Nog enkele tips om zo lang mogelijk te genieten van je
voetbalschoenen:
Laat de schoenen na iedere training en wedstrijd goed luchten en haal evt. losse binnenzolen uit de schoen zodat deze
ook kunnen drogen.
Droog de schoenen nooit op een verwarming, hierdoor
ontstaat mogelijk vervorming en uitdroging (vermindering
van de schokdemping).
Schoonmaakmiddelen kunnen de stikselnaden aantasten
waardoor deze eerder scheuren. De schoenen kunnen beter
schoongemaakt worden met een vochtige doek (verwijder
modder en zand van de schoenen) en vet af en toe de
schoen in zodat het leer niet uitdroogt maar soepel blijft.
Koop je voetbalschoen ook niet te krap of te smal , hierdoor
kan je klachten preventief voorkomen.
Vraag advies bij je sportzaak, zij hebben vaak een goede
kennis over welk type schoen het beste bij jou past.
De sportpodotherapeut bij podotherapie Brons heeft veel
kennis en ervaring in huis wat betreft sportblessures.
We werken hiervoor met geavanceerde apparatuur om de
juiste onderzoekmethodes toe te kunnen passen.
Denk hierbij aan de RSscan, onze digitale sensorplaat.
Daarnaast maken we gebruik van speciale materialen voor
het vervaardigen van de podotherapeutische sportzolen.

Contact

Heeft u ondanks deze informatie nog vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact met ons op.
Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 17.30 uur. Buiten deze uren kunt u ons mailen via
info@podotherapiebrons.nl.
Voor meer informatie en een overzicht van onze locaties
verwijzen wij u naar de website.

www.podotherapiebrons.nl

T. 0499-393352

DE BEST PASSENDE
VOETBALSCHOEN

Het uitzoeken van een goede voetbalschoen wordt steeds lastiger. De verwachting is dat door ontwikkeling van meerdere
type voetbalschoenen, dit de komende jaren steeds moeilijker
gaat worden. Om de keuze van de juiste voetbalschoenen te
vergemakkelijken, hierbij enkele tips.
Allereerst is het verstandig om voetbalschoenen te dragen
die passend zijn op de ondergrond waarop je meestal
voetbalt. Weet je dit niet? Vraag het dan eerst aan de trainer.
Dit kan soms betekenen dat je 2 paar verschillende type
voetbalschoenen nodig hebt om de kans op blessures te
verkleinen. Pas en loop altijd even op de schoenen voordat
je ze koopt.

Softground (SG)

Softground schoenen zijn ontworpen voor het spelen op
natte en/of zachte velden. Deze schoenen hebben langere
noppen, kunnen worden losgedraaid en zijn er in verschillende vormen. Onder softground schoenen zijn vaak zes-acht
noppen geplaatst. De populariteit van deze schoenen neemt
momenteel af omdat velden tegenwoordig een betere drainage hebben en er steeds
meer kunstgrasvelden
worden aangelegd.
Deze velden zijn harder
waardoor SG schoenen
vaak niet geschikt zijn.

Firmground (FG)

Firmground schoenen zijn momenteel het meest gedragen
type van voetbalschoenen. Voornamelijk omdat dit type op
verschillende ondergronden gedragen kan worden (oftewel
allround schoenen). De
noppen zijn gemaakt om
op vlakke en middelharde
tot harde ondergronden
te spelen. De vorm van de
noppen kunnen rond
(studded) of langwerpig
(bladed) zijn.

Artificial ground (AG)

Dit schoentype is sinds kort op de markt vanwege de toename
van het voetballen op
kunstgras. De huidige
AG schoen wordt
vooral gezien als een
combinatie van de TF
en FG-schoen.

Hardground (HG) of Multiground (MG)

Hardground schoenen zijn gemaakt om op harde ondergronden te spelen, voornamelijk tijdens de winter. De noppen zijn
kort en hebben een uniform
patroon onder de zool. Deze
schoenen zijn geschikt voor
velden waarin de noppen het
veld niet kunnen doordringen.

Turf Field (TF)

Turf Field schoenen zijn gemaakt om op extreme harde of
synthetische ondergronden te spelen. De noppen zijn
ontwikkeld voor ruw en/of
extreme veld omstandigheden en voor het oudere
type (hard) kunstgras om
maximale houvast te
hebben op het veld. Er
zitten veel kleine nopjes
onder deze schoen, ook
wel multi-noppen
genoemd.

