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SCHOENEN

laatste gaatje. Trek de veter nu niet strak 
aan, maar zorg dat er tussen gaatje 3 en 
gaatje 1 een lus ontstaat. Volg dezelfde 
werkwijze aan de andere kant van de 
schoen vanaf het 3e gaatje. Nu is er aan 
iedere kant een lus. Haal de linker veter 
door de lus van de rechter veter en doe 
datzelfde met de rechterveter door de lus 
van de linkerveter. Maak de lussen nu zo 
klein mogelijk door de veters strak aan te 
trekken (foto’s 5 en 6). Als de veters aan-
trokken worden, maar u de lussen groot 
laat, is de schoen niet goed dicht te krijgen. 
In het voorbeeld van de lustechniek 
wordt pas vanaf het 3e gaatje de veter aan 
dezelfde zijde verder geregen. Om druk 
van de wreef te halen, kan het aan 
dezelfde zijde rijgen van de veter ook al 
eerder worden toegepast (foto 7) Dit kan 
ook over een grotere afstand worden toe-
gepast. 

Aparte regulering
Bij bijvoorbeeld bergschoenen is het 
wen selijk dat de voorvoet apart te regule-
ren is, zeker met afdalen. Veter eerst de 
voorvoet. Maak halverwege de wreef een 
dubbele sling (foto 8). Daarmee wordt de 
onderste vetering gefixeerd zonder knoop 
te leggen. Veter vervolgens verder. Sla de 
enkel clip over en kruis diagonaal naar de 
bovenste clip en trek de veter vervolgens 
onder langs. De veter kan hierdoor mee 
blijven bewegen. Voor het goed kunnen 
regelen van het contrefort, is het aan te 
raden de knoop net onder het bovenste 
spronggewricht te leggen (foto 9). Met 
deze techniek zijn de voor-en achtervoet 
apart te regeluren. 

BOA-sluiting
Voor mensen die problemen hebben met 
veters strikken, bijvoorbeeld door een 

eenzijdige verlamming of door reuma kan 
een BOA-sluiting uitkomst bieden (foto 
nr. 10). Deze sluiting is ook gangbaar in 
de sport, bijvoorbeeld voor skischoenen 
of wielrenschoenen. Het BOA-systeem 
heeft een draaiknop waarmee de schoen-
drager zijn veters kan aanspannen. De 
knop uittrekken zorgt er voor dat de 
veters weer ontspannen. Creemers zegt 
dat hij tot nu toe de enige in Nederland is 
die dit systeem geleverd krijgt om op 
gewone schoenen te plaatsen. Normaal 
levert de Amerikaanse fabrikant het sys-
teem alleen aan bepaalde merken sport-
schoenen. “Ze zijn speciaal hier komen 
kijken wat we doen, waarna we het ver-
trouwen en toestemming kregen om het 
systeem te gebruiken.”

Knopen
Naast alternatieve manieren voor het 

 Foto 6 Het eindresultaat van lusvetering. Zorg dat 
de lus goed strak is aangetrokken.

 Foto 5 Lusvetering.

 Foto 9 Het is aan te raden de knoop net onder 
het bovenste spronggewricht te leggen.

 Foto 8 Maak bij de bergschoenen halverwege de 
wreef een dubbele sling.

 Foto 10 De BOA-sluiting.

 Foto 7 Om druk van de wreef te halen, kan het 
aan dezelfde zijde rijgen eerder worden toegepast.


