
Achterhoekse 
vlag klompen
Deze houten klompen zijn aan de 
voorzijde bovenop voorzien van de 
Achterhoekse vlag. Aan de buitenzij-
des van beide klompen staat de tekst 
Achterhoek. De klompen zijn wit en 
voorzien van blanke lak. De klompen 
zijn geschikt om te geven, maar ook 
leuk om weg te geven als cadeau of 
relatiegeschenk. Geef de klompen 
mee als geschenk aan buitenlandse 
vrienden of gasten en u zal zeker een 
indruk achterlaten.

De klompen zijn te bestellen in meer-
dere maten van maat 19 (13 cm) tot 
maat 49 (31 cm). Dit maakt de klom-
pen geschikt voor volwassenen en 
kinderen.
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   Maatwijzer klompen

Een klomp moet je passen. In de maatwijzer klompen zie je de juiste maat 
voering. Voor de meest makkelijke manier om de goede maat te kiezen. 
Past je wijsvinger tussen je hiel en de hak van de klomp, dan heb je de juiste 
maat.

Kiezen van de juiste
Kiezen van de juiste maat is belangrijk. De klompmaat is niet het zelfde als 
de schoenmaat. Klompen worden gemaakt in halve centimeters. En vallen 
zodoende niet gelijk met de schoenmaat.

Meet de lengte van je voet
Ook kun je de lengte van je voet meten,  tel daarbij een halve centimeter op 
en je hebt de juiste maat.

Een klomp moet je passen!
Heel belangrijk is dat de klomp goed past. Wat is belangrijk voor de juiste 
maat. Ga met dikke sokken in de klomp staan.  Past uw wijsvinger tussen 
hiel en klomp, dan heeft u de juiste maat en zult u volop genieten van uw 
klompen

Wanneer je de voet meet en daarbij een halve centimeter optelt, heb je de 
juiste maat. 

Maatvoering
De klompen worden gemaakt in centimeters. Elke klomp maat is een halve 
centimeter, 5 millimeter. Terwijl de schoenmaat  6,14 millimeter is.

Kinderklompen en dames klompen vallen groot uit.
Zowel kinderklompen als dames klompen tot schoenmaat 40 vallen groot 
uit. Dat kan wel eens maten schelen t.o.v. de schoenmaat. Bij herenmaten 
komen de klompmaten goed overeen met de schoenmaten.

Schoenmaat (EU) Maat in cm
18   12 cm
19   13 cm
20/21   14 cm
22/23   15 cm
24   16 cm
25/26   17 cm
27   18 cm
28/29   19 cm
30   20 cm
31/32   21 cm
33/34   22 cm
35/36   23 cm
37    24 cm
38/39   25 cm
40/41   26 cm
42   27 cm
43/44   28 cm
45   29 cm
46/47    30 cm
48/49   31 cm
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