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Samen hebben we een accountantskantoor, 
dus geen achtergrond in de revalidatiewereld. 
Evengoed zijn we aan de slag gegaan en kwa-
men we met de Jutter op de markt, waarmee we 
naar Support zijn gegaan. De inmiddels alom 
bekende Jutter, met zijn onverwoestbare witte 
kunststofframe, blauwe zitting en grote gele 
ballonbanden, paste net in onze stand. Mensen 
die voorbijkwamen reageerden nogal lacherig. 
Maar al snel kregen we een opdracht voor tien 
strandrolstoelen, bestemd voor het toegankelijk 
maken van de Zeeuwse kust. Inmiddels vind je 
onze producten door heel Nederland en België, 
waardoor veel stranden en natuurgebieden ook 
toegankelijk zijn geworden voor mensen met een 
beperking. En daar zijn we hartstikke trots op! 

We zijn maar een klein bedrijf en alles wat we 
verdienen investeren we in de ontwikkeling van 
onze producten. Naast de oorspronkelijke Jutter 
hebben we ook de Jutter Compact en de Bosrol-
lator. Meer gericht op de particuliere markt heb-
ben we de Jutter Click & Go en voor kinderen de 
Kid-do Click & Go ontwikkeld, een systeem dat 
we in een dag op je handbewogen rolstoel kun-
nen maken, waardoor je er een extra dik voor-
wiel aan kan klikken. Dit, in combinatie met 
dikke banden, die we ook voor iedere rolstoel 
hebben, maakt dat je naar het strand of bos, of 
door de sneeuw kan met je eigen stoel.

Een andere allterrainrolstoel van ons is de Jutter 
Wombat. Nu kregen we regelmatig de vraag of 
we deze elektrisch konden maken, omdat het - 
ondanks de grote banden - toch zwaar duwen 
is, en mensen ook graag zelf willen rijden. Met 
dit in ons achterhoofd zijn we weer aan de slag 
gegaan. Deze Support presenteren we de E-
Wombat. De allterrainrolstoel zelf is nog steeds 
licht en dankzij de zwenkwielen zeer wendbaar, 
maar de E-Wombat is nu voorzien van een joy-
stick, die je zo kan plaatsen dat je zelf kan rij-
den. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de joy-
stick ook achterop geplaatst worden, zodat de 
lopende persoon die mee is kan sturen. We heb-
ben de E-Wombat uitgebreid getest en mensen 
reageren heel enthousiast. Sommigen waren al 
jarenlang niet meer naar het strand of bos ge-
weest en genoten nu weer van een heerlijke wan-
deling, zelfstandig of met familie en vrienden. 
Daar doen we het voor!”

Off the road
met de E-Wombat
“Vijftien jaar geleden ontmoette ik toevallig een man 
in zijn rolstoel op het strand,” vertelt de bevlogen 
strandrolstoelpionier Geert Janssen. “In die periode gingen 
we, mijn broer en ik, met onze moeder van tachtig naar 
het strand in Callantsoog. Gelukkig kon onze moeder nog 
goed uit de voeten. Net na ons arriveerde een familie met 
een oudere man in een rolstoel. We waren stomverbaasd 
toen we zagen dat hij aan het eind van het pad bleef staan 
en de anderen het strand op liepen. ‘Hier moeten we iets 
op bedenken,’ zeiden we tegen elkaar. 
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Geert Janssen: “U bent 

van harte uitgenodigd om 

de E-Wombat of een van 

onze andere producten uit 

te proberen bij onze stand 

07.B079 op Support.”


