Hoeveel paar schoenen heb jij in de kast staan?
Tijdens een quizprogramma op tv werd de vraag gesteld: hoeveel paar schoenen heeft een vrouw
gemiddeld in de kast staan? Het antwoord:13 paar. Daaruit blijkt dat schoenen een belangrijk
onderdeel zijn in de kledingkast van een vrouw.

Vaak koop je schoenen, omdat je toevallig tegen die leuke schoenen aan loopt. Of je gaat gericht op
zoek, omdat je oude schoenen echt aan vervanging toe zijn. Maar stel je jezelf bij de kassa ook de
vraag: “bij welke gelegenheid ga ik deze schoenen eigenlijk dragen?” Ja misschien doe je dat als je
gericht op zoek gaat naar schoenen voor een bruiloft o.i.d. Maar bij elke aankoop? Toch is dat
verstandig om het wel te doen.
Er zijn maar weinig vrouwen, die aan één paar schoenen genoeg hebben om er bij al haar bezigheden
stijlvol uit te zien. Dat blijkt wel uit het feit dat de gemiddelde vrouw 13 paar schoenen in de kast heeft
staan. Breng al je dagelijkse bezigheden van een week eens in kaart. Van de hond uitlaten, via je
werkzaamheden op kantoor, het etentje met je partner, tot aan het sportuurtje met je vriendin. Wat
voor soort schoenen passen bij elke activiteit? Moeten ze vooral comfortabel zitten, sportief zijn, of
juist gekleed en zakelijk? Als je dat helder hebt, wordt het makkelijker om de juiste schoenen te
kiezen, om er de hele week stijlvol uit te zien.
Onderstaande tips helpen je wellicht om de goede keus te maken om een paar schoenen wel of niet
te kopen:









Vraag je af of de schoenen elegant, sportief, zakelijk of juist feestelijk zijn? En past dat bij de
activiteit waar jij ze voor wilt gebruiken?
Schoenen met een gladde structuur zijn formeler en zakelijker dan schoenen met allerlei
tierlantijntjes. Daardoor zijn ze makkelijker te combineren en voor meerdere gelegenheden
geschikt om er stijlvol uit te zien
Schoenen in een uitgesproken kleur trekken de aandacht. Ze zijn stijlvol, wanneer de
accentkleur passend is bij de rest van je outfit.
Schoenen in basiskleuren, zoals zwart, wit, beige, blauw, zijn makkelijk te combineren
Platte schoenen zijn meer casual dan schoenen met een hak.
Een blokhak staat sportiever dan een elegant hakje
Schoenen met opengewerkte teen of hak zijn informeler dan dichte schoenen.
Het is mooi als de donkerheid van je schoenen aansluit bij de donkerheid van je haarkleur. Dus
bij donker haar, donkere schoenen, bij een lichte haarkleur lichte schoenen. Schoenen in
dezelfde tint als je haarkleur passen altijd bij jou. Wanneer je een persoonlijke kleurenwaaier
hebt heeft deze kleur aan de achterkant en geel stickertje.

