
HOE MEET IK?

Voor het eenvoudig meten van de 
voeten van je kind hebben we de
‘Kids Voetenmeter’ ontwikkeld. 
Om deze te gebruiken volg je de
volgende stappen:
 

1. Print de ‘Kids Voetenmeter’.
Let er hierbij op dat de instelling 
van de printer op ‘grootte 100%’  
staat. Zet hiervoor in het venster  
‘Afdrukken’ de optie ‘Pagina schalen’  
op ‘Ware grootte’. Meet - bij twijfel -  
de centimeters van de ‘Kids  
Voetenmeter’op met een liniaal.
 

2. Leg de geprinte ‘Kids Voetenmeter’
met de hak van de geprinte voet  
tegen een muur. Laat je kind op  
de ‘Kids Voetenmeter’ staan met
zijn of haar hak tegen de muur.  
Zorg ervoor dat de voet recht op  
de voetenmeter staat en dat je kind  
met zijn of haar rug tegen de muur  
staat.  Zo is de belasting van de voet  
het best en krijg je een goede 
meting.
 

3. Zet een streep op het langste punt 
van je voet. Lees de maat af door de 
maat boven de zojuist geplaatste 
streep te pakken. Bijv. Je hebt de 
streep gezet op 13,5 centimeter. 
Dit is tussen maat 23 en 24. 
Hou dan maat 24 aan als 
maat. Bij het maken van de ‘Kids 
Voetenmeter’ hebben wij 12 mm groei- 
en afwikkelruimte meegerekend.  
Je hoeft dus niet een maat groter  
aan te houden ‘voor de groei’.
 

4. Meet op dezelfde manier ook de
andere voet. Ga met het bestellen van
de schoenen altijd van de maat van de
grootste voet uit.

KIDS VOETENMETER



CONTROLEER MAAT 
GEKOCHTE SCHOENEN

In de meeste kinderschoenen zit een
losse binnenzool. Als je schoenen hebt

besteld kun je door middel van deze
binnenzool eenvoudig controleren of

de maat van de schoenen goed is.
 

DIT WERKT ALS VOLGT:
1.Haal de binnenzool uit de schoenen

en leeg deze vlak op de grond
2.Laat je kind op de zool

gaan staan met de hak tegen de
achterrand van de zool. Zorg ervoor dat

je kind rechtop staat met
zijn of haar voeten naast elkaar.

3.Controleer of er aan de voorkant van 
de zool nog ongeveer een duimbreedte

(15-20 mm) over is. Is dit het
geval dan is de maat van de schoenen

goed. Is er meer ruimte over dan zijn
de schoenen (nog) te groot. Als er

minder over is dan een duimbreedte
dan heeft je kind niet een volledige

groeimaat ruimte en zal eerder uit de
schoenen gegroeid zijn.

CONTROLEER MAAT 
GEMAAKTE SCHOENEN 

Ook als je in de loop van de tijd wilt
controleren of de schoenen nog 

passen kun je dit heel eenvoudig 
met de binnenzool doen. 

Uiteraard  hoeft je kind dan geen 
duimbreedte meer over te houden. 

Wel is altijd iets ruimte voorin nodig 
voor het afwikkelen van de voet.

Als de voeten van uw kind dus 
bijna op de rand van de zool 

zitten zijn de schoenen te klein.

MEET REGELMATIG
Meet de voeten van uw kind regelmatig

op d.m.v. de ‘Kids Voetenmeter’. 
Kindervoeten groeien snel. 

Als je de datum van de meting bij 
het streepje zet weet je precies 

wanneer je de vorige meting
hebt gedaan en hoe snel 

de voeten van je kind groeien.

TIPS & TRICKS


