
WELKE TYPEN VOETBALSCHOENEN ZIJN ER?

Heb je nieuwe voetbalschoenen nodig? Je zult merken dat er genoeg keuze is. Allerlei merken vechten om je aandacht met �itsende kleuren en 
modellen die je favoriete spelers dragen. Maar het belangrijkste is om eerst goed na te denken waarvoor je de voetbalschoen gaat gebruiken. Een 
verkeerd type voetbalschoen kiezen zorgt niet alleen voor verminderde prestaties, een verkeerde schoen vergroot ook de kans op blessures. Met te 
lange noppen op een zacht veld spelen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je been vast komt te zitten en je knie verdraait. Met te korte noppen 
glijd je weer makkelijk uit wat allerlei blessures tot gevolg kan hebben. Bovendien kan de levensduur van de schoen drastisch afnemen bij een foute 
keuze.

WELKE TYPEN VOETBALSCHOENEN BESTAAN ER?
We noemen hier de vijf belangrijkste:

Firm Ground (FG)
Dit is de voetbalschoen die het dichtst bij een allround schoen komt. De noppen van een Firm Ground schoen zijn vaak langwerpig of rond zodat een 
goede grip ontstaat op natuurlijk gras. De keuze tussen ronde of langwerpige noppen is voornamelijk een persoonlijke keuze, het hangt er vanaf wat 
je prettiger vindt voetballen. De noppen (tussen de twaalf en vijftien in aantal) zitten vast aan de zool waardoor ze niet vervangen kunnen worden.

Soft Ground (SG)
Een voetbalschoen die gemaakt is voor natte en zachte velden. De soft ground voetbalschoen maakt gebruik van langere metalen schroefnoppen 
(meestal tussen de zes en acht in aantal.) Door de stroefheid van het metaal en de lengte van de noppen glijd je minder snel weg. Dat kan net het 
verschil maken op een cruciaal moment in de wedstrijd. Een nadeel van dit type schoen is dat de stabiliteit door het lage aantal noppen minder is. De 
soft ground schoen is vooral populair bij keepers.

Turf (TF)
Turf kicksen hebben veel en kortere noppen vergeleken met reguliere voetbalschoenen. Deze voetbalschoenen zijn vooral bedoeld voor voetbal op 
harde ondergronden. Denk hier aan bepaalde soorten kunstgras, gravel maar ook bevroren velden. Door het grote aantal noppen behoud je beter 
grip op een hardere ondergrond en glij je minder snel uit.

Arti�cial Ground (AG)
Voetbal op kunstgras is in opkomst. De arti�cial ground voetbalschoenen zijn speciaal gemaakt voor het spelen op kunstgras. De noppen zijn vrij 
kort, hebben een andere vorm en positionering zodat je niet vast komt te zitten op het wat stroeve kunstgras. Ook deze voetbalschoenen hebben 
een groter aantal noppen (soms wel tot 25). Een belangrijk pluspunt van de arti�cial ground schoenen is dat de zool speciaal is gemaakt om slijtage 
door het kunstgras tegen te gaan.

Indoor (IN)
Een aparte categorie vormen de indoor voetbalschoenen. Indoor voetbal speel je in een zaal met een houten of kunststof vloer. Voetbalschoenen 
met normale noppen zouden deze vloeren meteen beschadigen. Vandaar dat indoor schoenen een platte zool hebben met een lichte kleur zodat er 
geen strepen op de vloer ontstaan. Grip krijg je doordat de zolen een patroon hebben. Heel soms hebben indoor schoenen een klein aantal, zeer 
korte, rubberen noppen rond de bal van de voet.

BOVENMATERIAAL
aast de zool en het soort noppen bestaan er ook nog verschillen in het bovenmateriaal van de voetbalschoen. Tegenwoordig bestaat het merendeel 
van het assortiment uit synthetische voetbalschoenen. Synthetische kicksen zijn makkelijk in het onderhoud en ze kunnen beter tegen voetbal in 
regenachtig weer.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LEREN VOETBALSCHOENEN?
Allereerst ademen leren kicksen, wat beter is voor je voeten. Leren voetbalschoenen zijn soepel en vormen zich naar je voeten waardoor ze comforta-
beler zitten. Bovendien is het contact met de bal subtieler wat op een hoger niveau steeds meer van belang is. Een nadeel van leren voetbalschoe-
nen is dat ze minder goed tegen vocht kunnen en je moet ze regelmatig onderhouden. Dat betekent goed schoonmaken en af en toe invetten.


