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SERIE FAMILIEBEDRIJF

Steunzolen, korset en
kunstbenen
Goed bewegen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Daarom maken ze bij Smeets Loopcomfort in Sittard hulp-
middelen die mensen daarbij helpen. Zoals orthopedische
schoenen en braces.

DOOR MONIQUE EVERS

Pino van Sesamstraat zocht ooit een joekel van een schoen. Zodat
hij vlak voor Sinterklaas flink wat snoep kon vangen. Bij Smeets
Loopcomfort in Sittard keken ze er nauwelijks van op. Een schoen
voor ’s lands meest bekende vogel? Natuurlijk. Het werd een sti-
jlvolle bruine herenschoen maatje 172.

Edith König en Thijs Smeets in hun fabriek (midden). Links de winkel in Voerendaal in 1925, rechts een
advertentie uit 1925.
© Rob Oostwegel

SITTARD|

http://media.cdn.pagesuite.com/articles/9af29cb7-7636-4b1d-8f45-d276af718648/2018-08-29/image-e5069792-a9ec-11e8-bd95-7be8d344be9c-45b13e52-a9df-11e8-8f80-ca6a1e06d664.jpg


29-08-18 07)35De Limburger

Pagina 2 van 4http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=991cbcf4-cfd6-46ad-b52a-8a1ec5c822b1

Pino’s formaat schoen was echter wel uitzonderlijk. Normaal
gesproken richt het bedrijf van Thijs Smeets en zijn vrouw Edith
König zich vooral op oplossingen om het bewegen te verbeteren.
Van eenvoudige steunzolen tot orthopedische schoenen, sport-
braces, kunstbenen en korsetten. „Maar net zo goed helpen we
mensen met een extreem smalle voet die graag mooie schoenen
dragen. Dan is er medisch niks aan de hand maar is het wel heel
irritant als je geen passende schoenen kunt vinden en steeds uit je
schoenen glipt”, legt ze uit.
Op de hoofdvestiging Sittard werken 45 mensen, bij de nevenves-
tiging in Dongen nog eens 23. De specialisten van Smeets zijn
door de hele provincie te vinden bij ziekenhuizen, zorginstellingen
en op eigen locaties. Per jaar helpt Smeets zo’n tienduizend
klanten.

Een dolfijn op je schoen of een foto van Frans Bauer? Ook
dat kan.
THIJS SMEETS

Alle producten en hulpmiddelen worden van begin tot het eind in
Sittard gemaakt. Van het aanmeten, het gipsen, het ontwerp tot
het maken van het eindproduct. Dat proces duurt één tot negen
weken. „Tussendoor moet er geregeld gepast worden natuurlijk.
Soms duurt het wat langer omdat wonden nog moeten genezen,
want een deel van onze klanten wordt begeleid door een heel
medisch specialistisch team.”

Zwemflippers
Thijs Smeets ziet het ambacht en nieuwe technieken hand in hand
gaan: 3D en allerlei scantechnieken. Dat vindt hij mooi. „Kom
maar met een hulpvraag. Dan bedenken en maken wij een
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passende oplossing”, klinkt het enthousiast. Ook maakt hij schoe-
nen in alle mogelijke kleuren en leersoorten. Een dolfijn op je
schoen of een foto van Frans Bauer? De orthopedisch schoentech-
nicus van Smeets kijkt niet snel ergens meer van op.
Voor Thijs kan het niet gek genoeg. Ooit maakte hij zwemflippers
voor een man zonder onderbenen die dolgraag met zijn zoon wilde
zwemmen. Nieuwste experiment is een stijlvolle damesschoen van
vissenleer. Ooit gezien op een beurs en gedacht waarom zou je er
geen schoenen van kunnen maken? Zo’n uitdaging gaat hij maar
al te graag aan. Want zo’n schoen van het velletje van de zeeduivel,
blijft dat wel mooi? „Je moet er toch niet aan denken dat die
schoen na een paar maanden gaat uitlopen.”
Smeets Loopcomfort startte vier generaties geleden, in 1906, met
de overgrootvader van Thijs, Frans Hubertus Smeets. Nadat hij
het vak van maatschoenmaker in Duitsland had geleerd, begon hij
een zaak in Voerendaal. Nette, eenvoudige herenschoenen voor
moeilijke voeten. Later kwamen daar de mijnschoenen, een voor-
loper van de veiligheidsschoenen, bij.
De opa van Thijs, Sjef Smeets nam, samen met broer Guus, de
zaak over. Guus richtte zich op de confectieschoenen en opa Sjef
koos voor het orthopedisch schoeisel. „Werk was er genoeg in de
tijd. Polio stak de kop op en de Tweede Wereldoorlog had heel wat
verminkte voeten veroorzaakt.”
Ook de volgende generatie, die van vader Jo, leerde het vak in
Duitsland. Hij runde, samen met zijn broer Frans de zaak. Frans
in Kerkrade, Jo in Geleen. „Mijn vader hield spreekuur in het
ziekenhuis in Sittard. Daarnaast hielp hij mee met het opzetten
van een vakopleiding voor orthopedische schoentechniek, eerst in
Roermond, later in Den Bosch en tegenwoordig zit deze opleiding
in Utrecht.”

Vanzelfsprekend



29-08-18 07)35De Limburger

Pagina 4 van 4http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=991cbcf4-cfd6-46ad-b52a-8a1ec5c822b1

Kleine Thijs groeide op in de werkplaats, tussen geuren van leer
en lijm. Met een schortje en een hamertje knutselde hij mee. Zijn
vader runde de fabriek, zijn moeder deed de administratie en was
pedicure. „Dat ik na de middelbare school naar de opleiding voor
orthopedisch schoentechnicus zou gaan was vanzelfsprekend.
Nee, we hebben eigenlijk nooit andere opties besproken.” En net
zo vanzelfsprekend belandde Thijs Smeets in de zaak. Hij nam
steeds meer taken van zijn vader en oom over. Vader Jo ging zo’n
twintig jaar geleden met pensioen. Nog elke twee weken komt hij
hier naar de pedicure en de zaak interesseert hem nog altijd
enorm. Niet veel later vertrok ook oom Frans. Een mooi moment
voor Edith om in de directie te stappen.
In 2005 bouwde het echtpaar een nieuwe zaak op het bedrijven-
terrein bij het Fortunastadion in Sittard. Behalve de fabriek is hier
ook de winkel met allerlei schoenen geschikt voor inlegzolen.
De vijfde generatie Smeets Loopcomfort, staat die al klaar? Thijs
en Edith zijn er niet mee bezig, zeggen ze. Hun drie kinderen, nu
13, 15 en 17, zijn nog niet zover. „Ze moeten vooral zichzelf on-
twikkelen en hun eigen weg kiezen. We zien het wel”, zegt Edith.
Aan het eind van het gesprek moet Thijs Smeets nog even wat kwi-
jt. ,,Weet je trouwens waar ik nu aan werk? Schoenen met zelf-
strikkende veters. Een klant zei tegen mij: Thijs je geeft mij altijd
schoenen met klittenband vanwege mijn reuma maar ik heb er-
gens gezien dat er schoenen bestaan met veters die zichzelf kun-
nen strikken. Dat wil ik ook. Dus ben ik voor haar aan het uit-
zoeken wat de mogelijkheden zijn. Want het zou toch fantastisch
zijn als wij die schoenen voor haar zouden kunnen maken.”


