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S c h o e n a d v i e s

Een voet zit in een schoen. 
Een goede schoen is daarom erg belangrijk!
Wij hebben een aantal adviezen op een rijtje gezet.

•	 Een  goede pasvorm is belangrijk, zowel in de lengte, 
als in de hoogte en breedte.

•	 Koop	bij	een maatverschil ‘op de grootste  voet’.

•	 Tenen	hebben de ruimte nodig om te bewegen.

•	 Een	stevig,  goed passend contrefort (hielomsluiting)   
zorgt voor stabiliteit.

•	 De	zool	buigt alleen bij de bal van de voet én moet   
goed stabiel op de grond staan.

•	 De	voorkant	heeft bij voorkeur geen naden en is   
gemaakt van (zacht) leer .

•	 Kies	bij	voorkeur een verstelbare sluiting op de wreef.

•	 Neem	een brede / stabiele hak met een hakhoogte van 
maximaal 3 cm.

•	 Koop	schoenen ‘s middags, de voeten zijn dan dikker.

•	 Schoenmerken	hebben verschillende maatvoeringen. 
Een schoen kan daarom anders ‘vallen’ dan vermeld.

•	 Een	schoen moet direct lekker zitten.  
Bij	twijfel, 	niet	kopen!	Schoenen	lopen	niet	uit!	

FEET           IN MOTION
K E E P S  Y O U  M O V I N G



•	 Een  schoen is meestal lang genoeg als je staand, 
helemaal naar voren geschoven in de schoen, nog een 
vinger	achter	de	hiel	kunt	krijgen.	De	tenen	hierbij	
goed gestrekt laten.

•	 Voeten	kunnen in de loop der jaren ‘inzakken’ en  
groter worden. Laat regelmatig de voeten opmeten!

G e b r u i k  m e t  i n l a y s

Inlays kunnen alleen goed werken in goede schoenen. 
Let daarom bij  het kopen op de volgende tips:

•	 Inlays	nemen ruimte in. Een schoen die voorheen  
goed zat, kan daarom nu te strak zitten. 

•	 Een	schoen met uitneembaar voetbed, heeft meer 
ruimte voor het gebruik van inlays.

•	 De	inlays	moeten	vlak	in	de	schoen	liggen.	Verwijder	
daarom alle aanwezige verhogingen. 
Let op dat de schoenen na het verwijderen van de verhogingen 
ook daadwerkelijk vlak zijn! Koop bij voorkeur géén Ecco’s.

•	 Loop	 in huis bij  voorkeur ook op schoenen met inlays, 
of leg de inlays in een paar sloffen.

K i n d e r s c h o e n e n

•	 Kindervoeten	groeien	‘schoksgewijs’. 	Laat	daarom	
kindervoeten iedere 3 maanden opmeten.

•	 Kinderschoenen bij voorkeur 1 maat ‘op de groei’ kopen. 

S p o r t s c h o e n e n

Sportschoenen  moeten voldoen aan de standaard 
eisen voor een goede schoen én moeten geschikt 
zijn voor de specifieke sport. 

Meer informatie over sportschoenen/sportinlays 
is te lezen in onze sportschoenen-flyer.

Zijn er onduidelijkheden/vragen/klachten? 
Neem gerust contact met ons op!

vraag@feetinmotion.nl
(030) 760 33 11

informatie over sportschoenen/sportinlays 


