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Harde kwast
Gooi na gebruik je rol-

ler en kwast weg. Deze

worden namelijk zo hard

als beton. Tip: gebruik

dus een wegwerkwast.

Voor tweecomponen-

tenproducten zijn speci-

ale rollers verkrijgbaar.

Dit spul vloeit namelijk

heel anders dan ge-

wone lakverf. Het is dik-

ker en daardoor wat

stroperig om aan te

brengen. 

Ventileer 
de ruimte
Houd je aan de (veilig-

heids)voorschriften op

de verpakking. Ventileer

de ruimte. Houd de

mengverhouding,

droogtijden en het aan-

tal lagen aan. Alleen dan

komt de kwaliteit van de

lak goed tot zijn recht.

Het zou zonde zijn als je

werk niet hard genoeg

wordt door de ver-

keerde mengverhou-

ding. 

Geef het de tijd
Als je het materiaal net

hebt aangebracht, 

kan het er sinaasappel-

achtig uitzien. Soms is

blanke lak ook wittig als

je het net aanbrengt.

Geen zorgen! Als je net-

jes in één richting hebt

‘afgerold’ komt het

goed. Laat de lucht en

de tijd haar werk doen.
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6. Hout
€10,99,

Smartwares

7. Slim
€129, Nest

Martelstoelen waren het
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MAISON MARLOUS

Van asbak tot zitzak

Trots was Marlous toen ze

haar eerste serie eetka-

merstoelen kocht en van

de krijgertjes af was. Maar

dat gevoel was van korte

duur. 

S
toelen zijn óf lelijk en
zitten niet lekker. Of
ze zijn mooi en zitten

niet lekker. Of ze zitten lek-
ker en zijn mooi. Maar dan
zijn ze vaak uitgevoerd in
stof of leer. Dus dan moet er
nooit een peuter met
smeerkaashandjes en/of een
dronken oom met een glas
rode wijn op plaatsnemen.
En moet je nooit meer spa-
ghetti eten. En de kat de
deur uitdoen. 

Kortom, ik vind de eetka-
merstoel een lastig meubel.
Daarbij: ga je een dag op
stoelenjacht, dan ben je op
het eind zó moe dat zelfs
een gietijzeren martelstoel
nog lekker zit. En maak je
alsnog de verkeerde keuze.

Spika
We zitten thuis om al deze
redenen al jaren op het
equivalent van de ijzeren
martelstoel: de Spika van
IKEA. We moesten ze jaren
geleden uit vier IKEA-vesti-

gingen halen om er genoeg
voor onze eettafel bij elkaar
te krijgen. Iedere vestiging
had er namelijk hooguit
twee op voorraad. En dat
was niet omdat ze winkels
uitvlogen, zullen we maar
zeggen. 

Na jaren op krijgertjes van
onze ouders aan tafel te heb-
ben gezeten, waren wij ech-

ter zo verblind door het feit
dat we nu van ons eigen
geld eetkamerstoelen kon-
den kopen, dat we volledig
aan onze comforteisen voor-
bij gingen. 

De Spika’s waren betaal-
baar en mooi. Daarbij: een
stoel is een stoel. Dus met
dat zitcomfort moest het
toch ook wel goed zitten.
We giechelen zelfs nog om
de woordgrap. Naïef.

Mooi waren ze zeker, onze
stoelen. Zolang je er niet op
hoefde te zitten. Maar toen
we ons leven van ‘eten op de
bank voor de televisie’  in-
ruilden voor ‘eten aan tafel
met onze dochter’, begon
het toch wel erg op te vallen
dat die dingen voor geen
meter zaten.

En zo keerde ik weer terug
naar het oude stoeldilemma:
ga ik deze stoelen vervan-
gen? En waarmee dan? Ik
wilde nog steeds geen 300
euro betalen voor een stoel.
Zelfs niet als ik daarmee de
kans op zitcomfort zou ver-
groten. 

Plywood
Zoals vaak het geval is, bood
Marktplaats de oplossing. Ik
vond er een advertentie
voor maar liefst zes stoelen
van het merk Hay. Gemaakt
van plywood (dus bestand
tegen smeerkaas-, 
spaghetti- en rode wijnvlek-
ken), in een goede kleur
(blauw) en voor een scherpe
prijs. We haalden ze de vol-
gende dag direct op. 

Weer thuis keken we trots
naar het resultaat. Waarop
mijn lief zei: ,,Mooi zeg!
Maar zitten ze wel lekker?” 

Mooi waren de

stoelen zeker,

zolang je er maar

niet op hoefde

te zitten

■ Hoe kies je de (bijna)

perfecte eetkamerstoel?

De stoelen moeten aller-

eerst naast elkaar onder

de tafel passen. En dan

niet zó strak tegen elkaar

aan staan dat er geen

ruimte meer is om je be-

stek te pakken. 

■ Stoelen met armleuning

zijn comfortabeler, maar

nemen ook meer ruimte in

beslag. Let er op dat de

leuning ook onder de tafel

geschoven kan worden.

■ Stoelen moeten 

(uiteraard) lekker zitten.

Je kunt hierbij de-

zelfde regels toe-

passen als bij de

aanschaf van een

bureaustoel: de rug

moet een

hoek van

90 graden

maken, de

zitting

moet zich

op knie-

hoogte

bevinden en

je moet je voeten plat op

de grond kunnen zetten.

■ Let tot slot op het

materiaal en de uit-

straling van de stoel.

Moet de stoel bijvoor-

beeld gemakkelijk

schoongemaakt kun-

nen worden? Wil je

een strakke uitstra-

ling of juist een ro-

mantische? De

keuze is gigantisch,

dus laat je goed

adviseren. 

WAT DOEN WE ERMEE?

5. Huis
€34,95, Flow

Amsterdam


