
Nieuwe samenwerking tussen AVZK en Vedette Sport uit Lier. 

Vedette Sport is een loopspecialist in Lier die professioneel loopadvies geeft met een 
HD-camera en Footscan om een loopanalyse te maken en zo de 
juiste loopschoenen te adviseren. 

Geert Baetens is eigenaar van Vedette Sport en zelf gepassioneerd hardloper. Naast de 
verschillende marathons die hij gelopen heeft, is Geert nu vooral actief als trailrunner. 
Nieuwe producten worden met gretigheid getest en de opgedane ervaringen worden 
graag en enthousiast gedeeld met de klanten. Als gediplomeerd registersportpodoloog 
van de stichting LOOP blijft Geert helemaal bij als het gaat over loopadvies, 
loopanalyses en loopblessures. 

Vedette Sport is een loopspeciaalzaak in Lier die sporters uit de hele regio tot Turnhout, 
Mechelen, Aarschot en ver daarbuiten weet te bekoren. 

Als loopspecialist kiezen we ervoor om de beste loopschoenen op de markt aan te 
bieden in onze sportwinkel. Hoka One One, Asics, Brooks, Saucony, ON Running en 
Scott zijn de belangrijkste merken van loopschoenen die we verdelen. 

Als specialist in Hoka One One loopschoenen bieden we het grootste aanbod van 
Hoka One One aan in België. Daarnaast kunt u ook steeds bij Vedette Sport terecht op 
deze webshop om Hoka One One en On Running loopschoenen online te bestellen. 

Wij bieden naast de reguliere loopschoenen voor op de weg ook een ruim gamma 
van trailrunningschoenen aan. Door onze ruime ervaring in trailrunning kunnen we u 
dan ook perfect de juiste trailrunningschoenen adviseren. Daarnaast hebben we ook een 
heel gamma aan trailrunning accessoires in de winkel die je helpen bij het overwinnen 
van de lastigste trails. 

De leden van AVZK genieten bij Vedette Sport een korting van 10% op loopschoenen, 
loopkledij en -toebehoren. Deze korting wordt direct aan de kassa verrekend en is niet 
cumuleerbaar met andere kortingen. 

Als welkomstgeschenk hebben wij vanaf 19 november voor elk AVZK lid dat 
loopschoenen bij Vedette Sport komt kopen een GRATIS Jako T-Shirt klaarliggen. 
Actie geldig tot einde voorraad én tot 31 maart 2020. Maximaal één T-Shirt per lid.    
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