
VOETJES METEN 

Het is uitermate belangrijk dat uw kind de juiste maat schoenen draagt. Om thuis de juiste 

schoenmaat van uw kind te bepalen kunt het volgende doen: 

STAP 1 

Zet beide blote voeten van uw kind op een stuk papier en teken de omtrek. Het is belangrijk 

dat uw kind hierbij rechtop staat. 

 

STAP 2 

U meet de omtrek van de voetjes af en bepaalt zo de afstand van het puntje van de grote teen 

tot de hiel van beide voeten. 

 

 

STAP 3 

Neem de grootste voet als referentie, tel daarbij 1 cm extra groeiruimte op. 

 

 

 



Onderstaand overzicht geeft u vervolgens welke schoenmaat* daarbij hoort.  

Algemene maattabel kinderschoenen: 

Let op: zoek in onderstaande tabel naar de gemeten cm’s inclusief de 1cm (10mm) 

groeimarge*  

Maat       mm (milimeter) 

16           107 – 113    

17    114  – 119 

18           120  – 124    

19           125  – 132 

20           133 – 139    

21           140 – 146  

22           147 – 152  

23           153 – 158  

24           159 – 164  

25           165 – 171 

26           172 – 177 

27           178 – 183 

28           184 – 190 

29           191 – 196 

30           197 – 203 

31           204 – 210 

32           211 – 216 

33           217 – 223 

34           224 – 229 

35           230 – 235 

36           236 – 241 

37           242 – 247 

38           248 – 255 



39           256 – 260 

40           261 – 267 

41           268 – 271 

 

VOORBEELD: 

De gemeten afstand van de voeten van hiel tot puntje grote teen: linker voet 154 mm - rechter 

voet 158 mm. Uitgaande van de grootste voet 158 mm + 1 cm (oftewel 10 mm) is dus 168 

mm en kiest u voor maat 27.  

* Omdat de merken en modellen verschillend uitvallen geven wij in de webwinkel bij de 

omschrijving van de schoen zo veel mogelijk aan hoe de maatvoering is (normaal, groot, 

klein). Indien u twijfelt over de juiste maat, neem dan gerust contact met ons op zodat wij de 

binnenmaat van de door u gekozen schoen kunnen meten en u op deze manier kunnen 

adviseren over de juiste schoenmaat. 

Een kindervoet groeit van maat 18 tot gemiddeld maat 39 in 14 jaar tijd. Dat zijn dus 

minimaal 21 maten met een gemiddelde van 1,5 maat per jaar, maar dit gaat niet altijd even 

geleidelijk. 

LEEFTIJD GROEIFREQUENTIE PER SCHOENMAAT  

0 - 3 jaar              4 maanden 

4 - 5 jaar              6 maanden 

6 - 7 jaar              8 maanden 

8 - 10 jaar            10-12 maanden 

11 - 13 jaar          3-4 maanden  

Dit is de gemiddelde groeifrequentie. Natuurlijk is geen enkel kind standaard en is een 

groeispurt van 1 maat in 2 maanden ook veel voorkomend. Kinderen geven niet vaak aan dat 

schoenen te klein zijn, aangezien de uiteinden van de zenuwen nog niet goed ontwikkeld zijn. 

Controleer dus regelmatig de maat van de schoen. Indien de schoen een uitneembare zool 

heeft kunt u de voet van uw kind op de zool zetten en zo zien of er nog voldoende ruimte 

(minimaal 6 mm tussen grote teen en neus schoen) is voor de afwikkeling van de voet. Laat 

bij twijfel de voeten van uw kind meten door middel van een professioneel opmeetapparaat. 

 

 

 


