
Acht dagen sport en gezelligheid

Feest in de haven!
Na de finish van de Volvo Ocean Race staat de haven acht dagen lang 

in het teken van zeilen, sport en entertainment. Een festijn met voor 

elk wat wils. Wat is er te doen?

Race Village 
De zeilboten van de Volvo Ocean Race liggen 
vlak bij het strand aan tijdelijke steigers, die 
speciaal hiervoor worden aangelegd. Direct 
aangrenzend verrijst op het strand een Race 
Village, waar je de zeilers kunt ontmoeten en 
kunt vragen naar hun avonturen. 

SpoRtieVe en culinaiRe 
eVenementen
Daarnaast zijn er allerlei (water)
sportevenementen, zoals het EK Optimisten 
(zeilen voor kinderen), NK zeeroeien,  
NK kitesurfen en wedstrijden catamaranzeilen. 

Allemaal goed te bekijken vanaf het strand 
en de havenhoofden. De Koninklijke 
Marine verzorgt een aantal spectaculaire 
demonstraties. Ook wordt een dok opgetuigd 
waar bezoekers een kijkje kunnen nemen 
achter de schermen van de marine. 

Van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli 
kun je in de visafslag genieten van exclusieve 
visgerechten op het culinair festival VISSCH. 
Dit is slechts een greep uit de activiteiten. Het 
programma is nog volop in ontwikkeling. Op 
de website www.volvooceanracedenhaag.nl 
vind je de laatste informatie. z

 

Praktisch interieuradvies…

Zo maak je van je huis 
een echt thuis
Of je nu je appartement een facelift geeft of een nieuwe eengezinswoning 

betrekt, de inrichting van je huis moet passen bij je persoonlijkheid en voldoen 

aan praktische eisen. Hoe pak je dat aan? Priscilla Deltrap-Ernst, eigenaar-

stylist bij DeltrapErnstWonen, adviseert om systematisch te werk te gaan. 

Bepaal je Stijl
w priscilla:  “Zoek bij de inrichting van je huis naar een 
persoonlijke stijl en wees voorzichtig met het klakkeloos 
volgen van trends. Vraag je af: waar word ik blij van? Een eigen 
stijl geeft karakter aan je interieur en zorgt ervoor dat je je echt 
thuis voelt. Als je dat lastig vindt, helpt het om een moodboard 
te maken. Je krijgt een beter beeld van je voorkeuren en 
kunt in één oogopslag aan anderen laten zien wat je bedoelt. 
Neem je moodboard of een foto daarvan mee naar de 
interieurspecialist als je meubels of materialen wilt uitzoeken. 

Zo maak je een moodBoaRd
Neem een stapel woontijdschriften en brochures en verzamel 
plaatjes die je aanspreken. Welke kleuren, dessins of vormen 
vind je mooi? Hou je van lichte en zachte tinten of mogen de 
kleuren wat gewaagder? Knip alles uit wat je aantrekt. Zoek 
stalen van verf en stoffen of maak foto’s van meubels die je 
ziet in de stad. Blijf net zolang knipsels verzamelen tot je er 
zo’n 50 hebt. Spreid je oogst uit op tafel en breng een ordening 
aan. Zie je een patroon van terugkerende elementen, vormen, 
kleuren en materialen? Leg ze in groepjes bij elkaar en plak ze ph
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je alles in één kleur moet schilderen; 
je kunt een kleur in verschillende 
schakeringen laten terugkomen in je 
huis. Een kleurenschema geeft echter 
houvast bij het maken van keuzes.

Het effect Van kleuR 
Kleuren hebben meer invloed dan je 
denkt. Kleur beïnvloedt bijvoorbeeld 
het gevoel van ruimte in een kamer. 
Donkere kleuren laten een kamer 
kleiner lijken. In een kamer met ramen 
op het noorden of kleine ramen doen 

lichte tinten, zoals wit, crème of een 
pastelkleur, het goed. Die reflecteren 
het licht en laten de kamer groter 
lijken. Is de kamer zonnig en vangt hij 
veel licht, dan kun je kiezen: met koele 
kleuren demp je de zonnigheid, met 
warme kleuren maak je hem nog lichter. 

kleuRen BeïnVloeden 
je Stemming
Kleuren hebben ook een effect op 
je stemming. Stem daarom de kleur 
van de ruimte af op zijn functie. Zou 
je bijvoorbeeld je slaapkamer geel 
schilderen, dan is dat niet bevorderlijk 
voor de nachtrust, want geel is een 

op een stuk karton. Misschien vallen 
sommige ideeën af. Zo vormt zich 
gaandeweg een beeld van de stijl die je 
mooi vindt. Je kunt trouwens ook online 
een moodboard maken, bijvoorbeeld 
via pinterest.com of olioboard.com. 

kieS de kleuRen 
Op basis van het moodboard 
bepaal je de belangrijkste kleuren. 
Een consequent doorgevoerd 
kleurenschema zorgt voor eenheid en 
rust in je interieur. Wat niet betekent dat 

 Voorbeeld van een moodboard Priscilla Deltrap-Ernst en Sander Deltrap   Groen is rustgevende kleur

“Rood wekt eetlust op en 
is heel geschikt voor de keuken”

opwekkende, energieke kleur. Rood wekt de eetlust op en 
werkt goed in de keuken of in de eetkamer. De kleuren blauw 
en groen zijn juist rustgevend en heel geschikt voor een 
slaapkamer. Wist je trouwens dat mensen vaak kleuren kiezen 
die passen bij hun karakter? Rustige, evenwichtige mensen 
kiezen bijvoorbeeld vaak voor blauw. Bruin en beige is favoriet 
bij praktische, aardse types. 
Overigens kun je heel goed een bepaalde basistint kiezen die je 
combineert met accessoires in een contrasterende kleur. Vazen, 
kussens en tapijten in verschillende tinten en dessins voegen 
veel sfeer toe en je kunt ermee variëren. Combineer beige in de 
winter met warme, diepere aardetinten en ga in de zomer voor 
frisgroen of zachtroze. Dat geeft een heel ander effect.

SyStematiScHe aanpak
Het bepalen van je persoonlijke stijl en het kiezen van een 
kleurenschema is een goede basis voor je interieur. Daarna 
kun je elke ruimte stap voor stap onder handen nemen. Ook 
daarbij is het handig om gestructureerd te werk te gaan. In 
ons e-book vind je tips die je helpen bij het kiezen van vloeren, 
raambekleding, verlichting en meubels. Download het e-book 
op www.deltrap-ernst.nl of kom langs in onze showroom voor 
een persoonlijk advies.” z
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Deltrap-Ernst Wonen 
Hellingweg 276, Den Haag

06 – 33 030 855
www.deltrap-ernst.nl

download het gRatiS e-book

n  Persoonlijke stijl 

n  Kleurenschema 

n  Indeling ruimtes 

n  Raamdecoratie 

n  Vloeren

n  Verlichting 

n   Meubels en  
accessoires
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