Meten is weten:
Op onze site is een voetenmeter opgenomen welke
gedownload kan worden om de kindervoeten
nauwkeurig te meten.
- Leg de voetenmeter op een vlakke en harde ondergrond;
- Zet de rechtervoet op de voetmeter;
- Laat het kind rechtop staan, hierdoor bereikt u de
maximale lengte;
- Plaats de hiel tegen het aangegeven punt;
- Lees bij de grootste teen de maat af;
- Zet de linkervoet op de voetmeter en meet opnieuw;
- Mogelijkerwijs variëren de voetjes in lengte, ga uit van
de grootste voet.
Tel 1 centimeter extra ruimte op bij de schoenmaat.

kindervoeten:
Mate van groei uitgedrukt in leeftijd:
0-3 jaar
3 a 4 maanden
4-5 jaar
5 a 6 maanden
6-8 jaar
8 a 9 maanden
9-10 jaar 10 a 12 maanden
11-14 jaar 13 a 14 maanden
Bovenstaand overzicht moet gezien worden als een
gemiddelde. De groei varieert per kind, zo kan het
gebeuren dat de voetjes in 2 a 3 maanden tijd 1
maat groeit, echter kan het ook zo zijn dat een kind
een half jaar stil staat qua groei. Daarnaast groeien
kindervoeten onafhankelijk van elkaar. Verschillen in
lengtes zijn daarom een vrij normaal
verschijnsel en ook dit varieert per kind.

tiP:

voorbeeld:
De afstand tussen hiel en grootste teen, rechtervoet, bedraagt 16.6 cm. Voor de linkervoet geldt
17 cm. Tel 1 cm op bij de grootste voet, linkervoet. Dit betekent 18 cm en een schoenmaat van 29.
Mocht u twijfelen aan de maat dan staat er een deskundig team van Smolders Schoenen klaar om
de voetjes geheel digitaal te meten en u deskundig te adviseren.

Controleer regelmatig de binnenzool van de
schoentjes. Een binnenzool liegt nooit en geeft
duidelijk aan of de schoen nog goed past of juist niet.
Plaats beide voetjes op de binnenzool, zorg er voor dat
de hak goed op de achterkant van het zooltje wordt
geplaatst, en u ziet direct of de schoentjes nog goed
passen. Indien de afstand van de grootste teen, dit
hoeft niet altijd de grote teen te zijn, en de voorkant
van de zool minder dan 5mm bedraagt dan wordt het
langzaam tijd om de schoenen te vervangen.

