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“Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik, 
insgelijks, u ook, a’j ‘t zien van dizze kant.”



TROTS OP HET NOORDEN!
Daniël Lohues zingt in zijn lied ‘Hier kom ik weg’ het 
volgende: “Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze 
elders in het land. Dan zeg ik: insgelijks, u ook, a’j ‘t 
zien van dizze kant.” Iedere Noorderling kan zich wel 
herkennen in deze tekst. Of: “als je wat wilt moet je 
in het westen van het land zijn. In het Noorden valt 
toch niks te beleven?” Wij als nuchtere Noorderlingen 
weten natuurlijk veel beter. In de coronatijd merkte heel 
Nederland wat het Noorden te bieden heeft: de ruimte, 
de rust, de gastvrijheid, de nuchterheid en natuurlijk 
de prachtige natuur. Daarom is het thema van ons 
najaarsmagazine trots op het Noorden!

Ik ben Stijn Rolink en ik ben verantwoordelijk voor de 
marketing van Schutrups. Samen met het team doen wij 
ons best om elk seizoen een inspirerend magazine te 
leveren aan jou als lezer. In dit thema hebben wij weer 
genoeg bijzondere en inspirerende verhalen voor jou 
verzameld. Lees in het magazine over: het belang van 
personeel opleiden in onze organisatie om zo de kennis 
in de regio vast te houden, het podium wat wij aan 
scholieren bieden die stage komen lopen op verschillende 
afdelingen, de bijdrage die onze Noordelijke voetbalclubs 
leveren in de maatschappij en de mooiste plekken van het 
Noorden.

Naast deze thematische artikelen hebben wij natuurlijk 
ook samen met onze inkoop weer de nieuwste trends 
van dit najaar geselecteerd. De trends en onze collectie 
voor dit najaar zijn verrassend. Voorheen zagen we vooral 
veel sobere kleuren, maar dit najaar mag je opvallen 
met meer kleur en opvallende details. Naast deze 
trends hebben wij ook weer de nodige inspiratie op het 
gebied van gezondheid: van voetoefeningen tijdens het 
tandenpoetsen tot een heerlijk gezond recept van oud-
profwielrenster Janneke Ensing. Dit is nog maar het tipje 
van de sluier, dus ontdek alle inspirerende verhalen zelf.

Wat kan je dit najaar nog meer van ons verwachten? 
Evenementen! Eindelijk kunnen wij dit najaar onze 
evenementenagenda weer vullen. Bekijk de achterkant 
van dit magazine voor het complete overzicht met de 
gezelligste evenementen. Daarnaast zijn wij met zijn 
allen druk bezig om de winkel aan te pakken. Zo is de 
dameshoek en kinderhoek al veranderd en staat het 
vergroten van de wandelhoek bovenaan de planning. 
Op de achtergrond zijn wij ook bezig met het verder 
digitaliseren en automatiseren van onze processen. Zo 
kunnen wij als Schutrups in de toekomst jou als klant 
nog beter en persoonlijker helpen en adviseren. Ook het 

samenwerken met andere bedrijven is en blijft belangrijk 
voor Schutrups om de continuïteit van het bedrijf te 
waarborgen. Lees hier meer over in het artikel Zakelijk 
Inside.

Schutrups staat nooit stil! Maar het belangrijkste voor ons 
is dat wij onze klanten kunnen helpen met het lekker laten 
lopen. Dat kan je dit najaar weer van ons verwachten. 
Ons complete team staat voor je klaar om je persoonlijk 
advies te geven over schoenen en/of steunzolen. Wij 
kijken uit naar een gezellig najaar en hopen je (weer) 
te verwelkomen in Exloo of bij onze externe voetzorg 
locaties!
   -  Stijn Rolink

“Schutrups staat nooit stil! Maar 
het belangrijkste voor ons is dat 
wij onze klanten kunnen helpen 

met het lekker laten lopen. “

Stijn Rolink is sinds drie jaar werkzaam bij 
Schutrups. Hij is vanuit stagiair uitgegroeid tot eind 
verantwoordelijke voor de marketing!
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SEIZOENTRENDS
Benieuwd naar wat de trends zijn voor het komende 
seizoen? In de aankomende pagina’s zet Schutrups 
de trends van het najaar 2022 voor jou op een rij. Dit 
betekend: high-top sneakers, bikerboots en veel meer! 
In allerlei verschillende materialen, kleuren en printjes. 

Er is één soort laars wat je nu veel voorbij ziet komen: 
de chuncky boot met stootrand. Deze combinatie van 
verschillende materialen en kleuren creëert een speels 
effect. 

STOOTRAND

Een mooi paar kniehoge laarzen mag deze winter 
niet ontbreken in jouw garderobe. De lange laars 
komt in allerlei uitvoeringen, van heel klassiek in glad 
donkerbruin leer tot super stoer in zwart en met een 
grove platformzool. Zolang de laars maar tot de knie (of 
zelfs erover) komt. Zo’n kniehoge laars staat fantastisch 
onder een rok of jurk. Je hoeft niet bang te zijn voor 
koude benen, want die worden lekker omhuld door de 
laarzen. De perfecte schoen voor in het najaar dus!

KNIELAARZEN

GABOR LAARS PANNA/ SCHWARZ
204,95

GABOR LAARS CHINO/ SCHWARZ
164,95

GABOR BOOT CLACEDCALF
184,95
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Voor liefhebbers van de hogere modellen zal dit muziek in 
de oren zijn, want dit jaar zijn de High-top sneakers een 
trend! Het mooie is dat je er alle kanten mee op kunt. Deze 
schoenen zijn niet alleen trendy, maar bieden je voeten 
ook de juiste steun. 

HIGH-TOP SNEAKER

Het is niet voor het eerst dat deze schoenen een 
trend zijn. Dit schoentype was eerder al geliefd bij 
skinheads ( jaren zeventig), punkers ( jaren tachtig) 
en grungeliefhebbers (eind jaren tachtig en jaren 
negentig). Maar dit jaar kunnen ze ook niet ontbreken 
in je kledingkast! Door het hoge draagcomfort is geen 
enkele andere laars zo makkelijk te combineren. Verder 
heb je er, door het tijdloze design, jarenlang plezier van, 
lekker duurzaam! 

BIKER BOOTS

Een trend die ons nog niet gaat verlaten, zijn de 
diamantjes, glitter- en metallic details. Dit zie je ook 
komend seizoen regelmatig terugkomen in de sneakers. 
De combinatie van chique en comfort gaan zo perfect 
samen. 

METALLIC DETAILS

VAN BOMMEL FLORIS SPORT SNEAKER IGGI
229,95

DUREA 9758 BOOT ZWART PALMIRA
259,95

VA
N

 B
O

M
M

EL  N
O

PPI SILVER
209,95

DR. MARTENS JADON BLACK POLISHED SMOOTH
229,95
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https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/sneakers/van-bommel-noppi-silver-g
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KLEURENTRENDS
Het najaar staat natuurlijk bekend om haar typische 
winterkleuren: bruin en zwart. Maar dit najaar gaan 
we veel meer zien! De typische winterkleuren zijn 
natuurlijk veel aanwezig, maar zo treden petrol blauw, 
winter white en vrolijke kleuren meer op de voorgrond 
dit seizoen. Het fijne aan dit soort kleuren is dat ze bij 
vrijwel iedereen altijd goed staan, wat natuurlijk altijd 
mooi meegenomen is bij een trendkleur.

WINTER WHITE
Winter White is een zacht, haast 
voelbaar wit. Deze klassieke, 
seizoenloze tint is veelzijdig, 
waardoor een item in deze 
modekleur lang meegaat.

DUREA 9758 BOOT BEIGE
259,95

VAN BOMMEL FLORIS SPORT SNEAKER NOPPI
199,95

G
A

B
O

R
 EN

KELLA
ARS LATTE

164,95
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R
A

FT RH
O

N
D

A SC
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299,95
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PETROL BLAUW

KLEURRIJK

Een kleur die we al langer in de trendboeken 
voorbij zien komen, is petrol blauw. Petrol 
is een universele kleur. Het is een kleur die 
iedereen eigenlijk wel staat. Heel handig dus 
als je weinig tijd hebt om over je outfit na te 
denken!

Groen, rood, helblauw, fuchsia. Deze kleuren gaan 
we in het kleurenpalet voor het najaar veel zien. Je 
kunt ze combineren met neutrale kleuren of typische 
winterkleuren (bruintinten, donkerblauw). 

VAN BOMMEL FLORIS SPORT SNEAKER IGGI
229,95

VAN BOMMEL FLORIS SPORT SNEAKER NOPPI
199,95

XSENSIBLE GOLDEN GATE LADY COLOR MIX
219,95

GABOR SNEAKER BOTIGGLIA/ PETROL
134,95
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mode
l:

Pisco

https://www.schutrups.nl/shop/dames/?p=1&o=1&n=12&s=18


mode
l:

Pisco

JC
 SO

PH
IE PARIS C

O
AT BLU

E
129,95

FINN COMFORT FINNSTRETCH CAINO SCHWARZ
209,95

DUREA 9755 BOOT KHAKI/FLORA/TAUPE
239,95

TIP VAN SCHUTRUPS
Verzorg je schoenen goed, zo 

verleng je de levensduur van je 
schoenen.

DUREA SNEAKER TALPA/FLORA/LAVAGNA
229,95

10DAYS MINI POUCH PAISLEY BLACK
24,95

HARTJES RAP SHOE SCHWARZ/PLATIN
119,95
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https://www.schutrups.nl/shop/dames/?p=1&o=1&n=12&s=18
https://www.schutrups.nl/shop/dames/kleding/jassen/jcsophie-paris-coat-blue
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/veterschoenen/finn-comfort-finnstretch-caino-schwarz
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/boots/durea-9755-boot-khaki/flora/taupe-h
https://www.schutrups.nl/shop/dames/onderhoud/
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/sneakers/durea-sneaker-talpa/flora/lavagna-k
https://www.schutrups.nl/shop/dames/accessoires/tassen/10days-7-mini-pouch-paisley-black
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/sneakers/hartjes-rap-shoe-schwarz/platin-k
https://www.schutrups.nl/shop/detail/index/sArticle/4037


https://www.schutrups.nl/shop/dames/?p=1&o=1&n=12&s=27
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DUREA 9722 BOOT COCONUT
249,95

FINN COMFORT FINNAMIC IKEBUKURO NERO ARGENTO
249,95

FINN COMFORT LADYLINE OVIEDO NERO
209,95

WALDLAUFER H-SERENA LOAFER SCHWARZ
129,95

XSENSIBLE MILTON TAUPE COMBI GX
229,95
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NOOIT MEER WACHTEN?
Maak dan een online afspraak! 

https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/veterboots/durea-9722-boot-coconut-h
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/veterschoenen/finn-comfort-finnamic-ikebukuro-nero-argento
https://www.schutrups.nl/shop/dames/kleding/blouses/10days-woven-shirt-pique-latte
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/veterboots/xsensible-milton-taupe-combi-gx
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/veterschoenen/finn-comfort-ladyline-oviedo-nero
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/instappers/waldlaeufer-h-serena-loafer-schwarz-h
https://www.schutrups.nl/maak-een-afspraak/
https://www.schutrups.nl/maak-een-afspraak/


ZAKELIJK INSIDE
WAT KAN SCHUTRUPS BETEKENEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN?

Veiligheid, vitaliteit en productiviteit op de werkvloer, 
dat is waar Schutrups Works voor staat. Het doel is 
om prestaties te verbeteren en klachten te voorkomen. 
Duurzame inzetbaarheid van het personeel en minder 
ziekteverzuim vinden wij dan ook heel belangrijk; iedereen 
is natuurlijk gebaat bij gezonde en fitte medewerkers.

Klachten en ziekteverzuim voorkomen
Veel mensen onderschatten het belang van voeten 
in dit verhaal en dat terwijl daar juist veel winst op te 
behalen valt. Daarom benaderen we dit vanuit onze 
expertise in de voetzorg. Vroegtijdige signalering van 
stand- en houdingsafwijkingen, goed schoeisel en 
klachtenbehandeling kunnen dan ook veel voordeel 
opleveren. Door mensen bewust te maken van goede 
voetverzorging en goede schoenen, voorkomen we 
klachten vroegtijdig. Natuurlijk is voorkomen beter dan 
genezen. Ziekteverzuim is bewezen minder als gevolg 
van interventie van Schutrups Works. Onze programma’s 
zijn daarom echt een meerwaarde voor organisaties met 
mensen die veel staan en lopen.

Schutrups Works biedt meerdere oplossingen die het 
lopen en staan tijdens het werk comfortabeler maakt. 
Allereerst doen wij een nulmeting aan de hand van 
een screening op locatie. Zo voeren wij een voet- en 
houdingsonderzoek uit. Tijdens de screening kijkt onze 
podoloog naar de stand van de voeten, de knieën, de 
bekkenstand en het gehele lichaam. Verder wordt de 
beenlengte gemeten en de voetstand en het looppatroon 
worden gecontroleerd. Daarnaast worden er functionele 
biomechanische voetentests uitgevoerd. Op basis van 
deze analyse wordt er uiteindelijk een passend advies 
gegeven.

Schutrups is er niet alleen voor jou als consument 
maar ook voor de zakelijke markt. Zo zorgen wij voor 
fit en vitaal personeel! Goede zorg voor de voeten 
is natuurlijk erg belangrijk voor de gezondheid van 
de medewerkers. Zo zorgt Schutrups Works voor 
werkzolen, werkschoenen en vitaliteitsprogramma’s op 
de werkvloer. Hiermee helpen we om ziekteverzuim te 
voorkomen. Dit kan ook in de vorm van een paar goede 
schoenen als uniek ‘kerstpakket’. Als ondernemer kun 
je hiervoor gebruik maken van de werkkostenregeling 
(WKR). Lees snel verder!

“Nieuwe medewerkers worden bij indiensttreding 
door Schutrups gescreend en wanneer er werkzolen 
worden gemaakt, is er een periodieke controle. 
Schutrups ontzorgt hierbij door adequaat te 
handelen en ons actief te benaderen wanneer de 
controle uitgevoerd moet worden.”
      - Hiab Benelux BV

Screening bij Hiab Benelux BV

“Onze logistiek medewerkers staan en lopen veel. 
Om te voorkomen dat ze met lichamelijk klachten te 
maken krijgen, hebben wij contact opgenomen met 
Schutrups Works. Wij zijn erg tevreden over het werk 
dat Schutrups Works geleverd heeft!”   
          - Corlido Group

12  |  Schutrups 



Een uniek kerstcadeau voor jouw medewerkers
De laatste jaren ontvangen we steeds vaker bedrijven die 
hun medewerkers een paar schoenen laten uitzoeken als 
kerstcadeau. Goede comfortabele schoenen zijn namelijk 
erg belangrijk en voorkomen voet- en houdingsklachten 
op de werkvloer. Als bedrijf kun je hiervoor gebruikmaken 
van de werkkostenregeling (WKR). Dit houdt in dat je als 
werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers 
kunt geven. Hier vallen de kerstpakketten ook onder; je 
mag onbelast vergoedingen geven mits het totale bedrag 
binnen de vrije ruimte blijft. Zo hebben we al verschillende 
medewerkers van meerdere bedrijven blij gemaakt met 
een uniek kerstcadeau. 

Ook een keer wat bijzonders 
geven tijdens de feestdagen?
 Kom dan langs bij ons in de winkel voor

 meer informatie.

 Schutrups  | 13



BLACKSTONE DWAYNE YG01 KAMBALA GREEN
169,95
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179,95

GREVE 7299 FURY COCONUT FLORENCE
219,95

BLACKSTONE WG81 TAUPE
159,95

https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=117
https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=183
https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=117
https://www.schutrups.nl/shop/heren/schoenen/sneakers/greve-7299-fury-coconut-florence
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Y
99,95

VAN BOMMEL 50087 CREPI GREEN
239,95

XSENSIBLE SWX6 BLACK
214,95

GREVE 7299 FURY SELVA FLORENCE
219,95

SHOP OP 
WWW.FCSTPAULI.NL

https://www.schutrups.nl/shop/heren/schoenen/veterschoenen/van-bommel-50087-crepi-green-h
https://www.schutrups.nl/shop/heren/schoenen/sneakers/xsensible-swx6-black-jx
https://www.schutrups.nl/shop/heren/schoenen/sneakers/greve-7299-fury-selva-florence
https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=183
https://www.fcstpauli.nl/
https://www.fcstpauli.nl/


ONZE NOORDELIJKE VOETBALCLUBS IN DE MAATSCHAPPIJ

Dat wij trots zijn op ‘onze’ voetbalclubs FC Emmen 
en FC Groningen, is inmiddels wel duidelijk. En dat 
niet alleen omdat beide clubs op het hoogste niveau 
spelen. Beide clubs leveren namelijk ook hun bijdrage 
aan de maatschappij. Zo organiseert FC Emmen 
Naoberschap tijdens het voetbalseizoen dertien vaste 
maatschappelijke projecten en houden ze zich ook 
bezig met projecten die op het eerste gezicht minder 
met voetbal te maken hebben. FC Groningen wil de 
komende jaren de bewegingsarmoede oplossen in het 
verzorgingsgebied. Kortom, beide clubs houden zich 
bezig met maatschappelijke projecten en laten zien 
dat ze betrokken zijn in de samenleving.

FC Emmen is meer dan alleen een voetbalclub. Daarom 
wil het zich met FC Emmen Naoberschap meer dan ooit 
profileren als een club die een bijzondere plek inneemt 
in de samenleving: “We willen de mogelijkheden van 
een regionale, professionele voetbalorganisatie en de 
grote impact van het voetbal gebruiken om aandacht 
te besteden aan sociaal-maatschappelijke projecten en 
initiatieven. Kortom, niemand buitenspel!”

 Maatschappelijke projecten
Tijdens het voetbalseizoen organiseert FC Emmen 
Naoberschap dertien vaste maatschappelijke
 projecten. Voorbeelden hiervan zijn een 
OldStars team dat in binnen- en buitenland 
meedoet met Walking Football toernooien 
en twee G-voetbalteams die tegen andere
 lubs Strijden. FC Emmen Naoberschap 
organiseert ook projecten die op het 
eerste gezicht weinig met voetbal te 
maken hebben. Hier gebruikt het de
 bekendheid van FC Emmen om 
maatschappelijk het verschil te maken. 

Scoren in Drenthe
In het afgelopen half jaar van het vorige
 voetbalseizoen gingen vijftien jongeren en 
jongvolwassenen uit de Arbeidsmarktregio 
Drenthe aan de slag met hun persoonlijke 

ontwikkeling. Onder begeleiding van jobcoaches van USG 
Restart en medewerkers van FC Emmen Naoberschap 
joegen zij hun ultieme doelen na: het vinden van een 
passende opleiding of baan. 

Het resultaat mocht er zijn, want inmiddels hebben negen 
van de vijftien deelnemers een geschikte opleiding of 
werk(ervarings)plek gevonden. Ook voor de overige zes 
deelnemers ziet de toekomst er rooskleurig uit. Onder 
begeleiding van de jobcoaches van USG Restart krijgen 
zij nog wat langer de tijd om de laatste stap naar een 
opleiding of werk(ervarings)plek te maken. Vanwege 
de positieve resultaten van de eerste editie van Scoren 
in Drenthe, krijgt het project een vervolg in het nieuwe 
voetbalseizoen.

FC Emmen School
FC Emmen krijgt het gehele voetbalseizoen door veel 
vragen vanuit het onderwijs om een bijdrage te leveren 
aan een specifiek lesprogramma of thema. Daarnaast 
onderneemt FC Emmen regelmatig initiatieven voor het 
(basis)onderwijs. Om de vraag vanuit het onderwijs en het 
aanbod vanuit FC Emmen beter te structureren, konden 
basisscholen sinds het voetbalseizoen 2021/2022 een FC 
Emmen School worden.

Basisscholen die graag een FC Emmen School worden, 
krijgen een uitgebreid aanbod van activiteiten die een 
bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke 
thema’s. De activiteiten vallen onder drie pijlers: educatie, 

ER IS MEER DAN VOETBAL

FC EMMEN WIL MEER ZIJN DAN 
ALLEEN EEN VOETBALCLUB!



gezondheid en sportparticipatie. De activiteiten zijn 
samengevoegd tot een menukaart. Scholen hebben de 
mogelijkheid om per klas en schooljaar een keuze te 
maken uit de activiteiten.

Zo komen FC Emmen-spelers voorlezen in de klas, 
verzorgt FC Emmen een gymles, wordt er aandacht 
besteed aan pesten, discriminatie en verantwoord gamen 
door middel van een workshop, maar staat er ook een 
wedstrijdbezoek aan een thuiswedstrijd van FC Emmen 
op het programma.

SAMEN DE STRIJD AAN TEGEN 
BEWEGINGSARMOEDE 
FC Groningen heeft in haar beleidsplan 2020-2025 
Samen naar de Grote Markt naast een sportieve en 
commerciële ook een ambitieuze maatschappelijke 
ambitie omschreven. De Trots van het Noorden wil 
bewegingsarmoede oplossen in het verzorgingsgebied. 
Samen met partners uit het bedrijfsleven, samen met 
andere (top) sportclubs en samen met kennisinstanties. 
FC Groningen loopt voorop in Meer en Beter Bewegen. 
Manager Maatschappelijke programma’s Simon Cageling 
geeft een update. 

FC Groningen heeft de afgelopen jaren focus 
aangebracht in de maatschappelijke activiteiten door 
programma’s te ontwikkelen gericht op het tegengaan 
van bewegingsarmoede. Middels beweegprogramma’s 
als De Scholentour, FC Groningen OldStars, Fit met FC 
Groningen, Trainen in de Wijk en Sociale Activering, 
wordt ingezet op Meer en Beter bewegen in alle 
leeftijdscategorieën en verschillende segmenten van de 
samenleving. 

“We zijn nu twee jaar verder en hebben veel bereikt,” 
stelt Cageling. “Er zijn mooie plannen ontwikkeld die 
tegenwoordig structureel worden uitgevoerd. We 
inspireren verschillende doelgroepen om niet alleen 
meer, maar ook beter te gaan bewegen. De ambitie om 
bewegingsarmoede op te lossen hebben we nog lang 
niet gehaald, dat gaat ons als club ook niet lukken als we 
daarin alleen staan. We hebben partners nodig om samen 
te werken. Wat we als FC Groningen wel kunnen stellen, 
is dat we mensen van alle leeftijden de tools aanreiken om 
een beweegrijke toekomst te creëren.”

De volgende stap volgens Cageling is om de programma’s 
en initiatieven die worden gefaciliteerd aan elkaar te 
verbinden en partners uit het bedrijfsleven of uit de 
sportwereld te binden.

“We hebben altijd gezegd dat we de ambitie om 
bewegingsarmoede te bestrijden niet alleen kunnen 
behalen. Daarvoor moeten we samenwerken. Als we met 
elkaar optrekken, kunnen we gaan ageren in plaats van 
reageren. Bewegingsarmoede is een serieus probleem, 
wat we serieus moeten aanpakken willen we de volgende 
generatie behoeden voor een ongezonde toekomst.”

Volgens Cageling en FC Groningen ligt de gouden 
sleutel bij scholen en onderwijs. Middels de FC 
Groningen Scholentour worden tienduizenden 
basisschoolleerlingen bereikt, geïnspireerd en via een 
langdurig beweegprogramma aangezet tot meer en 
beter bewegen. “Bewegen en taal gaan hand in hand in 
de préfrontale cortex, het voorste deel van het brein. Dat 
is wetenschappelijk onderzocht. Bewegen op school is 
dus van groot belang voor de algehele ontwikkeling van 
kinderen. Onze scholentour is veel breder dan alleen 
voetbal, het gaat om breed motorische ontwikkeling en 
ook gezonde voeding is een belangrijk onderdeel.” 

“We hebben mooie samenwerkingen met partijen 
als Univé en kennisinstanties als de Rijksuniversiteit 
Groningen, Hanzehogeschool en het Alfa College en zien 
het bedrijfsleven aanhaken. Het platform is groeiende en 
iedereen die interesse heeft kan aanhaken. Door samen 
meer impact te maken, goed te blijven meten en kritisch 
naar de programma’s te blijven kijken, halen we het 
maximale eruit. Op naar een gezondere toekomst, voor 
kinderen, ouderen, studenten, mensen van middelbare 
leeftijd. Want niemand is ooit te oud om te beginnen met 
bewegen.”

Heeft u interesse om aan te haken bij één van onze 
programma’s? Stuur een mail naar 
maatschappelijk@fcgroningen.nl 
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Twins & Trackstyle 
specialiseert zich in álle 

kindervoeten in lengte- en 
breedtematen, van heel smal 

tot extra breed. Alleen de 
beste materialen worden 

gebruikt en dat ervaar je elke 
dag weer. Met Twins & 

Trackstyle staat jouw kind sterk 
in de schoenen!

Je bent hiervoor bij 
Schutrups op het juiste adres!

WAAROM IS HET OPMETEN VAN EEN
KINDERVOET ZO BELANGRIJK?

Kindervoeten groeien razendsnel. Wist je dat een 
kindervoet gemiddeld 1,5 cm per jaar groeit? Daarom is 
goed advies heel belangrijk. Een kind kan namelijk vaak 
zelf nog niet aangeven of iets wel of niet goed zit. Bij het 

maken van een verkeerde keuze kunnen er voetproblemen 
ontstaan. Dit kun je voorkomen door goede en passende 

schoenen te dragen. Kindervoeten zijn erg soepel, waardoor 
ze in te kleine of te grote schoenen makkelijk misvormen. 
Om die reden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze 
altijd goed passende schoenen dragen. Wij meten iedere 

voet nauwkeurig en denken met je mee om zo de perfecte 
kinderschoen te vinden. 

Ongeveer 60% van de 
mensen krijgt in zijn of 
haar leven te maken 
met voetklachten. De 
meeste voetproblemen 
ontstaan in de 
kindertijd. Met goede, 
stevige kinderschoenen 
krijgen de voeten alle 
kans om zich optimaal 
te ontwikkelen.

JAPIE DE SCHUTRUPS

https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/?p=1&o=1&n=12&s=77%7C78


Kinderschoenen

JAPIE DE SCHUTRUPS

TRACKSTYLE BOOT KLITTENBAND PATRICK PYTHON KHAKI
VANAF 134,95

GIGA SNEAKER MID LONG BEACH BLACK/TAUPE
VANAF 114,95

TRACKSTYLE BOOT PASCAL KLITTENBAND PYTHON OLIVE
VANAF 129,95

PIEDRO BOOT ZWART
VANAF 144,95

TWINS BOOT BRENDA BOOT BLACK
VANAF 134,95

TWINS BOOT FIEN FLEURIG BLACK
109,95

https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/meisjesschoenen/veterboots/twins-322625-boot-brenda-boot-black-3-5
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/meisjesschoenen/sneakers/twins-322602-boot-fien-fleurig-black-3-5
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/jongensschoenen/sneakers/trackstyle-322869-boot-klittenband-patrick-python-khaki-3-5
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/meisjesschoenen/veterboots/piedro-boot-zwart-2.5
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/jongensschoenen/sneakers/giga-g4011-sneaker-mid-long-beach-black/taupe
https://www.schutrups.nl/shop/kinderen/jongensschoenen/sneakers/trackstyle-322830-boot-pascal-klittenband-python-olive-3-5


ANNE-MAY | COMMERCIËLE ECONOMIE 

STAGIAIRES AAN HET WOORD

DAPHNE | COMMERCIËLE ECONOMIE 

Ik heb een half jaar met plezier stage gelopen bij Schutrups. Ik heb gekozen 
voor een stage bij Schutrups, omdat ik het een leuk en altijd gezellig bedrijf 
vind. Mijn interesses liggen bij marketing en schoenen en daarom paste 
een stage op de marketingafdeling van Schutrups perfect bij mij. Ik heb 
veel geleerd in het bedrijf en ga met veel nieuwe kennis beginnen aan mijn 
volgende schooljaar. Ik ben hier elke dag met plezier geweest en kijk terug 
op een leuke en leerzame tijd.

De afgelopen periode hebben wij meerdere stagiaires vanuit verschillende opleidingen binnen de muren 
van Schutrups gehad. En wij zijn trots op ze! Niet alleen hebben de stagiaires veel geleerd tijdens hun 

stageperiode, ook wij hebben veel geleerd van onze stagiaires. Dat is toch mooi? Jong en nieuw talent kijkt 
met een frisse blik naar de organisatie. Hierdoor komen wij ook weer op nieuwe ideeën en goede inzichten. 
Wij binden graag jonge mensen aan ons bedrijf, zo houden we de kennis in het Noorden! In dit artikel delen 

onze stagiaires hun ervaringen. Lees snel verder!

Vanaf februari 2022 heb ik vijf maanden stage gelopen bij Schutrups. Tijdens 
de stage heb ik me beziggehouden met een onderzoek over Pinterest. Eigenlijk 

was elke dag op kantoor anders, dit is wat het juist zo leuk maakt. Ook heb ik 
meegeholpen bij Schutrups Inside en hebben we een barbecue gehad met het 
personeel, dit was erg gezellig! Ik heb inmiddels mijn stage afgerond en ik kijk 

tevreden terug op deze periode. Ik heb enorm veel geleerd en ben dankbaar 
voor de leuke tijd bij Schutrups. Ik kom zeker nog eens langs!

Lijkt het jou ook leuk om stage te lopen bij Schutrups? Neem dan contact op via sollicitaties@schutrups.nl
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KIM | COMMERCIËLE ECONOMIE 
Ik heb bij Schutrups mijn afstudeerscriptie mogen schrijven, super leuk! Ik woon 
zelf in Exloo en ik ken Schutrups dus ook al heel lang, hoe leuk is het dan om 
de laatste fase van je studie bij zo’n leuk bedrijf te mogen afronden?! Schutrups 
kenmerkt zich door een huiselijke sfeer en gezellige enthousiaste collega’s, 
kortom een hele fijne en leerzame plek. Ik heb inmiddels mijn scriptie afgerond 
en ik ben dus afgestudeerd! Mijn stagetijd bij Schutrups is daarnaast zo goed 
bevallen dat ik hier inmiddels met veel plezier aan het werk ben.

LISA | MEDIAVORMGEVER
Voor mijn opleiding moest ik stage lopen als grafisch vormgever. In deze stage 
weken heb ik heel veel mogen creëren voor Schutrups. Zo heb ik de afgelopen 

tijd vier magazines mogen vormgeven en zo ook het magazine dat je nu aan het 
lezen bent! Het leukste vind ik dat mensen enthousiast zijn over de dingen die je 
maakt en dat ook waarderen. Ik ben erg trots op wat ik al heb kunnen doen voor 

Schutrups. Mijn verhaal bij Schutrups zit er ook nog niet op. Ik ga nu namelijk 
aan het werk op de marketingafdeling. Ik heb erg veel zin in de komende tijd en 

ben dankbaar dat ik deze kans krijg! 

NYNKE | MARKETING & COMMUNICATIE
Ik ben Nynke en ik heb het afgelopen half jaar met plezier mijn stage bij 
Schutrups mogen doen. Ik zit in het laatste jaar van de opleiding Marketing & 
Communicatie. Deze volg ik bij het Drenthe College in Emmen. De afgelopen 
maanden heb ik veel verschillende leuke en leerzame werkzaamheden mogen 
uitvoeren bij Schutrups. In mijn examenopdracht heb ik mij bezig gehouden 
met de winkelinrichting, een leerzame opdracht. Inmiddels heb ik mijn stage 
succesvol afgerond en ik ben dus geslaagd! Ik wil Schutrups bedanken voor de 
leuke en gezellige tijd. 

ANNA | ONDERNEMER RETAIL
Sinds mei heb ik stage mogen lopen bij Schutrups. In deze stageperiode bij 

Schutrups heb ik meegelopen in het magazijn en in de winkel. In het magazijn 
zijn we vooral bezig geweest met het verwerken van goederen. In de winkel 

mocht ik met een van de medewerkers meelopen om klanten te helpen. Ik heb 
bij beide ontzettend veel geleerd. Gelukkig is het voor mij nog niet klaar, ik heb 
er zelfs een bijbaantje aan over gehouden en ik mag volgend jaar weer komen 

stage lopen!

TIJN | COMMERCIEEL MEDEWERKER
Voor mijn opleiding moest ik twee keer 10 weken stage lopen. Na mijn eerste 
stage bij Egberts Fietsen mocht ik mijn tweede stage bij Schutrups volgen. 
Ik heb zowel meegelopen in het magazijn als in de winkel. In het magazijn 
heb ik de binnengekomen goederen verwerkt. Op de winkelvloer mocht ik 
meelopen met verschillende medewerkers en heb ik veel van hen geleerd. Ook 
mijn bijdrage op het sociale vlak heb ik als erg leuk ervaren. Ik vond het een 
superleuke en leerzame stage en wil graag iedereen bij Schutrups bedanken 
voor de tijd en energie die ze in mij hebben gestoken!
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SCHUTRUPS ORIGINAL
LEKKER EN PIJNVRIJ LOPEN OP

Lisanne (26) heeft bijna haar hele leven pijnlijke 
voeten en benen gehad. Een tijdje geleden heeft ze 
de Schutrups Original N08 Spike gekocht samen met 
een paar steunzolen. Vanaf dit moment kon Lisanne 
eindelijk weer pijnvrij lopen en sporten. Wij spraken 
Lisanne, lees mee!

Orthopedische schoenen
Lisanne had jarenlang orthopedische schoenen. “Het 
voelde eigenlijk altijd een beetje alsof het niet goed was”, 
aldus Lisanne. “Ik heb eigenlijk altijd problemen met mijn 
voeten gehad, al vanaf mijn kindertijd. In al die jaren ben 
ik op verschillende plekken geweest voor mijn voeten, zo 
ben ik ook wel eens bij Schutrups geweest als kind. 

Op een gegeven moment heb ik als kind mijn voet 
gebroken, dit is toen niet vastgesteld door het 
ziekenhuis, naderhand ik ouder werd uiteindelijk wel. 
Toen werd duidelijk dat er een stukje bot in mijn voet zat 
(waarschijnlijk achtergebleven na een breuk volgens de 
arts) waar ik veel pijn van had. Dit is op mijn 16e operatief 
verwijderd. Na deze operatie kon ik wel weer lang staan 
en “goed” lopen, maar mijn voetklachten namen toch 
toe. In deze tijd ben ik bij verschillende zorgaanbieders 
geweest en heb ik verschillende steunzolen gehad. 
Uiteindelijk kwam ik ongeveer 6 jaar geleden uit op 

Lisanne samen met Roos Schutrupsorthopedische schoenen omdat er toen geen andere 
oplossing meer leek te zijn. De orthopedische schoenen 
voelden toendertijd als een oplossing, maar de klachten 
aan mijn voeten verergerden op den duur in plaats van 
dat ze afnamen. Hierdoor werd het lopen voor mij steeds 
minder, grotendeels vanwege de pijn.” 

Lisanne kwam uiteindelijk bij de fysio terecht en die gaf 
haar een goed advies: “de fysio zei tegen mij dat ik een 
keer moest doen waar ik mijzelf goed bij voelde. Toen 
ben ik weer over steunzolen gaan nadenken. Ik vond 
de orthopedische schoenen namelijk totaal niet fijn, die 
liepen als klompen en ik had nog steeds veel pijn.”

Pijnvrij lopen met Schutrups Original
“Op een gegeven moment besloot ik om naar Schutrups 
te gaan en mijn situatie uit te leggen. Ik heb een 
afspraak gemaakt en ik ben toen gelijk geholpen

door Anne-Marie en Arjan die gespecialiseerd zijn in 
OSB (semi-orthopedische schoenen). Uiteindelijk heb 
ik gekozen voor de Schutrups Original N08 Spike met 
steunzolen. Ik ben echt heel erg blij met deze schoenen; 
ik kon echt geen enkele normale schoen meer aan 
zonder pijn. Nu kan ik door middel van een goede 
schoen met de goede breedte en een steunzool eindelijk 
weer pijnvrij lopen. Ik kan ook gewoon weer wandelen. 
Ik wist niet wat me overkwam! Ik kan zelfs weer goed 
sporten. Doordat ik altijd pijn in mijn benen en voeten 
had sportte ik wel, maar probeerde ik zo min mogelijk 
mijn voeten te belasten. Ik kreeg namelijk van het 
ziekenhuis de boodschap mee om een sport te zoeken 
waarbij ik mijn voeten zo min mogelijk zou belasten. Ik 
kan nu echt weer mijn ding doen en daar ben ik heel blij 
mee.”
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Niet alleen mooi maar ook comfortabel
In eerste instantie is de Schutrups Original 

niet ontworpen als comfortschoen. Dit 
is natuurlijk wel iets waar Schutrups om 
bekendstaat. Daarom richten we ons nu 

ook meer op het comfort. Bij het ontwerpen 
van de Schutrups Original N08 Spike is 
meer nagedacht over het comfort en de 

afwikkeling van de schoenen. Deze sneaker 
heeft een leren bovenwerk in combinatie 
met een Vibram® zool. De Vibram® zool 
werd oorspronkelijk ontworpen voor de 

wandelsport. Hierdoor heeft de zool een hoge 
kwaliteit en uitstekende grip. 

Het verhaal van Lisanne is één van de 
redenen waarom we begonnen zijn met 

Schutrups Original. Er zijn ook veel jonge 
mensen met voetproblemen. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat de schoenen niet 
alleen heel comfortabel zijn, maar ook mooi. 
De Schutrups Original heeft dus de looks en 
het comfort. Als probleemoplosser laten we 
mensen met moeilijke voeten weer pijnvrij 

lopen, dat is waar we voor staan.
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Wil je meer inspirerende verhalen lezen? 
Volg ons dan op social media! 

 

https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/sneakers/schutrups-original-n08-spike-frost-beige-silver
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/sneakers/schutrups-original-n08-spike-frost-beige-silver
https://www.instagram.com/schutrupsexloo/
https://www.facebook.com/SchutrupsExloo
https://www.linkedin.com/company/schutrups-exloo/mycompany/




Winnaar van de foto challenge
Gemaakt door: Josetta Mellies 

Locatie: Het LOFAR-gebied



the clog
 is back
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shoe design.

J A N J A N S E N . C O M

KLASSIEKE FEESTDAGEN

https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/?p=1&o=1&n=12&s=221


KLASSIEKE FEESTDAGEN
Wil jij opvallen tijdens het 

kerstdiner? Bereid je dan alvast 
voor op de feestdagen met deze 

geselecteerde items! Natuurlijk zijn 
deze items niet alleen perfect voor 

de feestdagen, maar zijn ze het 
gehele jaar goed te combineren.

TORAL TEXTURED NAVY METALLIC ANKLE BOOTS
249,95

TO
R

A
L RO

XI G
ALA

XY SILVER BO
O

TIES
249,95

TO
R

A
L BLAC

K LEATH
ER BO

O
TS

299,95
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239,95

VAN BOMMEL DE STIJLER
249,95

VAN BOMMEL CREPI
239,95

https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/enkellaarsjes/toral-enkellaars-hak-roxi-plata
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/enkellaarsjes/toral-tl12601-enkellaars-hak-navy
https://www.schutrups.nl/shop/dames/schoenen/?p=1&o=1&n=12&s=214
https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=22%7C193
https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=22%7C193
https://www.schutrups.nl/shop/heren/?p=1&o=1&n=12&s=22%7C193


Xsensible is meer dan een schoen. 
De unieke balanszool zorgt voor een 
gezonde en natuurlijke lichaamshouding. 
Meebewegend op jouw energie.

Balans 
Technologie

https://www.schutrups.nl/shop/dames/?p=1&o=1&n=12&s=191
https://www.schutrups.nl/voetzorg/locaties/


OP FIETSE NAAR SCHUTRUPS VOETZORG
Al een aantal jaren kunnen klanten van Schutrups voor 
een voetonderzoek, loopanalyse, diabetesscreening 
(op verzoek van de huisarts) of het aanmeten en 
controleren van zolen ook op locaties buiten Exloo 
terecht.

In Groningen en Drenthe is Schutrups Voetzorg 
op meerdere locaties te vinden. Zo is er altijd een 
voetzorglocatie op fietsafstand, super handig! De 
hoofdlocatie van Schutrups Voetzorg zit in Exloo. Op onze 
andere voetzorglocaties in Assen, Groningen, Meppel, 
Hoogeveen en Winschoten bieden we dezelfde voetzorg 
als in Exloo. Om de beste zorg te kunnen leveren, werken 
we op die locaties intensief samen met fysiotherapeuten, 
(sport)artsen, diëtisten en sportpsychologen. Wij komen je 
letterlijk tegemoet!

Het is ook mogelijk om eerst steunzolen aan te 
meten op een externe locatie en dat je vervolgens 
de steunzolen in Exloo ophaalt wanneer je nieuwe 
schoenen gaat uitzoeken. 

Heb je last van voet- of lichamelijke klachten? Dan 
ben je bij Schutrups Voetzorg op het juiste adres. Alle 
medewerkers van Schutrups Voetzorg beschikken 
over de noodzakelijke diploma’s en certificaten en zijn 
aangesloten bij de beroepsverenigingen om jou van je 
voet- of lichamelijke klachten af te helpen/ verlichten.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op! 
0591 - 54 90 93 of via info@schutrups.nl

Afspraak maken

https://www.schutrups.nl/voetzorg/locaties/
https://www.schutrups.nl/voetzorg/locaties/
https://www.schutrups.nl/maak-een-afspraak/


VAN OUDORP NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ton Adams uit Oudorp waagde zich in augustus 
2019 aan een lange tocht van 2750 km: van Oudorp 
in Noord-Holland naar Santiago de Compostella in 
noordwest-Spanje. Dat is een keer wat anders dan het 
Sabeltandtijgerspoor in Exloo. De pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela is wereldberoemd. Tijdens 
deze tocht volg je de route naar het graf van de apostel 
Jakobus. Ton voltooide deze 85- dagen lange tocht met 
verve op wandelschoenen van Schutrups

Kun je jezelf kort voorstellen?
“Ik ben Tom Adams, ik ben 70 jaar en ik woon in Alkmaar. 
Ik ben met pensioen en samen met mijn vrouw genieten 
wij van het leven. Mijn vrouw heet Agaath Adams en in 
december zijn wij 50 jaar getrouwd. We hebben altijd 
een eigen bedrijf gehad in het schadeherstel van auto’s. 
Inmiddels hebben wij al heel wat jaren een huisje op Het 
Land van Bartje. We zijn hier zo veel mogelijk en als het 
kan, doen we dit ook graag met de rest van de familie. 
Daarnaast komen wij al ruim 17 jaar bij Schutrups.”

Waarom heb je deze tocht gemaakt? 
“Ik had eigenlijk 3 redenen. De route bestaat, ik had tijd 
om het te doen en Agaath zei geen nee.” 

Wat gaf de motivatie om altijd door te gaan? 
“Ik heb de instelling: waar ik aan begin, maak ik af. Ik had 
bedacht dat ik het ging doen, dus de motivatie was er 
meteen. Als ik moe werd, zette ik mijn tentje op, ging ik 
eten en slapen om zo de volgende dag weer fris en fruitig 
de wandelschoenen aan te trekken. Ik haalde het niet om 
mijn hoofd om te stoppen en al helemaal niet om terug 
te lopen, haha! Soms liep ik wel eens vast, dan was de 
weg dichtgegroeid met braamstruiken. Ik sneed dan de 
struiken door en ging weer verder.”

Wat viel mee?
“Ik zag geen beren op de weg. Ik had ook een schelp 
mee: de St. Jacobsschelp. Ik had deze van vrienden 
gekregen die in Santiago waren geweest. Deze schelp 
opende heel veel deuren en dit begon al in Bloemendaal. 
“Wat ga je doen?”, werd mij veel gevraagd door 
omstanders. Ik belande op een camping en dit bleek een 
nudistencamping. Ik was geen lid en ik werd hier dus 
niet toegelaten. De volgende camping was 10 kilometer 
verderop en ik had die dag al 40 kilometer gelopen. Toen 
ik mij omdraaide om weg te gaan, zag de eigenaar van de 
nudistencamping de schelp op mijn rugtas. Ze zei toen dat 

pelgrims hier wel mogen blijven. Toen mocht ik toch nog 
met mijn blote kont op de camping staan, haha!”

Wat viel tegen?
“Ik had gelezen dat er veel pelgrims zijn die deze tocht 
maken en dat je deze dus onderweg tegenkomt. In heel 
Frankrijk kwam ik niemand tegen, ook waren er amper 
voorzieningen voor pelgrims. In sommige steden waren 
er een aantal kloosters omgebouwd tot hotel waar je kon 
slapen. Voor de rest was er niks en niemand. Al met al 
vond ik het heerlijk in mijn eentje. Dus toen ik in Spanje 
aankwam, moest ik echt weer wennen aan de drukte.”

Wat was het leukste?
“Je maakt erg veel dingen mee. Je spreekt veel bijzondere 
mensen, van jong tot oud. De meeste mensen hadden een 
leeftijd van 20 tot 30 jaar of 50 jaar en ouder. Ik heb veel 
bijzondere redenen gehoord waarom mensen deze tocht 
maakten. Ik had zelf geen bijzondere redenen. Hierdoor 
heb ik veel mooie gesprekken gehad. Het avontuur zelf 
vond ik het mooist. Ik was in totaal 3 maanden vrij. Ik had 
geen agenda, dus je hebt even helemaal niks.”

Waarom kiezen jullie voor Schutrups?
“De sfeer! En ik ga al een langere tijd naar de podoloog”, 
vertelt Aghaat. “Ik zag toen dat hier ook een podoloog zat. 
Sindsdien ga ik hier al naar de podoloog. Ik word hier

Ton met zijn vrouw Aghaat

DE REIS VAN TON ADAMS
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altijd onwijs goed geholpen. Ik loop hier nu al 17 jaar en 
het bevalt mij nog steeds goed. Al mijn schoenen komen 
dan ook bij Schutrups vandaan. Hier krijgen we goed 
advies en schoenen op maat. Dit hebben ze nergens 
anders zo goed voor elkaar!” 

Op welke schoenen heb je gelopen?
“Meindl 5528 Adamello.”

Hoe liepen ze?
“Ik had enorme blaren! Dit kwam niet door de schoenen, 
maar door mijn onwetendheid. Ik wist niet hoe strak ik 
ze aan moest trekken. Als oplossing deed ik schapenwol 
en pleisters tussen mijn tenen. Dit hielp niet want ik 
bleef de schoenen te strak dichtmaken. Daarom ging ik 
naar de dokter en hij vertelde mij wat ik kon doen om 
het te verhelpen. Ik moest elke dag een voetbad nemen 
met water en desinfecterende zeep. Maar ik had dat 
allemaal niet bij mij. Mijn dochter zei dat ik sandalen 
moest nemen. Door sandalen ventileerden mijn voeten 
weer goed. Ik heb uiteindelijk toch een opblaasbadje 
en desinfecterende zeep gehaald. Na een tijdje waren 
alle blaren gelukkig weer dicht. Toen mijn voeten weer 
genezen waren, deed ik de schoenen van Schutrups weer 
aan. Nu trok ik ze aan zonder een veter los te maken. 
Hierdoor zaten ze los voorin: ik kon er weer honderden 
kilometers op lopen. Ik had ook zooltjes van Schutrups 
en gebruik ze nu nog steeds. En ik loop de Nijmegen 
4-daagse ook weer op deze schoenen. Ze zijn inmiddels 
goed ingelopen, haha!”

Welke tip geef je aan iemand die dezelfde tocht wil 
maken?
“Ga in september niet door Frankrijk; dan kom je om van 
de honger. Het is verstandig om eerder te gaan. Zo ging 
ik in augustus. Ik dacht dat als ik in augustus vertrok, de 
ergste hitte in Frankrijk en Spanje wel voorbij was. Maar 
wat bleek? Het hoogseizoen is dan voorbij en nu waren 
dus alle campings dicht. Hierdoor had ik in Frankrijk 
weinig te eten en was een slaapplek zoeken ook minder 
makkelijk. Ik kwam hier ook bijna niemand tegen.”

Een unieke prestatie en een groot compliment aan Ton!

Wil je meer lezen 
over Ton zijn tocht?

De schoenen die Ton heeft gedragen tijdens de tocht

Je kan Ton zijn boek bestellen per 
e-mail: info@tonadams.nl

Dit boek bedraagt een prijs
van 10 euro per stuk.



GUIDE
YOUR WAY.

WAAROM LOPEN MET STOKKEN?
•  Ontlasten van spieren
•  Van tweevoeter naar viervoeter
•  Meer uithoudingsvermogen
•  Extra stabiliteit

OP TJAK

https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=80
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=96
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/dames/wandelstokken/leki-spin-shark-sl


Onderweg is het prettig om 
af en toe je wandelstokken 
op te bergen. Je hebt dan je 
handen vrij en het is goed om 
ook je evenwicht te blijven 
trainen. Maar waar laat je 
die dingen? De fijnste plek is 
om ze in of aan je rugzak te 
bevestigen. Wist je dat er aan 
de meeste wandelrugzakken 
speciale lusjes zitten waar je 
wandelstokken in passen?

OP TJAK
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https://www.schutrups.nl/shop/dames/accessoires/lampen/barebones-lampen-beacon-lantern
https://www.schutrups.nl/shop/heren/accessoires/handschoenen/heren-handschoenen-hestra-faelt-guide-glove
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https://www.schutrups.nl/shop/heren/accessoires/drinkflessen/stanley-the-trigger-action-travel-mug-0-25l
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/dames/wandelsokken/bridgedale-ultra-light-t2-coolmax-performance-boot-w


DE SCHIERSTE PLEKKEN VAN HET NOORDEN 
Het Noorden van Nederland is rijk aan mooie gebieden. 
In de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland 
en Drenthe zie je veel prachtige vergezichten en 
uitgestrekte weilanden, afgewisseld door waterrijke 
gebieden. Wij hebben onze favorieten op een rijtje 
gezet. Trek je wandelschoenen aan, stap op de fiets of 
in de boot en beleef het ook!

‘t Nije Hemelriek
Om af te trappen beginnen we bij ’t Nije Hemelriek. Dit 
is toch wel een stukje paradijs met een wit strand en 
prachtig helderblauw water en dat midden in een bosrijk 
gebied! ’t Nije Hemelriek staat al jaren bekend als de 
perfecte plek om in de zomer je handdoek op het zand 
neer te leggen. Ook in het najaar is het een prachtige plek 
om te bezoeken. Het is daarom een geliefde plek voor 
veel fietsers en wandelaars. Zo zijn er speeltoestellen,
een kiosk, toiletten en een restaurant.

Foto: www.hetnijehemelriek.nl | ‘t Nije Hemelriek

Het Nationaal Park De Alde Feanen 
Nationaal Park De Alde Feanen is één van de grootste 
moerasgebieden in West-Europa. De rietlanden, 
moerasbossen en meren trekken heel veel soorten dieren 
en planten aan. Het Nationaal Park De Alde Feanen is 
dus prachtig om te gaan wandelen, fietsen of varen. Het 
waterrijke gebied ontdek je het beste via het water, maar 
ook wandelend kom je aan je trekken. In het oostelijk 
deel van het natuurpark zijn wandelroutes uitgezet van 
verschillende afstanden die je kunt verkorten of verlengen. 

Estuarium Eems-Dollard 
Estuarium Eems-Dollard is een riviermonding op de 
grens van Duitsland en Nederland en is een prachtig 
natuurgebied om te bezoeken. Door de werking van eb 
en vloed heeft het zoute zeewater zich met het zoete 
rivierwater vermengt. Het is één van de laatste plekken 
in Nederland waar zoet en zout water samen komen. 
Door deze vermenging kun je in dit natuurgebied een 
bijzondere mix van flora en fauna bewonderen. Tip: start 
je wandeling of fietstocht bij Bezoekerscentrum Dollard.

Nationaal Park Dwingelderveld
In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: 
Nationaal Park Dwingelderveld. Het Nationaal Park is 
het grootste aaneengesloten natte heidegebied van 
West-Europa. Er zijn maar liefst twee schaapskuddes 
met herder die de heide in conditie houden. Ondanks de 
vele vennen en natte heide is Dwingelderveld goed te 
verkennen te voet of te fiets. Over sommige vennen zijn 
houten paden aangelegd, zodat je een halve meter boven 
het water loopt. Een uniek stukje natuur!

GA EROP UIT EN BEKIJK 

TIP VAN SCHUTRUPS
Zorg ervoor dat je tijdens je 

wandeling ieder kwartier een paar 
flinke slokken drinkt.

Ook bij lage temperaturen verlies je 
namelijk vocht, vooral via je adem. 

Let er dus ook in de winter op dat je 
voldoende drinkt.

 

Foto: www.benb-eekhoorn.nl | Dwingelderveld
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Nationaal park Lauwersmeer 
Het Nationaal Park Lauwersmeer is een schitterend 
natuurpark op de grens van Groningen en Friesland. Het 
is een waterrijk gebied wat bestaat uit plassen, eilanden, 
bossen, rietvelden en ruige graslanden. In het Nationaal 
Park Lauwersmeer zijn vele vogels en andere dieren 
te bewonderen. Voor de watersportliefhebbers is dit 
natuurpark perfect. Vanaf het vaste land kun je mooie 
wandelingen of fietstochten maken rondom het meer.

Foto: www.np-lauwersmeer.nl | Lauwesmeer

Drents-Friese Wold
Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de 
grootste natuurgebieden van Nederland. Dit nationale 
park is meer dan bos: je dwaalt hier van zandverstuiving 
naar vennetje, van heide naar moeras. In het Drents-Friese 
Wold is voor ruim 130 kilometer aan wandelpaden gelegd. 
Wandelen in het Drents-Friese Wold kan dus als de 
beste. In het hele gebied zijn verschillende wandelroutes 
uitgestippeld, maar ook fietsen en mountainbiken kan 
uitstekend in het natuurgebied.

Foto: www.natuurmonumenten.nl | Drentse-Friese wold

WIST JE DAT?
Je wandeling met goede wandelschoenen een 
stuk gemakkelijker wordt? 
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Van bergwandelingen tot een wandeling in het 
weekend; wij hebben sokken die je voeten buitenshuis 
warm en behaaglijk houden. Wij maken sokken voor 
wandelingen, trektochten, bergbeklimmen, joggen en 
skiën, waterdichte sokken en sokken die je iedere dag 
kunt dragen.

Wij laten ons leiden door 3 principes... Pasvorm, 
FusionTech en Garantie

Pasvorm - het geheim van iedere Bridgedale sok is de 
perfecte pasvorm en dat ze na elke wasbeurt weer als 
nieuw aanvoelen.

Fusion Tech - de unieke combinatie van garen- en 
breitechnologie waarmee Bridgedale zich onderscheidt 
van de concurrenten.

Garantie - een teken van vertrouwen dat we producten 
hebben ontworpen, ontwikkeld, getest en geproduceerd 
die onze merknaam waardig zijn.

We hebben het vertrouwen van miljoenen klanten 
gewonnen en onze producten zijn nu verkrijgbaar in meer 
dan 40 landen wereldwijd. Of je nu de Appalachian Trail 
gaat bewandelen of de Fuji gaat beklimmen, Bridgedale is 
het meest gewaardeerde en comfortabelste sokkenmerk 
op de markt.

Traditie
We ontwerpen Bridgedales niet alleen... we maken ze. 
Bridgedale Outdoor Ltd bevindt zich aan het topje van 
Strangford Lough, Newtownards, vlakbij Belfast in Noord-
Ierland, onder de schaduw van de Scrabo-toren, die is 
gebouwd als monument voor Lord Londonderry.

De fabriek vervaardigt gebreide sokken sinds de Eerste 
Wereldoorlog, toen de eerste legersokken werden 
gemaakt. De lange traditie in beenmode is een kenmerk 
van het merk Bridgedale en sommige medewerkers in ons 
team werken al meer dan 40 jaar in de fabriek. Je kunt dus 
wel stellen dat we onze sokken kennen!

COMFORTABEL WANDELEN MET DE SOKKEN VAN

BRIDGEDALE OUTDOOR

TIP VAN SCHUTRUPS
Draag goedewandelsokken tijdens 
het wandelen, zo kan je het gevaar 
van blaren voorkomen. Ook houden 
goede sokken je voeten zo goed als 

droog!
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Toen de eerste Bridgedales in de vroege jaren 1980 op de 
markt kwamen, waren er 3 kleuren, 2 maten en 2 lengtes, 
slechts 12 producten. Nu hebben we meer dan 500 
producten in ons assortiment en hebben we niet alleen 
fabrieken in Noord-Ierland, maar ook in Zuid-Afrika.

Kwaliteit
Bridgedale is er trots op de meest comfortabele en beste 
slijtvaste sokken te produceren die je ooit zult dragen. Wij 
lopen voorop in de innovatie van de sokkentechnologie, 
zodat we de meest comfortabele sokken voor je kunnen 
maken.

We investeren doorlopend in de nieuwste brei- en 
afwerkingsmachines, zodat we nieuwe ontwerpen kunnen 
ontwikkelen en de prestaties van onze sokken kunnen 
blijven verbeteren.

Iedere Bridgedale doorloopt afzonderlijk een reeks van 
inspectieprocessen en wordt tijdens het inpakken met de 
hand geïnspecteerd. Zo voldoen we aan onze zeer hoge 
kwaliteitsstandaarden.

Kwaliteit is de basis van alles wat we doen.

Continue Innovation 
We werken we met een diverse groep van proefpersonen 
afkomstig uit de hele wereld aan een breed scala aan 
activiteiten. Net als onze proefpersonen ontvangen 
we jouw feedback graag, zodat we veranderingen en 
betekenisvolle verbeteringen kunnen blijven doorvoeren.

We streven ernaar de nieuwste trends in de 
schoeiseltechnologie te begrijpen en we produceren 
innovatieve producten die aansluiten op de nieuwste 
modellen schoenen. Zo bieden we blijvend comfort voor 
de hele dag. 

De vijf vrijheden vatten de minimale 
standaarden van al onze leveranciers samen:

1. Vrij van honger en dorst - dankzij directe 
toegang tot vers water en voer om gezond en 
vitaal te blijven.
2. Vrij van ongemak - dankzij een geschikte 
leefomgeving, inclusief onderdak en een 
comfortabele plek om te rusten.
3. Vrij van pijn, verwonding en ziekte - dankzij 
preventie of snelle diagnose en behandeling.
4. Vrij om normaal gedrag te uiten - dankzij 
voldoende ruimte, goede voorzieningen en 
gezelschap van soortgenoten.
5. Vrij van angst en stress - dankzij zorg voor 
omstandigheden en behandeling die mentaal 
lijden voorkomen.

We streven ernaar wereldwijd zoveel mogelijk 
natuurliefhebbers aan te spreken, die enthousiast zijn 
over hun activiteiten en de meest comfortable sokken 
aan hun voeten willen hebben.

Dierenwelzijn - De herkomst van onze wol
Bij Bridgedale hechten we waarde aan de hoogste 
standaard op het gebied van dierenwelzijn en kopen we 
alleen wol van leveranciers die voldoen aan de IWTO-
richtlijnen – zie hieronder.

We eisen van onze leveranciers ook een schriftelijke 
bevestiging dat al het wol dat zij produceren afkomstig is 
van niet-gemuilkofde schapen.

Al onze leveranciers van wolgaren volgen de IWTO-
richtlijnen. https://iwto.org/
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EEM OP PAD

OUR 
    WAY

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
... om duurzaam schoeisel te maken met een lange levensduur

ONS TEAM
... maakt berg- en wandelschoenen onder sociale en eerlijke 

arbeidsomstandigheden.

ONZE MATERIALEN
...  zijn allemaal afkomstig van Europese leveranciers  

(m.u.v. ons Yak-leer, dit komt uit Mongolië).

ONZE TRANSPORT EN LOGISTIEK
... gericht op korte transportroutes verminderen de CO2-uitstoot

Stanko is een expert op het 

gebied van zolen. Hij slijpt 

de tussenzolen en bereidt 

ze voor om vast gelijmd te 

kunnen worden op de rubberen 

loopzolen. Samen met 250 

schoenmakers in Varaždin, 

Kroatië, maakt hij al 23 jaar  

lang schoenen
  

Lees meer op  STORIES.HANWAG.COM

MADE IN 
EUROPE

100% made in Europe – Naast de hoofdfabriek in Vierkirchen, 

Beieren/Duitsland, produceert HANWAG in zijn eigen productiefa-

ciliteit in Hongarije en in partnerbedrijven in Kroatië, Roemenië en 

Servië. Veel van deze relaties bestaan al tientallen jaren. Omdat de 

gehele productie in Europa plaatsvindt, kan de zeer hoge kwaliteit 

en betrouwbaarheid van de afgewerkte schoenen optimaal worden 

gecontroleerd en aan de gebruiker worden gegarandeerd. Ook speelt 

het thema duurzaamheid een grote rol bij de productie in Europa. 

Korte transportwegen helpen schadelijke uitstoot te verminderen 

en maken het mogelijk de duurzame productie van de verwerkte 

materialen te controleren.
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MEINDL 2452 UTAH GTX
234,95

A

A/B
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OUR 
    WAY

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
... om duurzaam schoeisel te maken met een lange levensduur

ONS TEAM
... maakt berg- en wandelschoenen onder sociale en eerlijke 

arbeidsomstandigheden.

ONZE MATERIALEN
...  zijn allemaal afkomstig van Europese leveranciers  

(m.u.v. ons Yak-leer, dit komt uit Mongolië).

ONZE TRANSPORT EN LOGISTIEK
... gericht op korte transportroutes verminderen de CO2-uitstoot

Stanko is een expert op het 

gebied van zolen. Hij slijpt 

de tussenzolen en bereidt 

ze voor om vast gelijmd te 

kunnen worden op de rubberen 

loopzolen. Samen met 250 

schoenmakers in Varaždin, 

Kroatië, maakt hij al 23 jaar  

lang schoenen
  

Lees meer op  STORIES.HANWAG.COM

MADE IN 
EUROPE

100% made in Europe – Naast de hoofdfabriek in Vierkirchen, 

Beieren/Duitsland, produceert HANWAG in zijn eigen productiefa-

ciliteit in Hongarije en in partnerbedrijven in Kroatië, Roemenië en 

Servië. Veel van deze relaties bestaan al tientallen jaren. Omdat de 

gehele productie in Europa plaatsvindt, kan de zeer hoge kwaliteit 

en betrouwbaarheid van de afgewerkte schoenen optimaal worden 

gecontroleerd en aan de gebruiker worden gegarandeerd. Ook speelt 

het thema duurzaamheid een grote rol bij de productie in Europa. 

Korte transportwegen helpen schadelijke uitstoot te verminderen 

en maken het mogelijk de duurzame productie van de verwerkte 

materialen te controleren.

LOWA 210741 TREK EVO GTX MID
229,95

Outdoor Heren

LOWA RENEGADE GTX MID
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WIST JE DAT?
Er meerdere wandelcategorieën 
zijn? Wij leggen het voor je uit! 

A Categorie: 
 -> Vrije tijd
 -> Alledaags gebruik
 -> Reizen
 -> Goede paden/ normale 
      wegen

A/B Categorie: 
 -> Lichte wandelingen
       op vlak terrein 
 -> Goede en minder 
      goede paden

B Categorie:
 -> Veeleisende 
      wandelingen
 -> Lichte tochten in de 
      bergen
 -> Slechte bergpaden
 -> Lichte klimroutes

C Categorie:
 -> Ruige gebieden/ 
      rotsen

HANWAG 500130 BLUERIDGE ES
189,95

STANLEY THE TRIGGER-ACTION TRAVEL MUG
29,95

B

A/B

A/B
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Tijdens een lange wandeling verbruik je veel energie 
en dit wil je natuurlijk graag snel aanvullen. In plaats 
van een terrasje opzoeken, kun je zelf ook iets lekkers 
meenemen voor onderweg. Maar wat is nou een 
gezonde snack voor tijdens een wandeling? We vroegen 
diëtiste en voormalig topsportster Janneke Ensing om 
ons hierbij te helpen. 

Een prachtige carrière in de topsportwereld 
Janneke is sinds dit seizoen werkzaam voor de 
succesvolle wielerploeg Team Jumbo Visma. Als 
voormalig profwielrenster is ze zeker geen onbekende 
in de wielerwereld: “vorig jaar heb ik mijn profcarrière 
afgesloten tijdens de Ronde van Drenthe. De afgelopen 
13 jaar heb ik fietsen altijd met schaatsen gecombineerd. 
De laatste vijf jaar heb ik me echt op het fietsen gericht. 
Helaas kampte ik de laatste jaren met veel valpartijen en 
blessures waardoor mijn plezier verloren ging.”

Tijdens haar carrière heeft ze meerdere hoogtepunten 
gekend: “de etappeoverwinningen in de Boels Ladies 
Tour en de Giro Toscane zijn echt de hoogtepunten uit 
mijn carrière. Het winnen van zilver op het NK wielrennen 
in 2016 op de Brouwersdam in Zeeland staat ook hoog 
op mijn lijstje. Verder deed ik mee om de winst in de 
befaamde Strade Bianche en werd ik twee keer tweede in 
Gent-Wevelgem. Daarnaast ging ik zowel op de schaatsen 
als op de fiets van start op meerdere EK’s en WK’s.” 
Kortom, een carrière waar je u tegen zegt. 

Tijdens haar topsportcarrière heeft Janneke verschillende 

OUD PROFWIELRENSTER JANNEKE ENSING
BAKKEN MET

studies en cursussen gevolgd m.b.t. voeding. Voeding is 
volgens Janneke een essentieel onderdeel van succes 
als topsporter: “een wedstrijd willen winnen door alléén 
voeding gaat niet lukken. Maar een wedstrijd verliezen 
door op een verkeerde manier met voeding om te gaan, 
komt regelmatig voor. Daarom proberen we er bij Team 
Jumbo Visma voor te zorgen dat elke renner de juiste 
hoeveelheden binnenkrijgt. We hebben in onze ploeg veel 
kennis en ervaring waar ik veel van kan leren. Het is ook 
echt een enorme eer om voor de ploeg te werken en om 
onderdeel te zijn van het succes van Team Jumbo Visma.”

Naast het werk bij Team Jumbo Visma werkt Janneke 
voor haarzelf als diëtiste: “advies geven aan kinderen, 
sporters of mensen die wat gewicht willen verliezen. 
Daarnaast geef ik voorlichtingen en kookworkshops op 
locatie en help ik jullie natuurlijk graag met het recept 
van een gezonde wandelsnack. Zo heb ik een heerlijke 
bananencake boordevol energie voor jullie!”

3 rijpe bananen                                                         

3 eieren 

200 gram havermoutmeel 

1 eetlepel speculaaskruiden 

1 tl vanille extract/ vanille stokje

1,5 tl bakpoeder 

Snuf zout

1 banaan (voor de topping)

BENODIGDHEDEN BANANENCAKE
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BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 190 graden

2. Meng eerst de droge ingrediënten in een kom. 

3. Pak een andere kom en kluts alle eieren en prak 2 
bananen hierin.

4. Meng nu de droge en natte ingrediënten.

5. Bekleed een cakeblik met bakpapier en stort hier 
het mengsel in.

6. Snijd de overgebleven banaan 
doormidden en leg deze op de 
cake.

7. Zet de cake in de oven en bak 
het in 45 minuten gaar (dit kan 
per oven verschillend zijn).  

8. Snij het bananenbrood in 
plakjes als het is afgekoeld. Je 
kunt deze dan per stuk verpakken 
en in de vriezer bewaren. 

TIP VAN SCHUTRUPS
Doe een mes in de cake om te 

testen of de cake klaar is. Als het 
mes droog is, dan is de cake klaar!
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LITTLE THINGS MATTER

www.bridgedale.com
www.lycra.com

LYCRA® DRY TECHNOLOGY

“After 1,000 miles, my socks still 
feel fresh and like new.”
Mike Armstrong

Recyclable packaging

Zero waste policy

Super happy people - average 30 years 
working at Bridgedale

Flex zone so your sock and foot move together

Toes seams that don’t irritate your toes

All day comfort

https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=199
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Outdoor Dames

LOWA RENEGADE GTX DAMES
209,95

A/B

IC
EPEA

K
  C

O
LO

N
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RIJS
59,95

EEM DER UUT

WIST JE DAT?
Wandelstokken je spieren, 
rug en knieën tijdens het 

lopen tot wel 30% ontlasten. 
Door de ondersteuning 

en ontlasting is het lopen 
minder vermoeiend en houd 

je het langer vol.

LE
K

I  
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G
LE

49
,9

5

MEINDL 5543 SARN LADY GTX
264,95

A/B

HANWAG 203101 BANKS SF EXTRA LADY GTX
229,95

A/B
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https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=199
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=96
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/dames/
https://www.schutrups.nl/shop/dames/wandel/wandelschoenen/lowa-renegade-gtx-320945-dames?number=2900004026076
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/dames/jassen/icepeak-colony-vest-grijs
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=96
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=96
https://www.schutrups.nl/shop/wandel/?p=1&o=1&n=12&s=96
https://www.schutrups.nl/shop/dames/wandel/wandelschoenen/meindl-5543-sarn-lady-gtx
https://www.schutrups.nl/shop/dames/wandel/wandelschoenen/hanwag-203101-banks-sf-extra-lady-gtx-blauw


SCHUTRUPS ACADEMY
Overal in het land hebben we te maken met 
arbeidskrapte. Helaas hebben we ook hier in het mooie 
Noorden moeite met het vinden van voetspecialisten. 
Nu hebben we in 2017 al de Schutrups Academy 
opgezet om dit soort problemen te tackelen. Sinds de 
start van de Academy zijn er al meerdere afgestudeerde 
voetspecialisten te vinden in Exloo en op onze 
andere voetzorglocaties. Maar de vraag naar goede 
voetkennis en voetzorg blijft groot. Daarom vinden wij 
het belangrijk dat er steeds weer nieuwe gezichten 
instromen in onze Academy. En dat gebeurt, daarom 
zijn wij apetrots op onze leerlingen!

Op dit moment hebben drie studenten het eerste jaar van 
de Schutrups Academy met succes afgerond. Ze beginnen 
vol enthousiasme aan het tweede jaar. Het bijzondere aan 
onze Academy is dat je multifunctioneel wordt opgeleid. 
Zo wordt je niet alleen opgeleid tot podoloog, maar leer 
je ook hoe je werkt met onze klanten in de winkel en hun 
voorziet van goed advies. 

Remco, Sven en Larissa volgen de opleiding tot 
registerpodoloog:

HOUDT (VOET)KENNIS IN DE REGIO

Remco is begonnen in de 
werkplaats en is inmiddels 
doorgegroeid. Zo staat 
hij steeds vaker in de 
voetzorgpraktijk en draait hij 
regelmatig een dag mee in de 
winkel. 

Sven zien we nu vooral veel 
op de winkelvloer en is al een 
echte expert. Maar ook hij gaat 
zich het komende jaar steeds 
meer richten op de voetzorg en 
duikt de praktijkruimtes vaker 
in.

Larissa heeft ook met goede 
cijfers het eerste jaar van de 
Academy afgerond. Voor velen 
is ze een bekend gezicht bij de 
administratie, maar komend jaar 
zal ze haar bureau vaker inruilen 
voor de voetzorgpraktijk. 

Specialisatie van de Fontys studenten
Naast de studenten van de Schutrups Academy zijn 
Liselotte, Roos en Jaap ook druk bezig met hun studies 
aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zo heeft 
Liselotte het eerste jaar van de studie Podotherapie 
succesvol afgerond en begint ze nu aan haar tweede 
jaar. Ze studeert één dag in de week en de rest van 
de dagen werkt ze bij Schutrups. Roos begint vanaf 
september met de studie Orthopedische (Schoen) 
Technologie. Ze zal vanaf dan ook een stuk minder in de 
winkel in Exloo te zien zijn. Jaap heeft inmiddels al drie 
jaar van deze studie succesvol afgerond en hij begint in 
september aan zijn afstudeerjaar. 

Binnen Schutrups werken we dus hard aan de 
nodige voetkennis. We leiden onze studenten 
multidisciplinair op en hierdoor kunnen ze hun mensen- 
en voetenkennis overal toepassen. En doordat onze 
studenten zowel in de voetzorg als in de winkel werken, 
is er altijd een podoloog (in opleiding) in de winkel 
aanwezig. Zo kunnen we onze klanten nóg deskundiger 
adviseren. Met de Schutrups Academy hebben we echt 
iets neergezet in het Noorden. En daar zijn we trots op.

TROTS OP DE 
SCHUTRUPS ACADEMY!

https://www.schutrups.nl/voetzorg/


RUNNING UITGELICHT
EEN ANDERE BLIK OP HARDLOOPSCHOENEN
Hardloopschoenen zijn tegenwoordig niet meer 
alleen voor het hardlopen. Het is en blijft natuurlijk 
belangrijk om tijdens een rondje hardlopen de beste 
hardloopschoenen te dragen. Maar er is zo veel meer 
mogelijk. Zo zien we hardloopschoenen ook steeds meer 
in het straatbeeld en dragen we ze ook steeds meer 
tijdens het beoefenen van andere sporten. 

Hardlopen in de indrukwekkende natuur van het Noorden
Hardloopschoenen blijven natuurlijk het meest geschikt 
voor een rondje hardlopen. Nu is het Noorden rijk aan 
mooie gebieden om eens een lekker rondje te lopen. De 
Gel-Cumulus 24 van Asics is een veelzijdige sneaker voor 
korte- en langeafstandslopers. Deze is dus perfect om de 
natuur van het Noorden mee te ontdekken: ideaal veur 
benter’n deur het Noord’n!

ASICS GEL-CUMULUS 24
140,00

Hardloopschoenen voor alledaags gebruik
Sport is tegenwoordig ook fashion. Hardloopschoenen zijn echte 
hot items en deze zijn niet meer weg te denken uit het huidige 
straatbeeld. Zo zien we ze in veel grote steden zoals Hamburg, 
Berlijn en Amsterdam. Hardloopschoenen zijn makkelijk te 
combineren met verschillende outfits en dus ideaal voor 
dagelijks gebruik. Zo is de Carbon X3 van HOKA de perfecte 
schoen voor dit najaar!

HO
KA O

NE O
NE CARBON X3

180,00

Allround schoenen
Bij hardloopschoenen draait alles om de demping, 
ondersteuning en afwikkeling. Als deze en de 
pasvorm goed zijn, maakt het hardloopschoenen 
tot perfecte allround schoenen. De heerlijk lichte 
schoenen zijn daarom ook uitermate geschikt voor 
wandelen en fitness. Zo is de Kawana van HOKA 
een fijne schoen, de schoen is licht en heeft een 
goede afwikkeling. Maar hardloopschoenen zijn 
natuurlijk niet geschikt voor iedere wandeling, zo 
raden wij aan om voor een wandeling in de bergen 
toch een iets stevigere schoen aan te trekken.

HOKA ONE ONE KAWANA SHORT BREAD/BLUING
140,00

ASICS GEL-CUMULUS 24
140,00
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https://www.schutrups.nl/shop/heren/sport/hardloopschoenen/asics-gel-cumulus-24
https://www.schutrups.nl/shop/dames/sport/hardloopschoenen/hoka-one-one-w-carbon-x3
https://www.schutrups.nl/shop/dames/sport/hardloopschoenen/asics-gel-cumulus-24-w
https://www.schutrups.nl/shop/dames/sport/hardloopschoenen/hoka-one-one-kawana-short-bread/bluing


VOETOEFENINGEN 
VOOR TIJDENS HET TANDENPOETSEN 
Heb jij wel eens pijn aan je gewrichten of wil je de 
kracht en controle van je voeten verbeteren? Wij kunnen 
je hierbij helpen! Zo hebben wij meerdere oefeningen 
voor het verbeteren van het bewegingsbereik van de 
grote teen, de kracht van de kuit en de spieren van de 
voet. Alle oefeningen kun je snel en gemakkelijk doen, 
bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen. Doe elke week 
een paar oefeningen om resultaat te boeken en doe het 
wanneer jij het wil. Met behulp van de onderstaande 
oefeningen krijgen je voeten prikkels waarmee je het 
gevoel en de beweeglijkheid verbetert en voetklachten 
kunnen afnemen. 

1. Stabilisatie voetboog 
De uitgangspositie van deze oefening is staand met je 
voeten ongeveer 30 graden uit elkaar. Probeer je hiel naar 
voren in de vloer te schuiven, hierna de voorvoet (actief 
met spierkracht van de voet) tegen de vloer te drukken. 
Let erop dat je knie en onderbeen niet naar buiten mogen 
draaien!

1.

4.

2. Rekken kuitmusculatuur 
Van deze oefening is de uitgangspositie staand met 
pijnlijke voet naar achteren en je knie is gestrekt. 
Beweeg tijdens de oefening je bovenlijf naar voren 
zodat “rek” ontstaat op het achterste been. De rek mag 
geen pijn doen!

3. Hiellift
Bij deze oefening begin je plat op je voeten. Ga 
vervolgens op je voorvoet staan en houd je hielen zo 
hoog mogelijk van de grond. Houd je voet twee tellen 
zo en doe je voeten vervolgens weer plat. Je kunt deze 
oefening ook uitvoeren op één been, goed voor je 
evenwicht!

2.

3.

4. Grijpen met je tenen
Begin de oefening door plat op je voeten te staan. Grijp 
dan om en om met je tenen. Alsof je een kuiltje graaft in 
het zand. Het is ook leuk om op een handdoek te staan 
en deze al grijpend met je tenen op te rollen.

46 |  Schutrups 



5.

5. Eversie
Ga bij deze oefening op de binnenkant van je voet 
staan. Doe tien kleine pasjes en ontspan weer.

6.

6. Inversie
Bij deze oefening sta je op de buitenkant van je voet. 
Doe ook tien kleine pasjes en ontspan weer. Je kunt 
ook een tennisbal tussen je voeten proberen te houden, 
leuk voor de afwisseling!

7. Tenen spreiden
Bij deze oefening is het de bedoeling dat je je tenen 
zover mogelijk uit elkaar spreidt. Vervolgens twee tellen 
vasthouden en dan weer ontspannen.

7.

8. Op één voet staan
Sta tijdens het tandenpoetsen op één voet en houd je 
balans. Te makkelijk? Doe dan je ogen dicht terwijl je op 
één voet staat. Pas op dat je niet omvalt!

8.

9.
9. Rollen met een tennisbal
Bij deze oefening masseer en stretch je de voet, door 
je eigen kracht te gebruiken om de spanning in de 
peesplaat te verminderen. Pas zachtjes druk toe op de 
bal, door de voet naar de grond toe te duwen en traag 
voorwaarts en achterwaarts te bewegen. Op deze 
manier beweeg je de bal van je tenen naar je hiel. Rol de 
voet over de bal gedurende dertig seconden. Herhaal de 
oefening met de andere voet.

HEB JIJ VOETVERZORGING NODIG? 
Maak dan een afspraak met onze medisch pedicure!
0591 - 54 90 93 of via info@schutrups.nl
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EVENEMENTEN AGENDA NAJAAR

XSENSIBLE DAG - 23 SEPTEMBER 2022 

DUREA DAG - 7 OKTOBER 2022 
Preview nieuwe voorjaarscollectie, vertegenwoordigers aanwezig voor vragen en advies 

& leuke goodies bij een aankoop.

WIJNPROEVERIJ THOMAS SCHUTRUPS - 22 OKTOBER 2022 
Wijnproeverij georganiseerd door Thomas Schutrups (werkzaam bij Bussemaker in Exloo), 
unieke wijnen geselecteerd van Thomas zijn reis & volg de reis van Thomas binnenkort op 
onze socials en website.

GLAMOUR BINGO - 4 NOVEMBER 2022
Avondje uit met vriendinnen, modeshow & glamour bingo met leuke unieke prijzen.

LIFE COOKING JANNEKE ENSING - 8 DECEMBER 2022 
Gezellige workshop koken verzorgt door Janneke Ensing (oud professioneel wielrenster 
en schaatsster) & een heerlijk recept wat je kan maken voor het kerstdiner.

MANNENDAG - 11 DECEMBER 2022 
Unieke deals voor mannen & B.J. Hegen Blues Band live + release nieuwe single.

MIDWINTERWANDELING - 16 DECEMBER 2022 
Avondwandeling langs een prachtig verlichte route & heerlijke warme versnaperingen voor 
onderweg.

CONTAINERSALE - 26 DECEMBER 2022 
Hoge kortingen op schoenen voor dames, heren of kinderen & goedkope 

wandelschoenen en kleding.

WANDELDAG - 5 FEBRUARI 2023
Wandelen door de prachtige omgeving van Exloo. Meerdere afstanden voor iedere 
wandelaar.

Schutrups Exloo
Zuiderhoofdstraat 13
7875 BW  Exloo

www.schutrups.nl
info@schutrups.nl

0591 - 54 90 93

Wil je meer weten over onze evenementen?
Houd dan onze website & social media 

in de gaten! 
 

Preview nieuwe voorjaarscollectie, unieke testroute & verrassingen in de winkel.

https://www.schutrups.nl/
https://www.instagram.com/schutrupsexloo/
https://www.facebook.com/SchutrupsExloo
https://www.linkedin.com/company/schutrups-exloo/mycompany/

