarvan. Nu heeft de ene 
voet ook meer stevigheid nodig dan de andere. 
Wij helpen u graag bij uw keus.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Bandschoen van Durea in lichttaupe 
nubuck met een fantasieprint op 

een smalle E wijdte, met extra veel 
ruimte bij de tenen. De voetbedden 

zijn uitneembaar. Klittenbandschoen van Durea op 
een brede H wijdte, in taupe leer 
met nubuck en een fantasieprint. 

De voetbedden zijn uitneembaar.



Bekende sandaal van Verhulst, 
nu met een leuke zebra- of 

een panterprint op suède 
basis. Beiden op een brede H 

wijdte en met een uitneembaar 
voetbed. De sandaal sluit lekker hoog op 

de voet met een met klittenband verstelbare kruisband. Ook over 
de voorvoet en bij de hiel zit een verstelbaar klittenband.

Geklede sandalen 
van Verhulst met een klein hakje, op een brede 
H wijdte en een uitneembaar voetbed. 
De voorste twee in beige suède met fantasie-print 
of in zwart suède met een pepita-ruitje. De san-
daal is aan alle kanten te verstellen. 
De achterste in zwart leer sluit hoog op de voet 
met gekruiste banden, waarbij de band op de 
wreef te verstellen is.

Sandalen van Verhulst met een dichte hiel 
op een brede H wijdte en met uitneem-
baar voetbed. 
In zand en blauw suède met 
een fantasieprint en met 
verstelbare klitten-
banden.

Geklede sandalen van Durea met 
een klein hakje, op een extra 

brede K wijdte, in zwart 
en beige nubuck met een 

fantasieprint. De sandaal is op de 
wreef en de voorvoet te verstellen 

met een klittenband en heeft een uitneem-
baar voetbed.

Ook dit is een geheel nieuwe stijl 
sandalen van Durea, met een 
kurken plateauzool en een 
uitneembaar kurken 
voetbed. In zwart gevet 
nubuck en in cognac 
suède, beiden op een brede 
H wijdte. Bovenop de voet zijn de 
sandalen te verstellen met klitten-
band.

Een bekende sandaal van Durea 
in een bruine fantasieprint 

op een brede H wijdte 
en in wit suède met een 

glansprint op een smalle 
E wijdte, een G wijdte en 

een extra brede K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Deze sandaal van Durea is gemaakt 
op een stabielere zool, met een 
spikkeltjesprint in licht-
grijs-combi op een 
brede H wijdte en in 
blauw combi op een 
G wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Deze sandalen zijn op dezelfde 
leest, lekker stabiel om op te 

lopen. In groen suède op 
een E, G en H wijdte en in 

cognac suède op een 
G en een K wijdte. 

De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sandalen met een dichte hiel van Durea, 
die natuurlijk veel steun en stevigheid 
bieden. In grijs suède op een G wijdte en 
op een extra brede K wijdte in 
blauw nubuck met een glans 
erover. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Wij kunnen ook een op uw voet gemaakte 
steunzool passend maken voor in een sandaal 
of slipper. Laat u door ons informeren over 
de voor- en nadelen.

Wij bieden keus in modieuze 
schoenen op extra smalle tot superbrede lees-
ten.Laat u verrassen door ons ruime aan-
bod!

Hoog om de enkel gesloten 
sandaal die veel stevigheid 

biedt, van Durea in 
zwart leer op een 

brede H wijd-
te en in grijs 

suède met een 
fantasieprint op een 

G wijdte. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Deze sandaal van Durea geeft veel steun doordat 
die hoog op de voet sluit en met alle klittenbanden 
te verstellen is. In blauw suède op een 
G wijdte en in een lichtgrijze
 ruit print op een extra 
brede K wijdte, de 
voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sandalen van Durea op een superbrede M wijdte 
in lichtgrijs en leer. De sandaal is gevoerd met 

fashmoo en voelt daardoor zacht 
aan de voeten. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Dit is een van de meest verkochte sandalen van Durea en 
we hebben ze zowel in standaardkleuren als in diverse 

leuke prints. De sandaal is aan alle kanten te verstellen. In 
wit en zwart leer op een E en een H wijdte. 

In zwart suède met een glimprint op een G wijdte, en 
in blauw suède met glimprint op een extra brede K 

wijdte. In wit suède met een fantasieprint op een 
E een G en een K wijdte. Met een pythonprint 
op een E en een K wijdte. Met een grijze pan-

terprint op een G en een K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Voetbedslippers van Durea met een uitneembaar 
voetbed. In blauw nubuck op een 
E en een J wijdte. In zwart 
nubuck op een G wijdte. 
In lichtgrijs leer op een 
E wijdte en met een 
pythonprint op een 
G wijdte.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Sandaal van Durea op een 
brede H wijdte op de 
Go leest, waarbij het 
lopen vergemakkelijkt 
wordt. In blauw suède 
met fantasieprint 
en drie verstelbare klittenbanden. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Nieuwe stijl 
sandalen van Durea
met een bijna platte hak die 
aan alle kanten met een klittenband te verstellen zijn. 
In cognac suède op een smalle E wijdte, in wit leer op 
een G wijdte en in groen suède op een extra brede 
K wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.



Deze sneakers 
van Solidus zijn 

allen gemaakt 
op een extra 

brede K wijdte 
en hebben allen een rits 

aan de zijkant. In taupe leer 
met een zebraprint, in blauw nubuck en in brons 

leer. De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Solidus op een brede 
H wijdte, in taupe en lichtgrijs met 
een crocoprint. De voetbedden 
zijn uit-
neembaar.

Sandalen van Solidus, 
de voorste met een 
zebraprint in taupe op 
een brede H wijdte. In het 
midden met een lichtblau-
we slangenprint, op een G wijdte. 
Achteraan in een beige slangenprint op 
een extra brede K wijdte. Allen hebben een uitneembaar 
voetbed.

Sandalen van Solidus waarvan de voorste aan 
de zijkant stretch heeft, in taupe leer in 

combinatie met een slangen-
print, op een wijdte H. 

De middelste in lichtgrijs leer 
op een H wijdte. De achter-
ste is er op een extra brede 

K wijdte, in blauw nubuck met 
een slangenprint. De sandalen 

zijn met klittenband te verstellen en 
hebben een uitneembaar voetbed.

Superbrede sandalen van Solidus op een 
M wijdte, in blauw leer met een 
crocoprint op de banden of in 
een lichtgrijze slangenprint. 
De banden zijn verstel-
baar en de voetbedden 
zijn uitneembaar.

Op een dikke plateauzool een slipper met een slan-
genprint, met twee klittenbanden en een kruisband-
sandaal in brons leer. Beiden op een G wijdte en 

met een uitneembaar voetbed.

Slippers van Solidus op een lage hak met een vrolijke print, 
waarbij de voetbedden uitneembaar en de klittenban-
den te verstellen zijn. In een blauwe slangenprint op 
een G wijdte en in een bloemenprint op een extra 
brede K wijdte.

Sneakers van Solidus, de 
voorste in een blauwe slan-

genprint en de achterste is 
een Vegan sneaker. Beiden 

op een brede H wijdte, met 
een uitneembaar voetbed.

Hippe 
sneakers 
van Solidus met een 
Chunky zool, allen op een 
extra brede K wijdte, met of 
zonder rits aan de zijkant. 
In diverse leuke kleuren en uit-
voeringen. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Deze sneakers van 
Solidus zijn er op 
een gebroken 
wijdte, dwz in de 
hielpartij smaller dan 
op de bal van de voet. 
De middelste in lichtgrijs met 
een slangenprint op een smalle 
F wijdte. In taupe en blauw leer 
met een crocoprint op een J wijdte. Deze leest is met 
name geschikt voor een knokige voet. Allen hebben een 
rits en een uitneembaar voetbed.

Deze sandaal van FinnComfort is gemaakt op 
de Finnamic leest die ervoor zorgt dat de voet 
makkelijk afwikkelt. In een grijze print en met 
verstelbare banden. De dikke voetbedden zijn 
uitneembaar.

Deze sandalen zijn voor FinnComfort’s doen wat gekleder, 
natuurlijk lekker te verstellen met klittenbanden. 

De voorste in blauw nubuck en de achterste in 
zwart lak. Beiden op een ca G/H wijdte en 

met een uitneembaar voetbed.

Slippers van FinnComfort, verstelbaar 
met twee of drie klittenbanden en een 
uitneembaar voetbed. De voorste 
twee in een lichte kleur met een fanta-
sieprint en de achterste in zwart nubuck.

Bekende sandalen van FinnComfort, de 
voorste met een dichte hiel in zwart en  
taupe nubuck met een fantasieprint op een 
ca K wijdte. De achterste heeft een dichte hiel 
en een dichte teen en die hebben we in zwart leer 
en een taupe nubuck met fantasieprint. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Breed vallende sandalen van FinnComfort ook bij 
de teenpartij in zwart nubuck en een grijs met 

pastelkleuren print. De achterste in wit leer 
met een spikkel heeft ook een dichte hiel. 

De sandaal is met klittenband te verstellen en 
heeft een uitneembaar voetbed.

Slippers van Solidus op een breedvallende 
H wijdte, in blauw leer met twee klitten-

banden en in taupe en lichtgrijs leer 
met drie klittenbanden. Beiden in leer in 

combinatie met een slangenprint.

Klittenband-
schoenen van 
Solidus, de voorste 
op een smalle 
F wijdte, in taupe 
leer met een slangen-
print. De achterste op een 
brede K wijdte met stretch aan de voorkant. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Bandschoenen van Solidus waarin stretch verwerkt is 
en dus zeer geschikt zijn voor gevoelige voeten. 

De voorste is er in een j wijdte en is met name 
geschikt voor een knokige voet. Daarachter beiden 

op een brede K wijdte, waarbij de middelste aan 
de zijkant stretch heeft en de achterste veel stretch 

bij de voorvoet. Let op: te zacht kan ook problemen 
opleveren maar soms kun je niet anders! 

Laat u goed voorlichten door ons.

Sandalen van Solidus in 
rood nubuck of met een dichte teen 
in blauw leer en een stretchprint. 
Beiden op een brede H wijdte en 
met 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 daar-
voor 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-loopmat 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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Sandaal van Ganter op een E wijdte, 
in blauwcombinatie nubuck, met 
twee verstelbare klittenbanden.

Deze sandalen van Ganter hebben we al 
weer een aantal jaren, ze hebben een heel 
fijn lopend uitneembaar voetbed 
en zijn met twee klittenban-
den te verstellen. In zwart 
en blauw leer en in 
groen suède.

Bekende sandaal 
van Panama 

Jack, die zowel op 
de voorvoet als de 

wreef te verstellen is en 
hierdoor aan veel voeten 

lekker zitten. Met een kurken 
sleehak en plateauzool ,waar-

door de hak hoger toont dan die is, 
in allerlei denkbare kleuren.

De voorste sandaal is er in blauw 
nubuck met slanke gekruiste 
banden en daarach-
ter in zwart leer en 
oranje nubuck met 
een brede kruisband. 
Allen van Panama 
Jack met een kurken 
plateauzool.

Deze sandalen van Panama Jack zijn 
op een bijna platte plateau-

zool, in zwart en wit 
leer, waarbij de banden 

te verstellen zijn.

Deze sandalen van Panama Jack zijn op 
een bijna platte plateauzool, in zwart en 
wit leer, waarbij de banden te verstellen 

zijn.

Slippers van Rohde, 
in diverse leuke 

kleuren met op de 
banden fanta-

sieprints. 
De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Geklede slippers van Rohde die op de 
wreef te verstellen zijn, in zwart 
met taupe en in een cognac met 
beige-combinatie. 
De slipper heeft een kurken 
sleehak.

Deze slippers hebben een vrij 
platte sleehak en zijn er in  zwart 

nubuck en in lichtgrijs nubuck 
met een panterprint.

Deze sandalen 
en slippers van Romika 

zijn gemaakt op de Romotion zool en 
zijn te verstellen met klittenband. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Bekende sandalen en slippers van Romika 
met een uitneembaar voetbed. De slipper 
met drie klittenbanden in lichtgrijs leer. 
De sandaal in zwart en wit leer in combi-
natie met een 
fantasieprint.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Waarom zijn er veel sandalen 
met klittenband?
Eigenlijk is dat wel logisch, met klitten-
band zit een sandaal erg comfortabel en 
er worden tegenwoordig toch veel leuke 
modellen sandalen gemaakt. Zelfs voor 
degenen die vroeger geen sandalen kon-
den dragen, omdat ze niet stevig genoeg 
waren, is het nu vaak wel mogelijk om 
passende sandalen te vinden. Omdat de 
hedendaagse modellen banden hebben 
die ook ver naar achteren lopen, gaat de 
voet niet schuiven in de sandaal.

Slippers van Ara, de voorste in een grijs 
met andere kleuren print, met twee 

verstelbare klittenbanden en 
een uitneembaar voetbed. 

De twee achterste zijn er 
in blauw en een slangen-

print, deze kunnen ook op 
de voet versteld worden.

Een weldaad voor je voeten: dat zijn deze 
recovery slippers van Oofos, met name 

heerlijk na het sporten, wandelen of 
wanneer je voeten te veel belast 

heeft. Hier als teenslipper 
maar ook als gewone slip-

per of met een klittenband, 
zowel voor dames als voor heren.

Luxe sandalen van Arriva in diverse kleurencom-
binaties met zwart, wit, blauw en bruintinten. 
De sandalen hebben een rits aan de achterzijde 
en een uitneembaar voetbed.

Fijn passende sandalen van Gabor, hier in een leu-
ke fantasieprint, maar ook in zwart en wit leer en 
in blauw nubuck. De sandaal is over de voet met 
drie klittenbanden te verstellen.

In geel en groen nubuck worden 
deze sandalen gemaakt, van 

Gabor met de Rolling 
Soft zool, waardoor 

het lopen verge-
makkelijkt wordt.

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 om in en 
rondom watergebied te gebruiken.

Sandaal van 
Think, waarvan 

de hak hoger 
lijkt dan die is, 

in een bruinbeige 
panterprint op suède basis.

Vrolijk gekleurde sandaal van 
Think in oranje/roodtinten 
in combinatie met 
een slangen-
print, met een 
kurken voetbed.

Sandalen van Think in wit 
en cognac leer, beiden 

gecombineerd met brons 
en een fantasieprint. 

De sandlen zijn 
met klittenband 

te verstellen en 
hebben een 

uitneembaar 
voetbed.

Kenmerkend aan Think zijn de leuke prints 
die er gebruikt worden zoals bij deze 

slippers in zwart, oker, lichtgrijs en rood, 
allemaal in combinatie met 

een fantasieprint.



Bootschoen van Waldläufer in blauw nubuck met een 
witte zool, op een brede H wijdte. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Sneaker van Waldläufer op een dikkere zool in blauw 
nubuck met bruin. Gemaakt op een brede H wijdte, 
met uitneembaar voetbed.

Instapschoen van Waldäufer op een 
brede H wijdte, in zwart en bruin 

leer, met uitneembaar voetbed.

Klittenbandschoenen van Waldläufer op 
een brede H wijdte, met uitneembaar 
voetbed, in zwart en bruin leer.

Extra brede veterschoenen van Waldäufer op een 
K wijdte, in zwart leer en blauw en bruin 

nubuck. De voetbedden zijn uitneem-
baar.

Een weldaad voor je voeten dat zijn deze recovery 
slippers van Oofos, met name heerlijk na het sporten, 
wandelen of wanneer je voeten te veel belast heeft.  
In diverse uitvoeringen voor dames en voor heren. 

Onze oude getrouwe van Rockport in 
zwart en bruin leer, gelukkig weer terug in de 
collectie. Heerlijk om op te wandelen of voor dagelijks gebruik. 
Het zijn en blijven fantastische schoenen waar veel klanten niet voor 
niets telkens weer voor terug komen. Nu ook in lichtgrijs nubuck en 
cognac leer, beiden met een lichtgekleurde zool. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Instapbootschoen van Rockport in 
midden bruin leer met mesh inzet. 
Het voetbed is uitneembaar.

Bekende instapschoen van 
Ara in blauw en in midden-
bruin nubuck, op een brede 
H wijdte. Aan de zijkant zit 
elastiek en de voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sandalen van Ara op een brede 
H wijdte, in blauw en 

taupe nubuck, met een 
gesloten neus en een 

uitneembaar voetbed.

Op de Fushion 4 zool van Ara 
een hoog op de voet sluitende 
instapschoen en een sneaker. 

Beiden in zwart non woven, 
wat heerlijk zacht aan de voeten 

zit. Tel daarbij op de lamellen zool 
die de voet extra makkelijk laat 

lopen. De voetbedden zijn uitneembaar.

Deze klittenbandschoenen van Solidus zijn 
zeer geschikt voor een gevoelige brede voet. 
Op een extra brede K wijdte, met uitneem-
baar voetbed, in zwart en bruin leer.

Sneaker van 
Solidus met 
een zijrits in cognackleurig nubuck en een 
dikke zool. Daarvoor een sandaal van 
Solidus met een dichte teen en een klitten-
band over de wreef. Beiden op een brede H 
wijdte en met uitneembaar voetbed.

Slippers en sandalen van Solidus op een 
H wijdte, met uitneembaar voetbed. 
De slipper in bruin nubuck en de sandaal 
in grijs nubuck. De achterste sandaal heeft 
een passant (ring waar het klittenband 
wordt doorgehaald) en is afgezet met een 
zachte rand.

Slippers van Rohde met een voetbed en 
verstelbare klittenbanden, in leer of nubuck. 
Daarbij een bekende sandaal met dichte teen 
in nubuck met suède.

Jacoform, ‘het loopwonder uit Denemarken’ zoals het ook wel genoemd 
wordt, is ontwikkeld door Jorgen Keller.
Wat maakt deze schoen zo bijzonder? De schoen biedt alle ruimte voor 
de tenen, die daardoor vrijuit kunnen bewegen, wat de doorbloeding ten 
goede komt, dit is een zogenaamde ‘6-tenen schoen’. De schoen heeft 
geen hak, u staat en loopt dus alsof u op uw blote voeten loopt. Het lo-

pen wordt vergemakkelijkt, 
door een kleine afschuining 
bij de hak en bij de tenen.
Van binnen een flexibele 
viltlaag, die zich vormt naar 
de stand van uw voet.
Nu ook mogelijk met uit-
neembaar voetbed in zwart 
leer voor dames en heren.

1. Schuinte voor natuurlijke af- en aanzet
2. Luchtkamers waardoor zool licht en verend is
3. Nullijn
4. Schoen sluit hoog op de wreef, tong is gepol-
sterd en lekker zacht
5. Vilt onder de voorvoet, waardoor heerlijk 
zacht
6. Voldoende teenruimte in hoogte en breedte

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Veel van onze herenschoenen zijn 
geschikt voor uw eigen steunzool.



Mephisto, het supergemakkelijke loopwonder uit Frankrijk. Mephisto 
schoenen zijn over de hele wereld een begrip. De collectie is in de loop 
der jaren omvangrijker geworden en behelst vele maakwijzen en uit-
voeringen, wij horen vaak van nieuwe klanten, dat zij niet wisten dat de 
collectie zo groot is. Waar wij veel schoenen van Mephisto heel het jaar 
door op voorraad hebben, hebben wij ook elk seizoen nieuwe model-
len. Mephisto maakt ook leuke kwalitatieve sneakers voor heren, die 
ook nog eens fantastisch lopen. Met Mephisto krijgt u nog echt waar 
voor uw geld, want het zijn nog steeds goede schoenen die ambachte-
lijk gemaakt worden.

Sneaker van FinnComfort in blauw nubuck met een 
witte zool. De schoen biedt veel ruimte bij de tenen 
en is gemaakt op een bredere leest ca H wijdte. 

De kurken voetbedden zijn uitneembaar.

Schoenen van FinnComfort in bruin leer met een veter, de voor-
ste heeft een handgenaaide zool en is gemaakt op een 
ca K wijdte. De achterste is op de Finnamic groep, 
waarbij de zolen een extra afwikkeling hebben. 
Beiden hebben veel ruimte bij de tenen en een 
uitneembaar voetbed.

Ook voor heren hebben 
wij diverse leesten tot 
zeer breed toe.

Sneaker van Mephisto in blauw nubuck met een 
fantastische pasvorm, die al jaren bij ons een topper 
is en dat is niet voor niets, lekker lopen op een 
goede schoen: dat is Mephisto eigen. De zolen zijn 
uitneembaar.

Sneakers van Mephisto in cognackleurig leer met blauwe details 
en in blauw leer met suède en grijze details. Juist als u een 

vlotte schoen zoekt die én lekker loopt én een goede 
kwaliteit biedt, zou u deze eens moeten proberen, 

want daar staat Mephisto om bekend. De voet-
bedden zijn uitneembaar.

Deze sneakers van Mephisto hebben 
allemaal een rits aan de zijkant, zodat ze 

makkelijk uit en aan te trekken zijn. 
De achterste in blauw leer met suède en met 

cognac details is gemaakt op een extra brede 
leest. De voetbedden zijn uitneembaar.

Als u de voor-
delen van de 
oudste en 
duurste maak-
wijze aan de voet wilt 
beleven, dan zijn Mephisto 
Goodyear- schoenen precies 
wat u zoekt. Want Mephisto voegt een loopdimensie 
toe door de schuimrubber tussenzool.  Vanaf de bin-
nenzool tot aan de speciale veters komen alleen de 
beste natuurlijke materialen in aanmerking. Al direct 
bij het passen voelt u dat Mephisto’s ‘lekker zitten’.

Sportief en toch ook een beetje 
gekleed en dan ook nog voor een 

aangename prijs, zeker voor de 
begrippen van Mephisto. 

In zwart en bruin 
leer, met uitneem-

baar voetbed.

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

Deze loafers van Mephisto hebben we  in 
zwart en bruin leer, ze sluiten hoog op de 
voet voor een goede pasvorm, zijn licht 
van gewicht, met een zacht verende zool en 
uitneembaar voetbed.

De Barracuda is een oude getrouwe, 
die wij regelmatig 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.      

Klittenbandschoen van Mephisto  in zwart met bruin 
op een brede leest. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sandaal van Mephisto die aan alle kanten 
met een passant en klittenband is te verstel-
len. De passant is een oogje waardoor je de 
klittenband aanhaalt en hem dus strakker 
en met één hand kunt verstellen.

Sandaal en slipper van 
FinnComfort in blauw 

nubuck, die aan alle 
kanten te verstellen zijn en 

een handgenaaide zool 
hebben. De kurken 

voetbedden zijn uitneembaar.

Deze sandalen van FinnComfort heb-
ben een dichte hiel en bij de achterste is 

ook de teenpartij dicht. Beiden zijn 
met klittenband te verstellen en 

ze hebben een uitneem-
baar voetbed.

Sandaal van FinnComfort 
uit de Finnamic groep, 
waarbij een extra afwik-
keling in de zool zit, 
maar daarbij wel stabiliteit 
biedt. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Extra brede schoenen van Meindl 
in zwart leer, rondom gepolsterd en 
veel ruimte bij de tenen. Dit maakt 
dat het een comfortabele schoen is 
die heerlijk loopt. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Superbrede Zweedse muil van 
FinnComfort in een ca Kplus 
wijdte, in taupe leer 
met een kurken 
uitneembaar 
voetbed.

Klittenbandschoen van Ganter op 
een extra brede K-wijdte, zonder 
neuskap en zeer geschikt voor 
gevoelige voeten. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Gijs, de herenschoenen van de makers van Durea. 
Puur Hollandse vakmanschap van smal tot breed met 
uitneembaar voetbed. Gijs groeit gestaag en de reacties van 
klanten zijn erg goed en onze twee heren, Martin en Peter, 
lopen er zelf op en zijn er ook zeer tevreden over. Ze zijn stevig 
waar ze dat horen te zijn (met name de hielpartij), maar ook 
comfortabel zacht aan de voet. Kom het zelf ervaren!

Deze sneaker 
van Harris is 

gemaakt uit de 
mooiste leersoorten, de 

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

Sneakers van 
Australian, de voor-

ste in grijs leer met 
suède met wit en de ach-

terste in blauw suède met leer en 
witte paspoils. Beiden hebben een perforatie 

print en een uitneembaar voetbed.

Sneakers van Australian in blauw 
en cognackleurig leer met 
suède. Aan de zijkant 
zit een rits, waar-
door de schoen 
makkelijk aan en 
uit te trekken is.
De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Sneakers van Australian 
blauw en cognac 
leer met suède en 

polster bij de hielen. 
Aan de zijkant zit 

een witte band ter 
versiering. 

De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Helioform maakt nu ook snea-
kers voor mannen! Gewoon in 
zwart leer, maar ook in een 

leuke crocoprint in blauw 
en cognac. Gemaakt 
op een brede 
H wijdte, met een 

uitneembaar voetbed.

Ook in de geklede sector 
maakt Harris mooie aparte 
exclusieve schoenen, zoals 
deze brogues schoen in di-
verse tinten bruincom-
binatie.

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

Teenslippers 
van Olukai, 
kenmerkend 
zijn de mooie 
verfijnde 
leersoorten en stiksels. 
Ze hebben een comfortabel 
voetbed.

Sneakers van Xsensible met het beroemde blokje in 
het geleng, waardoor de schoen makkelijk afwikkelt, 

op een brede H-wijdte. Nu met een stabielere zool 
in blauw suède met nubuck en een witte zool. Aan de 

zijkant zit een rits waardoor hij makkelijk 
aan en uit te trekken is. De voetbed-

den zijn uitneembaar.

Wij bieden veel keuze 
in modieuze en 
comfortabel lopende 
herenschoenen en veel 
hiervan zijn geschikt 
voor uw eigen 
steunzolen.

Sneakers van Gijs waarvan de twee voorste op een 
Go zool met extra afwikkeling. Beiden op 

een brede H en extra brede K wijdte. 
De achterste is in blauw leer met bruine 

details op een G-wijdte en een extra 
brede K-wijdte. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Ook Gijs heeft een nieuwe moderne dikke zool, op een 
brede H wijdte en een extra brede K wijdte. Uiteraard zo-
als we gewend zijn van Gijs met een prima pasvorm. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Gijs in cognac suède met aan 
de achterzijde een fantasieprint, op een 
G wijdte en een extra brede K wijdte. 

Daarachter een sneaker met een spiegel in 
groen geprint suède op een brede H-wijdte. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Geklede schoenen 
van Gijs in diverse 

kleuren. Zwart leer, 
groen en bordeaux uitpoets 

leer, allen op een extra brede 
K wijdte. Blauw gevlamd leer op een 

brede H-wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Geklede veterschoen van Gijs op een 
extra brede K-wijdte, in een wit met 
zwarte print en een lichte zool. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

In dezelfde wit met zwarte print hebben 
we ook deze geklede schoen, waarbij de neus 

wat spitser is. Gemaakt op een brede H wijdte waar-
bij de voetbedden uitneembaar zijn.

Inmiddels bekende geklede schoenen 
van Gijs in zwart of cognac leer,
 met uitneembaar voetbed.  
We hebben ze in diverse 
wijdtematen.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Deze sportieve boots en veterschoenen in zwart en 
bruin gevet leer van Panama Jack hebben wij 
al jaren in de collectie. Dit is natuurlijk niet voor 
niets, gewoon een dijk van een 
schoen die tegen een stootje 
kan. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Extra brede brogues schoen van Lloyd op een 
K wijdte, in zwart en midden bruin leer. De voet-
bedden zijn uitneembaar.



Barefoot lopen, daar valt wat over te zeggen. Het zal niet voor iedereen geschikt zijn en ja, het is wel de 
meest natuurlijke manier van lopen. Op lange termijn zijn er nog geen onderzoeksresultaten over. Als je 
eraan wilt beginnen bouw het dan langzaam op en kijk hoe het lichaam reageert.  Er zullen spieren en 
pezen aangesproken worden die lang weinig of niet gebruikt zijn. Wat sowieso fijn kan zijn is als je een 
stuk hebt gelopen om ze dan aan te doen en zo je voeten in een natuurlijke stand te brengen en zo ook je 

voetspieren te trainen, want opgesloten voeten worden lui. Ook is dat goed voor 
je bloedsomloop.

Diverse wandelschoenen van Lowa voor mannen, achteraan staat 
de Renegade mid in grijs met blauw nubuck met GTX. Deze 

zijn er ook in een extra smalle leest! Dan is er de 
Walker 4-daagse schoen in zwart en blauw nubuck 
met tex, maar ook de Ferrox Nijmegen in lichtge-

wicht mesh met tex en natuurlijk de oude getrouwe 
Renegade in bruin nubuck. Allen hebben een uitneem-

baar voetbed.

Ook voor dames is er volop keus in Lowa wandelschoenen 
zoals de Ferrox GTX Nijmegen en de Locarno
in nubuck met Goretex, De Strato Evo in 
zwart nubuck en de Renegade mid in zwart 
en groen nubuck, ook in extra smal zwart 
nubuck verkrijgbaar. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Wij hebben de pure freedom van Meindl, die van boven bijna als 
een sok zitten, maar wel een heel buigzame zool hebben. U kunt 
ze opgekruld in het zakje heel makkelijk meenemen. Voor dames 

en voor heren.

De Vakuum van Meindl wordt ‘het pasvorm-wonder’ 
genoemd. Dit is de eerste boot waar MFS in is gemaakt, 

dit is een foam, wat zich na 3 minuten geheel naar de 
voet vormt, maar ook altijd weer in de oorspronkelij-

ke vorm terugkeert. Snel daarna zijn ook ook 
andere modellen van MFS voorzien. We 

hebben ze voor heren en dames. Ze vallen 
in de B categorie en hebben een Vibram 

zool. De voetbedden zijn uitneembaar.

Dit is de Utah voor dames en voor heren 
in bruin gevet nubuck met mesh. Gevoerd 
met GTX in de AB Categorie. Rondom de 
enkels is de boot gepolsterd.

Nieuw bij ons is het wandel-
schoenen merk Lomer zoals 

deze goedpassende wandel-
schoenen 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 
groene gemêleerde stof 
met gele accenten. De zool 
heeft een extra afwikkeling 
die het lopen vergemakke-
lijkt. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Leuke wandelboot van Lomer met een 
extra brede teenpartij, uit een stuk leer 

gemaakt in het rood. De boot heeft een 
Vibram zool en een uitneembaar 

voetbed.

Fijne wan-
delschoenen 

van Meindl met een lange veter-
sluiting waardoor die goed aan de 

voet is te verstellen. Ook geschikt 
voor dagelijks gebruik met stevige 

zool en uitneembaar voetbed. Voor 
heren in donkergrijs nubuck met 
leer gevoerd en in bruin nubuck 

meåt GTX. Voor dames in lichtgrijs 
nubuck met GTX. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Damesboot van Meindl met 
Identity leer op een normale 

leest, waarbij de voet-
bedden uitneem-

baar zijn.

Boots van Meindl, beiden 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 maak-
wijze. De voetbedden zijn uitneem-
baar. Van Identity leer is exact te achter-
halen waar het vandaan komt.

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 Philadelphia van Meindl is een fijne 
wandelschoen die we al jaren in de 
collectie hebben, op een extra brede 
J wijdte voor dames en heren, met 
veel ruimte bij de tenen en een 
uitneembaar voetbed. Ze zijn 
gevoerd met Goretex, dus wind- en 
waterdicht.

Dit zijn de Chaco voor 
heren in een 
groen combi 
met bredere 
banden of 
in het zwart 
met gekruiste 
banden.

Chaco is ook een nieuw merk bij ons 
wat ook de voeten veel vrijheid geeft 

en een vernuftig systeem heeft 
om de bandjes goed om de 
voeten te laten sluiten. Ze 
hebben een heerlijk voet-

bed. Voor dames in verschil-
lende uitvoeringen.

De Journey van Meindl voor dames en heren op 
een gebroken leest, dwz smaller in de hielpar-

tij. Deze boot heeft een versnelde afwikkeling 
wat het lopen makkelijker maakt. De 

voetbedden zijn uitneembaar.
De Meindl Glasgow is een extra bre-

de ca een K wijdte herenschoen op de 
comfort fit groep van Meindl, met kurken 

uitneembaar voetbed met memory-
foam, wat zich aan de voet aanpast.

Boots van Meindl gevoerd 
met Goretex, dus wind- en 
waterdicht, in bruin nubuck 
met suède voor heren. In grijs 
nubuck met suède voor dames. 
Ze zijn licht van gewicht een 
prima boot voor het dagelijkse 
gebruik. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sneakerboot en sneaker van Meindl 
gemaakt uit Identity leer, een lekker 
stevig lopende alledaagse schoen 
die ook een uitneembaar voetbed 
hebben.

De voorste schoen, de Lugano van Meindl is gemaakt 
op een extra brede leest met veel ruimte voor de 

tenen. Dit zijn schoenen, die goed te gebruiken 
zijn voor het dagelijks gebruik, maar 

daarnaast ook prima zijn om op te 
wandelen. 

De achterste, de Laredo, heeft een vibram 
zool, die te verzolen is. Deze is bijzonder 
soepel in het dragen, we hebben hem in 

grijs nubuck en hij is gevoerd met Goretex.  
De voetbedden zijn uitneembaar.

Bergwandelschoen van Meindl in de 
AB-categorie, waarbij de voet wordt 
omsloten door het MFS-schuim, 
wat ervoor zorgt dat de drukpun-
ten verminderen. Het mfs schuim 
past zich door de lichaamswarmte 
geheel aan de voet aan. De schoen 
heeft een dynamic voetbed, waarbij het 
geleng ondersteund wordt en wat de voetspieren 
traint en de voorvoet ontlast.  De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Voor wie de pure freedom nog een stapje te ver is, maar 
wel graag plat wil lopen als op blote voeten en zo min 

mogelijk gestuurd wilt worden met lopen daar is de 
lago voor ontwikkeld. Een nog steeds 
buigzame zool maar wel wat steviger 

en de hak geheel op de nullijn. We 
hebben ze voor dames

 en voor heren.


