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Schutrups Magazine is een uitgave van Schutrups, Zuiderhoofdstraat 13, 7875 BW Exloo. Tekst: Jannick Rolink. Fotografie: Stijn Rolink en Lisa van Houten.
Vormgeving en realisatie: Lisa van Houten. Coördinatie: Stijn Rolink en Roel van der Veen. Eindredactie: Twan Waidijk. De in dit magazine getoonde artikelen
geven een indruk van onze collectie. Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat een artikel afwijkt in kleur, materiaal en/of afwerking. Ook de prijzen
kunnen gedurende het seizoen veranderen. Tevens is het mogelijk dat een artikel niet leverbaar is. Wij bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak.

FAMILIE SCHUTRUPS AAN HET WOORD
Jan aan het woord
Een echte Hollandse zomer gehad, met zon, regen en prachtige wolkenformaties. Droog
en heet was het zeker niet, en zo rollen we het nieuwe seizoen in. Herfst en winter staan
voor de deur. Lisa en Roos zijn volop op de beurzen geweest op zoek naar nieuwe
trends in schoenen en kleding. En dat is gelukt; er staat weer een prachtige collectie
voor je klaar.
Nieuwtje is dat onze eigen sneakerlijn gedragen wordt door PSV Vrouwen, FC
Groningen, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en FC Emmen. Daar mogen we best trots
op zijn. Onze eigen sneakerlijn heeft nu ook een eigen website: www.schutrupsoriginal.
com. Een ander nieuwtje is dat je op het voetbed een eigen “dekje” kunt ontwerpen.
Bijvoorbeeld het logo van je favoriete club of naam van je muziekband… alles kan. Ook

JAN

is een start gemaakt met Schutrups Works. Dat zijn niet alleen veiligheidsschoenen,
dit unieke concept gaat veel verder. We screenen de voeten van alle medewerkers

LISA

ROOS

JAAP

van bedrijven en geven passende adviezen over houding, voeten en schoenen. Zo
houden we de werknemers vitaal, laten we ze
beter presteren en verminderen we de uitval op
de werkvloer. Samen met de HR-manager van het

Stien aan het woord
Vanaf de zijlijn kijk ik toe hoe de

Daarnaast is de voetzorg volop in ontwikkeling

kinderen en kleinkinderen hun

door alle processen te digitaliseren. Ook het online

best doen. Als ik terug denk aan

afspraak maken voor voetzorg is nu mogelijk.

de tijd dat mijn man Jaap op de

Het opleiden van nieuwe medewerkers heeft altijd

fiets naar Weerdinge en naar

een belangrijke plaats ingenomen binnen Schutrups

Odoornerveen reed om reparaties

en zo gaan vier van onze mensen de opleiding doen

te halen en schoenen te bezorgen.

voor Podoloog en Podotherapeut. Verder ga je Jaap

Tja, dan kan ik nu alleen maar

Schutrups meer zien in de praktijk voor adviezen

trots zijn. Als Jaap kon meekijken,
had dit nu een enorme glimlach
op zijn gezicht getoverd.
Vaak zeg ik: doe nou niet te gek,
maar ach, in onze tijd deden we
ook zaken waarvan we dachten
dat het ons en onze klanten verder

STIEN

voor semi-orthopedische schoenen.

Meindl heeft al menig innovaties op het
gebied van schoenen teweeg gebracht.

Schutrups Exloo is vollop in beweging en we hopen

De nieuwste innovatie heet Identity. Bij de modellen
uit deze nieuwe serie bieden wij een gedetailleerd
herkomstbewijs van het gebruikte leer aan. Hiermee
verschaft Meindl een volledig transparante kijk op
de productie van de schoenen, vanaf de alpenweide
waarop de koeien grazen, de leerlooierij waar het leer
bewezen milieuvriendelijk wordt gelooid tot de uiteindelijke productie. Al bij de leerlooierij wordt het leer
voorzien van een identificatienummer welke handmatig in het leer wordt gedrukt. Dit identificatie nummer
ook Identitynummer genoemd is dan in de schoen
vereeuwigd op de binnenkant van de manchet. Op
deze manier kan men de afgelegde levensweg van het
gebruikte bovenleer op www. identity-leder.de volgen!

je snel weer te zien in het prachtige Exloo. Neem
je wandelschoenen mee, want Exloo blijft een
paradijsje op de Hondsrug wat wandelen betreft.

ging brengen. Ik ben nu 85 en het
lopen gaat wat minder en ik besef nu
eens temeer het belang van gezonde
voeten en goede schoenen.
Ik zeg altijd: de glimlach komt van je
voeten.

“Wij wensen je veel lees plezier!
Zie je zo in Exloo”

bedrijf zorgt Twan Waidijk voor vitalere werknemers.

Alles met een glimlach

Erik aan het woord

IDENTITY – LEER MET HERKOMSTBEWIJS
ORIGINAL

Ik hoop dat we over 10 jaar weer een fase
verder zijn en dat de meiden alles over hebben

Groeten van een trotse oma en
moeder.
Stien

genomen. Voetzorg staat dan goed met
nieuwe locaties in Zwolle en Hardenberg en ik
hoop dat Jaap dan zijn orthopedische tak op
orde heeft. Over 10 jaar is Schutrups Works

PS: ik heb geen e-mail of Facebook,
maar je mag me altijd een kaartje/
brief sturen:
Paasbergen 7, 7873 BE Odoorn

een sterk onderdeel van het bedrijf en ons
eigen merk staat goed met een uitgebreide

Tessin Identity

collectie. Ik mag hopen dat ik hier nog in goede
gezondheid werkzaam ben en dat Lieneke van
dienst kan zijn in haar vakgebied.

ERIK

Linosa Identity

www.identity-leder.de

mei_Anz_LinosaIdentity_Hoogte_210x135_MAI14_def.indd 1

15.05.14 11:01

Martijn er regelmatig doorheen, maar hij beaamt wel:
“het is gewoon heel heftig. Jij en ik kunnen ons daar geen
voorstelling van maken. Daarom heb ik het gekozen te
doen, er zit gewoon een mooi doel aan.”
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VOLG MARTIJN KASPERS TIJDENS ZIJN TRAINING VOOR DE MARATHON
Martijn Kaspers (38) is al een tijd aan het trainen voor
de marathon op Texel. Niet zomaar een marathon,
want de loop staat in het teken van geld inzamelen
voor KiKa. Het fonds organiseert jaarlijks meerdere
van deze marathons om geld in te zamelen voor het
onderzoek en bestrijden van kanker bij kinderen.
20 november is de Texel Marathon voor KiKa. Martijn
traint al een tijd voor de loop, want 42 kilometer loop je
niet zomaar. “Ik ben een jaar of 4 geleden begonnen met
hardlopen en omdat ik zelf wel een beetje onderlegt ben
met trainingsopbouw, heb ik dat rustig opgebouwd van 5
kilometer, naar 8, naar 10 en zo verder. Dat bouw je steeds
verder uit, je gaat natuurlijk niet gelijk als een gek 30
kilometer lopen.”
Sinds hij zich had ingeschreven voor de Texel Marathon
heeft Martijn wel iemand opgezocht die ervaring had
om mensen te trainen voor het lopen van een marathon.
“Ik heb sinds driekwart jaar een vaste trainer die mij
traint: Jans Kuik uit Eexterzand. Die maakt elke week
een trainingsschema voor mij met drie trainingen. Elke
zondagavond bellen we dan even over hoe de trainingen
gingen de afgelopen week en of ik nog ergens last
van had. Tien minuten later heb ik dan alweer een
trainingsschema in mijn inbox.” Hoe zien zulke trainingen
er dan uit en zijn die ook zwaar? “Ja sommige trainingen
zijn aardig pittig. Doordeweeks is vaak een interval
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training, bijvoorbeeld 2 kilometer hard en dan 3 rustig
en dan weer 3 kilometer hard en zo door. Zondag is het
dan meestal een langere duurloop, ik zit nu rond de 18
kilometer.” Het is hard werken om jezelf klaar te stomen
voor een marathon en dat realiseert Martijn zich maar
al te goed. “Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen en
niet een beetje meehobbelen. Ik wil wel graag een mooie
tijd lopen. Jans weet wanneer ik de loop heb, dus op die
datum moet ik fit zijn en hij is daar leidend in.”

“Als ik iets doe, wil ik het ook
goed doen en niet een beetje
meehobbelen."
Er zit ook een reden achter waarom Martijn gekozen
heeft om de KiKa run te lopen in plaats van een normale
marathon. “Iemand uit mijn vriendenkring is zijn zoontje
verloren aan kanker en als je het hele proces meemaakt
hoe je iemand kan verliezen aan die rotziekte, dan is dat
echt heel heftig. Als je zelf aan het hardlopen bent en je
moet nog één kilometer en je zit er helemaal doorheen,
denk je wel: hoezo ben jij kapot? Andere kinderen strijden
nog veel meer om de ziekte te overwinnen en jij klaagt
nog over die laatste kilometers.” Die gedachte trekt

Martijn heeft al heel wat geld opgehaald, de teller
staat nu op meer dan €8000,- en zijn streefbedrag is
bijgesteld naar €10.000,-. Een mooi streefbedrag voor een
nog mooier doel: dat het percentage van kinderen die
genezen van kinderkanker stijgt (tegenwoordig ligt het
genezingspercentage rond de 75%, KiKa wil dit middels
onderzoek verhogen naar 95%). Naast de geldbedragen
wat mensen storten, zijn er ook sponsoren die hem op
andere manieren helpen. Zo sponsort Schutrups hem een
paar hardloopschoenen, loopt hij elke week bij Emfysio
voor training en onderhoud van zijn lichaam en sponsort
Olijslager zijn kleding.
Wil je op de hoogte blijven van Martijn zijn training en de
weg naar de marathon van 20 november? Houd dan de
social media kanalen van Schutrups en de nieuwsbrief in
de gaten, hier zullen regelmatig updates in verschijnen.
Wil je doneren aan Martijn en KiKa om te zorgen dat het
onderzoek
tegen
kinderkanker
door kan blijven gaan? Dat
Wil je doneren
aan
Martijn en KiKa
kan te
viazorgen
deze link:
om
dat https://www.runforkikamarathon.nl/
het onderzoek tegen
martijn-kaspers-texel-2021
kinderkanker door kan blijven gaan?
Scan dan de QR Code

Herstel snel met onze
Schutrups smoothie

Wij hebben een heerlijke smoothie recept voor je om te drinken na het sporten!
Maak hem thuis gemakkelijk zelf na. Lees snel verder en binnen 10 minuten heb jij
een heerlijke smoothie op tafel staan. Smullen maar!
Bereidingstijd: 10 minuten
Aantal personen: 4 personen
Ingrediënten
250 gram (diepvries) aardbeien
1 banaan
0.5 avocado
8 muntblaadjes
200 ml water
Bereiding
Doe de aardbeien in de blender. Snijd vervolgens de avocado doormidden en
lepel de binnenste gedeelte eruit, in de blender. Voeg de banaan en muntblaadjes
toe. Tot slot voeg je het water toe en blenden maar! Blend het tot het een egale
kleur heeft. Tip: Doe de aardbeien er bevroren in. Heb je verse aardbeien? Dan
kan je eventueel ijsblokjes toevoegen: Hierdoor is je smoothie heerlijk koel!

WINTER WHITE

Houd schoenen als nieuw,
met Carbon Pro & Wax!

COGNAC

Binnen no-time bescherm je
al jouw schoenen tegen vocht,
vuil en vlekken. Hoe dit kan? De
unieke carbon spray vormt een
membraan over de schoenen. Dit
zorgt ervoor dat ze waterafstotend
zijn, maar wel blijven ademen!
Zo geef jij jouw schoenen de
bescherming die ze verdienen.

GABOR SNEAKER DREAMV/SPECCHIO DESERT
124,95
PIEDI NUDI SNEAKER 2487 BRUIN
159,95

VAN BOMMEL BEIGE SUEDE BOTT.PL FLORIS CASUAL
249,95
XSENSIBLE LIMA HX CARAMEL COMBI
209,95

VAN BOMMEL BRICK NUBUCK SNEAKER FLORIS SPORT
199,95
DR. MARTENS 1460 PASCAL 8 EYE BOOT OPTICAL WHITE VIRGINIA
189,95

WALDLÄUFER BOOT H-LUISE BRUIN CROCO
139,95

VAN BOMMEL BEIGE CRQUELE SNEAKER FLORIS SPORT
199,95

DUREA BOOT 9727 ZWART CROCO
239,95

METALLIC
Schutrups | 9

SCHUTRUPS EXLOO
TIJDENS DE W0II
1923: het jaar van de eerste 24 uur van Le Mans
en toen het hebben van een auto een luxe was. In
dit jaar begonnen Jan en Fennechien Schutrups
een schoenhandel aan de Hoofdstraat naast
het gemeentehuis. Toen na de oorlog een nieuw
gemeentehuis werd gebouwd – het oude gemeentehuis
was door het verzet in brand gestoken – moest de
schoenenboer verhuizen naar de Zuiderhoofdstraat.
Jan Schutrups heeft nog verschillende verhalen over de
oorlogstijd te horen gekregen. Verhalen over het dorp en
over wat zijn familie allemaal heeft meegemaakt in die tijd.
“Mijn opa en oma waren in 1923 begonnen, dus ze waren
nog relatief jong toen de oorlog begon. Zij hadden een
schoenmakerij op de Hoofdstraat naast het gemeentehuis.
Die was dus niet aan de Zuiderhoofdstraat gevestigd waar
we nu zitten. In de oorlog had mijn opa een zender en die
luisterde naar wat de Tommies (de Engelsen) te melden
hadden. Zo kreeg je ook contact met radio Oranje, dan kon
je luisteren wat Koningin Wilhelmina voor boodschappen
uitzond vanuit Londen. Dat ving hij allemaal op met
een illegale radio boven op de leerzolder. Het was toen
gebruikelijk dat de schoenmakerij werd afgestaan aan de
Duitsers om laarzen te repareren, alleen mijn opa die zat in
het verzet.”
Dat zorgde natuurlijk voor spanning. Probeerde hij de
Duitsers dan te saboteren door extra dikke zolen te maken?
“Nee, helaas niet”, grapt Jan . Het werd vanzelfsprekend
geacht dat je gehoorzaam was aan de Duitsers die de
touwtjes in handen hadden. Alleen diep in je hart wil je
gewoon vechten voor je vrijheid. Dat had opa dus heel
duidelijk voor zich met zijn radio op zolder. Hij probeerde
mensen ook écht te helpen. Een leuke anekdote van

mijn vader: de Duitsers hadden alle paarden in de buurt
verzameld. Elke boer die paarden had, moest deze dus
inleveren. Die paarden hadden ze achter de zaak van mijn
opa en oma geparkeerd. Mijn vader heeft toen ‘s avonds
alle paarden weggejaagd! De Duitsers riepen mijn opa
toen op om verhaal te halen, maar dat is gelukkig allemaal
goed gegaan. Aan het einde van de oorlog is er zelfs nog
een gat gegraven voor mensen waarvan ze een vermoeden
hadden dat ze in het verzet zaten. Als je hier nu op de
mountainbike door het bos gaat, fiets je door een greppel
wat vermoedelijk een nooit gebruikt graf is. Dat is best een
akelige gedachte.”
Vlakbij het hunebed bij Exloo staat een verzetsmonument
met de vijf namen van verzetsstrijders uit Groningen die
op 19 september 1944 gefusilleerd zijn. “Mijn vader heeft
die vijf schoten samen met zijn buurman Harm Oosting
gehoord. Die jongens die plasten letterlijk en figuurlijk in
hun broek; ze waren natuurlijk doodsbenauwd. Ze zagen de
overvalauto van de Duitsers het bos in rijden, hoorden de
schoten en later bleek dat die mensen gefusilleerd waren.”
Een nog bekender monument is die van de in Exloo
neergestorte Amerikaanse Liberator B-24 bommenwerper.
Hierbij kwamen alle tien de bemanningsleden om het
leven. “Mijn pa zei dat de Amerikanen over de vleugel
liepen om zichzelf nog te kunnen redden. Het vliegtuig
had hun huis geschampt en is zo’n 800 meter verderop
in het bos terechtgekomen. Ja, als je dat zo hoort, zal dat
best heftig zijn geweest. De bevrijding is hier in Exloo ook
niet zonder slag of stoot gegaan. Het was niet zo heftig
als in de rest van Nederland, maar mijn pa vertelde dat
ze op de Bevrijdingsdag in de kelder zaten en dat ze de
kogels langs hen heen hoorden scheren. Hier in de regio

Bron: Spitwa(a)rk/Historische Vereniging Carspel Oderen.

zijn er dus zeker heftige dingen
gebeurd. Je zat hier toch in
Exloo waar weinig geld was,
waardoor mensen makkelijk te
beïnvloeden waren. Hier was een
hoog NSB-gehalte, dus de kans
was groot dat je zomaar door de
buurman verraden werd. Ik heb
er daarom veel respect voor wat
ze destijds hebben gedaan. Ze
praatten er alleen weinig over.
Het gemeentehuis was in brand
gestoken door het verzet en ze
dachten dus dat mijn opa daar
ook bij betrokken was. Of hij dat
gedaan had weet ik niet, want
daar spraken ze zich nooit over
uit.”

Schutrups aan de Hoofdstraat | Bron: Spitwa(a)rk/Historische Vereniging Carspel Oderen.

Dat is zo ongeveer het verhaal
van Exloo/de familie Schutrups in
de tweede wereldoorlog. Een tijd
die ook hier niet zomaar wordt
vergeten.

Schutrups aan de Hoofdstraat | Bron: Spitwa(a)rk/Historische Vereniging Carspel Oderen.
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GOOSECRAFT DEAMON BIKER RODEO JAS BRUIN
349,95

HARRIS MOLLIERE 2910 PIETRA GREEN
369,95

HARRIS MOLLIERE 2892 MATRIX NERO MIMETICO

GOOSECRAFT SIN CITY WOOL OVERSHIFT
CHECK BROWN/BLACK
199,95

369,95

NEW BALANCE ML574 NIGHTWATCH GREEN/YELLOW
89,95

VAN BOMMEL COGNAC SUEDE BOTT.PL FLORIS CASUAL
229,95

ST. PAU
LI HERE
N

TRUI GR

49,95

IJS SP05
20

GREVE FURY SNEAKER MILITARE
219,95

VAN BOMMEL D.GREY SUEDE SNEAKER FLORIS SPORT
229,95

VAN BOMMEL COGNAC SUEDE CHELSEA FLORIS CASUAL
239,95

GREVE PODIUM MID RUST
299,95
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De perfecte mix van Italiaans design,
comfort & moderne kleuren

LOMER WANDEL- EN
VRIJETIJDSSCHOENEN
IN HOGE ENNT
LAGE VARIAAAR!
VERKRIJGB

SPIDER Ultra MTX Camuﬂ age Smeraldo

SPIDER MID Ultra MTX Camuﬂ age Sky

SPIDER Ultra MTX Camuﬂ age Cilie

SPIDER Ultra MTX Camuﬂ age Sky

Wandeltrainer en vitaalcoach Wilko
laat jou het vuur uit de sloffen lopen
De 54-jarige Wilko Koster is een echte wandelfanaat
en hoopt ook jou te kunnen motiveren om flink
aan de wandel te gaan. Veel mensen denken dat
iedereen ‘gewoon’ kan wandelen, maar daar komt
veel meer bij kijken dan mensen denken. Goed
wandelen betekent pijnvrij wandelen en daar horen
een goede wandeltechniek en uitrusting bij. Wilko
kan jou begeleiden in een 12 wekenprogramma om
dit te bereiken. Tijdens deze 12 weken volg je een
wandeltraining waarin alle aspecten van wandelen
worden doorlopen.
Wie is Wilko?
Wilko is vitaalcoach en wandeltrainer bij politie-eenheid
Noord-Nederland. Hier begeleidt hij collega’s fysiek en
mentaal om de gewenste resultaten te boeken. Wilko is
een echte sportman en wil graag zijn passie overbrengen
op andere mensen. De trotse vader van 2 jongvolwassen
kinderen is zelf zeer actief: van wandelen, mountainbiken
tot avontuurlijke vakanties met zijn vrouw. Wilko is één en
al sport.
Wandeltraining
De waarden van Schutrups sluiten hier natuurlijk op aan.
Wij hechten namelijk grote waarde aan vitaliteit en fitheid.
Daarom hebben we gekeken of we samen op kunnen
trekken. Als wandeltrainer kan Wilko jou in 12 weken
klaarstomen voor onze wandeldag op zondag 6 februari.
Deze wandeltraining begint vanaf zondag 7 november. We
bieden deze training aan, omdat wandelen een uitstekend
middel is om laagdrempelig aan je vitaliteit te werken.
Wilko neemt jou hier graag in mee. Door middel van
training in wandelhouding en techniek wordt je opgeleid
tot een volwaardige wandelaar. Voor de wandeltraining
zijn er maximaal 14 plekken gereserveerd. Bij voldoende
aanmeldingen is er de mogelijkheid om de training uit te
breiden.
Introductieavond
Volgens Wilko zijn een goede techniek en goed schoeisel
van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat mensen
hiervan op de hoogte zijn voordat ze flink aan de wandel
gaan. Op donderdag 14 oktober is er een introductieavond
voor de wandeltraining. Hierin geeft onze verkoop- en
wandelspecialist Jeroen een voorlichting samen met Wilko.
Er wordt besproken hoe de wandeltrainingen eruit zien en

Het wandelpakket bestaat uit de volgende onderdelen:
- 12 keer wandeltraining;
- Gratis koffie/ thee en een kletskop;
- Wandelcertificaat;
- Persoonlijke begeleiding;
- Schutrups wandelshirt.
De kosten van het wandelpakket bedragen €125,00 per
persoon

wat goede wandelschoenen en wandelsokken zijn. Verder
vertellen ze over hun persoonlijke ervaringen en wat ze
voor jou kunnen betekenen.
Aanmelden voor de introductieavond
Voor de introductieavond zijn er maximaal 30 plekken
beschikbaar. Nadere informatie over plaats en tijd wordt
later aangekondigd. Aanmelden kan door te mailen naar:
webshop@schutrups.nl.
Hopelijk tot snel!
Schutrups | 15

Schutrups Wandeldag 6 februari 2022
Schutrups staat voor belevenissen! Schutrups wil haar
klanten een totaalconcept bieden. Daarin passen naast
de schoenenwinkel, het zorgcentrum en de koffierbar
ook events. Sommige, zoals de Axman Challenge en de
Wandeldag, organiseren we al jaren.

ÉÉN VAN DE MEEST VOORKOMENDE
VOETPROBLEMEN IN OPMARS
Veel mensen – vaak vrouwen, maar ook boulderaars en
sportkletteraars – lijden aan een scheefstand van de
grote teen (Hallux Valgus) of een verstijving van het grote
teengewricht. Een hallux valgus kan leiden tot pijnlijke
drukpunten en ontstekingen; het dragen van gewone
schoenen is vaak pijnlijk en soms zelfs bijna onmogelijk.
Wijdere modellen bieden wel wat meer ruimte aan de
grote teen maar zijn vaak weer te wijd voor de rest van de

Naast deze belevenis events hebben we ook dagen
waarop schoenen centraal staan, zoals de Durea Dagen of
de skidag. Dan kun je je uitgebreid laten voorlichten over
de producten die Schutrups Schoenen verkoopt.

voet waardoor ze ook geen goede ondersteuning bieden.

DE OPLOSSING!
HANWAG BUNION

J HEBBEN
I
W

Met de BUNION categorie, speciaal ont-

Afgelopen 1,5 jaar hebben wij helaas geen evenementen
kunnen organiseren vanwege de pandemie. Daarom
kijken wij uit naar de wandeldag op zondag 6 februari!
De wandeldag staat voor gezelligheid en natuurlijk lekker
wandelen door de mooi omgeving van Exloo. Wil jij (weer)
meedoen aan onze wandeldag? Houd dan onze website
www.schutrups.nl en onze social media kanalen in de
gaten.

Foto: Schutrups Wandeldag 2020

GOED
PASSEND
SCHOEISEL

wikkeld voor mensen met een hallux valgus,
gaat Hanwag een stap verder in de richting
van de perfecte pasvorm – voor alle type
aan het grote teengewricht. Daarbij biedt de
verhoogde teenbox tevens meer ruimte aan

G

EO
PLOSSIN

D

voeten. De Bunion-leest biedt meer ruimte

de overige tenen. Aan de binnen-zijde van de
schoen in het bereik van de gevoelige grote teen is het

Informatie event
Datum: 6 februari 2022
Locatie: Schutrups Exloo
Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km

aantal naden gereduceerd om drukpunten en wrijving
te voorkomen, waardoor comfortabel wandelen weer
mogelijk wordt.
Foto: Schutrups Wandeldag 2020
MFS®-VAKUUM-SYSTEM

COMFORT
OP HET HOOGSTE NIVEAU
MFS®-VAKUUM-SYSTEM
SPEZIELLE POLSTERSCHÄUME
SPECIALE
SCHUIMVOERING
Weiches geweven
Manschettenpolster
Zacht,
schuimretikuliert
bovenaan.

MFS®-VAKUUM-SCHAUM
MFS®
VACUÜMSCHUIM
Exakte und druckfreie Anpassung an jede Fußform
Drukverlagend,
past zich perfect aan elke voet
im Knöchel-, Manschetten und Laschenbereich. Bis
aan;
hetreichend.
gebiedDer
rond
veter
in denin
Ballen
Fuß de
wirdenkels,
weich aber
enghaakjes
umschlossen.
en
– oogjes, tot aan de bal van de voet.
De voet wordt zacht, maar strak omhuld.
RETIKULIERTERSCHUIM
SCHAUM
GEWEVEN
bis in den Zehenbereich, garantiert eine perfekte Anzorgt
voor een perfecte pasvorm tot aan
passung.
het gebied rond de tenen.

ALTA BUNION LADY II GTX

SPEZIELLE POLSTERSCHÄUME
Weiches Manschettenpolster retikuliert

Sportieve, halfhoge, lichte hikingschoen met meer

MFS®-VAKUUM-SCHAUM
Exakte und druckfreie Anpassung an jede Fußform
im Knöchel-, Manschetten und Laschenbereich. Bis
in den Ballen reichend. Der Fuß wird weich aber eng
umschlossen.

Vakuum Lady Ultra

plaats voor het grote teengewricht.

RETIKULIERTER SCHAUM
bis in den Zehenbereich, garantiert eine perfekte Anpassung.

•

Materialen 100% van Europese toeleveranciers en verzoolbaar

•

‘Bunion Trek’ leest voor stabiele en secure ondersteuning

•

PU foam in de tussenzool voor een voelbaar betere demping
en een goede afrol

•
Vakuum Men Ultra
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Waterdichte GORE-TEX voering en bovenwerk uit hoogwaardig
nubuckleer met een Vibram® Endurance Pro loopzool

www.meindl.de

•
15.05.14 11:01

Verkrijgbaar in een specifieke heren- en damesleest

WWW.HANWAG.NL

Het nieuwe scan lab van
Schutrups voetzorg
Sinds maart 2021 hebben wij praktijkruimte omgebouwd
tot een scanlab. In ons scanlab staat een 3D-scanner
en een drukmeetplaat. De scanmaster maakt een
3D-scan en een drukmeting van beide voeten voordat
de podoloog/podotherapeut start met het gehele
onderzoek. Dit wordt gedaan om de voeten volledig in
kaart te brengen.

STRETCH
TECHNOLOGIE

3D-scan
De scanmaster maakt een 3D-scan van beide voeten
en waar nodig worden de voeten gecorrigeerd op de
3D-scanner. De 3D-scan wordt direct doorgestuurd
naar de podoloog/podotherapeut waar vervolgens het
complete onderzoek wordt gedaan. Dit zorgt ervoor dat
de zolen volledig naar de vorm van de voeten worden
gemaakt.

BALANS
TECHNOLOGIE

MAXIMALE
GRIP
Scanmaster Remco maakt een 3D-scan van beide voeten

Drukmeetplaat
De scanmaster maakt ook een drukmeting van beide
voeten. De drukmeting wordt statisch (stilstaand) en
dynamisch (lopend) gemaakt. Op deze beelden is
vervolgens te zien hoe de drukverdeling onder de voeten
is en hoe de afwikkeling van de voeten verloopt. Dit helpt
de podoloog/podotherapeut in het onderzoek.

XSENSIBLE.COM

Ontworpen voor maximaal
comfort en waterbestendige
bescherming bij allerlei
buitenactiviteiten.

Compleet onderzoek
bij de podoloog/
podotherapeut
Vervolgens kom je
bij de podoloog/
podotherapeut die
het gehele
onderzoek gaat
uitvoeren. De
drukmeting die bij
de scanmaster is
gemaakt, wordt
beoordeeld op de
stand en looppatroon.
Aan de hand van
Scanmaster Remco maakt een
drukmeting van beide voeten
de 3D-scan kunnen
er nog specifieker
bijpassende steunzolen gemaakt worden.
Door de komst van het scanlab zijn er verder geen
wijzigingen in het onderzoek van de podoloog/
podotherapeut. We hebben nu alleen nog meer informatie
om de zolen nog verder te perfectioneren. Ook op de
externe locaties wordt gebruik gemaakt van een 3D
scanner.

Voetenscans bij profclubs
Voor de start van komend seizoen hebben we ook
3D-scans en drukmetingen gedaan bij vijf betaalde
voetbalclubs: FC Emmen, FC Groningen, PEC Zwolle, Go
Ahead Eagles en PSV Vrouwen. Dit hebben we gedaan
om de voeten van de spelers en staf in kaart te brengen.
Zo kunnen we ook bepalen of er eventuele interventie
nodig is. Dit gaat natuurlijk altijd in goed overleg met de
clubarts. Vervolgens sturen wij een voetenpaspoort op
met daarin de eigenschappen van de voeten. Zo maken
we iedereen bewust van het belang van gezonde voeten.

Aan de hand van de 3D-scan kunnen er nog specifieker
bijpassende steunzolen gemaakt worden!
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LES FAVORITES AUKJE VEST FRANJE BLACK CHECK
159,95

XSENSIBLE LILLE HX BLACK COMBI
209,95

model: Piccadilly

#IKTREKZENIETMEERUIT

HARTJES BOOT COGNAC PRINT
209,95

FINN COMFORT PICCADILLY SCHWARZ
239,95

GOOSECRAFT GIGI SOLID JACKET DARK OLIVE
229,95

WALDLÄUFER SNEAKER H-LANA COGNAC
119,95

Ga mee op avontuur!
Dolend door een geheimzinnig konijnenhol kun je kabouters
van dichtbij bespieden.
Maak een spannende tocht door de trollengrot, loop via een overdekt
wandelpad langs bijzondere planten en leuke kleine exotische dieren, naar
de raadselachtige kasteelruïne.

Openingstijden
GIGA BOOT CHIANTI PEACOT/VELVET BLACK
124,95

SHOESME UR21W052 BLACK GOLD
94,95

Apr: wo, za, zo 10.00 - 17.00 uur
Mei, Jun: di t/m zo 10.00 - 17.00 uur
Jul, Aug: alle dagen 10.00 - 17.00 uur
Sep: di t/m zo 10.00 - 17.00 uur
Okt: wo, za, zo 10.00 - 17.00 uur
Herfstvakantie van 16 oktober tot
en met 31 oktober
Alle dagen geopend van 10.00 – 17.00

TRACKSTYLE SNEAKER 321869 DARK BLUE
129,95

GIGA SNEAKER MID VELOUR PETROL/REFLECTOR GREY
114,95

Kabouterland, Zuiderhoofdstraat 11, 7875 BW Exloo

SCHUTRUPS ORIGINAL POPULAIR
IN VOETBALLAND
Een schoenenmerk dat als grap begon, maar nu zelfs
zijn debuut heeft gemaakt in de Champions League:
de Schutrups Original. Schutrups Original is ons
eigen merk en staat voor fashion & soccer. Inmiddels
lopen er al vijf professionele voetbalclubs met ons
witte kasteel en de rode sterren op hun schoenen.
Lang niet gek, hè? En hopelijk volgen er snel meer.

Een uit de hand gelopen grap
In 2018 zag Schutrups Original het levenslicht. Lisa en
Roos Schutrups wilden altijd al een eigen moderne
schoenenlijn voor een jonger publiek. Ze trokken de
stoute schoenen aan en keken of deze grap een voet
aan de grond zou krijgen. Drie jaar later blijkt dat deze uit
de hand gelopen grap niet alleen binnen de muren van
Schutrups Exloo blijft; het merk barst zo uit zijn voegen
dat Schutrups Original binnenkort ook in de filialen bij
Van Uffelen Mode ligt. Daarnaast lopen de spelers van
FC Emmen, FC Groningen, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles
en PSV Vrouwen op Schutrups Original. Wat als grap
begon, is dus helemaal geen grap meer.

Premium sneaker
Voor het ontwikkelen van de schoen hebben we beroep
gedaan op onze kennis en expertise over voeten en
schoenen. Onze aandacht voor voeten en het verbeteren
van prestaties maakt onze sneaker daarom zo uniek. Zo
is de Schutrups Original een premium sneaker van de
hoogste kwaliteit. De schoenen worden handgemaakt in
Portugal en zijn van chroomvrij en varkensvrij leer. Het
leer is dus milieuvriendelijk en niet schadelijk voor onze
gezondheid. Daarnaast hebben
alle schoenen een uitneembaar
voetbed. Mensen die steunzolen
gebruiken, kunnen dus ook op
Schutrups Original lopen.
Onze sneakers zijn dus niet alleen
voor de profvoetballers, maar ook
voor de mensen die net als de
profs willen lopen: op de
Schutrups Original.

screening gedaan. Hier worden de eigenschappen
van de voeten vakkundig in kaart gebracht. Dit wordt
gedaan aan de hand van een 3D-voetenscan en een
drukmeting. Deze data gebruiken wij om voor iedereen
een voetenpaspoort te maken. Zo maken we de spelers
bewust van het belang van gezonde voeten en zo
kunnen eventuele blessures worden voorkomen. Als
de voetenscans en drukmeting zijn gedaan, worden de
schoenen gepast om zo de exacte maten te bepalen.
Deze passessies en screening hebben we bij 5
verschillende profclubs gedaan:
FC Emmen
FC Groningen
PEC Zwolle
PSV Vrouwen
Go Ahead Eagles

Passessies
schutrupsoriginal.com

Om de profs op de meest ideale
schoenen te laten lopen, wordt er
eerst een passessie en een
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ULTIEME COMFORT VOOR
JOUW VOETEN
FINN COMFORT FINNAMIC ENSCHEDE NERO
239,95

DUREA BOOT 9684 SPORTIEF BLAUW SUEDE
219,95

DUREA BOOT 9684 SPORTIEF COGNAC SUEDE
219,95

DUREA BOOT 9654 ZWART PRINT
219,95

FINN COMFORT ROYAN SCHWARZ
219,95
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SCHUTRUPS VOETZORG KOMT JE
LETTERLIJK TEGEMOET!
Al een aantal jaren kunnen klanten van Schutrups voor een
voetonderzoek, loopanalyse, diabetesscreening of het aanmeten en
controleren van zolen ook op locaties buiten Exloo terecht.
Naast onze ‘hoofdlocatie’ in Exloo hebben we verschillende
voetzorglocaties waar je terechtkunt bij onze podologen en
podotherapeuten.

Schutrups Exloo
Zuiderhoofdstraat 13
7875 BW Exloo
info@schutrups.nl
T: 0591-549093

