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Alle technieken om je interieur 
op te peppen



YES, 
YOU 
DID 
IT!

WE ZIJN DE LAATSTE JAREN met zijn allen een stuk meer gaan ‘doen’ en 

‘beleven’. We leven en beleven bewuster en streven naar zelfontplooiing. Daarvoor 

gaan we steeds meer zelf aan de slag om iets te realiseren, want ‘wat je zelf doet, 

doe je beter’.

Alleen, is dat wel zo? Soms wel, want we kijken uiteraard niet op de tijd en probe-

ren zo mooi mogelijk te knutselen. Maar soms ontbreekt het ons toch wel wat aan 

achtergrondinformatie of basiskennis, zelfs voor zaken die op het eerste gezicht 

eenvoudig of evident lijken, zoals schilderen…  Want schilderen is een vak, en 

er zijn honderden tips & trics om efficiënter voor te bereiden en te werk te gaan. 

Inderdaad, de voorbereiding mogen we absoluut niet vergeten, want het is de basis 

van een perfect eindresultaat!

In dit boek neem ik je mee op ontdekkingstocht door je huis. Op zoek naar alles 

wat je zelf (eenvoudig) kunt ‘herdecoreren’. En ja, dat is heel wat. Met de eenvou-

dige, praktische aanpak en duidelijke stap-voor-stapfotografie wil ik je helpen om 

je verfprojecten tot een geslaagd einde te brengen. Zo heb je niet alleen het plezier 

van het zelf doen, maar ook de voldoening van een professioneel eindresultaat!

Yes, you did it! En daar mag je best trots op zijn!

W I LLEM FOUQUAERT
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We staan er niet altijd bij stil, maar eigenlijk hebben we heel veel 
hout of afgeleiden van hout in huis. Bij schilderen denken we vaak 
aan muren en plafonds. Doorgaans zijn die gewoon van pleister-
werk, maar sommige delen ervan zijn van hout, zoals lambrise-
ringen aan de muur en schrootjes aan het plafond (‘planchettes’, 
zoals ze vaak genoemd worden). 

Daarnaast hebben we nog veel meer hout in 
huis: binnendeuren en omlijstingen, buiten-
deuren en ramen en hun respectieve om-
lijstingen, trappen, houten keukenkasten, 
andere vaste kasten, plankenvloeren enzo-
voort.
Allemaal vaste elementen uit hout of hout-
producten en afgeleiden die we met ve� 
kunnen ‘herdecoreren’. Maar we vergeten 
nog iets: onze meubelen zelf! Ook die kunnen 
we met ve� een nieuwe look geven. 
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HOE IS HET HOUT NU 
AFGEWERKT?

Als we iets willen herschilderen, zullen we als 
eerste stap moeten proberen uit te vissen 
welke afwerking er nu op zit. Op ve� kun je 
zonder probleem verder schilderen, na de 
juiste voorbereiding natuurlijk. Moeilijker 
wordt het wanneer het hout gevernist is of 
geboend. Veel meubelen zijn geboend; trap-
pen, deuren en keukenkasten zijn dan vaak 
weer gevernist.

Tussen ve� en vernis ziet iedereen het ver-
schil. Vernis is doorzichtig en je ziet er de on-
dergrond door. Ve� is dekkend! Maar moeilij-
ker wordt het wanneer het gaat om vernis of 
boenwas. Dat verschil is vaak moeilijker om 
te zien, en toch zal het moeten, 
want de voorbereiding om het 
hout ‘ve�klaar’ te maken is volledig 
verschillend! 

Hoe zie je nu of 
hout gevernist is 
of geboend?
Vaak is het niet gemakkelijk om te 
zien of iets geboend of gevernist is. 
Of misschien is het wel een combi-
natie van beide? 
Er circuleren een heleboel tips, 
maar helaas zijn ze niet allemaal 
even probaat. Hierna volgen twee 
e�iciënte en eenvoudige tips: 



- Krab over het hout met iets heel scherps, 
 bijvoorbeeld een mesje van een 
 cuttermes. Er komt hoe dan ook iets af. 
 Is het korrelig en poedervormig? Dan is  
 het vernis. Komt er een eerder donkere 
 substantie mee die aan elkaar blij¥ 
 kleven wanneer je die samenknijpt? 
 Dan is het boenwas.

- Je kunt het ook proefondervindelijk 
 vaststellen en beginnen met het minst 
 ingrijpende: het ontboenen (zie verder). 
 Komt er veel bruine smurrie los en zie je 
 het hout veranderen van kleur? Dan is 
 het inderdaad boenwas. Gebeurt er 
 echter niets en verandert het hout niet 
 van uiterlijk, dan is het vernis. De was-
 oplosser zal het vernis namelijk niet 
 aantasten, laat staan oplossen. 
 Er is niets gebeurd, maar je hebt ook 
 niets beschadigd. 
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WELKE LOOK WIL JE  
ERAAN GEVEN?

Ten slotte is het ook belangrijk op voor-
hand goed na te denken over welke look 
je het hout wilt geven. Wanneer je hout 
gaat schilderen, is de voorbereiding  
minder ingrijpend dan wanneer je het 
bijvoorbeeld helemaal blank wilt maken 
en afwerken met een doorschijnende lak 
(vernis dus). Dan zal het hout extra  
schoon gemaakt moeten worden met 
een bewerking ‘in de diepte’! 
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