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SINDS 1913

■ Verkrijgbaar in diverse 
wijdtematen   

■ Uitneembaar voetbed  
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Geschikt voor diabetische 

of reumatische klachten     

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING 
EN ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON

Samen met bewegingswetenschappers hebben 
we onderzoek gedaan naar het ideale loop-

patroon. Met deze informatie hebben we GO
ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet 

en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waar-
door staan en bewegen minder energie kost.
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Veterschoen GO
2098 - 9608

Suède combi, taupe/groen, wijdtemaat 

E, H en K, vetersluiting, GO stimuleert 

natuurlijk looppatroon

€ 230,00

■ Verkrijgbaar in diverse 
wijdtematen   

■ Uitneembaar voetbed  
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Geschikt voor diabetische 

of reumatische klachten     

Veterschoen
2100 - 9616

Suède/leer 

combi, tabacco, 

wijdtemaat E, H en K

€ 230,00

GIJS LOOPT 
als gegoten

1. Veterschoen GO, 2085 - 8923, leer/suède 

combi, blauw, wijdtemaat E, G, H en K, vetersluiting 

met rits, Go stimuleert natuurlijk looppatroon € 220,00

2. Veterschoen, 2099 - 9613, leer/nubuck combi, 

khaki, wijdtemaat H en K € 220,00



facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode

instagram.com/rameauschoenen

De winter laten we achter ons en we kijken uit naar 
het voorjaar. Over een paar maanden is het weer 
lekker weer en kunnen we er hopelijk weer op uit. 
Genieten van het voorjaar en de zomer. Als het seizoen 
verandert, veranderen logischerwijs ook de trends in 
de schoenmode. Het is dan ook de hoogste tijd om de 
nieuwe collectie van onze vertrouwde merken aan u te 
presenteren. In dit magazine ziet u een deel van onze 
collectie, de rest laten we u graag zien via onze nieuwe 
webshop en natuurlijk hopen we ook in de winkel zelf. 

Voorjaarscollectie
Vooruitkijkend naar het mooie weer, zijn de nieuwste 
modellen vanaf nu verkrijgbaar in onze winkel en via de 
webshop. U heeft als klant de keuze of u voor het gemak 
van de webshop gaat, of juist voor de persoonlijke service 
in onze mooie winkel. Wat uw voorkeur ook heeft, schoenen 
kopen bij Rameau Voetzorg & Schoenmode blijft een 
beleving voor u als klant. Wij doen er alles aan om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. 
Bij ons krijgt u een advies dat verder reikt en helpen we u 
graag op weg naar modieus en comfortabel loopplezier. 
Onze medewerkers zijn specialisten op voet- en schoen-
gebied. Wanneer u de winkel bezoekt, meten zij uw 
schoenen zeer nauwkeurig aan. Mocht u aanvullende 
voetzorg wensen, bijvoorbeeld een behandeling bij onze 

Rameau 
Voetzorg & 
Schoenmode
GENIETEN VAN 
HET VOORJAAR EN 
DE ZOMER!

INLOOP SPREEKUUR 
Pijn bij het lopen? Kom dan langs op ons inloop-
spreekuur voor een gratis voetencheck en een 
vrijblijvend voet/schoen advies door één van onze 
specialisten! Onze specialisten staan graag voor u klaar. 

Wanneer: Elke laatste donderdag van de maand tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

■ De lengte- en breedtemaat exact laten opmeten door 
een van onze schoenspecialisten

■ Een gratis voetencheck door een van onze 
voetspecialisten

pedicure, dan kan dit onder het zelfde dak. Ook bij een 
aanschaf via de webshop kunt u,  via  telefonisch contact,  
deskundige begeleiding krijgen van onze medewerkers.

Trends
Hoewel een deel van onze collectie tijdloos is, zijn er ook 
een aantal trends die we dit voorjaar zien en die uiteraard 
ook in onze collectie te vinden zijn. Wat wederom ‘in’ is dit 
voorjaar zijn de sneakers. Deze zullen van de verschillende 
merken in vele soorten, kleuren en maten te verkrijgen zijn. 
Ook zijn er verschillende sandalen te verkrijgen met een 
uitneembaar voetbed. Het voorjaar is ook altijd automatisch 
de start van het wandelseizoen. Voor een goed advies wat 
betreft wandelschoenen en -sokken, bent u eveneens aan 
het juiste adres. 

Wij hopen dat dit voorjaarsmagazine u inspireert. U kunt 
de gehele collectie ook terug vinden op onze website: 

www.rameau.nl
We zien u graag terug in onze winkel. We hebben ruime 
(gratis) parkeergelegenheid en de ko�  e staat voor u klaar!



Onze schoenen worden gemaakt door vakmensen 
met liefde voor het schoenenvak. Ze worden op 
ambachtelijke wijze geproduceerd in de Durea 
fabrieken.

Veterschoen  Flex
6225 - 9633

Nubuck, blauw, extra stevig contrefort, wijdtemaat 

EHK, fl ex materiaal in de voorschoen, extra 

afwikkeling in de loopzool 

€ 210,00

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING 
EN ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON

Samen met bewegingswetenschappers hebben 
we onderzoek gedaan naar het ideale loop

patroon. Met deze informatie hebben we GO 
ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet 

en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waar
door staan en bewegen minder energie kost.

ambachtelijke wijze geproduceerd in de Durea 
fabrieken.

Sandaal
7405 - 9513

Nubuck, cognac, 

wijdtemaat GHK 

€ 180,00

Veterschoen GO
6260 - 9509

Suède, taupe, extra stevig contrefort, wijdtemaat 

EGHK, vetersluiting met rits, GO stimuleert natuurlijk 

looppatroon

€ 200,00



1. Sandaal, 7410 - 9702, suède 

combi, khaki, wijdtemaat E-G-H € 160,00 

2. Veterschoen, 6267 - 9706, suède/leer combi, 

beige combi, extra stevig contrefort, wijdtemaat  

E-G-H-K, vetersluiting, extra afwikkeling in de 

loopzool € 210,00
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uit liefde 
VOOR JE VOETEN
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Veterschoen 
6262 - 9497

Leer combi, wit combi, 

extra stevig contrefort, 

wijdtemaat H-K, vetersluiting 

met rits, extra afwikkeling in de 

loopzool

€ 220,00

Wandelschoen 
6266 - 9685

Nubuck, lichtgrijs/lavendel, extra 

stevig contrefort, voetbed met 

memory foam, wijdtemaat E-G-H-K, 

waterafstotend, leren voering, 

stabiele antislip zool met extra 

afwikkeling en refl ectie-accenten 

€ 240,00

■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
■ Uitneembaar voetbed
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Geschikt voor diabetische of 

reumatische klachten 

1. Sandaal, 7410 - 9702, suède 

combi, khaki, wijdtemaat E-G-H € 160,00 

waterafstotend, leren voering, waterafstotend, leren voering, 

stabiele antislip zool met extra stabiele antislip zool met extra 

afwikkeling en refl ectie-accenten afwikkeling en refl ectie-accenten afwikkeling en refl ectie-accenten 

€ 240,00



Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de originele 
Xsensible balans technologie om draait. 
De Stretchwalker is geïnspireerd op het balansprincipe 
van de oude traditionele Japanse houten slipper. 
Onze schoenen beloven een optimale loopervaring en 
dragen bij aan een betere lichaamshouding.

BALANS 
TECHNOLOGIE

Koblenz
Nubuck, donkerblauw, 

rits- en vetersluiting, 

wijdtemaat HX

€ 214,95

Lima
Leer, wit/beige, rits- en 

vetersluiting, 

wijdtemaat HX

€ 214,95

Lucca
Nubuck, lichtroze, rits- en 

vetersluiting, wijdtemaat GX

€ 214,95
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1. SWX11, stretchleer, wit/grijs, rits- en 

vetersluiting, wijdtemaat HX € 214,95 | 2. Corby, 
stretchleer, lichtgroen, rits- en vetersluiting, wijdtemaat 

GX € 214,95 | 3. Lucca, stretchleer, wit, rits- en 

vetersluiting, wijdtemaat GX € 214,95 | 4. Zurich,
herenschoen, nubuck/stretchleer, donkerblauw, rits- en 

vetersluiting, wijdtemaat HX € 219,95

MOVED BY
balance

■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen   

4

Grenoble
Nubuck/stretchleer, beige/roze, rits- en 

vetersluiting, wijdtemaat HX

€ 219,95



Tips voor goede 
verzorging van 
uw voeten
■ Was uw voeten dagelijks met lauw water 

en weinig zeep.
■ Zorg dat u uw voeten goed droogt, vooral 

tussen de tenen (niet te hard wrijven).
■ Knip de nagels recht af en niet te kort, 

zodat de zijkanten van de nagels niet in 
de huid groeien.

■ Smeer uw voeten in met een verzorgende 
crème zodat de huid niet uitdroogt.

■ Draag wollen of katoenen sokken (zonder 
dikke naden) en verschoon deze 
dagelijks. Het gebruik van goede sokken 
vermindert ook wrijving tijdens het lopen.

■ Voorkom overbelasting en langdurige 
druk op dezelfde plekjes van uw voet.

■ Indien u weet waar u gemakkelijk blaren 
krijgt, is het ook raadzaam om vooraf 
speciale blarenpleisters te plakken op 
deze gevoelige plaatsen.

■ Zorg voor voldoende beweging, 
gymnastiek stimuleert de doorbloeding 
van uw voeten.

VOORJAAR/ZOMER 2022

Klaar 
voor het 
voorjaar!

Ervaar de 
luxe van 

comfortabel 
lopen

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

Het voorjaar is aangebroken! We gaan weer lekker naar 
buiten voor een mooie wandeling, of gewoon een blokje 
om. Daar horen natuurlijk ook nieuwe schoenen bij in de 
nieuwe voorjaarskleuren. Wij hebben de nieuwe collectie 
voor jullie klaarstaan in de winkel. Dus kom gerust langs in 
onze winkel voor inspiratie en vrijblijvend advies. U bent 
van harte welkom.

GEEF VOETEN DE 
AANDACHT DIE 
ZIJ VERDIENEN
Gezicht- en lichaamsverzorging vinden we vaak heel normaal, maar 
we vergeten hierbij vaak onze voeten. Regelmatige verzorging van de 
voeten helpt eventuele problemen te voorkomen.

Naast het feit dat goede voetverzorging erg belangrijk is, ziet het er 
natuurlijk ook verzorgder uit.

Tips voor goede 
verzorging van 
Tips voor goede 
verzorging van 
Tips voor goede 

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

Testers gezocht! 
Scan de QR-code 

en meld je aan

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN
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OPTIMALE 
SCHOKDEMPING EN 
EINDELOOS LOPEN 

op soft-air

Mephisto soft-air technologie. 
De garantie voor moeiteloos 
loopplezier.

■ Maximaal comfort
■ Beste kwaliteit
■ Perfecte pasvorm
■ Handmade in Europe

Davis
Leer, suède, taupe, 

uitneembaar voetbed

€ 179,95

SCHOKDEMPING EN 
EINDELOOS LOPEN 

op soft-air

Brayan
Leer, suède, licht khaki, uitneembaar voetbed

€ 229,95

Bradley
Nubuck, navy, uitneembaar voetbed

€ 199,95

UITNEEMBAAR 
VOETBED



1. Tito, leer, chestnut € 159,95 | 2. Garry, 
suède/leer, mulberry, uitneembaar voetbed € 179,95

3. Leon, nubuck/leer, cloud, uitneembaar voetbed 

€ 199,95 | 4. Bradley, leer/suède, mulberry, 

uitneembaar voetbed € 199,95 | 5. Amory, leer/

suède, warm grey, uitneembaar voetbed € 239,95
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Veterschoen
Nubuck, mintgroen, 

wijdtemaat F-H-K, 

veter- en ritssluiting

€ 174,95
■ Zachte en soepele materialen
■ Uitneembaar voetbed
■ Slanke hielsluiting
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Extra stevig contrefort

1
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KURKEN 
INLAY ZOOL

1. Veterschoen, nubuck, donkerblauw, wijdtemaat 

K, rits aan binnenzijde € 174,95 | 2. Veterschoen, 
leer/nubuck, wit/cognac, wijdtemaat K, veter- en 

ritssluiting € 189,95 | 3. Veterschoen, velour, 

beige, wijdtemaat K, veter- en ritssluiting € 174,95

Sandaal
Nappa lak, wit, 

wijdtemaat G, verstelbaar/

klittenbandsluiting

€ 134,95



walking good
LOOKING GOOD
FEELING GOOD

1
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Veterschoen
Leer combi, zand, 

wijdtemaat H-K-M

€ 169,95

Veterschoen
Leer combi, bruin combi, 

wijdtemaat H, veter- en ritssluiting

€ 169,95

1. Sandaal, leer combi, grijs, 

wijdtemaat H € 124,95 | 2. Sandaal, 
leer combi, donkerbruin combi, 

wijdtemaat H € 124,95

LOOKING GOOD
FEELING GOOD

1

2
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Heb je pijn tijdens het lopen? Zijn je voeten overbelast of 
doorgezakt? Dan is het goed mogelijk dat jouw voeten 
extra ondersteuning nodig hebben. Hierdoor kunnen 
pijnklachten worden verminderd of soms zelfs helemaal 
worden verholpen. Dat klinkt natuurlijk als muziek in 
de oren! Hoe pakken we dit dan aan? Dat doen we met 
orthopedische voetbedden. Deze inlegzolen zorgen 
ervoor dat jij weer kunt genieten van je lange wandeling. 

Wat zijn orthopedische voetbedden precies? 
De naam orthopedische voetbedden klinkt nogal complex, 
maar geen zorgen dat valt allemaal reuze mee. In de basis 
zijn het steunzolen die zorgen voor standscorrectie. Ze 
zorgen er dus voor dat je voet stabieler in je schoen staat. 
Dit is uiteraard beter voor je voeten, maar het verbetert 
ook nog eens je gehele lichaamshouding. Knie, heup 
en rugklachten kunnen hierdoor ook verminderen of 
verdwijnen. Een win-win situatie dus! 

Voorafgaand wordt er een nauwkeurig onderzoek gedaan 
naar jouw voeten en bijhorende voetproblemen. Op die 
manier weten we precies hoe we je voeten het beste 
kunnen ondersteunen en dus ook hoe we daarvoor een 
voetbed op maat kunnen maken. 

Modellen, materialen en kleuren
Het is van belang dat je een schoen draagt die 
geschikt is voor een orthopedisch voetbed. Dit 
heeft onder andere te maken met voldoende 
ruimte. Onze voorkeur gaat uit naar een 
schoen waar al een los voetbed inzit, zodat 
het ‘standaard’ voetbed uit de schoen, 
plaats kan maken voor het orthopedische 
voetbed. Voetbedden zijn er in verschillende 
modellen, materialen en kleuren. 

ORTHOPEDISCHE 

voetbedden

De materiaalkeuze hangt bijvoorbeeld af van het doel van 
het voetbed. Wordt deze dagelijks gebruikt of alleen tijdens 
het wandelen of andere sportactiviteiten? Ook voor voeten 
die extra gevoelig zijn, zoals bij reuma patiënten of diabetes 
patiënten, worden weer andere materialen gebruikt. 

Worden orthopedische voetbedden vergoed  
door je verzekeraar?
Orthopedische voetbedden worden vergoed, mits je 
hier aanvullend voor verzekerd bent. Ze vallen dus niet 
binnen het basispakket. Het kan ook goed voorkomen 
dat je bij jouw verzekering geen mogelijkheid hebt tot 
aanvullende verzekering voor voetbedden. Neem hiervoor 
je polisvoorwaarden door, of neem contact op met je 
verzekeraar. 



1. Velvet B1, Pull-Up, sandaal, leer, zwart € 109,00 

2. Gia B2, sneaker, napa, wit, veter, uitneembaar 

voetbed € 165,00 | 3. Vila B3, sandaal, suède, 

velour, bark € 109,00 | 4. Game C5, sneaker, 

napa, wit, veter, uitneembaar voetbed € 165,00
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100% Made in Spain. Vanaf het allereerste begin vindt 
het proces in Spanje plaats. Wij zijn heel trots dat wij 
een kwaliteitsproduct maken dat bovendien duurzaam 
en uiterst comfortabel is. 

Velvet B3
Pull-Up, sandaal, leer, camel

€ 109,00



OPENINGSTIJDEN
Maandag 08.00 - 17.30
Dinsdag 08.00 - 17.30
Woensdag 08.00 - 17.30
Donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 17.30
Zaterdag 09.30 - 16.30
Zondag Gesloten

RAMEAU VOETZORG 
EN SCHOENMODE
Simmerdyk 12
8601 ZP Sneek
0515-421111
info@rameau.nl

Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. Het kan incidenteel voorkomen dat een 
bepaald artikel niet (tijdig) voorradig is. Eventuele model-, kleur- en/of prijswijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

1. Podium 3274 Sesamo Palma, casual 
herenschoen, taupe, wijdtemaat H, uitneembaar 

voetbed € 289,95 | 2. Fury 2903 Earth,
sportieve herenschoen, marino, wijdtemaat H, 

uitneembaar voetbed € 199,95 | 3. Haarlem 
3102 Cream Spume, sportieve herenschoen, 

wit, wijdtemaat K, uitneembaar voetbed € 269,95

Podium 3274 Sesamo Palma,

facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode

instagram.com/rameauschoenen
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WWW.RAMEAU.NL

Haarlem 2933 
Bisonte Talca 
Sportieve herenschoen, grijs, 

wijdtemaat K, uitneembaar 

voetbed

€ 269,95


