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Het is raadzaam om ruimte tussen de
voorkant van de loopschoenen en de
tenen over te houden (lengtetoegift).
De voeten zullen wat uitzetten als ze

Een loopschoen die een aantal keer gedragen is, zal een betere pasvorm hebben dan een
nieuwe schoen. Dit komt doordat de inlegzool en het loopvlak (het gedeelte van de schoen
direct onder de inlegzool, de bovenkant van de onderkant a.h.w.) zich aan jouw voetafdruk
zullen aanpassen.

Comfortabel hardlopen door het gebruik van functionele loopschoenen

Onderhoud loopschoenen
Gefeliciteerd met de aankoop van een paar functionele loopschoenen.
Om optimaal plezier te kunnen beleven aan de nieuwe schoenen, moet
het onderstaande ter harte te worden genomen. Bij goed onderhouden
loopschoenen blijven de functionele eigenschappen langer behouden.
De gebruikstijd van loopschoenen is
gemiddeld zo’n 1500 kilometer of twee jaar.
De zoolslijtage van de schoenen valt dan
vaak nog wel mee, maar daarna zullen de
schokdempende materialen te veel van hun
kwaliteit hebben verloren om de klappen
die tijdens het grondcontact van de voeten
optreden, nog afdoende te kunnen opvangen. Ook kunnen de schoenen toch wat uit
model geraakt zijn, waardoor de kans op het
oplopen van blessures wordt vergroot.
Als de loopschoenen bijna elke dag gebruikt
worden, dan kan de levensduur van de
schoenen aanzienlijk verlengd worden als
niet steeds op hetzelfde paar gelopen wordt.
Als er gemiddeld vier keer per week getraind
wordt, is het raadzaam om een extra paar
loopschoenen aan te schaffen en die met
elkaar af te wisselen.
Wanneer je de kans loopt om met je teennagel door het bovenwerk te prikken, zorg
er dan voor dat je je nagels goed geknipt
houdt. Plak voor de zekerheid aan de
binnenkant van de schoen een stukje tape
tegen het bovenwerk aan.

Luchten/drogen
Laat de loopschoenen na gebruik uitluchten,
haal de inlegzolen eruit. Laat natte schoenen
drogen. Natte schoenen dempen minder
goed en bovendien wordt de levensduur
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van de schoenen verkort als er met natte
schoenen wordt hardgelopen. Laat de
schoenen drogen door er krantenpapier in
te doen (eerst de inlegzool eruit halen) en
hang de schoen dan met een wasknijper
aan de vetertong op aan de waslijn. Haal het
krantenpapier er na circa 2 uur uit en laat de
schoenen verder drogen. Als de schoenen
kleddernat zijn, vervang het krantenpapier
dan meerdere keren. Zet de schoenen nooit
te drogen bij de verwarming, de materialen
waar de schoenen van gemaakt zijn kunnen
hard worden en daardoor scheuren.

Schoonmaken
Vuile loopschoenen kunnen het beste
gereinigd worden met een borstel, wat
water en zeeppoeder of afwasmiddel of een
ander mild reinigingsmiddel. Laat ze drogen
zoals hierboven beschreven is.
Doe loopschoenen nooit in de wasmachine
en dompel ze nooit helemaal onder in
water: de schokdempendematerialen kunnen dan veel van hun kwaliteit verliezen.

Loopsokken
Loopschoenen moeten altijd gebruikt
worden in combinatie met functionele
loopsokken, die de pasvorm vervolmaken
en blaren voorkomen. Bovendien zullen
loopschoenen bij het gebruik van goede
loopsokken aan de binnenzijde minder
snel slijten.

