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Hoe pak ik mijn
auto in? 

Als u deze column leest, rijd ik
waarschijnlijk op de autobaan
richting Zwitserland. De vakan-
tie-uittocht is nu ook begonnen
en vroeger was dat een heel ritu-
eel. Zoals het inpakken van de
automobiel, waar mijn vroegere
klasgenoot Youp van ’t Hek een
prachtige conference over heeft
gemaakt. 

Heel veel mensen kunnen niet
inpakken en nog meer mensen ne-
men veel te veel mee. Kwestie
van onzekerheid. Tal van auto’s
zijn te zwaar beladen, wat leidt tot
een langere remweg en meer
brandstofverbruik, terwijl de ban-
denspanning met 10 procent om-
hoog moet.

Lachwekkend
In een niet eens zo heel oud

boekje van Libelle las ik autotips
die soms handig zijn, maar vaker
nogal overdreven of
zelfs lachwekkend. 

Als u kleine kin-
deren heeft van
wie de hoofdharen
nog lang niet tot het
dak van de auto rei-
ken, kunt u
meer bergruim-
te creëren door
de achterbank
te verhogen.
Maak van een oud gordijn een
hoes met instopstroken en stik
daarop drie grote vakken. Daarin
schuift u heel gelijkmatig baddoe-
ken, badlakens en ander kreuk-
vrij textiel. De achterbank wordt
hierdoor egaal verhoogd en de et-
tertjes zitten lekker hoog en heb-
ben beter uitzicht.

Sjor vervolgens een schoenen-
zak met veel vakjes om de leuning
van de voorstoelen. Dat biedt de
kinderen opbergruimte voor
kleurtjes, viltstiften, papier, enzo-
voorts. Waarschijnlijk steken de
kinderen nu hun middelvinger
op, want ze willen natuurlijk inge-
bouwde dvd-schermen in de ach-
terkant van de voorstoelen. 

U kunt in uw auto ook een hou-
ten plankje meenemen. Dan hebt
u bij een lekke band in een zachte
berm toch een stevige ondergrond
voor de krik. De roker wordt ge-
adviseerd een beetje zand onder
in het asbakje te leggen. Dan dooft
de sigaret eerder en het stinkt
minder. Ik heb nu, als tamelijk re-
cent niet-roker en tuinliefhebber,
een vlijtig liesje in de asbak ge-

stopt. Mijn vrouw vindt mij nogal
raar. 

Ik lag in een deuk bij de volgen-
de Libelle-tip: bevestig een stevig
en lang stuk touw aan uw reserve-
band. Als uw auto of een andere
wagen in het water terechtkomt,
kunt u de band uitwerpen en ie-
mand misschien van de verdrin-
kingsdood redden. 

Ik ken iemand die een telesco-
pische douchestang als verplaats-

baar hekje in
de bagagebak
van de auto ge-
bruikt, zodat
de lading niet
verschuift. Een

ander had vroeger een pak katten-
bakkorrels bij zich. Als met glad-
heid de banden weg slipten, hoef-
de hij alleen maar wat korrels
voor de autowielen te strooien. 

Zuignapje
Sinds kort ben ik de bedenker

van de TomTomversteviger. Het
zuignapje van mijn TomTom is
waardeloos. Ik heb nu van een
staaf schroefdraad een stuk afge-
zaagd en deze dient als extra on-
dersteuning. 

Kent u handige voorwerpen
voor in de auto, mede met het oog
op de vakantie? Mail ze alstu-
blieft.

Wij rijden vandaag niet in één
keer naar de eindbestemming. We
stoppen bij een dorpshotelletje in
Zuid-Duitsland. We bestellen een
lekker schuimig biertje en eten de
langste Thüringer worst die er is.
Zij begint aan de ene kant en ik
aan de andere en ergens in het
midden raken we elkaar. Noem
het autobaanromantiek. 

ebode@telegraaf.nl

• Emile heeft zijn TomTom verstevigd
met schroefdraad en in de asbak bloeit
een vlijtig liesje. 

door KATINA STAVRIANOS

AMSTERDAM/DEN HAAG – We wisten niet wat ons overkwam toen we begin
maart op de redactie werden overstelpt met stapels handgeschreven brieven. Dat
was even geleden! Terwijl brieven hier vroeger met zakken tegelijk binnenkwa-
men, ontvangen we post van lezers tegenwoordig vrijwel altijd per e-mail. Slechts
een enkeling stuurt zijn boodschap nog per post en ook daarvan is het overgrote
deel getikt op computer of typemachine.

Schrijfdeskundigen in Neder-
land maken zich zorgen omdat
uit onderzoek blijkt dat het
handschrift van de gemiddelde
Nederlander hard achteruit
holt, maar als Zondagredactie
hebben we dus goed nieuws: er
is nog altijd een grote groep Ne-
derlanders die wél interesse
heeft in het handgeschreven
woord. De honderden brieven
die we ontvingen, waren de re-
acties op onze oproep: ’Wie
heeft het mooiste handschrift
van Nederland?’

Motoriek
Aanleiding voor deze oproep

was een artikel dat we publi-
ceerden over het handschrift
van jonge kinderen. Kleuters
van nu hebben meer moeite
met leren schrijven omdat zij
motorisch minder zijn ontwik-

keld dan pakweg twintig jaar gele-
den. Toen waren computers nog
geen gemeengoed en speelden
kids veel meer buiten, waardoor
ze hun fijne motoriek beter ont-
wikkelden. 

En dat terwijl een goed ontwik-
keld handschrift volgens deskun-
digen van levensbelang is. Het is
wetenschappelijk bewezen dat
schrijven de hersenen ontwikkelt.

Ook zouden studenten met een
goed handschrift beter presteren,
alleen al om het feit dat zij later

Leve het 
handschrift!
Leve het 
handschrift!

Winnaars wedstrijd De Telegraaf
’Wie heeft het mooiste hand-
schrift van Nederland?’ vroegen
we afgelopen maart aan onze le-
zers. In samenwerking met
schrijfwarenfabrikant Stabilo
gingen we op zoek naar de best
schrijvende kinderen en volwas-
senen. Afgelopen woensdag na-
men de winnaars bij De Tele-
graaf hun prijs in ontvangst. 

’Ik word er
rustig van’

Acht winnaars van onze wed-
strijd werden afgelopen woens-
dag beloond voor hun mooie
handschrift. 

Winnaar bij de mannen was
kunstenaar Ben Haveman (58) uit
Hoofddorp. „Ik heb altijd veel
complimenten gehad over mijn
handschrift en stiekem altijd ge-
hoopt dat er eens een landelijke
schrijfwedstrijd zou worden uit-
geschreven. Dat ik zou winnen,
had ik nooit durven hopen. Mijn
handschrift is lang niet meer zo
mooi als vroeger.”

Ria de Jong uit Utrecht (46)
won in de categorie volwassenen
bij de vrouwen, waar de concur-
rentie aanzienlijk groter was dan
bij de mannen. Ze verrast vrien-
den en familie regelmatig met een
kaartje of een handgeschreven
brief. „Ik vind het heerlijk om te
schrijven, word er rustig van.
Fantastisch toch dat je iemand
blij kunt maken met zoiets
kleins?”

Belinda Harmsen van schrijf-
warenfabrikant Stabilo had de
moeilijke taak om uit ruim 5000
inzendingen het beste handschrift
te kiezen van de jongens en meis-
jes in de categorieën 5-7 jaar, 8-11
jaar en 12-15 jaar. Ze was aange-
naam verrast over het niveau.
„Deze kinderen zijn het bewijs
dat het goed komt!”

• Grafologe Charlotte Servatius:
…concrete wetenschap…

Door het dragen van dit armbandje laat u ook 
zien dat u de strijd tegen borstkanker steunt.

Bel voor een
G R A T I S
armbandje

0800 - 1160
(gratis nummer)

strijd mee tegen borstkanker

www.strijdtegenborstkanker.nl

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker. 
Elk jaar krijgen in Nederland circa 12.000 vrouwen 
borstkanker.


