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Met dank aan: 
Burkely

Shoemusthaves 
www.fransmuller.nl   

Per 1 juni heeft Simon Kuipers 
het stokje van Felicia Bodewes 
overgenomen en daarmee 
is het vijfkoppige salesteam 
weer compleet. Simon is in 
de functie als Sales Advisor 
verantwoordelijk voor rayon 
Noord Nederland. Met ruim 10 
jaar retail ervaring in de 
fashion- en schoenenbranche 
is hij een absolute aanwinst 
binnen het Benelux salesteam 
van Frans Muller. 
 
Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer: 06 27032951 
of via e-mail: 
simon@fransmuller.nl
 Simon Kuipers

SHOEMUSTHAVES 
NAJAAR/WINTER

Fluffy schoenen, snowboots en voor de echte durfal metallic laarzen in 
felle kleuren. Dit is wat we veel in het straatbeeld gaan zien. Daarnaast 
zijn glad leren laarzen in het kleurenpalet van de herfst dit najaar een 
gangbare terugkomer. Zolen zijn bulky en raised en hoge hakken 
zie je veel in blokvorm of in queenie. Sneakers blijven onverminderd 

populair en zijn uitbundig qua materiaalmix.

Elke trend vraagt om een andere verzorging. Wij hebben alle materialen 
getest en alle accessoires en hulpstukken bij de verschillende schoenen 
verzameld.  Zo nemen we jou dit uit handen en vergemakkelijken wij 

de bijverkoop. 

Groet, 
Rutger Muller & Team Frans Muller Benelux
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E D D YT
MET DEZE  ZACHTE  TEDDY ’S  BRENG JE 

WARMTE EN COMFORT IN  DE 
DONKERE  MAANDEN

Teddy 5
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VETERS

Veters  z i jn  weer  echt  een  eyecather  van 
de  schoen .  Waarb i j  de  t rend  i s  da t  ve ters 
verder  door lopen  r i ch t ing  de  tenen .  Deze 
ronde  gewaxte  R ingpo in t  ve ter  hee f t  een 
d iameter  van  4  mm.  en  i s  verkr i j gbaar  in 

l angere  lengtes .

Laarzen  zonder  r i t s  z i jn  moe i l i j k  u i t  te 
t rekken .  Onze  laarzenknecht  van  het 

merk  Mu l le r  &  Sons  i s  dan  een  per fec t 
hu lp je .  Ze t  j e  voet  s tev ig  op  het  p lank je , 

met  de  h ie l  van  je  andere  voet  in  de 
u i t spar ing  om zo  de  laars  u i t  te  t rekken .

ART.  27300000 73

ART.  88411199 5111

LAARZENKNECHT

ART.  15200700

‘Har ige ’  l aarzen  verd ienen  qua  verzorg ing 
ex t ra  aandacht .  Voorkom in  de  eers te 
p laa ts  dat  ze  vu i l  worden .  D i t  doe  je 

door  ze  in  te  spu i ten  met  Co l lon i l  Suede 
+  Nubuck  Spray  .  D i t  l eg t  een  ex t ra 

beschermlaag  over  de  bu i tenkant .  Toch 
v lekken  op  je  l aarzen?  Gebru ik  dan  de 
C lean  &  Care  pompspray .  Deze  i s  m i ld 

en  heef t  zowe l  een  verzorgende  a l s 
re in igende  werk ing .

SUEDE +  NUBUCK SPRAY
CLEAN & CARE

Teddy 7

ART.  31309500 13095

LAMMY

Voor  ex t ra  warme voeten  z i jn  de  Lammy in legzo len  van  Pedag 
ideaa l .  De  bovenz i jde  van  de  zoo l t jes  z i jn  voorz ien  van  eers te 

kwa l i te i t  l amsvacht .  D i t  gee f t  een  natuur l i j ke  warmte  a f .  De 
onderz i jde  gee f t  een  goede  demping .  Pedag  Lammy i s  een 
goede  vervanger  voor  de  or ig ine le  UGG zoo l  wanneer  deze 

he lemaa l  p la tge lopen  i s .

®



WE’VE GOT YOUR BAG
x
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In de vorige editie van onze Shoemusthaves hebben we 

onze advieskaartjes geïntroduceerd. Met deze kaartjes 

hebben we veel schoenenliefhebbers blij gemaakt. Op 

veler verzoek hebben we daarom ons aanbod met 

kaartjes uitgebreid met advies voor nóg meer materi-

aalsoorten en producten. Naast suède en glad leer, 

hebben we nu ook kaartjes voor sneakers en tassen. 

Happy Unboxing

bestel de nieuwe kaartjes 
in onze webshop! 
webshop.fransmuller.nl

BURKELY zet al jaren de toon in de ontwikkeling en productie van 

tijdloze lederwaren. Met het mooiste leer, de beste ontwerpen en 

duurzame oplossingen; dat zijn de vaste ingrediënten van iedere 

nieuwe BURKELY collectie. 

Alle producten die voor BURKELY geproduceerd 

worden zijn gemaakt van hoog kwaliteit leer afkom-

stig uit de vlees- en zuivelindustrie. Als ‘afvalproduct’ 

worden de huiden verkocht aan de leerlooierijen. 

Dit zorgt voor een win-win situatie; de huiden verdwij-

nen na de slacht niet als restafval op de grote hoop 

en hierdoor worden er geen dieren puur alleen voor de 

tassenproductie gedood. 

Een verantwoord en duurzaam productieproces als deze is 

iets waar Collonil zich helemaal in kan vinden. Duurzame 

BURKELY tassen worden met nog extra jaren verlengd 

door juist onderhoud. Net zoals de huid gehydrateerd 

moet worden om jong te blijven, geldt dit ook voor leer. 

Speciaal voor high quality leren tassen heeft Collonil een 

nieuwe lijn uitgebracht; For My BAGs Only. De zorgvuldig 

op elkaar afgestemde producten bieden een hoogwaardige 

bescherming, reiniging en een intensieve verzorging. Collonil For My 

Bags Only producten zijn nu verkrijgbaar in 

onze webshop.

BURKELY x Collonil 9
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NATURE

NATUURL I JKE  EN RUSTGEVENDE KLEUREN ZOALS  COGNAC EN GROEN 
VERTEGENWOORDIGEN ONZE VERLANGENS NAAR RUST  EN COMFORT

Nature 11



Laarzen  met  b lokhak  en  een  s lankere  sn i t  hebben de  overhand . 
H ierdoor  ontbreekt  het  vaak  aan  ru imte  voor  een  vo l led ige 

in legzoo l .  W i l  j e  toch  de  comfor t  van  een  V i va ,  maar  heb  je  n ie t 
de  ru imte  in  de  laars?  Dan  i s  deze  zoo l  een  pré .

ART.  31791200
 12

ART.  15300700

De Carbon Wax  i s  het  broer t je  van  de 
Carbon  Pro  Spray .  Net  zo  k racht ig  a l s 
beschermer  tegen  vocht  en  vu i l ,  maar 
dankz i j  de  toevoeg ing  van  natuur l i j ke 

was  b iedt  deze  spray  ex t ra  voed ing  aan 
g lad  leer .

CARBON WAX

ART.  75220000

RIEM STUDS 

Het  l i j ken  waterpare l s  op  een  her fs tb lad , 
maar  het  z i jn  e igen l i j k  meta l l i c  s tuds ! 

Maak  je  out f i t  a f  met  deze  r iem van  het 
merk  Mu l le r  &  Sons .  Eenvoud ig 

in  te  kor ten . 

ART.  45601200 560005

We z ien  een  rev i va l  van  de  lange 
en  enke l l ange  laars ,  eenvoud ig  van 

u i t voer ing  maar  doordacht  van  sn i t  en 
een  moo ie  kwa l i te i t  g lad  leer .  Behoud 

de  lange  laars  en  r i t s  in  per fec te 
vorm door  het  gebru ik  van  een  N ico 

Laarzenspanner .

LAARZENSPANNER

Nature 13

179 VIVA MINI  ZOOL

®



QUALITY IS NOT AN 
ACT, IT’S A HABIT

Muller & Sons 15 14

Deze luxe herenriem met een 
breedte van 4 cm is gemaakt 
van geperforeerd suède en 
uitgevoerd in verschillende 
kleuren. Deze riem kan zowel 
zakelijk als casual worden 
gedragen: bij een chinobroek 
alsook bij een spijkerbroek.

MULLER & SONS 
RIEM ESQUIRE
ART.  75218000

Kleur  1050 Kleur  855

Kleur 3292

Kleur  0612
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OLOR METALLICC
GA J I J  VOOR KLEURRI JK  METALL IC?  ALLES  IS  MOGEL I JK , 
MAAR ÉÉN D ING IS  ZEKER .  METALL IC ’S  GEVEN GLANS 
AAN ELKE  OUTF IT ! 

Color Metallic 17



LADY GEL

Meta l l i c  gaat  deze  t rend  vaak 
gecombineerd  met  queen ie  hakken . 

Hakken  van  meer  dan  3cm en  queen ie 
hakken  zorgen  ervoor  dat  j e  meer  op  de 

ba l  van  je  voet  loopt ,  omdat  deze  haksoor t 
we in ig  onders teun ing  gee f t  b i j  de  hak  van 
je  voet .  De  Pedag  Lady  ge l  ont las t  j e  voet 
en  gaat  het  brander ige  gevoe l  tegen .  Zo 

kom je  de  dag  moe i te loos  door .

ART.  31820000 182

ART.  10001000

ART.  45407000 5407

SHINE CREAM

SCHUIMSPANNER CONTOUR SPITZ

De queen ie  hak  en  een  sp i t se  sn i t  z i jn 
een  duo .  De  Schu imspanner  Contour 

Sp i t z  van  het  merk  N ico  i s  daarom geen 
overbod ige  luxe .  Zo  b l i j f t  de  neus  van  de 

laars  moo i  in  vorm.

Padded zagen  we  a l  even  in  de  puf fers 
en  tassen ,  maar  deze  t rend  ze t  z i ch 

verder  door  in  schoenen .  We z ien  d i t 
na jaar  vee l  boots  met  ex t ra  vo lume in 

meta l l i c  k leuren .  De  Sh ine  Cream i s  een 
k leur loze  voedende  c rème d ie  de  top laag 

laa t  g lanzen .
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Color Metallic 19

Meta l l i c  wordt  gekenmerk t  door  de  g l ins ter ing .  In  de 
verzorg ing  moet  er  reken ing  mee  gehouden worden  dat  het 
om een  coat ing  gaat  d ie  op  het  mater iaa l  l i g t .  Dat  betekent 

dat  het  kwetsbaarder  i s  en  zonder  de  ju i s te  verzorg ing 
kan  deze  f in i sh  beschad igen .  Het  i s  dus  onvers tand ig  om 

meta l l i c  l aarzen  te  dragen  zonder  ex t ra  bescherming  aan  te 
brengen .  Spray  daarom a l t i jd  l aarzen  eers t  in  met  Co l lon i l 

Meta l l i c  spray .

ART.  15202800

METALLIC  SPRAY
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Pedag natuurlijk

Pedag geeft om voeten en heeft daarom 

inlegzolen ontworpen voor alle type voetafdrukken. 

Daarbij houden ze altijd hun eigen voetafdruk in 

het achterhoofd, de ecologische voetafdruk 

welteverstaan. Pedag maakt hoofdzakelijk gebruik 

van echt natuurmateriaal zoals organisch gelooid 

leer, katoen, jute, vilt, bamboe of sisal. Deze 

materialen zijn bijzonder ademend, nemen vocht 

op en zorgen voor natuurlijk welzijn en een op-

timaal klimaat in de schoen. Daarnaast zijn de 

inlegzolen niet alleen vervaardigd van natuurlijk 

materiaal, maar ook van gerecycled materiaal. Dit 

geldt ook voor de verpakkingen. 

Alle zolen worden met veel aandacht voor detail 

met de hand gemaakt in Duitsland. Binnen 

Europa dus. De producten hoeven niet vanuit een 

ander continent overgevlogen of verscheept te 

worden. Dit houdt de CO2-uitstoot voor transport zo 

laag mogelijk. Pedag is een verstandige keuze als 

je denkt aan het klimaat, binnen- en 

buiten de schoen.

N�uurlijke
M�erialen



COLLONIL BOOM! 
SNEAKERREINIGER

Boom! En de sneakers zijn schoon. 
De ultieme all-in-one reiniging.

ART.  14300300

COLLONIL BOOM! 
FRESH

BOOM! Voor hygiënisch frisse schoe-
nen. De verkoelende menthol en de 
sterke geurblokker zorgen voor het 
perfecte BOOM Fresh draagcomfort.

ART.  14300311

COLLONIL BOOM! 
PROTECT

De ultieme bescherming voor je 
schoenen. Vocht en vuil kunnen je 
schoenen niet beschadigen. Of het 
nu gaat om glad leer, suède, textiel of 
kunststof, met BOOM Protect ben je 
altijd goed beschermd. Het ademend 
vermogen van je schoenen blijft 
daarnaast behouden.

ART.  14300322

JONG, FRIS EN SIMPEL, 
MAAR WERKT VOORAL 
HEEL GOED.

B O OM !

 22 BOOM! 23



Stap weer in en lift mee op het 
enorme succes van de Carbon 

Pro 33% actie!

Met enorm veel media-
aandacht activeren wij de klant 
om naar jouw winkel te komen!

Bestel snel! De voorverkoop 
loopt t/m 16 september. 

(min. afname 8 dozijn, uitleve-
ring vanaf 01-10-2022)

CARBON PRO 33%
VOORVERKOOP
GESTART

 24  33% Carbon Pro 25

Zorg ervoor dat je zichtbaar bent in de store 
locator op collonil.nl. Bericht je sales 

advisor voor deelname of stuur een e-mail 
naar marketing@fransmuller.nl



in de spotlight 27 26 Spotlight 27

Ook geven ze de klant altijd verzorgingsadvies 

mee. “Mensen denken soms dat GORE-TEX geen 

verzorging nodig heeft omdat het waterdicht 

is, maar deze gedachte is niet juist. GORE-TEX 

bevindt zich aan de binnenkant van de schoen. 

Dat betekent dat het bovenmateriaal, van 

bijvoorbeeld leer, met regelmaat moet worden 

onderhouden. Het is en blijft een natuurproduct. 

We zitten hier natuurlijk aan de zee en onze 

klanten maken vaak lange wandelingen over het 

strand, maar er is niets zo slecht voor schoenen 

als zout water! Dit probeer ik de klanten ook altijd 

goed in te prenten.” 

Binnenkort word het magazijn uitgebreid want er 

is ruimtetekort ontstaan. Dit is uiteraard een goed 

teken en dit biedt hoop voor de toekomst.

Neefje Ramon (19) werkt mee in de zaak zoals 

Jacco er zelf ook als kind ingerold is. Beetje 

bij beetje zal Ramon het stokje van Jacco 

overnemen zodat Sinke Schoenmode weer een 

hele nieuwe generatie blij kan maken.

IN OUTDOOR 
SCHOENEN ZAG HIJ 

EEN GAT IN 
DE MARKT

WWW.S INKESCHOENMODE.NLSinke Schoenmode is sinds 1904 een begrip in 

de regio. Ooit opgericht als schoenmakerij en 

in de loop der jaren steeds verder uitgegroeid 

tot schoenenwinkel. Naast modieuze comfort-

schoenen, bood Sinke Schoenmode ook 

jaren-lang ruitersportartikelen aan. Twee en 

een half jaar geleden ging het roer om. De 

ruitersportartikelen gingen de deur uit. “Dit 

was het niet meer voor ons. De markt is aan 

het veranderen. Ruitersportartikelen worden 

tegenwoordig vaak alleen nog maar online 

verkocht en hierbij gaat de consument meestal 

puur en alleen voor de goedkoopste prijs. Advies 

op maat en goede service bieden is waar wij 

krachtig in zijn, we moesten het daarom over 

een andere boeg gooien.” Een spannende stap 

wat risico’s met zich meebrengt, maar Jacco 

ging er volledig voor. In outdoor schoenen zag 

hij een gat in de markt. 

IN DE SPOTLIGHT
Sinds corona hebben we massaal het wandelvirus te pakken gekregen. T i jdens de 

lockdowns trokken veel mensen de wandelschoenen aan en ontdekten nieuwe 

plekken in het land. Dachten we eerst dat dit  een t i jdeli jke hype zou zi jn, nu weten 

we wel beter.  De simpele goedkope wandelschoenen die werden aangeschaft om 

de nieuwe hobby te ontdekken, worden nu ingerui ld voor goede wandelschoenen 

die de juiste steun en stabi l i tei t  bieden. Daarvoor moet je bi j  een special ist  z i jn, 

in de regio Walcheren denk je hierbi j  meteen aan Sinke Schoenmode. De Zeeuw 

Jacco Pleune runt hier de toko en ze gaan als een speer.  Met de nadruk op ‘ze’, 

want,  zegt Jacco “we doen dit  absoluut als team”. 

Het werd niet alleen een kwestie van oude 

artikelen eruit en nieuwe artikelen erin, de 

hele bovenverdieping werd vernieuwd. 

Jacco had al precies in zijn hoofd hoe hij het 

hebben wilde. Bij verschillende winkels deed 

hij inspiratie op; verlichting van de ene winkel, 

meubels van de andere winkel etc. Dit alles 

werd samengevoegd, een architect werd 

erop gezet en het resultaat is een prachtig 

nieuwe afdeling. Uit heel Zeeland weten ze 

het kleine dorpje Serooskerke te vinden. Dit zien 

ze terug in hun nieuwe kassasysteem, waarin 

de woonplaats van nieuwe klantenkaarten 

wordt geregistreerd. Sinke Schoenmode biedt 

een goede en eerlijke service, waar mensen 

graag een stukje extra voor willen rijden. Van 

elke schoen in het assortiment kennen ze de 

voetafdrukken tot in de detail geanalyseerd. 

Spotlight 27



Frans Muller Benelux BV

info@fransmuller.nl

Kantoor & Logistiek

Rouaanstraat 29

9723 CC Groningen NL

+31 (0)50 313 99 00

Whatsapp

+31 (0)6 25 68 94 94

Telefoonnummer NL 

+31 (0)50 313 99 00

Telefoonnummer BE

+32 (0)27 053 040

Showroom Nederland

c.a.s.t. (showroom nr. 263)

Buizerdlaan 6

3435 SB Nieuwegein

Showroom België

Trade Mart Fashion

(Gang: Barcelona 116)

Atomiumsquare 1

1020 Brussel

®

DOE INSPIRATIE OP VIA ONZE SOCIALS 
EN BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSHOP.

NOG GEEN INLOGGEGEVENS VOOR DE WEBSHOP? 
STUUR EEN MAIL NAAR INFO@FRANSMULLER.NL


