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Rozendonk antiek 
Friese witjes 

wandtegels voor de landelijke keuken 

 De oud Hollandse wandtegels 
worden al sinds de 2e hel  van de 
16de eeuw in Friesland met de hand 
gemaakt volgens het zelfde recept.  
Mensenhanden en het unieke 
bakproces bepalen de sfeer en het 
karakter van de Friese witjes. Het 
half glanzende onregelma g 
oppervlak is het kenmerk, de maat is 
bijna 13x13 cm. en circa 7 mm. dik. 
De schilders gebruiken de 17e 
eeuwse authen eke schilderwerken 
als studiemateriaal.  

Zoals de klassieke a eeldingen als 
de bekende kinderspelen, oude 
ambachten mooie bloemenvazen en 
de vele taferelen van landschappen 
de oude scheepstaferelen en Bijbelse 
voorstellingen uit de middeleeuwen. 
Tegenwoordig worden de witjes vaak 
beschilderd met hedendaagse 
a eeldingen van kippen op stok, 
koeien, paarden en alles wat door 
klanten op foto wordt aangeboden 
zoals huizen markante gebouwen en 
veel meer. 
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Proefpakket: 
Er zijn verschillende proefpakke en; 
Pakket 5 bevat de 5 warme  nten: 
Crème, crème4, en ivoor, ivoor1 en 
ivoor2,  
Pakket 6 bevat de 6 koude kleuren, 
de  nten 1 t/m 6 en kleur 7 (grijswit),  
Pakket 13 bevat alle  nten:  
Bovenstaande twee series aangevuld 
met kleuren 10 (roze) en wit. 
Een mix kiezen: 
U kunt zelf een mix uitzoeken die 
goed past in uw interieur, bij het 
aanrechtblad en keukenkastjes of 
misschien bij de vloer. In een ruimte 
met veel kleur kan de mix wat 
rus ger zijn zoals de 5 crème-ivoor 
 nten of juist de 6 koude  nten, in 
een vooral wi e keuken of badkamer 
komt een tegelmix met wat meer 
nuance weer mooier tot zijn recht en 
doorbreekt de wi e vlakken. Wij 
helpen u graag om een keuze te 
maken. 
Om kleurverschil in de beschildering 
te voorkomen worden tableaus  
al jd op één kleur glazuur 
geschilderd uit de door u gekozen 
mix zodat alles bij elkaar past. 
Het aantal tegels berekenen; 
Neem de maat van alle wanden die 
betegelt moeten worden en deel 

hoogte en breedte door 13 cm., dat 
is de werkende maat van de Friese 
witjes, dan hee  u het juiste aantal 
tegels, trek daar eventueel de tegels 
van een tableau van af en bereken 
indien noodzakelijk hoeveel tegels u 
nodig hee  met een afgewerkte kant 

en tel daar ca. 3-5% snijverlies bij op 
zodat u  jdens de werkzaamheden 
geen tegels te kort komt. 
Gemixte leveringen: 
De meeste kwaliteiten worden per 
kleur geleverd, u dient  jdens het 
betegelen zelf de diverse  nten te 
mixen, u krijgt van elke kleur 
dezelfde hoeveelheid gescheiden 
geleverd. De kleurnummers staan 
doorgaans op de dozen en bij kleine 
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hoeveelheden staan de nummer en 
aantallen aan de binnenkant op de 
klep, LET OP! de verschillende  nten 
zijn vaak moeilijk uit elkaar te 
houden als u ze uit de doos haalt. 
Het mixen doet u het beste  jdens 
het betegelen, dat leest u op de 
volgende pagina, bewaar de tegels 
zolang in de doosjes. 
Bestellen: 
U kunt eenvoudig per mail bestellen, 
stuur uw adresgegevens en de 
hoeveelheid tegels per mail, u krijgt 
dan per omgaande een prijsopgave/
rekening. Na ontvangst van uw 
betaling worden de tegels verstuurd 
per post, UPS of  per transporteur 
a ankelijk van de hoeveelheid en 
afspraak. 
Mixen: 
Om de verschillende wi e  nten te 
mixen adviseren wij om van elke 
kleur één hand tegels uit de doosjes 
te nemen en bij de te betegelen 
wand te  plaatsen op evenzoveel 
stapels, breng deze tegels in 
willekeurige volgorde op de wand en 
neem als deze op zijn weer een hand 
uit elke doos, zo worden alle kleuren 
over het gehele tegelwerk verdeeld. 

Betegelen: 
Op internet vindt u veel informa e 

over betegelen, bijvoorbeeld op 
youtube.com. Wij geven u hieronder 
enkele  ps. Bepaal eerst hoe de 
tegels op de wand uitkomen door 
een rij tegels onder tegen de wand te 
plaatsen. Indien u een tableau hee  
dat bijvoorbeeld gecentreerd onder 
de afzuigkap 
moet komen  
dient u van 
daaruit de 
tegels uit te 
leggen. Als u 
bepaald hee  

waar u begint brengt u de lijm aan 
met een lijmkam, hou aan de 
onderkant enkele millimeters extra 
vrij voor een sanitair kit voeg, druk 
de tegels in de lijm en zorg ervoor 
dat de voeg lijnen horizontaal en 
ver caal recht lopen, draai de tegels 
een kwartslag als dat beter past. 
Verwijder lijmresten direct met een 
na e spons. 



4 

Voegen; 
Friese witjes worden „koud gezet“ 
bijna zonder voeg, neem ca. 0,5 tot 2 
mm. Voeg. Gebruik geen spierwi e 
voeg maar ivoor, jasmijn of cement 
grijs als het een wat oude uitstraling 
moet hebben, maar let op, craquelé 
wordt dan ook iets zichtbaar. Breng 
het voegsel aan met een rubber 
voegspatel of kunststof voegbord, 
goed inwassen en als het voegsel 
bijna droog is de wand na wassen 
en de voeg wat dieper uit wassen 
dan vallen de onregelma ge 
tegelranden meer in het oog. 
Lever jd: 
Alle tegels in alle wi e  nten zijn 
direct uit voorraad leverbaar ook 
de tegels met één en twee afgeronde 
zijkanten. Ook grote hoeveelheden  
van 20m² of meer zijn direct 
leverbaar tegen scherpe prijzen.  
Lever jd van tableaus en 
beschilderde tegels is ca. 3 weken 
maar vaak uit voorraad leverbaar. 
Showroom: 
Als u in de gelegenheid bent is een 
bezoekje aan onze showroom aan te 
raden, uitgebreide keuze in de 
verschillende kwaliteiten en kleurmixen 
en we hebben veel tableaus op 
voorraad, u kunt de tegels eventueel 
direct mee te nemen. 

Profielen en kan egels: 
We hebben ook tegels met één of 
twee afgeronde en geglazuurde 
zijkanten in vrijwel alle wi e  nten 
om de bovenkant of zijkant mee af te 
werken. Er zijn 5 verschillende 
profielen passend bij de tegels. 
Deze profielen zijn leverbaar in alle 

 nten  passend bij elke tegelmix. 
Profielen „A“ en „D“ zijn meestal uit 
voorraad leverbaar in ivoor en kleur 
3. Ook met een afgeronde zijkant.  

Rozendonk antik 
Ganssteeg 4a, 4112 NN  Beusichem 
Tel: 0650 676 113 / 0345 502 593 
Email: info@friesewitjes.nl 
Web: www.friesewitjes.nl 
Openings jden: 
Do. en vr. van 13 tot 17 uur, 
Zaterdag van 10 tot 17 uur, 
Elke zondagmiddag van 13 tot 17 uur. 
Andere dagen/ jden alleen op afspraak. 
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