
Een zool is nooit zomaar een zool, vaak wordt er aan zolen gedacht als men klachten 
heeft in de voet, de voet is immers de basis voor het functioneren van het lichaam op de 
fiets. Een zool kan dienen om uw voetproblemen tijdens het fietsen op te lossen, maar 
men kan ook een zool kiezen om de prestatie te verbeteren.  
 
Om de werking van zolen beter te kunnen begrijpen moeten we eerst wat meer weten 
over de voet. De menselijke voet en enkel is een ingewikkelde samenstelling van 26 bot-
jes , 33 gewrichten en meer dan 100 spieren, pezen en ligamenten. Daarbij komt nog dat 
de lengte van de botjes niet alleen per persoon maar ook nog eens per voet kunnen ver-
schillen. Met als gevolg dat de gewrichtjes ook niet allemaal op dezelfde plaats/hoogte 
zitten. Hierdoor komt het vaak voor dat bijvoorbeeld een lengte voetmaat 41 de gewricht-
jes op een andere positie liggen dan bij een andere voet. Vergelijk uw voeten maar eens 
met iemand anders die ook dezelfde voetmaat heeft, diegene heeft bijv. langere of korte-
re tenen, wat als gevolg heeft dat de gewrichtjes op een iets andere plaats zitten waar-
door de zool dus ook iets verandert. Daarnaast hebben we nog de verschillende voet     
types, holvoet, platvoet ……………Welke allemaal een andere ondersteuning nodig hebben. 
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Wielrenzolen 
Custom made for 

you 
Vanaf € 80,- 



Ondersteunende zool, 

Een goede ondersteunende zool is een zool die de hele voet ondersteund in zijn natuurlij-
ke houding, vaak van een wat zachter materiaal zodat er geen drukplekken ontstaan.  

Deze zool is vooral comfortabel. Wanneer men deze zool bijvoorbeeld aanschaft voor een 
vermoeide voet kan deze zool prima zijn werk doen, en zitten vaak beter dan de zolen die 
de fabrikant in de schoen doet. Echter dient de standaard zool wel geschikt te zijn voor 
uw voettype en voor uw voetmaat.  Wanneer er in een ondersteunende zool een aanpas-
sing wordt gedaan  bijvoorbeeld een verhoging of versteviging praten we niet meer over 
een ondersteunende zool maar een corrigerende zool. 

 

Corrigerende zool. 

Een corrigerende zool zal zoals de naam al zegt de voet corrigeren, dit is bijvoorbeeld no-
dig bij een stekende pijn in de voorvoet, slapende voet, tintelingen enz………..   dit wordt 
veelal veroorzaakt door een zenuwbeklemming. Het is dan de bedoeling dat de vorm van 
de zool het gewricht zo gaan beïnvloeden dat de beklemming wordt opgeheven. Echter  
zitten er in de voet 33 gewrichten en is het een puzzel om erachter te komen welk ge-
wricht de veroorzaker is van de pijn.  En wanneer de oorzaak is gevonden moet bepaald 
worden hoe dit probleem opgelost moet worden, tenslotte wil je niet de hele voet corrige-
ren maar alleen de oorzaak opheffen. Bij de meeste standaardzolen kiest men ervoor om 
een algemene brede correctie toe te passen welke prima werkt. Echter dient de correctie 
dan wel op de juiste plaats te zitten, anders worden de gewrichten in de voet verkeerd 
belast en ontstaan daar na verloop van tijd weer andere problemen.   

 

Custom made zolen . 

De beste zooloplossing is de geheel op maat gemaakte zool, welke niet alleen de gehele 
voet ondersteund (dus geen drukplekken), de voet stuurt (voor een optimale krachtsover-
brenging naar de pedalen) en op de juiste plek corrigeert en dan ook nog eens zo dun is 
dat hij in elke wielrenschoenen past 



Het aanmeten van custome made zolen, 

Wij maken een verschil tussen comfortzolen (geheel ondersteunend) en corrigerende zo-
len, echter worden al onze zolen op speciaal op uw voet gemaakt.  

 

Belangrijk bij het aanmeten van corrigerende zolen is het podologisch onderzoek, men 
moet n.l eerst vaststellen wat de oorzaak van de klacht is. Dit onderzoek bestaat uit een  
functie onderzoek van de voeten,  het maken van een afdruk in schuimdoos, een voet-
scan, voetdruk analyse  evt. aangevuld met een echo en afhankelijk van de klacht is het 
misschien nodig om even naar de rug te kijken.  

Aan de hand van deze gegevens wordt er een zoolplan gemaakt en wordt de zool voor u 
vervaardigd. Na een week kan deze zool opgehaald worden. De zool is dan nog niet afge-
dekt zodat eventuele correcties kunnen worden aangepast of toegevoegd. Bij het afhalen 
van de zolen wordt u gevraagd om uw fietsschoenen, fietskleding en fiets mee te nemen 
zodat de zolen perfect in uw schoenen gemaakt kunnen worden en de zolen getest kun-
nen worden terwijl u fietst. 

Want wil je de functie van de zool optimaal benutten dan moet er ook gekeken worden 
naar de afstelling van de schoenplaatjes, dit omdat afhankelijk van de correctie de  posi-
tie op de fiets iets kan veranderen.  

 

 



Zijn geheel op maat gemaakte zolen veel duurder? 

Zoals u ziet neemt een podologisch onderzoek, aanmeten, maken en afhalen van de zo-
len (afhankelijk van de klacht) toch wel wat tijd in beslag. Onderzoek en aanmeten +/- 1 
uur , zolen maken +/- 1 week en afhalen, pas maken en controleren van de zolen 30 min.  
Het geen de zolen natuurlijk duurder maken, maar wanneer men geen voetklachten 
heeft kan men ook volstaan met alleen aanmeten van de zolen. dit scheelt aanzienlijk in 
de prijs.  

• Aanmeten custome made thermoplastische zolen vanaf € 55,- 

• Aanmeten custome made carbon zolen vanaf € 110,- 

• Podologisch onderzoek en aanmeten custome made corigerende zool € 175,- totaal. 

Onze custome made zolen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende 
zorgverzekering. 
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