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Het meetsysteem van Röwa. Wonen&Co-redacteur Shyra Hueting onderging een soortgelijke meting als op de foto’s.

OOK IN
BED IS
METEN
WETEN
De tijd dat je bij de
Winkel van Sinkel
een stuk schuim
liet afsnijden als
matras, is voorbij.
Tegenwoordig heet
een bed een slaapsysteem en stuurt
de computer je met
een slaappaspoort
linea recta naar
jouw ideale droomcombinatie. Verslaggever Shyra
Hueting laat zich
meten.

M

et een druk hoofd
slaap je niet lekker.
Gedoe op het werk,
ruzie thuis, zorgen om de familie:
iedereen heeft wel eens van die
periodes dat schaapjes tellen niet
meer helpt en je als een Prinses op
de Erwt de nachten doorleeft. Daar
kunnen ze bij de gemiddelde
slaapspecialist en beddenwinkel
ook niks aan doen. Waar ze wél
wat aan kunnen doen is in technische zin bijdragen tot een goede
nachtrust. Een goed advies voor
een geschikt matras bijvoorbeeld:
het maakt nogal uit of je dik bent
of dun, groot of klein.
Bij Geertsema Slaapcomfort in
Winsum hebben ze een nieuw
slaapmeetsysteem in huis. Het is
van het Duitse merk Röwa, dat is
gespecialiseerd in bedden op maat.
Zo hebben ze bedden met lattenbodems, waarvoor hout is gebruikt
van beukenbomen uit het Zwarte
Woud. ,,Sommige bomen zijn wel
100 à 150 jaar oud als ze worden
gekapt. Het is bijzonder dat je
slaapt op zulk oud hout’’, zegt
Klaas Geertsema, die als ‘zoon van’
ook in het bedrijf werkt. ,,Op die
lattenbodems horen schuimmatrassen; die zijn onder meer gemaakt van biologische sojaolie.’’
Dit meetsysteem stelt op basis
van mijn persoonlijke maten het
ideale bed voor me samen, zegt de
Winsumer ‘Klaas Vaak’. Niet langer
hoef je alle matrassen in de winkel
uit te proberen om te ontdekken
wat het lekkerst ligt. En niet langer
loop je het risico dat je eenmaal
thuis na een week slapen tot de

conclusie komt dat je helaas toch
nét het verkeerde matras hebt
uitgekozen.
Klaas Geertsema gaat me voor
naar een meetapparaat, dat wel een
beetje op een röntgenapparaat lijkt.
,,Eerst voeren we je persoonlijke
gegevens in, zoals lengte, gewicht,
breedte van je schouders en bekken, positie van je knie, je favoriete
slaaphouding en je warmtegevoeligheid’’, legt hij enthousiast uit.
Vervolgens zet hij me met de rug
tegen het apparaat waarin beweegbare schijfjes zitten die de vorm
van de rug aannemen. Tenslotte
berekent de computer al deze informatie en geeft uiteindelijk het
eindresultaat aan. Hierin is precies
aangegeven waar mijn rug ondersteuning nodig heeft. ,,Overdag
corrigeren de spieren je houding,
maar ’s nachts niet, dan zijn ze
ontspannen. En dan moet een goed
slaapsysteem die steun geven,
zodat je ’s morgens zonder pijn in
je rug uit bed stapt.’’
PASPOORTJE
Met het paspoortje in de hand
loopt hij meteen naar het bed dat
de computer heeft aangewezen.
Geen boxspring, het ‘hotelbed’ met
zijn verschillende matraslagen dat
de afgelopen jaren de slaapkamers
thuis heeft veroverd. Mijn bed
wordt een lattenbodem met een
schuimmatras. ,,Het nieuwste is
slapen op maat. Terug naar de
basis: zorg eerst voor een goede,
individueel ingestelde lattenbodem. Als die basis niet goed is,
wordt het nooit perfect - ook niet
met een geweldig matras.’’

Naast een geavanceerd meetsysteem
heeft Geertsema Slaapcomfort nóg een
methode om het ideale bed te vinden.
De eigenaren van de beddenspeciaalzaak runnen ook een bed & breakfast.
Daar kun je als gast ondervinden hoe
het slaapt op zo’n bed, en beslissen of je
er voortaan elke nacht op wilt doorbrengen. In dat geval kun je in de winkel terecht om het te kopen. Redacteur
Rixt Hellema mocht een nachtje komen proefslapen.
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Het Röwa-bed dat de computer
als het meest geschikt heeft aangewezen, wordt handmatig in de
juiste vorm gekneed. Op basis van
de persoonlijke gegevens die de
computer heeft opgehoest, stelt
Klaas elk latje precies op maat in.
Met genoeg ruimte voor schouders
die er weg kunnen zakken als ik op
mijn zij ligt, de juiste holling voor
mijn heupen, de goede knik voor
m’n nek. Dan pakt hij het matras
dat volgens de computer helemaal
past bij het ingevoerde gewicht van
mij: medium in dit geval. Een
hoofdkussen van koudschuim in
de categorie 2 - niet te dik en niet te
dun - maakt het plaatje af. Het
computeradvies klopt: het ligt
heerlijk.
Een beddensysteem op maat, het
klinkt ideaal. ,,Is het ook’’, zegt
Klaas. ,,Elk mens is nu eenmaal
anders, elk postuur is anders. Een
lang persoon heeft natuurlijk andere maten dan een klein iemand.
Het uitzoeken van het beste bed is
belangrijk en steekt nauw. Je hebt
te maken met de ergonomie van
elk mens. Het moet perfect passen.
Je koopt toch ook niet zomaar een
paar schoenen?’’
Meer informatie:
www.geertsemaslaapcomfort.nl

n de beddenbranche is het nog niet gebruikelijk om te ‘proefslapen’, maar als je
het hebt over een proefritje maken in een
auto of het passen van een trui, vindt iedereen
dat heel normaal. Dus waarom zou je een bed
ook niet vooraf kunnen testen?
Grote verlichte ramen vertellen dat we de
weg naar het prachtige herenhuis net buiten
Winsum (Groningen) hebben gevonden. Dit is
Batenborg, waar de Geertsema’s zelf wonen en
ook hun bed & breakfast runnen. Het erf van
de oude boerderij wordt bijgeschenen door
kaarslicht en leidt ons het pad naar de voorkant van het huis. Een enorme deur gaat open.
De gastheer en -vrouw staan ons op te wachten. Het ruikt er naar haardvuur, geurkaarsen
en leer. Het interieur doet denken aan de jaren
twintig.
We zij nog maar net binnen en de eigenaren
beginnen al vol passie te vertellen over het
oude pand uit 1854. Er is zoveel interessants te
melden over dit huis. Gastvrouw Peterina
Geertsema: ,,De verf die we van de deurposten
hebben geschraapt, bijvoorbeeld. Minstens
acht lagen kwamen tevoorschijn voordat de
oorspronkelijke kleur zich liet zien. Deze dieprode kleur hebben we er daarom weer opnieuw
op geschilderd. We hebben geprobeerd alles zo
goed mogelijk terug te brengen naar hoe het er
oorspronkelijk uit heeft gezien.’’
En net als de verfkleuren is ook de oorspronkelijke vloer teruggehaald. Gevlekt met lijmresten, spijkergaten en verfklodders, dat wel. Maar
hij straalt een en al authenticiteit uit. Zelfs een
schilderij van het huis was achter schrootjes
geslagen. ,,En als je goed kijkt’’, zegt Kees, wijzen naar het schilderij, ,,dan zie je dat daar ook
een spijker in heeft gezeten.’’
Dan komen we bij de sfeervolle logeerkamers aan. De kamers hebben beide een badkamer, vrij uitzicht over het land en een kast van
een bed. Het grote Avek-bed heeft twee aparte
boxspringmatrassen, die beide slapers apart
ondersteunen op de plaatsen waar nodig is.
Daar bovenop ligt een topper die de twee losse
matrassen weer met elkaar verbindt. Deze
topper biedt comfort en laat je een beetje in
het bed zakken. Niet te hard, niet te zacht. Het
bed lag verrukkelijk. Al met al een bed waarin
je volop kunt ontspannen.
Soms komen er toevallige voorbijgangers
overnachten, die vooraf niet wisten van het
bestaan van de bed & breakfast. Laat staan van
de beddenspeciaalzaak. En soms gebeurt het
dan toch dat zo’n stel na afloop vertrekt met
precies zo’n zelfde boxspring in bestelling.
En gelijk hebben ze, want wanneer je in het
heerlijke bed bent gekropen, dan hoop je dat de
wekker nooit weer gaat. Gelukkig staat er een
tot in de puntjes verzorgd ontbijt op je te
wachten wanneer de wekker wel begint te
rinkelen.

In zo’n bed
hoop je dat de
wekker nooit
weer gaat.

