
GRATIS  
VOETMETING

 MODE TRENDS 
VOORJAAR 2015

EEN KADO 
VOOR UW  

VOETEN

VOORJAARSCOLLECTIE 2015

ALTIJD LEKKER LOPEN

SMEETS IS AANGESLOTEN BIJ PODO LINÉA,

SAMEN STAAN WIJ VOOR SERVICE EN ADVIES OP MAAT

SMEETS: “MENSEN IN  
ALLE VRIJHEID HELPEN  
BEWEGEN EN SPORTEN”  

IS ONZE MISSIE.



Smeets Loopcomfort: 
VAKMANSCHAP,  

PASSIE EN INNOVATIE

Als familiebedrijf en hulpmiddelenleverancier tonen wij onze 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid naar onze werknemers, 
klanten en ketenpartners al sinds 1906. 

Smeets Loopcomfort is een multidisciplinair kennis- en expertise-
centrum, waar u terecht kunt met élk vraagstuk op het gebied van 
voeten, schoenen en bewegen. Wij helpen u graag hiervoor de 
meest adequate oplossing te vinden. 

Wij zijn actief in Limburg en hebben spreekuren op vele locaties. 
Zo kunnen wij u altijd in de buurt van dienst zijn. 

Assortiment
Karakteristiek voor onze winkel is dat wij maatwerk leveren, met 
als motto: ‘Voor elke voet een passende schoen’. 
Wij gaan immers verder dan de gewone schoenen. Wij verkopen 
dames- en herenschoenen van hoge kwaliteit, waar  aanpassingen 
aan gemaakt kunnen worden. Tevens zijn onze schoenen geschikt 
voor losse voetbedden en steunzolen. Wij vervaardigen producten 
op maat voor bijzondere mensen. Producten gemaakt met 
aandacht en toewijding voor de klant.

Iedere klant heeft zijn eigen ideeën en wensen, en wij proberen 
onze collectie hier altijd zo goed mogelijk op af te stemmen. Bij 
Smeets Loopcomfort zijn we ieder seizoen steeds weer op zoek 
naar modieuze schoenen en mooie materialen.

Service en samerwerking
In ons expertisecentrum vindt u alles onder één dak: schoenen, 
pro- en orthesen, loophulpmiddelen, medische diensten, advies en 
bemiddeling. Wij ontwikkelen onze oplossingen voor mobiliteits-
problemen in nauw overleg met specialisten en artsen uit  
verschillende ziekenhuizen, medische centra en zorginstellingen. 
Daarbij staat u als klant altijd centraal en besteden wij veel 

aandacht aan de actuele schoenmode. 

Door deze nauwe samenwerking kunt u rekenen op zo kort 
mogelijke wachttijden. Daar waar wij u niet kunnen helpen, 
verwijzen wij u graag gericht door naar andere zorgprofessionals. 
Wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt. 
Daarom krijgt u bij Smeets Loopcomfort een vaste behandelaar en 
de mogelijkheid om te wisselen, indien u dat wenst. U bent de 
ervaringsdeskundige van uw ziektebeeld en uw zorgvraag en 
ervaringen staan dan ook steeds centraal in onze behandeling en 
ons advies. 

Heeft u last van uw voeten? Kunt u moeilijk passende schoenen 
vinden? Ervaart u moeilijkheden bij het bewegen? Of wilt u 
gewoon meer weten over onze activiteiten? 

Voor elk vraagstuk, groot of klein, preventie of behandeling,  
kunt u vertrouwen op een deskundig advies en een professionele 
zorgverlening. Meten is weten.
 
Mensen in alle vrijheid helpen bewegen en sporten is onze missie.

Graag tot ziens! 
team  Smeets Loopcomfort

€ 184,95

€ 144,95

€ 169,95

€ 184,95

€ 209,95

Ultiem loopcomfort voor de trendy dame.

Footnotes, het ultieme loopcomfort dankzij de selectie van fijne, soepele 
leersoorten en goed passende leesten

€ 139,95 € 169,95

€ 179,95

€ 179,95

€ 149,95

Perfecte pasvorm door eigentijds vakmanschap.

Schoenen met een perfecte pasvorm voor een gezond voetklimaat. 
Ontdek de dempende werking van de zachte uitneembare voetbedden.

€ 104,95

€ 149,95

€ 169,95

€ 144,95

€ 159,95



BEKIJK ONZE FILM 
OP YOUTUBE

FUN TO KNOW

ALTIJD LEKKER LOPEN

Het voorjaar van 2015 belooft een heel 
leuk seizoen te worden. Waar u in de 
afgelopen seizoenen slechts een paar 
stijlen zag, staat zomer 2015 bol van 
variëteit. Kleur blijft één van de sleutel-
woorden in de mode. 

De mode is casual of romantisch, en gemaakt 
van natuurlijke materialen zoals linnen, 
denim en katoen. Materialen worden 
gemixt, verschillende stoffen worden in één 
kledingstuk met elkaar gecombineerd. 

Stoffen zijn voorzien van streepdessins, 
voornamelijk in aardetinten, die soms 
worden gecombineerd met wit. Draag 
drukke streepdessins in combinatie met uni 
kledingstukken of kies voor een eenvoudig 
dessin om een onrustig beeld te voorkomen. 
We zien ook veel nieuwe materialen die 

door beweging van kleur veranderen en 
3D-effecten door glans of structuur. Er is 
gebruikt gemaakt van mooie stoffen en 
bewerkte materialen met kraaltjes en 
pailletten, waarin we de oude handwerk-
technieken terugzien. 

Wat betreft de schoenen ziet u ook veel 
verschillende materialen. Van mat tot 
glitter, allemaal gemixt in één schoen. Bij 
de schoenen behoren deze materialen in de 
meeste gevallen tot dezelfde kleurgroep. 
Qua type schoenen zien we veel sneakers, 
slip-ons, veterschoenen, pantoffelmodellen, 
ballerina’s, enkellaarsjes, slippers, sandalen 
en platte espadrilles. De leesten zijn zowel 
rond als spits. We zien veel dikke, vaak 
witte, ‘chubby’ zolen op verschillende
manieren terugkomen zoals bij sneakers, 
slip-ons en sandalen. 

KLEUREN:
DAMESMODE: 

Mintgroen is een belangrijke  
trendkleur. Daarnaast zien we 
andere pasteltinten, (blauw, roze 
en geel) oudroze, zwart, wit, 
jeansblauw, koper/roesttinten, 
donkerrood en felle kleuraccenten.

HERENMODE:
Pasteltinten zoals roze en blauw, grijs-
tinten, flamingo, wit, zwart en groen.

KINDEREN:
Kinderen dragen kleding in vrolijke, 
heldere kleuren met een poederachtige, 
gewassen uitstraling die allemaal met 
elkaar kunnen worden gecombineerd.  
Veel gebruikte kleuren zijn: blauwtinten, 
grijs, taupe, geel, roze, beige en zeegroen.

TRENDS

 VOORJAAR 2015 

COLOFON
Teksten: Podo Linéa, Aurora Peters
Ontwerp en druk: Elgersma media bv. 
i.s.m. Podo Linéa. www.elgersmamedia.nl  
Kleding: Mooi ben jij! Lifestylefashion. 
www.mooibenjij.nl

Aan de samenstelling van deze krant is 
uiterste zorg besteed. Niettemin kan het 
incidenteel voorkomen dat een bepaald 
artikel niet (tijdig) voorradig is.  
Model-, kleur- en prijswijzigingen voor-
behouden. Deze krant is een uitgave van 
ANWR-GARANT Nederland B.V.

BALANS

Wanneer schoenen niet goed passen of weinig steun geven 
ontstaan er drukverschillen onder de voet die continu 
opgevangen en gecorrigeerd moeten worden. Hierdoor raakt 
u eerder vermoeid door overbelaste spieren of pezen, maar 
kunnen ook andere klachten ontstaan zoals vervelende 
eeltvorming en pijnlijke likdoorns.

WIJ METEN DE JUISTE LENGTE

De schoen moet aan de voet aangepast worden en niet 
andersom. Daarom staat bij ons, als Podo Linéa-vakspecialist, 
de voet centraal. Dan geven de schoenen u het juiste comfort 
voor optimaal loopplezier.

WIJ METEN DE JUISTE BREEDTE

Wij bieden schoenen in verschillende breedte- en wijdte-
maten, zodat we voor ieder voettype een passende schoen 
hebben. Een goed passende schoen voorkomt vermoeidheid 
en andere lichaamsklachten. 

WIJ LETTEN OP DE JUISTE SLUITING

Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegingsruimte. 
Maar een goed aansluitende en passende schoen op de juiste 
plaatsen is de absolute basis voor een gezond lichaam.

UITNEEMBAAR VOETBED

Bij ons treft u veel schoenen aan met een uitneembaar 
voetbed. Naast het extra comfort bieden deze ook de  
mogelijkheid om ze te wisselen met uw eigen zooltjes. Bij ons 
vindt u zelfs ook veel sandalen met een uitneembaar voetbed!

ONGEDWONGEN PASSEN

In een prettige omgeving kunt u bij ons ongedwongen 
schoenen passen. Wij nemen graag de tijd om u goed te 
kunnen helpen. Klanten waarderen onze uiteenlopende 
service.

GROTE COLLECTIE MODERNE  
COMFORTSCHOENEN

Graag verrassen wij u met onze prachtige collectie modieuze 
comfortschoenen. Schoenen, sandalen en laarsjes die zich 
onderscheiden door een extra goede pasvorm. En deze kosten 
beslist niet meer

ERVAREN EN GOED OPGELEIDE  
MEDEWERKERS

Onze toegewijde medewerkers weten als geen ander dat 
schoenen goed om de voeten moeten passen. Dat is de beste 
garantie voor tevreden klanten. Ze zijn goed opgeleid, 
ervaren, en delen graag hun passie voor mooie schoenen.

SPECIALISME & SERVICE

Kortom, wij hebben ons gespecialiseerd in mooie schoenen 
die vooral ook goed passen. Onze service begint bij uw bezoek 
aan onze winkel door de betrokkenheid van onze medewer-
kers. Kleine aanpassingen, geen probleem.

DUUR?

Onze schoenen zijn niet duur, ze kosten wellicht iets meer 
dan gemiddeld. Een dure schoen hoeft niet de beste schoen 
voor u te zijn. Wij kijken naar uw voeten, uw houding, meten 
uw voeten en luisteren goed naar uw wensen. 

TEVREDEN

Altijd lekker lopen, dat is ons doel. Als u tevreden bent en uw 
verwachtingen overtroffen zijn; daar gaat het om.
U bent van harte welkom voor gratis advies
Een bezoek aan een bij Podo Linéa aangesloten winkel kan 
wel eens een hele verbetering voor u betekenen. Eerlijk advies 
is waar wij voor staan. Kom en ervaar het zelf.

Uw voeten dragen uw lichaam, bij iedere stap, bij iedere wandeling, dag in dag uit, het hele jaar door. Vaak zijn we er 
ons niet van bewust hoeveel inspanning onze voeten leveren. Gemiddeld zet u al snel 8.000 stappen per dag! Veel 
mensen voelen zich vermoeid of hebben pijn in hun voeten, benen of rug. Klachten die vaak grotendeels of geheel 
verholpen kunnen worden door het dragen van de goede en passende schoenen. 

Ongeveer 19% van 
de bevolking krijgt 
jaarlijks te maken 
met voetklachten

STAP BINNEN BIJ PODO LINÉA
Kom eens rustig bij ons binnen en vraag advies. Wij zorgen voor een uitgebreide 
voetmeting en helpen u precies de juiste  pasvorm te  kiezen. Wij beloven; uw voeten 
zullen onze laarzen en schoenen ervaren als een opluchting.

Wist u dat onderzoek 
heeft uitgewezen dat 
88% van alle vrouwen 
schoenen draagt die 
een of twee maten te 
klein zijn. Dit ver-
klaart mogelijk ook 
waarom bijna de helft 
van de vrouwen een 
blessure heeft gehad, 
veroorzaakt door  
hun schoenen.

TOEN MIJN VOETEN WERDEN OPGEMETEN, 

KWAM IK ERACHTER DAT MIJN LINKERVOET  

EEN HALVE MAAT GROTER IS DAN  

MIJN RECHTERVOET!

SELENA (41)

BIJ MIJN PODO LINÉA WINKEL WETEN ZE  WAAR ZE HET OVER HEBBEN. OUDERWETSE SERVICE EN VAKMANSCHAP WAAR JE OP  
KUNT VERTROUWEN.

PETER (65)

IK BEN ALTIJD WEL EEN 
TIJDJE ZOET MET KIJKEN 
EN PASSEN, ER IS OOK 

ZOVEEL KEUS. MIJN MAN 
VINDT HET NIET VER-
VELEND  OM MEE TE 

GAAN. HIJ LEEST OP ZIJN 
GEMAK EEN KRANT MET 
EEN LEKKERE KOP KOFFIE 
IN DE WINKEL TERWIJL IK 

GEHOLPEN WORD.

DINY (61)

IK VIND HET EEN FIJN IDEE DAT  MIJN STEUNZOLEN IN BIJNA ALLE SCHOENEN PASSEN.
KARIN (52)

MIJN NIEUWE SCHOENEN PASSEN PERFECT  

EN LOPEN ONTZETTEND FIJN. IK HEB MINDER 

LAST VAN MIJN RUG EN VOEL MIJ EEN  

FITTER EN ENERGIEKER!

JEROEN (45)
IK HEB GRAAG GOEDE SCHOENEN, VOOR  

MIJ EN VOOR MIJN KINDEREN. JUIST VOOR  

HEN, ZODAT ZE LATER GEEN LAST KRIJGEN  

VAN HUN VOETEN OF RUG. 

NATASCHA (33)

TEGENWOORDIG ZIEN  
COMFORTSCHOENEN ER  

HARTSTIKKE HIP UIT.  
“WIE MOOI WIL ZIJN  

HOEFT GEEN PIJN  
TE LIJDEN!”

ESTHER (37)

*  
Een gemiddelde voet transpireert 1  
borrelglaasje per dag.

*  
Heel vroeger droegen mannen net  
als vrouwen hakken!

Scan de QR code met 
je  telefoon en bekijk 

onze film.



Door Aurora Peters

Met gehaaste tred komt hij aanlopen. Marc 
Teunissen, het brein achter schoenenmerk Piedi 
Nudi. Het merk waarvan de naam ‘blote voeten’ 
betekent, werd in 2011 gelanceerd en maakt nu al 
deel uit van de voorhoede van de schoenen
verkoop. Ook in dit milde najaar waarin veel 
consumenten ervoor kiezen om nog even op hun 
oude sneakers te blijven lopen, verkoopt Piedi 
Nudi bovengemiddeld. 

Teunissen heeft het dus druk. Heen en weer reizen 
van Nederland naar Italië, waar de hoofdzetel van 
zijn fabriek huist en dan ook nog de rest van de 
wereld in de gaten houden. “Ik moet constant op de 
hoogte zijn van wat er in de modesteden zoals 
Londen, Parijs en Kopenhagen gebeurt, maar wil ook 

weten waar de mensen in Nederland behoefte aan hebben. Ik 
let daarom niet alleen op de laatste modetrends, maar praat 
met zoveel mogelijk winkelpersoneel,” vertelt Teunissen.  
“We hebben in onze fabriek inmiddels een geheel eigen stijl 
ontwikkeld, maar dat handschrift moet goed worden 
doorgetrokken in ons comfortmerk Piedi Nudi.”

Hoewel de schoenen van Piedi Nudi tot het comfortsegment 
behoren, misstaan de collecties niet in de altijd vluchtige 
modewereld. “Ik kom zelf uit de modewereld en het viel mij op 
dat comfortschoenen altijd zo oubollig zijn, terwijl iemand van 
50 of 60 zich helemaal niet zo hoeft te voelen,” legt Teunissen 
uit. “Wij hebben een merk gecreëerd dat iedereen kan blijven 
dragen.” Piedi Nudi schoenen hebben kenmerken die 
vergelijkbaar zijn met typische comfortschoenen. De leesten 
zijn aangepast en ze hebben een andere fitting dan een 
modeschoen. Ook hebben ze een uitneembaar voetbed zodat er 
steunzolen in passen en er is extra gelet op de verstelbaarheid 
van de schoen. Toch is er wel een verschil met de merken die 

puur en alleen tot het comfortsegment behoren. “Kijk, we zijn 
wel een modisch comfortmerk,” reageert Teunissen. “Omdat  
we met de mode mee gaan, kunnen we niet in meerdere 
breedtematen of in halve maten werken. Die kosten zijn enorm 
hoog en wij willen constant blijven vernieuwen. We kunnen 
niet meerdere seizoenen met dezelfde vormen werken, omdat 
wat vandaag hip is, morgen weer totaal anders kan zijn.”

Teunissen, met halflang jongensachtig haar en een paar soepel 
ogende leren laarzen aan zijn voeten is in feite het evenwicht 
tussen de bruisende modewereld en de wereld van de 
comfortschoen. “Ik ben pragmatisch, maar heb wel een sterk 
onderbuikgevoel. Ik laat de creatieve mensen uit ons team 
maken, maken en nog eens maken totdat de tijd gaat dringen 
en ik echt de knoop moet doorhakken. Als iedereen in het team 
behalve ikzelf voorkeur heeft voor een bepaald soort schoen 
kunnen zij hoog of laag springen. Dan gebeurt het gewoon niet.” 
Wat dat onderbuikgevoel precies is en hoe hij zijn beslissingen 
maakt, is voor Teunissen moeilijk onder woorden te brengen. 
“Eigenlijk is mijn grote kracht dat ik heel gemiddeld ben,” 
probeert hij. “Als ik alles zou overlaten aan de Italiaanse 
ontwerpers zou ik een totaal onverkoopbare collectie krijgen. 
Maar als ik helemaal zou uitgaan van de agenten uit het 
comfortsegment wordt de collectie heel saai en ouderwets. Ik 
ben eigenlijk de balans daarin. Het zijn modische schoenen voor 
een hele brede doelgroep waar mensen ook echt goed op 
kunnen lopen.” 

Hoe de toekomst van Piedi Nudi eruit komt te zien weet 
Teunissen nog niet. “We willen in elk geval vooruit en misschien 
nog modieuzer worden,” zegt hij. “Afhankelijk van waar de 
consument aan toe is natuurlijk. Maar goed, alles wat ik nu zeg 
kan over een maand weer anders zijn. We letten op elk detail 
en schuiven de beslissing zo lang mogelijk vooruit totdat ik de 
laatste informatie van de markt heb.”

PIEDI NUDI: SCHOENEN WAARIN MODE  
EN COMFORT SAMENKOMEN

Comfortschoenen met perfecte ondersteuning. 

Het Duitse merk Waldlaüfer staat voor bijzonder goed voetgefocust-comfort en hoogwaardige materialen en stevigheid en innovatie. 
De schoenen van Waldlaüfer, instapper of veterschoen, hebben veelal een degelijke en vrouwelijke uitstraling.

Waldläufer keeps 
              you walking

€ 114,95

€ 114,95

€ 114,95

€ 99,95

€ 114,95

Optimale schokdemping, probleemloos lopen op Soft-Air.

Kwaliteitsschoenen met een speciaal ontwikkelde soft-air tussenzool. 
Loop aangenaam zacht en ontlast uw spieren, rug en gewrichten.

€ 139,95

€ 84,95€ 194,95

€ 174,95

€ 179,95

Pittig en trendy design met subliem draagcomfort.

Schoenen gemaakt van speciaal bewerkte Italiaanse leersoorten in combinatie met ingebouwd 
comfort-element voor een subliem draagbaar design.

€ 139,95

€ 169,95

€ 149,95

€ 149,95

€ 174,95



www.podolinea.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur.
zaterdag 10.0016.00 uur.
Spreekuur uitsluitend volgens afspraak.
GRATIS PARKEREN

Lissabonlaan 10, 
6135 LE Sittard 
T 046  474 64 51
info@loopcomfort.nl

Wij verkopen o.a. de volgende merken:

www.loopcomfort.nl

Altijd de juiste kwaliteit.

Meindl bezit het unieke vermogen om klassieke traditionele produktiemethoden te behouden 
en daarnaast toch te blijven innoveren met de nieuwste technieken en materialen. 

€ 199,95

€ 169,95 € 179,95

€ 174,95€ 189,95


