
 
 

 
 

BLUE SUEDE SHOES 
 
 
 
Het wordt nu echt kouder en met veel van mijn klanten zoek ik nu zomer- en winterkleding uit.  
We nemen we de schoenen dan meteen mee.  En over schoenen stelde Wendy mij deze vraag:  
 

‘Graag zou ik tips ontvangen over hoe je het handigst je schoenen kunt ordenen. Hoe krijg je zoveel 
mogelijk schoenen in een kast?’ 
 

Een prima vraag. Die ik iets anders benader: Hoe berg je je schoenen zodat ze niet uit de kast vallen 
en je ze makkelijk kunt pakken? Tijd om de stoute schoenen aan te trekken en een aantal adviezen te 
verzamelen. En zoals altijd: Haal eruit wat er voor je inzit en doe er je voordeel mee! Komen ze: 
 
1. Alle schoenen verzamelen! 
Voor je begint: maak een stuk van de vloer vrij. Want voor het uitzoeken van schoenen heb je flink 
wat ruimte nodig. Vervolgens ga je aan de slag:  

• Verzamel echt ál je schoenen, slippers, sandalen en laarzen van overal: de gang, bijkeuken, 
buiten, uit de kasten. En misschien heb je nog ergens een doos met schoenen staan? 

• Zet alle schoenen en laarzen in paren bij elkaar. Maak meteen een scheiding tussen zomer en 
winterspul. 

 
2. Voorsorteren 
Tijdens het neerzetten in paren kun je meteen voorsorteren:  

• Heb je van een schoen maar een exemplaar? Zijn er schoenen stuk en niet meer te repareren? 

• Maak een zak voor deze schoenen, die gooi je weg of je stopt ze in de textielbak voor recycling. 
 
3. Uitzoeken en passen maar!  
Nu is het tijd om elk paar schoenen eens goed te bekijken, te passen én een beslissing te nemen.  
Stel jezelf daarbij de volgende vragen: 
 

Word ik nog blij van deze schoenen? Ja = zet ze apart 
Nee = meteen in de zak voor de 
kringloop/verkoop of in de zak voor weg  

Pas ik deze schoenen nog? En zitten ze écht 
lekker? Krijg ik die laarzen nog goed dicht? 

Ja = zet ze apart 
Te klein of te groot = meteen in de zak voor de 
kringloop/verkoop of in de zak voor weg 

Passen de schoenen bij de kleding die ik nu 
draag? Passen de schoenen bij deze levensfase? 

Ja = zet ze apart 
Nee = meteen in de zak voor de 
kringloop/verkoop of in de zak voor weg 

Zijn de schoenen prachtig maar zitten ze niet?  Ja = meteen in de zak voor de kringloop/verkoop 
of in de zak voor weg 

 

Feitje Waarom passen schoenen (in ene) niet meer? Bij het ouder worden zakken onze voeten iets 
uit. Dat betekent dat onze voeten soms een maat groter en ook breder kunnen worden.  
Dit gaat niet meer weg. Probeer je voeten dan niet in je oude schoenen te krijgen: die blijven knellen!  
Investeer dan in schoenen die lekker zitten én mooi staan.  
 



 
4. Selectie maken  
Als het goed is heb je nu alle schoenen waar je blij van wordt en die lekker zitten apart gezet.  Ga nu 
nog een keer door je schoenen heen: 

• Hoeveel paar (zwarte/witte) sneakers heb je nodig?  

• Draag je alle flatjes en flip flops echt volgende zomer?  
• Loop je nog op zulke hoge hakken? En hoeveel hoge hakken heb je nodig? 

Je begrijpt het al. We komen bij de kernvraag: Hoeveel schoenen heb je nodig én kun je ze kwijt? 
 
5. Pas ’t nog in de kast? 
Nu heb je alleen de mooiste en beste schoenen over. Gun je schoenen dan ook een mooie plek waar 
je ze makkelijk kunt pakken. Hierbij de tips voor het opbergen van je schoenen:  

• Schoenen die je dagelijks draagt mogen best in de gang of (bij)keuken. Dan is een laag ladekast 
genoeg. Voor de kinderen kun je een eigen schoenenmand in de gang zetten. 

• Hang laarzen op of houd ze (met de schachten opgevuld!) in de doos. 

• Weinig ruimte? Schoenen voor volgende seizoen kunnen in een afsluitbare bak of 
schoenenorganizer onder je bed of onder in de kast. Kijk eens bij De Opbergspecialist voor 
opberg- en ophangmogelijkheden.  

• Meer ruimte? Overweeg dan een hoge(!) vakkenkast waar je al je schoenen direct kan zien. 
 
6. Verkoop tips 
Het (online) verkopen van schoenen kost tijd en energie: foto’s maken, uploaden, reacties bekijken, 
schoenen versturen, of laten halen en afrekenen. Dus kijk eerst even op internet:  

• Hoeveel van dit soort schoenen wordt er aangeboden? En wat wordt er gemiddeld voor geboden?  

• Is het alle inspanningen waard? Wil je hier echt tijd en energie in stoppen? Zo niet, breng je 
schoenen dan naar de kringloopwinkel.  

• Designersschoenen verkoop je op thenextcloset.com. Of denk aan Vindted.nl en Marktplaats. 
 

Met deze tips kun je jouw schoenen weer makkelijk pakken en genieten van de schoenen die je echt 
draagt! 
 
Meer lezen over kleding? 
Ik schreef al eerder blogs het uitzoeken van kleding. Lees ze en gebruik de tips die bij je passen.  
Meer opruimtips nodig? Laat het me weten. Ik help je graag verder. Dat is mijn vak én ik vind het 
leuk om te doen.  
 
Succes, Irma 
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