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BRUSH THE DUST AWAY 
 
EMMA SCHOENPOETSINSTRUCTIE  
 
 
3 Delen: 
De juiste poetsmiddelen zoeken 
De schoenpoets aanbrengen 
De schoenen oppoetsen 

 

   
 
www.emmasafetyfootwear.com/manual 

 
Je schoenen op de juiste manier verzorgen zorgt niet alleen voor mooi glanzende schoenen, ze zullen ook langer 
meegaan. Als je je schoenen goed leert poetsen heb je dus niet alleen eer van je werk, maar zal je in de loop der 
jaren ook flink wat geld besparen. Met het goede materiaal en wat geduld wordt schoenen poetsen een makkie. 
 
Deel 1: Het juiste poetsmiddel zoeken 
 

1. Kies de juiste schoencrème. Je kunt een specifieke kleur gebruiken die past bij de schoenen die je wilt 
poetsen, of je kunt een neutrale schoenpoets kopen die je kunt gebruiken voor schoenen van verschillende 
kleuren. Voor de Business collectie van Emma zijn er 4 kleuren geselecteerd die perfect passen bij de 
schoenkleuren: zwart, bruin, cognac en blauw. 

 
2. Kies de juiste schoenborstel. Er zijn verschillende mogelijkheden om de  schoencrème aan te brengen. 

Hoewel veel mensen een oud katoenen T-shirt of een andere zachte doek gebruiken, kun je de speciale 
borstel met korte, stevige haren gebruiken. 

 
3. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Als je je schoenen wilt oppoetsen tot ze glanzen, heb je een zachte, 

pluisvrije doek nodig. 
 

4. Bedek je werkvlak met een krant. Schoenen poetsen is een vies werkje, dus bescherm je vloer en meubels 
door kranten op je werkvlak te leggen. Je kunt ook karton gebruiken.  

 
 
Deel 2: De schoenpoets aanbrengen 
 

1. Reinig je schoenen. Het is belangrijk om te beginnen met het schoonmaken van je schoenen om 
aangekoekt vuil, zout of stof te verwijderen. Anders kan het vuil onder de schoencrème vast komen te zitten 
of het oppervlak van de schoenen bekrassen. Borstel de schoen flink met je borstel om vuil te verwijderen. 
• Je kunt als alternatief de schoenen afnemen met een vochtige doek. Laat de schoenen volledig droog 

worden voordat je de volgende stap neemt. 
• Het is nu een goed moment om je veters uit je schoenen te halen. Hierdoor kun je gemakkelijker de tong 

van de schoen poetsen en je voorkomt bovendien dat er schoensmeer op de veters komt.  
 

2. Breng de schoencrème aan met een draaiende beweging. Doop de borstel in de schoencrème en breng het 
met kleine, draaiende bewegingen aan op de schoen. Oefen een beetje druk uit en zorg dat het laagje zich 
gelijkmatig verspreidt over de schoen, met speciale aandacht voor de teen en de hiel. 

 
3. Laat de schoensmeer drogen en breng nog enkele laagjes aan, mocht dat nodig zijn. Als je eenmaal 

schoensmeer op de eerste schoen hebt aangebracht, leg deze dan weg op een krant, en begin dan aan de 
tweede schoen te werken. Elke schoen zal ongeveer 15 tot 20 minuten nodig hebben om te drogen. 
• Als je vindt dat je schoenen een extra laag schoenpoets nodig hebben, breng dan een tweede laag aan 

met bovengenoemde techniek. 
• Gebruik zo min mogelijk schoensmeer om de schoen te bedekken. Het is beter om verschillende dunne 

lagen op te bouwen dan een enkele dikke laag aan te brengen. 
 

4 Borstel een teveel aan schoensmeer weg. Als de extra lagen schoensmeer opgedroogd zijn, pak dan je 
borstel en verwijder het teveel aan schoensmeer met korte, snelle halen. Wees niet bang om er flink wat 
energie in te steken – de warmte die ontstaat door stevig te borstelen helpt de schoensmeer in het leer te 
trekken. 
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• De beweging komt vooral uit je pols. Houd de rest van je arm stabiel terwijl je pols de borstel snel 
heen en weer beweegt. 

• Zorg dat je beide schoenen gelijkmatig borstelt. Als je klaar bent moeten de schoenen een 
gelijkmatige, lichte glans hebben. Als je niet weg bent van heel erg glanzende schoenen, kun je nu 
stoppen met poetsen. 

 
Deel 3: De schoenen oppoetsen  
 

1 Poets je schoenen op met een zachte doek. Je geeft je schoenen het gemakkelijkst een extra glans door met 
een zachte doek te poetsen.  Plaats je hand aan weerszijden van de doek en poets het stevig heen en weer 
over de schoen. 
• Sommige mensen houden ervan om de schoen te bevochtigen met hun adem (zoals het opstomen van 

een spiegel) voordat ze de schoenen opborstelen om ze glanzender te krijgen. 
• Als je wilt, kun je je schoen eerst op een schoenleest zetten (of aan je voet) om het proces gemakkelijker 

te laten verlopen. 
 

2 Gebruik de methode waarbij je spuugt en poetst. Deze manier van poetsen wordt in het leger gebruikt om 
schoenen sterk te laten glanzen. Nadat je de eerste laag schoensmeer hebt opgesmeerd, sproei je een 
beetje water op de schoenen en poets je dit in het leer. Daarna doop je de doek in warm water en gebruik je 
deze om een tweede laag schoensmeer aan te brengen. 

• Blijf dit proces herhalen totdat je de gewenste glans bereikt hebt. Zorg er alleen voor dat je iedere laag 
schoensmeer helemaal laat drogen voordat je de volgende laag aanbrengt. 

• Je kunt poetsen met water met behulp van een zachte doek of een aantal watjes. 
 
 

TIPS 
• Als je geen schoenen van patentleer hebt, verwacht dan niet dat je een schoen echt blinkend kunt maken 

zonder dat je er uren werk in gaat steken. Dat gezegd hebbende, nadat de basis is gelegd en als je 
bovendien schoenspanners gebruikt om kreuken in het leer te voorkomen, is het tamelijk eenvoudig om de 
glans van je schoenen te behouden. 

• Poets nieuwe schoenen altijd meteen als je ze gekocht hebt; ondanks dat ze nieuw zijn en er perfect uitzien, 
helpt het poetsen bij het inlopen van de schoenen en gaat het tegelijkertijd ook slijtage tijdens het dragen 
tegen. 

• Als je een kras op je schoen krijgt, kun je proberen om schoenpoets erin te smelten. Verhit de schoenpoets 
totdat het vloeibaar wordt en giet er een klein beetje van in de kras. Poets, laat drogen en herhaal. Het is 
moeilijk om het vast te laten zitten, dus als iemand hier een tip voor heeft, laat het anderen weten. Deze 
methode is in ieder geval beter dan niets doen aan de kras. 

• Als je ervoor kiest om met een poetslap te werken, dan is het een goed idee om wel een harde borstel te 
gebruiken om de rand, voorblad, buiten-hielpand en hiel van de schoen (inclusief de zool) schoon te maken. 

• Het is de kunst om niet te veel schoensmeer op de schoen te doen, maar de glans eerder in dunne laagjes 
op te bouwen. 

• Bewaar je schoenen in een koele kamer, of zelfs in de garage om te drogen. Bescherm ze tegen stof en 
vocht door ze in een afgedekte schoenendoos te bewaren. 

• Gebruik geen gebarsten schoensmeer – het is dan te droog geworden voor gebruik.  
 
  

NEW  
Emma’s duurzame schoencrème 
• Hoogwaardige duurzame schoencrème in potje van 50ml 
• Leverbaar in 4 tinten 
• Voor alle gladleersoorten 
• Voedt het leer intensief en geeft na uitwrijving een schitterende glans 
 


