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VOOR DE WINTER
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Mid Wandelschoenen
Hoe blijven je schoenen in perfecte staat?

25% nieuwsbriefkorting op onderhoudsspray

De nieuwste innovaties van Nike exclusief bij RUNenschede
Crossen? Trailschoenen geven je grip
Waarom thermokleding een 'must-have'
is voor de winter
10% nieuwsbriefkorting op ODLO

Wedstrijden
Kerst(markt) 2022
Teamkleding
Speciale social acties
2022

1 januari 2022 was de dag waarop de officiële overdracht van RUNenschede een feit was. Een passie werd een droom en de
droom is werkelijkheid geworden. Ondanks dat alles klopte, was de timing natuurlijk spannend. Starten middenin een lockdown.
Maar zoals jullie altijd op ons kunnen vertrouwen, vertrouwen wij op jullie. En dat bleek terecht.
Wie niet naar ons toe kon komen, bezochten wij. Eerlijk is eerlijk, op pad gaan voor een loopanalyse is geen winstgevend model,
maar wat zijn we overal fijn ontvangen bij jullie thuis! Dat was de investering meer dan waard.
Nu kijken we met het team terug naar een intensief, energiek en mooi jaar.
We hebben een behoorlijke stap gemaakt in ons wandelsegment. Door mond-op-mond aanbevelingen ontvangen we steeds meer
startende of fanatieke wandelaars of klanten die meer stevigheid zoeken in hun dagelijkse schoen. Dat is natuurlijk een
fantastisch compliment!
Vanuit Nike mochten we als enige dealer in de regio het topsegment van Nike in de collectie opnemen. [Nike AplhaFly & Nike
VaporFly). Een blijk van erkenning in kwaliteit en van vertrouwen in onze analyses en (klanten)kennis.
Verder hebben we de spaarkaart omgezet in een digitaal spaarsysteem. (Spaarkaarten zijn natuurlijk nog steeds in te leveren en
zetten we om in digitale punten).
Ook hebben we een aantal organisaties voorzien van nieuwe teamwear, zijn er gezellige informatieve workshops gegeven en zijn
de eerste bergwandelingen een feit.
Via deze weg willen we jullie bedanken voor het afgelopen jaar en wensen we jullie alvast een sportief en gezond 2023.
Ook dan staan we klaar om jullie te voorzien van eerlijk advies, kwalitatief goede materialen, gezellige en informatieve workshops
en heel veel meer.
Veel leesplezier!
Team RUNenschede
Bart, Huub, Wendy en Pim

MID WANDELSCHOENEN

Er bestaan hoge wandelschoenen, 'lage' wandelschoenen en
zogenaamde 'mids'.
In het najaar en in de winterperiode van Nederland en tot ongeveer
4000 meter hoogte volstaat een mid-wandelschoen.
RUNenschede heeft een ruime collectie mid-wandelschoenen met een
stevige zool die veel grip biedt, maar nog wel meebeweegt.
Stevigheid = veiligheid.
Bovendien krijg je op stevige schoenen met goede ondersteuning
minder snel vermoeide voeten en blijven ze lekker warm tijdens
koude weer.
Wandelschoenen worden veel gebruikt voor wandeltochten. Maar
steeds meer klanten kiezen voor een wandelschoen als dagelijkse
schoen. De extra ondersteuning zorgt voor een goede basis voor je
voet en dus voor je gehele lichaam.

ECTI
Welke schoen, materialen en maat bij je past is afhankelijk van het
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Reden genoeg om een paar goede wandelschoenen te laten
aanmeten.

collectie
MERKEN

MODEL

Meindl
Lowa
Salomon
Brooks
Dachtein
Saucony

Laag / Mid
Laag / Mid
Laag / Mid
Laag
Laag / Mid
Laag

Optimaal comfort tijdens het wandelen?
Kies een goede wandelsok.
Goede vochtregulatie,
Dempend effect,
Naadloos
Droogt snel
Perfecte temperatuur aan de
voeten, door drielaags constructie
Optimale pasvorm, door rechter en
linker polstering en tenenbox
Jarenlang plezier. Lekker duurzaam!

HOE BLIJVEN JE SCHOENEN IN PERFECTE STAAT?
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Een goede wandelschoen is een duurzame investering waar je
veel plezier van gaat beleven.
Wij helpen je graag om de kwaliteit van je wandelschoen zo
optimaal mogelijk te houden, zodat jij nog even door kan!
Wandelschoenen van leer hebben fantastische
eigenschappen. Ze zijn vormvast, slijtvast en ademend. Om
deze eigenschappen te behouden heeft het leer met enige
regelmaat een onderhoudsbeurt nodig.
Laat je wandelschoen na het wandelen goed drogen in een
donkere, vochtvrije ruimte en haal de binnenzool (indien
deze vochtig is geworden) eruit.
Helemaal droog? Borstel het leer met een zachte borstel
en (lauw) water schoon om al het vuil te verwijderen.
Zijn de schoenen erg vies? Dan kunt u ervoor kiezen om
als tussenstap een Shoe Cleaner gebruiken. Deze cleaner
reinigt diep en moet goed! worden uitgespoeld met water.
De schoenen dienen vochtig te zijn als u ze sprayt met
impregnatiespray. De poriën van het leer staan nu goed
open om de impregnatie op te nemen. Vlak voor je gaat
wandelen nog even na-impregneren
Worden de schoenen met enige regelmaat nat? Dan
kunnen de schoenen behandelt worden met een Wax. Leer
dat niet is onderh ouden, droogt uit, wordt broos en
scheurt in. De schoen raakt zo onhers telbaar beschadigd
Let op: gebruik geen pure olie of vet; hierdoor wordt het leer
weliswaar heel zacht en bijna waterdicht, maar de poriën van
het leer worden afges loten waardoor de schoenen niet meer
stabiel en ademend zijn. Ook kunnen gelijmde delen loslaten.

ALLE VERZORGINGSPRODUCTEN
ZIJN TE KOOP OF TE BESTELLEN BIJ
RUNENSCHEDE

DE NIEUWSTE INNOVATIES VAN NIKE

Niet alle wedstrijdschoenen zijn voor een wedstrijdloper geschikt. Kennis van het materiaal en van
de loper is erg belangrijk. Hoe hard is het tempo? Zijn er blessures? Wat is de basis van je oude
wedstrijdschoen? Allemaal punten waar we stil bij staan bij het geven van een passend advies.
DE reden waarom NIKE deze schoenen niet op elk verkooppunt wil uitgeven.
We zijn blij met deze erkenning en helpen je dan ook graag bij vragen of voor een advies.
Is de schoen geschikt voor je? Dan zul je nooit meer op dezelfde manier naar je wedstrijdschoenen
kijken.
Deze raketten zijn gemaakt om kostbare tijd van je persoonlijke records af te snoepen, terwijl de
basis die je nodig hebt om de volledige afstand te kunnen afleggen gewoon intact blijft.
Het dikke en toch lichte ondersteuningssysteem is de heilige graal op hardloopgebied: een
combinatie van comfort en snelheid. Profiteer van de beste energieteruggave van al onze
wedstrijdschoenen terwijl je je persoonlijke records najaagt en de concurrentie achter je laat.

Let's fly!

CROSSEN?
TRAILSCHOENEN GEVEN JE GRIP

In de zomer is het verkoelend, in de herfst is het prachtig, de winter
heerlijk stil en in de lente zie je alles weer vol in de bloei.
Kronkelende bospaadjes, sprongetjes over boomstammen, mooie
houten bruggetjes. Natuur! Dat is wat we allemaal nodig hebben.
Overijssel heeft een perfecte omgeving om de verharde weg (soms) te
verruilen voor een heerlijke bostraining. Een hardloopschoen kan in
sommige weersomstandigheden te glad zijn. Loop je vaker in het bos?
Kies dan voor een paar trailschoenen. Zo voorkom je een geforceerde
loophouding.
Trailschoenen zijn voorzien van een slijtzool met een grover profiel dat
grip heeft op oneffen en onverhard terrein.
De schoenen hebben minder demping omdat dit de
stabiliteit op onverharde ondergrond niet ten goede komt.
Verzorg je trailschoenen goed! Dan kunnen ze gemiddeld zo'n 3 a 4 jaar
mee.
Altijd klaar voor avontuur!
Zie www.runenschede.nl voor de complete collectie trailschoenen

SURVIVALAARS
OPGELET!
RUNenschede heeft speciale
trailschoenen in de collectie,
want niet alle trailschoenen
zijn geschikt voor survival.
Meer weten over survivalschoenen?
Vraag ervaringsdeskundige Bart
voor advies!

WAAROM GOEDE THERMOKLEDING EEN MUST IS
Thermokleding is zo gemaakt dat het in staat is om de lichaamswarmte die je afgeeft goed vast te
houden of bij warme temperaturen je zweet goed af te voeren.
Hoe draag je thermokleding?
Thermokleding wordt altijd direct op de huid gedragen. De thermokleding kan strak zitten of wat
ruimer vallen. Zit je thermokleding strak? Dan neemt het goed vocht op. Wanneer er iets ruimte
zit tussen de huid en je thermokleding, dan houdt het warmte vast.
Wanneer draag je thermokleding?
Thermokleding kun je het hele jaar door dragen en het maakt daarbij niet uit wat je aan het doen
bent. Kort gezegd, als je denkt dat je gaat zweten draag je thermokleding. Als je denkt dat je het
koud gaat krijgen dan draag je thermokleding.
Je kunt thermokleding dragen tijdens het sporten in de winter. Denk hierbij aan fietsen,
hardlopen of wintersport natuurlijk. Ook kun je het warme ondergoed dragen als je het overdag
koud hebt en je extra bescherming nodig hebt.
In de zomer draag je thermo ondergoed vooral om af te koelen.
Kwaliteit maakt het verschil
Goede thermokleding merk je amper wanneer je het draagt, blijft in vorm bij veelvuldig wassen
(essentieel voor de functie!) en blijft lekker lang goed! Een kwalitatief goed shirt heeft zichzelf zo
terugverdiend!
Thermokleding bij RUNenschede
T-shirts
Ondergoed
Handschoenen
Mutsjes
Hoofdbanden
Longsleeves

Kadotip
In de maand november en
december 10% korting
op alle thermo artikelen van
ODLO

Meer weten over onze kleding?Vraag
Sportkleding van Odlo
Wendy voor advies!
Als aanvulling op je thermokleding heeft Odlo ook
Ceramiwarm bovenkleding. Zo creëer je een eigen
microklimaat. De warmte reflecterende keramische
deeltjes die in de stof zijn geweven, genereren tot 3 °C meer
warmte dan andere stoffen.
Zonder dat je bang hoeft te zijn voor oververhitting.

WEDSTRIJDEN & WANDELEVENEMENTEN
Elke dag is perfect om naar buiten te gaan..
zon, regen, wind, sneeuw..
schoenen uit de kast, veters gestrikt..
even volle aandacht voor jezelf..
klaar voor avontuur..
en het goede gevoel bij thuiskomst!

Hardloopkalender
Wandelbroek
Dry bag
Lichthesje

20 november 2022
27 november 2022
4 december 2022
18 december 2022
18 december 2022
8 januari 2023
8 januari 2023
22 januari 2023
29 januari 2023
5 februari 2023
19 februari 2023
26 februari 2023
12 Maart 2023

Sedar Wood

Bommelasloop, Enschede
Hessenheemcross Markelo (TCC)
Snertloop De Lutte [Aanrader]
Wintercross Eibergen (TCC)
Winter StepOne loop Borne
Nieuwjaarscross Almelo (TCC)
1ste Woolderesloop Hengelo
Rutbeekcross Enschede (TCC)
2de Woolderesloop Hengelo
Hulsbeekcross Oldenzaal (TCC)
3de Woolderesloop Hengelo
Dinkelcross Losser (TCC)
4de Woolderesloop Hengelo

Wandelkalender
20
27
26
18
26
27
29
30
11
12
26

november 2022
november 2022
+ 27 november 2022
december 2022
december 2022
december 2022
december 2022
december 2022
februari 2023
februari 2023
februari 2023

Winterwandeling Hengelo
Midwinterhoornwandeling, Oldenzaal
Sint Nicolaaswandeling, Haaksbergen
Midwinterhoornwandeling Enschede
Kerstwandeling, Haaksbergen
Kerstwandeltocht, Rijssen
Midwinterhoornwandeling, Reutum
Turvenloop, Langeveen
Snerttocht, Wierden
Winterwandeling Deurningen
Veen en Heidewandeling, Haaksbergen

De Twentse Cross Competitie (TCC) en de Wooldereslopen kunnen in
competitie verband worden gelopen maar ook als individuele wedstrijd.

Kerst(markt) 2022

sportmuts

Kerstpakket

SportKoopzondag kerstmarkt 2022
Voeding

Wij leveren ook super leuke kerstpakketten in
verschillende prijzen.
Een sportief pakket voor de beste start van
2023!

Kadobon

Verpakt in prachtig kadopapier speciaal
ontworpen door:
De Gildehof - Losserhof

Wandel
rugtas

Kerstbomen, lichtjes, hertjes, marktkraampje,
warme chocolademelk en zelfs een
schaatsbaan!

Wandelbroek

Dry bag
Sedar Wood

Kom helemaal in de kerstsfeer en shop je
cadeautjes op
zondag 11 december 2022
De hele binnenstad is omgetoverd tot
winterwonderland.

En natuurlijk zijn wij die dag ook geopend en
hebben een leuke kraam met speciale
aanbiedingen!
Kom je gezellig langs?

Teamkleding & workshops
Teamkleding

Workshops

Heb jij met je team, bedrijf of vriendengroep een
sportief doel gepland staan?

Wij delen onze passie graag! Daarom geven wij ook
leuke workshops / info avonden. De afgelopen
maanden waren wij te gast bij:

We hebben de afgelopen maanden weer mooie en
functionele shirt mogen bedrukken voor:
Jumbo Logan
Moekotte
Winza Outdoor Covers

HELD-personal training,
ODI- Weerselo en
Iphitos Losser

Wij geven informatie over:

Geen zin in gedoe? Dat snappen wij! We nemen het
graag van je over.

Op hartslag trainen, hoe doe ik dat? En wat kan ik
met de informatie?
Waarom is langzaam trainen zo belangrijk?
Goed voorbereid de bergen in? Wat heb je ECHT
nodig?
Blessurevrije lopen, waarom lukt mij dit niet?
Als bedrijf meedoen aan een hardloopwedstrijd,
maar waar start je?

We leveren paskleding. Zo heeft iedereen altijd de
juiste maat!
We bestellen en bedrukken de kleding. Jij hoeft alleen
maar akkoord te geven op de proefdruk.
Je krijgt de shirts op naam uitgeleverd. Lekker
overzichtelijk!
Per shirt ontvang je een kortingsbon van 10% voor
De workshops kunnen op locatie in combinatie met
een paar nieuwe schoenen.
een training, maar ook bij ons in de winkel! Maken wij
er meteen een leuke pasavond van.

Namens team RUNenschede wensen we alle
lezers de komende periode weer veel loop- en
wandelplezier.
Wij staan als team klaar voor advies of een
luisterend oor. Want lopen doe je samen!
Geniet van alle frisse lucht, nieuwe doelen,
gezellige wedstrijden en het fijne gevoel na je
training of wedstrijd.
Fijne feestdagen en tot snel!
Bart, Wendy, Huub & Pim
De enige slechte training die er is,
is de training die nooit heeft plaatsgevonden.

RunEnschede

run_enschede

Volg ons op social voor leuke acties
Zo bieden we soms de laatste uitlopers aan met
flinke korting
en
hebben we leuke winacties

Openingstijden
ma: gesloten
di: 10.00 uur tot 17.30 uur
wo: 10.00 uur tot 17.30 uur
do: 10.00 uur tot 20.00 uur
vr: 10.00 uur tot 17.30 uur
za: 9.30 uur tot 17.00 uur
zo: gesloten

RUNenschede
De Heurne 30
Enschede
Tel: 053-4308489
Mail: info@runenschede.nl

