
Stem
en win!

Stem op uw favoriete model en maak kans op een 3-daagse stedentrip
voor twee personen naar de schitterende modestad Milaan of maak kans
op één van de vijf Samsung E870 Ladyphones.

Het prijzenpakket wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Morgen leest u in De Telegraaf
welke tien modellen doorgaan
naar de finale van de Samsung
Elite Model Look 2006.

Stedentrip naar Milaan winnen?

T8 maandag 4 september 2006DE TELEGRAAF

met 50.000 woningen uit 30 landen
Lezingen gratis toegankelijk voor
beursbezoekers met aandacht voor 
de volgende landen: Spanje, Italië,
Frankrijk, Portugal, Hongarije,
Turkije, Tsjechië, Verenigde Staten,
Zweden en Bulgarije (za/zo).

Euretco Expo
Center Houten
A27; afrit 29; volg borden.
Open  vr        12.00 - 17.00 u  

 za|zo   10.00  - 17.00 u
Toegangsprijs € 7,50

(Tweede) huis 
in het buitenland? 
Kom naar de beurs!
8, 9 & 10 september

www.immo-international.nl

EXPEDITIE ROBINSON:
Maakt het beest in je los!

De Belgische mannen tegen
de Nederlandse vrouwen

vanavond 21.30

VIOLA echte
Toenemend aantal vrouwen in de wereld van auto’s

door RENÉE LAMBOO

AMSTERDAM – Autodealers willen meer vrouwen in de werkplaats
en ook sleutelavonden en pechcursussen voor vrouwen zijn momenteel
mateloos populair. En op het IVA, het Instituut voor Autobranche en
Management in Driebergen, ging de jaarlijkse Geerlig Riemerprijs dit
jaar naar een vrouwelijke student. Vrouwen en auto’s gaan, kortom,
steeds beter samen. Wanneer Viola Robbemondt (38) echter vertelt dat
ze autojournalist is van beroep, wordt er nog altijd wel raar opgekeken.
„Vooral mannen hebben moeite met die combinatie”, vertelt de Alk-
maarse, die onlangs een eigen weblog over auto’s begon.

Jarenlang was de auto het
domein van de man. Vrouwen
reden hooguit een wagentje
dat ze naar de supermarkt
bracht en weer terug. Die tijd
is anno 2006 volgens journalis-
te Viola Robbemondt voorbij.
Op haar nieuwe weblog
schrijft ze: „De autojournalis-
tiek werd tot voor kort bijna
voor honderd procent gedomi-
neerd door mannen. En dat
terwijl vrouwen toch ook alle-
maal autorijden, auto’s kopen
en er ook zeker van houden.
De balans was zoek en voor
mijn gevoel is zich dat nu lang-
zaam aan het herstellen.”

Klein meisje
Viola’s liefde en interesse

voor auto’s begon al vroeg. Va-
der Robbemondt kocht elke
twee jaar een nieuwe auto. Als
klein meisje ging Viola altijd
mee naar de showroom. Ze
wees papa aan welke auto hij
volgens haar moest kopen.
„Maar daar luisterde hij na-
tuurlijk nooit naar, tot mijn
grote frustratie.” Viola mocht
wel naast haar vader zitten als
er een testrit werd gemaakt.
En als de wagen vervolgens
werd aangeschaft en de fami-
lie ermee op vakantie ging, zat
zij de gehele rit met haar neus
tegen het raam gedrukt. „Ik
zocht de weg af naar mooie au-
to’s en als ik die zag, schreeuw-
de ik het uit: ’Kijk papa, kijk!’
Thuis speelde ik ook niet met
poppen bijvoorbeeld”, vertelt
ze terwijl ze van haar cappuc-
cino nipt. „Ik had een grote ga-
rage met speelautootjes erin.
Daar kon ik úren mee spelen.” 

Robbemondt werd op haar
twintigste leerling-journalist.
„Ik schreef over van alles,
voornamelijk lifestyle, relatie
en psyche, maar langzamer-
hand ook steeds meer over au-
to’s. In vrouwenbladen wordt

daar wel aandacht aan be-
steed, zij het heel oppervlak-
kig. Verder dan het rijgevoel
en de vormgeving mocht ik
dan ook niet gaan. Omdat ik er
zelf dolgraag dieper in wilde
duiken besloot ik uiteindelijk
als freelancer te gaan werken
voor autobladen.”

Viola, die inmiddels onder
meer voor NRC Handelsblad
en Autovisie schrijft, werd

niet meteen serieus genomen
door haar voornamelijk man-
nelijke collega’s: „Ik had geen
opleiding en wist zoveel als
een liefhebber. Ze bestookten
me met vragen om eens te tes-
ten hoeveel verstand ik er ei-
genlijk van had. Sommige
mannen maakten expres zin-
nen met zo veel mogelijk moei-
lijke autotermen erin, gewoon
om me te intimideren. Ook

hadden veel collega’s de be-
hoefte me dingen uit te leggen
over de wagen. Ik liet ze maar
praten, ook al wist ik het al-
lang.” 

Vooroordelen
Robbemondt hoort er tegen-

woordig helemaal bij, al komt
ze de vooroordelen over vrou-
wen en auto’s nog geregeld te-

gen: „We kunnen niet rijden
en weten niets van auto’s. Ik
ben er niet blij mee, maar ik
moet toegeven dat de dames
inderdaad vaak niet zo goed
presteren achter het stuur. Dat
heeft te maken met die hokjes
waar we in worden gestopt. Als
een man een muurtje ramt,
wordt er één keer goed om ge-
lachen en is het daarna verle-
den tijd. Wanneer vrouwen

dat doen, wordt ervoor ge-
zorgd dat ze het nooit meer
vergeten. Daar worden wij
weer onzeker van, waardoor
we niet goed rijden. Het is een
soort vicieuze cirkel, die maar
niet doorbroken wordt.”

Ook de term vrouwenwa-
gentje draagt volgens Viola bij
aan de vooroordelen: „Een
compact autootje, zonder veel
vermogen zou perfect zijn

voor dames. Wát
een onzin. Toen
ik onlangs in een
Citroen C1 door
de stad reed,
kwamen de stoe-
re barkeepers hun kroegen uit
om de auto te bekijken. Ze
vonden ’m te gek. Een paar we-
ken later reed ik in een Jaguar
XK en stonden de vrouwen er
vol bewondering naast. Het
woord vrouwenauto is zo ach-
terhaald. Dames werken te-
genwoordig ook en gebruiken
dat wagentje heus niet alleen
meer voor de boodschappen.”

Wanneer een vrouw echter
de showroom binnenkomt
wordt ze, aan de hand van de
verkoper, al snel naar een
Peugeot 206 geleid. Niet al-
leen een fout van de man maar
ook zeker van de vrouwen,

■ Viola Robbe-
mondt raakte als

klein meisje al be-
smet met het auto-

virus. Jaguars vond
ze mooi. Zelf rijdt ze

een snelle 
Volkswagen EOS.

FOTO: ANKO STOFFELS

„Mannelijke
collega’s stelden 
me voortdurend 

op de proef”
vindt Rob-
bemondt.
„Ze gaan
erheen zon-
der zich
van tevo-

ren in te hebben gelezen. Ze
hebben dus geen idee wat ze
willen en volgen de betrouw-
baar uitziende verkoper dus
maar richting de zogenaamde
boodschappenwagentjes, en
dat is dus niet de bedoeling.
Lees je van tevoren in op het
internet en weet wat je wilt als
je bij de showroom aankomt.
Op alle gebieden kunnen
vrouwen zich tegenwoordig
zelf redden, maar alleen een
auto kopen blijkt nog steeds
moeilijk. Mijn tip? Bereid je
heel goed voor en sta je man-
netje.”

www.carwoman.blogo.nl.

Amerikaanse presentatrice Katie Couric schrijft geschiedenis

DE VROUW VAN 15 MILJOEN 
door JAN-KEES EMMER

NEW YORK – De Amerikaanse presentatrice Katie Couric
treedt vanaf morgen in de voetsporen van de legendarische
Walter Cronkite. Als eerste vrouw in de Amerikaanse televisie-
geschiedenis zal zij een van de drie belangrijke avondjournaals
in de Verenigde Staten, het CBS Evening News, gaan presente-
ren. Hiermee is niet alleen een van de laatste mannenbolwer-
ken in de journalistiek geslecht, Couric is met een salaris van 15
miljoen dollar meteen de bestbetaalde anchor van welk ge-
slacht ooit. Maar in plaats dat Couric wordt beoordeeld op haar
kwaliteiten, staan de media momenteel bol van een discussie
over haar uiterlijk.

De 49-jarige Couric stond af-
gelopen week met vrijwel
identieke foto’s op de voorpa-
gina’s van de Amerikaanse ta-
bloids. Een oplettende blogger
had ontdekt dat in een blad
van CBS met de foto van Cou-
ric gerommeld was. Hierdoor
leek het dat ze een kilo of tien

kwijt was en dat ze haar rim-
pels had laten gladstrijken.
Maar niet alleen de tabloids
doken op de bewerkte foto’s,
ook serieuze media zoals de
New York Times konden het
niet laten een lacherig stukje
over het wonderdieet van de
nieuwslezers te publiceren. 

Couric, een flamboyante
door de wol geverfde journa-
liste, reageerde koel op de gek-
te rond haar persoon. In een
korte verklaring stelde ze dat
ze niet van de manipulatie van
de foto op de hoogte was. Ook
zei ze haar dikkere versie ei-
genlijk mooier te vinden.
„Want dan is er meer Katie om
van te houden”, grapte ze.

De hype rond Couric geeft
weer dat Amerika in de ban is
van een revolutie op nieuws-
gebied. Het presenteren van
het avondnieuws werd gezien
als mannenwerk. De journaals
waren het domein van monu-
mentale kerels als Walter
Cronkite, Tom Brokaw en Pe-
ter Jennings. Betrouwbaar,
maar grijs en saai ogend. Maar
dat was nimmer een punt van
discussie. 

Couric gaat schouderopha-
lend voorbij aan de discussie
over haar uiterlijk.
Zij werd dit voor-
jaar voor een jaarsa-
laris van 15 miljoen
dollar weggekocht
bij concurrent
NBC, waar ze meer
dan tien jaar achter-
een de show Today
presenteerde. Voor
het contract gete-
kend werd, liet ze nog even
aantekenen dat ze haar eigen
kapster en kleedster zou mee-
nemen van de concurrent. Of
CBS die ook maar op de loon-
lijst wilde zetten.

De avondjournaals in de
Verenigde Staten zijn big busi-
ness. Dagelijks stemmen zo’n
26 miljoen Amerikanen af op
een van de nieuwsuitzendin-
gen van ABC, CBS of NBC.
Een uiterst aantrekkelijke
groep voor adverteerders, die
jaarlijks dan ook zo’n 400 mil-

joen dollar neerleggen om hun
boodschappen te verspreiden.

Toch komen er langzaam
haarscheuren in deze geldma-
chine. De komst van internet
maakt dat relatief steeds min-
der jonge kijkers op de jour-

naals afstemmen.
Die halen hun
nieuws al surfend
op het net. Ook
vrouwen laten de
journaals steeds va-
ker voor wat ze zijn.
Daarbij heeft de be-
trouwbaarheid van
met name het CBS-
nieuws een deuk op-

gelopen. Ooit was dit hét
nieuwsprogramma waarin
Walter Cronkite de kijkers ge-
ruststellend door de Koude
Oorlog laveerde. 

Anderhalf jaar geleden
maakte de opvolger van Cron-
kite, Dan Rather, een fikse uit-
glijder, door president Bush
onterecht van ontduiking van
de dienstplicht te beschuldi-
gen. Dat kostte CBS enkele
miljoenen kijkers, waardoor
het journaal nu het slechtst be-
keken journaal van de grote

drie is geworden met gemid-
deld ’slechts’ 7,3 miljoen kij-
kers.

Met de troefkaart Couric
mikt het station CBS op meer
vrouwelijke en jeugdige kij-
kers. Ook wordt het journaal
live op internet uitgezonden.
Daarbij gooit het station er ook
nog eens een reclamecampag-
ne van maar liefst 10 miljoen
dollar tegenaan om het nieuwe
nieuws onder de aandacht te
brengen.

Katie Couric probeert on-
dertussen zo luchtig mogelijk
te doen. Ze meent dat het de
media zijn die de verwachtin-
gen rond haar nieuwe baan zo
hoog opschroeven. „Dit gedoe
houdt de kijker echt niet be-
zig. Ik heb nooit het gevoel ge-
had dat ik was ingehuurd om
het journaal te redden”, lacht
ze haar stress weg. 

Stem morgen op uw favoriete meisje

Finale elite model
look nabij

door FIONA HERING

AMSTERDAM – Het uur der waarheid nadert heel snel voor
de winnares van de Samsung Elite Model Look, de modellen-
wedstrijd die deze krant dit jaar alweer voor de zestiende keer
organiseert in samenwerking met het prestigieuze modellenbu-
reau Elite en waaruit al vele topmodellen zijn voortgekomen. 

Geselecteerd uit zo’n 5000
inzendingen kregen dertig se-
mifinalistes – gemiddelde leef-
tijd vijftien jaar – dit weekein-
de in de schitterende Amster-
damse zaak van kapper Rob
Peetoom catwalktraining van
choreograaf Chris de Boer. 

Hakken
„Dit is toch een beetje een

sneakergeneratie, sommige
meisjes hebben nog nooit op
hakken gelopen. Er zijn er een
paar bij die bakken er dan ook
helemaal niets van”, aldus De
Boer die onder andere shows
doet voor Nike en momenteel
bezig is met de theaterproduc-
tie Winx. „De meisjes moeten
leren om hun gewicht naar vo-
ren te verplaatsen en leren po-
seren op de catwalk. Daarbij
hebben ze snel de neiging om
te gaan acteren, zo blijkt, om
een model dat ze kennen van
de tv na te gaan doen. Dat is
niet verkeerd, maar uiteinde-
lijk zullen ze toch een eigen
loopje moeten creëren. Dat on-
derscheidt ook de topmodel-

len van de rest.” 
Sommigen meisjes zeiden

niet te kunnen wachten tot ze
donderdag 7 september bij de
grote finale in de Amsterdam-
se Beurs van Berlage écht de
catwalk op mogen. Hun groots-
te angst daarbij is vallen. „En
dat mijn rokje bijvoorbeeld in-
eens afzakt omdat het te groot
is”, zei de 16-jarige Michelle
Luiting uit Den Helder. 

Aan het einde van een lange
zware dag maakte de jury, on-
der leiding van Elite Amster-
dam-directeur Jeroen van de
Mast, de tien finalistes be-
kend. Zij wonnen een foto-
shoot met fotograaf Hans de
Vries, waarvan u het resultaat
morgen in deze krant kunt be-
wonderen. Dan kunt u tevens
stemmen op het meisje dat u
het leukst vindt. Het model
met de meeste stemmen wint
een reisje voor twee personen
naar Milaan, inclusief hotel,
maar ook de stemmers kun-
nen een zelfde reis winnen of
een van de vijf Samsung La-
dyphones. 

■ De laatste 30 meisjes krijgen catwalktraining. En toen waren
er nog maar tien… FOTO: ANKO STOFFELS

„Hoezo
vrouwenautootje?
Dat is zó
achterhaald!”

CARWOMANCARWOMAN

Nieuwe anchor
van CBS
ontketent
revolutie op
nieuwsgebied

■ Als nieuwe presentator van
het CBS Evening News heeft
Katie Couric behoorlijk wat
losgemaakt in Amerika. 
Gemanipuleerde foto’s of niet:
is ze nu wel of niet te licht
voor de job?
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