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50 BESTE SCHOENENZAKEN VAN 2018
Na twee succesvolle edities presenteert vakblad TRED dit jaar
voor de derde maal de TRED 50 BESTE: een lijst van de vijftig
beste schoenenzaken van Nederland. Fabrikanten, leveranciers en
agenten stemden afgelopen maand op de winkels die zich volgens
hen positief weten te onderscheiden. Het resultaat is een prachtige
dwarsdoorsnede van alles wat de schoenenbranche te bieden heeft:
van grote spelers met landelijke tv-reclame tot kleine innovatieve
ondernemers en degelijke familiebedrijven.

Vijftig winnaars
De winkels in de 50 BESTE-lijst zijn bewust op alfabetische volgorde
gepubliceerd om de retailers evenveel eer te gunnen. De TRED
50 BESTE is geen ranglijst waarbij er maar één de beste kan zijn,
maar juist een waardering van het ondernemerschap van al deze
ondernemers die zich – ieder op hun eigen manier – weten te
onderscheiden. Met de onderscheiding kunnen de winnaars lokaal
de publiciteit opzoeken en een positieve stimulans aan hun business
geven. Zij kunnen hiermee aan hun klanten laten zien dat hun winkel
één van de 50 BESTE is.

Feest!
De overwinningen werden afgelopen jaren dan ook uitgebreid gevierd.
Winkeliers stuurden ons foto’s van krantenartikelen, waarin hun
overwinning uitgebreid beschreven werd. Ze plakten feestposters de
winkelruiten en vierden de overwinning met hun klanten, onder het
genot van taart en champagne. Klanten kwamen de winkeliers op hun
beurt feliciteren, met bloemen, wijn en vrolijke tekeningen. Wij zijn nog
altijd enorm trots op deze stroom aan positiviteit die onze verkiezing
teweeg bracht. Dat is precies waar deze verkiezing ons om te doen is.

Met liefde en doorzettingsvermogen
De resultaten bieden ook ieder jaar weer een waardevolle blik op
de branche. Wat wordt gewaardeerd in een winkel? Wat houdt de
gemoederen bezig? Ondernemers die zich weten te onderscheiden
en keuzes durven te maken, ontvangen daar ook dit jaar weer veel lof
voor, of het nu om een vernieuwende conceptstore of het complete
assortiment van een comfortwinkel gaat. Maar minstens zoveel
waardering is er voor de persoonlijke eigenschappen van de mensen

achter de winkel: enthousiasme, inzet, doorzettingsvermogen en
passie zijn woorden die we veel terug hoorden.
Veel respect is er voor de ‘next generation’ Dungelmann, die het werk
van hun vader met liefde heeft overgenomen en met succes voortzet.
En voor het echtpaar achter Hendriks Schoenmode & Wandelsport,
dat het dankzij een leergierige en open minded houding ver weet te
schoppen. Ook de verbouwing van Snoeren in Teteringen is – als we
de verkiezing mogen geloven – nu al een succes. Wie met zoveel
toekomstvisie met zijn zaak aan de slag gaat, is hoe dan ook een
winnaar, gaven verschillende enthousiaste aanbieders aan.

Passie
Iets wat bij alle winnaars terugkomt, is een onuitputtelijke passie
voor ondernemen. Het is een grote eer om deze topondernemers
een podium te kunnen bieden. Wij zijn onze branchegenoten –
de leveranciers, fabrikanten, agenten en andere partijen die ons
enthousiast bij deze verkiezing ondersteunden – dan ook zeer
dankbaar. Zonder hen was deze lijst van vijftig winnaars niet tot stand
gekomen. We hopen ook zij zich - mede door de positieve geluiden die
zullen volgen - een winnaar voelen. Want: winnen doe je samen!
Het team van vakblad TRED bedankt hierbij een ieder die zich heeft
ingezet om de 50 BESTE 2018 tot stand te brengen en feliciteert alle
ondernemers met hun verkiezing.

Werkwijze
Onze vijftig winnaars worden geselecteerd vanuit top 10-lijstjes van
diverse partijen uit de schoenenbranche. Winkels die op nummer
1 terecht komen krijgen tien punten en winkels die op nummer 10
terecht komen krijgen één punt. Zo ontstaat er vanzelf een ranglijst
van meer dan tweehonderd winkels, waarvan we de vijftig beste hier
publiceren. Winkels ontvangen een ster voor ieder jaar dat zij reeds
eerder in de 50 BESTE te vinden waren. Welke partijen er precies
hebben ingezonden en welke schoenenwinkels zij in hun top 10
hebben geplaatst is vertrouwelijk. De 50 BESTE zullen ook vermeld
worden op de website van TRED, www.vakbladtred.nl. Delen mag!

De lijst op alfabetische volgorde:

Arts Schoenmode

Boxmeer

‘Een ondernemer die altijd bezig is te
vernieuwen en durft risico te nemen’

Beau Beerens
Tilburg
‘Groot assortiment, service,
gedrevenheid en bovendien een prachtig
interieur’
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Bennen Modeschoenen
Steenwijk
‘Al jaren een begrip in Steenwijk met een
geheel eigen smaak’

Blauwe Hand 1652
Deventer
‘Mooie conceptstore met schoenen,
kleding en meer’

Boudewijns Schoenen
Son en Breugel
‘Wat een uitstraling en inzet van
deze ondernemers! Gedreven team,
klantgericht en professioneel in inkoop’
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Beurskens Schoenmode
Beek
‘Familie, traditie en
doorzettingsvermogen. Mooi bedrijf met
een heel eigen karakter’

BOTH Rotterdam
Rotterdam
‘Duidelijke koers qua collectie, met een
eigen uitstraling’

Bremmer Schoenen
Waddinxveen
‘Een echt familiebedrijf dat continu blijft
vernieuwen en investeren in hun bedrijf
en de toekomst’
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Caland/schoen
Rotterdam
‘Grotematenwinkel met ballen en oog
voor de waarde van goed opgeleid
personeel’

Dungelmann Schoenen
Delfgauw
‘Alle respect voor Loes Lieste-van de
Velde, dat zij samen met haar zus het
werk van hun vader Geert voortzetten.
Dungelmann, The Next Generation!
Chapeau!’

Geenen Schoenen
Bergeijk
‘Klaar voor de toekomst met een nieuwe
generatie, maken gebruik van social
media en werken slim samen met
winkeliers uit het dorp’

Doreen Schoenen
Best
‘Een echte vrouwenwinkel waar je
urenlang kunt vertoeven. Durft mooie
nieuwe merken in te kopen. Een
uitstekende onderneemster al jaren lang
een begrip in de regio’

Elferink Schoenen
Raalte
‘Een onderneming die vooruit kijkt’

Gert de Olde Schoenen
Almelo
‘Keuze net zo breed als de koffietafel
lang is’
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Groosman Schoenen
Sluis
‘Prachtige winkel, superactieve leiding,
lef en ondernemingslust’

Happy Walker
Groningen
‘Authentiek, sympathiek, weg hectiek’

Hendriks Schoenmode & Wandelsport Jac Hensen
Landgraaf
Hengelo
‘Hoe een echtpaar, niet afkomstig uit
de schoenenhandel, een prachtige
onderneming kan uitbouwen en in de
loop van de vele jaren alweer een mooie
klantenkring kunnen opbouwen. Leergierig
en open minded, doorzetten en dicht bij
jezelf blijven!’

Leene schoenen & tassen
Ermelo
‘Prachtige winkel, mooie collectie,
zorgvuldig geselecteerd. Zijn
hofleverancier geworden’
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‘Goeie ondernemers en een mooie zaak’

Ligtvoet Shoes
Moergestel
‘Dé kinderschoenenspeciaalzaak in de
regio en een ondernemer van deze tijd!’
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Mantje Store
Den Burg
‘De nieuw geopende winkel is
prachtig en de collectie wordt sterk
gepresenteerd’

Monfrance
Maastricht
‘Geloven in de merken die ze voeren en
kopen daar dan ook hun collecties in’

Nijhof Schoenen
Hengelo
‘Specialisten en ondernemers in hart en
nieren, zeer actief op social media’

Mesco Schoenen
Tilburg
‘Gericht op de klant die veel aandacht
wil voor zijn moeilijke voeten. Toch zeer
veel mooie merken, denkt in de collectie
out of the box. In deze winkel vind je een
collectie die je nergens vindt’

Mulder Schoenen
Alkmaar
‘Wat een samenwerking met
leveranciers, wat een visie!’

Nobach Schoenen & Podologie
Olst
‘Comfort speciaalzaak die een begrip is
in regio Olst, maar waar dagelijks verder
aan wordt gesleuteld!’
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Nolten
Den Haag
‘Een classic store die de brede collectie
op een sterke wijze weet te presenteren’

Oxener Schoenen
Apeldoorn
‘Sterke collecties en een winkel met een
bijzondere uitstraling’

Penninx Schoenen
Gemert
‘Kwaliteitszaak in de provincie waarbij
service en dienstverlening in hoog
vaandel staan’
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Omoda
Zierikzee
‘Alles klopt. Afgelopen jaar geweldige
reclame waarmee grote bekendheid is
verkregen!’

Oxener Schoenmode
Winterswijk
‘Fantastische winkel met mensen die
uitstralen wat ze doen: met liefde en
passie mooie schoenen verkopen’

Schoenspeciaalzaak Derks
Harderwijk
‘Instituut in de omgeving Harderwijk.
Zeer correcte partner om mee samen
te werken. Verwacht dat ze na deze
verbouwing nog meer zullen groeien.’
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Schols schoenmode
Maasbracht
‘In een relatief kleine plaats een flink
aanbod met fijn personeel’

Snoeren schoen- en voetspecialist
Teteringen
‘Prachtige nieuwe winkel in Teteringen,
de grootste schoenenwinkel van zuidNederland. Familie Snoeren mag trots
zijn op het resultaat van maanden lang
keihard werken. Visie en vakmanschap!’

Steenwijk Schoenen
Heerenveen
‘Een fijne winkel en goede ondernemers’

Schutrups Schoenen
Exloo
‘Zeer breed sortiment in comfort,
aanmeten en productie van individuele
zooltjes en dienstverlening in optima
forma’

Snuf en shoe
Schaijk
‘Beleving in de zaak en een goed
aanbod’

Steenwijk Schoenmode
Leersum
‘Echte familiezaak met heel veel keuze
in dames, heren en kinderschoenen.
Uitstekende service en dito personeel
met kennis van zaken en goed advies’
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Van Bommel
Breda
‘Enorme keuze, hier weet het personeel
waar ze over praten’

Van Dael Schoenen
Arnhem
‘Geweldig, wat een enthousiasme!’

J. Van Mourik & Zn
Schoenen en Lederwaren
Sliedrecht
‘Toonaangevende winkel in alle
segmenten, luxe uitstraling en
hofleverancier’

28 Tred april 2018

Van Camp Schoenen
Lunteren
‘Pracht van een familiebedrijf die enorm
geïnvesteerd heeft voor de toekomst.
Alles in één met een bijzonder mooie
uitstraling’

Van den Assem
Rotterdam-Hilligersberg
‘Boegbeeld voor de branche in vele
opzichten’

Van Schijndel Schoenen en voeten
Hilversum
Zeer mooi bedrijf met een zeer
uitgebalanceerde collectie. Een
comfortwinkel hoeft er niet duf uit te zien,
dit is lifestyle met hoge service’
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Van Tilburg
Nistelrode
‘Het lef om in 2017 de grootste
kinderzaak van Nederland te openen’

Waardijk Schoenen
Alkmaar
‘De ras-ondernemer is met zijn
doorzettingsvermogen en passie voor
het vak opgestaan en herrezen uit
de as na die verwoestende brand
op oudjaarsavond in hartje Alkmaar.
Chapeau!’

Wieten Schoencomfort
Zwolle
‘Duidelijke in de keuze van de doelgroep
en daarvoor een uitputtend aanbod’

Vijfvinkel
Barendrecht
‘Compleet assortiment en bijzonder
klantvriendelijk’

Wicor Telkamp Modeschoenen
Maarssen
‘Onderscheidend aanbod én twee
kinderschoenenspeciaalzaken!’

Zwartjes van 1883
Amsterdam
‘Ondanks alle successen zit deze
ondernemer nooit stil. Een zeer
gewaardeerde partner’

Tred april 2018

29

