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Column

Alles begint met plezier

JAN
SCHUTRUPS

Het is u vast meteen opgevallen: het

rige Schutrups Magazine, waarin bekend werd

Schutrups Magazine is veranderd.

gemaakt dat mijn dochters Lisa en Roos ‘in de

Het magazine zoals het was, was heel erg

zaak’ kwamen. We hebben daar geweldig leu-

succesvol. Maar wij willen onze klanten ook

ke reacties op gehad. Dan merk je toch dat een

graag regelmatig positief blijven verrassen en

familiebedrijf iets anders is dan zomaar een

dat doe je door te proberen ook dingen die al

bedrijf. Echt hartverwarmend was het om te

goed zijn nog beter te maken. We hebben een

zien hoe de vijfde generatie door u is begroet.

nieuwe papiersoort en na vijf jaar vonden we

Inmiddels hebben de meiden hun eerste

het tijd voor een nieuwe vormgeving en dat

halfjaar er op zitten en ik moet zeggen dat het

moment hebben we meteen aangegrepen om

alleen maar tot positieve reacties heeft geleid,

de inhoud nog meer af te stemmen op waar

ook onder de andere inmiddels rond de zestig

Schutrups tegenwoordig voor staat.

medewerkers van Schutrups.

In dit magazine is, uiteraard, een belangrijke

Voor mij als vader was het niet alleen be-

plek ingeruimd voor de nieuwe collectie. Want

langrijk dat ze het kunnen, maar vooral dat ze

welke kant Schutrups zich ook op ontwikkelt,

er plezier in hebben. Als dat er is, dan volgt

de winkel en de voetzorg zullen altijd de ba-

de rest vanzelf. Dat is zo belangrijk, omdat
wanneer je in

sis blijven onder
ons bedrijf. In de
collec-

Als je in een familiebedrijf stapt
gaat dat je leven beheersen

een familiebedrijf stapt

Jan Schutrups is de vierde

nieuwe

generatie Schutrups in het

tie zien we een

bedrijf in Exloo. Het begon

aantal trends. In

allemaal met overgrootvader

de eerste plaats de hang naar lichtere kleuren,

iets is wat je leven gaat beheersen. Je staat

Willem (1897), daarna volgden

zoals pasteltinten. Verder zijn sneakers he-

er mee op en gaat er mee naar bed. Voor de

grootvader Jan (1923) en vader

lemaal hot, waarbij opvalt dat er steeds meer

meiden is het keihard werken, want ze werken

Jaap (1960). Sinds 1983 is Jan

modieuze komen, met wat dikkere zolen. Het

niet alleen in de winkel en op de achtergrond,

actief in de winkel, die sindsdien

mag wel opvallen dit voorjaar! Daarnaast zien

ze volgen ook de bedrijfsopleiding. Al met al is

spectaculair is gegroeid.

we veel aandacht voor kleine, stoere details op

dat een pittige belasting. Maar ik zie dat ze het

de schoenen en bij de heren is duidelijk sprake

naar hun zin hebben.

van een wat krachtiger uitstraling.

Het allermooiste voor mij als vader is dat ik

Een ontwikkeling die mij persoonlijk heel erg

ze in die eerste maanden hier heel erg naar

aanspreekt is de komst van duurzame produc-

elkaar toe heb zien groeien. En doordat ze er

ten in de collectie. Bij schoenen blijft het voor

nu bovenop zitten, krijgen ze met terugwer-

de merken nog altijd moeilijk om honderd pro-

kende kracht meer begrip voor hun vader, die

cent ‘vegan’ of ‘plantaardig’ te werken, maar ik

bij wijze van spreken altijd maar met de zaak

voel aan alles dat het er wel aan zit te komen.

bezig was. Hun aanwezigheid zorgt er ook

Birkenstock en Dr. Martens gaan bijvoorbeeld

voor dat ik zelf wat meer tijd heb voor nieuwe

echt die kant op. De trend naar duurzaam is

activiteiten, zoals de Schutrups Academy, het

onmiskenbaar, net als naar biologisch eten en

Topsportzorgcentrum, de verbouwing die er

verantwoord leven. In onze kleding kunnen we

aankomt en nieuwe events. Ook daarover kunt

wat dat betreft nog makkelijker inspelen op

u in dit magazine het een en ander lezen.

deze ontwikkeling.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier en hoop u

Verder wil ik nog even terugkomen op het vo-

snel weer in Exloo te zien!

als ‘volgende
generatie’ dat
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Win een
Durea-trip

De Durea Driedaagse heeft dit
jaar een bijzonder extraatje.
Wie op 19, 20 of 21 maart een
paar Durea-schoenen koopt
bij Schutrups, maakt kans op
een busreis naar de Experience
Store in Drunen ter waarde van
100 euro. Deze busreis heeft
plaats op donderdag 24 mei.
In de Experience Store kunnen
bezoekers niet alleen zien
hoe schoenen geproduceerd
worden, maar wordt ook een
voetscan van iedere bezoeker
gemaakt.

Met Plusbus
Ouderen uit verzorgingstehuizen
in de regio die niet meer zo goed
ter been zijn, kunnen dankzij de
Plusbus gezellig een paar uur
naar Schutrups in Exloo.
Daar worden ze ontvangen met
koffie en cake. Vervolgens krijgen ze een rondleiding, kunnen
vragen stellen en krijgen ze een
lunch aangeboden. Daarna
kunnen ze desgewenst nog
schoenen passen. Verzorgingstehuizen kunnen zich via tel.
0591-549093 aanmelden als ze
minimaal tien belangstellenden hebben verzameld.

Steeds meer lezingen
Een paar jaar geleden hield Jan Schutrups
incidenteel een lezing voor bijvoorbeeld de
Plattelandsvrouwen, zoals ‘Vrouwen van
Nu’ vroeger heetten. Inmiddels geven hij en
zijn collega’s steeds meer ‘optredens’ voor
groepen.
“Het is super om mensen een kijkje in de keuken te geven”, zegt Schutrups. “Er blijkt heel
veel behoefte aan informatie over voetzorg en
schoenen. Wij staan er dan ook voor open om
voor groepen vanaf zo’n vijftien personen lezingen te geven. Dat kan op locatie, maar het
allermooiste is het als ze naar ons toe komen.
Dan kunnen we ook echt een kijkje achter de
schermen geven en bijvoorbeeld laten zien
hoe zooltjes worden gemaakt.”
Sportwereld
De laatste tijd zijn vooral lezingen in de
sportwereld populair. Schutrups: “We hebben
met FC Groningen, FC Emmen, PEC Zwolle en
Vitesse een zogenaamd amateurconvenant.
Daarbij gaan we voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en masseurs van sportclubs in drie
helften een avond verzorgen.
In de eerste helft leggen we van alles uit over
uiteenlopende zaken als materialen, zooltjes
en compressiekousen. Daarna gaan we aan
de hand van de voetspiegels dieper in op de
relatie tussen voeten en houding. En daarna
is er de derde helft, waarin de bezoekers ons
met een biertje in de hand specifieke vragen
kunnen stellen.”

Organisaties die geïnteresseerd zijn in een
lezing op locatie of juist in de winkel en de
voetzorg in Exloo, kunnen contact opnemen
via tel. 0591-549093.

Partner van
de politie
Heel regelmatig stopt er een politieauto voor
Schutrups Schoenen in Exloo. Niet omdat er
wat aan de hand is, maar om voeten te meten
of veiligheidsschoenen op te halen.
“We zijn sinds kort officieel geaccrediteerd
als partner van de politie en het leger voor
het leveren van schoenen, zooltjes en voetzorg”, aldus Jan Schutrups. “Het begon met
incidentele samenwerking, maar de kwaliteit
van onze voetzorg en dienstverlening hebben
ervoor gezorgd dat we nu officieel leverancier
zijn geworden. Ook van beveiligingsbedrijven
trouwens. Dat is toch een bewijs dat we goed
staan aangeschreven.”
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Foot & Soul lounge

Blog
van start

Wegens succes uitgebreid
Na het zeer succesvol verlopen eerste Yoga & Beauty-event in 2017 wordt er dit jaar weer een
gehouden. Op zondag 15 juli ontvangt Angélique Vis van de Foot & Soul lounge maximaal
honderd deelnemers in de bossen van Exloo.

Tijdens een pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela
begon Angélique Vis van de
Foot & Soul lounge voorzichtig
met bloggen. Dat beviel haar
én haar lezers en lezeressen zo
goed, dat ze heeft besloten het
ook op professionele basis te
gaan doen op de website van
de Foot & Soul lounge.
“Het gaat ‘meet your body’
heten”, zegt ze. “Op basis van
spreekwoorden en gezegden
wil ik zaken gaan behandelen.
Een Chinees gezegde luidt bijvoorbeeld: ‘De rug huilt’. Daar
valt veel over te zeggen, want
hoe je zit, loopt en staat zegt veel
over hoe goed je in je vel zit.”

“Bij de eerste editie hadden we een kleine veertig deelnemers. Er was een yoga-workshop van Ellen Hoeksem, een biologische lunch en een beauty-workshop. Iedereen was er zeer enthousiast
over, dus hebben we meteen besloten het dit jaar weer te doen”, aldus Angélique.
Meer keuze
Het Yoga & Beauty-event wordt wat groter van opzet dan vorig jaar. Ten eerste komen er meer
workshops, zodat de deelnemers kunnen kiezen. Nieuw zijn bijvoorbeeld Yin yoga en de Chinese
variant Do-in, die meer in het verlengde van shiatsu ligt. De lunch is deze keer niet in de winkel in
Exloo, maar ook op de locatie in het bos, waar tenten zorgen dat het event ‘weerbestendig’ is.

Beauty of
emotions
De Foot & Soul lounge start met een
nieuwe gezichts- en/of lichaamsbehandeling met de producten van
Phyto 5, die door de essentiële oliën
een hoog energetisch effect hebben
en zorgen voor een positieve stemming.
Een quantum Phytobiodermie-behandeling heeft een diepgaand effect
en is gericht op herstel van energetisch evenwicht. Het begint met
een geurreis en daarna kiezen we
gezamenlijk de behandeling.
Wil je er kennis mee maken? In maart
en april hebben we een speciaal
arrangement.

Nagelsignalen
Pedicures behandelen voeten
en nagels. Maar ze doen veel
meer. “Nagels en de huid geven
een indicatie van iemands
gezondheid”, aldus Angélique
Vis. “Omdat handen en voeten
aan het uiteinde van je lichaam
zitten, geven die het vaak als
eerste aan als er problemen
zijn met de doorbloeding en
dus bijvoorbeeld met hart of
longen.”
Een verkleuring van de nagels,
het mat worden van de nagels,
dat soort signalen kan volgens
Angélique wijzen op onderliggende problemen. “Pedicures
zijn geen arts. Maar ze kunnen
je in zo’n geval wel doorsturen
naar de huisarts voor controle.
En wellicht erger voorkomen.”
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Welkom in Winschoten en Meppel
Niet iedereen heeft de conditie of de tijd om
voor bijvoorbeeld voetonderzoek, diabetesscreening of het aanmeten of controleren
van zooltjes naar Exloo te komen. Hoeft ook
niet meer!
Sinds enkele jaren kunnen klanten van
Schutrups ook terecht in onze aanmeetlocaties in Meppel (bij Wellness Center Meppel) en
Winschoten (bij Prenger Hoekman) terecht.
“Alle voetzorg die we in Exloo aanbieden,
bieden we ook in Meppel en Winschoten aan”,
zegt eigenaar Jan Schutrups.
Tijd besparen
“Enerzijds zijn er mensen die druk zijn met
werk en die geen tijd hebben om 60 kilometer
heen en terug te rijden om in Exloo langs te
komen. Hen besparen we tijd met de aanmeetlocaties”, aldus Schutrups. “Anderzijds
worden mensen gelukkig steeds ouder en
hebben we tegenwoordig ook veel klanten
van 80 jaar of ouder die niet heel mobiel zijn.
Ook hen willen we letterlijk tegemoet komen
met dezelfde service als in Exloo, maar dan
dicht bij huis.”

Michael Rengers
Michael Rengers (24) werkt namens Voetzorg
Noord als orthopedisch schoentechnicus bij
Schutrups.
“Wat me aanspreekt bij Schutrups is het
aanbod dat we kunnen leveren, zowel in voet-

De medewerkers van Schutrups die op de
aanmeetlocaties zijn, beschikken over een
‘mobiele werkplaats’ en kunnen dus dezelfde
service verlenen als op het ‘hoofdkantoor’
in Exloo. “Dus zooltjes aanmeten, zooltjes
afleveren en waar nodig zooltjes aanpassen is
geen enkel probleem”, aldus Schutrups.
Op dit moment is de aanmeetlocatie in
Meppel twee dagen per week geopend. Die
in Winschoten nu nog één dag, maar ook dat
wordt twee dagen. “De bedoeling is dat we
uiteindelijk alle dagen van de week ook in
Meppel en Winschoten open zijn. Je merkt
dat onze aanmeetlocaties steeds bekender
worden, dus die kant gaat het zeker op.”
zorg als in de winkel. Dat maakt het voor een
orthopedisch schoentechnicus makkelijker
om goed schoeisel uit de winkel te adviseren.”
“In ons vak zie je veel ontwikkelingen. Er
wordt steeds meer mogelijk, waardoor we
samen met de klant niet alleen een goede,
functionele schoen kunnen maken, maar ook
een cosmetisch mooie. Dat is wel zo prettig!”

Schutrups
wordt
verbouwd
Het zal grotendeels achter
de schermen zijn, maar bij
Schutrups wordt in de tweede
helft van het jaar ingrijpend
verbouwd.
Eigenaar Jan Schutrups: “We
gaan onze werkprocessen veranderen en dat heeft gevolgen
voor de kantoorruimtes en het
magazijn. In het kantoor komen
nieuwe plekken voor de financiële afdeling en onze online
afdeling.”
“Verder komt er een nieuw
contact servicecenter, want de
tijd dat mensen alleen via een
telefoontje afspraken maakten,
is wel voorbij. Verder gaan we
in het magazijn anders werken.
De traditionele ‘magazijnman’
wordt een medewerker met
een ICT-achtergrond en we
gaan, net als supermarkten,
werken met een vulploeg die
buiten de openingstijden van
de winkel overal zorgt voor
aanvulling.”
Wat de klanten gaan zien van
al die aanpassingen? Wel iets.
Schutrups: “De bar wordt verlengd en de toiletgroep wordt
vernieuwd. Ook belangrijk!”

Studenten
draaien mee
Wie de voetzorg van Schutrups bezoekt, kan
de komende tijd geconfronteerd worden met
de studenten van de Schutrups Academy. Die
draaien namelijk mee in de praktijk.
Jan Schutrups: “Leermeester Lammy van
der Sluis leert ze in de werkplaats alle skills
die nodig zijn om een goede zool te kunnen
maken. Daarnaast lopen ze mee met de podologen, podotherapeuten en podoposturaal
therapeuten om de praktijk in de voetzorg
te leren tijdens consulten van onze klanten.
En als het goed is, gaan ze na hun studie
zelfstandig ‘achter’ aan de slag.”
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Wholy Fit geeft de zondag glans
Er loopt een mannetje met een vlaggetje door een park in Hamburg. En voor je het weet, heeft Exloo er weer
een ‘evenement’ bij. Wholy Fit heet de nieuwste loot aan de stam in Exloo. Maar voor de uitvoering heeft hij
in het kader van ‘schoenmaker, blijf bij je leest’ deskundigheid ingehuurd. ‘De meiden’...
Het begon met een wandeling van Jan Schutrups door Hamburg. Op een zondagochtend zag hij opeens een man met een
vlag door het park lopen met daarachter een grote groep mensen. “Holy shit”, dacht hij – of iets dergelijks.
Nieuwsgierig als hij was, stapte de Drentse ondernemer op de
groep af. Wat bleek? De man ging elke zondag naar het park om
te bewegen en wie wilde, kon zich bij hem aansluiten. Dat deden
elk weekend meer mensen. Mensen die niets met elkaar te maken hadden, maar die wel allemaal de zondag wilden beginnen
met wat beweging in het park.
Schutrups was gegrepen door het initiatief. En zoals dat bij
Schutrups altijd gaat, begonnen zijn hersenen meteen overuren
te maken. Wat in Hamburg kan,
kan in Exloo ook, dacht hij. Voor
mensen die niet per se alleen
wilden bewegen, of die professionele begeleiding wel waardeerden, maar die geen zin hadden om lid te worden van een officiële
vereniging, kon dit weleens de gouden formule zijn. Hij kauwde
er een tijdje op, sprak er met wat mensen over en...
En nu zitten we in het Schoenencafé van Schutrups in Exloo aan
tafel met de vier dames die sinds een paar maanden verantwoordelijk zijn voor ‘Wholy Fit’: Marloes Leeman, Hennie Dijks,
Martine Polling en Martines zus Evelyn Steenbergen. Alle vier
bevlogen sporters en trainers, met een passie voor gezondheid
en bewegen.

kende oefeningen. En wie dat wil, kan ook wat hardlopen.
Marloes: “Ik was meteen enthousiast toen ik benaderd werd.
Als je zoals wij sport en bewegen als passie hebt, dan wil je
dat graag overbrengen op anderen. We hadden alleen geen
idee hoe groot de belangstelling zou zijn. En die heeft ons echt
verrast! We begonnen in november met heel slecht weer, maar
vanaf het begin waren er minstens vijftien mensen per keer. En
toen het in de winter een beetje beter weer werd, zaten we zo
op 25. Waardoor wij weleens denken: nou, dit kan echt groot
worden.”
Met de rond de twintig deelnemers was al sprake van grote
niveauverschillen. Hennie: “Aanvankelijk zouden wij de groepen
om beurten begeleiden, maar
al snel bleek dat de samenstelling dusdanig was, dat we per
keer minimaal twee begeleiders
moesten hebben om de kwaliteit te waarborgen. Dus nu hebben we elke week twee begeleiders en wisselen wij elkaar af.”

We denken weleens: dit kan
nog heel groot gaan worden

Vertalen van idee
Het begon in Exloo met een gesprek tussen Jan Schutrups en
Martine Polling, die bij de oudere schaatsliefhebbers bekender
is onder haar meisjesnaam Oosting. Zij runt naast een akkerbouwbedrijf in Exloo ook een sportonderneming en kreeg de
vraag welke rol ze kon spelen in het vertalen van het Hamburgse
idee naar Exloo. “We bleken op één lijn te zitten, maar met het
akkerbouwbedrijf, mijn sportonderneming en mijn gezin kon ik
het niet alleen. Dus hebben we deze groep meiden gevormd, die
het samen doen.”
‘Het’ is in de praktijk heel simpel: zondag om 11.00 uur start iedereen die dat wil vanuit het Schoenencafé van Schutrups voor
een uurtje sportief bewegen. Dat komt neer op een combinatie
van wandelen met een of twee tussenstops voor spierverster-

Seinen op groen
Inmiddels heeft er een eerste evaluatie plaatsgevonden en staan
alle seinen bij Wholy Fit op groen. Martine: “We hebben gewoon
een fantastische start gemaakt. Ondanks het slechte weer en
daardoor de slechte paden, zie je steeds meer mensen komen.
En de deelnemers komen ook terug. Er zit een heel groot sociaal
element in. Het is gratis en vrijblijvend, maar nu gaan mensen
die een keer niet kunnen zelfs al afzeggen. ‘Martine, ik kan volgende week niet, hoor’. Dat is toch fantastisch?”
Alle vier de dames hechten aan kwaliteit. Net als Jan Schutrups,
die in Wholy Fit ook een perfecte aanvulling ziet op zijn winkel
en zorgcentrum. Martine: “Iedere begeleider moet deskundig
zijn, klaar. Er loopt weleens iemand mee met een beperking. Iemand die voor een knieoperatie zit of met een hernia. Dan moet
je weten dat je zo iemand bepaalde oefeningen beter niet kunt
laten doen.” Evelyn: “Klopt. Mensen zijn snel geneigd om over
hun grens heen te gaan. En dat is niet goed, je moet bewegen op
je eigen niveau. Doordat wij er bovenop zitten, kunnen we iedereen ook af en toe even wat extra aandacht geven. Als iemands
houding niet goed is, bijvoorbeeld.”
Waar Jan Schutrups in Hamburg vooral het community-gevoel
13

zag, zien de dames van Wholy Fit meer. Hennie: “Wij vinden dat
community-gevoel ook geweldig natuurlijk. Maar als je met
zoveel mensen op pad gaat, moet het ook verantwoord zijn. Er
hoeft maar iets te gebeuren en alles wat je zorgvuldig hebt opgebouwd, ligt aan diggelen. Dat willen we geen van allen.”
Gemakkelijker maken
Vanaf het begin stond het wekelijkse programma vast. Wandelen, spierversterkende oefeningen en tussendoor wat coördinatie-oefeningen. Marloes: “De oefeningen zijn er op gericht het
wandelen gemakkelijker te maken.”
Martine: “We wisten toen we begonnen helemaal niet wat voor
mensen we zouden krijgen. Maar alles gaat eigenlijk vanzelf.
Je ziet in je ooghoeken bijvoorbeeld dat mensen meer willen.
Daar speel je dan à la minute op in, door een deel van de groep
op een bepaalde plek even te laten hardlopen in plaats van
wandelen. Wat we ook zien is dat nu al mensen hardlopen die
dat in hun eentje niet durven.” Evelyn: “Jan heeft wel de intentie
uitgesproken dat het mooi zou zijn als Wholy Fit voor een aantal
mensen ook het opstapje kan zijn naar juist wel lid worden van
een vereniging. Wij juichen dat vanuit onze eigen passie met
sport natuurlijk alleen maar toe als het gebeurt. Maar het hoeft
niet.”
Stap te ver
Wat elke zondag nu al te zien is in Exloo: mensen die normaal
nooit op de zondagochtend op pad zouden gaan om sportief
te bewegen, sluiten zich nu maar al te graag aan bij de Wholy
Fit-club. Hennie: “Iedereen kan bewegen. Maar naar een sportschool of een vereniging gaan, is voor menigeen toch nog een
stap te ver. Voor deze groep is Wholy Fit geweldig. Want het kost
niets, je bent niet verplicht om te komen en er is dus geen enkele druk. Wie elke week komt, komt omdat hij of zij het leuk vindt.
Dat mensen die de volgende keer niet komen nu echt gaan
afzeggen, dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Maar het gebeurt
wel en dat geeft heel goed aan dat Wholy Fit in het leven van een
aantal mensen al een vaste plek heeft gekregen.”
Voor de dames en Schutrups is het pionieren. Ze zijn in november maar gewoon begonnen, werden blij verrast door de
opkomst en hebben geen idee hoe druk het straks wordt als het
voorjaar de nodige zon gaat brengen. Omdat aanmelden niet
verplicht is, is the sky in feite the limit. Hennie: “Ja, het is puur
pionieren. Wij hebben wel allemaal het gevoel dat hier iets heel
moois uit kan komen. Dat past ook bij ons. We zijn er niet aan
begonnen met: goh, leuk, hebben we op zondag ook weer een
uurtje gevuld. Nee, we hebben alle vier de ambitie om hier iets
heel moois uit te laten groeien.”
Verrast door opkomst
Wat is ‘the sky’? Evelyn: “Aparte hardloopgroepen sowieso.”
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Passie, goede mensen en niet te
veel vergaderen, dat is het recept
Martine: “We groeien veel sneller dan we dachten.” Marloes: “We
zijn echt verrast door de opkomst. En door die afmeldingen. Als
mensen zich ‘gemist’ voelen als ze niet komen, is dat een heel
goed signaal.” Hennie: “Uit het niets zie je banden ontstaan. Als
er een nieuw iemand komt, zegt die na afloop bij de koffie dat
het voelt als een warm bad. Dat horen wij graag.”
De Wholy Fit-begeleidsters kunnen na een aantal maanden al
enkele conclusies trekken. Evelyn: “Bij gemeenten die dit soort
dingen organiseren, zie je het vaak fout gaan. Wat wij hier zien,
is dat de drempel laag moet zijn. Geen verplicht lidmaatschap
ofzo. Geen verplichting om te komen. Gratis.” Martine: “Ik denk
dat het feit dat wij het op zondagochtend doen ook een rol
speelt. Mensen worden toch even uit hun sleur gehaald en gaan
iets doen wat ze zelf niet zouden bedenken. Vergeet niet dat de
zondag voor veel mensen ook een eenzame dag kan zijn. Als je
dan hier op zo’n positieve manier je dag kunt starten, dan is dat
toch heerlijk?”
Snel van de grond
Wat een paar maanden geleden min of meer spontaan ontstond
in Exloo, zou volgens de vier dames weleens tot voorbeeld
kunnen strekken van menig andere plek in Nederland. Evelyn:
“Dat denk ik wel, ja. Dit kan overal. En als je het allemaal niet te
officieel gaat doen, met gemeenten enzo, dan kun je het snel
van de grond tillen.” Martine: “Jan Schutrups heeft dat vanaf het
begin wel gezegd: ‘Meiden, jullie bouwen hier een concept dat
iedereen in Nederland kan uitrollen!’ We realiseren ons wel een
beetje dat dat zo is. Wat we doen is mooi en het werkt. En iedereen mag het kunstje van ons komen afkijken.” Evelyn: “Passie,
feeling, gekwalificeerde mensen en niet te veel vergaderen maar
het gewoon doen, dat is het recept. Sporten en bewegen is een
verrijking van je leven en wij vinden dat iedereen daar recht op
heeft!”
Die man met dat vlaggetje in Hamburg kan tevreden zijn...

Aparte hardloopgroep
De eerste uitbreiding van de Wholy Fit-familie is al een feit:
Wholy Run. Onder begeleiding van Evelyn Steenbergen en
Hennie Dijks kunnen mensen die juist willen hardlopen elke
maandag- en woensdagavond en zaterdagochtend aan de
slag in een eigen runninggroepje in Exloo.
Ook hier gaat het om laagdrempeligheid: het doel is om
te leren blessurevrij hard te lopen op een goede kwaliteit.
Evelyn: “Zodat iemand na drie maanden bijvoorbeeld 25
minuten kan hardlopen. Of klaargestoomd wordt voor een
loop van vier mijl. Daar gaan wij dan bij helpen.” Geïnteresseerd? Mail naar wholyfit@schutrups.nl.
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F i n d t h e F - S p o r t y™ Ü b e r k n i t™ S n e a k e r a n d n e w s p r i n g s t y l e s a t s c h u t r u p s . n l

FITFLOP ONTHULT DE ÜBERKNIT SNEAKER EN BALLERINA’S
IN DE NIEUWE TRENDKLEUREN EN PRINTS VAN 2018
De gloednieuwe Überknit Sneaker werd
ontworpen om mee te werken met de
natuurlijke flow van voet en enkel. Hij is een
van FitFlops meest uitdagende en ook nog
mooiste schoenen tot op heden.
De Überknit ziet er niet alleen goed uit, hij zit ook
übercomfortabel, deels omdat de voet omhuld wordt
door een geweven stof. We beseffen erg goed dat dit
klinkt als een sok, maar hey, we weten allemaal hoe
goed sokken zitten. En dit is helemaal geen oude, saaie
sok: de Überknit-sneaker is stijlvol en minimalistisch, het
is een casual schoen in een fijne selectie van kleuren
die gewoon bij alles passen. De geribde sok omhult de
enkel en de decoratieve veters met elastiek zorgen ervoor

dat de voet stevig op zijn plaats blijft zodat je niet gaat
slippen en glijden, en de hielen en tenen niet tegen de
schoen gaan wrijven.
Comfortabel? Absoluut. Flatterend? Meer dan dat!
Vrouwen kunnen de Überknit sneaker dragen met
ongeveer elke broekwijdte. En met rokken, shorts en
jurkjes. Want dit is gewoon een van de veelzijdigste
sneakers in je garderobe. De sneaker is ook beschikbaar
in een ballerinamodel dat slank maar niet fragiel oogt en
bovendien erg stijlvol en meegaand is.
Dankzij de vederlichte, ergonomisch ontworpen
middenzolen en de multidirectionele flexibiliteit van de
stof dat zich bij elke stap aanpast aan de beweging van
de voet, menen we dat de Überknit sneaker en Überknit
ballerina een goed gevoel geven in elke betekenis van
het woord. Een ideetje voor jouw garderobe?

ÜBERKNIT
Boven:
UBERKNIT™ SLIP-ON HIGH
TOP SNEAKER AVP € 115;
Rechts:
F-SPORTY™ UBERKNIT™
SNEAKER AVP € 110;

Uma Thurman draagt de Uberknit High Top in metallic bronze.
© Photo by Steve Hiett

Schutrups Selectie

144,95
GABOR

179,95
MEPHISTO

119,95
UGG

119,95
WALDLÄUFER
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119,95
WALDLÄUFER

129,95
TED BAKER

129,95
UGG

99,95
GABOR

Schutrups Runners
opvolger Loopcircuit
Na jaren kwam er een einde aan het Schutrups
Loopcircuit. Maar in no time werd er een alternatief
uit de grond gestampt: Schutrups Runners. Een
circuit van zes eigentijdse evenementen voor de
steeds veeleisender hardloper.
De noordelijke atletiekverenigingen SV Veendam, AV Aquilo en
Runners Stadskanaal besloten eind 2017 te stoppen met het
Loopcircuit. Het was steeds lastiger om vrijwilligers te vinden.
Ondanks een verlaging van het inschrijfgeld en een aantrekkelijke hoofdprijs (een reis naar Mallorca) bleef het aantal deelnemers dalen. Voor de noodzakelijke vervanging van het tijdregistratiesysteem was daardoor geen geld en sowieso waren de
wedstrijden niet meer kostendekkend te organiseren. Dus restte
de drie clubs maar één beslissing: de stekker er uit.
Jan Schutrups, die als hoofdsponsor aan het Loopcircuit was
verbonden, begreep dat de clubs tot dat besluit kwamen. Maar
hij had ook positieve signalen gezien. Reden om samen met
Runners Stadskanaal meteen een nieuw ‘loopcircuit’ in het
leven te roepen: Schutrups Runners, een verzameling van zes
hardloopevenementen.
“Je ziet allerlei tendensen in de maatschappij die het Loopcircuit parten speelden”, aldus Schutrups. “Men wordt individualistischer en wil andere dingen dan gewoon hardlopen over de
weg. En er is een tendens naar ‘vrijheid, blijheid’. Het Loopcircuit
bestond uit elf lopen en je moest eigenlijk aan allemaal meedoen. Dat is niet meer van deze tijd.”
Die les leerden Runners Stadskanaal en Jan Schutrups en dat
leidde tot de nieuwe opzet. “Iedereen is welkom bij alle zes de
lopen, maar wie er maar één of twee wil doen is net zo welkom.
En de fanatieke lopers, de oorspronkelijke deelnemers aan
het Loopcircuit, blijven natuurlijk van harte welkom, maar wij
verwachten eerlijk gezegd wel een verschuiving naar een nieuw
type lopers. De fanatieke hardlopers richten zich namelijk steeds
meer op grote evenementen, zoals Egmond of Rotterdam. Wij
richten ons ook nadrukkelijk op de gezelligheid.”
Eigen prestatie
Dat betekent onder meer dat er geen uitslagenlijsten meer
komen. “Het gaat niet om de wedstrijd, maar om je eigen
prestatie”, zegt Schutrups. “Iedereen loopt tegenwoordig met
zo’n horloge waarmee je alles kunt meten. Snelheid, hartslag,
noem maar op. Dan is zo’n officiële uitslagenlijst een beetje
achterhaald. Er loopt bij ons nog wel een klok mee, maar het is
gewoon allemaal een stuk minder officieel.”
Dat zal ten koste gaan van het aantal wedstrijdgerichte deel-

nemers, verwacht hij. “Maar dat was al terug aan het lopen.
Simpelweg omdat er daar ook steeds minder van zijn. We zien
duidelijk een hang bij de mensen naar avontuurlijker lopen dan
op asfalt. De trail, waarbij over onverhard terrein en in bossen en
op de heide wordt gelopen, is de laatste jaren razend populair.
Die introduceerden we dan ook niet voor niets in het oude loopcircuit en dat trok een heel nieuw publiek aan. Die cultuuromslag is in de runningwereld volop aan de gang. De lopers willen
avontuurlijker. Terug naar de basis. Minder formeel.”
Actieve club
Dat uitgerekend met Runners Stadskanaal wordt samengewerkt
is dan ook geen toeval. “De wereld van de atletiekverenigingen is
best wel conservatief. Voor Runners Stadskanaal geldt dat niet.
Dat is een heel vooruitstrevende en actieve club met veel jonge
mensen. Zij luisteren naar ‘de markt’ en blijven daardoor ook
zichzelf vernieuwen. Dat is goed, want je ziet in heel Nederland
dat atletiekverenigingen die vasthouden aan het oude het heel
moeilijk hebben. En wij zijn er ook blij mee, want wij hebben zo
de perfecte partner voor Schutrups Runners gevonden.”

Nog vier keer
Inmiddels zijn twee van de zes lopen van Schutrups
Runners achter de rug, de Nieuwjaarsloop op 6 januari in
Stadskanaal en de Wintertrail op 11 februari in Exloo.
Er zijn dit jaar nog vier evenementen. Op donderdag 21
juni de Midsummer Nightrun in Exloo, maandag 2 juli de
Onstwedderomloop in Onstwedde, zondag 30 september
de Schutrups Run in Exloo en zondag 4 november de Polderputten in Ter Apel.
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Podotherapeut uit overtuiging
Tien jaar geleden had bij wijze van spreken nog niemand van het vak gehoord. En nu is er een groot tekort
aan. Podotherapeuten. Bij Schutrups zijn Lisa Keuter (20) en Siemen Oude Booijink (22) gemotiveerd op weg
naar hun diploma.
Kinderen op de basisschool willen Max Verstappen worden. Of
profvoetballer. Of Doutzen Kroes. Maar nooit: podotherapeut.
Toch greep juist dat vak Lisa Keuter en Siemen Oude Booijink,
twee vierdejaars studenten aan de Saxion Hogeschool in Enschede die inmiddels werkzaam zijn bij Schutrups. Zij fulltime,
hij twee dagen per week. Siemen:
“Het leuke van Schutrups is dat we
hier heel veel schoenkennis opdoen.
Vanuit onze opleiding wordt daar
totaal geen aandacht aan besteed,
terwijl het wel belangrijk is als je mensen met voetklachten helpt.
Als een patiënt vragen heeft over schoenen, moet je mee kunnen
praten en dat leren we hier.”
Lisa: “We worden hier heel breed opgeleid. Mensen die zolen
nodig hebben, willen ook een goede schoen. Door wat wij hier
leren over schoenen, kunnen wij goed advies geven. Het leuke
is dat pasvorm hier veel belangrijker is dan in de meeste andere
schoenenwinkels.”
En dan te bedenken dat Lisa voorbestemd leek om fysiotherapeut te worden. “Ik moest tijdens de open dag op school verplicht ook luisteren naar voorlichting over podotherapie. En ik
werd daar positief verrast. Dat je een product maakt in de vorm
van een zool sprak me aan. En wat me echt over de streep trok:
werkgarantie. Als je deze opleiding gedaan hebt, ben je zeker
van een baan. Bovendien vind ik dit werk toch leuker, gevarieerder, dan fysiotherapie.”

tomen bestrijdt, maar problemen oplost. Lisa: “Als iemand last
heeft van pijn in de heupen, gaat een fysiotherapeut masseren
en verminderen de klachten. Maar dat is tijdelijk. Terwijl je
bij podotherapie misschien een zool maakt die zorgt dat de
klachten weg gaan en weg blijven.” Siemen: “Wij repareren niet
een lekkage, maar versterken het
fundament. Zo moet je dat zien.”
Lisa: “Ik vind ook de technische kant
leuk. Kennis van materiaal, een zool
ontwerpen en aanpassen, het is heel
bevredigend werk. Ook omdat je meteen resultaat ziet. En als je
patiënten na een halfjaar terug ziet, zie je echt progressie. Dat
spreekt me erg aan.”

Tachtig procent van het
vak is communiceren

Hart bij sporters
Siemen is naast podotherapeut in opleiding ook docent op een
middelbare school. Hij hoopt als podotherapeut bij het Topsportzorgcentrum van FC Groningen aan de slag te gaan. “Ik kan
prima tegen bloed en diabetes- of reumavoeten, maar bij het
werken met sporters ligt echt mijn hart. En ja, om deze opleiding
te doen moet je in het begin van je studie ook pedicurewerk
doen. Daar moet je dan even doorheen. En vooral jongens hebben daar moeite mee, want van de twintig kerels met wie ik mijn
opleiding begon, zijn er in het vierde jaar nog maar drie over. In
totaal hebben we misschien twintig afgestudeerden per jaar in
Nederland. Dat betekent inderdaad een baangarantie, maar ook
dat je een baan kunt vinden die goed bij je past. Voor mij lonkt
het Topsportzorgcentrum en dat vind ik echt top.”
Het werken bij Schutrups is beide youngsters op het lijf geschreven. Siemen: “Bij Jan krijg je meteen heel veel verantwoordelijkheid als je het aan kunt. Bij grote podotherapie-praktijken werkt
dat anders. Daar word je heel strak gehouden en mag je maar
één ding doen. Hier krijg je kansen, als je ze pakt.”
Wat beiden aanspreekt aan podotherapie is dat het geen symp-

Voor het uitkiezen
Beiden hopen eind dit jaar klaar te zijn met hun studie. Daarna
gaan ze met Jan Schutrups om de tafel over wat ze precies gaan
doen. Siemen: “Het is raar. Wij hebben vrienden die bijvoorbeeld
commerciële economie of bedrijfskunde studeren. Die kunnen
het schudden dat ze een vast contract krijgen. Wij hebben de
banen bij wijze van spreken voor het uitkiezen.” Lisa: “Het leuke
van Schutrups is dat de lat hier hoog ligt. Je hebt bijna nergens
de combinatie van schoenen en voetzorg. Verder werken hier
leuke mensen, is het een fijn bedrijf en krijg je alle kansen. Dus
wat mij betreft wil ik hier na mijn studie voorlopig zeker blijven.”
Siemen: “Het grappige is dat 80 procent van de behandeling
draait om communicatie. Er zijn zat studenten die 8’en of 9’s
halen bij de toetsen, maar die vallen bij stages door de mand. Bij
Schutrups selecteert Jan er juist op. Je moet hier goed kunnen
communiceren. Ik denk dat wij daar allebei wel goed in zijn.”
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Schutrups Selectie

139,95
PIEDI NUDI

199,95
VERHULST
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149,95
AQA

169,95
FLORIS VAN BOMMEL

149,95
CHRISTINA CAPO

199,95
DUREA

189,95
FLORIS VAN BOMMEL

139,95
AQA

Elke zondag feest
Sinds anderhalf jaar wordt de zondag bij Schutrups
opgeluisterd met livemuziek. De samenwerking
met Unplug & Play heeft al voor menig verrassend
optreden gezorgd. “Een schot in de roos”, aldus Jan
Schutrups.
Het is nog maar een paar jaar geleden dat Schutrups startte met
een vaste opening van de winkel op zondag. Dat was vanaf het
allereerste moment een hit. Inmiddels is de zondagopening een
vaste waarde. Steeds meer klanten weten juist op deze dag de
weg naar Exloo te vinden.
Dat bracht Jan Schutrups zo’n anderhalf jaar geleden op de
vraag hoe hij de zondag nóg aantrekkelijker kon maken. En
precies op dat moment liep hij tegen Unplug & Play aan. Een
vereniging die Nederlandse artiesten in contact brengt met
diverse podia. En dús staat één van die ‘podia’ sindsdien aan de
Zuiderhoofdstraat in Exloo, waar elke zondag een liveoptreden is.
Van alles gehad
“Het is verrassend hoeveel talent er in Nederland rondloopt”,
constateert Schutrups na ruim 70 optredens van verschillende
solisten, duo’s en bandjes in zijn zaak. “Blues, country, bluegrass, we hebben al van alles gehad.”
Het ‘abonnementensysteem’ van Unplug & Play werkt simpel.
De muzikantenclub doet suggesties, Schutrups kiest daaruit op
basis van promo’s de artiesten die komen optreden. “Zo’n 40
procent zal uit het noorden komen, de rest uit de rest van het
land. Soms komen er mensen uit bijvoorbeeld Noord-Holland
speciaal naar hier omdat ze iemand willen zien optreden.”
“Waar wij op selecteren is of het past in het geheel van onze zondag. Het moet geen harde muziek zijn, maar ondersteunend. En
het hele jaar door. Januari en februari zijn in de winkel rustige
maanden, maar ook dan hebben we gewoon artiesten. Gevolg
is dat het de ene keer drukker is dan de andere keer, maar dat
maakt niets uit. Als ik iemand zie die hier gewoon drie uur in het
Schoenencafé zit om te genieten van de muziek, dan weet ik
waar we het voor doen. Maar als iemand na twee nummers weg

gaat, is het ook goed.”
‘Schutrups Live’, zoals de reeks optredens gedoopt is, maakt
echt onderdeel uit van het hele ‘belevingsverhaal’ dat Jan
Schutrups altijd vertelt. “Het is onderdeel van onze signatuur
geworden”, zegt Jan Schutrups. “Zoals je je tour door IKEA
eindigt met een worstje, heb je bij ons ‘Schutrups Live’. Dat een
heel eigen karakter heeft, want livemuziek in een schoenenzaak
is natuurlijk iets anders dan in een kroeg.”
Als het aan de Drentse ondernemer ligt, wordt het aantal optredens binnenkort dan ook uitgebreid. “Tussen Kerstmis en oud
en nieuw hebben we het ook gedaan. Een waanzinnig succes! Ik
zou dan ook niets liever willen dan dat we het vaker gaan doen.
Nu nog even niet, maar je moet niet gek opkijken als we na de
zomer ook op zaterdag ‘Schutrups Live’ gaan doen.”
Nog een keer
De klanten waarderen het. Maar hoe zit dat met de muzikanten? “Die vinden het zonder uitzondering geweldig. Het is toch
even anders of je in een kroeg of een theatertje staat of in een
Schoenencafé tegen een achtergrond van historische foto’s waar
de mensen via de achterdeur binnen komen. De meest gestelde
vraag is dan ook: ‘Mogen we nog een keer?’ En dat doen ze niet
vanwege de hoge gage, want muzikant zijn is geen vetpot. Ze
doen het echt voor de sfeer.”
Een van de hoogtepunten voor Jan Schutrups zelf wordt 18
maart. Dan treedt de Groningse legende Lou(rens) Leeuw op.
Niet met Harry Muskee, Herman Brood, Nina Hagen of in het
voorprogramma van The Rolling Stones, maar met rising star
Janne Timmer, van wie Schutrups ook een groot fan is. “Op
speciaal verzoek”, glundert Schutrups. “Als je die combinatie van
oud en jong samen weet te brengen, dat is toch geweldig?”

Programma
De komende maanden treden de volgende artiesten op tijdens Schutrups Live.
4 maart: Tekke & Lucia		 1 april: Diana Roos
11 maart: Andrew Laurent		 8 april: Machiel Scholten
18 maart: Lou Leeuw en Janne Timmer
15 april: Ro Halfhide
25 maart: duo El Jackson
22 april: duo Close 2 You
				
29 april: Weybourne Chester
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Klaar voor een dagje in de stad?
Piedie Braaksma is al jaren een van dé rugzak-experts bij Schutrups. Niet zo gek, want ze is zelf een fanatiek
buitensporter. Fjallräven, Deuter en het in Exloo nieuwe merk Ortlieb kennen dan ook geen geheimen voor
haar.

“Dat we dit jaar naast
Fjallräven en Deuter ook
Ortlieb in het assortiment
hebben, vind ik geweldig.
We hebben nu echt drie
heel verschillende merken en ‘voor elk wat wils’
en ‘in iedere prijsklasse’
is beslist niet overdreven.
Ortlieb is de enige rugzak
die écht waterdicht is.”

“Als je een hele dag
gaat wandelen, verzet
je ongemerkt heel wat
kilometers. Zelf probeer
ik zo min mogelijk mee
te nemen in mijn rugzak.
Eten, drinken, wat extra
kleding en geld, dat is het
wel. Waarbij eten bij een
stadswandeling niet eens
nodig is.”

“Je kunt heel wat ruimte
besparen door je spullen
strak op te rollen voor je
ze in je rugzak stopt. Een
jasje, trui of extra shirt
en sokken meenemen is
altijd wel verstandig.”
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“Hoe je je rugzak inpakt
hangt ook van de weersverwachting af. Als er
regen wordt voorspeld, is
het slim om een regenjasje direct voor het grijpen
te hebben.”

“Wij hebben met Fjallräven, Ortlieb en Deuter
drie heel verschillende
merken rugzakken, met
elk hun eigen details.
Zo’n sleutelhanger
van Deuter is daar een
voorbeeld van. Maar je
kunt er ook een zaklamp
of iets dergelijks aan hangen als je in het donker
wandelt.”

“Spullen die je tijdens een
wandeling door een stad
zo voor het grijpen wilt
hebben, stop je bovenin
je rugzak. Ik heb altijd
een boekje van de stad
bij me met een kaart.”

“De thermosflessen
van Klean Kanteen zijn
mijn absolute favoriet.
Ze isoleren perfect en
hebben verschillende
halzen, waardoor je er
ook havermout of soep
in kunt doen. Maar het
grootste pluspunt: het is
een van de weinige merken die BPA-vrij worden
gemaakt. Er zijn geen
kankerverwekkende
stoffen in verwerkt.”

“Zorg dat je rugzak niet
helemaal vol zit als je
door een stad gaat wandelen. Dan heb je ruimte
over voor eventuele aankopen die je onderweg
doet en hoef je die niet in
de hand te houden.”

“Rugzakken hebben
verschillende soorten
sluitingen. De Ortlieb rol
je bijvoorbeeld drie keer
op voor je ‘m dicht klikt.
Daardoor is ie absoluut
waterdicht. Bij Deuter
heb je dat niet. Die is dan
weer lichter.”

“Je geld moet je eigenlijk
altijd op je lichaam
dragen en niet ‘voor het
grijpen’ in je rugzak.
De merken doen er wel
steeds meer aan om het
dieven moeilijk te maken,
zoals extra drukknopjes
aan de rits. Maar wij hebben voor geld en dergelijke veiliger en makkelijker
oplossingen, zoals een
schouderholster.”
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Met Jan Schutrups
naar Marokko

Welke ‘schoenenhandelaar’ gaat met zijn klanten op reis? Dat doet er maar eentje. Al een paar keer bezocht
Jan Schutrups met groepjes de stad die hem al jaren inspiratie bezorgt: Hamburg. Maar dit jaar volgt ‘the
next step’. Marokko!
Exloo.
Tamegroute.
Ogenschijnlijk is er geen enkele relatie tussen het vredige dorp
in Drenthe en ‘de laatste plaats voor de woestijn’, het in de zesde
eeuw na Christus ontstane stadje dat eeuwenlang als laatste
stopplaats diende voor handelskaravanen die vanuit Marokko
door de Sahara richting Timboektoe trokken.
Maar ja, dat is dan weer buiten Jan Schutrups gerekend...
Vorig jaar dook opeens een collectie handgemaakt aardewerk
uit Tamegroute op in de winkel in Exloo. Handgemaakt. Met
imperfecties. En in een typische kleur groen die je met de term
‘oogstrelend’ nog tekort doet. Dat was nog maar het begin. Want
dit jaar komen er nog meer producten uit Marokko naar Exloo.
Tassen. Sleutelhangers. Aardewerk natuurlijk.
In het Schoenencafé wordt de muntthee dan, vanzelfsprekend,
geserveerd in theekannetjes. “Authentiek”, zegt Schutrups. “Geen
fake-verhaal. Alles wat wij doen is echt.” Hij hecht er aan om dat
te benadrukken, omdat er steeds
meer winkels komen die ‘een verhaal vertellen’. Maar de vraag is
dan: is het verzonnen? Of is het
echt? Bij Schutrups is het dus echt.
Er zit geen handige inkooporganisatie achter die een mooi marketingverhaal verzint, nee, ‘de baas’ haalt elk schaaltje hoogstpersoonlijk op uit Marokko. En dan overdrijven we niet.
Bij het begin beginnen. “Ik was er een keer op vakantie. Nu heb
ik sowieso veel gereisd in mijn leven om inspiratie op te doen,
maar sommige landen en culturen spreken je extra aan. Dit
deel van Marokko was zo’n plek. De keuken. De variatie in het
landschap. En uiteindelijk de mensen die er wonen. Die zijn zó
vreselijk gastvrij.”
“Je moet je wel altijd realiseren dat het een land in opbouw is.
Geen Derde Wereldland, maar wel een land dat op veel gebieden niet aan onze westerse standaards voldoet. Maar moet dat
dan? Als je een Marokkaan daar in zijn waarde laat en de familiaire tradities respecteert, kom je alleen maar warmte tegen. Het
weinige dat ze hebben, willen ze dolgraag met je delen.”

En natuurlijk voel je je ook als je er zoals ik al jaren komt af en
toe ongemakkelijk. Maar inmiddels weet ik: dat ligt meer aan
jezelf, dan aan de lokale bevolking. In Amsterdam of Parijs kom
je eerder in de problemen.”
Jan Schutrups voelt zich inmiddels zo senang in dat deel van
Marokko dat hij er een deel van zijn collectie inkoopt. Maar hij
wil, net als eerder bij zijn andere ‘vaste inspiratiebron’ Hamburg,
ook klanten met zijn ogen laten kijken naar de regio. Dus heeft
hij besloten dit najaar een reis te organiseren voor een select gezelschap geïnteresseerden. Volledig buiten de gebaande paden
die reisbureaus altijd kiezen.
Hoe zien Jan Schutrups’ eigen reizen door Marokko er eigenlijk
uit? “Ik begin altijd met een paar dagen in Marrakech om te
acclimatiseren. Dan huur ik een auto en ga het Atlas-gebergte
over. Dan rij je zo vanuit de stad tegen een enorme bergrug op.
Besneeuwde toppen, blauwe luchten, palmbomen – schitterende contrasten die je de adem soms letterlijk benemen.”
Via de weg met langs de kant allerlei mineralenverkopers gaat het
richting Ouarzazate. “Onderweg
kom je de kashba van Ait Benhaddou tegen. Dan waan je je in een
film van vroeger. Je kunt nog helemaal zien hoe de mensen toen
geleefd hebben. De ene keer slaap ik daar in een bed and breakfast, de andere keer gewoon bij iemand thuis die je op straat
tegenkomt. Heel indrukwekkend is dat elke keer weer.”
Van het ‘wereldse’ Marrakech, de welbekende vakantiebestemming van veel westerse toeristen, is dan al geen spoor meer te
zien. “Daarna ga ik dan richting George du Gardien. Dat is een
kloof in het gebergte. Zie je tussen de begroeiing en de palmen
tegen die achtergrond van prachtig gekleurde rotsen opeens
een wasvrouw met een kind bij een riviertje zitten met enorme
waszakken om haar heen.”
De meeste Nederlanders zouden denken ‘mooi plaatje’. Jan
Schutrups niet. Die denkt dan: leuk praatje... “Ja, dan stap ik uit
de auto en probeer een praatje te maken. Ik spreek natuurlijk
geen Arabisch, Frans lukt ook niet echt en zij spreekt geen Engels, dus het gaat met handen en voeten. En uiteindelijk vraagt
ze dan: ‘Do you want some tea?’ En voor je het weet zit je dan
bij iemand thuis met tien, twintig kinderen om je heen aan de
thee met koekjes. Praten konden we niet met elkaar, maar we
voelden allebei dat we het goed hadden met elkaar. En als je
dan weg gaat, wil je toch iets betalen. Maar daarin mag je ook

De mensen die er wonen
zijn zo ontzettend gastvrij

Ligt aan jezelf
Toen Schutrups een jaar of tien geleden voor het eerst kwam,
zag hij dat nog niet. “Dan zie je hoofddoekjes en enge mannen.
Maar rijd je er rond, dan zie je die andere kant. Iedereen vraagt
of ie je kan helpen. Iedereen vraagt je binnen voor een kop thee.

27

www.greve.nl

Greve-Ryan-Snoeren-SS18.indd 1

06-02-18 17:35

Monkey Mountain was geen gebied,
maar een manier van klimmen
niet overdrijven, want dan zou je mensen kunnen beledigen. Het
is allemaal heel subtiel. In zulke situaties ben ik helemaal in mijn
element.”
‘Monkey Mountain’
Zijn onbevangenheid brengt Jan Schutrups soms ook in ‘minder
comfortabele’ situaties. “Rij ik bijvoorbeeld op zoek naar een
slaapplaats over een slingerweg die een van de gevaarlijkste
wegen in die regio blijkt te zijn. Kom ik eindelijk boven op de
berg, vind een slaapplaats en vraagt die man: ‘Do you want to
walk Monkey Mountain? Is very nice!’ Ik had gelezen dat het een
goed gebied was om te wandelen, dus ik dacht: leuk, gaan we
doen. Maar wat bleek? Monkey Mountain was geen gebied, maar
de manier van klimmen! Hij had nog gezegd dat wandelschoenen niet nodig waren, dus het werd een ramp. Want ‘monkey
mountain’ was dus als een aap op handen en voeten door
allerlei spleten in het gebergte klimmen. De lokale bevolking
kan dat, maar ik als westers mannetje met die dunne vingertjes
van mij had er nogal moeite mee. Bovendien had hij zijn tulband
afgedaan. Die deed ie om mijn arm en zo trok ie me die spleet
door. Waanzin! Maar achteraf ook wel weer een mooi avontuur,
haha.”
Eén keer in al die jaren werd het echt spannend. Alles in Marokko gebeurt viavia en die keer vroegen twee mannen of Jan
Schutrups zin had om een authentieke hammam te bezoeken.
Dat had ie wel, maar hij was zo dom om een van de mannen te
laten rijden in zijn gehuurde terreinwagen. “Ze wilden eerst wijn
voor me halen. Nou, prima. Dus ik gaf de autosleutel af. Maar
ze haalden niet alleen wijn, maar ook drugs. Dus toen ze me na
het eten naar die hammam brachten, reden ze als dwazen. Dat
werd wel even spannend. Maar op een gegeven moment weet
je in zo’n situatie: je moet berusten in wat er gebeurt, maar wel
duidelijk zijn. Dus nadat er nog wat dingetjes gebeurd waren,
duwde ik vanaf de achterbank met mijn knieën in hun rug en
toen reden ze redelijk normaal terug naar de plek waar ik zou
slapen.”

Niet nadat hij die ‘authentieke hammam’ had bezocht toch? “Ja,
dat was een avontuur op zich. Kom je in the middle of nowhere in zo’n zwembadkleedkamer uit de jaren ’50. Wat ik wilde,
vroeg zo’n man. Dat kon ik natuurlijk niet goed uitleggen. Dus
hij ging gewoon aan de slag. Ik werd geschrobd, moest op de
vloer gaan liggen en als ik me moest omdraaien kreeg ik een
schop en moest ik met een duim omhoog aangeven dat het allemaal goed ging. Je krijgt een bak water over je heen, je wordt
geschrobd, je haar wordt gewassen, heerlijk allemaal. Heel authentiek inderdaad. Maar als de mensen hier zich dat beeld voor
ogen nemen van Jan Schutrups die op een keiharde tegelvloer
ligt en die een trap krijgt elke keer als ie zich moet omdraaien,
moeten ze wel lachen.”
Enfin, zo zal het niet gaan als Schutrups in oktober met een
groep van tien tot twintig mensen afreist naar Marokko. Met
twee broers uit Tamegroute, Aziz en Abdul, als gids, wil hij de
deelnemers aan de reis wel laten zien en voelen hoe het er echt
aan toe gaat in het Rifgebergte. “Aziz en Abdul zijn twee broers
die een winkeltje in Marrakech hebben en die inmiddels vrienden zijn geworden. Zij kunnen als geen ander zorgen voor een
avontuurlijke, maar ook veilige reis. Waarbij we natuurlijk tijdens
die tien, twaalf dagen dat we rondtrekken ook Tamegroute zullen aandoen, zodat iedereen zijn eigen aardewerk kan maken.”

Mee op reis?
Jan Schutrups wil medio oktober 2018 met een groep van
tien tot maximaal twintig deelnemers gedurende tien tot
twaalf dagen door Marokko trekken. Zin om mee te gaan?
Hou dan www.schutrups.nl in de gaten. Zodra het programma definitief is, wordt het daar bekend gemaakt en kunnen
geïnteresseerden zich inschrijven.
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Schutrups Selectie

129,95
AQA

89,95
FRED DE LA BRETONIERE

119,95
WALDLÄUFER

129,95
FRED DE LA BRETONIERE

169,95
FRED DE LA BRETONIERE

239,95
FINNCOMFORT

169,95
PIEDI NUDI

139,95
PIEDI NUDI
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Dropping gaat op
herhaling
Weemoed. We worden er allemaal weleens door
overvallen. Hoe leuk waren de dingen die we vroeger deden niet? En waarom zouden we ze niet
opnieuw gaan beleven? Zo ontstond vorig jaar de
Schutrups Dropping.

“Ik zat met een wijntje erbij eens met een vriend te filosoferen
over nieuwe events”, zegt Jan Schutrups. “Dat het tegenwoordig
om ‘beleving’ gaat, zien we hier al jaren. Het begon ooit met de
Schutrups Wandeldag en daar zijn in de loop der jaren tientallen events bij gekomen. Van de Golfdag tot de Dog Walk en van
Schutrups Live tot allerlei workshops. Maar wat we nog niet echt
hadden, was ‘nostalgie’. Welke dingen deden we vroeger als kind
met heel veel plezier en hoe zouden wij dat kunnen vertalen
naar nu? En zo ontstond onder het genot van een wijntje het
idee van een dropping. Iedereen heeft dat als kind weleens
gedaan, vaak in het afsluitende jaar van de lagere school, en
heeft daar leuke herinneringen aan. Zoals we dat ook hebben
aan andere dingen uit onze jeugd, van muziek tot de geur van
bepaalde etenswaren. ‘Nostalgie’ is gewoon ontzettend hot en
als we dingen van vroeger kunnen herbeleven, creëren we weer
nieuwe herinneringen. Met de dropping is dat zeker gelukt.”
Op herhaling
Schutrups prikte een datum (28 juli 2017) waarop een aantal
mensen ’s nachts in de bossen rond Exloo zou worden gedropt.
En hij had geen idee of er veel belangstelling voor zou zijn en of
het zou bevallen. Inmiddels weet ie dat wel en is besloten dat de
dropping in de nacht van 25 op 26 mei 2018 op herhaling gaat.
Want: “Het was een doorslaand succes. Echt boven verwachting!
Het was hartje zomer, onze vaste gasten waren allemaal op vakantie, dus ik was bang dat er niemand op af zou komen. Het
tegendeel was waar. We gingen uit van maximaal twintig deelnemers, maar er waren er wel dertig.”
Telefoons ingeleverd
Die werden ’s avonds eerst ontvangen in de tuin achter de
schoenenzaak aan de Zuiderhoofdstraat in Exloo. Met een barbecue, een borrel en een stukje livemuziek van een troubadour.
Tegen middernacht werden de telefoons ingeleverd, de deelnemers geblinddoekt en verdwenen de Defenders van Schutrups
de nacht in. Zo’n twintig kilometer verderop werden de deelne-

mers in kleine groepjes van vier tot zes personen afgezet.
“Wat bleek? Het waren allemaal heel fanatieke deelnemers, die
zeer getraind en gefocust waren”, zegt Schutrups. “Wij hadden
de eerste mensen pas tegen een uur of zes, zeven ’s ochtends
terug verwacht. Maar de eersten waren er al om vier uur. Die
hadden echt hard gelopen. Gerend zelfs. Er zaten scouts bij,
voormalige scouts, mensen van de Luchtmobiele Brigade, noem

Dit was helemaal goed; hier
kunnen we echt niet overheen
maar op. En binnen een uur na de eerste groep was ook de rest
terug. Waarbij ze overigens naast fanatiek ook gezellig waren,
want het was echt een uniek leuke sfeer.”
De dropping werd afgesloten met een lekker ontbijt en nadat
alle deelnemers een herinnerings-T-shirt hadden gekregen,
verlieten ze bij daglicht Exloo weer.
Schot in de roos
En Jan Schutrups wist meteen: dit was een schot in de roos en
gaan we elk jaar doen. Wat valt er nog te verbeteren? “Niets.
We kunnen hier echt niet overheen. Alles was goed zoals het
was. Nou ja, het regende... We kregen een keer andere mensen
over de vloer dan hier normaal komen, iedereen vond het een
hartstikke leuke ervaring en de grootste moeilijkheid voor ons
wordt om een locatie voor de dropping te bedenken die moeilijk
is. Want deze mensen waren zo goed getraind op oriëntatie,
bijvoorbeeld op de maan, dat het bij wijze van spreken te makkelijk voor ze was om de weg terug te vinden. Niet dat ze er over
klaagden trouwens, want we kregen alleen maar complimenten
voor de organisatie.”
Dus is er in de nacht van 25 op 26 mei weer een dropping.
Aanmelden kan via de website en vol = vol. “En als het weer zo’n
succes is, doen we er dit jaar misschien wel in het najaar nog
een keer een”, besluit Schutrups.
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Hele smalle voeten of juist extra brede? Door
Twins & Trackstyle kan ieder kind een een goed
passend paar schoenen dragen! Wij hebben
keuze uit 4 verschillende breedtematen. Om
de ontwikkeling van de voeten te bevorderen
beschikken alle schoenen over stevige contreforts, diverse breedtematen, extra groeiruimte en
bestaan ze uitsluitend uit de beste materialen.
Laat de voeten van jouw kind(eren) opmeten
bij Schutrups en kies uit onze brede collectie
kinderschoenen!

Oog voor de
kleine klant
Goedkoop is duurkoop. Als dat voor één schoenensoort geldt, is het wel voor kinderschoenen. Omdat
kindervoeten nog groeien, kiezen ouders regelmatig voor goedkopere kinderschoenen. Heel onverstandig, betoogt Jan Schutrups.
“Natuurlijk willen kinderen stoere sportschoenen. En ouders willen dat hun kinderen blij zijn. Dus zien we steeds vaker kinderen
op sportschoenen lopen. En nog goedkope ook, omdat kindervoeten nu eenmaal snel groeien en de schoenen dus maar kort
mee gaan”, aldus Jan Schutrups.
Het doet Schutrups soms pijn aan de ogen. “Je kunt niet zuinig
genoeg zijn op de voeten van je kind. Slechte schoenen kunnen
zelfs voor vervorming van de gewrichten zorgen.”
Kinderschoenen was de eerste specialisatie ooit van Schutrups
Schoenen. Vader Jaap introduceerde het ‘stappenplan’, dat nog
altijd wordt toegepast als er kinderen in de winkel komen voor
schoenen. In het kort: “op de voetspiegel, lengte en breedte
meten en dan pas passen. De langere versie: “Wij hanteren al
heel lang hetzelfde stappenplan. Als een kind binnenkomt, is het
eerste wat we doen: kijken naar de schoenen die het aan heeft.
Hoe is het slijtpatroon? En uiteraard: wat is de maat. Vervolgens
worden op een meetlat de voeten gemeten, zowel de lengte als
de breedte. Daarna wordt op de voetspiegel gekeken naar de
stand van de voet en van het hielbeen. Dan kijken we of er gecorrigeerd moet worden of dat een stevige schoen voldoende is.
En daarna begint het. Wij gaan altijd op zoek naar wat nodig is
voor het kind en wat kind en ouders willen. De ouders vinden
uiterlijk toch wel erg belangrijk. Daarop is onze collectie ook
afgestemd. Wij verkopen alleen heel goede schoenen, maar wel
mét een goede uitstraling. Om een voorbeeld te noemen van
wat minder goed is: schoenen met klittenband. Scholen advise-

ren het omdat het makkelijk is, maar veterschoenen zijn gewoon
beter. Als ze dat nou gewoon, net als vroeger, zouden leren voor
groep 3, dan was die hele discussie de wereld uit.”
Voet voor model
Bij Schutrups is ‘mooi’ belangrijk, maar ‘goed’ belangrijker. “De
voet gaat voor het model”, zegt Jan. “Die sportschoenen van tegenwoordig hebben vaak geen stabiele hak en geen goed voetbed. Het gevolg is dat de voet gaat glijden en dan koop je een te
kleine schoen. Dat is echt een ramp voor de voet, want elke stap
wordt dan gewerkt aan gewrichtsbeschadiging en uiteindelijk
vervorming. Verder is het zo dat kinderschoenen gemaakt moeten worden van dempende en ademende materialen. Ook dat
is essentieel. Wil je weten hoe slecht materiaal werkt? Stop je
hand maar een halfuur in een plastic zakje en kijk hoe het er dan
uitziet. Daarom zeg ik altijd: kies de juiste kinderschoen!”
Waarbij kinderen tegenwoordig steeds jonger zelf willen kiezen.
“Vroeger konden wij kinderen tot een jaar of 12 adviseren. Nu
houdt het bij 6 jaar wel op. Daarboven zijn ze tegenwoordig heel
mondig en weten precies wat ze willen hebben. Ze lopen langs
een rek en zeggen wat ze willen hebben, of het nou goed past
of niet. Ik verkoop liever geen schoenen die niet passen bij de
voet.”
Toegevoegde waarde
“Doordat wij de kennis in huis hebben, laten ouders zich gelukkig nog wel overtuigen met argumenten. Daar zit onze toegevoegde waarde ten opzichte van bijvoorbeeld online winkels of
winkels waar mensen werken zonder voldoende kennis.”
De kinderschoen is voor een schoenwinkel geen ‘moneymaker’,
weet Schutrups. “Je moet relatief veel energie stoppen in het
verkopen van een paar kinderschoenen en de prijs ligt lager dan
bij schoenen voor volwassenen. Daarom stoppen veel schoenenwinkels er mee. Maar dat zullen wij nooit doen. Het zit al
decennia in ons DNA en wij vinden het mooi om alle generaties
klanten te bedienen.”
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Sportzorg onder één dak in Groningen
De laatste weken gaat het hard met de bouw van het Topsportzorgcentrum langs de A7 bij de trainingslocatie van FC Groningen aan de Laan Corpus den Hoorn. In september wordt het officieel geopend. Een klein
halfjaar voor de opening praat Steven Hamstra, projectleider van de ‘zorglaag’, ons bij.
Dik vijf jaar geleden ontstond bij FC Groningen het idee om bij
het trainingscomplex een topsportzorgcentrum te bouwen. Niet
alleen voor de eigen spelers. Het moest een centrum worden
waar sporters uit de hele regio terecht zouden kunnen.
“Een trainingsaccommodatie op de begane grond. Een sportrestaurant op de eerste verdieping. En daarboven nog twee lagen,
waarvan in een op multidisciplinaire basis dienstverlening op
het gebied van sportzorg zou komen”, weet Steven Hamstra, die
als projectleider vanuit het Martini Ziekenhuis bij het centrum
betrokken is, nog. “Er zijn diverse pogingen gedaan om dit van
de grond te krijgen. Maar er was op dat moment alleen een virtuele laag in een gebouw dat er nog niet stond. Er was nog geen
visie, nog geen concept, nog geen financiering, alleen maar een
idee.”
Ergens in die periode kwam de ‘zorglaag’ in een stroomversnelling toen Inter-Psy zich meldde als koper van de zorglaag.
“FC Groningen en Gerard Kemkers kwamen in die tijd met
Inter-Psy naar bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis met de vraag of wij vervolgens aan die zorglaag
invulling wilden geven. Hans is natuurlijk sportminded, we hadden al een relatie met FC Groningen en we hadden grotendeels
de mensen in huis met de nodige kennis, aangezien houding en

beweging één van de strategische speerpunten van het ziekenhuis is.”
En toen kwam ook Hamstra er bij als projectleider. “We gingen
op zoek naar het antwoord op twee vragen. Wat zou het centrum
uniek maken? En: waarom zouden mensen er naartoe komen?
We hebben de visie ontwikkeld dat de sportarts een spilfunctie
krijgt in het centrum. Die is opgeleid om naar het hele menselijke
bewegingsapparaat te kijken en daaraan een zo’n doeltreffend
mogelijk behandeling te koppelen. Naast bijvoorbeeld fysiothera34

pie kan mogelijk ook een zooltje of voedingsadvies noodzakelijk
zijn. Alles is er op gericht om de sporter zo goed en snel mogelijk
weer op de been te krijgen. We snappen dat sporters helemaal
niet altijd zitten te wachten op zes weken rust. Een multidisciplinaire benadering zou ons uniek kunnen maken.”
Vijf disciplines
Er moesten, zo was de conclusie, vijf disciplines in het Topsportzorgcentrum komen: sportartsen, fysiotherapeuten, sportdiëtisten, sportpsychologen en sportpodologen. “Dan kunnen we de
meeste bewegingsgerelateerde aandoeningen in de eerste lijn
goed behandelen.”
En dat gebeurt dan niet in een ziekenhuisomgeving, maar in een
topsportomgeving aan de Laan Corpus den Hoorn. De disciplines
in de ‘zorglaag’ gaan zich zeker met de voetballers van FC Groningen bezighouden, maar absoluut ook met ‘gewone’ sporters
uit het noorden van het land. “Mensen die zo snel mogelijk op
een verantwoorde manier weer aan de slag willen”, vat Steven
Hamstra samen. “Hoewel er in heel Nederland geen plek is die
helemaal vergelijkbaar is met wat wij hier neerzetten, is het niet
realistisch te verwachten dat er mensen uit Noord-Brabant deze
kant op komen. Wij richten ons in eerste instantie dus op sportende inwoners van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.
Tenzij we op een gebied toonaangevend worden in heel Nederland. We hebben bijvoorbeeld een orthopeed, Reinoud Brouwer,
die geldt als een autoriteit op het gebied van de knie.”
Op één plek
De bedoeling van die multidisciplinaire aanpak is dat de sporter
op één plek zo snel mogelijk weer in de hardloopschoenen, de
voetbalschoenen of op de fiets of schaats wordt geholpen – en
wat er verder nog aan schoenen en attributen te verzinnen is.
“En ze moeten snel geholpen worden. Door een inloopspreekuur bij de sportarts, ook in het weekend. Alles is er op gericht de
sporter in die fantastische omgeving zo goed mogelijk te faciliteren en waar een sporter ook graag naar toe komt.”
Het Martini Ziekenhuis ligt op een paar honderd meter van de
locatie van het Topsportzorgcentrum. Wat is eigenlijk het belang
van het ziekenhuis om in de ‘zorglaag’ te stappen? “Sportartsen
doen meer dan zwaardere aandoeningen behandelen”, zegt
Steven Hamstra.
“Die bieden ook gewoon sportkeuringen en inspanningstests
aan voor bijvoorbeeld hardlopers en wielrenners. Veelal via de
aanvullende verzekering, maar anders heel betaalbaar op eigen
kosten. Daarbij past zo’n setting van het topsportzorgcentrum
natuurlijk veel beter dan een ziekenhuis. Zo’n sportsfeer geeft

onze sportgeneeskunde ook wel een boost. Daarnaast hebben
wij als ziekenhuis al jaren een goede relatie met FC Groningen.
Daarbij past dat we participeren in wat de club een paar jaar
geleden bedacht. De kracht van de koppeling tussen het Topsportzorgcentrum en het Martini Ziekenhuis is dat er korte lijnen
zijn en dat sporters met zwaardere blessures die toch naar het
ziekenhuis moeten via ons daar makkelijk, snel en goed overgedragen terecht kunnen.”
Zo’n Topsportzorgcentrum is natuurlijk mooi (zeker als er
straks een goede naam voor is verzonnen – schrik niet als het

Multidisciplinaire benadering
moet ons uniek gaan maken
iets is met ‘Arjen Robben’ er in), maar het moet financieel ook
allemaal uit kunnen. “Doordat Inter-Psy de laag kocht, hebben
we de zekerheid van de eerste financiering van de verdieping”,
zegt Hamstra. “En verder werken we straks alleen met mensen
die bewezen hebben meerwaarde te hebben in zo’n topsportzorgcentrum, dat moet straks een grote aantrekkende kracht
hebben.”
Concreet gaat het straks om de sportartsen van het Martini
Ziekenhuis, de fysiotherapeuten van MCZ Fysiotherapie, de
sportdiëtisten van AVS en Carin Pool, de sportpsychologen van
Inter-Psy en de sportpodologen van Jan Schutrups. “Op de
podologen van Schutrups na, zaten alle disciplines fysiek al hier
in Groningen. We hebben Jan erbij gehaald omdat hij al een uitstekende relatie had met FC Groningen. De afdeling podologie is
daar van hoog niveau.”
Veel te winnen
Jan Schutrups hoort het glimlachend aan. Hij zegt: ”En er is op
het gebied van voetzorg nog heel veel te winnen, zowel in de
topsport als in de breedtesport. De multidisciplinaire benade-

ring is vergelijkbaar met de holistische benadering die wij bij
Schutrups Voetzorg hanteren. Als iemand een klacht heeft in
zijn schouder, kan dat best liggen aan de stand van de voeten.
Ik weet zeker dat veel sporters baat zouden hebben bij zooltjes.
Dat hun prestaties daardoor echt kunnen verbeteren. Daarom
is het Topsportzorgentrum een project waar wij heel graag bij
wilden zijn.”
In juni wordt het Topsportzorgcentrum opgeleverd. Daarna
wordt ‘warmgedraaid’ tot september, als de officiële opening
plaatsheeft. Wat Steven Hamstra betreft, is dat pas het begin.
“Wij willen voor de hele maatschappij van waarde zijn. Aan
sporters willen we naast zorg ook producten aan gaan bieden
op het gebied van prestatieverbetering. Zoals inspanningstests,
voedingsadvies en trainingsprogramma’s. Maar je kunt ook
denken aan lifestyle-coaches en diëtisten die helpen bij afvallen.
En voor bedrijven gaan we producten aanbieden met een FC
Groningen-sausje. Dat onderdeel van een traject dat we met een
bedrijf aangaan bijvoorbeeld is dat ze een training bezoeken van
de club, dat er eens een speler van FC Groningen aanwezig is bij
een activiteit of dat ze een hapje eten in het sportrestaurant.”
Als pleisterplaats
En verder is het Topsportzorgcentrum met de trainingshal en
het (gezonde) sportrestaurant straks natuurlijk ook gewoon
‘het huis’ voor de prestatie-elftallen van FC Groningen zelf. Hoe
ziet dat er in de ogen van Steven Hamstra idealiter uit? “Dat een
wielerheld als Tom Jelte Slagter onze trainingsfaciliteit gebruikt.
Of dat een ploegje wielrenners tijdens de training ons sportrestaurant als pleisterplaats gebruikt. Dat sporters elkaar hier
ontmoeten. En als breedtesporters daar dan op natuurlijke wijze
in integreren, omdat sport hen allemaal bindt, dan is het af.”
Dikke kans dat als Jan Schutrups op dat moment aan een tafeltje zit zijn ogen afdwalen naar de benen van de bezoekers en
hij ‘op het oog’ weet of een bezoek aan zijn sportpodoloog een
etage hoger nuttig is...
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Schutrups Selectie

139,95
LOWA

169,95
MEINDL

159,95
MEINDL

319,95
ORTLIEB

179,95
LOWA

204,95
HANWAG

244,95
MEINDL

37

Schutrups Selectie

109,95
GIGA

119,95
PIEDRO

114,95
TWINS

99,95
TWINS

119,95
TRACKSTYLE

99,95
TRACKSTYLE

119,95
PIEDRO
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Academy zorgt voor
win/win-situatie
Er dreigt een groot tekort aan podologen. Dan kun
je wachten tot je in de problemen komt met je personeelsbezetting. Of... je begint een Academy waar
je je eigen werknemers van de toekomst opleidt
richting een hbo-diploma.
De dag waarop de eerste groep studenten van de Schutrups
Academy voor het eerst bij elkaar kwam, was ook de dag dat
Chantal Tubben er voor het eerst echt bij betrokken raakte. In
Exloo had Jan Schutrups met diverse externe partijen de maanden daarvoor het nodige voorwerk gedaan, maar nu de opleiding echt van start ging, was er iemand nodig die zich volledig
concentreerde op het in goede banen leiden van de Schutrups
Academy. Tubben had een soortgelijke functie bij Dialysecentrum-Noord in Beilen en was dus de aangewezen persoon om
opleidingscoördinator te worden. Inmiddels draait de Academy
een klein halfjaar en is het tijd om met haar de tussenstand op
te maken.

Echt een pittige opleiding die
de studenten volgen
“Het bijzondere van deze opleiding is dat ie opleidt tot podoloog, maar mensen ook leert hoe ze in de winkel kunnen functioneren. Ze worden ook het visitekaartje van het bedrijf. Naast
de studie van Academie voor Podologie krijgen de studenten via
het Drenthe College ook les in hospitality en dergelijke. Verder
is schoenkennis essentieel, dat leren ze hier van leermeesters”,
zegt ze.
Bijzonder is ook dat de opleiding voorziet in werkend leren
en gemeente en UWV ook een rol spelen. Juist mensen in de
bijstand of anderszins met een afstand tot de arbeidsmarkt
die zich wilden omscholen tot podoloog, werden uitgenodigd
om zich te melden. “Er zijn met de mensen die solliciteerden
voorgesprekken geweest, ze hebben een meeloopdag gehad
en we hebben uitgebreid gesproken over hun motivatie en de
wederzijdse verwachtingen. Dat leidde er toe dat in september
tien studenten startten met de opleiding.”
En die kregen het zwaar, weet Chantal Tubben. “De meeste
deelnemers hadden jarenlang iets anders gedaan. Als je dan
terug moet in de schoolbanken, voor een compleet nieuw vak,
is dat een heel grote omslag. Dat kost veel energie. Daarnaast
volgen ze de opleiding in een versneld tempo. Semester 1 en 2
zouden normaal tot de zomer duren, maar zijn voor Kerstmis al
afgerond. We hebben de totale studietijd zelfs met een vol jaar

ingekort. Dat maakt het extra zwaar voor de deelnemers.”
Tevreden mee
Dit leidde na het eerste semester dan ook tot het vertrek van
twee van de tien studenten. “Die hebben een diploma ‘voetkundig adviseur’ en zijn daar tevreden mee. En dat snap ik, want
als je uit de bijstand komt, kun je daar echt wat mee als je gaat
solliciteren.” Inmiddels zitten ook de tentamens van semester 2
erop. En de herexamens, want slechts drie van de acht studenten ‘slaagden’ in één keer. “Het is gewoon echt een heel pittige
studie”, aldus Chantal. “Klopt”, valt de toevallig langslopende
Jan Schutrups haar bij. “Anatomie. Fysiologie. De botjes. Dat is
heel veel stampwerk. Maar wie dat haalt, is een eind op weg.”
De eerste maanden combineerden de studenten hun opleiding
met stage. Binnenkort verandert dat in ‘werkend leren’, een
situatie waarin ze in dienst treden bij Schutrups en hun werkzaamheden combineren met de studie. Of dat voor alle zes
overgebleven studenten geldt, hangt overigens niet alleen van
tentamenuitslagen af.
“Naast de theorie is er ook de praktijk. Onze leermeesters gaan
dat examineren. Hoe functioneren ze in de winkel? Hoe in de horeca? Hoe goed zijn hun adviezen? Hoe zit het met hun kennis?
Maar ook: hoe goed passen ze in het team? Ze moeten een 8,5
of hoger halen om in aanmerking te komen voor een contract.
Halen ze dat niet, dan houdt de opleiding hier voor ze op”, aldus
Chantal.
Elf uit tien
Ze heeft dan ook geen idee hoeveel van de tien studenten waarmee de opleiding begon de finish halen en uiteindelijk definitief
in dienst komen bij Schutrups, wat voor Jan Schutrups bij de
oprichting van de Academy wel het doel was. “Je kent Jan”, lacht
Chantal. “Als er tien mensen beginnen aan de opleiding, wil hij
eigenlijk dat er elf slagen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het
is echt een pittige opleiding die de studenten volgen en er staat
heel veel druk op. Als de helft het haalt, is de eerste lichting
volgens mij succesvol geweest.”
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Schutrups Selectie

199,95
FLORIS VAN BOMMEL

249,95
FLORIS VAN BOMMEL

219,95
FLORIS VAN BOMMEL

249,95
FLORIS VAN BOMMEL

219,95
GIJS

199,95
FLORIS VAN BOMMEL

199,95
GREVE
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Stukje Hamburg in Exloo
Er is inmiddels een hele ‘Hamburgse hoek’ ontstaan bij Schutrups Schoenen in Exloo. Tegen de achtergrond van de Hamburgse haven vind je uitsluitend merken met een verhaal.
Waarvan St. Pauli wel het meest in het oog springend is.
Vorig najaar introduceerde Jan Schutrups, die van zijn voorliefde voor de Duitse havenstad Hamburg nooit een geheim heeft
gemaakt, de collectie van voetbalclub St. Pauli in zijn winkel.
Het was voor sommige klanten wel even wennen. Want de
‘Totenkopf’, de doodskop, die prominent deel uitmaakt van de
kernwaarden van de Duitse cultclub, kan best wel wat confronterend overkomen.

De zwarte hoodie met doodskop, die zal nooit verdwijnen
“Op zich schrikt de Totenkopf in eerste instantie natuurlijk mensen af die St. Pauli nog niet kennen”, weet Schutrups. “Maar als
je dan het verhaal vertelt, krijg je juist alleen maar leuke reacties.
Het verhaal van de kraakbeweging uit de jaren ’70 van de vorige
eeuw. Toen was er ontzettend veel leegstand in Hamburg waar
niets mee gebeurde. De Totenkopf, maar ook St. Pauli staat voor
de opbouw. En voor tegendraadsheid. Dat zie je ook terug in
de clubkleuren. De oorspronkelijke clubkleuren zijn bruin/wit.
Ook dat was in 1910, bij de oprichting, een provocatie. Welke
voetbalclub speelt nou in het bruin? Het is allemaal symboliek,
net als die ‘eretribune’ die was gemaakt van een zeecontainer en
die nog altijd pontificaal voor het stadion in Hamburg staat.”
Kleding met een verhaal. En dan ook nog kwalitatief goed.
Nederlandse fans komen er inmiddels speciaal voor naar Exloo.
“We zijn vorig jaar begonnen met T-shirts, hoodies en accessoires als badeendjes”, aldus Schutrups. “Bijna iedereen vindt
het een mooi verhaal. De Nederlandse supportersclub van St.
Pauli is hier al geweest. Die willen misschien een feestje in onze
winkel geven. En met de business club van FC Emmen gaan we
een reisje naar St. Pauli organiseren. Die willen weleens zien hoe

een Tweede Bundesligaclub als St. Pauli zo’n grote impact kan
hebben en zo’n grote aanhang.”
Vaste basis
Uiteindelijk is de vraag natuurlijk niet alleen of mensen een
verhaal leuk vinden, maar ook of ze de producten willen dragen.
“We hebben de St. Pauli-artikelen dit eerste halfjaar buitengewoon goed verkocht. Kijk, we zullen nooit de hele winkel
volhangen met St. Pauli-artikelen, dus het blijft bij een basiscollectie. Maar die breiden we nu al wel langzaam wat uit. De
collectie verandert jaarlijks en daar gaan we gewoon in mee.
Naast een vaste basis zal je dus telkens ook wat nieuwe producten zien. Ik schat dat de verhouding tussen de classic-collectie
en nieuw zo’n fifty/fifty zal blijven. Maar het is heel simpel: de
zwarte hoodie met de doodskop, die zal er altijd zijn. Dat is een
klassieker die nooit verdwijnt.”
Wapen van Drenthe
De ‘Hamburg-collectie’ bij Schutrups blijft niet beperkt tot
St. Pauli. “We hebben ook het kledingmerk Derbe”, zegt Jan
Schutrups. “Dat komt uit Eimsbüttel. Je ziet het stadswapen van
Hamburg er op terug. Niet toevallig lijkt dat op het wapen van
Schutrups en de provincie Drenthe, met het torentje en twee
sterren. Derbe is een prachtig merk. Veel vegan. Maatschappelijk verantwoord geproduceerde kleding. Een mooie moderne
snit. En dan is er het ook in Hamburg opgeduikelde tassenmerk
Harbour 2nd. Mooie, stoere leren tassen met een vintage look.
Het ankertje in hun logo verwijst uiteraard naar de haven van
Hamburg.”
Voor Schutrups is het een sport om nieuwe collecties deels te zoeken op plekken waar anderen niet komen. “Velen in onze branche
kijken naar Amsterdam. Of naar Milaan. Wij dus naar Hamburg.”
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Schutrups Selectie

149,95
PIEDI NUDI

199,95
MEPHISTO

159,95
MEPHISTO

189,95
DUREA

99,95
NEW BALANCE

159,95
CHRISTINA CAPO

199,95
VERHULST

149,95
AQA
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Agenda

FINN COMFORT DAG

15 mrt

De nieuwe collectie van Finn Comfort
zien. Een drukmeting ondergaan. Gratis
een paar Finn Comfort-schoenen testen.
En advies krijgen van de aanwezige
expert. Dat is dit jaar het programma van
de Finn Comfort Dag.

MASSAGEDAGEN

25-31 mrt

Maak voor slechts 25 euro per halfuur
kennis met het effect van verschillende
massages. Zie de Facebook-pagina voor
de speciale acties. Op 25 maart om 13.00
uur geeft Angélique Vis een lezing over
reflexzones. Aanmelden via wellness@
schutrups.nl.

19-21 mrt

DUREA DRIEDAAGSE

Tijdens de Durea Driedaagse is niet alleen de hele nieuwe collectie van Durea te zien.
Bij aanschaf van een paar Durea schoenen maakt u ook kans op een exclusieve busreis
naar de Experience Store en fabriek van Durea in Drunen. Daar kunt u zien hoe uw
schoenen gemaakt worden en wordt een voetscan gemaakt van alle deelnemers.

BARISTA-WORKSHOP

28 mrt

Onder leiding van een professionele
barista van Lavazza kunt u van 11.00 tot
14.00 uur de theorie én de praktijk leren
van het maken van de perfecte koffie.
Deelname kost, inclusief koffie, cake
en goodiebag, 29,95 euro. Maximaal 15
personen, aanmelden via schutrups.nl.

INTRODUCTIE SHIATSU

1-30 apr

Shiatsu is een zeer geschikte behandeling wanneer je rug- of nekklachten,
hoofdpijn of een tennisarm hebt of als je
niet lekker in je vel zit. Deze hele maand
een introductie van 20 min. voor 15 euro.
Maak je meteen een vervolgafspraak,
dan is de introductie gratis.

KINDERVOETENDAG

8 apr

Tijdens de Kindervoetendag staan kinderen nóg meer in de belangstelling dan
ze normaal al staan. Er zijn een podoloog en podotherapeut aanwezig voor
advies en de hele dag zijn er modeshows
van kinderkledingzaak Pindakaas. En...
iedereen krijgt een cadeautje.

CAVEMAN CHALLENGE

22 apr

Groter, zwaarder, hoger. Dat wordt de
zesde editie van The Caveman Challenge. Deelnemers kunnen zich in deze
oersport meten op een parcours van
6,66 of 13,33 kilometer knallen door de
oude dierentuin en Emmen. Zie www.cavemanchallenge.nl voor alle informatie.

SCHUTRUPS DROPPING

25 mei

Nostalgie! In de nacht van 25 op 26 mei
word je met een van de Landrovers van
Schutrups afgezet op hemelsbreed zo’n
twintig kilometer van de winkel in Exloo
voor een ouderwetse dropping. Met
vooraf een barbecue en na afloop een
ontbijt. Aanmelden kan via schutrups.nl.

YOGA & BEAUTY EVENT

WELLNESS DRIEDAAGSE

13-15 mei

Tijdens de Welness Driedaagse krijg je gratis een voetpakking bij je pedicurebehandeling. Verder is er zondag 13 mei een moederdagarrangement (29,50 euro), maandag
14 mei een introductie Cosmolift gezichtsmassage (20 euro) en dinsdag 15 mei stoelshiatsu (20 euro). Reserveren via wellness@schutrups.nl.

15 jul

We organiseren deze zondag van 10.00
tot 15.00 uur een exclusief Yoga & Beauty
Event in het bos van Exloo. Je krijgt
verschillende yoga-workshops, een
beautyclass en tussendoor een heerlijke
zomerlunch. Na afloop ga je vol energie
naar huis met een goedgevulde goodiebag. Kaarten kosten 49,95 euro en reserveren kan via wellness@schutrups.nl.
43

SINDS 1913

MEERDERE
BREEDTEMATEN
SMAL, MIDDEL, BREED
EN EXTRA BREED

VERWISSELBAAR
VERWISSELBAAR
VOETBED
VOETBED

SINDS 1913

ADV_GIJSSCHUTRUPS_210x297MM_outl.indd 1

31-01-18 12:43

ADV_DUREA_SCHUTRUPS_210x297MM outl.indd 1

31-01-18 12:45

Schutrups Selectie

169,95
FRED DE LA BRETONIERE

149,95
PIEDI NUDI
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169,95
FLORIS VAN BOMMEL

119,95
WALDLÄUFER

139,95
TED BAKER

119,95
UGG

159,95
PIEDI NUDI

139,95
AQA

Column

Angst voor pedicure
Ik moet u iets bekennen.

een extra wasbeurt als u van plan bent Exloo

Als mijn echtgenote toen ik haar in 1984 leer-

te bezoeken. En ú laat de nagels en hielen

de kennen platvoeten zou hebben gehad, of

ongetwijfeld periodiek onderhouden door

zo’n grote knobbel aan de binnenkant, of

de pedicure. Maar je zou ze de kost moeten

maatje 43, dan had ik op 6 maart mijn

geven bij wie dat soort activiteiten er wegens

zoveel-jarig huwelijk niet gevierd.

drukdrukdruk nogal bij inschieten. En die wel

Voeten, ik ben daar streng in.

snappen dat je voor een tandartsbezoek je

Ik bedoel: mijn echtgenote volleybalde destijds

tanden extra poetst (terwijl de tandarts altijd

op niveau en zag er qua spieren en vetten uit

een neus- en mondkapje draagt), maar die

zoals je van iemand die op niveau volleybalde

denken dat de neus van Jan Schutrups eeuwig

mocht verwachten, ze had de trouwste blik

verstopt zit. Ofzo.

die ik ooit was tegengekomen en lippen die

En dan hebben we het dus niet over vergroei-

ik wel kon blijven zoenen, maar toch had een

ingen door slecht schoeisel in de jeugd, door

verkeerd stel voeten het hele vervolg kunnen

te veelvuldig dragen van te hoge hakken en

Jan Dijkgraaf is een geboren

voorkomen.

meer van die ellende in de categorie ‘het oog

Rotterdammer, die al weer 20

Het is aan haar (toen) maatje 38, haar holle

wilde ook wat’.

jaar geleden naar Noord-Neder-

voet en het ontbreken van zo’n ‘hallux valgus’

Begrijp me goed: dit is allemaal míjn afwijking.

land verhuisde. Hij is profes-

te danken dat het vervolg er kwam. Inclusief

Het gekke is: mijn eigen voeten zien er ook

sioneel buttkicker, schrijver

de conceptie van de zoons Pim en Bob, die

niet uit. Als mevrouw Dijkgraaf mij morgen

van bijna 50 cadeau- en

allebei wel met vreselijke platvoeten over de

met mijn tasje aan de buitendeur zet wegens

managementboeken en werkt

aarde stampen, maar ja, het blijven toch je

twee grote kloven in de linkerhiel, kan ik haar

als copywriter en blogger voor

kinderen hè?

alleen maar gelijk geven. Om over die hard-

bedrijven. Als u hem wilt com-

Ik wil maar zeggen: als de borstenman

nekkige kalknagel op links nog maar te zwij-

plimenteren: jan@buttkicken.nl.

bestaat, en de billenman, dan ben ik een

gen. Ik heb er de afgelopen jaren elk dingetje

voetenman.

op gesmeerd dat de drogist maar verkocht,

Ik ben allang niet meer ‘op de markt’, zoals

als het twee maal daags moest soms gewoon

dat heet, maar zelfs een dikke 30 jaar nadat

voor de zekerheid een keertje extra. Het hielp

ik trouw beloofde aan mevrouw Dijkgraaf is

geen reet. En naar verhalen over ‘gelnagels,

het eerste waar ik bij vrouwen naar kijk: hun

ook voor mannen!’ luister ik al zeker twee jaar

voeten. Als alle vrouwen mooie voeten zouden

met bovengemiddelde interesse. Zou ik daar-

hebben, zou je mij dus kunnen beschuldigen

mee weer op normale slippers over het strand

van ‘voetfetisjisme’. Maar aangezien de mees-

kunnen lopen, zonder dat ik denk dat íedereen

te vrouwen juist géén mooie voeten hebben,

naar mijn linkervoet loopt te staren?

lijkt me eerder sprake van ‘voetmasochisme’.

Het punt is: ik durf zélf de pedicure niet onder

Wat ik mezelf aandoe, willen jullie niet weten

ogen te komen en rotzooi maar wat aan thuis,

(want over eelt en kalknagels heb ik het nog

met flesjes ‘spul’, met schuurapparaten en met

maar even niet).

zalfjes.

Het is met deze wetenschap dat ik totaal

En het wordt er allemaal niet mooier op, met

ongeschikt ben om in een schoenenwinkel

het klimmen der jaren.

te werken. Ú geeft uw voeten ongetwijfeld

Stom hè?

JAN
DIJKGRAAF
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Voordeel en cadeaus in Exloo

Act ies & A r ran gemen t e n

Traditiegetrouw hebben we voor de komende maanden in de winkel en bij de Schutrups Foot & Soul weer
een aantal acties en arrangementen voor u geselecteerd. Van gratis producten bij aankopen in de winkel tot
speciale kortingsacties bij de Foot & Soul.
VOOR ALLE ARRANGEMENTEN SVP TELEFONISCH RESERVEREN: 0591-549093.

ACTIE

MAART

Bij besteding van minimaal
€ 99,- in de winkel krijgt u
gratis een droge worst.

•
•
•
•
•

GRATIS

APRIL

(tegen inlevering van deze bon)

MEI

van € 69,50 voor € 55,(duo € 99,90)

(tegen inlevering van deze bon)

FALKE 3=2

CHOCOLADE
• Ontvangst koffie/thee met
brownie
• Pedicure-behandeling
• Voetmassage, hot chocolate
• Chocolade voetpakking

GRATIS

Bij aanschaf van twee paar
sokken van Falke krijgt u het
derde (goedkoopste) paar
gratis.

Ontvangst met koffie/thee
Voetbad Phyto5
Kleipakking rug Phyto5
Gezichtsmassage
Nek- en rugmassage

(tegen inlevering van deze bon)

Bij besteding van minimaal
€ 99,- in de winkel krijgt u
gratis een cake.

ACTIE

MAART/APRIL

van € 75,- voor € 59,95

(tegen inlevering van deze bon)

ACTIE

BEAUTY OF
EMOTIONS

(tegen inlevering van deze bon)

MEI

POWER

JUNI/JULI/AUGUSTUS

• Ontvangst met verse
gemberthee
• Magnesium voetbad
• Massage 30 min. (keuze)
• Gratis zakje Mg badzout

van € 52,- voor € 39,95
(tegen inlevering van deze bon)

