
Een klikvoetenbord in iedere boot?! 

Waarom stapt Het Spaarne over op een 
nieuw systeem voor voetenborden? 
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Aanleiding 

• Problemen met de huidige voetenborden (1) 

– Brede inzet van de vloot. (Bij Het Spaarne gebruik van boten met maat 36 tot 
en met maat 50) 

– Intensieve inzet van de vloot 

• Weinig ruimte in de loods 

• maar wel 1.100 leden 

– Afstelling schoenen bij verschillende lengte (diepte van de hak / prikkende 
slidings) 
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Aanleiding 

• Problemen met de huidige voetenborden (2) 

– (On)veiligheid van het huidige systeem 

• Kwaliteit heelstrings wisselend 

• Discipline heelstrings controleren door leden laag 

• Stijfheid van de zool van de recente series schoenen 

– Levensduur schoenen beperkt 

• Schoen-in-schoen / grote voeten in te kleine schoenen 

• Rotting door natblijvende schoenen 

– Onhygiënisch (veel gebruikers / geen sokken / natblijvende schoenen) 

 

25-1-2014 4 



Aanleiding 

• Probleemstelling: 

– Vindt een systeem waarbij iedereen zijn eigen schoenen kan hebben, waarvan 
de veiligheid goed verzorgd is en iedereen met redelijke vrijheid zijn schoenen 
naar eigen wens kan afstellen. 

 

• Beperkingen: 

– Geen geschroef door leden 

– Degelijke oplossing 
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Oplossingsrichtingen 

• ‘Vaste’ schoenen zijn geen oplossing 

• ‘Oude’ oplossingen werken ook niet 

– Langlaufbindingen (half jaren ’90) 

– ‘Roeicrocs’ 

– Flexheels 

 

• Alleen een clicksysteem biedt uitkomst 
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Click-voetenborden 

• Definitie: 

– voetenbord waarbij de schoen verbonden wordt middels een koppelstuk aan 
de zool en een klem op het voetenbord, waarbij de schoen zonder 
gereedschap en/of gebruik van handen kan worden vast- en losgemaakt. 
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Voordelen click-voetenbord 

• Iedereen eigen schoenen, dus  

– de juiste maat 

– hygiënisch 

• Door verbinding onder de bal van de voet: automatisch goede hoogteafstelling 

• Schoenen ontgrendelen in meerdere richtingen en gaat automatisch bij omslaan 

• Onderhoud schoenen bij de eigenaars 
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Waarom Shimano (1) 

• Beproefd (onderliggend) systeem 

• Zeer degelijke constructie 

• Geïntegreerde oplossing 

• Ondersteuning voor bewegingsbeperkingen 

– Enkels  

– Knieën  

– Heupen  
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Waarom Shimano (2) 

• Verwachte levensduur / onderhoudsbehoefte 

– Voetenborden 

– Schoenen  

• Gemak: zonder ‘geklik’ lopen op de schoenen 

• Degelijk bedrijf met uitvoeringskracht 

 

25-1-2014 10 



Kostprijs (1) 

• Overstappen doet even pijn 

– ‘Ingroeien’ onverstandig, dus groot deel van de vloot in een keer voorzien 

– Leden moeten zelf schoenen gaan kopen 
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Kostprijs (2) 

• Maar daarna 

– Weinig tot geen onderhoud voor vereniging 

• Hooguit op termijn vervangen veer en lagers 

– Levensduur: 

• Verwachte levensduur voetenbord 20-25 jaar (mijn inschatting), dus geen 
tussentijdse vervanging 

• Gemiddelde levensduur ouderwetse schoenen: 
7 jaar » 2 tot 3 keer na aanschaf boot vervangen 

– Boten bestellen zonder voetenbord: 

• eerste jaren voetenborden overzetten uit af te stoten boten 
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Conclusie 

Voor verenigingen is een kliksysteem de toekomst.  

– Brede inzet vloot 

• Passende schoenen voor iedereen in iedere boot 

• Automatische correctie schoenhoogte door connectie op bal van de voet 

– Veiliger dan de ouderwetse voetenborden 

– Hygiënischer dan de ouderwetse voetenborden 

– Op langere termijn concurrerend in prijs met ouderwetse voetenborden 
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