LAARZEN OM
IN TE LEVEN
‘Mensen die onze laarzen dragen, willen meestal
niets anders meer. Sommige klanten hebben tien
paar in de kast staan.’Jacqueline en Gert-Hein de
Heer wisten wel dat er een markt zou zijn voor
hun online shop Boots & Woods, maar niet dat het
zo hard zou gaan.

Elegant, duurzaam
en handgemaakt
door Spaanse
ambachtslieden

D

Het populairste model uit de collectie van
Boots&Woods is de All Weather Boot.

De laarzen die exclusief online bij Boots & Woods zijn te bestellen, zijn

verbaasd dat wij alles binnen één dag uit voorraad kunnen leveren.

dan ook heel bijzonder. Ze zien er fantastisch uit, zitten als gegoten en

Daarnaast vinden wij het belangrijk om een band met onze klanten

worden met de hand gemaakt door Spaanse ambachtslieden. Jacque-

te krijgen, juist omdat Boots & Woods een webshop is. Dus wij laten

line en haar man Gert-Hein woonden een aantal jaren in Madrid en

ons zien op diverse kleinschalige publieksbeurzen, zoals in Zeist, Doorn

daar ontdekte Jacqueline de perfecte pasvorm en mooie kwaliteit van

en in het Gooi, tijdens de Sfeerbeurs La Table in Naarden-Vesting. De

de laarzen die daar plaatselijk worden vervaardigd. Ook toen Jacqueline

laarzen gaan naar de klanten met een handgeschreven kaartje en we

alweer enige tijd in Nederland woonde, ging zij vaak terug naar Madrid

hebben een fittingroom te Epe, waar de laarzen op afspraak kunnen

om te winkelen en bracht die bijzondere laarzen mee terug naar Neder-

worden gepast en desgewenst aangepast. Wat betreft de kuitmaat

land. Ook voor steeds meer enthousiaste vriendinnen.

kunnen wij, naast verscheidene brede schacht modellen uit voorraad,

‘Zulke laarzen zijn niet in Nederland te koop,’ vertelt Jacqueline. ‘Zij

de schacht ook op maat laten maken. Wij horen vaak dat onze klanten

worden traditioneel vervaardigd in relatief kleine ateliers, waar het

wordt gevraagd waar zij die prachtige laarzen hebben gekocht – zij zijn

ambacht van generatie op generatie wordt doorgegeven. De laarzen

onze beste ambassadeurs.’

worden gemaakt van de beste leersoorten en met de hand uitgesneden

Het assortiment van Boots & Woods is inmiddels flink uitgebreid en

en genaaid. Het leer wordt zonder chemische middelen op natuurlijk

bestaat niet meer alleen uit modellen die zijn geïnspireerd op de klas-

wijze gelooid. Daardoor behoudt het zijn natuurlijke uitstraling. De

sieke hoge ‘hippische’ Spaanse laars. Er zijn zo’n veertig modellen voor

laarzen verouderen zeer fraai, waardoor zij alleen maar mooier en

dames en heren, maar ook schoenen, tassen en riemen, alles exclusief

comfortabeler worden.’ De zool van de laarzen wordt over de gehele

ontworpen voor en door Boots & Woods. 

leest genaaid, volgens de zogenaamde ‘Goodyear Welt-methode’.
Daardoor zijn de laarzen flexibeler, comfortabeler en duurzamer dan
laarzen met een gelijmde zool. Bij nog maar één procent van alle
schoeisel wordt de zool over de gehele leest genaaid.

Vertrouwen
‘Toen wij ontdekten dat er een markt was in Nederland hebben wij
besloten de laarzen exclusief via het internet te gaan verkopen. Daardoor bereikt Boots & Woods direct een grote doelgroep en kunnen we
de prijzen aantrekkelijk houden omdat er geen groothandel tussen zit,’
vertelt Gert-Hein.
‘Het is met een online shop belangrijk dat je het vertrouwen krijgt van
de consument. Wij verkopen een goed en duurzaam product, de prijskwaliteitverhouding klopt en onze service gaat ver. Mensen zijn echt
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