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blad en de regels komt, die ervoor 
zorgt dat alle onderdelen binnen het 
bovengenoemde vlak zullen vallen.

Alle onderdelen (blad, poten en 
regels) lopen in elkaar over.  De poten 
beginnen in een punt op de vloer en 
vloeien uiteindelijk door in het blad. Dit 
maakt niet alleen de constructie stijf en 
duurzaam, maar de tafel lijkt ook uit 
één stuk gebeeldhouwen te zijn. 

De poten zijn demontabel en verbonden 
met het blad d.m.v. hoekplaten (zie 
afbeelding rechts). Zo kan de tafel 
gemakkelijk vervoerd worden. Tussen 
de regels en het blad zijn in de hoeken 
blokken met inslagmoeren gelijmd, 
waaraan de poten met hun hoekplaten 
en bouten bevestigd worden. 

De regels zijn verlijmd met het blad, 
waarbij de houtnerf consequent 
doorloopt in de regels. De langsregels  
zijn uit langshout gemaakt en de 

dwarsregels van kopshout. Op die 
manier ‘werken’ de onderdelen niet 
ten opzichte van elkaar.

Van bovenaf bekeken,  lopen de poten 
schuin naar buiten tot precies de helft 
van de afronding van het blad. Dit 
betekent dat alle onderdelen binnen 
één vlak vallen. Wanneer men om 
de tafel loopt is de kans dus klein dat 
je tegen een poot stoot. Om dit te 
bewerkstelligen heb ik een formule (zie 
omslag) bedacht waarbij een aantal 
variabelen in te vullen zijn, opdat de 
poot altijd exact onder de helft van de 
afronding eindigd. 

Men kan zelf de hoogte van de tafel 
en de valhoek van de poten kiezen 
en invullen in de formule waaruit 
vervolgens een verkenning van het 

Technische omschrijving



Op de volgende bladzijden wordt het 
ontwerp toegelicht op vorm, techniek 
en maatgeving.

Inleiding
Als zelfstandig meubelmaker en 
ontwerper streef ik naar ‘universele 
schoonheid’. Ik richt mij op producten 
die niet in een stroming te plaatsen zijn 
en niet met de ‘mode’ meedoen: 

Tijdloze en op zichzelf staande 
ontwerpen

Mijn stijl kenmerkt zich door een 
ogenschijnlijk eenvoudige en heldere 
uitstraling met een knipoog naar 
de wis- en natuurkunde. Door het 
gebruik van geometrische vormen en 
de gulden snede verhoudingen uit de 
natuur geef ik mijn ontwerpen een 
tijdloos karakter mee en zijn vormen 
en verbindingen altijd goed doordacht. 
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat 
mijn ontwerpen in vele interieurs met 
verscheidene stijlen passen.

Naast mijn eigen bedrijf ben ik als 
parttime praktijkdocent meubelmaken 
verbonden aan het ROC Da Vinci 
College te Dordrecht. Daar motiveer 
ik mijn leerlingen eigen ontwerpen 
te maken en daarmee de publiciteit 
te zoeken. Hoe kan ik beter het 
goede voorbeeld geven dan aan deze 
wedstrijd mee te doen?!

Mijn inzending voor de Noordelijke 
Ontwerpprijs 2012 is het ontwerp 
‘Oldenzijl’ een duurzame, praktische 
tafel van álle tijden. 

De ingezonden stukken zijn een 
schaalmodel (1:5) en dit verslag, 
incusief foto’s van het eerste prototype. 
Het schaalmodel wordt het best 
gepresenteerd wanneer deze bovenop 
de spiegel wordt gezet.
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De weergegeven maten zijn gebruikt voor het prototype en het schaalmodel. De maten zijn aan te passen op andere wensen, 
indien er rekening gehouden wordt met de gulde snede verhouding van het tafelblad en de eerder genoemde formule, die 
ervoor zorgt dat de poten niet buiten het vlak van het tafelblad eindigen. 

Maten
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Samengevat is de ‘Oldenzijl’ een 
prachtige tijdloze tafel, praktisch 
in gebruik en duurzaam door zijn 
constructie én zijn vormgeving. Een tafel 
die goed past bij De Vos Collectie. 
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Praktisch: Door het formaat van 
de tafel en de weloverwogen ranke 
vormen van de regels en poten kunnen 
er 8-10 mensen aan deze tafel eten. 
Ook kunnen er riant enkele kranten op 
opengeslagen worden en is er genoeg 
plaats om met 6 mensen tegenover 
elkaar met een laptop te werken.

Toelichting op de naam: De naam 
‘Oldenzijl’  verwijst naar het dorp 
in Noord-Groningen waar ik ben 
opgegroeid. Van het overgebleven hout 
dat gebruikt is om een (gerecyclede) 
vloer in mijn ouderlijk huis te leggen, 
heb ik het prototype gemaakt die op 
de foto’s hiernaast en op de volgende 
pagina’s te zien is.

Een tafel van deze tijd? Een tafel 
van en voor álle tijden!

De eetkamer vormt steeds vaker de 
centrale plek in het huis, waarin niet 
alleen gegeten wordt, maar vooral ook 
geleefd. Dat vraagt om een sterke tafel 
van groot formaat, waar meerdere 
activiteiten aan kunnen plaatsvinden.

Een dergelijke nieuwe eetkamertafel is 
een grote aankoop. De koper wilt dan 
ook dat zijn/haar tafel lang meegaat 
en daarnaast blijvend passend is in 
wisselende interieurstijlen. 

‘Oldenzijl’ is een duurzame tafel, die 
lang meegaat, zowel door de rigide 
constructie als door zijn vormgeving. 
De tafel valt op door zijn ogenschijnlijke 
eenvoud in vorm en zijn tijdloze 
uitstraling. Daarmee past de tafel in 

vele verschillende en veranderende 
interieurstijlen. 

De vormgeving wordt bepaald door 
o.a. de volgende kenmerken:

•	Geometrische vormen

•	Alle stralen van de afrondingen zijn 
een veelvoud van elkaar (afronding 
blad: 160mm, afronding tussen poot 
en regel: 80mm, afronding tussen 
blad en regel: 40mm, afronding poten 
buitenom: 20mm, afronding poot naar 
binnen: 10mm)

•	De rondingen tussen het blad en de 
regels waaieren consequent vloeiend 
om de aanzetten van elke poot heen.

•	De lengte-breedte verhouding van 
het blad is anderhalf keer de gulden 
snede verhouding.

Oldenzijl


