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WELKOM LINKSHANDIGE!

WAT LEUK DAT JE  
DIT BOEKJE HEBT OPGEPAKT.

HET IS EEN BOEKJE VOOR EEN 
ORIGINEEL, INTELLIGENT EN 

GENIAAL PERSOON. 

VOOR JOU DUS.
LEES MAAR...



IF THE 
RIGHT SIDE 

OF THE 
BRAIN



CONTROLS 
THE LEFT SIDE 

OF THE 
BODY... 



THEN  
ONLY THE 

LEFT-HANDED 
PEOPLE



ARE 
IN THEIR 
RIGHT 
MINDS!
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HOE LINKSHANDIG BEN 
JE NOU EIGENLIJK?

De Amerikaanse psycholoog Stanley Coren 
ontwikkelde in 1993 een test, waarmee je in 12 
vragen de mate van links- of rechtshandigheid 
kan testen. De vragen gaan over heel alledaagse 
dingen, wat het testje supersimpel maakt. 

Bij elke vraag zijn 3 antwoorden mogelijk: links, 
rechts of beide. 
Links = 1 punt
Beide = 2 punten
Rechts = 3 punten

Na het beantwoorden van de vragen, tel je 
de punten bij elkaar op. Hoge score: sterk 
rechtshandig. Lage score: sterk linkshandig.

De vragen:
1. Met welke hand schrijf je?
2. Met welke hand teken je?
3. Welke hand gebruik je om een bal te gooien 

om een doel te raken?
4. In welke hand houd je een tennisracket, 

squashracket, enzovoort vast?
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5. Met welke hand houd je een tandenborstel 
vast?

6. Met welke hand houd je een mes vast?
7. Met welke hand houd je een hamer vast als 

je op een spijker slaat?
8. In welke hand houd je een lucifer vast die je 

wilt ontsteken?
9. Met welke hand houd je een gummetje 

vast?
10. Met welke hand pak je de bovenste kaart 

van een stapel als je aan het delen bent?
11. Met welke hand houd je een draad vast die 

je door het oog van een naald wilt steken?
12. In welke hand houd je een vliegenmepper 

vast?

De mogelijke uitkomsten van de test:
33 tot 36 punten sterk rechtshandig
29 tot 32 punten gematigd rechtshandig
25 tot 28 punten zwak rechtshandig
24 punten  ambidexter
20 tot 23 punten zwak linkshandig
16 tot 19 punten gematigd linkshandig
12 tot 15 punten sterk linkshandig

Bron: linkshandig.info/LinkshandigenTest.html
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O VERDORIE,  
DIE ROTSCHAAR!

Ja, het dagelijks leven stelt linkshandigen 
voortdurend op de proef. Altijd moeten ze 
iets extra’s doen. Neem schoenveters schoenveters 
strikkenstrikken: dat leren ze bijna helemaal zelf. 
Een rechtshandig voorbeeld kunnen ze 
immers niet kopiëren. SchrijvenSchrijven  is ook 
zoiets. Leer je als linkshandige om te schrijven, 
dan bedek je met je schrijfhand onbedoeld 
het voorbeeldwoordje. Dit maakt het moeilijk 
de letter of het woord mooi over te nemen. Je 
lost het als linkshandige zélf maar op!
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Een ui, blote billen... Voor een linkshandige is een 
kopje cappuccino vaak verrassender dan voor een 
rechtshandige.

En dan al die andere kleine uitdagingenkleine uitdagingen 
die dagelijks op je pad komen. Scharen, 
blikopeners, gulpen, toilethouders aan 
de verkeerde kant van de pot... Daarover 
gesproken: in het schuim van je kopje cappu-
ccino ontdek je geen lief hartje, maar twee 
blote billenblote billen  met wat kaneelpoeder. Hoe 
leuk is dat?
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