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helpt!

Wagenziek?
Gamen

Tes kan

ondersteboven

in de auto

hangen, maar

bij Evi hebben

we van alles

moeten

proberen
—Ste*eVerhoef

ArnoudKluiters

I
n je fantasie zit je in Zuid-
Frankrijk al naast de tent aan
een roseetje, de kinderen spet-
teren in het zwembad. Maar
eerst moeten die 1.150 kilome-
ter aan snel- en rondwegen
nog onder de auto door glij-

den. Daar gaat het fout. Het begint
met gapen en een wit snoetje. Een
stemmetje klinkt: ‘Ik ben zo misse-
lijk.’ Gauw het raam opendraaien
voor extra frisse lucht. En in dezelfde
beweging de zakjes pakken, want dit
lijkt fout te gaan.

Zo heeft Evi (5) een rol van vijftig
pedaalemmerzakken verbruikt toen
de familie Verhoef twee jaar geleden
drie weken naar en door de binnen-
landen van Spanje reed. ,,Spugen
hoort er zo bij”, zegt moeder Steffie
Verhoef. ,,Tes van 8 kan onderstebo-
ven in de auto hangen, maar bij Evi
hebben we alles al moeten proberen:
speciale kauwgom, een armbandje
met drukpunten, Primatourtjes. Ze
lost het nu zelf op door zo veel mo-
gelijk te slapen.”

Waar fietsers of treinreizigers
zelden of nooit ergens last van
hebben, zo breken ritjes in
de auto of bus kinderen en
volwassenen vaak op. De
bestuurder merkt niets, die
anticipeert op bochten en
verkeerslichten.

… zou Julius

Caesar 2116

jaar oud zijn

geworden.

… wordt zanger

Stef Bos 50 jaar.

VANDAAG...

Verslaggever Gert Onnink heeft één advies

voor komende zomer: luister eens wat vaker

naar de radio!

RadioTourdeFrance
Alsof je er zelf bij bent. Wie

luistert naar Radio Tour de

France, kan het fameuze

wielerfeest op de voet vol-

gen. Beter dan op tv, op de

radio hoor je ontsnappingen en valpartijen als eer-

ste. En verder natuurlijk de muziek: onvervalste

Tourklassiekers als Airport van The Motors, The

Amazing Stroopwafels en Franse chansons.

DeTaalstaat
Pas net ontdekt, een van de

leukste programma’s op de

radio: De Taalstaat met Frits

Spits op zaterdagochtend

Radio 1. Over alles wat met

onze mooie Nederlandse taal samenhangt. Onver-

getelijk als Kees van Kooten zich opwindt over taal-

vervuiling. Of de verkiezing van het woord van de

week. Daar wil ik best wonen, in De Taalstaat.

Sportzomer
Wie deze sportzomer met

onder meer EK voetbal,

Wimbledon, Tour de France

en straks ook nog Olympi-

sche Spelen alles wil weten,

moet afstemmen op de Langs de Lijn wat tegen-

woordig NPO Radio 1 Sportzomer wordt genoemd.

Afgewisseld met het andere ‘wereldnieuws’ en mu-

ziek, in de auto, in de tuin of op het strand.

DEREDACTIE
LUISTERT

Herman Kingma snapt dat als geen
ander. Hij is hoogleraar klinische ves-
tibulogie (evenwichtskunde) en ver-
bonden aan het
Maastricht Universitair Medisch
Centrum. Hij beschouwt wagen-
ziekte als ‘een conflict’ tussen de
ogen en het in je oor gelegen even-
wichtsorgaan. ,,Ons lichaam is ge-
bouwd op rustige bewegingen in een
stilstaande omgeving. De hersenen
kunnen gedesoriënteerd raken bij
snelle verplaatsing.”

Vergelijk het met kijken naar een
film waarin wordt gesuggereerd dat
je naar voren schiet, terwijl je stoel in
werkelijkheid licht naar achteren
kantelt. In attracties van pretparken
worden zo de zintuigen belazerd. Iets
soortgelijks gebeurt tijdens een auto-
rit: je ogen registreren de binnenkant
van de wagen die niet lijkt te bewe-
gen. Intussen vertelt het evenwichts-
orgaan dat je vooruitgaat.

,,Dat orgaan voelt het verschil niet
meer tussen een constante snelheid
en stilstaan, maar de ogen ervaren
dat wel. De één heeft sneller last van
dat verschil dan een ander. Baby’s

zijn er meestal ongevoelig voor,
omdat ze nog niet weten

wat normaal is. Zodra
jonge kinderen gaan
lopen, ontstaat het
probleem. Lang niet

alle volwassenen heb-
ben geleerd om met dit

EvertKwok
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MisselijkWatdoe je als opwegnaar het zuiden vanaf

de achterbank klinkt: ‘Mam, ik ben zomisselijk.’Met een

raampje opendoen, kom je nietmeerweg. Probeer bij

wagenziekte eens een spelletjeNintendo.

Hoi Gerda,

Amai, het onkruid groeit

weer welig. Bij jou ook? Al

die ongewenste planten zijn

fascinerend, vond ’s werelds

bekendste bioloog Charles

Darwin. In zijn werk Over het

ontstaan van soorten be-

schrijft hij een experiment.

Hij zette een stukje braaklig-

gende grond van 60 bij 90

centimeter af en telde hoe-

veel plantjes daar spontaan

hun kopje boven de grond

TAKKENWIJVEN

Boudewijn Kock (50)

uit Elsloo (Limburg):

,,Ik lig nu met mijn

echtgenote aan het

Gardameer, volop in

de zon. Iedereen

zoekt de beschutting

op, maar gelukkig kan

dat in de schaduw

van de bomen. 32

graden is inderdaad

ontzettend heet.

Maar wij komen al ja-

renlang hier, dus we

zijn het gewend ge-

raakt. Onze tips?

Span je niet te veel in

tussen 12 en 15 uur,

dan hou je het niet

vol. Als je wilt fietsen

of rennen, doe dat

dan in de vroege och-

tend. En als je activi-

teiten wilt onderne-

men, kijk dan vooral

naar watersporten.”

Boudewijn Kock heeft

het warm aan het water

in Italië.

32°C
Riva del Garda Het tuinexperiment

vanCharlesDarwin

Gerda Bosman (l.) en

Corlijn de Groot, auteurs

van De tuin als lusthof &

slagveld, schrijven elkaar

dagelijks over hun

belevenissen in de eigen

tuin.
… viert de eilan-

denrepubliek

Kiribati Onafhan-

kelijkheidsdag.

ZON&ZOMER 3

GO

dinsdag 12 juli 2016

N Evi Verhoef heeft haar eigen

emmertje met spuugzakjes erin.

Op een lange reis gaat er een rol

van vijftig pedaalemmerzakken op.

Haar zus Tes heeft nergens last

van. FOTOJOYCEVANBELKOM

• Zorg voor frisse lucht. Stop

geregeld en beweeg dan

• Drink geen koolzuurhoudende

drankjes

• Ontbijt licht; eet geen vet en zoet

voedsel

• Rij rustig

• Stap fit in de auto; vermijd drukke

hoofdbewegingen, volg het voorbij-

rijdende verkeer vooral niet met je

ogen

• Zet kinderen hoog genoeg, zodat ze

goed uit het raam kunnen kijken

• Opkomende misselijkheid? Eet wat

kleins, het zet de maag aan het werk

en vermindert het nare gevoel

• Helpt niets? Een goed alternatief

voor een plastic zakje is dan een

stevig, afsluitbaar bakje.

• Terug van de reis: check eens een

andere auto om te ervaren of dat

anders is

Huis-tuin-en-
keukentips

CabaretierJustus van

Oel, bekend van Zak

en As, een cabaretduo

met Erik van Muiswin-

kel dat onlangs is her-

opgericht, kijkt liever

om zich heen.

,,Voor het kijken naar

leuke, bewegende

beelden heb je die zak-

kenvullers van de Hol-

landse televisie toch

niet meer

nodig? Stop

met kla-

gen, kijk

live om je

heen, zorg

dat je batte-

rij op je mo-

bieltje vol is,

neem het op en pleur

je eigen rotzooi op het

scherm. Ontploffende

barbecues, weggere-

gende stacara-

vans, ruzie

met de buren

over die sick-

my-duckmu-

ziek van het

ADHD-buur-

meisje. Dus weg

bij die buis, ga fil-

men, uploaden en ge-

nieten. En deel alles

daarna via #zomerstop

op de sociale media.”

zintuigconflict om te gaan. Zodra je
niet meer voelt waar de zwaarte-
kracht is, zoals op een boot, kun je je
ziek gaan voelen. De hersenen puz-
zelen om het oriëntatieverschil van
ogen en evenwichtorgaan op te los-
sen. Lukt dat niet, dan valt het li-
chaam terug op een basale reactie: je
braakt. Je wilt worden verlost van dat
wat problemen veroorzaakt, net als
bij vies of bedorven eten.”

Ook Annemarie Breeve legt zich er
inmiddels bij neer als haar 3-jarige
dochter Elin weer eens groen en geel
in de auto zit. Ook zij heeft van alles
geprobeerd om haar van haar wagen-
ziekte af te helpen. ,,Niets hielp. Tot-
dat Elin meereed met mijn broer. Ik
wist niet wat ik meemaakte. Kan een
ander soort auto dat verschil maken?”

Slee
Kingma bevestigt haar vermoeden:
,,Elke wagen voelt anders aan. Veel
mensen worden wagenziek in een
klassieke Amerikaanse slee. Die ge-
ven vooral in bochten een zweverig
gevoel, waardoor ze sneller misselijk
worden. Rijd je mee in een voertuig
met stugge vering, dan vermindert
dit. De kunst is om een auto te vin-
den die de trillingen op het wegdek
onderdrukt en tegelijkertijd geen
zweverig gevoel geeft in de bochten
en bij tempowisselingen.”

Een goedkopere oplossing komt uit
de spelletjeshoek: gamen. Beter dan

een boek lezen, want dan zien je
ogen stilstaande letters, terwijl het
evenwichtsorgaan voortgang rappor-
teert. Kingma: ,,In lezen, een filmpje
kijken of gamen kan je volledig op-
gaan. Maar het verschil is dat een
boek en film je minder afleiden dan
een interactief computerspel. Je bent
dan passiever en kijkt alleen maar.
De bewegende letters vallen meer op
en je blijft je bewust van de bewegin-
gen die de auto maakt. Bij een com-
puterspel ben je met verschillende
spelniveaus bezig. De hersenen zul-
len storende prikkels wegdrukken.’’

Ben je ook zo blij met de zomerstop op tv?
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Dat is koren op de molen van tieners
en andere spelletjesfanaten. Zij kun-
nen nu andere goedbedoelde tips
wegwuiven. Zoals: stop een watje in
je oren, eet gember of olijven. Draag
een ketting met een oude sleutel ter
hoogte van je maag. Plak peterselie
op je borst. Ook medicatie tegen wa-
genziekte zou ook in één klap kun-
nen worden vermeden. Er zijn twee
soorten. De ene maakt een reiziger
minder alert en dempt de gevoelig-
heid voor prikkels, tot aan slaperig
toe (valium). De andere methode,
middelen als cyclizine en scopola-
mine, gaan misselijkheid en braken
tegen. Het bekende Primatourtje sust
zowel het evenwichtssysteem als de
misselijkheid. En dan zijn er ook nog
pleisters in de handel met scopola-
mine erin. Die plak je minstens zes
uur vóór de reis achter een oor.

Voor de 3-jarige Elin is dat te grof
geschut. Moeder Annemarie lost het
anders op: ,,De tip om haar een zakje
aan te reiken, bleek een gouden. Elin
moet niet het gevoel krijgen dat ze
faalt als zij wagenziek wordt. Ik com-
plimenteer haar juist dat ze er op tijd
bij was.’’ Ook Steffie Verhoef berust
in het emmertje van Evi met de zak-
jes erin. ,,Maar gamen, dat wist ik
niet. Dat is een mooie reden om voor
vertrek een draagbare spelcomputer
aan te schaffen.” Over anderhalve
week kunnen Tes en Evi gamen.

staken. Het zal voorname-

lijk onkruid zijn geweest,

want dat zijn nou eenmaal

de plantensoorten die als

eerste hun slag slaan. De

jonge plantjes kregen geen

water of mest. Ze stonden

er helemaal alleen voor.

Na verloop van tijd (hoelang

vermeldt hij niet) had hij op

dat kleine stukje 357 plant-

jes geteld. Maar liefst 295

van die plantjes overleef-

den de strijd om het be-

staan niet. Volgens Darwin

waren vooral naaktslakken

en insecten verantwoorde-

lijk voor de slachting. En er

was niet genoeg zon, water

en voeding voor al die

jonge plantjes. Dus 83 pro-

cent van Darwins plantjes

ging dood. Moet je voor-

stellen: dat was dan nog

onkruid. Onze moestuin- en

sierplanten zijn veel kwets-

baarder. Bij iedere plant die

ik niet weet te redden, denk

ik: Darwin snapt wel

waarom. Ze hebben ons

echt nodig, Gerda!

Groet!

Corlijn

Z Experiment met wild-

groei: 357 planten staken

de kop op.

OPREIS

Kan een ander soort
auto echt zo’n verschil
maken?
—Annemarie Breeve


