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Lange tijd leek de
Silk’n Micro-Pedi

met de winst
naar huis te

gaan, maar uit-
eindelijk blijkt de

veelzijdige
Bausch toch de

baas.

8,3

7,5

‘Raspen voor toonbare
zomervoeten’

Concen-
tratie alom
tijdens de
podothera-
peutische
testsessie
van de
elektrische
eeltvijlen.
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GETEST

In de zomer mogen

je voeten weer

gezien worden.

Maar niet voordat

er een broodnodig

potje is geraspt.

Vijf elektrische

eeltvijlen in de test.

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN

ONSPANEL

SAAR OOSTERHOF
(44) Vormgeefster.
Heeft als professio-
neel danseres last van
de meeste eelt. Zit ’s
zomers elke 2 tot 3
weken zeker 20 minu-
ten te vijlen.

ANNEMARIE VAN
DER LINDEN (46)
Docent, fotograaf
en coach. Vijlt min-
der vaak, korter en
puur uit esthetisch
oogpunt.

HEIDY CHAHID - VAN
DEN DUNGEN (47)
Voeding- en lifestyle
coach. Vijlt maande-
lijks, maar is ook
zeer te spreken over
haar laatste Egypti-
sche pedicure.

A
llemaal leuk en aardig

dat zomerweer. Maar

de slippers en sandalen

zijn de kast nog niet

uit, of al snel volgt dat

bittere besef: het is weer dat jaarge-

tijde voor wat achterstallig onder-

houd aan de tenen, nagels en, niet

in de laatste plaats, voetzolen. Ja,

de gemiddelde man zal het mis-

schien worst wezen dat ie rond

banjert op een plak dode huidcel-

len. Maar als zelfbewuste vrouw ga

je die strijd met je eigen eelt na-

tuurlijk mooi wel aan. ,,Ik vind het

gewoon oerlelijk,” zegt Anne Marie.

,,Maar het loopt vooral ook niet

lekker,” vindt Heidy. ,,Helemaal niet

als je van die barsten krijgt.”

En dus was er vroeger het blok

puimsteen, kwamen later de raspen

en mesjes, en is inmiddels – 265

jaar na het begin van de industriële

revolutie – ook dat laatste bastion

van eerlijk handwerk voorgoed ver-

dwenen met de opmars van de

elektrische eeltvijlen.

En dat is maar goed ook. Want voor

je het weet zit je om de paar weken

twintig minuten te vijlen – gááááp

– in je uppie op de rand van het

bad. ,,Zeker in de zomer,’’ zegt Saar.

,,Dan is die eeltlaag met al dat ge-

slipper echt binnen een mum van

tijd weer terug”.

Tupperwareparty
Met het juiste decor (lees: een Til-

burgse watervilla), het juiste gezel-

schap (lees: drie vriendinnen) en

de juiste ondersteuning (lees: rosé)

verandert zo’n podotherapeutische

testsessie echter al snel in een hi-

larische tupperwareparty. De afzeg-

gers worden aangepakt (,,…Die

heeft alleen maar eelt op haar

ziel”). Er wordt tevergeefs getracht

om dochterlief te werven voor het

testpanel (,,…Nee-hee, ik heb toch

maar twee voeten”). Maar dan, als

ook de Engelse buldogpup Boeddha

met de staart tussen de benen is af-

getaaid, zijn de blikken ineens

bloedserieus en kan het gevijl be-

ginnen.

Schilfers
De conclusie? Kracht, uiterlijk, zui-

nigheid, handzaamheid; het is alle-

maal van belang. Maar uiteindelijk

is het net als met mannen: het gaat

er vooral om dat het ding zijn taak

gewoon doet. ,,Een goede vijl haalt

alles weg.” Als alle schilfers een-

maal weer zijn neergedaald, komt

de Bausch zodoende als winnaar

uit de bus. Zonder twijfel. ,,Nog een

roseetje, iemand?”

Bausch
Easy Pedi-
peel batterij
24,95, oplaad-
baar 34,45
Een ware all-
rounder. Sterk
motortje (,,Hij
kan wat weer-
stand hebben”),
rolt gemakkelijk
en – bonuspunten!
– is de enige die zonder
batterijen is op te laden.

Silk’n
Micro Pedi
Emjoi 24,99
Luidruchtig als
een scheerap-
paraat, maar
met de kracht
en de effectivi-
teit die je van
een goede eelt-
vijl mag ver-
wachten.

Kruidvat
harde huidver-
wijderaar 12,95
Lijkt een kopie
van de Vitalmaxx,
maar voelt meer
solide en levert
beter werk. Na-
deel: veel overbo-
dig plastic rond
de draaikop.

Scholl
Velvet
Smooth 29,95
Ligt wel lekker in
de hand, maar
het motortje
sputtert en het
wisselen van de
koppen is inge-
wikkeld. Voet-
noot: heeft het
uiterlijk van een
seksspeeltje.

Vital-
maxx 19,99
Een drama voor
elke voet. Oogt
goedkoop, is wei-
nig krachtig, gaat
moeizaam aan
en uit en verliest
gemakkelijk het
batterijklepje.
Maar het belang-
rijkst: behaalt
nauwelijks resul-
taat.
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7,3


