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FLITS
 7Als je in slaap valt, 

daalt je kerntempe-
ratuur, en stijgt de 
temperatuur in de 
‘periferie’ van het 
lichaam. 

 7Zijn je voeten koud, 
dan schopt dat de 
slaapthermostaat van 
je lichaam in de war en 
dut je minder snel in.

 7Met sokken aan  
hun voeten bereiken 
vrouwen makkelijker 
een orgasme, zo bleek 
uit Gronings onder-
zoek.

Aan kou kun je vaak wennen. Maar dat wil alleen 
zeggen dat het minder onaangenaam voelt, niet 

dat je daadwerkelijk warmer bent. ‘Er is lang gedacht 
dat regelmatige blootstelling van handen en voeten 
aan kou leidt tot verbetering van de doorbloeding’, 
vertelt Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1961 bleek uit 
onderzoek dat visfileerders een betere doorbloeding 
in hun handen hadden dan kantoormedewerkers. 
Dankzij de regelmatige onderdompeling ervan in ijs- 
water, dacht men destijds. Maar misschien is het wel 
andersom: dat vooral degenen met warme handen 
visfileerder worden. ‘In een experiment hebben we 
daarom handen en voeten elke dag aan kou bloot- 
gesteld. Het gevoel van pijn of ongemak wordt snel 
minder, maar een veel betere doorbloeding krijg je 
niet.’ Het dragen van sokken in bed heeft dus geen 
invloed op de werking van je thermostaat.

Krijg je ‘luie 
voeten’ als je 
sokken draagt 
in bed? 
Evelien

Waarom hebben  
bowlingschoenen  
verschillende kleuren?
Pitou Spruit

Dat is gek genoeg om stelen tegen te gaan.  
Ook al kun je je afvragen of iemand ooit een 

paar bowlingschoenen zou dragen naar school, 
werk, een eerste date of een restaurant, toch zijn ze 
zo opvallend lelijk om ervoor te zorgen dat niemand  
na een uurtje bowlen zijn eigen afgetrapte stappers 
achterlaat en ongemerkt de bowlinghal verlaat op 
een paar prachtige bowlingpattas. Echt fanatieke 
bowlers dragen bij voorkeur dan ook professionele 
bowlingschoenen. En die ogen een stuk charmanter 
dan de huurexemplaren.

Wat is de functie van 
metalen stangen op 
de buitenmuur van 
een woning? 
Geert Bakker, Vroomshoop

Muurankers worden ze genoemd, of gevel- 
ankers. Vroeger werden ze gebruikt om 

de balken van de bovenverdieping aan de 
gevel te verbinden. Want dat voorkwam dat  
de gevel uitknikte en ging scheuren of ver- 
zakken. Vaak zijn ze recht, maar je ziet ze in 
allerlei vormen: C, X of Y-vormig. En ook in de 
vorm van een bloem of spiraal. Soms vormen 
ze samen een jaartal. Een muuranker bestaat 
uit een veer en een schieter. De schieter steekt 
door de muur en is bevestigd aan een houten 
draagbalk. De veer loopt door het oog van de 
schieter. Dit is de stang die je van buitenaf kunt 
zien. Soms werd de veer in de muur verwerkt 
zodat je hem van buitenaf niet kon zien. Dat 
zijn dan zogeheten ‘blinde ankers’.  

Wegbeheerders 
hebben een hele 

inloopkast aan 
borden beschik-

baar om het 
verkeer te 

regelen. 
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