
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 griepverschijnse-
len 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
Ook in onze nieuwe winkel is daar niets 
aan veranderd! De service is zelfs alleen 
maar uitgebreid door de verwezenlijking 
van twee podologie-ruimtes, een wandel-
schoenen oefenheuvel-pad en een klan-
tentoilet. Inmiddels is er ook een medisch 
pedicure (www.medpes.nl) werkzaam naast 
een orthopedisch schoenmaker en twee  
registerpodologen, die al wat langer bij ons 
werken. Kortom: u kunt met veel proble-
men bij ons terecht.

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. Hiervoor komen mensen van 
ver naar ons, omdat ze bij ons veel keus 
hebben. 
Natuurlijk mag u rustig rondkijken en schoe-
nen passen, maar we vragen u zoveel moge-
lijk bij elkaar te gaan zitten i.v.m. corona.

Welkom in onze 
vernieuwde ruime 
winkel met twee
podologie-ruimtes 
en een extra grote
bergwandelhoek.
We adviseren u 
graag!

Think is terug met de Aida leest waarbij de 
hak qua vorm iets veranderd is. Maar het 
lekker lopen is als vanouds. Leuk bij veel te 
dragen en lekker met een veter te verstellen. 
We hebben ze in zwart en donkerrood leer 
                                            met een fantasieprint. 
                                                De voetbedden zijn
                                                            uitneembaar.

Zwarte boot van Xsensible op een G wijdte 
en in wit leer op een brede H wijdte. 
Natuurlijk met de extra 
afwikkeling en uitneem-
baar voetbed. Beiden 
hebben een rits om ze 
makkelijk aan en uit 
te trekken.

Stoere Bikerboots van Verhulst op een extra 
brede K wijdte, in zwart en cognac leer en 

in  
                                                                    taupe suède. 
                                                              De voet-

bedden zijn uit-
neembaar.

            

Boots van Durea op de Go leest met aan de 
zijkant een rits zodat ze makkelijk aan en uit 
te trekken zijn. In zwart leer op een smalle 
E wijdte, een brede H wijdte en een extra 
brede K wijdte. In blauw suède op een 
brede H wijdte en in 
groen suède op een 
G wijdte.

Stoere boots van Panama Jack, de voorste 
in cognac gevet nubuck met een bruine 
zachte kraag. Daarachter 
een zwarte in gevet leer
en polster bij de enkels 
met een stevige 
profielzool. 
De voetbed-
den zijn uit-
neembaar.

Geklede veterschoen van Gijs in 
bruin-combinatie met een croco-print, 

op een extra brede K wijdte.
De voetbedden zijn uit-

neembaar.

Halfhoge westernlaarzen 
van Wolky in zwart en 

cognac gevet leer. De voet-
bedden zijn uitneembaar.

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.

Rutten: ouderwets advies en kwaliteit! 
Met de kwaliteit van vroeger en het comfort 
van nu, dat is hoe wij onze collecties selec-
teren. We willen een schoen waar de prijs/
kwaliteit-verhouding van 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 uit-
neembaar voetbed, zodat u uw eigen 

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 uitneembaar 
voetbed.
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Pumps van Ara, allen op 
een brede H wijdte op de 
leest Graz. Dit is een leest 

die Ara al jaren met groot succes 
maakt en inmiddels hebben ze ook 

allemaal een Highsoft voetbed, waarop u 
heerlijk zacht loopt. Aan u de keus of u een lager uitge-

sneden pump wilt of een die hoger op de voet valt en 
daardoor altijd een beter slot geeft.

Hoog op de voet gesloten instappers 
van Ara, waarvan de voorste op
een brede H wijdte in zwart 
leer i.c.m een print. De schoen 
heeft een lage sleehak en aan de 
zijkant zit elastiek.  De achterste 
is er in zwart Hydro suède met 
mesh en een elastieken band over 
de wreef. Deze schoen is zacht aan de 
voeten en heeft een comfortabele lamel-
lenzool. Beide schoenen hebben een uitneem-
baar voetbed.

Nieuw bij 
Panama Jack zijn 
deze sneakerboots 
in cognac en wit leer met een kraag bij de enkel. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Stoere boot van Panama Jack met een stevige 
blokhak en profielzool in middenbruin gevet leer. 

De hak lijkt hoger dan die is door de plateauzool. 
Ook in zwart verkrijgbaar. De voet-

bedden zijn uitneembaar.

Xsensible, de schoen met het blokje waar je makkelijker 
op afwikkelt en waarin veel strechmateriaal is verwerkt 

voor de gevoelige voeten. In zwart en blauw op een 
G wijdte en in zwart en bruin op een brede H wijdte. 

Allen hebben aan de zijkant een rits waardoor ze 
makkelijk aan en uit te trekken 

zijn en ze hebben een 
uitneembaar 

voetbed.

Bijna lange laars van Panama 
Jack in zwart en bruin gevet leer 
met een warme vacht. U kunt ze 
ook omslaan waardoor de laars 
korter wordt en je de vachtrand 

ziet. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Deze boots hebben we in diverse kleuren en 
zijn gevoerd met een lamsvacht dus heerlijk 
warm. De voetbedden zijn uitneembaar.

Zwarte boot van 
Xsensible op een 
G wijdte en 
in wit leer 
op een 
brede H wijdte. 
Natuurlijk met de 
extra afwikkeling en 
uitneembaar voetbed. 
Beiden hebben een rits om ze makkelijk aan 
en uit te trekken.

Bikerboots van Helioform op een brede H wijdte. 
De voorste in zwart leer met 
een dikke zool en een slangen-
print op de tong. Daarachter in 
groen gevet suède met 2 ritsen. 
De derde is er in cognac leer 
met 2 ritsen. 
De achterste is er in 
zwart gevet nubuck 
in combinatie met een 
print. Allen hebben een rits en 
een uitneembaar voetbed.

Bikerboots van Gabor, de voorste 2 in 
zwart en cognac leer met een kraag 

op een G wijdte. Daarachter 
met grovere zolen een H en 

een F wijdte in zwart leer. 
Allen hebben een uitneem-

baar voetbed.

Comfortabele boot van Ara die we al een 
aantal jaren in de collectie hebben, in zwart en 

rood leer. Gemaakt op een G wijdte, met aan 
de zijkant een rits waardoor hij makkelijk 

aan en uit te trekken is. De voet-
bedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Gabor, 
waarbij de achterste 
2 op de Rolling soft 
leest gemaakt zijn, in zwart 
nubuck met 2 ritsen en in 
cognac combinatie suède met 
1 zij-rits. De rolling soft loopt zacht en 
licht en helpt bij de afwikkeling. 
De voorste is op een dikkere moderne zool, 
in zwart suède met bruine details en een wit met zwarte zool. 
Alle voetbedden zijn uitneembaar.

Deze Bikerboots van Gabor zijn wat gekleder 
en zijn gemaakt op een G wijdte. We heb-

ben ze in zwart leer en zwart kreuklak. 
De voetbedden zijn uitneem-

baar.

Korte laarsjes van Gabor met 
een klein hakje in zwart en 
bruin leer op een F wijdte.
De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Sneakerboot van Gabor op de 
Rolling softleest van Gabor, 

in cognac nubuck. De boot heeft 
een lichtgekleurde zool en een rits 

aan de binnenzijde. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Sneaker-
boot van Helioform in zwart leer 
met suède en lak en een fijne print. 
Gemaakt op een brede 
H wijdte. Aan de zijkant zit een rits 
waardoor hij makkelijk aan en uit 
te trekken is. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sneakers van Helioform in groen 
gevet suède met een croco-print en 
in zwart leer met suède met lak en 
een leopard-print op een brede 
H wijdte. In zwart leer met suède 
en lak met een crocoprint op een 
extra brede K wijdte. Allen heb-
ben een uitneembaar voetbed en 
2 ritsen aan de zijkant en een extra 
afwikkeling.

Bikerboots van Helioform 
op een extra brede 

K wijdte. Allen in leer met 
2 ritsen en een uitneembaar 
voetbed, waarbij de voorste 

in combinatie op de hiel en 
aan de achterzijde een 

slangenprint heeft.

Toch netjes en een lage hak? Dat is waarom 
keer op keer dit korte laarsje van Helioform 
zo’n succes is. In zwart en blauw leer op 
een brede H wijdte en dit jaar nieuw 
ook in zwart leer op een brede 
K wijdte. De zolen zijn van Pu 
en de hak is bijna plat. Door het 
uitneembare voetbed zijn ze ook 
geschikt voor uw eigen steunzool.

Korte laarzen van Helioform met 2 rit-
sen waardoor hij makkelijk aan 

te trekken is. Op een brede 
H wijdte in zwart leer met 

een fantasie-print en in 
bruin suède. In een extra brede 

K wijdte in zwart leer met suède en croco- 
details. De voetbedden zijn uitneembaar.
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2 Dat lopen een plezier kan zijn!

Volg ons op facebook en twitter 
en blijf van de laatste nieuwtjes 
op de hoogte!



Apart zoals Think altijd is: deze boot in 
grijs leer of het korte laarsje in groen suède, 
beiden met oker-accenten. De zool is zeer 
soepel in het dragen en de voetbedden zijn 
uitneembaar.

Boots van Think met een lage aparte hak in zwart 
en cognac gevet leer. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Deze boot van Think heeft een hogere hak die hoger 
lijkt dan hij is door de plateauzool die eronder zit. 
Gemaakt in cognac gevet leer waarbij de voetbed-
den uitneembaar zijn, dus geschikt voor eigen 
steunzool.

Bandschoen van Hassia op een wijdte K, 
in zwart suède met op de schuine 

band strass steentjes. De band-
schoen heeft een klein hakje en 

een uitneembaar voetbed.

Luxe sneaker van Hassia op een 
extra brede K wijdte, in zwart 
leer in combinatie met suède 
en lak. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Veterbandschoen van Think in zwart en 
donkerrood leer op de bekende Aida 
leest met een apart klein hakje. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Geklede boot van Hassia in bruin suède met 
croco-details op een brede H wijdte. De boot 

heeft een bijna platte hak en aan de binnen-
zijde een rits. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Boot in zwart en in roestbruin suède en 
sneakers in zwart leer met suède en in 
blauw nubuck van Hartjes. Allen zijn 
gemaakt op een extra brede K wijdte 
en met een uitneembaar voetbed. 
Een rits zorgt ervoor dat je ze makkelijk 
aan en uit kunt trekken.

Lerora, het jonge zusje van Durea, maakt kwalitatieve 
progressieve modische schoenen en boots. Zoals deze 

boot in bruin suède op een brede H wijdte en korte laars 
in zwart leer op een extra brede K wijdte, met 

vier gespen en een rits. Beiden hebben een modi-
sche hak. De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Lerora in zwart leer op een brede 
H wijdte en cognac suède op een extra brede 
K wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.

Aparte bikerboot van Lerora in zwart geschubd leer op een 
G wijdte. De boot heeft een flinke blokhak en een 

uitneembaar voetbed.

Extra brede 
sneaker van Ganter 
op een I wijdte, in donkercognac suède met aan de 
zijkant een rits. De schoen is met name geschikt voor 
gevoelige voeten. De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakerboot van Ganter in zwart leer met 
bij de hiel een grove 

croco-print en suède 
inzetten. Gemaakt op 

een G wijdte, met aan 
de zijkant een rits. 

De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Sneaker in zwart leer en boot in roestbruin 
suède, beide met de leuke spikkeltjeszool 
op een brede H wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Deze boot en veterschoen van Hartjes zijn gemaakt op 
een superbrede M wijdte. Speciaal 

gemaakt zonder naden over de voorvoet 
met heel veel ruimte bij de tenen. In de 

zool zit een speciale afwikkeling, waar-
door het lopen vergemakkelijkt wordt. 

Ze zijn met name geschikt voor mensen 
met probleemvoeten, zoals reuma en 

diabetes. De voetbedden zijn uitneembaar.

Deze boots van Hartjes zijn wat gekleder en hebben 
een klein hakje. In zwart nubuck op een brede 
H wijdte en in roestbruin suède op een 
G½ wijdte. De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Sneakers van Hartjes, de voorste in 
roestbruin suède en de middelste in 
zwart leer, beide op een G½ wijdte, 
met een zijrits. De achterste heeft een 
glad voorblad van nubuck en is gemaakt op 
een G wijdte. De voetbedden zijn uitneem-
baar.

Sneakers van Hartjes met een soepele zool in 
zwart en blauw nubuck op een G ½ wijdte. 

Aan de zijkant zit een rits waardoor hij 
makkelijk aan en uit te trekken is.

De voetbedden zijn uitneembaar.
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3Dat lopen een plezier kan zijn!

Heeft u problemen met voeten, enkel, knie, heup of rug?

Soms is dit te verhelpen met een paar goede schoenen of een paar ondersteu-
nende of stabiliserende steunzolen. Ook daar kunt u bij ons voor terecht. Bij ons 
werken twee registerpodologen, Carola en Peter, die u graag van dienst zijn en als 
dit nodig is eventueel ook een onderzoek kunnen doen.

Hoe gaat een onderzoek?
Na een uitgebreide intake waarbij we de klachten inventariseren etc. beginnen we 
bij de voeten. Waarbij we kijken waar in de voet eventueel de klacht zich bevindt 
en zo ook gelijk gewrichten kunnen testen. 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 als dit nodig is worden er zolen gemaakt. Deze zolen worden handma-
tig vervaardigd. Uiteraard zit er ook een nacontrole bij.



Alle  hier afgebeelde schoenen en laarzen 
zijn geschikt voor uw eigen steunzool.

Op de leest Wally worden deze 
boots gemaakt. Ze zijn door 

de fijne pasvorm, die 
ook meer ruimte bij de 

tenen biedt, inmid-
dels ook een vast item 

binnen onze collectie. De voorste 
in zwart, groen en oker nubuck met aan de 

zijkant een rits. Daarachter een iets hoger vallende boot in 
zwart gevet nubuck. De voetbedden zijn uitneembaar.

Bikerboot met een stevige 
platte hak van Wolky, met 
een polster rond de enkels. 
In zwart en rood leer en in 
bruin gevet suède. 
De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Bikerboots van Wolky met een stevige blok-
hak in zwart, groen, cognac en naturel gevet 
leer. De voetbedden zijn uitneembaar.

Halfhoge laars van Wolky in zwart 
en donkerrood suède, op de leest 
Wally met veel ruimte bij de tenen. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Aparte korte laarsjes van Wolky op een 
iets hogere sleehak in bruin en zwart leer. 

Door de 2 ritsen zijn ze makkelijk aan 
en uit te trekken. De voet-

bedden zijn uitneembaar.

Leuk apart zijn deze 
halfhoge laarzen van 
Wolky, in zwart en 
rood leer. 
De laars heeft een rits aan 
de binnenzijde en een 
sierrits aan de buiten/
achter zijde. 
De laars heeft een iets 
hogere sleehak en een 
uitneembaar voetbed.

Ook Wolky komt 
weer met een 
nieuwe wandel-
boot. Gemaakt 
in zwart en oker 
nubuck. Over de 
voorvoet lopen geen naden 
en de boot heeft een stevige 
profielzool. De voetbedden zijn uitneembaar.

De nieuwe e-walk 2.0 van 
Wolky heeft een zool met 

veel afwikkeling, 
wat het lopen voor 

velen makkelijk 
maakt. We hebben 

ze als een sneaker met rits 
aan de zijkant, in zwart en 

blauw leer met stretch suède. Maar 
ook als boot in zwart en donker-
rood met stretchsuède. De voet-

bedden zijn uitneembaar.

Slippers van Wolky  die nog steeds niet weg te denken zijn 
uit de collectie. De voorste met een asymmetrische rand 
in rood nubuck en ook in zwart leer, de achterste met een 
mocassinrand in groen suède en 
ook in zwart leer. 
De voetbedden 
zijn uitneem-
baar.

Boots van Wolky in zwart gevet nubuck of in groen 
nubuck met een gebreide rand bij de enkels. 

De boot heeft een stevig profiel en 
een lage hak. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Wandelschoenen van 
Lowa, zowel hoog als 

laag, geheel nubuck of graag met 
mesh, het is allemaal mogelijk in di-

verse kleuren en uitvoeringen. Allen met een 
goede profielzool en een uitneembaar voetbed. 

Gemaakt voor vele kilometers wandelplezier.

Nieuwe wandelschoen 
van Meindl voor dames 
en heren in het zwart 
met grijze details. 
De schoen heeft een 
speciale  vetersluiting genaamd BOA. 
Deze kan met 1 hand vast en los gemaakt worden. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Veterschoen van Meindl in roze suède 
gevoerd met GTX, met een stevige 

profielzool en een uitneembaar 
voetbed. Geschikt 

voor vele kilometers 
wandelplezier.

Kijk ook eens 
op onze webshop, 
waar u kunt 
sorteren op maat 
en kleur. 
Wij bezorgen 
niet afgeprijsde 
artikelen gratis! 
bij u thuis.

Met deze boots is Wolky ooit in een najaar 
doorgebroken en dat ze nog steeds 

in de collectie zitten zegt wat 
over de pasvorm. De boot heeft 

een heerlijke zool en is er in 
zwart en blauw 

nubuck. 
De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Sportieve boots 
van Wolky in 
mocassin-stijl, 
in zwart en bruin 
nubuck. 
De boot is wat soepeler 
met dragen en heeft een 
stevige zool. De voetbedden zijn uitneembaar.
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Deze boots zijn op een mocassin maak-
wijze gemaakt, waardoor ze soepel in het  

lopen zijn. In zwart en donkerrood
 leer met een uitneem-

baar voetbed.



Al jaren een bestseller, want je 
kunt ze wel lekker met een 
veter verstellen, 
maar ze zijn ook 
wat gekleder. 
De voorste dit jaar in zwart 
suède i.c.m. een fantasieprint 
op een brede H en een extra brede K wijdte. Dezelfde 
is er ook in een cognac croco-print op een extra brede 
K wijdte. Daarachter een boot met een fantasieprint 
en 2 gespen bij de hiel en een zilverstuk bij de hiel en de 
teen op een wijdte G en een brede H wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

De Go zool 2.0 zou het zelfde moeten lopen als de eerste Go zool. 
In de praktijk zit er een miniem verschil in. Waarschijnlijk loopt hij 
net wat anders doordat de zool wat dikker is. De Go zool is een 
innovatieve zool die sturing geeft aan de voet en de voet ontlast. 
Hierdoor wordt het lopen vergemakkelijkt. 
Ze zijn ook lichter van gewicht.

Op de moderne chunky Go zool 2.0 hebben we deze vlotte 
boots op een extra brede K wijdte. In zwart suède in 
combinatie met een fantasieprint en in cognac 
suède. De voetbedden zijn uitneembaar.

Durea heeft ook dit najaar weer moderne sneakers 
met de chunky Go zool. In cognac suède en in zwart 
suède i.c.m. een print op een G wijdte. In zwart met 
een lichte zool op een brede 
H wijdte. In cognac met 
groen en taupe op een 
extra brede K wijdte. 
De voetbed-
den zijn 
uitneem-
baar.

Boots van Durea met 
extra afwikkeling, 

de voorste in cognac 
suède op een brede H 

wijdte en daarachter in 
zwart nubuck met een 

stretch bovenblad op een 
extra brede K wijdte. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Citywalker boot in zwart geprint nubuck met een 
fantasieprint op een H wijdte en in blauw leer met een 
fantasieprint op een extra brede 
K wijdte. Deze leest heeft een wat 
stijvere zool met afwikkeling en is 
met name geschikt voor 
mensen met problemen 
bij het teengewricht. 
De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Klittenbandschoen van Xsensible op een 
brede H wijdte. Gemaakt van leer met 
een croco-print in combinatie met stretch 
suède. Door de stretch suède is deze schoen 
heel fijn bij gevoelige voeten. Bij de teen-

partij is extra ruimte en de hak is 
ca 2,5 cm. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Zowel de boot als de schoen is geschikt 
voor extra brede voeten. De schoen is 
aan alle kanten erg zacht, in een 
ca M wijdte. De boot is er in zwart 
nubuck op een ca I wijdte. De voet-
bedden zijn uitneembaar.

De Finnamic van Finn Comfort is een 
vaste waarde in onze collectie. 

Hij heeft heel veel teenruimte, een 
zgn 6 tenen-schoen. Daarnaast heeft 

de schoen als voordelen: de stabiliteit en 
de zool die extra afwikkelt. We hebben nu een 

zwarte met een rits aan de zijkant en een bont-
gekleurde. De voetbedden zijn uitneembaar.

Dit najaar: Volop keus in 
leuke trendy Bikerboots in 
diverse wijdte-maten!

Deze boots van Durea 
hebben extra ruimte 

bij de tenen en een 
rits aan de zijkant. 

In cognac op een 
smalle E wijdte 

en in groen op een 
extra brede 

K wijdte, beide gemaakt 
in nubuck. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Extra brede boots van Durea, de achterste in zwart leer, 
de middelste een sneakerboot in zwart suède i.c.m. een 
fantasieprint, beide op een K plus wijdte. De plus staat 
voor dat er een extra uitneembare zool onder het voet-
bed ligt waardoor je nog 
meer ruimte krijgt. De voorste 
is een gekledere boot in een 
zwarte fantasieprint 
met een witte rand 
langs de zool op 
een superbrede M 
wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar.
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Sneakers van Durea met 
aan de zijkant een rits, 

in blauw suède met een 
lakrandje op een G wijdte 

en in cognac suède met een 
lakrandje op een brede H wijdte 

en een extra brede K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Durea, beide in 
blauw suède met een rits en een 
uitneembaar voetbed. De voorste 
is op de Go leest die wat lichter 
van gewicht is en hij heeft 
bovendien de speciale 
zool die het lopen verge-
makkelijkt.

Bikerboots van Durea in zwart leer 
op een E wijdte. In zwart leer 
met een croco-print  op een 
extra brede K wijdte. 
In cognac leer met 
een croco-print 
op een brede H 
wijdte. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Als je toch graag een wat 
hogere hak wilt is dit de 

ideale boot van Durea, want 
door de plateauzool lijkt de 

hak hoger dan hij is. In zwart 
leer op een G en extra een 

brede K wijdte. In cognac leer 
op een brede H wijdte en in 

bruin suède op een extra brede 
K wijdte. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Deze boot van Durea met een lamsvacht 
rand maakt Durea al langer, maar blijft 
een topper. Natuurlijk nu ook weer hele-
maal in door de bikermode. In zwart leer 
op een wijdte G en een extra brede 
K wijdte en in bruin gevet suède op 
een brede H wijdte. 
De voetbedden zijn uit-
neembaar.

Modische, iets gekledere boots van 
Durea in cognac suède op een G en een 

extra brede K wijdte en in zwart 
suède op een brede H wijdte. 

Aan de buitenzijde zitten 
twee studs en de voetbed-

den zijn uitneembaar.

Lange laarzen 
van Durea in 

zwart en cog-
nac suède, met 
een iets hogere 
hak, die hoger 

lijkt door de 
plateauzool die 

eronder zit.



Sneakerboots van Solidus in diverse leesten 
en uitvoeringen. Allen hebben een uitneembaar 

voetbed en een rits aan de zijkant zodat ze makkelijk 
aan en uit te trekken zijn.

Al deze schoenen en boots hebben stretch in de voorvoet en 
ze zijn zeer geschikt voor extra gevoelige voeten. Veelal 

hebben ze ook extra brede leesten. Door 
stretch-materiaal te verwerken wordt een 

schoen altijd slapper met dragen. 
Laat u dan ook goed 

adviseren door 
ons wat voor u de 

beste keus is. 
De voetbedden 

zijn uitneem-
baar.

Smalle of 
brede voeten? 
Wij bieden 
keus in een 
ruim scala
aan wijdtes: 
van smal tot 
extra breed! 

Bikerboots van Solidus op een H plus/K wijdte, 
dit is een nieuwe leest van Solidus en hij 
wordt zo omschreven. Ook wij moeten 
afwachten hoe hij exact gaat vallen, 
vermoedelijk er tussen in. 
We hebben ze in zwart leer, zwart 
lak en cognac leer en de voetbedden zijn 
uitneembaar.

Boots van Solidus op een smalle F wijdte, in zwart leer. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Geklede boot in cognac nubuck en zwart 
kort laarsje met 2 ritsen in zwart nubuck 

met een suède golfjes-print. Beiden op een 
extra brede K wijdte, ze hebben een klein 

hakje en een uitneembaar voetbed.

Boot van Verhulst waarbij de hakken wat hoger 
zijn. Zoals de voorste met een stoere blokhak in 
zwart leer met een rits aan de zijkant. Of de ach-
terste, een wat gekledere boot, in zwart suède. 
Beiden op een brede H wijdte en met 
een uitneembaar voetbed.

Kort enkellaarsje van Verhulst in 
zwart en middenbruin leer op een 

extra brede K wijdte. Aan de 
zijkant zit een fantasie-print. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakerboot van Verhulst op een K plus 
wijdte, in zwart en taupe suède 
met aan de zijkant een croco-
print. Aan de zijkant zit een rits 
en de voetbedden zijn uitneem-
baar.

Bikerboot van Verhulst met een 
rits aan de binnenzijde en een 

sierrits aan de buitenzijde. 
In zwart leer op een brede H en 

een extra brede K wijdte. 
In zwart leer met een print op een 
extra brede K wijdte. In cognac 

leer op een extra brede K wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Bandschoen van Verhulst in zwart leer 
met een schuine band en een klein hakje. 

Gemaakt op een brede H wijdte en een 
extra brede K wijdte. De voetbedden 

zijn uitneembaar.

Pantoffels van Hartjes in grijs en 
donkerrood vilt, met 

een uitneembaar 
voetbed. 

Ze zijn met 
klittenband 

te verstellen.

Dames pantof-
felslippers van 
Hartjes met 
een uitneem-
baar voetbed. 
De voorste is verstel-
baar met een klittenband.

Wat verkopen wij in de winter aan pantoffels? Tot voor een paar jaar 
terug waren er geen pantoffels met een uitneembaar voetbed en koos 

men al gauw voor een open slipper of sandaal, zoals de verstelbare 
slippers van Solidus met 2 of met 3 klittenbanden. Inmiddels is er meer 

keus in dichte pantoffels of slippers, zoals de achterste drie in vilt. 
Als slipper in het blauw of een rode pantoffel met een klittenband, of 

geheel dicht met een klittenband in het grijs. Allen op een 
extra brede K wijdte en met een 

uitneembaar voetbed.

Deze schoenen zijn allen gemaakt op de Hedda leest van Solidus. Deze leest 
heeft een gebroken wijdte, dwz aan de hielpartij smaller dan bij de voor-
voet. Het is ook een leest die prima zit aan een knokige voet. 
De instapper in middengrijs op een J wijdte, waarbij langs 
de rand elastiek zit voor een nog beter slot. De middelste in 
grijs-combinatie met een klittenband op een smalle F wijdte. 
De achterste in zwart leer met een print op een J wijdte. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Solidus met moderne chunky 
zolen van Solidus, op een brede H wijdte 

in brique en rood suède en in zwart en 
middenbruin op een extra brede K wijdte. 

Aan de zijkant zit een rits waardoor ze makkelijk 
aan en uit te trekken zijn. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Superbrede boots van Solidus op een M wijdte en met een uitneem-
baar voetbed. De voorste in zwart leer heeft een rits en een veter. 
De achterste heeft klittenbanden en omdat deze boot ver en wijd 
open gaat is hij erg geschikt voor superbrede voeten.

Sneakers van Solidus met een rits aan de zijkant en een 
uitneembaar voetbed. De voorste in grijs combinatie 

leer met suède en een fantasieprint op een extra brede K 
wijdte. In het midden met een iets hogere hak in blauw 

leer met suède en een fantasieprint op een brede 
H wijdte. De achterste in bordeaux nubuck met leer en lak 

op een brede H wijdte. In deze stijl hebben we ook in zwart 
leer in combinatie met een fijne print ook een smalle F wijdte en 

een J wijdte op een gebroken leest, dwz smaller in de hiel.

Sneakers van Solidus met een dikkere zool en aan de 
zijkant een rits. De voorste in grijs croco-lak, de mid-
delste in zwart nubuck met een fantasieprint aan de 

zijkant op een extra brede K wijdte. De achterste is een 
vegan schoen op een extra brede K wijdte.
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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 met 
bruin suède met nubuck. Aan de zijkant zit een rits 

waardoor hij makkelijk aan en uit te trekken is. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

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 lichtgewicht mesh met tex 
en natuurlijk de oude getrouwe Renegade in bruin 
nubuck. Allen hebben een uitneembaar voetbed.

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. (Een zogenaamde 6-tenen schoen). 
• De schoen heeft geen hak, u staat en loopt dus alsof u op uw blote voeten loopt.

• Het lopen wordt vergemak-
  kelijkt, 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 uitneem-
   baar voetbed, in zwart leer voor 
   dames en heren.

Superbrede Zweedse muil van 
FinnComfort in een ca K-plus wijdte, 

in taupe leer met een kurken uitneem-
baar voetbed.

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

Beide schoenen van Solidus hebben een rits en zijn 
lichter van gewicht en soepel in het dragen dragen. 
De voorste in bruin nubuck op een extra brede 
K wijdte. De achterste in zwart suède op een 

H wijdte en een superbrede M wijdte. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Klittenbandschoenen van Solidus in bruin leer op 
een brede H wijdte en in zwart leer op een extra 
brede K wijdte. De voetbedden zijn uitneem-
baar.

Nieuwe wandelschoen van Meindl voor dames en heren, in het 
zwart met grijze details. De schoen heeft een speciale 

vetersluiting genaamd BOA. Deze kan met 1 hand 
vast en los gemaakt worden. De voetbedden zijn 

uitneembaar.

Sneakerboot en sneaker van 
Meindl gemaakt uit Identity leer. 

Dit zijn lekker stevig lopende 
alledaagse schoenen die ook een 
uitneembaar voetbed hebben.

Deze boot wordt in een gelimiteerde oplage gemaakt op de 
Zwiegenäht maakwijze. Dit is een van de oudste maakwijzes 
waarbij er nog met de hand genaaid wordt, zowel aan het 
overleer als aan de zool en dit biedt veel stevigheid. Ook 
levert het een lange levensduur. De boot is verder 
geheel glad in bruin gevet leer. De voetbed-
den zijn uitneembaar.

Boots van Meindl, beiden in bruin Identiy leer. 
Van Identity leer is exact te achterhalen 
waar het vandaan komt. 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.

Meer wandelplezier? Laat u goed adviseren over de juiste 
lengte- en breedtemaat van de wandelschoenen.
Wij hebben een oefenheuvel, waarop u kunt testen!

Wij hebben wandelschoenen 
van smal tot breed en veel van 
onze schoenen zijn geschikt 
voor uw eigen steunzool!

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

waarna snel ook andere modellen ermee werden 
voorzien. Mfs is een foam, dat zich na 3 minuten geheel 

naar de voet vormt,  maar ook altijd weer in de 
oorspronkelijke vorm terugkomt. We hebben ze 

voor heren en dames. Ze vallen in de 
b categorie en hebben een Vibram zool. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

De Meindl Bruneck is gemaakt op de extra brede 
Comfort fit leest ca K plus en heeft geen naden over 
de voorvoet. Onder het voetbed ligt een extra zool 
waardoor er nog meer diepte en breedte gecreëerd kan 
worden. De schoen heeft een stevige profielzool en een 
uitneembaar voetbed.

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 dagelijks gebruik, maar daarnaast ook prima 

om op te wandelen. De achterste, de Laredo, heeft een 
vibram zool, die te verzolen is. Ze zijn bijzonder soepel 
in het dragen. We hebben hem in grijs nubuck en hij is 

gevoerd met Goretex. De voetbedden zijn uitneembaar.

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

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

Deze sneaker van Ganter is gemaakt op een K/L wijdte. Hij is 
zeer zacht, ook bij de neuspartij en daardoor geschikt voor 

brede gevoelige voeten. Aan de zijkant zit een rits 
waardoor hij makkelijk aan en uit te trekken is. In grijs 

nubuck met een uitneembaar voetbed.

Sneaker van Ganter op een brede 
H wijdte, in blauw nubuck met 
grijze details. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Dat lopen een plezier kan zijn!
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Voor alle in deze krant afgebeelde modellen geldt: levering onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Gijs: de herenschoenen van de makers van 
Durea.  Puur Hollands vakmanschap van smal 
tot extra breed, met uitneembaar voetbed. 
Gijs groeit gestaag en de reacties van klanten zijn 
erg goed. Ze zijn stevig waar ze dat horen te zijn 
(met name de hielpartij), maar ook comfortabel 
zacht aan de voet. Kom het zelf ervaren!

Wij hebben herenschoenen t/m maat 50!

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 voet-
bedden zijn 
uitneembaar.

Geklede veterschoen van Gijs 
in bruincombinatie met een 
croco-print, op een extra brede 
K wijdte. De voetbedden zijn 
uitneembaar.

Geklede schoenen van Gijs in diverse kleuren. In zwart leer, 
in groen en bordeaux uitpoets-leer, allen op een extra 
brede K-wijdte. In blauw gevlamd leer op een brede 
H-wijdte. De voetbedden zijn uitneembaar.

Hier een groepje van Gijs uit de Go 
groep, waarbij er een sturing 

in de zool zit. De voorste in 
cognac leer op een brede 

H wijdte en nu ook op een 
semi orthopedische superbrede Kplus wijdte 

in blauw leer, op een normale zool. In zwart leer op 
een extra brede K wijdte. Daarachter een boot in zwart leer op een 

extra brede K wijdte. De sneaker erachter is er in blauw leer met een 
geschubde print en cognac bij de hielpartij, op een G wijdte en een 

extra brede K wijdte. De voetbedden zij uitneembaar.

Nieuwe sneakers van Gijs met aan de zijkant een rits, in zwart met grijs 
op een brede H wijdte en in bruin combinatie op een extra brede 
K wijdte. Daarachter een Gijs met een chunky zool 
in zwart leer met mesh met een fanta-
sieprint op een brede H wijdte en 
een extra brede K wijdte. De 
voetbedden zijn uit-
neembaar.

Inmiddels bekende geklede schoenen van 
Gijs in zwart of cognac leer met uitneembaar 

voetbed. We hebben ze in diverse wijdtematen.

Extra brede brogues schoen van 
Lloyd op een K wijdte, in zwart en 
middenbruin leer. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Boot en sneaker van Lloyd met comfortabele 
zolen op een ruimvallende F wijdte. 

De sneaker is er in blauw met bruin 
suède met nubuck en oker details. 

De boot heeft een speciale zool voor 
eindeloos wandelplezier. De voet-

bedden zijn uitneembaar.

Sneakers van Lloyd op een wijdte F die ruim 
uitvalt, met schokabsorberende zolen en 
met een uitneembaar voetbed. De voorste 
is licht van gewicht in bruin leer met 
suède, daarachter in blauw met wit 
leer met suède. De voetbedden 
zijn uitneembaar.

Deze sneaker van Harris is gemaakt 
uit de mooiste leersoorten, de exclu-

siviteit straalt ervan af. We hebben 
ze in blauw- en cognackleurig leer. 

De voetbedden zijn uitneembaar.

Last van voeten, knieën of rug? 
Soms helpt een paar goede schoenen, maar 
ondersteunende zolen kunnen ook nodig 
zijn. Maak eens een afspraak met een van 
onze registerpodologen.

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

Sneakerboot van Mephisto 
in bruin-combinatie gevet 
leer, met bij de enkels een 

zachte polstering. De boot 
heeft een stevige profiel-

zool en de voetbedden zijn 
uitneembaar.

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.

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.

Sneaker en sneakerboot van Mephisto in zwart met grijs leer in 
combinatie met suède. Aan de zijkant zit een rits waardoor 
hij makkelijk aan en uit te trekken is. Daarachter op de zelfde 
leest een zwarte boot in leer met suède met aan de binnenzij-
de een rits. De voetbedden zijn uitneembaar.

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

Dit jaar heeft Australian de collectie uitgebreid met een 
bredere leest, zoals deze sneaker in een brede H wijdte, 
in blauw leer met suède en cognac details. Aan de 
zijkant zit een rits waardoor hij makkelijk 
aan en uit te trekken is. Bij de hielpartij zit 
een grove croco-print. 
De voetbedden zijn uitneembaar.

Semi geklede boots van Australian, 
zowel sportief als bij wat netjes te 

dragen in diverse combinaties.
De voetbedden zijn uitneembaar.

Sneaker of geklede schoen? Het zit er een beetje 
tussen in, dus het gemak van een sneaker en 

heel goed te dragen bij wat gekleeds. 
In cognac leer met uitneembaar voetbed.

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 omvat vele maak-
wijzen en uitvoeringen. Wij horen vaak van nieuwe klanten, dat 
zij niet wisten dat de collectie zo groot is. Veel schoenen van 
Mephisto hebben we het hele jaar door op voorraad, maar 
we hebben ook elk seizoen nieuwe modellen.
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 ambachtelijk gemaakt worden.

8 Dat lopen een plezier kan zijn!
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