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DE ALLERNIEUWSTE TRENDS VAN DIT SEIZOEN
MEER ENERGIE DOOR DE WIM HOF METHODE
DE ONTWIKKELING VAN DE KINDERVOET

JAN AAN
HET WOORD
Vol trots presenteer ik je het nieuwe Schutrups
Magazine.
Afgelopen jaar was het voor iedereen een zware tijd. Een
paar weken lang moesten wij de deuren helaas sluiten.
Toch bleef mijn team erg positief en daar ben ik heel
blij om. Jullie hebben het afgelopem jaar ons magazine
gemist. Dit was niet zonder reden: het magazine bracht
altijd veel kosten met zich mee. Daarom stond een
magazine dit jaar eigenlijk niet op de planning. Uiteindelijk
hebben wij besloten om het magazine wel uit te brengen,
in een kleinere oplage en helemaal zelf geproduceerd
door ons team. Ik ben erg trots op hoe wij, toch in zware
tijden, alles positief oppakken.

“Ik ben erg trots op hoe wij, toch
in zware tijden, alles positief
oppakken.”
Naast alle negativiteit rondom de corona-maatregelen
heeft Schutrups er ook iets positiefs uit kunnen halen. Zo
zijn wij erachter gekomen dat het winkelen op afspraak
hier in Exloo goed werkt voor het personeel en voor de
klanten. Als klant word je sneller geholpen en kunnen wij
onze klanten alle aandacht geven die zij verdienen.
Daarnaast ben ik erg blij met de Schutrups Academy,
er zijn namelijk 8 nieuwe podologen op de werkvloer.
Hierdoor kunnen wij de dienstverlening in de voetzorg
aanzienlijk verbeteren en lopen er meer mensen in de
winkel die veel inhoudelijke voetkennis hebben. Met
de Schutrups Academy hebben wij op het gebied van
voetkennis echt iets neergezet waar ik trots op ben.

Jan Schutrups is de vierde generatie Schutrups in het bedrijf in Exloo. Het begon
allemaal met overgrootvader Willem (1897), daarna volgden grootvader Jan (1923) en
vader Jaap (1960). Sinds 1983 is Jan actief in de winkel, die sindsdien spectaculair is
gegroeid.

Tevens worden onze externe aanmeetlocaties steeds
bekender. De behoefte aan goede voetzorg neemt de
komende jaren namelijk fors toe. De servicepunten buiten
Exloo zijn dan ideaal, omdat de klanten niet ver hoeven te
reizen.
Bijkomend voordeel: we zitten overal op een locatie
met andere specialismen, van sportartsen tot
fysiotherapeuten. Dit betekent dat onze mensen hun
kennis verbreden en dat delen ze weer met hun collega’s
in Exloo. Wat mij betreft wordt Schutrups Voetzorg ‘the
place to be’ voor iedereen in de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Verder werken we rustig aan het inwerken van Lisa en
Roos in alle facetten van ons bedrijf. De komst van mijn
dochters in de zaak biedt mij meer rust. Ik wil uiteindelijk
het bedrijf op een gezonde manier overdragen. Het is erg
leuk om te zien hoe enthousiast Lisa en Roos zijn binnen
het bedrijf. De nieuwe voorjaarscollectie van het eigen
merk Schutrups is ontzettend gaaf geworden. De sneakers
zijn duurzaam geproduceerd en hebben chroomvrij leer.
Voor nu wens ik je veel leesplezier en hopelijk zie ik je
binnenkort een keer in de winkel in Exloo of op een van
onze evenementen.
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SEIZOENSTRENDS
Wil jij komend seizoen er helemaal trendy bij lopen? In de
komende pagina’s delen wij de allernieuwste styles. Zo zijn
er populaire kleuren, mix van materialen en de old school
sneakers komen terug. Daarnaast zijn de sleehakken, chunky
sandalen en enkellaarsjes ook niet te missen!

IL CENTIMETRO ARMBAND ONE COLOR
39,95
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KLEUR OP KLEUR
Wat je komend seizoen veel tegen gaat komen is kleur op kleur,
oftewel ton sur ton. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe
zomercollectie van Blackstone, zie je een crèmekleurige upper
met ook een crèmekleurige zool. Zijn spierwitte schoenen niet
helemaal jouw ding? Dan biedt de crèmekleur een fantastisch
alternatief.

FLORIS VAN BOMMEL 85334 LILA NAPPA SNEAKER
189,95

PASTEL TINTEN
Pastel tinten ga je veel zien dit voorjaar. Vooral lila is echt een
trendkleur. Dit zie je terug in kleding én schoenen.
Lila staat voor wijsheid, kracht en vrouwelijkheid.
159,95
BLACKSTONE SNEAKER SG20 ALMOND MILK

KLEUREN
ORANJE

Bereid je voor: je zal veel oranje schoenen tegenkomen. De fel
oranje sneakers van Floris van Bommel en Gabor maken je basic
outfit gelijk een echte eyecatcher. Van oranje sneakers, naar
sleehakken, naar hardloopschoenen: de oranje kleur zie je overal
in terug.

COGNAC
De cognac kleur was
natuurlijk al populair
in het najaar, maar
deze kleur gaat zeker

FLORIS VAN BOMMEL 85334 COGNAC SNEAKER
199,95

niet verdwijnen in het
voorjaar. De cognac kleur is heel makkelijk te combineren.
Combineer je cognac met oud roze? Dan krijg je een zachte,
subtiele tint. Combineer je cognac met blauw? Dan wordt je
outfit chic en stijlvol. Er zijn eindeloze combinaties.
ATLANTIC STARS ANTARES ROOD/ORANJE
199,95
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RETRO
We gaan weer terug in de tijd. Retro sneakers mogen ook niet
ontbreken dit voorjaar. Zowel dames als heren mogen eraan

geloven. De modellen van Piedi Nudi en Floris van Bommel laten
deze stijl goed terugkomen in hun collectie.

FLORIS VAN BOMMEL 16271 GREEN SUEDE SNEAKER
199,95

FLORIS VAN BOMMEL 16424 TURQUOISE SUEDE SNEAKER
219,95

De turquoise kleur van deze sneaker is
gebaseerd op het bekende jaren 80 spel
Space Invaders.
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PIEDI NUDI SNEAKER RETRO YELLOW COMBI
159,95
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GREVE 7258 SNEAKER PODIUM SABBIA LEER
289,95

TRACKSTYLE SNEAKER RUNNING OFFWHITE
134,95

MATERIALEN
MIX
Sneakers hebben steeds vaker

verschillende soorten materialen,

kleuren en prints door elkaar heen.

Zo zie je combinaties van leer, suède,
mesh en nylon. Kleurencombinaties

SHOESME TRAINER WIT/GEEL
89,95

van blauw naar oranje en van roze naar
geel. Deze combinaties vrolijken elke
basic outfit op!

ATLANTIC STARS ANTARES WIT/GEEL
199,95
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LES FAVORITES CELINE JURK CORAL
159,95

GABOR SANDAAL NUBUCK BEIGE
99,95

GABOR SANDAAL VACCETTA CAMEL
99,95

CHUNKY
SANDALEN
De chunky sandalen hebben een grote opkomst dit seizoen. Je
kan ze in drie woorden beschrijven: stoer, uniek en comfortabel.
Deze sandalen kun je casual combineren bij een leuk colbert
met een rokje en hij is ook super gaaf met een zomer jurkje.

De Dr. Martens sandalen zijn er voor vrouwen en kinderen:

10DAYS KAFTAN BRUSH ECRU
169,95

twinning is winning!
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DR. MARTENS BLAIRE CHUNKY 3 STRAP SANDAL BLACK
129,95

SLEEHAKKEN

Comfortabele schoenen die toch vrouwelijk zijn worden steeds

belangrijker. Sleehakken laten je benen er slanker uitzien en het
geeft je net een beetje extra lengte zonder dat dit ten koste gaat
van het loopcomfort. De schoenen zijn erg modieus, functioneel
en daarnaast ook nog eens een echte trend.
Sleehakken zijn er in verschillende soorten. Er zijn sleehakken
zool.
Zo hebben wij verschillende merken die sleehakken aanbieden.
Panama Jack, Ugg, Piedi Nudi, Gabor en Durea.

GOOSECRAFT HARLOW DRESS IBIS
149,95

met een gevlochten zool, een kurklook zool en een rubberen

10DAYS SMALL POUCH STRAW SOFT BEIGE
29,95

UGG EUGENIA SANDAAL SLEEHAK ORANJE
119,95

PANAMA JACK NICA SPORT B1 BLACK
119,95
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GOOSECRAFT MALLORY BIKER JAS LICHT COGNAC
199,95

ENKEL
LAARSJES
Enkellaarsjes zijn er dit seizoen in allerlei verschillende

soorten en vormen. Durea, Gabor en Aqa hebben dit jaar veel
enkellaarsjes. Enkellaarsjes kan je combineren met een jurkje
op de warme dagen, daarnaast zijn ze ook ideaal voor de frisse

LES FAVORITES AMY BLOUSE WIT
139,95

lentedagen.

GABOR ENKELLAARS DREAMVELOUR NAUTIC/BLAUW
124,95

AQA A7761 ENKELLAARS SNAKE
149,95
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MAaK EEN WErELDrEIs
IN ééN DAG
Het kan! Als echte avonturier vaar je met de boot door de jungle
en maak je kennis met het babyolifantje Ka Yan en de rest van de
olifantenfamilie. Ontmoet de leeuwen op de Leeuwenberg of stap
in de Serenga Safari truck en spot neushoorns en giraffen van héél
dichtbij. In het Poolstation sta je oog in oog onderwater met ijsberen
en pinguïns. WILDLANDS is één werelds avontuur!

WILDLANDS.NL

De Wim Hof methode
Wim Hof, bekend onder de naam “The Iceman”, is een
Nederlandse extreem sporter die diverse records op
zijn naam heeft staan. Hof ontwikkelde een methode
waardoor mensen beter bestand tegen langdurige
blootstelling met kou kunnen zijn, genaamd de Wim Hof
methode.
Bij Schutrups zijn we altijd geïnteresseerd in gezondheid.
De laatste tijd zien we deze trend steeds vaker voorbij
komen. Daarom gingen wij opzoek naar klanten die
bijvoorbeeld elke ochtend, of 1 keer per week in koud
water zwemmen.
Co Barents (74) reageerde eerst op de mail, omdat zijn
zoon een echte ‘Wim Hoffer’ is. Na wat mailverkeer
kwamen we erachter dat Co ook routines implementeert
in zijn dagelijks leven wat mensen kan helpen met hun
gezondheid.
“Iets wat wij eigenlijk altijd al doen is koud douchen. In de
tuin heb ik een buitendouche, die gebruik ik in de zomer
als ik bijvoorbeeld een dag in de tuin heb gewerkt. Verder
is het bij ons in huis altijd 18 graden.” Dit zijn dingen die
hij en zijn vrouw al jaren doen en eigenlijk weten ze niet
anders. Wat wel bijzonder is dat Co nooit ziek is, geen
medicijnen gebruikt en zich topfit voelt. “Ik kan niet
zeggen of ik mij anders gevoeld had als het bij ons in
huis 22 graden was en ik warm douchte, want ik heb dat
vergelijk niet.”
Zijn zoon, de echte ‘Wim Hoffer’, was al bezig met koud
water en ademhaling voordat hij bewust was van het
bestaan van Wim Hof. Dit kwam puur doordat hij vaak ziek
en snotterig was. “Er was tig keer naar zijn neus tus
senschortje gekeken en die is ook verzet, maar dit hielp
allemaal niks.” Hij had toen het idee om zijn lichaam wat
minder te pamperen aan de warme temperaturen. “Hij is
toen met dat dompelen begonnen, voordat Wim Hof echt
bekend was. Later dacht hij wel: laat ik ook eens kijken
hoe die Wim Hof het doet en of ik nog dingen verkeerd
doe. Sinds dat dompelen is hij gewoon vrij en zijn neus is
vrij, hij is nooit meer ziek.”
Dat is misschien wel een belangrijk aspect van het gezond
zijn en het gezond houden van je lichaam. Bewust zijn van
wat je doet en je daar ook goed bij voelen. Dit zijn dingen
waar Co ook over na denkt. “De dingen die je doet in je
leven hebben een doel, van heerlijk niets doen aan de ene
kant, tot met veel inzet iets moeilijk bereikbaars behalen
aan de andere kant.
14 | Schutrups

“Ik kan niet zeggen of ik mij anders gevoeld
had als het bij ons in huis 22 graden was en
ik warm douchte, want ik heb dat vergelijk
niet.”
De onmisbare factoren als een beetje goede genen en
niet te ernstige beschadigingen opgelopen gedurende
je leven, spelen daarbij een rol. Daarnaast kan je door
gedrag en gewoonten invloed uitoefenen en daarvan kan
Wim Hof een onderdeel zijn. Het is zo langzamerhand wel
bekend dat een gepamperd leven het lijf geen goed doet.
Teveel en ongezond eten, te weinig bewegen. Daar
hoort pamperen op temperatuur ook bij, zo kom je dan
bijvoorbeeld bij Wim Hof. Als je in alles een beetje je weg
hebt gevonden en open blijft staan voor nieuwe dingen,
kan je er mogelijk aan bijdragen dat je leven tot en met de
laatste fase zo weinig mogelijk gezondheid inlevert.”
Co is dus elke dag wel bezig met gezond zijn en gezond
blijven, hij heeft er zelf nog het volgende over te zeggen.
“Ik zeg wel eens: oldtimer auto’s zijn prima, maar daar heb
je meer werk aan om op de weg te houden. Zo is dat met
oldtimer mensen ook, het is allemaal prima, maar je moet
er wat meer aandacht aan besteden.”

Gerrie Schnoing, vader van drie kinderen en in het
dagelijks leven ambulancechauffeur, is met de Wim
Hof-methode begonnen na het zien van een televisie
uitzending over Wim Hof van Ivo Niehe. “Dit was zo’n
zeven jaar geleden. Toen ben ik er naar gaan zoeken
want ik vond het wel heel interessant en hij werd toen
nog gezien als een freak.
Ik ben altijd al bezig geweest met sporten, voeding en
beweging in mijn leven. Daarnaast ben ik ook altijd op
zoek naar uitdagingen en dit dacht ik, is ook wel een
mooie uitdaging, dus ik heb mij ingeschreven voor een
workshop in Amsterdam toen der tijd, dat was nog door
Wim zelf.”
Na de eerste workshop van Wim was Gerrie gelijk
verkocht. “Toen heb ik ervaren wat je kunt doen alleen
met ademhalingstechnieken, wat je dat brengt en hoe je
je lijf daarmee kan boosten. Als afsluiter hebben we daar
die dag het ijsbad gehad en daarin heb ik voor het eerst
ervaren dat je warmte kunt voelen in een ijsbad. Dat vond
ik zoiets magisch dat ik dacht: jeetje hier wil ik meer van
weten. Na die dag kregen we wat documentatie mee met
ademhalingsoefeningen en koud douchen.”

Elke morgen was het om zes uur opstaan en dippen in
ijswater. Dat deden we bij een watervalletje, want dat
was de enige plek wat niet bevroren was. Dat was een
beetje de eindweek van de opleiding en aan het einde
van die week zijn we bij -10 graden met korte broek en
blote bast de Sněžka (gelegen aan de Pools-Tsjechische
grens en met 1603 meter de hoogste berg in Tsjechië)
opgewandeld. Dat was een wandeling van zo’n drie en
een half uur. Boven op de berg waaide en sneeuwde het
en was de gevoelstemperatuur ongeveer zo’n -20/-25
graden, maar we bruisten van de energie en we hadden
het kneiter warm.”
Na de opleiding van Wim Hof is Gerrie gestart met
workshops geven naast zijn baan als ambulancechauffeur.
“Puur uit passie, hobby en omdat dit te mooi is om voor
mezelf te houden. Dit wil ik andere mensen laten ervaren,
vandaar dat ik die workshops geef.” De workshops staan
al wel een poos stil door het coronavirus. “Ik merk dat er
meer behoefte aan is dan ooit, dus dat is wel spijtig.”

Na wat persoonlijke omstandigheden verwaterde de Wim
Hof methode toch in Gerrie zijn leven. “Na een moeilijke
periode zat ik in een burn-out en ik dacht bij mijzelf, hoe
kom ik hieruit? Toen bedacht ik, dan moet ik wat gaan
doen wat mij in het verleden ook geholpen heeft. Ja, toen
ben ik weer de Wim Hof methode gaan doen en daarna
ging ik vrij snel, nou boven verwachting snel weer de berg
opwaarts.” Dat was niet de enige berg die Gerrie heeft
beklommen. Op aanraden van zijn vrouw is hij daarna de
opleiding tot instructeur gaan doen.
“Ja mijn vrouw zei: ‘jij moet hier meer mee gaan doen, je
vindt dit zo leuk en interessant. Je moet die opleiding tot
instructeur gaan doen!’” Dat heeft Gerrie dan ook gedaan.
“Dat was een jaar lang met een aantal contactmomenten,
veel theorie, wat toetsen en examens, met als afsluiting
een complete week in Polen. In die week werd eigenlijk
alles wat we het hele jaar hebben geleerd getoetst en
beproefd. Die week was het in Polen -10 graden overdag.

“Na een moeilijke periode zat ik in een burn-out en ik dacht bij mijzelf, hoe kom ik hieruit?”
Schutrups | 15

“Kou heeft mij altijd al gefascineerd, maar
ik ben er een beetje mee besmet geraakt
toen ik in militaire dienst kwam.” Dit begon
in het jaar 1995 voor Jan Keizer (43),
woonachtig in Emmen. “Ik heb een aantal oefeningen
gehad in Schotland en als je daar echt nat en koud
bent, ga je echt nadenken over hoe kan ik in godsnaam
overleven. Dan kom je eigenlijk heel dicht bij jezelf,
dat je eigenlijk niet zo druk moet maken en denken om
je ademhaling.” Na die ervaringen met kou is Jan zich
steeds meer gaan interesseren in wat dat nou precies
met het lichaam doet.
“In 1997, bij de wintertraining in Noorwegen was mijn
eerste kennismaking met wak skiën. Ik dacht wak skiën?
Wat is dat voor onzin je gaat toch niet zelfstandig een wak
in skiën, maar goed dat hoorde bij het werk destijds, dus
dan doe je het gewoon.” Bij deze negen weken durende
training in Noorwegen nam de temperatuur soms bizarre
vormen aan, -42 graden met een gevoelstemperatuur van
-63 was zeker geen uitzondering. “Naja, dan sta je daar
met een rugzak op en dan ski je een wak in, dat gaat echt
tegen je gevoel in. Dan zwem je naar de ene kant en weer
terug, volgens mij heb ik het Wilhelmus nog gezongen
haha. Er worden een aantal vragen gesteld en dan gaan
ze kijken tot in hoeverre je nog in staat bent om op de
juiste manier te antwoorden, zonder onderkoeld te raken.
Het lichaam raakt vrij snel onderkoeld in zulk koud water.
Rust en kalmte kan je op zo’n moment redden. Eenmaal
de ademhaling onder controle begin je andere dingen
te voelen of zelfs niet meer te voelen. Kou maakt plaats
voor warmte.” Sindsdien is Jan nog verschillende keren
in de winter naar Noorwegen gegaan voor defensie en
zelfs nog een half jaar in Curaçao gestationeerd, waar
het overdag vaak warmer dan 35 graden was. “Dat was
heel wat anders, maar toen ben ik mij meer gaan inlezen
over de Wim Hof methode, de hele geschiedenis van hem
en wat voor fysieke toestanden hij heeft doorstaan met
betrekking tot zijn geest en zijn lichaam. Hij gaat echt wel
tot het uiterste waar het lichaam toe in staat is. Ik dacht:
wat hij kan, kan ik ook!”
Sindsdien is Jan vrijwel elke dag bezig met koud water
op te zoeken om zijn dag te beginnen. “Zoals vanmorgen
ben ik om kwart voor vijf opgestaan, doe ik mijn
hardloopkleding aan, ga ik hardlopen, vervolgens ga ik
naar het water, daar zit ik tussen de 5 en 10 minuten in en
dan ben ik weer topfris voor de rest van de dag.” Het koud
water opzoeken probeert hij iedere dag te doen om zijn
dag goed te beginnen. Het maakt Jan niet uit waar hij gaat
dippen in de ochtend, als het maar in het buitenwater is.
“Dat was in Blauwestad, een paar weken geleden. Toen
had het stijf gevroren. Ik had een kennis van mij gebeld,
16 | Schutrups

Erik Kemper, toen zei ik: we kunnen wel een wak gaan
slaan, laten we gewoon een keer gek doen. Toen had ik
een bijl mee genomen in de kofferbak om twee wakken
te slaan en daar zaten we dan ook ongeveer zo’n vijf
minuten in. Eigenlijk voel je op den duur de kou niet meer.
Je lichaam wordt warm, die is bezig om zichzelf aardig op
te warmen. Het enige wat koud aanvoelt zijn je handen
en voeten, maar ook dat went. Het heeft allemaal met
ademhaling te maken.”

“Eenmaal de ademhaling onder controle
begin je andere dingen te voelen of zelfs
niet meer te voelen.”
Op persoonlijk vlak heeft het Jan in ieder geval enorm
geholpen om elke dag koud water op te zoeken. “In de
periode van 1995 en 2003 heb ik meerdere tekenbeten
gehad en de laatste jaren ook nog weer. Zo heb ik de
ziekte van Lyme gekregen. Toen dacht ik, ik ga me
verder verdiepen in Lyme en de Wim Hof methode.
Baat het niet schaad het niet dacht ik toen nog. Dus ik
pakte gewoon ademhalingstechnieken van Wim, plus de
koudetraining. Wat mij het meeste opviel was dat de pijn
in de gewrichten toen volledig aan het afnemen was. Waar
dit nou door kwam? Geen idee, ik denk een combinatie
van het koude water, gezonde voeding in aanvulling met
supplementen van Beyuna en genoeg bewegen.”

Voor de leek die het nu mooi lijkt om morgen gelijk in
het ijskoude buitenwater te springen heeft Jan nog wel
wat tips. “Ik raad de mensen aan om niet gelijk in zo’n ijs
wak te springen, maar om geleidelijk aan op te bouwen.
Dit kun je gewoon thuis doen met een koude douche,
bijvoorbeeld als je warm gedoucht hebt daarna koud
douchen op te bouwen met 30/60/90 seconden en zo
door, dat opbouwen naar 3 tot 5 minuten en dan het
buitenwater opzoeken. Maar neem daar wel de tijd voor,
een week of twee. Dan is je lichaam gewend aan de kou.
Niet in een keer erin springen want dat houd je gewoon
niet vol. Dat houd je zo’n vijftien seconden vol en dan zegt
je lichaam bekijk het maar. Gewoon kleine stappen nemen
en zorg ervoor dat je de ademhaling onder controle krijgt,
als je dat onder controle hebt, heb je je hele lichaam
onder controle.”
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Sébastien Klein, Neurokinesioloog en
workshophouder van de Wim Hof Methode
in het dagelijks leven, kwam in aanraking
met de WHM nadat hij zelf erg ziek werd.
“Mijn verhaal met Wim Hof is begonnen, doordat ik
heel ziek ben geweest. Ik heb de ziekte van Lyme
gehad, ik zeg ook gehad omdat het niet meer in mijn
systeem te traceren is en volledig genezen ben. Ik ben
mijn genezing op een andere manier gaan zoeken, dan
via het reguliere, antibiotica hielp allemaal niet. Ik had
zenuwuitval in mijn benen en ik moest om de twee uur
plat. Toen ben ik bij natuurgenezers terecht gekomen en
daar heb ik veel dingen met plantenextracten gedaan.
Na acht maanden kon ik weer normaal lopen.” Na de
genezing van de ziekte van Lyme is Sébastien verder
gaan zoeken naar waar het precies vandaan komt dat
een gezond lichaam zo geveld wordt door een bacterie.
In zijn onderzoek kwam hij uit bij Wim Hof en de Wim
Hof Methode.
“Ik hoorde van de E. coli bacterie test van het Radboud
ziekenhuis met Wim Hof.” Dat was een test van het
Radboud ziekenhuis waarbij twee groepen mensen
geïnjecteerd werden met een bestanddeel van de E.
coli bacterie. De helft van die groep was getraind door
Wim Hof met de Wim Hof Methode en de andere helft
niet. Normaliter zorgt zo’n injectie voor een heftige
immuunrespons wat kan leiden tot koorts, braken en
in extreme gevallen tot bewusteloosheid. Dit was bij de
groep getraind door Wim Hof niet het geval, door de
toepassing van de ademhalingstechnieken van Wim Hof
wisten de proefpersonen hun immuunrespons drastisch
te verlagen en hadden ze geen last van de injectie. Toen
Sébastien dat allemaal te weten kwam begon de bal te
rollen. “Mijn immuunsysteem werkte niet meer, ik kreeg
van alles en nog wat. Toen hoorde ik van de E. coli test
van het Radboud ziekenhuis. Daarna heb ik eerst een
workshop gedaan (van Wim Hof) en ik was verkocht.
Toen ben ik een jaar lang een trainingstraject met Wim
ingegaan en ik dacht: nu ga ik gewoon genezen.”
Wim hof staat om meerdere prestaties bekend, maar een
van de meest veelzeggende is toch wel het beklimmen
van de Kilimanjaro in minder dan 30 uur, terwijl daar
normaal 6 dagen voor staat. “De Kilimanjaro die had
ik als doel, als ik die berg beklommen heb, dan ben ik
genezen. Ik had er ook niet voor getraind, want ik was
nog niet fit. Ik kon nog niet sporten, maar door mindset
en focus stonden we binnen 30 uur op de top.” Deze
prestatie was te danken aan de koude trainingen en de
ademhalingstechnieken van Wim Hof. “Hoogtetraining
kun je nabootsen in je bed, alles kun je trainen in je lijf.
Als je hoog in de bergen zit dan heb je een beperktere
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zuurstofopname, maar als je dat gaat trainen met via
een ademhalingstechniek. Je lichaam voelt dan ook een
prikkel van: oké, ik krijg minder zuurstof, dus ik moet
zorgen dat ik efficiënter wordt met de zuurstof die ik
heb. Zo boots je voor je lichaam de hoogte na in bed.
Hiermee verleg je je verzuringsgrens, sporten wordt veel
makkelijker. Als je weer gaat sporten, eten en bewegen
zoals je bedoelt en gebouwd bent, dan gaat er echt een
wereld voor je open.”

De Wim Hof Methode is iets wat consequent moet
worden uitgeoefend om de vruchten er van te kunnen
plukken. Daar is Sébastien dan ook bewust mee bezig in
het dagelijks leven. “Ik heb een ijsbad van zes personen
en nog een van twee personen. Ja, koud douchen en een
ijsbad hoort wel bij de routine.” Die routine wordt heel
serieus genomen, want hij heeft zelfs een aparte diepvries
aangeschaft voor het bewaren van ijsklontjes om ook op
een warme zomerdag nog een ijsbad te kunnen creëren.
“Ik heb thuis een puls, dat grondwater is altijd rond de 3 of
4 graden en met het ijs kun je het nog wat kouder maken.
De winters zijn wat te kort hier in Nederland helaas. Die
ene week was wel een geschenk, alleen het was maar één
week.”
Door de coronacrisis kon Sébastien helaas geen fysieke
workshops geven over de Wim Hof Methode, maar
hij heeft nog genoeg plannen voor de toekomst. “Ik
zou naar Portugal en Oostenrijk gaan, maar dat komt
allemaal wel weer. Ik ben nu online gegaan met gratis
ademhalingsoefeningen, om mensen te leren hoe
eenvoudig het is om je gemoedsrust te beïnvloeden,
middels adem. Heel simpel, heel eenvoudig en
supergoedkoop.”
Wil je meer weten over Sébastien zijn workshop of zijn
andere werk? Kijk dan op de volgende links:
www.hetlichaam.nl
www.stress-debaas.nl
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Groen was een heilige kleur in het
oude Egypte, omdat het voor hoop,
vrede en voorjaar stond. De vloeren
van tempels werden daarom groen
geschilderd.

De hikingschoenen van Xsensible
Naast Stretchwalker sneakers heeft Xsensible nu ook
hikingschoenen ontwikkeld die voor je hele lijf zorgen.
Waarbij ze nieuwe functionaliteiten hebben toegevoegd,
die naadloos aansluiten op het balansprincipe.
Dat betekent wandelen met maximaal comfort én
bescherming tegen de elementen. De schoenen zijn
geschikt voor een ommetje in het park tot ongepland
avontuur ver buiten de gebaande paden.
Wie buitenleven associeert met avontuur, staat met de
Stretchwalker Hiking-collectie stevig in zijn schoenen.
De nieuwe outdoor modellen zien er niet alleen fraai
en sportief uit, ze bieden optimaal draagcomfort en
bescherming wanneer je de deur achter je dichttrekt.
De schoen heeft een robuuste zool die solide grip geeft op
elke ondergrond.
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Hierdoor zijn de schoenen geschikt voor langere
wandelingen op geplaveide en avontuurlijke wegen. Met
de geavanceerde Dry-X Waterproof Technology die ervoor
zorgt dat je voeten droog blijven: in weer en wind.
Naast het waterdichte Dry-X membraan zijn tal van
slimme noviteiten doorgevoerd. Zo zijn alle stiknaden
geseald en beide veters gehydrateerd, zodat ze geen
water opnemen.
Daarnaast is de tong zodanig geconstrueerd dat het in
combinatie met het membraan jouw schoen droog houdt
aan de binnenkant, wanneer je door plassen loopt en het
water hoog opspat.
Trek eropuit met schoenen die ook op bospaden en over
grindwegen voor je lijf zorgen. De wereld wacht op je!

Eigenschappen
De Stretchwalker Hiking-collectie heeft sportieve
en beschermende eigenschappen. Daarnaast geeft de schoen
je de unieke comfort dat je van Xsensible gewend bent. De
stretchwalker heeft 7 speciale eigenschappen.

1.

De Stretchwalker

De meest evenwichtige schoen
De hikingschoenen beloven een optimale loopervaring en
dragen bij aan een betere lichaamshouding. Dit is dankzij het
‘’blokje’’ in het midden van de zool. Geen pijnlijke of vermoeide
voeten meer, dankzij de combinatie van evenwicht, stabiliteit en
sublieme demping in de gehele zool.

2.

Stretchbaar

Elastisch en duurzaam
Bij de Stretchwalker hikingschoen is de toplaag voorzien van
een stretchbaar en duurzaam kunststof textiel. Dit voelt niet
alleen aan als een tweede huid, maar het weerstaat al jouw
buitenactiviteiten, kilometer na kilometer.

3.

Waterdicht membraan

Droge voeten

De schoen is voorzien van Dry-X, een hoogwaardige waterproof
technology. Bestaande uit een waterdicht elastisch membraan,
vervaardigd uit Polyester. Dit zorgt ervoor dat jouw voeten droog
blijven in weer en wind.

4.

Extra waterbestendige eigenschappen

Beschermd tegen de elementen

Alle stiknaden zijn geseald en beide veters gehydrateerd,
zodat ze geen water opnemen. Daarnaast is de tong zodanig
geconstrueerd dat het in combinatie met het membraan jouw
schoen droog houdt aan de binnenkant.

5.

Verstevigde zool

Klaar voor robuuster terrein
Het profiel aangepast voor een verbeterde afrol en voor meer
antislip werking. Resulterend in extra grip om structureel langere
wandelingen te maken op geplaveide en avontuurlijke wegen.

6.

Blijvend licht van gewicht

Lichtvoetig tijdens elke wandeltocht
De hikingschoenen zijn extra uitgerust met weloverwogen
innovatieve materialen die zich snel drogen en grip bieden op
gladde ondergronden. Deze voelen als heel vanzelfsprekend
omdat de schoen veel comfort en het goede gewicht biedt.

7.

Uitneembaar voetbed

Aanpasbaar op individuele wensen
De Stretchwalker hikingschoenen standaard voorzien van een
uit memory-foam vervaardigd uitneembaar voetbed. Deze is
in z’n geheel te verwijderen, waardoor er ruimte ontstaat voor
een individueel voetbed. Perfect voor mensen met gevoelige en
kwetsbare voeten.
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Het bekroonde zool concept
en de nieuwe Dry-X Waterproof
Technologie zijn ontworpen
voor maximaal comfort en
waterbestendige bescherming
bij allerlei buitenactiviteiten.

Stretchwalker
Balans Technologie

40% van de mensen op de wereld geeft aan
dat blauw hun lievelingskleur is. Jij ook?
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Kindervoeten opmeten
Het is vanaf de eerste stapjes belangrijk dat kinderen goede schoenen dragen. Een van de belangrijkste eisen
is natuurlijk een goede pasvorm. De schoenen moeten voldoende lang en breed zijn, zodat de voetjes vrij
kunnen buigen en bewegen. De schoenmaat van je kind hangt af van de lengte in centimeters van de voet.
Thuis de voetjes van je kind willen opmeten? Wij hebben hieronder uitgelegd hoe je dat doet!

Tijd om op te meten!
Meet de voeten aan het eind van de
ochtend of in de middag.

Benodigheden
A4 papier, pen of potlood en een
liniaal.

De eerste stap
Plak een A4 papier vast op een harde
grond en zet je kind erop.

Omtrek van de voet
Zorg dat je kind rechtop staat! Omtrek
dan de voet met de pen of potlood.
Doe dit bij beide voeten.

Afstand meten
Trek een lijn met de liniaal van de hiel
naar de langste teen.
Doe dit bij beide voeten.

Groeiruimte
Tel bij de langste maat 13 mm (1,3 cm)
op voor de groeiruimte.
Zoek de uiteindelijke lengte maat op
in de tabel.
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De voet en been ontwikkeling van kinderen
Pasgeboren tot 1 jaar
Babyvoetjes zijn vaak plat, dit komt door het dikke vetkussen
dat onder de voet aanwezig is. De voetjes bestaan vooral uit
kraakbeen, daardoor zijn ze zacht en soepel. Baby’s oefenen hun
spieren door te trappelen.
Wanneer de spieren eenmaal sterk genoeg zijn dan kunnen
de voetjes het lichaamsgewicht dragen. Op dit moment staan
de voeten eerst nog ver uit elkaar en de benen hebben een

Tussen 2 en 3 jaar
Nu veranderen de benen geleidelijk van de O-stand naar een
X-stand. Wat vaak gebeurt is dat de voetjes wat naar binnen
gaan staan. Dit noem je ook wel knikvoetjes. Dit is tot op zekere
hoogte normaal. Vanaf deze leeftijdsfase tot aan de laatste fase
groeien de voetjes voortdurend.

Vanaf 5 jaar

O-stand.
De benen en voeten groeien steeds meer naar een rechte stand
Op het moment dat kinderen echt gaan lopen, is het erg

toe. De X-stand zal geleidelijk aan verminderen. Dit proces

belangrijk dat zij de juiste schoenen dragen. Voetklachten bij

verschilt per kind.

volwassenen zijn vaak het gevolg van verkeerde schoenen in de
kindertijd.

Tussen 6 en 8 jaar

Vanaf 1,5 jaar

Tussen deze periode moeten de voeten recht gaan staan. Tot
de leeftijd van 6 tot 8 jaar is er geen reden om ongerust te zijn

Het kind gaat nu van de O-benen naar iets rechtere benen.

als de stand van de kindervoet niet helemaal overeenkomt

Dit blijft een tijdje zo. Door vallen en opstaan worden de

met wat gebruikelijk is bij de leeftijd. Elk kind heeft een ander

spieren langzaam getraind. Uiteindelijk wordt het lopen steeds

groeiproces. Als je toch twijfelt over de groeiontwikkelingen

zekerder. Op deze leeftijd zijn de voeten vaak nog ‘’plat’’. Dit trekt

of eventuele afwijkingen, kan je een afspraak maken bij een

geleidelijk weg.

podotherapeut.
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Topzorg in Het Omnium
Het Omnium is de zorglaag van het
TopsportZorgCentrum in Groningen. In Het Omnium
komen vijf disciplines tot één, wat leidt tot een
breed assortiment aan sportbegeleiding voor
topsporters, (nog niet) bewegers, breedtesporters en
organisaties. Binnen Het Omnium wordt er volledig
gefocust op bewegen, prestatieverbetering, herstel,
blessurepreventie en gezondheid.
Je kunt bij ons terecht als individu, team of bedrijf. We
werken met ware professionals die wetenschappelijk
onderbouwde behandelingen hanteren in de vorm van
trainingsschema’s, voedings- en lifestyleadvies, fysieke
begeleiding en clinics. Dit doen wij volgens de pijlers
herstellen, presteren en fit zijn. Het doel van Het Omnium
is om de sportieve Noorderlingen zo goed mogelijk te
begeleiden dankzij de expertise van de verschillende
partners. Deze partners zijn het Martini Ziekenhuis, MCZ,
Topdiëtisten, Schutrups en Sport- en Prestatiepsychologie
in Het Omnium.
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Herstellen

Wanneer je een blessure hebt opgelopen wil je zo snel
mogelijk weer op niveau aan de slag. Wij kijken naar
de beste behandeling voor jou. Je kunt bij een blessure
terecht bij onze sportarts voor een blessureconsult.
Wanneer nodig kunnen we daarbij gebruik maken van
echografie en ons testcentrum. De sportarts stelt een
diagnose en bepaalt samen met jou het passende (indien
nodig multidisciplinaire) behandeltraject.
De multidisciplinaire behandelingen kunnen door
de partners in Het Omnium uitgevoerd worden. Een
multidisciplinaire aanpak en korte lijnen zijn daarbij onze
kracht.

Presteren
Elke sporter is anders en heeft zijn eigen doelen. Wij
bieden daarom maatwerk aan die op je individuele
behoefte en doelen is afgestemd. Wij hebben ook
specifieke programma’s voor diverse sporten waar we
onze expertise op het gebied van fysieke begeleiding en
training koppelen aan specifieke kennis per sport.

Fotografie: Bert Gort Fotografie

Fit zijn
Fit en vitaal zijn en je fit en vitaal
voelen is belangrijk voor iedereen.
Daarom bieden wij diverse
mogelijkheden om jou of jouw
organisatie daarbij te helpen. Denk
daarbij aan inspiratiebijeenkomsten
en/of sport- en beweegprogramma’s,
individueel of in groepsverband.
Vitaliteit is een breed begrip, je fit
en vitaal voelen hangt samen met
veel factoren. Voldoende bewegen,
gezond eten, gezonde leef- en
arbeidsomstandigheden, sociale
omgeving en mentale veerkracht. Het
begint met erachter komen waarop
je moet inzetten, om vervolgens tot
interventies te komen die aansluiten
bij de doelgroep. Hierbij wordt
rekening gehouden met de barrières
die men ervaart om tot gewenst
gedrag over te gaan. Communicatie
speelt hierin een grote rol!
Onze kracht is het samenstellen
van programma’s en inspirerende
bijeenkomsten op maat, puttend uit
een breed aanbod. Daarbij hebben
wij ook oog voor wat iemand in
beweging krijgt!

Fotografie: Bert Gort Fotografie

Het Omnium met topsporters in het
TopsportZorgCentrum. Ook deze
expertise zetten wij in om jou te
begeleiden en inspireren! Alles wat
een topsporter ondersteunt bij zijn
topprestatie, kan jou helpen om fit en
vitaal te worden en te blijven.
Het Omnium
Laan Corpus den Hoorn 101a
9728 JR Groningen
hetomnium.nl | 050 - 305 2066
Schutrups Exloo
Zuiderhoofdstraat 13
7875 BW Exloo
schutrups.nl | 0591 - 54 90 93
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