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where
Protection

meets
style?

Bij Allshoes.

Voor u ligt de allereerste editie van ons nieuwe 

magazine ‘where Protection meets Style’.

Bedoeld om u te informeren én te inspireren. 

Want er gebeurt nogal wat met en rondom onze merken. Redbrick, 

Strövels, Grisport, Mr Miles, om er maar een paar te noemen. Van 

technische en optische verbeteringen en nieuwe modellen tot en met 

de introductie van een compleet nieuw merk op de A+A in Düsseldorf, 

afgelopen november.

Onze missie? De wereld van de veilige werkschoen in direct contact 

brengen met de mode. Ons geheim? We zijn een Blue Ocean company.

U leest er meer over meer op   pagina 22

Hans de Wolff
• Algemeen Directeur •

Q Gooijer
• commercieel Directeur •

VoorWoord
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redBrick

GrisPort

too’l

to
work

for

nieuwe weBsites 
Plus weBshoP

Allshoes is BlAuw

redBrick socks &
tees collection

› disclAimer
› nAw GeGevens
› contAct

GrisPort & mr. miles

               2013
Groot succes

Inhoud

›  Nieu W ! RedBRick ice

› RedBRick mee tS FReeRuNNeR

› NieuW ! RedBRick Sok k eN

› iNteRv ie W GijS vaN deR WateReN ( FeRNe y GRoup )

› dé v eRNieu Wde collec tie

› GRiSpoRt me t SupeR tRail S y Stem ( StS )

›  Walk iNG oN SuNSHiNe

› He t GeHeim vaN He t SucceS vaN GRiSpoRt

› Heel SuppoRt S y Stem ®

onverminderd succes!

the original Safety Sneakers

mr. miles
great Boots, great Stories.

strövels
De kracht van gemak.

nieuwe collectie:
Working class Hero

Fun at Home. Safe at Work.

sneAker Preview
gisport Sneaker

under construction

Stoere leren laarzen
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nieuw!
redBrick ice
redbrIck The orIgInal SafeT y SneakerS

redbrick ice is de nieuwste 

aanwinst in de redbrick collectie.  

een hoog model, uitgevoerd in zwart 

nubuck, met een Kevlar tussenzool,

een carbonite neus, wolle voering 

en een uitneembare inlegzool. 

Veiligheidsklasse S3. Verkrijgbaar in 

de maten 36 tot en met 48. 
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In T e r V Ie W me T  gI jS  Va n de r  W aT e re n -  Ink ope r bI j  f e rne y

" mensen willen er 
tijdens het werk ook 
Goed uitzien."

nieuw!
redBrick sokken

Als je goed naar je klanten luistert, kun je het verschil  

maken. Wij doen dat, Allshoes doet dat. En je ziet dat het werkt.  

Want nieuwe merken zoals Redbrick, maar ook Grisport 

en  Mr. Miles, zijn bijzonder in trek. Deze trendy en stoere  

schoenen vormen de voorhoede van een hele nieuwe 

generatie veiligheidsschoenen. Je merkt dat klanten die kiezen 

voor bijvoorbeeld Redbrick ook weer bij ons terugkomen.  

En daar kunnen wij natuurlijk alleen maar blij mee zijn.” 

“Het koopgedrag rondom veiligheidsschoenen is totaal anders dan een aantal 

jaren geleden. Veel individualistischer. Vroeger kocht je gewoon wat er voorhanden 

was, of wat je baas zei dat je moest dragen. De schoenen werden puur gemaakt 

om te beschermen. nu is dat heel anders. mensen zijn kritischer, willen er ook 

tijdens hun werk goed uitzien. en waarom ook niet?

De redbrick sokken vormen een ideale combinatie met de redbrick sneakers. 

uiteraard zijn ze ook uitstekend te combineren met elk ander type schoen. 

comfortabel, duurzaam én trendy. Verkrijgbaar in twee maatseries: 39 - 42  

en 43 - 46. Kijk voor de complete sokkencollectie op redbrick.nl.
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Dat redbrick een collectie heeft waar ook de meest 

kritische gebruiker graag op loopt, bewijst de Freerunner-

campagne. Deze campagne heeft het merk redbrick het 

afgelopen jaar nog steviger op de kaart gezet. 

redBrick
meets
freerunners
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freerunners
the movie

op redbrick.nl vindt u de anderhalve minuut 

durende promofilm van de campagne. Daarin 

laten professionele Freerunners met hun 

spectaculaire moves zien dat redbrick niet 

zomaar een schoen is, maar een way of life! 

scAn deze qr code

met je smartphone en bekijk de film,  deze wordt ook uitgezonden  
bij 200 tankstations door heel Nederland.
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A+A 2013 Groot succes

Afgelopen november stond Allshoes 

voor het eerst met een eigen stand op de 

A+A. Als importeur, niet als fabrikant. 

een terugblik.

mr. miles
Grote publiekstrekker was Mr. Miles. Een volledig nieuw 

merk, met een doordacht en onderscheidend platform 

en een eigenzinnige look & feel. Voor het publiek bleek 

Mr. Miles het zoveelste bewijs dat Allshoes zichzelf met 

recht marktleider mag noemen; de beurshal gonsde van 

de goedkeurende geluiden. 

 

GrisPort, redBrick en to work for
Behalve voor Mr. Miles was er ook volop aandacht voor 

de vernieuwde Grisport collectie, de Redbrick Freerunners 

en de nieuwe To Work For-collectie. Grensverleggend, 

modieus en duidelijk van superieure kwaliteit dan 

concurrerende en kopiërende merken, vonden de be-

zoekers unaniem van alle gepresenteerde modellen. 

 

Op de A+A heeft Allshoes wederom kunnen aantonen 

dat ‘where Protection meets Style’ niet zomaar een 

belofte is, maar een standaard die steeds opnieuw wordt   

waargemaakt. De markt ziet en erkent dat: Allshoes is 

klaar voor de markt, maar is de markt klaar voor Allshoes?

nIeuWS oVer allShoeS

GrisPort & mr.miles 

Wij hebben gemerkt dat een groeiend deel  

van de Pu-laars dragers langzaam maar zeker 

overstapt naar waterdichte leren laarzen. 

 De leren laarzen van Grisport zijn uitgevoerd met Sympatex®, Mr. Miles wordt 

waarschijnlijk uitgevoerd met de bekende Goretex® voering. Door deze  

voeringen zijn de laarzen 100% waterdicht en net zo functioneel als de PU-laars, 

met een sportieve uitstraling en een comfortabele pasvorm. In de vernieuwde  

Grisport-collectie vindt u nu ook stoere, modieuze nubuck laarzen.

met RitS eN
tocH 100% WateRdicHt

Stoere leren lAArzen
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nieuwe 
weBsites
Plus weBshoP!
Het kon natuurlijk niet uitblijven:  

de website en webshop van Allshoes  

zijn volledig vernieuwd! Kijk snel  

op allshoes.nl

Net als Allshoes is ook Grisport voortdurend bezig met het 

bedenken en ontwikkelen van nieuwe modellen. Hier ziet u alvast 

twee modellen uit de nieuwe sneaker collectie.

Het model van de Bekina laars is vernieuwd. De nieuwe Bekina 

heeft een ruimere instap en een betere anti-slipzool. Het bestaande 

model zal geleidelijk worden vervangen door dit nieuwe model. 

De site is moderner, overzichtelijker en biedt volop ruimte 

aan onze mooie merken. Een belangrijke aanvulling op  

onze dienstverlening.

 

Als dealer kunt u voortaan gemakkelijk en veilig online bestellen, 

maar bijvoorbeeld ook producten in backorder zetten. Ook 

heeft u altijd een actueel overzicht van lopende bestellingen  

en facturen.

Op de Nieuws-pagina houden wij u up-to-date met de laatste 

ontwikkelingen in de markt en op de pagina ‘Coming soon’ 

vindt u een sneak preview van merken, schoenen en laarzen  

in wording. De moeite waard om regelmatig terug te komen.

GrisPort BekinA lAArs

redbrick.nl allshoes.nl grisportbenelux.nl

nieuWPreVieW
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Mr. Miles Safety Boots zijn stoere, 

ruige schoenen, die veilig, 

duurzaam en comfortabel zijn 

en steeds mooier worden met de 

jaren. Karakteristieker.

Mr. Miles houdt van uitdagingen, 

zowel op het werk als daarbuiten.

Hoe meer hij meemaakt,

hoe unieker zijn uiterlijk.
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een kwalitatief hoogwaardig merk safety boots met succes neerzetten, dat 

heeft Allshoes vaker gedaan. toen de markt – vooral die van de heavy duty 

schoenen – duidelijk een toenemende behoefte aan een nieuw, onderscheidend 

merk liet zien, waren wij al begonnen met de ontwikkeling ervan.

In november 2013 was het zover. Mr. Miles werd 

geïntroduceerd op de A+A  in Düsseldorf. Een 

robuuste boot, die mooier wordt naarmate hij 

langer en intensiever wordt gedragen. Ontworpen 

en ontwikkeld door Allshoes, geproduceerd door 

Grisport. Dankzij Grisport heeft Mr. Miles de  

pasvorm en de leest van de immens populaire 

Grisport 703, wat garant staat voor veiligheid en 

optimaal draagcomfort. De ontwikkeling is op dit 

moment in volle gang, wij verwachten de eerste 

modellen te kunnen leveren in oktober 2014.  

Nog heel even geduld dus.
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välkommen
in höllAnd

de SucceSvolle WeRkklomp uit ZWedeN

Strövels staat al jaren bekend als dé ideale Zweedse instapklomp voor 
het zware werk. Wij besloten de productie van Strövels naar Nederland 
te halen. En met succes. De klomp is van binnen en van buiten verder 

geperfectioneerd en gerestyled.

Zo zijn ze extra duurzaam dankzij het antislipprofiel 

van de loopzool en de verbeterde vochtbestendigheid 

(hydrolyseweerstand). Ook is de energieopname door de 

hak verhoogd, voor extra loopcomfort. De oorspronkelijk 

hogere inschotten en vernieuwde maatvoering zijn 

recentelijk teruggedraaid, omdat de Strövels-gebruiker de 

klomp daarmee als te krap en te kort bleek te ervaren.  

article:  
303 PU

color:  white
size: 39

OUD NieUw

Bekijk alle modellen op

strOvels.Nl
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• terug in De collectie •
Nu ook Strövels houten klompen 

geproduceerd in Nederland. Binnenkort leverbaar! 

De 501 eN 502 met  
hOUteN zOOl

SB

Bekijk alle modellen op

strOvels.Nl
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Een nieuwe, eigentijdse zoolrand

Vernieuwd, exclusief voor Allshoes ontwikkeld HeelSupport System

Een reflectiestrip voor betere zichtbaarheid

Gele eyelets voor een extra fraai uiterlijk

Beter ademend door perforaties in de stalen neus

1

2

3

4

5

6

Een kevlar tussenzool: lichter, soepeler dan staal en trekt minder kou aan

Verkrijgbaar t/m maat 48!

Allshoes
introduceert  
de nieuwe
GrisPort 803

net zo sterk en betrouwbaar als de vertrouwde 703. 

met extra kwaliteiten:

1

4

2

3
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dé vernieuwde collectie
De extra kwaliteiten zullen worden doorgevoerd in alle schoenen en laarzen uit 

de grisport 703-serie. Van deze serie blijven alleen de grisport 703 en de grisport 

701 als model bestaan, naast de vernieuwde 803 en 801. Alle overige modellen 

worden geleidelijk vervangen door de vernieuwde schoenen. De complete nieuwe 

collectie is verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.

GrisPort
onverminderd 

PoPulAir
Weer een merk van Allshoes dat geen last heeft van de crisis: 

Grisport. Volop nieuwe ontwikkelingen aan de horizon. Zo zijn alle 
bestaande Grisport-modellen uit de 703-serie onlangs voorzien 

van een nieuwe, eigentijdse zoolrand.  

ook met
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De collectie grisport met Super trail 

System (StS) is in korte tijd een groot 

succes geworden. De grisport StS-collectie 

onderscheidt zich vooral door de zool. Die 

is gemaakt van tPu/tPu, exclusief voor 

grisport ontwikkeld door Vibram®. De zool is 

oersterk, biedt optimale grip en is extreem 

slijtvast. 

Diverse STS-modellen zijn voorzien van het Grisport 

HeelSupport System, dat extra steun en draagcomfort 

biedt. De kevlar tussenzool, de ademende stalen neus, 

de subtiele TPU-elementen en de extra reflectiestrips 

maken de Grisport STS helemaal af. 

GrisPort met suPer
trAil system (sts)

op het dak van de grisport fabriek in italië 

staat een opstelling van meer dan 30.000 

m2 aan zonnepanelen, een oppervlakte 

van zeven voetbalvelden. De installatie 

produceert 1,4 megaWatt aan energie, wat 

overeenkomt met het energieverbruik van 

540 huishoudens. er wordt bovendien tot 

1.000 ton aan co2-uitstoot bespaard, gelijk 

aan de jaarlijkse uitstoot van 320 auto’s die 

elk 15.000 kilometer rijden.

Op alle Grisport-modellen met vernieuwde zoolrand 

staat het Walking on Sunshine-logo in heat print. Het 

logo wordt ook afgebeeld op alle schoenendozen. 

wAlkinG on
sunshine

Het Italiaanse Grisport is sinds 1977 producent van bergwandelschoenen. 

Sinds 2004 zet Grisport die expertise ook in voor het produceren van 

toonaangevende veiligheidsschoenen. Met een team van tien fulltime 

ontwerpers heeft Grisport een collectie gecreëerd die altijd functioneel 

en modieus blijft, terwijl de kwaliteit en de pasvorm voortdurend worden 

aangepast aan de laatste ontwikkelingen en technologieën. 

het Geheim vAn
het succes
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nu ook in 
nuBuck leer

“griSPort. BeScHermenD, Stoer, eigentijDS
en comFortABel, met een uitSteKenDe  

PrijS/KWAliteitVerHouDing.“

nieuw

met rits en toch 100% wAterdicht
Bekijk Alle modellen oP

GrisPortBenelux.nl
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Het bekende merk 2Work4 heet sinds kort to Work For. een krachtige, 

volwassen naam voor een stevige mix van bewezen succesvolle en 

slimme nieuwe modellen. De naam to Work For weerspiegelt de 

stoerheid die bij het merk hoort; to Work For richt zich op de wereld 

van harde fysieke arbeid.

OUD NieUw

Tegelijk met de naamswijziging introduceert To 

Work For een fraaie nieuwe collectie: ‘Working Class 

Hero’. Speciaal ontworpen voor professionals, die 

veiligheidsschoenen willen dragen die net zo taai 

en onvermoeibaar zijn als zij zelf. Die doorgaan 

wanneer andere mensen opgeven. Die hun werk 

niet zien als plicht of straf, maar als een way of 

life. En die van hun schoenen dezelfde authentieke 

loyaliteit verwachten.
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Zie de heroes
in actie

Scan thiS qr code

with your smartphone
to watch the movie.

Bekijk meer modellen op

allshoes.nl
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fun
At
home.
sAfe
At
work.
too’l is een modieuze sneaker én 

een comfortabele veiligheidsschoen. 

ideaal voor professionals in een 

industriële omgeving, die optimale 

bescherming nodig hebben maar ook 

van mode houden. 

Too'l biedt de hele dag loopcomfort dankzij 

de hoogwaardige leren upper, een uitstekende 

ondersteuning van de voetboog en een anatomisch 

perfect voetbed. De ‘Energy’ zool staat garant voor 

topkwaliteit in schokabsorptie, stroefheid en stabiliteit. 

Maar Too’l is ook fashion. Heldere kleuren, fraaie details, 

een trendy uitstraling. Kortom: Too’l. De 24/7 sneaker. 

Bekijk meer modellen op

allshoes.nl
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Allshoes is
BlAuw

in de publicatie ‘Hoe blauw is uw onderneming?’ doet BDo 

consultants verslag van haar onderzoek naar strategie en 

rendement in het mKB. centrale vraag in het onderzoek: 

in hoeverre leidt klantgericht ondernemen tot significant 

meer groei en rendement?

Hoewel nagenoeg elk bedrijf zichzelf klant

gericht vindt, laat het onderzoek van BDO iets 

heel anders zien: “Slechts een kwart van alle 

bedrijven werkt echt klantgericht; zij weten 

niet alleen wat hun klanten willen, maar vullen 

die klantwens ook daadwerkelijk in. En dat 

houdt in dat ze hun producten en diensten 

voortdurend aanpassen aan veranderende 

klantwensen. En wat blijkt? Alleen díe 

bedrijven onderscheiden zich met succes van 

de concurrentie."

Door op de juiste manier klantgericht te 

ondernemen ontwikkelt een ondernemer zijn 

eigen markt, die door BDO wordt aangeduid 

met de term ‘Blue Ocean’. “Blue Ocean staat 

voor de nog onontgonnen marktruimte, 

waar geen concurrentie is. Een Blue Ocean

bedrijf creëert in die ruimte zijn eigen kansen, 

een ideale basis voor succes en groei. De 

tegenhanger van Blue Ocean noemen we 

Red Ocean: dat is de bestaande markt met de 

bestaande spelers, die moeten vechten om 

hun deel van de markt te behouden.”

Om de typering Blue Ocean en Red Ocean 

te kunnen vaststellen, beoordeelt BDO vier 

facetten van de bedrijfsvoering: hoe luistert 

het bedrijf naar haar klanten, worden er actief 

nieuwe markten en producten ontwikkeld, 

hoe gaat het bedrijf om met de concurrentie 

en in hoeverre worden bedrijfsprocessen 

afgestemd op de klantwensen. 

“Ons onderzoek toont aan dat bedrijven die 

zich radicaal focussen op de klant minder last 

hebben van concurrentie, innovatiever zijn en 

een betere prijs/kwaliteitsverhouding hebben. 

Voor hen zijn klantwensen niet alleen leidend 

bij het bepalen van de bedrijfsstrategie en bij de 

product en marktontwikkeling, maar ook voor 

de inrichting van interne processen. Dit soort 

bedrijven groeit aanzienlijk sneller en haalt 

veel meer rendement uit de bedrijfsvoering 

dan de bedrijven in de Red Ocean.” 

Volgens BDO is Allshoes een uitstekend 

voorbeeld van een Blue Ocean-company: 

“Allshoes voldoet aan alle criteria. Ze zijn 

voortdurend bezig met het ontwikkelen 

van nieuwe producten die inspelen op 

veranderende klantbehoeftes. Hun grootste 

omzetgroei komt voort uit nieuwe klanten 

en nieuwe markten. Ze hebben weinig last 

van concurrentie, omdat hun producten 

zeer onderscheidend zijn. En waar veel 

bedrijven zich richten op kostenreductie om 

hun rendement te verbeteren, richt Allshoes 

zich op omzetgroei. Met de scores uit ons 

onderzoek heeft Allshoes zich nadrukkelijk 

gekwalificeerd als Blue Ocean-company.”

BeDrijFSVoering
onDer De loeP
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Allshoes is
BlAuw

“Dat wij als Blue ocean company 

uit de bus komen is leuk. een mooie 

erkenning van ons succes. maar toch 

wil ik benadrukken dat wij daar in onze 

ogen niet iets heel wereldschokkends 

voor doen. We kunnen ons simpelweg 

niet voorstellen dat er bedrijven zijn die 

ánders werken. Denken vanuit de klant, 

steeds weer nieuwe en betere dingen 

bedenken en ontwikkelen, dat wil toch 

elke ondernemer?” 

meer weten over
klAntGerichtheid en rendementsverBeterinG?

mail naar Silvia.Dekkers@bdo.nl

“Wij doen niet aan klantonderzoek. 

of misschien kan ik beter zeggen: 

we doen het aan één stuk door. Wij 

staan letterlijk middenin de markt en 

weten precies waar behoefte aan is, 

waar de kansen liggen, welke nieuwe 

technologieën op de markt komen, 

wat de belangrijkste modetrends zijn. 

We zitten altijd vol ideeën en hebben 

de juiste mensen om ons heen. Die 

combinatie blijkt een succesformule.” 

Q Gooijer
• commercieel Directeur •

Hans de Wolff
• Algemeen Directeur •
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extreme  
work sock

06212  40% wool 40% acrylic
  20% polyamid 

extreme  
work sock

06863  40% wool 40% acrylic
  20% polyamid

06261    36% wool 36% acrylic
  28% polyamid

09181    90% coolmax 10% polyamid

3 pack
05095    50% wool 40% acrylic 10% o.f.

2 pack

extreme  
work sock
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redBrick tees
ideeën genoeg, voor redbrick.  na de opmars van de redbrick sneakers en de 

succesvolle introductie van de sokkenlijn is de basis voor een eigen kledinglijn 
gelegd. een kleine impressie van onze eerste schetsen voor de redbrick tees.
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In opdracht van Allshoes Benelux 
kunstwerk gemaakt door Pim Schreuder | pimz 

pingping
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Hoewel aan de samenstelling en inhoud van dit magazine de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de informatie die in het magazine wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet  

up-to-date is. Allshoes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit uit of in enig opzicht hiermee verband houdt. 

 

Voor alle merken van Allshoes geldt dat deze NIET mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allshoes. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken 

en/of beeldmateriaal van Allshoes wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden. 

Copyright © 2014 Allshoes 

Op alle teksten en beeldmateriaal in dit magazine is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van (delen van) deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allshoes  

is NIET toegestaan. Elk ongeoorloofd gebruik van dit magazine wordt door Allshoes beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Allshoes Benelux B.V.
Telefoon: +31 (0)72 - 540 27 16

Fax: +31 (0)72 - 540 29 57

Correspondentieadres 
Postbus 1022  •  1810 KA Alkmaar  •  Nederland

Bezoekadres, kantoor en showroom
Barnsteenstraat 1a  •  1812 SE Alkmaar  •  Nederland

Handelsregister KvK Alkmaar: nr. 37059274

allshoes.nl
info@allshoes.nl

• Disclaimer •

CorPorATE moViE
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This great story took place on the 7th of July, 2013   

Beringsea, Alaska 44°40 12 N 63°36 36 W.


