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SAMENVATTING

Op maandag 7 maart kreeg NIMCO CEO Max Krol de Gouden Schoen Award uitgereikt voor het

Xsensible Stretchwalker concept op de C.A.S.T. in Nieuwegein. Afgelopen jaren wist het

Nederlandse merk de comfortschoen hip te maken met een oeroud Japans concept. De Xsensible

Stretchwalker comfortsneaker is gebaseerd op de Japanse Ippon-ba geta sandaal. Deze

comfortsneaker heeft een blokje onder de zool dat ervoor zorgt dat de drager in haar natuurlijke

houding staat en loopt. De prijs werd uitgereikt door schoenontwerper Jan Jansen. NIMCO en Jan

Jansen komen beide uit Nijmegen. Deze winter zal Xsensible samen met de ontwerper een

eigenzinnige collectie op de markt brengen.

N IEUWEGEIN – Op maandag 7 maart kreeg NIMCO CEO Max Krol de Gouden Schoen Award
uitgereikt voor het Xsensible Stretchwalker concept op de C.A.S.T. in Nieuwegein. Afgelopen
jaren wist het Nederlandse merk de comfortschoen hip te maken met een oeroud Japans
concept. De Xsensible Stretchwalker comfortsneaker is gebaseerd op de Japanse Ippon-ba
geta sandaal. Deze comfortsneaker heeft een blokje onder de zool dat ervoor zorgt dat de
drager in haar natuurlijke houding staat en loopt. De prijs werd uitgereikt door
schoenontwerper Jan Jansen. NIMCO en Jan Jansen komen beide uit Nijmegen. Deze winter
zal Xsensible samen met de ontwerper een eigenzinnige collectie op de markt brengen.

‘Consumenten willen geen pijn meer aan hun voeten, ze willen een schoen waar ze blij van worden.
Het is een stijlvolle wellness schoen die echt iets doet voor de drager. Deze award is voor ons een
teken dat niet alleen consumenten maar ook de schoenenbranche blij wordt van dit concept,’ vertelt
een trotse Max Krol die vanaf dag 1 in het concept gelooft. Grondlegger was de Japanner Tetsuya
Nosaka, die ook bij de uitreiking aanwezig was. Hij zag dat het oeroude Japanse schoenenconcept
vertaald kon worden naar een moderne schoen. De Xsensible Stretchwalker met het blokje onder de
zool is niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen en in Azië een succes.

Samenwerking Jan Jansen
Tevens kondigde Xsensible aan samen met Jan Jansen een schoenencollectie te lanceren
aankomende winter. De bekende Nederlandse ontwerper en Xsensible willen schoenliefhebbers de
perfectie combinatie van design en comfort bieden. De collectie zal bestaan uit 6 kleurrijke en



eigenzinnige modellen.

Achtergrondinformatie de C.A.S.T. 
In de C.A.S.T. (Centrum voor Accessoires, Schoenen en Tassen) reikt ANWR-GARANT, de
Nederlands grootste inkoopcombinatie uit de schoenenbranche, de Gouden Schoen Award uit aan
een bedrijf dat een bijzondere prestatie levert binnen de schoenenbranche. Dit gebeurt tijdens de
I.S.L.N (De Internationale Schoenen en Lederwarenbeurs Nederland), een jaarlijkse beurs in
Nieuwegein waar merken hun nieuwe collecties presenteren.

Over NIMCO 
NIMCO is opgericht in 1904 en is een afkorting van NIMweegse Combinatie. Al meer dan 110 jaar
heeft NIMCO één missie: mensen blij maken met de perfecte schoen. Onderzoek en ontwikkeling zijn
daarom een van de belangrijkste speerpunten in het bedrijf. Het hoofdkantoor van het familiebedrijf is
gevestigd op het groene landgoed De Wijchert. In het kasteel dat als kantoor dient werken 25
mensen die zich dagelijks bezighouden met R&D, inkoop en marketing. Familiebedrijf Nimco werd in
1968 door de familie Krol overgenomen van de familie Verschuur en Van Loon. In Nijmegen en
omgeving is NIMCO al generaties lang een begrip. In de huidige fabriek in Portugal, in de regio
Porto, werken ongeveer 135 medewerkers die gespecialiseerd zijn in het maken en ontwikkelen van
orthopedische schoenen. De Xsensible collecties en de Xsensible Stretchwalker collecties worden in
zes fabrieken in diezelfde regio in licentie, exclusief voor NIMCO geproduceerd. Kijk voor meer
informatie op www.nimcomade4you.com en www.xsensible.com.

NIMCO website
http://www.nimco.com
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OVER XSENSIBLE STRETCHWALKER

Sinds de oprichting van de Nimco Schoenfabriek in 1904 heeft het bedrijf altijd vanuit de regio Nijmegen
geopereerd. Later gevestigd op landgoed de Wychert werkt dochtermaatschappij The Sensible Shoe Company
gestaag aan haar missie, namelijk de meest comfortabele schoenen van de wereld te ontwikkelen. Iedere voet
heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die
individuele eisen stelt bij de keuze van een schoen. Juist voor die persoon ontwerpen wij schoenen die
vakmanschap, ultiem comfort en stijl uitstralen. Dat doen wij middels ons speciale ingrediënt: de Xsensible
Inside® technologie. Xsensible Inside® staat voor bi-stretchleder. Een gepatenteerde technologie die we zelf
hebben ontwikkeld. Waar we in geloven en uitermate trots op zijn.
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