
 

Algemene onderhoudstips 

voor je dansschoenen. 
Dansschoenen zijn ‘binnen-schoenen’ Je loopt er best niet mee in de regen want de zool is 
niet waterbestendig. Wissel je schoenen dus binnen in de dansstudio. 
 

Af en toe dien je de zool van je dansschoenen te borstelen omdat de zool na 

een tijdje blinkend wordt.   Deze borsteltjes kan je aankopen in je dansstudio. 

Zolen en Gladheid : Er zijn verschillende soorten zolen, die gebruikt worden voor dansschoenen. Echter 
de meeste dansschoenen voor Ballroom en Latin zijn van suède. Suède zolen kunnen door de parafine op 
de dansvloer erg glad worden. Het is daarom handig om te weten, dat er speciale 

schoenborsteltjes zijn, waarmee je de zolen schoon kunt maken. Door het borstelen van uw suède 

zool wordt deze ook meteen weer stroever. 
 
*Glans : Je leren schoenen kan je  het beste behandelen zoals je ook je  gewone leren schoenen 
behandeld. Regelmatig even met schoensmeer inwrijven en goed uitwrijven. Door gebruik te maken van 
schoensmeer, blijft het leer mooi en soepel. Een mooie glans is te verkrijgen door met een zachte lap of 
borstel de schoen flink op te poetsen. 
*Schoenspanner : Om de vorm van je schoen te behouden adviseren wij gebruik van een goed 
passende schoenspanner. De schoenspanner zorgt ervoor dat de schoen weer de oorspronkelijke vorm 
terugkrijgt en behoudt. Let op dat uw wel eerst de schoen laat luchten voordat je de schoenspanner 

gebruikt. Direct na gebruik van je dansschoenen zijn deze vochtig en dit vocht dient eerst te verdampen. 
Let er bij een schoenspanner op dat ook de hiel voldoende wordt ondersteund. 
*Gebruik van veters : Als je dansschoenen zijn afgewerkt met veters is het belangrijk dat je bij het 
uittrekken van de dansschoenen de veters los maakt en voor voldoende ruimte zorgt om de schoen te 
openen. Zorg er ook voor dat je geen kapotte veters gebruikt in uw schoenen. Hierdoor kunt u uw 
schoenen niet voldoende aanspannen. 
*Luchten van de schoenen : Na gebruik van je dansschoenen adviseren wij de dansschoenen enige 
tijd te laten luchten zodat eventueel vocht op een natuurlijke manier kan verdampen. Je schoenen zijn 
gemaakt van natuurproducten en het luchten komt de levensduur en comfort ten goede. Bij intensief 
gebruik van je dansschoenen adviseren wij een extra paar dansschoenen aan.  Hierdoor bent je in staat 
je schoenen voldoende af te wisselen hetgeen een positieve uitwerking heeft op de levensduur. 
Binnenzijde schoenen: Om de binnenzijde weer fris te laten ruiken zijn er diverse hulpmiddelen in de 

markt. Je kan hiervoor bijvoorbeeld Shoe Fresh van Tana gebruiken. 
*Opbergtips voor schoenen : Dansschoenen kan je thuis het beste in een ventilerende ruimte 
bewaren.  
* Reinigen Suède en satijn: Suède en satijnen schoenen kan je het beste behandelen met een 
verzorgende spray. Deze spray zorgt ervoor dat de kleuren weer fris worden en beschermt de stof. 
Lichte satijnen schoenen (wit/ en/of huidkleur) zijn schoon te krijgen door ze in te wrijven met een watje 
doordrenkt met wijngeest (kleurloze alcohol). Droogwrijven met watten. Gekleurde en/of donkere 
satijnen schoenen kan men schoonwrijven met een prop watten, gedoopt in voorzichtig au bain-marie 
warm gemaakte spiritus. Ook hier droogwrijven met droge watten. Probeer het in beide gevallen wel 
even uit op een niet al te opvallend stukje van de schoen. 



Hakbeschermers/Heelprotector: Dames moeten hun hieltjes in het oog houden. Als je op ‘nageltjes’ 

danst, dan riskeer je om uit te glijden. Zodra het loopvlak is afgesleten, dien je je hieltjes te laten 
vervangen. (dit kan bij een schoenmaker).  
Voor de damesschoenen zijn  "heelprotectors" te koop. Deze plastic dopjes gaan over de hak en 
beschermen de originele hak tegen slijtage. Schaf deze heel protectors meteen aan bij uw nieuwe 
dansschoenen. 

Schoenen verven : Leren schoenen kunnen geverfd worden met een flesje indringverf of een speciale 
spuitbus. Voor satijnen schoenen bestaan er ook specials spuitbussen en verf, die u bij de 
schoenenmaker kunt kopen. 

Ook suède schoenen kunnen worden geverfd. Dit is echter lastiger. Het is van te voren niet vast te 
stellen hoe het resultaat zal zijn. De ene soort suède zuigt meer verf op dan de andere, waardoor deze 
vaker geverfd moeten worden om een goed resultaat te krijgen. Bij het te vaak verven van suède kan 
het suède echter hard worden. Suède verven in een lichte kleur is bovendien erg moeilijk. Het resultaat 
is vaak moeilijk te voorspellen. Daarom gebruikt men meestal alleen de donkere kleuren. Het beste is de 
schoenen eerst even aan de schoenmaker te laten zien. De schoenmaker kan je adviseren en een 
inschatting maken van het resultaat. 

Het verven van kunststof schoenen is mogelijk mits de schoenen eerst goed schoongemaakt worden. Er 
zijn speciale geschikte spuitbussen voor synthetisch materiaal. Het resultaat is echter niet van tevoren in 
te schatten. Daarom ligt het risico dan ook bij de klant. 

Lakleren dansschoenen herstellen 
Het is vaak moeilijk om een laklaag op te knappen. Wel zijn er onderhoudsproducten op de markt die de 
lak kunnen opknappen. Bij zwarte lakschoenen is het mogelijk om een zwarte lakolie te gebruiken. 

Is er iets te doen aan zwarte strepen op lakschoenen? 
In negen van de tien gevallen is dit geen echte beschadiging maar strepen die zijn ontstaan door 
bijvoorbeeld het tegen elkaar stoten van de hakken. Deze kunnen weggehaald worden door heel 
voorzichtig met een wattenstaafje en een beetje nagel remover over de zwarte strepen te gaan. Gebruik 
bij lakleren schoenen een verzorgingsproduct die er voor zorgt dat uw schoenen niet gaan stroppen 
indien ze met elkaar in aanraking komen. 

 


