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REISHACKS!
999 pogingen … 998 pogingen … 997 pogingen … Terwijl ik uiterst geconcentreerd 

naar beneden kijk, voel ik de vragende ogen in mijn rug priemen. Ik kon het niet 
zien, maar soms voel je dat iemand je bespiedt. Zo ook tijdens deze stedentrip 
naar Londen. Oké, het zag er ook wel een beetje gek uit. Terwijl iedereen genoot 

van het uitzicht van de hotelbar over de Tower of London, zat ik met mijn koffer op 
schoot. Doorlopend draaiend aan het slotje. Steeds weer opnieuw. Om duistere redenen 
was de code van het ritsslot veranderd zonder dat ik daar zelf erg in had. Waarop ik twee 
keuzes had: vakkundig de koffer slopen (zonde) of stap voor stap elke code proberen. 
Ik had geen keuze, mijn paspoort zat in de koffer en mijn vertrek was aanstaande. Dus 
testte ik met engelengeduld elke code uit. Na ongeveer 700 pogingen was het raak. De 
koffer was open. Mijn vingers van het draaien overigens ook. Daarna was mijn liefde voor 
slimme en snelle lifehacks geboren. En zo geschiedde. Zeker op reisgebied. 

Vluchten boek ik alleen via het anonieme venster van mijn browser. Zodat vliegmaat-
schappijen niet mijn interesse kunnen meten en daardoor stiekem de prijzen verhogen 
(want je weet maar nooit). Sneller geld besparen kun je niet. Jij vouwt nog altijd je vakan-
tiekleding? De tip: rol je kleding op. Minder kreukels en meer ruimte. Zeker als je ook nog 
slim in elkaar rolt. Die laatste paar kreukels in de kleding strijk je er natuurlijk niet uit: 
daarvoor hebben we de warme douche. Alle kleding even uithangen in de douche, warme 
douche aan en tien minuten later is alles kreukvrij. Welkom in deze special! Wij zijn 
Lifehacking.nl. Vanaf nu wordt je leven elke dag een stukje makkelijker. Om te beginnen 
met alle tips, trucs en hacks die je in deze special vindt.
 

Remco de Graaf
Editorial director

BEKIJK AL ONZE LIFEHACKS OOK OP 
WWW.LIFEHACKING.NL

COLOFON

Lifehacking Vakantieboek is een speci-

ale uitgave van Lifehacking. Artikelen 

kunnen eerder zijn verschenen op de 

website van lifehacking.nl

EDITORIAL DIRECTOR
Remco de Graaf
COÖRDINATOR
Merel Jegen
REDACTEUR
Lub Snoek
EINDREDACTIE
Merel van der Lande, 
Theske Slijkerman
AUTEURS
Kim van Arendonk, Martijn Bloksma, 
Hidde Boersma, Laura Bullens, 
Merijn Contant, Mischa Coster, 
Johan Elzenga, Maarten Festen, 
Martin Gijzemijter, Patty Golsteijn, 
Bianca Grimmius, Merel Jegen, 
Jasper Jobse, Patrick Loonsma, 
Maartje Lute, Alison Marsall, Evi 
Maquoi, Jelle Peterse, Lub Snoek, 
Janine Sterenborg, Annemiek 
Tigchelaar, Anja Wassenaar.
VORMGEVING
Jannemieke Duyzer, 
Suzanne Beaumont, Folkert Paulides, 
Bert Sluyter 
MARKETING
Marketing Manager: Marjolein Sturk
Junior brandmanager: Leontien Broere
Userbase-Marketeer: Joep Preijde
ACCOUNTMANAGERS 
Marco Roubos (mroubos@reshift.nl),
Raymond Ullers (rullers@reshift
Tom Schoen (tschoen@reshift.nl)
ADVERTENTIES
Marco Verhoog 
mverhoog@reshift.nl, 
tel: +31 (0)23 – 543 00 46

DRUK & DISTRIBUTIE
Druk: Senefelder, Doetichem
Distributie: Betapress (Nederland), 
Imapress (België)
CONTACT
Lifehacking Vakantieboek is een 
uitgave van Reshift Digital B.V., 
Richard Holkade 8, 2033 PZ in Haarlem. 
Telefoon: +31 (0)23 – 543 00 00
DISCLAIMER 
Hoewel uiterste zorg is besteed aan 
Lifehacking Vakantieboek, aanvaardt 
de redactie noch de uitgever enige 
aansprakelijkheid voor schade 
ontstaan door eventuele fouten en/of 
onvolkomenheden in het magazine.
AUTEURSRECHTEN
© 2016 by Reshift Digital, Haarlem. 
Gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen is alleen toegestaan na 
voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.

Voorwoord.indd   3 15-06-16   16:46



4

WAT IS HET GOE DKOOPST?
1 bestemming, 4 manieren

Uiteraard zijn er goedkopere tickets te 

vinden, maar voor de eenduidigheid hebben 

we alle tickets op dezelfde datum, voor vier 

personen en in het hoogseizoen geboekt. 

We zijn niet op aanbiedingen afgegaan. 

Vliegtickets zijn er ook al v.a. € 65,- retour, 

treintickets v.a. € 70,- retour en bustickets 

v.a. € 54,- retour, indien je flexibeler bent in 

je vakantiedata.

GOEDKOPER

GELD & BUDGET

vakantieboek 113

PLEZIER & GELUK

vakantieboek 95

€ 130
Automobilisten in Taiwan kunnen 
een boete van € 40,- tot € 130,- 
krijgen als ze de motor langer dan 
drie minuten stationair laten draaien.

‘DANKZIJ ONZE LONGEN KAN AL
DIE LUCHTVERVUILING VAN 
TEGENWOORDIG TENMINSTE 
NOG ERGENS TERECHT’
AMERIKAANSE COMEDYSCHRIJVER 
ROBERT ORBEN

KEER 
Een aluminium blikje kan eindeloos 
worden gerecycled.

KEER 
Na zuivering kan motorolie ook 
eindeloos worden gerecycled.

CD’s
In 2008 werden een miljoen 
onverkochte exemplaren van het 
album Rudebox van Robbie Williams 
gerecycled en gebruikt in de bestrat-
ing van Chinese wegen.

TWEE
MAANDEN
In de Verenigde Staten staat 
een gerecycled aluminium 

blikje doorgaans binnen 
zestig dagen weer in de 
winkel.

 ÉÉN 
T-SHIRT KOST 2.900 LITER
Voor de productie van één katoenen T-shirt is 2.900 liter water nodig.

ÉÉN 
OP TIEN
In 1908 werd de T-Ford geïntrodu-
ceerd, met een brandstofverbruik 
van 1 liter op 10 kilometer.

ÉÉN
OP ACHT
In 2009 had een standaard 
personenauto in de Verenigde 
Staten een hoger brandstofver-
bruik, namelijk 1 liter op 9 kilometer. 
SUV’s hebben zelfs een gemiddeld 
brandstofverbruik van 1 liter op 8 
kilometer.

BIOLOGISCHE 
AFBREEKTIJD

12 JAAR
kost het voordat een sigaret-
tenpeuk is afgebroken. Voor 
plastic luiers en maandver-
band is dit 500 tot 800 jaar.

5.000 JAAR
duurt het voordat piepschuim is 
afgebroken.

1 MILJOEN JAAR
voordat een glazen fles is 
afgebroken.

TWEE
MAANDEN
In de Verenigde Staten staat 
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Een echte wereldreiziger

De jetlag blues
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Nieuwe dingen Vakantieherinneringen
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smartphone
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VAKANTIEHACKS 

MERIJN CONTANT 
MANAGER BUSINESS DEVELOPMENT

De vakantie kan beginnen, want je bent er 

helemaal klaar voor! De tickets zijn voor een 

spotprijsje geboekt en je kampeerplek is 

geregeld. Daar zit je dan, op die fijne bestem-

ming in het buitenland, voor de tent met je 

net gehaalde Telegraafje, te ontbijten met je 

uit Nederland meegenomen pot pindakaas en 

natuurlijk ingesealde kaas. Hoe saai! Reizen is 

juist het moment om eens wat nieuws te probe-

ren. Ga ’s ochtends liever naar een lokaal koffie-

tentje om te ontbijten. Ga lekker op het terras 

zitten, bestel random iets van de menukaart 

en laat je verrassen. Thuis kun je weer volop 

genieten van je dagelijkse routine. 

MEREL JEGEN
COÖRDINATOR LIFEHACKING 
VAKANTIEBOEK

Reizen kan vermoeiend zijn, zeker als je 

urenlang in het vliegtuig zit. Slapen schiet er 

dan nog wel eens bij in, omdat je niet altijd 

comfortabel zit. En vanwege het tijdsverschil 

heb je soms wel drie dagen last van een jetlag. 

Daarom doe ik altijd wat yoga- en medita-

tieoefeningen. In een zittende houding kun 

je bijvoorbeeld op een inademing je armen 

omhoog en je handen bij elkaar brengen. Op 

een uitademing beweeg je je bovenlichaam 

naar rechts. Inademend kom je weer omhoog 

en uitademend ga je de andere kant op. Tijdens 

een autostop of het wachten op een vliegveld 

doe ik altijd wat simpele staande oefeningen. 

Ook download ik relaxte (meditatie)muziek 

op mijn telefoon. Een yoga nidra werkt beter 

dan welke slaappil dan ook! Deze diepe vorm 

van meditatie staat gelijk aan drie uur slaap. 

Super om je bioritme weer in balans te krijgen, 

waardoor je (bijna) geen last hebt van een 

jetlag. Yoga helpt je sowieso om meer balans 

te krijgen in je leven, waardoor je mindfull om 

leert gaan met stressvolle situaties. Dus geen 

paniek meer wanneer je vliegtuig vertraagd 

is, maar go with the flow en geniet van je 

vakantie!

MEREL VAN DER LANDE
EINDREDACTEUR LIFEHACKING 
VAKANTIEBOEK

Ik zweer bij Airbnb. Het verbaast me dat er nog 

steeds mensen zijn die geen ervaring hebben 

met dit online platform. In plaats van een kamer 

in een hotel boek je via Airbnb een privékamer, 

appartement of een heel huis voor jezelf bij een 

local. Dat is niet alleen een stuk goedkoper, 

maar - als je meer wilt dan alleen de toeristische 

highlights bekijken - ook veel leuker! Je ervaart 

namelijk echt hoe de mensen leven. Toen ik 

single was, ging ik alleen op vakantie. Boek je 

een adresje via Airbnb, dan is de kans groot dat 

de locals je op hun vrije avond en/of dag mee op 

sleeptouw nemen. Zo nam mijn host in Verona 

me mee tijdens een avondje uit met haar vrien-

dinnen en in Ravenna werd ik zelfs een hele dag 

meegenomen voor een tour met de auto door 

de omgeving. Maar ook als ze dat niet doen, 

hebben ze op z’n minst echt originele tips, zodat 

je meer ziet dan de dingen die in iedere Lonely 

Planet staan (en waar dus massa’s toeristen op 

af kom en). 

In het team van het Lifehacking Vakantieboek hebben we 
allemaal ook zo onze handigheidjes als we op vakantie gaan. 
Zo zweert de een bij Airbnb en gaat de ander graag met 
uitgeruste kids op vakantie. Onze persoonlijke vakantiehacks 
delen we graag met jou!

lifehacks collegas.indd   6 15-06-16   17:05
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JANNEMIEKE DUYZER 
VORMGEVER

Als je kinderen hebt en met de auto op vakan-

tie gaat, wil je niet dat je kinderen de hele tijd 

vanaf de achterbank roepen: “Zijn we er al? 

Hoe lang duurt het nog?” Het is wel zo prettig 

als de rit naar je bestemming al het gevoel geeft 

dat je vakantie hebt. 

Je kunt natuurlijk allerlei spelletjes verzin-

nen om ze bezig te houden, maar dat is best 

vermoeiend. Daarom vind ik zo’n portable 

dvd-systeem een uitkomst. Zet er wat leuke 

films op en ze zijn wel een paar uur zoet. 

De bestemming waar wij meestal heen gaan, 

is gemiddeld tien uur rijden en dat is met jonge 

kinderen best lastig. Wij rijden daarom niet 

alles in één keer, maar boeken onderweg een 

leuk hotelletje of iets dergelijks. Dan kun je na 

een paar uur rijden al lekker relaxen, waardoor 

onze kinderen in de auto ook veel rustiger zijn. 

Als je met de auto naar Spanje gaat, kun je de 

rit in twee overnachtingen opsplitsen.

LUB SNOEK
STAGIAIR

Raakt het geheugen van je iPhone vol op vakan-

tie? Dit trucje helpt je om ruimte vrij te maken 

voor nieuwe vakantiefoto’s en -video’s. 

Ga naar ‘Instellingen – Algemeen – Opslag en 

iCloud-gebruik’. Check hoeveel ruimte er nog 

vrij is, bijvoorbeeld 1GB.

Sluit ‘Instellingen’, open de App Store en zoek 

een willekeurige app die meer ruimte inneemt 

dan, in dit geval, 1GB. Het maakt niet uit of de 

app geld kost, aangezien de App Store pas iets 

in rekening brengt als er genoeg ruimte op je 

toestel beschikbaar is. Pas dus wel op dat je 

niet per ongeluk een te kleine app koopt! Films 

en games zijn vaak goed te gebruiken voor dit 

experiment. 

Druk op ‘Download’ en de App Store zal de 

beschikbare ruimte controleren. Je krijgt de 

melding ‘Niet genoeg geheugen beschikbaar’. 

Druk op ‘Ok’ en sluit de App Store af. Als je dan 

weer navigeert naar ‘Instellingen – Algemeen 

– Opslag en iCloud-gebruik’, zul je zien dat je 

iPhone plotseling ruimte heeft vrijgemaakt! 

Waar die ruimte vandaan komt? Het is in iOS 

niet mogelijk om handmatig cachedata te 

verwijderen, maar dankzij de bovenstaande 

truc doet iOS dat wel. Het is niet zo dat alle 

apps tegelijkertijd hun cache wissen. Daarvoor 

moet je de truc een keer of drie uitvoeren. 

REMCO DE GRAAF 
HOOFDREDACTEUR LIFEHACKING

Als het vliegtuig jouw vervoermiddel is, dan is 

Seatguru.com jouw startpunt. Deze tip zie ik 

als de moeder van alle reishacks, want je reis 

begint én eindigt met een vlucht. Op Seatguru 

vind je van alle luchtvaarmaatschappijen en alle 

toestellen uitgebreide plattegronden van de 

stoelen mét een beschrijving of het een goede 

of juist te mijden plek is. De beschrijvingen zijn 

gedetailleerd: van ‘weinig beenruimte’ tot en 

met opmerkingen als ‘tochtige plek, dus niet 

gaan zitten’. Je hebt snel overzicht dankzij de 

simpele weergave en eenvoudige legenda - 

groen is goed, geel een twijfelgeval en rood 

is echt niet gaan zitten. Check nooit meer in 

voordat je uitgebreid op Seatguru.com hebt 

gekeken. Want een fijne vakantie begint én 

eindigt met een fijne vlucht!

VAN DE REDACTIE

lifehacks collegas.indd   7 15-06-16   17:06
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Het festivalseizoen is in vol-
le gang. Aangezien de fes-
tivals als paddenstoelen uit 
de grond schieten, is er voor 
iedereen wat wils. Hier enkele 
tips ter voorbereiding van het 
feest én tips ter voorkoming 
van een kater na afloop.
TEKST JANINE STERENBORG

HET FEEST 
KAN BEGINNEN!

Zo ga je goed voorbereid 
naar een festival

FO
TO

 U
N

PL
A

SH
 J

O
EY

 T
H

O
M

PS
O

N
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De beste antikater-tip? Niet 
drinken! Wil je toch biertjes, 
wijntjes of andere alcoholische 
versnaperingen drinken en 

heb je geen zin in een kater de volgende 
dag, dan heb je misschien wat aan de 
volgende tips:

LEG EEN BODEM
Hoe leger je maag, hoe sneller alcohol 
effect heeft. Leg voordat je gaat 
drinken een goede bodem met stevig 
voedsel, bijvoorbeeld een goed bord 
spaghetti. Met de koolhydraten die in 
pasta zitten, heb je genoeg energie 
om flink te feesten, wat natuurlijk de 
bedoeling is op een festival! En het is 
een goede reden om meteen een keer 
lekker op z’n Italiaans spaghetti als 
lunch te eten.

WATER NAAST JE BED
Wedden dat je dorst hebt als je ’s 
nachts, ’s ochtends of ’s middags 
wakker wordt? Dan ben je blij dat je 
in nuchtere toestand nog een fles water 
naast je bed hebt gezet.

WATER TUSSENDOOR
Hoe lekker alcohol ook is, drink 
tussendoor zo nu en dan een glas 
water. 
Je ontnuchtert hier niet in één keer 
van, maar het is een goede manier 
om overeind te blijven en niet 
laveloos in de goot te belanden of 
de volgende dag tot in de avond 
boven de toiletpot te hangen.

VOOR HET SLAPEN
Die fles water die je naast je bed 
hebt gezet? Drink er vooral flink 
van voordat je gaat slapen. Je moet 
ongetwijfeld ’s nachts wel een paar 
keer naar het toilet, maar voor het 
beperken van je kater moet je wat 
over hebben!

GEEN PIJNSTILLERS
Je lever en maag hebben het al 
moeilijk genoeg met het verwerken 
van alle alcohol. Paracetamol en 
ibuprofen helpen misschien even 
tegen de hoofdpijn, maar je maakt 
het je lever en maag alleen maar 

moeilijker om te herstellen. En rot voel 
je je toch wel.

ONTBIJT
Misschien heb je er helemáál geen zin 
in, maar door te ontbijten vul je je lijf 
weer met gezonde voedingsstoffen. 
Banaan heeft een helende werking op 
je geïrriteerde maag, dus een bananen-
smoothie of een vullende bananenpan-
nenkoek is een goed antikaterontbijt! 
Voeg vooral ook honing toe: dat heeft 
dezelfde werking als banaan.

RUST
Je lijf heeft heel hard rust nodig na de 
fysieke inspanningen van het feesten, de 
drank en de - ongetwijfeld ongezonde - 
snacks. Rust uit en eet en drink gezond. 
Negeer de behoefte aan vet eten en 
suiker, loop een klein blokje om en ga 
vroeg naar bed.

WAT NEEM JE MEE?
Een lange dag buiten vraagt om een goede voorbereiding. 

Pak op z’n minst de volgende dingen in:

 

Zonnebrand! Helemaal als je van plan bent lekker te gaan zonnen op 

bijvoorbeeld het strand.

 

Extra kleding voor als het ’s avonds afkoelt. Ook als je niet 

van plan bent om lang te blijven, want je weet hoe dat gaat …

  

Genoeg cash, om lange rijen bij pinautomaten te vermijden 

of voor het geval de pinautomaten een storing hebben. 

 

Laat vooral overbodige inhoud van je 

portemonnee thuis!

 

Oordopjes om je gehoor te beschermen tegen te veel 

decibellen of ’s nachts op de camping te kunnen 

slapen.

 

Een flesje water. Niet op alle festivals mag dit mee, 

maar met een beetje slim inpakken kan een flesje de 

beveiliging nog weleens ontgaan!

 

Een volledig opgeladen 

telefoon.

 

Informatie op papier voor als de netwerken 

overbelast zijn.

Goed_voorbereid_festival_2pag (TS).indd   9 15-06-16   10:03



10

Mensen met minder goede reisskills herken je al snel. 
Ze lijken niet geïnteresseerd in anderen, hangen een beetje 

rond hun verblijfplaats en ogen ongemakkelijk in hun nieuwe 
omgeving. Dit is wat een echte wereldreiziger anders doet. 

Doe er je voordeel mee – het maakt je reiservaring 
alleen maar leuker! 

TEKST MERIJN CONTANT

JE BLIJFT ALTIJD 
POSITIEF ...

... en nog 9 dingen die een echte 
wereldreiziger anders doet

Top wereldreiziger (TS).indd   10 15-06-16   10:15
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DING 1  
JE PAKT JE BACKPACK 
SLIM IN
Een belangrijk kenmerk van een echte reiziger 
is het niet overpakken van je backpack. Neem 
alleen mee wat je echt nodig hebt: shirt, broek, 
ondergoed, paspoort en geld. De rest koop je 
gedurende je reis.

DING 2  
JE PLANT VOORUIT 
(MAAR NIET TE VEEL!)
Een beetje onderzoek doen naar het land waar 
je heen gaat, is altijd goed. Het is namelijk erg 
nuttig (en soms noodzakelijk) om inzicht te 
krijgen in de plaats, het klimaat, de toelatingsei-
sen, wetten en de do’s and don’ts van het land. 
Voordat je aankomt ben je goed op de hoogte. 
Vanaf dat moment gebruik je de reisgids als 
referentie en niet als checklist. Laat je beslist 
verrassen!

DING 3  
JE LEERT EEN PAAR WOORDEN 
VAN DE LOKALE TAAL

Je neemt de tijd en moeite om een aantal 
fundamentele woorden te leren. Belangrij-
ke woorden in een taal zijn: ‘dank je wel’, 
‘hallo’, ‘tot ziens’ en ‘alsjeblieft’. Dit leidt 

vaak tot een sterkere band met de 
lokale bevolking en maakt je trip nog 
leuker.

DING 4  
JE ZET JE TELEFOON, 
TABLET EN 
LAPTOP UIT
Er zijn apps die je reiservaring 
kunnen verbeteren. Denk aan het 

opslaan van je foto’s, digitale 
reisgidsen, vertaal apps en 

zelfs apps die je helpen bij 
het ontmoeten van mensen. 
Heel handig allemaal, 

maar kijk niet alleen op je 
scherm. Durf daadwer-

kelijk rond te kijken 
en echt aanwezig te 
zijn. Dan geniet je 
optimaal. Gebruik je 

de apparaten niet? Zorg 
er dan voor dat je ze goed 

opbergt.

DING 5  
JE NEEMT DEEL AAN DE 
LOKALE TRADITIES
Kijken vanaf de zijlijn is minder leuk dan daadwer-
kelijk meedoen en onderdeel uitmaken van de 
lokale tradities. Die ervaringen neem je mee naar 
huis en blijven je je hele leven bij. De lokale bevol-
king is vaak erg open in het verwelkomen van 
toeristen in hun tradities of evenementen. Vind je 
het gênant? Eén troost, je ziet de mensen daarna 
waarschijnlijk nooit meer.

DING 6  
JE RESPECTEERT ANDERE 
CULTUREN
Reizen is een uniek cadeau. Tijdens je reis word je 
waarschijnlijk meerdere malen blootgesteld aan 
dingen die je anders nooit zou hebben gezien, 
laat staan waaraan je gewend bent. Of het nou 
een andere religie, een ritueel of nieuw gedrag 
is, respecteer altijd de mensen, het leven en de 
gewoontes van de lokale gemeenschap.

DING 7  
JE BLIJFT ALTIJD POSITIEF
Misschien vaker dan je lief is, kun je tijdens je reis 
te maken krijgen met tegenslagen. Misschien kom 
je terecht in een storm, mis je de laatste bus, word 
je opgelicht door een tuk-tuk-chauffeur of slaap 
je slecht door een snurkende kamergenoot. Houd 
er rekening mee dat deze dingen kunnen gebeu-
ren. Accepteer het en ga door met een glimlach, 
want de zon gaat uiteindelijk weer schijnen.

DING 8  
JE DURFT UIT JE 
COMFORTZONE TE STAPPEN
Een belangrijk aspect van reizen is het feit dat je 
uit je comfortzone wordt getrokken. Je kan geen 
gebruikmaken van de luxe en handvatten die je 
kent, en leert daardoor wie je werkelijk bent als 
persoon. Als topreiziger omarm je dit; het is een 
onderdeel van het avontuur.

DING 9  
JE LAAT JE GRAAG 
VERRASSEN
Iedere reis die je maakt, is een avontuur vol met 
onverwachte gebeurtenissen. Je staat hier volledig 
voor open en pakt iedere uitnodiging met beide 
handen aan. Je krijgt bijvoorbeeld een uitnodiging 
van een lokale inwoner om mee te eten in Cambodja, 
deel te nemen aan een voetbalwedstrijd in Brazilië 
of een jungletocht te maken in Costa Rica. Doe het, 
want dit zorgt voor hoogtepunten tijdens je reis.

DING 10  
JE MAAKT NIEUWE 
VRIENDEN
Als individuele reiziger is dit nog belangrijker, maar 
eigenlijk geldt het voor iedereen die op reis gaat naar 
een vreemd land. Reizen zorgt voor verbinding en 
geeft je de ultieme mogelijkheid om nieuwe vriend-
schappen te sluiten. Kies jij voor een eenzame vakantie 
of zoek jij de mensen op en sluit je vriendschappen? 

Je neemt de tijd en moeite om een aantal 
fundamentele woorden te leren. Belangrij-
ke woorden in een taal zijn: ‘dank je wel’, 
‘hallo’, ‘tot ziens’ en ‘alsjeblieft’. Dit leidt 

vaak tot een sterkere band met de 
lokale bevolking en maakt je trip nog 
leuker.

DING 4

JE ZET JE TELEFOON, 
TABLET EN 
JE ZET JE TELEFOON, 
TABLET EN 
JE ZET JE TELEFOON, 
LAPTOP UIT
Er zijn apps die je reiservaring 
kunnen verbeteren. Denk aan het 

opslaan van je foto’s, digitale 
reisgidsen, vertaal apps en 

opbergt.
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YES,WE CAN!
Spoedcursus koffer pakkenSpoedcursus koffer pakken

Het maakt niet uit hoelang je weg gaat of waar je heen gaat, het 
belang van een slim ingepakte koffer moet je niet onderschatten. 
Daarom geven we je graag een aantal handige inpaktips.

TEKST MAARTEN FESTEN EN MEREL JEGEN 

MAAK EEN LIJST 

Voordat je je spullen in je koffer stopt, moet je eerst weten wát je in 
je koffer stopt. Daar kun je je smartphone voor gebruiken, bijvoor-
beeld met de apps GetPacked en Packing Pro. Of  je zet Facebook 
in voor het maken van je paklijst - de website Meenemen.nl heeft de 
Facebook inpaklijst-app gemaakt, superhandig! Behalve Meenemen.
nl zijn er nog veel meer websites die je kunnen helpen inpakken, 
zoals Inpaklijst.nl en de ‘paklijst kamperen’ van de ANWB. De site 
Samoon.nl stelt zelfs een persoonlijke inpaklijst voor je samen, afhan-
kelijk van de samenstelling van je reisgezelschap en je bestemming. 
Maar natuurlijk kun je ook de algemene GTD-tools gebruiken, zoals 
Remember the Milk of Evernote.

TRAVEL EXTRA 
EXTRA LIGHT

Denk goed na over wat wel of niet 
mee moet. De meeste mensen 
nemen eerder te veel dan te weinig 
mee, en al die overbodige kilo’s zeul 
je dan mee voor niks. Pak dus liever 
iets té licht. Wat je mist, kun je 
desnoods op de plaats van bestem-
ming kopen. 

12
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NIET VERGETEN!
Last but not least: dingen die niet altijd 
op een inpaklijst staan, maar die niet 
mogen ontbreken:
• Je paspoort of ID-kaart
• Geld, pinpas en/of creditcard 

(met pin)
• Ticket en/of instapkaart
• Je kentekenbewijs en rijbewijs
• Telefoon en oplader
• Usb universal cardreader
• Hersluitbare plastic zakjes
• Adressen van mensen die je een 

kaart wilt sturen kaart wilt sturen kaart wilt sturen 

ULTIEME INPAK-HACKS
Neem wat belangrijke dingen (tandenborstel, ondergoed, bikini) 
mee in je handbagage, voor het geval je koffer kwijtraakt.

Rol je kleding op: het is sneller, makkelijker en bespaart ruimte.

Ruimte is heilig als het gaat om je koffer inpakken. Schoenen 
nemen altijd veel kostbare ruimte in. Stop je ondergoed en sokken 
erin en de ruimte is weer benut!

Gadget liefhebbers: bewaar opladers in een brillenkoker. Zo raken 
ze niet verstrikt in elkaar en blijven ze netjes.

Op de bagageband ziet bagage er vaak allemaal hetzelfde uit. 
Maak daarom je bagage uniek, bijvoorbeeld door er een sticker op 
te plakken of een kleurrijke tag aan te hangen, zodat je jouw koffer 
gemakkelijk herkent.

PAK SLIM
Leg eerst al je spullen op bed of op tafel voor je 
het in de koffer stopt. Pas als je zeker bent dat 
je alles hebt klaargelegd, begin je met inpakken. 
Zo kun je veel efficiënter aan de slag. Er zijn 
verschillende manieren om je koffer in te pakken, 
maar de bottom line is: begin met de grote 
spullen, vul de gaatjes op met sokken en onder-
goed. Stop ook altijd een paar dunne plastic 
zakken in je koffer voor je vuile was (dan is het 
uitpakken van de koffer sneller gebeurd). Ook 
handig: rol je kleren op in compacte rolletjes voor 
je ze in de koffer stopt. Je overhemden kreuken 
dan minder en er past meer in je koffer. Als je 
bovendien goed nadenkt over wat er het eerst uit 
moet, hoef je eenmaal op reis niet meteen je hele 
koffer overhoop te gooien. 

vakantieboek 13

INPAKKEN & WEGWEZEN

koffer inpakken (TS).indd   13 15-06-16   10:28



14

NON PARLO 
ITALIANO
Leer een nieuwe taal in 5 stappen
Geen talenknobbel? Dat betekent niet dat je niet meerdere talen kunt leren! 
Met deze vijf stappen leert iedereen in recordtijd een nieuwe taal. TEKST LUB SNOEK

STAP 1  
LEER DE JUISTE WOORDEN
Een nieuwe taal leren, betekent dat je nieuwe woorden moet 
leren, heel veel woorden. Dit betekent echter niet dat je een 
onfeilbaar geheugen moet hebben of dat je alle woorden moet 
kennen. De meeste mensen kennen niet eens alle woorden 
uit hun moedertaal, terwijl ze die vloeiend spreken. Wat 

woordenschat op papier betreft, kunnen we het Pareto-principe 
aanhouden, in de volksmond ook wel de 80-20- of 20-80-regel 
genoemd. Dit betekent dat 80% van de resultaten worden gerea-
liseerd door 20% van de inspanningen. Je hoeft dus maar een 
vijfde deel van een taal te kunnen om je aardig te redden. Door 
het Pareto-principe is het dus belangrijk om woorden te leren die 
je vaak wilt gaan gebruiken. Populaire werkwoorden en woorden 
die te maken hebben met onderwerpen die je interessant vindt, 
kunnen je een heel stuk op weg helpen in een nieuwe taal.

Leer een nieuwe taal in 5 stappen_3pag (TS).indd   14 15-06-16   10:29
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STAP 2  

ZOEK LEENWOORDEN

Geloof het of niet, je kent waarschijnlijk al een aantal woorden 
uit de taal die je wilt gaan leren. Bijna iedere taal heeft 
leenwoorden uit andere talen of die in een andere taal bijna 
hetzelfde zijn.

Romaanse talen als Frans, Spaans, Portugees en Italiaans 
hebben bijvoorbeeld veel woorden gemeen met de Engelse 
taal. Woorden als action, nation, frustation, tradition, commu-
nication en duizenden andere woorden zijn exact hetzelfde 
gespeld in het Frans. Bij de Spaanse variant is het laatste 
stukje ‘ion’ verwisseld voor ‘ción’, Italiaans gebruikt ‘zione’ en 
Portugees gebruikt ‘çao’. Als je een beetje Engels spreekt, ken 
je dus ook al veel woorden uit die talen.

STAP 3  

ZORG VOOR 
DAGELIJKSE INTERACTIE 
Een populair excuus om een vreemde taal niet te leren, is 
dat je niet vaak genoeg in het land komt waar de taal wordt 
gesproken. Geloof me, er hangt geen speciale Spaanse stof 
in de lucht in Spanje waardoor je plotseling Spaans kunt 
spreken. Ook zijn er genoeg expats die jaren in het buiten-
land wonen zonder de plaatselijke taal te leren.
Om de taal die je wilt leren dagelijks te horen, kun je naar 
de radio luisteren. Op TuneIn.com vind je bijvoorbeeld een 
groot aantal lokale radiostations. TuneIn heeft ook een app 
waarop radiostations zijn gesorteerd op taal.

Op YouTube kun je per land de trending video’s bekijken. 
Ook kun je films en series kijken die ingesproken zijn in de 
taal die je wilt leren.

En om de taal te lezen, kun je dagelijks nieuwsbronnen lezen 
in de taal die je wilt leren. Om een taal sneller te leren, heeft 
Chrome een plugin die delen van een website kan vertalen 
naar vrijwel iedere taal. Hierdoor lees je tussen je moeder-
taal door stukjes van de taal die je wilt leren.
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EERSTE HULP BIJ EEN NIEUWE TAAL

Deze apps kunnen je zeker helpen als je een nieuwe taal wilt 

leren. Downloaden dus!

1 Babbel
Babbel is een gratis tool en helpt je bij de eerste stappen 

van het leren van een nieuwe taal. 

2 Memrise
Memrise is een website die je spelenderwijs helpt bij het 

onthouden van woorden. Met een database van ruim 2.500 

woorden in alle talen, zorgt Memrise ervoor dat je 80% van 

de taal begrijpt.

3 Duolingo
Met ruim 50 miljoen geregistreerde gebruikers is Duolin-

go veruit de leider als het gaat om het leren van een nieuwe 

taal. De kracht van Duolingo is de herhaling. 

4 Busuu
Busuu is een gratis mobiele app met een community. 

Hier laat Duolingo het wat ons betreft een beetje liggen. 

Duolingo en Bussuu verschillen verder weinig van elkaar als 

het gaat om de basisbeginselen van de taal (grammatica en 

woordenschat). 

5 FluentU
FluentU biedt een reeks video’s en cursussen aan. Je 

kunt een taal in de basis leren, maar ook doorgaan tot je 

uitgebreide conversaties kan voeren. 

6 Fluent in 3 months
De website ‘Fluent in 3 months’ is een populaire website 

die is opgericht door de Ierse auteur, spreker en globetrotter 

Benny Lewis. Hier vind je onder andere premium online 

cursussen die je helpen om een taal sneller te leren spreken.

7 Rype
Op de website van Rype leer je de taal door middel van 

een talencoach die op maat een les voor je samenstelt. Je 

hebt 24/7 (online) toegang tot je coach die je ook nog eens 

eerlijke feedback geeft op je uitspraken en voortgang. 

STAP 4  
GA DE CONFRONTATIE AAN

Als je de taal die je wilt leren eenmaal hebt gelezen, beluisterd 
en bekeken, is het tijd voor de grote stap: praten met iemand 
die jouw nieuwe taal als moedertaal heeft! Het klinkt als een 
heftig advies, maar om een taal snel onder de knie te krijgen, 
is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een gesprek te voeren 
in die taal.

Je hoeft niet veel woorden te kennen voordat je met deze stap 
begint. Je hoeft zelfs maar een paar uur te oefenen voordat je 
een gesprek kunt voeren. Als je nog weinig woorden kent, kom 
je er tijdens het gesprek achter welke woorden je nodig hebt 
en nog wilt leren. Tijdens het eerste gesprek is het belangrijk 
om woorden te kunnen zeggen als ‘hallo’, ‘dank u’, ‘wilt u dat 
herhalen’ of ‘ik begrijp niet wat u bedoelt’.

Ken je niemand die de taal spreekt en ben je niet in het land 
van de taal die je wilt leren spreken? Vanaf 5 euro per uur 
kun je op de website Italki een Skype-les krijgen van iemand 
met je doeltaal als moedertaal. Een voordeel van Skype is 
dat je een tweede venster kunt openen waar je belangrijke 
woorden kunt noteren die je tijdens het gesprek oppikt.

STAP 5  
ACCEPTEER DAT 
JE FOUTEN MAAKT

Tot slot nog een aantal tips: 
•  Meer dan de helft van de wereldbevolking spreekt meer 

dan één taal. Eentaligheid is dus meer een cultureel dan 
een biologisch fenomeen. 

•  Volwassenen hebben vaak meer moeite met het leren van 
een nieuwe taal. Het probleem met het leren van een nieuwe 
taal op latere leeftijd is dat het heel moeilijk is om een taal 
écht te leren. Meestal heb je de taal voor je gevoel onder de 
knie, maar het zal niet snel heel vloeiend meer worden.

•  Als je de nieuwe taal voor het eerst gaat toepassen, richt 
je dan vooral op de functionaliteit. Details als grammati-
ca,  lidwoorden en uitspraak zijn zaken die later kunnen 
worden verbeterd. Bijvoorbeeld, als je wilt weten waar het 
toilet is, kun je het jezelf moeilijk maken door de zin ‘kunt 
u mij vertellen waar het toilet is?’ te leren. De makkelijke 
weg is simpelweg het uitspreken van twee woorden ‘waar 
toilet?’. De zin bevat dezelfde boodschap en moedertaal-
sprekers hebben meteen door dat je de taal nog aan het 
leren bent.
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ZWEEDSE PUZZEL
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3

BLOEM 

EUR. 
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MET HET 
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EFFEN 6
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PEUTER

LIDWOORD
 

PLUS

NAAR BUITEN ZONDER 
INHOUD

8

VERRICHTEN DEEL VAN EEN 
AANRECHT

1

Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

B R K M K S F
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E S T U U R F U O

A K T E P R U T A D E M
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U N I E R U I T L E E G
D O E N K E U K E N L A

kofferset
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VAKANTIEKILO’S, 
HERRIE, JETLAG ...

Na het invullen van je slaappatroon en de 
lengte van je vlucht, geeft deze app je een 
compleet stappenplan om zo snel mogelijk 
van je jetlag af te zijn. Je krijgt een melding als 
je moet slapen, als je wakker moet worden en 
als je een dutje moet doen.

VLIEGTUIGHERRIE

Een trip naar het buitenland 
is meestal een fijne gebeur-
tenis, maar er kunnen ook 
wat haken en ogen aan zit-
ten. Gelukkig bestaat er voor 
bijna alle problemen een 
technische oplossing!

JETLAG

Oplossing: Noise-
cancelling koptelefoon

Oplossing: app JetLag Genie

Dankzij een combinatie van techniek 
en uitvoerig onderzoek hebben we 
tegenwoordig koptelefoons die al het 
omgevingsgeluid wegfilteren.

1

3
Deze app geeft suggesties voor 
spullen die je moet inpakken. 
Packing Pro baseert de sugges-
ties op persoonlijke behoefte, 
lengte van de vlucht, plaats van 
bestemming, temperatuur etc.

INPAK-
KEUZESTRESS

Oplossing: app Packing Pro

2

... en nog 7 reisproblemen die 
de technologie voor je oplost

18
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EEN LEGE TELEFOON

VAKANTIEKILO’S

GEEN WIFI

TAALBARRIÈRE

Oplossing: armband 
Fitbit Flex Activity

Oplossing: app Word 
Lens Translator

Oplossing: myCharge HUB 6000

Oplossing: app Travel-
Safe Pro

Oplossing: Wireless Mini 
Pocket Router

Een tekst geschreven in een andere taal? Richt je telefoon op de 
tekst en Word Lens Translator vertaalt de tekst naar het Engels! 
Wel internetverbinding voor nodig.

Ben je een nerveuze reiziger? 
Dan kan deze app je geruststel-
len! TravelSafe Pro toont je alle 
alarm- en servicenummers van 
je omgeving en details over de 
lokale ambassade. Je kunt ook een 
snelkoppeling op je thuisscherm 
zetten om belangrijke nummers 
altijd binnen handbereik te hebben!

Dit handige apparaat kan tot drie apparaten tegelijkertijd 
opladen en geeft je 27 uur extra om te bellen of 20 uur 
extra om te browsen! De myCharge is voorzien van een 
micro-usb- en lightningconnector en usb-poort.

4 5

7

8

6

TAALBARRIÈRE

Een tekst geschreven in een andere taal? Richt je telefoon op de 

Zogenaamde pocket-routers koppel 
je aan de ethernetkabels die je 
in sommige hotelkamers vindt, 
waardoor je een betrouwbaardere 
verbinding kunt maken.
waardoor je een betrouwbaardere waardoor je een betrouwbaardere waardoor je een betrouwbaardere 

Deze armband houdt, in samen-
werking met een app op je 
telefoon, bij hoeveel je eet, hoe 
ver je loopt, hoeveel calorieën je 
verbrandt en hoelang je slaapt. 
Zo voorkom je dat je jezelf 
vetmest op vakantie.

VEILIGHEID
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BIZARRE
ACCOMMODATIES
Een hotelletje boeken is leuk. 
Maar nog leuker wordt het 
wanneer je hotel niet gewoon 
uit vier muren met een  
dak bestaat, maar aan een 
bergwand hangt of ergens 
hoog in een boom zit.  
Discovery Magazine zet de 
meest bizarre en bijzondere 
accommodaties voor je  
op een rij. En het mooiste  
is, ze zijn allemaal nog te  
boeken ook.
TEKST MAARTJE LUTE
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FINLAND

GLAZEN IGLO’S IN KAKSLAUTTANEN

Vanuit een warme comfortabele iglo kun je genieten van 
het noorderlicht en de kraakheldere sterrennachten in een 
verder pikdonker Fins bos. Onder het glazen dak vind je 
je eigen  toilet en tweepersoonsbed. Douches en sauna’s 

bevinden zich in het hoofdgebouw. De iglo’s zijn beschikbaar 
gedurende het hele noorderlichtseizoen, dat loopt van eind augustus 
tot eind april. www.kakslauttanen.fi 

01
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DUITSLAND

PORTALEDGE IN 
PFRONTEN-KAPPEL

Slapen in een portaledge die is opgehangen aan een 
dikke tak van een grote vrijstaande boom. Klinkt 
behoorlijk indrukwekkend, en dat is het ook. Hoogte-
vrees moet je niet hebben, want de beklimming en 

afdaling zijn alleen mogelijk via een touw. Wil je het nog 
extremer en heb je behoefte aan nog meer lucht onder je bed, 
dan kun je kiezen voor een verblijf in een portaledge aan een 
steile rotswand, op 300 meter hoogte. Allebei mogelijk in het  
Duitse Pfronten-Kappel. 
www.waldseilgarten-hoellschlucht.de

02
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BELGIË

IN EEN BUBBEL 
IN EREZÉE 

In deze luchtbel, een doorzichtige 
ronde tent midden in het bos, word     
je één met de natuur. Robuust,   
romantisch en luxe zijn hier de 

drie sleutelwoorden. Er is maximaal 
plek voor twee personen. In de 
tent is een wastafel aanwezig om 
je bij op te frissen en op 15 meter 
afstand van de luchtbel staat een 
volledig uitgeruste privébadkamer 
met douche tot je beschikking. Er is 
geen keuken aanwezig, dus uit eten 
is het devies. 
 www.origineelovernachten.nl
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FRANKRIJK

BOOMHUT BIJ EUROCAMPS 

Welk (volwassen) kind droomt er niet van? Slapen tussen 
de vogels en eekhoorns, hoog in de bomen, in een echte 
boomhut. Een zeer originele, milieuvriendelijke en avontuurli-
jke manier om te overnachten. De boomhutten bevinden zich 

op ongeveer 4-5 meter boven de grond. www.eurocamps.nl

04
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ZAMBIA 

BUSHCAMP IN CHAMILANDU

Een niet zozeer bizarre als wel prachtige accommodatie is dit intieme bushcamp in het South 
Luangwa National Park in Zambia. Drie chalets aan de rand van de Luangwa-rivier zijn 
compleet opgetrokken uit hout en riet en aan de voorkant helemaal open. De comfortabele 
bedden zijn voorzien van een zwarte klamboe, die ervoor zorgt dat het uitzicht ook vanuit bed 

ononderbroken blijft. Boek deze en meer fantastische accommodaties en bestemmingen bij Jambo.
www.jambo.nl

05
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WEES BRUTAAL ...
... en nog meer tips om je reis 

gladjes te laten verlopen
Reizen is je vrijwillig in een nieuwe 

wereld storten. Dat kan erg louterend zijn, mits alles lekker 
soepel verloopt. Deze tips helpen je daarbij.

TEKST MAARTEN FESTEN
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TIP 1  

ZO KOM JE SNEL DOOR 
DE SECURITY
Als de veiligheidscontrole niet jouw ding is, kun 
je er maar beter zo snel mogelijk doorheen. Hier 
een paar handige tips. 

•  Zorg dat je alleen het hoognodige in je 
handbagage hebt. Dat betekent: thuis al je 
laptoptas, handtas en rugzak leegmaken en 
opnieuw inpakken. Zo voorkom je ook dat er 
nog ergens een verdwaald zakmes in zit. 

•  Draag een overhemd met een borstzakje, trek 
een colbert aan of een makkelijke jas met 
binnenzakken.

•  Draag schoenen die je eenvoudig kunt uit- en 
aantrekken. Op sommige vliegvelden moet je 
nog steeds je schoenen uitdoen.

•  Houd je paspoort en instapkaart (liefst op je 
smartphone) bij de hand.

•  Pak je handbagage zo in dat de dingen die 
je er altijd uit moet halen (laptop, tablet, het 
doorzichtige plastic zakje met vloeistoffen) 
makkelijk te pakken zijn. 

•  Doe je riem af en stop die van tevoren alvast 
in je koffer of handbagage.

•  Haal je geld, sleutels, horloge, sieraden en 
andere metalen voorwerpen uit je zakken, 
van je armen en vingers en stop die in je 
handbagage. 

•  Reis je in de winter? Stop dan je jas in de 
koffer. Die heb je op het vliegveld en in het 
vliegtuig niet nodig.

•  Kijk eenmaal bij de security goed om je heen. 
Neem niet de eerste de beste rij voor de gate 
(zie verderop).

•  Stop je instapkaart en paspoort, nadat je ze 
hebt getoond, in je borstzakje of in je (inmid-
dels lege) broekzak.

•  Als je schoenen uit moeten (kijk naar je 
voorgangers), zet je die als eerste op de band. 
Trek je jas of colbertje uit en leg die in een 
bakje. Leg daar bovenop het plastic zakje 
met vloeistoffen. Stop je laptop en tablet 
in de volgende bakje. En leg vervolgens je 
handbagage op de band. Op die manier kun 
je het inpakproces aan het einde van de band 
omdraaien.

TIP 2  

VIND DE KORTSTE RIJ
Je kunt vliegvelden poëtisch beschrijven als een 
plek waar geliefden afscheid nemen en waar 
vrienden en families worden herenigd, maar in de 
basis is het gewoon een logistiek centrum waar 
passagiersstromen worden afgehandeld. Met 
zachte maar dwingende hand word je over het 
vliegveld geleid. Een paar tips voor wie niet lang 
in de rij wil staan. 

•  Kijk goed bij welke incheckbalies je allemaal 
voor jouw vlucht mag inchecken. Staat er 
een lange rij? Vraag dan aan het personeel 
dat er staat of je ook bij die andere balie mag 
inchecken – brutalen hebben de halve wereld.

•  Kijk bij de veiligheidscontrole of er misschien 
nog een kortere rij is, of een andere incheck-
balie. Op Schiphol kunt je voor de gates D, E, 
F, G, en H via de veiligheidscontroles in zowel 
vertrekhal 2 als 3 naar binnen. Voor de gates 
B en C moet je via de veiligheidscontrole 
in vertrekhal 1. Wil je van of naar de andere 
gates, dan kom je bij de  veiligheidscontrole 
achter de douane.

TIP 3  

CHECK DE PLATTEGROND 
VAN HET VLIEGVELD
Op de website van Schiphol staat een platte-
grond waarop je alles vindt wat je zoekt. Niet 
altijd even handig, maar het werkt. Voor Ameri-
kaanse vliegvelden vind je een overzicht 
op Airport Terminal Maps. Je kunt ook de gratis 
GateGuru App gebruiken die je op bijna 200 
vliegvelden kan helpen je weg op het vliegveld 
te vinden. 

TIP 4  
EET NIET OP HET 
VLIEGVELD
Da’s wel heel erg kort door de bocht gesteld, 
maar over het algemeen is het eten op vlieg-
velden te hoog geprijsd voor de kwaliteit die je 
wordt geboden. En als je gezond of volgens een 
speciaal dieet wilt eten, vis je al helemaal achter 
het net. Je eigen eten meenemen is misschien 
wel erg Nederlands, maar als je een klein budget 
hebt, wel de beste optie. Wil je toch eten op het 
vliegveld, kijk dan vooral eerst even op www.
eater.com/airport-dining-guides of voor Schiphol 
op iens.nl.

TIP 5  
ZO KOM JE VAN EN NAAR 
HET VLIEGVELD
Op Cityhook.com kun je alle manieren vinden 
om van vliegveld naar de stad te komen en 
terug. Een website met dezelfde functie, maar 
ook een wel heel erg ouderwetse uitstraling is 
 Toandfromtheairport.com. Mocht je daar ook niet 
vinden wat je zoekt, kijk dan op Google Maps.

TIP 6  

SCHAF EEN VERTAAL-APP 
AAN
Vroeger nam je de ‘Wat en Hoe in het (vul hier 
je taal in)’ mee, maar dat kan moderner. Voor de 
iPhone (en andere iOS apparaten) is iTranslate 
Voice bijvoorbeeld een geweldige app. Je zegt iets 
tegen de app en dat wordt vervolgens vertaald én 
uitgesproken in de taal van je keuze. Ben je met 
iemand in een andere taal aan het praten, dan 
kan diegene vervolgens in zijn/haar eigen taal 
antwoorden, en iTranslate vertaalt het dan voor je 
terug naar het Nederlands. Prijs: € 6,99. 
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TIP 1  
PAS JE KLEDING AAN
Helaas val je als toerist meestal goed op. Je loopt 
anders door een stad en je ziet er anders uit dan 
de locals. Probeer je vooral niet al te toeristisch 
te gedragen. Pas je kleding bijvoorbeeld aan en 
houd je camera zo veel mogelijk in je tas. 

TIP 2  
VERBERG KOSTBAARHEDEN
Klassieke zakkenrollers zijn bij bijna iedere toeris-
tische attractie aanwezig. Of het nou iemand 
is die ziet dat je wat vogelp oep op je schouder 
hebt en heel toevallig een doekje bij zich heeft, 
tot iemand die per ongeluk tegen je aan loopt 
en je bezighoudt met excuses terwijl z’n partner 
je zakken leegt. Draag je kostbaarheden daarom 
altijd op een plek waar dieven het niet makkelijk 
kunnen pakken. 

5 typische vakantiescams
TRAP ER NIET IN!

Als je de lokale gebruiken niet goed kent en de taal niet 
helemaal machtig bent, voel je je op reis wat minder op je 
gemak. Voor oplichters de ideale omstandigheden om toe 

te slaan. Dit is waar je op moet letten. 
TEKST PATRICK LOONSMA

TIP 4  
PAS OP VOOR NEP-POLITIE
Pas op voor nep-politie. Een oplichter die zich 
voordoet als de sterke arm der wet kan je makke-
lijk dingen wijs maken; je bent nu eenmaal niet 
echt thuis in de lokale wet- en regelgeving. Om 
uit de problemen te blijven, ben je geneigd snel 
toe te geven. Want wie wil er nu een probleem 
met zijn visum als je dat gewoon kunt oplos-
sen door de ‘aardige agent’ een beetje geld te 
geven? Een lastig dilemma, probeer te vertrou-
wen op je intuïtie. 

TIP 5  
SAMEN REIZEN
Reis je in je eentje, dan ben je een makkelijker 
slachtoffer. Probeer daarom, zeker in sommige 
delen van de wereld, altijd met iemand samen 
te reizen. 

TIP 3  
TAXI-PRIJS
Taxichauffeurs maken graag misbruik van 
mensen die net van een lange vlucht komen en 
niets liever willen dan snel naar hun hotelkamer. 
Ze rijden dan eerst nog wat extra kilometers 
door de stad om meer inkomsten te genereren of 
ze kunnen een extra vergoeding vragen voor dat 
deel van de stad waar ze zogenaamd niet mogen 
rijden van hun baas. Wat je kunt doen, is voor je 
instapt een vaste prijs afspreken en schrijf het 
bedrag het liefst op, om zogenaamde spraakver-
warringen als ‘forty’ en ‘fourteen’ te voorkomen.
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CIJFERCODE
Elk getal staat voor een bepaalde letter. Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters. Als je alle letters invult, 
ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.

21 13 23  4 24 24 23 14 13 5  8 19 11

3  11 14 13 10  5  26 13 1 19  7

23 24 26 17 24  26 11 14  18 26 11 14 13

17 19 17 19  23 11 17 3 24  13 4 13 5

 4  1 16 3 1  17 26 13 4  14  
14 13 17  13  13 17 13 21  3 10 11 10

1 26 3 14 3 14  24  11 2 17  10 11

16  5  14 1 16 26 11 11 5  24  21

3 9  2 11 16  14  17 3 9 9 13 21

9 21 24 5  13 23 24 14  13  13 26 11

 11  11 2 26 3  24 26 9 11  12  
6 11 25 25  23 11 14 6 11  10 11 11 15

24 23 13 13 21  14 23 11  23

P
13 21 21 20

6  15 21 24 13  24  22 11

A
21 17  10

24 4 13  15 5 11 21 25 13 21

N  3 13 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

N
22 23

P
24 25 26

Cijfercode
Elk getal staat voor een bepaalde letter. Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters.

Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

N E P D O O P S E L Q U A
I A S E M L R E C U X
P O R T O R A S F R A S E
T U T U P A T I O E D E L
D C H I C T R E D S

S E T E E T E N I M A M
C R I S I S O A B T M A
H L S C H R A A L O N
I K B A H S T I K K E N
K N O L E P O S E E R A
A A B R I O R K A V

J A Z Z P A S J A M A A G
O P E E N S P A P E N N Y
J G N O E O W A N T M
O D E G L A N Z E N I E P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

1

21 13 23  4 24 24 23 14 13 5  8 19 11

3  11 14 13 10  5  26 13 1 19  7

23 24 26 17 24  26 11 14  18 26 11 14 13

17 19 17 19  23 11 17 3 24  13 4 13 5

 4  1 16 3 1  17 26 13 4  14  
14 13 17  13  13 17 13 21  3 10 11 10

1 26 3 14 3 14  24  11 2 17  10 11

16  5  14 1 16 26 11 11 5  24  21

3 9  2 11 16  14  17 3 9 9 13 21

9 21 24 5  13 23 24 14  13  13 26 11

 11  11 2 26 3  24 26 9 11  12  
6 11 25 25  23 11 14 6 11  10 11 11 15

24 23 13 13 21  14 23 11  23

P
13 21 21 20

6  15 21 24 13  24  22 11

A
21 17  10

24 4 13  15 5 11 21 25 13 21

N  3 13 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

N
22 23

P
24 25 26

Cijfercode
Elk getal staat voor een bepaalde letter. Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters.

Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

N E P D O O P S E L Q U A
I A S E M L R E C U X
P O R T O R A S F R A S E
T U T U P A T I O E D E L
D C H I C T R E D S

S E T E E T E N I M A M
C R I S I S O A B T M A
H L S C H R A A L O N
I K B A H S T I K K E N
K N O L E P O S E E R A
A A B R I O R K A V

J A Z Z P A S J A M A A G
O P E E N S P A P E N N Y
J G N O E O W A N T M
O D E G L A N Z E N I E P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

1

099_puzzel cijfercode (TS).indd   29 15-06-16   10:43



30

Uuuuren aan het zwembad liggen, minimaal één keer per dag 
een overheerlijk ijsje en ’s avonds lekker bunkeren. Niet be-
paald het beste vakantiedieet. In dit artikel geeft personal 
trainer Laura Bullens tips hoe je fit blijft tijdens je vakantie. 

Mét handige trainingsschema’s! 
TEKST LAURA BULLENS

SUMMERPROOF
Zo blijf je fit tijdens je vakantie!
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Sporten is als goede seks. Van een gevoel 
van welbehagen stijgt de lust naar grote 
hoogte en na de climax (in het geval 
van sport is dat een uitputtingsslag 

op maximale hartslag) is je lichaam moe maar 
voldaan. Heb je deze extase eenmaal ervaren, dan 
is de reactie steevast: ik moet dit écht vaker doen. 
Inderdaad, want sporten zorgt voor een betere 
conditie, een fitter lijf, meer zelfvertrouwen, een 
betere nachtrust, een goede doorbloeding en een 
goede balans tussen lichaam en geest. 

VICIEUZE CIRKEL
In mijn werk als personal trainer ontmoet ik 
veel mensen, voornamelijk vrouwen, van wie 
de balans tussen lichaam en geest verstoord is. 
Gezinsleven, werkdruk, partner, huishouden en 
sociale contacten komen op de eerste plaats. 

Voor sport, ontspanning en goede verantwoor-
de voeding hebben ze geen tijd, zin of energie. 
Vaak nemen deze mensen zich voor om tijdens 
de vakantie écht de tijd te nemen om te 
onthaasten en de innerlijke onrust en onvre-
de recht te zetten. In de praktijk betekent dit 
echter vaak dat men besluit om helemaal niks 
te doen, helemaal los te gaan op alles wat 
eetbaar is of - in het ergste geval - een combi-
natie van beide.
Het gevolg is dat veel mensen behoorlijk wat 
kilo’s aankomen en nog luier worden, waardoor 
de motivatie om überhaupt iets actiefs te 
gaan doen tijdens de vakantie sterk afneemt. 
Daardoor kun je last krijgen van klachten als een 
opgeblazen gevoel, rugpijn en vermoeidheid. Je 
komt in een vicieuze cirkel terecht van luiheid, te 
veel eten en een laag energieniveau. Daardoor 
zal de stap om na de vakantie gezond te eten en 
te sporten alleen maar groter worden. 

CHECKLIST: BEWEGING 

  

Neem goede sportschoenen mee. Een goede schoen zorgt voor meer 

plezier tijdens het sporten, maar voorkomt ook blessures. Bovendien 

kun je met een paar goede schoenen altijd ergens in de buurt een 

stuk gaan rennen of stevig wandelen.

  

Neem een stopwatch mee op reis om je oefeningen te timen. Vooral 

bij intervaltrainingen is dit super handig en effectief!

  

Check van tevoren of er een fitnesscentrum in de omgeving is. 

Bekijk de mogelijkheden en wat het kost om daar tijdens je vakantie 

te sporten.

  

Geen sportfaciliteiten in de buurt? Download een fit-app, bijvoor-

beeld Funxtion. Daarmee kun je altijd overal trainen. De program-

ma’s zijn makkelijk, effectief en leuk!

  

Plan je sportactiviteiten het liefst in de ochtend, zodat je de rest van 

de dag kunt doen waar je zin in hebt. Ga je met anderen op reis, 

maak dan samen afspraken; samen sporten is namelijk nog leuker!

  

Geen zin? Onthoud dan dat je je na een workout of training altijd 

beter voelt dan ervoor. 

  

Sommige mensen verliezen de focus, omdat ze hun trainingen saai 

vinden. Probeer daarom zo veel mogelijk variatie in je trainingen te 

brengen.

  

Stevig wandelen, fietsen en banen zwemmen in het zwembad zijn 

ook prima activiteiten! Heb je kinderen? Ook een potje voetbal helpt 

of waag een sprong in het diepe en duik je kinderen achterna.

  

Neem voor jouw sportmoment minimaal een uur de tijd. Na een uur 

intensief bewegen, heb je al je energie verbruikt en verbrand je je 

vetten sneller.

  

Maak na het avondeten een wandeling. Dat bevordert de 

stofwisseling.

LAURA BULLENS
Al ruim tien jaar runt personal 

trainer Laura Bullens samen met 

haar man een eigen fitnesscen-

trum in Almere. Sportstudio Buiten 

bestaat sinds 1994 en behoort tot 

de top vijf van beste sportscholen 

van Nederland. De kracht van het 

bedrijf zit ‘m volgens Laura in het 

feit dat er alleen maar mensen 

werken met passie voor de sport 

en het begeleiden van mensen. 

Niet voor niets is het centrum 

aangesloten bij meerdere zorgver-

leningsinstanties, zoals een 

fysiotherapiepraktijk, een revali-

datiekliniek en het ziekenhuis. 

Ook is het centrum uniek in het 

begeleiden van mensen met diabe-

tes. Laura: “Naast een heleboel 

gezonde en fitte mensen, zie je 

bij ons dikke mensen, blinden, 

doven, lichamelijk gehandicapten, 

mensen met spasmen en mensen 

met psychische aandoeningen.” 

Er is een ruim aanbod voor jong en 

oud. Er worden personal trainin-

gen, small group trainingen en 

groepslessen gegeven. Er zijn 

afvalprogramma’s voor volwas-

senen en kinderen. En ook op 

het gebied van voeding kunnen 

klanten uitgebreid advies krijgen 

van de voedingsdeskundigen en 

diëtisten. Meer weten? Kijk op de 

website www.sportstudiobuiten.nl. 
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KIES DE JUISTE TRAINING

 

Wil je je voorafgaand aan je vakan-

tie bikiniklaar maken? Of wil je het 

sporten voortzetten ná die lekkere 

actieve vakantie? Er zijn diverse 

soorten trainingen waar je uit kunt 

kiezen. Globlaal zijn die in drie 

soorten onder te verdelen.

1 Personal training
  Ben je liever lui dan moe, 

heb je genoeg geld of wil 

je de overtollige kilo’s deze 

keer echt goed aanpakken? 

Kies dan voor een personal 

trainer. Een personal trainer 

kan je alles vertellen over het 

trainen, de juiste voeding en 

ontspanning. Daarnaast zal 

de personal trainer je in de 

gaten houden en op het juiste 

moment motiveren. Hoe je 

weet of een personal trainer 

goed is? Kijk vooral of hij of zij 

zelf goed in shape is. Een goed 

voorbeeld doet immers volgen.

+   Veel persoonlijke aandacht 

en het gevoel van ‘een stok 

achter de deur’.

-  Duur.

2 Small group training
  Er zijn ook mensen die de 

onverdeelde aandacht van 

een personal trainer maar niks 

vinden. In dat geval kun je 

kiezen voor een small group 

training. Dan heb je wel de 

stok achter de deur, maar je 

traint samen met anderen in 

een klein groepje. 

+  De kosten liggen aanzien-

lijk lager dan bij een 

één-op-één-training.

-  Maatwerk is soms lastig, 

omdat het niveau van de 

deelnemers kan verschillen.

3 Groepslessen
  Natuurlijk kun je ook altijd 

deelnemen aan groepslessen. 

Op de meeste sportscholen 

wordt tegenwoordig volop 

aandacht besteed aan het 

opleidingsniveau van de 

instructeurs, waardoor de 

groepslessen leuk én effectief 

zijn. Mits je gaat natuurlijk. 

+  De kosten liggen vaak lager 

dan bij een personal training 

en small group training. 

-  Er wordt op vaste tijden 

lesgegeven.

CHECKLIST: VOEDING

 

Vind je het écht te moeilijk om jezelf te motive-

ren om in beweging te komen? Houd je dan in 

ieder geval aan deze voedingstips. 

 

Iedere dag een goed en stevig ontbijt 

zorgt voor een goede stofwisseling, 

waardoor je voorkomt dat je moe wordt en 

aankomt.

 

Hanteer iedere dag de 20/80-regeling. Dat 

houdt in dat 80 procent van je dagelijkse 

voeding gezond is en 20 procent iets 

minder gezond. Zo heb je toch het gevoel 

dat je tijdens je vakantie iets lekkers mag.

 

Sla geen maaltijden over. Dat vertraagt je 

stofwisseling, waardoor de kans op extra 

kilo’s toeneemt.

 

Eet met mate. Hoe verleidelijk het soms 

ook is, juist op vakantie: prop jezelf niet 

vol met alles wat eetbaar is. 

 

Verdiep je van tevoren in de gerechten en 

producten in jouw vakantieland. In het 

buitenland hebben ze bijvoorbeeld vaak 

geen bruin brood, alleen maar wit 

stokbrood. 

 

Ga je uit eten? Bekijk van tevoren online 

de menukaart en maak alvast een gezon-

de keuze, zodat je niet voor allerlei verlei-

dingen komt te staan als je hongerig aan 

tafel zit. In plaats van frietjes, gebakken 

aardappelen en witte pasta of rijst kun je 

dan misschien kiezen voor een lekkere 

salade of verse groenten. Laat vooral het 

mandje met stokbrood staan en als het 

lukt ook het toetje. 

 

Eet ook tijdens je vakantie iedere dag 

twee stuks fruit en 200 gram groenten. 

Vitamines en mineralen zijn de bouwste-

nen voor een gezonde lever, die onder 

andere verantwoordelijk is voor de vetaf-

breuk in je lijf.

 

Drink minimaal twee liter water per dag, 

zodat de afvalstoffen in je lichaam worden 

afgevoerd. Minder afvalstoffen betekent 

meer energie!

 

Neem niet iedere dag een ijsje. Deze 

suikerbommetjes maken dat je bloedsui-

kerspiegel enorm stijgt en daarna weer 

heel hard daalt. Die dip maakt dat je je erg 

moe en lusteloos kunt voelen en dat wil je 

niet op vakantie, toch?
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BE WISE: EXCERCISE!
Ben je al een fanatieke sporter, dan zal het voor 
jou geen probleem zijn om je gezonde levensstijl 
tijdens je vakantie vast te houden. In alle andere 
gevallen, pleit ik ervoor om al vóór je vakantie 
de nodige maatregelen te treffen om het risico 
van een inactieve, ongezonde vakantie voor te 
zijn. Waarom niet alvast beginnen met sporten 
voordat je op reis gaat? 
Om je gewicht op peil te houden tijdens je 
vakantie is twee keer per week een intensieve 
workout voldoende. Een intervaltraining, oftewel 
H.I.T. (High Intensity Training), zorgt bijvoorbeeld 
voor een goed resultaat. Het lichaam verbrandt 
in korte tijd twee keer zoveel calorieën door het 
hoge tempo. Train daarbij zo veel mogelijk grote 
spiergroepen zoals de benen, rug, borst en buik. 
Grote spiergroepen zorgen voor een hogere 

verbranding, omdat ze meer spiermassa hebben. 
Wissel kracht- en cardio-trainingen zoveel 
mogelijk met elkaar af, zodat je hele lichaam fit 
blijft. Hoe meer afwisseling, hoe beter het resul-
taat.
Zorg ook altijd voor een goede warming-up van 
ongeveer 10 tot 15 minuten. Een warming-up 
voorkomt blessures en brengt je in de juiste 
stemming. Ga bijvoorbeeld 10 minuten licht 
joggen en doe wat buikspieroefeningen, planken 
of stretches.
Op de volgende pagina’s vind je twee schema’s: 
een voor cardio-oefeningen en een voor kracht-
training. Ideaal om op vakantie even aan de 
gang te gaan. Om te weten wat de oefeningen 
inhouden, kun je het beste even online zoeken 
op de naam van de oefeningen en een filmpje 
bekijken. Zo weet je zeker dat je de bewegingen 
goed uitvoert.
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5X SLIM SPORTEN

1  Plan rustdagen in. Overmatige spierpijn is helemaal niet zo goed als 

veel mensen denken. Je hoeft ook niet iedere dag aan lichaamsbe-

weging te doen. Sterker nog: een rustdag is juist erg belangrijk voor 

je lichaam en helpt je om tijdens je volgende workout weer goed te 

kunnen trainen.

2  Heb je een branderig gevoel? Daar is niks mis mee. Dat is de acute 

spierpijn die optreedt als je veel herhalingen doet. Lekker doortrainen 

dus! Begint de oefening pijn te doen of krijg je last van je gewrichten, 

dan is een aangepaste oefening wel wenselijk. 

3  Krijg je tijdens het sporten last van hoofdpijn, stop dan. Vaak wordt 

de hoofdpijn alleen maar erger met het gevolg dat je de rest van 

de dag op bed ligt. Probeer het de volgende dag gewoon opnieuw. 

Negeren is niet verstandig!

4  Krijg je rugpijn of andere soorten gewrichtsklachten tijdens het 

trainen? Pas je workout aan! Je kunt best trainen met gewrichtsklach-

ten, mits je de oefeningen zo weet aan te passen dat de focus ligt op 

pijnvrij trainen. In ernstige gevallen is het verstandig de workout te 

staken en bij thuiskomst naar je huisarts te gaan.

5  Drink altijd voldoende water. Tijdens het sporten verlies je meer 

vocht en raak je sneller uitgedroogd. Drink je te weinig dan worden 

afvalstoffen niet goed afgevoerd en kun je hoofdpijn krijgen. Ook 

houdt je hierdoor meer vocht vast, wat een opgeblazen gevoel kan 

veroorzaken.
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CARDIO-WORKOUT
Herhaal iedere workout 3x

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

1 min 
jumping jacks

10x 
burpees

3 min
joggen

20x 
jump squats

60 sec 
mountain climbers

10 sec sprinten

1 min
high knees

1 min
mountain climbers

20 sec
sprinten

Sprinten van boom 
naar boom, afstand 20 
meter

50 sec
high knees

20 sec 
spider jumps

1 min 
burpees

10x 
burpees

3 min
joggen

10x 
burpees

40 sec 
jumping jacks

30 sec
burpees

1 min
mountain climbers

1 min
mountain climbers

20 sec
sprinten

20x 
jump squats

30 sec
burpees

40 sec
jumping jacks

1 min 
sprinten

10x 
burpees

3 min
joggen

Sprinten van boom 
naar boom, afstand 20 
meter

20 sec
spider jumps

50 sec
high knees

1 min 
jump squats

1 min
mountain climbers

20 sec
sprinten

10x 
burpees

10 sec
sprinten

60 sec 
mountain climbers
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DE KLAD ERIN
Het kan zijn dat je vol goede moed aan het 
trainen bent geslagen en dat er ineens iets 
gebeurt waardoor je niet verder kunt of wilt. Een 
branderig gevoel in je spieren, knallende koppijn 
of pijn in je gewrichten zijn voor jou misschien 
reden om de challenge te staken en je te 
vergrijpen aan een overheerlijk ijsje. Nu kan het, 
afhankelijk van de klachten, inderdaad verstan-
dig zijn om de training te staken (zie kader 5x 
slim sporten), maar vaak is het een gebrek aan 
motivatie. Veel mensen ervaren na drie à vier 
weken trainen dat ze de motivatie kwijtraken. 
Probeer dan vooral door te gaan. Lukt dat niet? 
Dan kun je na je vakantie direct naar de sport-
school gaan en je in het zweet te laten werken 
door een personal trainer. Veel langer dan drie 
weken ga je waarschijnlijk toch niet op vakantie. 
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KRACHTTRAINING (EIGEN LICHAAMSGEWICHT) 
Herhaal iedere set 3x

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

10 min 
warming-up 

1 min
plank

10x
push-ups

1 min
side lunges

1 min 
bicycle abbs

1 min
back lunge

1 min 
body saw

10x 
push ups

1 min 
plank

30 sec
wall squat

50 sec
plank

50 sec
side plank R*

1 min
froggers

30 sec 
squats

30x 
squats

1 min 
sit ups

40 sec
spiders

50 sec
side plank L*

1 min
push-ups

1 min 
hip bridge

8x 
push-ups

50 sec 
push-ups

30 sec
jump lunge

40 sec
spider

1 min 
horizon rotation

10x 
triceps dips

50 sec 
plank

30 sec 
wall squat

20 sec
tricep push-up

30 sec
push-ups

1 min 
squats

30 sec 
lunge om en om

20x 
squats

40 sec
push-ups

10 sec
air squat

20 sec
squats

1 min 
v-up

*R= rechts
*L= links

PUSH-UP SIDE LUNGE

HIP BRIDGESIDE PLANK
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GENETISCH BEPAALD
Allemaal familie
Genen en DNA zijn de bouwstenen van het leven. Dat is op zich al fascinerende materie, 
maar het kan nog intrigerender: zo is een aardappel in een aantal opzichten complexer 
dan een gemiddeld mens. 

TWEE
MILJOEN DOLLAR 
De Chinese overheid leent panda’s 
voor astronomische bedragen uit 
aan buitenlandse dierentuinen. De 
Zoo Atlanta (Georgia, VS) betaalde 
in 2006 twee miljoen dollar voor het 
‘leasen’ van twee panda’s. Veel van 
de internationale inkomsten gaan 
naar genetisch onderzoek en het 
behoud van de Chinese pandapop-
ulatie. China claimt dat alle panda’s 
die in het buitenland worden 
geboren China toebehoren, inclusief 
DNA-materiaal. 

98%
 HETZELFDE
Het DNA van een mens komt 
overeen met 99,9% van dat van elk 
ander mens. Een chimpansee deelt 
98% van z’n DNA met ons.

½ banaan
Mensen delen de helft van hun DNA 
met bananen. 

20% GEPATENTEERDE GENEN 
Zo’n 20% van de menselijke genen is gepatenteerd, inclusief 

BRCA1 en BRCA2, genen die worden geassocieerd met borst- 
en eierstokkanker. Op dit moment kost het ongeveer 4.000 
dollar om tests of analyses met deze genen uit te voeren.

3 GB 
AAN DNA
Het menselijk genoom bestaat uit drie miljard ‘basen’ van DNA en ongeveer 
22.000 genen. Dat is bijna 3 GB aan data, of 200 telefoonboeken van elk 
1.000 pagina’s dik.

‘DE STIKSTOF IN ONS DNA, DE CALCIUM IN ONZE 
TANDEN, DE KOOLSTOF IN ONZE APPELTAARTEN, HET IS 
ALLEMAAL AFKOMSTIG UIT INSTORTENDE STERREN; WIJ 
ZIJN GEMAAKT VAN STERRENSTOF’
DE AMERIKAANSE ASTRONOOM EN ASTROFYSICUS 
DR. CARL SAGAN IN EEN LYRISCH BETOOG OVER HOE DE 
MENS IS OPGEBOUWD

M
ic
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SD

2G
B

M
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1G
B
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GENETISCH BEPAALD
Allemaal familie

TWEE
  KETENS
De dubbele helixvorm van ons DNA 
omvat twee ketens van fosfaat 
en suiker (de lange zijden van de 
ladder) en vier chemische ‘basen’ 
(de sporten van de ladder). Alleen 
bepaalde basen linken met een 
andere base.

2x
ZO BITTER
Staat de smaak van een grapefruit 
je tegen? Misschien beschik je over 
‘bitterheidsgenen’, waardoor dit fruit 
voor jou twee keer zo bitter smaakt 
als voor iemand die deze genen 
niet heeft.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die 
gevoeliger zijn voor bittere smaken, 
waarschijnlijk door hun genetische 
materiaal, 25% minder groenten eten 
en zo meer kans op bepaalde ziektes 
hebben.

1:10
    ILLEGAAL 
Kaviaar van de steur wordt steeds 
zeldzamer en daarom duurder. Om 
die reden wordt steekproefsgewijs 
met een DNA-test gecontroleerd of 
kaviaar niet van bedreigde soorten 
afkomstig is. Een studie toont aan 
dat tussen 1995 en 1998 nog negen-
tien procent van de internationaal 
verhandelde kaviaar illegaal was. 
Nu er op DNA wordt getest, is dat 
percentage gezakt naar tien procent. 

Zes uur
Het menselijk lichaam produceert 
miljarden nieuwe cellen per dag. In 
slechts zes tot acht uur reproduceert 
een cel zijn genetische informatie. 

ThymineAdenine

Cytosine Guanine

DRIE BEROEMDE 
MENSEN VAN 
WIE HUN GEHELE 
GENENBESTAND 
IN KAART IS 
GEBRACHT:
James Watson, één van de 
ontdekkers van DNA, publi-
ceerde in 2007 als tweede mens 

ooit zijn complete genenbe-
stand online. Naar eigen 
zeggen om de ontwikke-

ling van gepersonaliseerde 
medicijnen een impuls te geven.

Steve Jobs, de baas van Apple, liet 
voor 100.000 dollar 

zijn DNA in kaart 
brengen in een 
poging de schild-
klierkanker te 

bevechten die hem 
later fataal werd. 

Black Sabbath-voorman Ozzy 
Osbourne: wetenschappers 
wilden analyseren hoe hij 
decennia van middelen-
misbruik kon overleven.

4.041 JAAR
Volgens non-profitorganisatie The 
Innocence Project is met DNA-be-
wijs aangetoond dat meer dan 300 
mensen onterecht zijn veroordeeld 
in de VS. Achttien van hen waren 
ter dood veroordeeld. Samen zaten 
deze gevangenen ruim 4.000 jaar 
onschuldig in de gevangenis.

1:101:101:101:101:101:10
    ILLEGAAL    ILLEGAAL

ONDERZOEK 
WORDT GOEDKOPER
De kosten van DNA-onderzoek zijn enorm gedaald, van enkele miljoenen tot 
zo’n 8.000 dollar. Cijfers bekend tot en met 2012.

 Kosten per MB Kosten per genoom
September 2001 5.292,39 dollar 95.263.072 dollar
Maart 2003 2.986,20 dollar 53.751.684 dollar
Januari 2005 974,16 dollar 17.534.970 dollar
Januari 2007 522,71 dollar 9.408.739 dollar
Januari 2009 2,59 dollar 232.735 dollar
Januari 2011 0,23 dollar 20.963 dollar
Januari 2012  0,09 dollar 7.950 dollar

AARDAPPEL 
VERSLAAT MENS
DNA in een cel is soms vastgelegd 
in strengen: chromosomen. 
Chromosomen bestaan meestal uit 
paren. Betekent meer chromosomen 
nu een hoger ontwikkeld wezen? 
Misschien niet. Kijk maar eens naar 
de lijst hieronder, waarin enkele 
organismen en hun chromosomen 
worden vergeleken.

Mannelijke Jack Jumper-mieren: 1 
(laagste aantal voor een organisme, 
vrouwtjes hebben er 2)
Addertong varen: 1260 
(hoogst bekende aantal van 
alle levensvormen)
Mug: 6
Slijmschimmel: 12
Kangoeroe: 16
Honingbij: 32
Tijger: 38
Mens: 46
Aardappel: 48
Olifant: 56
Mot: 62
Kip: 78
Rode viscacharat: 102 
(meeste van alle zoogdieren)
Ratelslang varen: 184

medicijnen een impuls te geven.

EÉN GROTE FAMILIE
Met 320.000 inwoners is het land zo klein dat veel IJslanders een relatie met elkaar beginnen zonder te weten dat ze 
familie zijn. Om daar wat aan te doen, is er sinds kort een app (IslendingaApp) die gebruikers vertelt of ze familie zijn. 
Gewoon door je smartphone tegen die van je (beoogde) partner te houden.

vakantieboek
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RUSSISCHE 
ROULETTE
10x levensgevaarlijk voedsel
Bestel jij in het buitenland maar wat graag 
gerechten die je niet kent? Na het lezen van 
dit artikel denk je wel drie keer na. Want als 
je leven je lief is, sla je de Japanse delicates-
se Fugu echt liever over. Net als casu marzu 
uit Sardinië en het IJslandse Hákarl. TEKST LUB SNOEK

GERECHT 1  
FUGU
Fugu klinkt misschien als een heerlijke lokale 
lekkernij, en zo wordt het gerecht in Japan ook 
gezien. Maar het gaat hier om de kogelvis. Je 
kent ‘m wel: de vis die zichzelf opblaast als hij 
zich bedreigd voelt. Door een symbiotische 
bacterie in een aantal organen en in de huid is de 
kogelvis zeer giftig. Japanse koks die fugu willen 
bereiden, moeten jaarlijks een verplicht examen 
afleggen om kogelvis veilig en legaal te bereiden. 
Mede dankzij de kunde die nodig is om fugu te 
bereiden, is het gerecht een waar statussymbool 
in Japan. Maar ondanks de strenge regelgeving 
komen in het land jaarlijks tientallen mensen om 
het leven na het eten van fugu. In Nederland is het 
handelen in en het serveren van kogelvis bij wet 
verboden. 

GERECHT 2  
BRULKIKKER
In Namibië is de brulkikker een geliefd gerecht, 
maar het eten ervan is te vergelijken met Russi-
sche roulette. Het gaat dus een keer mis. Om 
veilig brulkikker te eten, is het belangrijk om 
een volwassen exemplaar te kiezen. Naast een 
‘rijp’ exemplaar is het ook belangrijk om de huid 
te vermijden. Als je per ongeluk een minuscuul 
stukje huid hebt binnengekregen, kun je alvast  
beginnen met het zoeken naar een ziekenhuis. 
De kans is namelijk groot dat je Oshiketakata 
hebt opgelopen, een ziekte die nierfalen kan 
veroorzaken.

danken aan het hoge hemoglobinegehalte – het 
stofje dat ook ons bloed rood kleurt. Hierdoor 
lijkt de schelp gevuld met bloed. De bloedkokkel 
is een gevaarlijk gerecht doordat deze in vervuild 
water opgroeit en de kans groot is dat de schelp 
hepatitis A of buikloop veroorzaakt. Volgens 
het originele recept moet de kokkel zeer kort 
gekookt worden, zodat deze nog bijna rauw is. 
Hierdoor is de kans op infectie 
echter groot. 
De bloedkokkel 
wordt gezien als de 
oorzaak van een 
hepatitisuitbraak 
in Shanghai in 
1988. Toen raakten 
300.000 mensen 
geïnfecteerd en verloren 
31 het leven. 

FUGU

GERECHT 3  
SANNAKJI

Dit Koreaanse gerecht bestaat uit aan stukken 
gescheurde, rauwe octopus in sesamolie. De 
stukken octopus zijn zo vers dat ze nog stuip-
trekken op je bord. Het grootste gevaar zit ‘m 
dan ook in de nog werkende zuignappen. Terwijl 
je sannakji eet, kan het zomaar gebeuren dat een 
stukje tentakel zich vastklampt in je keel en je 
verstikt. Jaarlijks overlijden er zo’n zes mensen 
aan het eten van dit gerecht.

GERECHT 4  
BLOEDKOKKEL
Hoewel deze schelp officieel verboden is, wordt 
‘ie in China nog steeds gegeten. De bloedkokkel 
is daar een ware delicatesse en wordt maohan 
genoemd. De bloedkokkel heeft zijn naam te 
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GERECHT 5  
HÁKARL
Dit beruchte gerecht uit IJsland bestaat uit gefer-
menteerde haai. Het vlees van hákarl komt van 
de huid van Groenlandse haaien. Waar IJslandse 
vissers vroeger in bootjes de strijd aangingen 
met deze haaien, zijn ze nu vaak bijvangst. Na 
het vangen van de haai is het vlees giftig door de 
hoge concentraties ureum en neurotoxinen. Deze 
stoffen helpen de haai om te overleven op de 
bodem van de oceaan, bij temperaturen tot -2 °C.
Om het vlees eetbaar te maken wordt het 
vlees op natuurlijke wijze afgebroken volgens 
een proces dat honderden jaren geleden werd 
bedacht. De schoongemaakte haai wordt eerst 
een aantal maanden onder wat stenen begraven 
om het vlees te laten rijpen. Vervolgens wordt 
het zes maanden te drogen gehangen, waarna 
het geschikt is 
voor consumptie.  

GERECHT 6  
CASU MARZU
Als je gek bent op kaas en ooit op Sardinië komt, 
pas dan op als men je casu marzu aanraadt. 
Dat is namelijk een schapenkaas die de makers 
heel lang buiten laten liggen, waardoor vliegen 
de kans krijgen om er hun eitjes op te leggen. 
De eitjes komen uit en binnen de kortste keren 
wemelt het in de kaas van de maden. De maden 
eten de kaas op, waardoor die zacht wordt en 
gaat fermenteren. Het is uiteraard de bedoeling 
dat je de kaas eet inclusief de maden. 
Het gerecht is gevaarlijk doordat er gevallen 
bekend zijn dat de maden 
de tocht naar de darmen overleven en zich daar 
vervolgens innestelen. Ze kunnen de darmwand 
doorboren, met als gevolgen misselijkheid, 
overgeven, diarree met bloed en heel veel pijn. 
Inmiddels is de kaas verboden, maar er zijn 
boeren die het nog steeds maken voor op de 
zwarte markt.

GERECHT 9  
NOMURA
De Normura-kwallen komen elk najaar massaal 
naar de Japanse kust en zorgen voor veel proble-
men bij de Japanse vissers. Ze wegen soms wel 
200 kilo en zijn dus groot genoeg om tonijn te 
eten en visnetten te vernielen. Om toch wat aan 
de dieren te verdienen, zijn vissers begonnen 
met het vangen van de kwallen om ze te verko-
pen als delicatesse. Ze worden geserveerd met 
zout, komkommer en wat soja  (of pruimen) 
saus. 
Maar net als de kogelvis, heeft de Normura-kwal 
een zeer sterk gif in bepaalde organen en moet 
dus heel voorzichtig en zorgvuldig worden 
bereid. 

GERECHT 8  
FESIKH
Fesikh is een typisch Egyptisch gerecht en 
bestaat uit gepekelde grijze mul die rauw gegeten 
wordt. Het ruikt niet erg lekker en niet-Egyptena-
ren vinden het meestal ook niet smakelijk.
Het gerecht is gevaarlijk vanwege het berei-
dingsproces. De vis wordt met ingewanden en 
al gedroogd en vervolgens gepekeld. Als de vis 
de bacterie botulinum bevat, krijgt deze de kans 
om te groeien en de vis te vergiftigen. Door het 
eten van de bacterie kun je botulisme oplopen, 
een voedselvergiftiging die verlamming kan 
veroorzaken. BLOEDKOKKEL

CASSAVE

GERECHT 9  
CASSAVE
Cassave is de eetbare wortelknol van een savan-
neplant. Doordat de plant kan groeien op zeer 
arme gronden en goed bestand is tegen droge 
periodes, wordt cassave veel gegeten in tropische 
landen. Hoewel de plant veel zetmeel bevat en 
zeer voedzaam is, bevat cassave ook het giftige 
waterstofcyanide in de vorm van glycosiden. 
Lage doses zijn niet gevaarlijk, maar er zijn ook 
soorten met een hoog glycoside gehalte. Die 
worden ook wel ‘bittere cassave’ genoemd, 
doordat ze minder zoet zijn. Het eten ervan is 
gevaarlijk en kan de ziekte konzo veroorzaken, 
een chronische cyanidevergiftiging. Deze kan 
weer leiden tot gebreksziekten door een tekort 
aan jodium.  

GERECHT 10  
APENHERSENS
We kunnen het ons bijna niet voorstellen,
maar in sommige delen van Azië zijn apenher-
sens een ware delicatesse. Mocht je dit gerecht 
tegenkomen op de lokale menukaart, dan raden 
we je af om hiervan een portie te bestellen.
Apenhersens kunnen een variant op Creut-
zfeldt-Jakob veroorzaken, je weet wel: de 
gekke-koeien-ziekte. Dit heeft te maken met de 
overeenkomsten tussen het dna van apen en die 
van de mens en kannibalisme is een van 
de oorzaken van Creutzfeldt-Jakob. 
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We begrijpen steeds beter hoe de dingen die 
we eten, invloed hebben op onze gezondheid. 
De laatste tijd is er vooral veel te doen rond 
een bepaalde groep voedingsmiddelen, de 
 superfoods. Als we dit voetsel eten, zouden we 
een stuk gezonder blijven. Hoe serieus moeten 
we de krachten van dit voedsel nemen?  
TEKST ALISON MARSHALL

SUPER
VOEDSEL
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Overal zijn mensen op zoek naar het grote geheim 
om jonger te lijken, fitter te blijven en minder snel 
oud te worden. De dieetmiddelenindustrie groeit elk 
jaar, maar dat geldt ook voor obesitas.  
Wereldwijd is het aantal mensen met obesitas sinds 
1980 verdubbeld. In 2010 waren zo’n veertig miljoen 
kinderen onder de vijf jaar te zwaar. De Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) schat dat globaal ten 
minste 2,8 miljoen mensen elk jaar overlijden aan de 
gevolgen van overgewicht. 
Ondanks het groeiend aantal verkochte dieet-
producten wordt de bevolking in de ontwikkelde 
landen er over het algemeen dus niet dunner of 
gezonder op. Dieetrages komen en gaan, zoals het 
eten van meer vezels (F-plan), minder koolhydraten 
en meer eiwitten (Atkins), als een holbewoner 
(paleo) of van specifieke voedingsmiddelen die bij 
onze bloedgroep passen (bloedgroepdieet).
Zelfs het advies van overheden en andere instanties 
is niet eenduidig. Zo gold in Groot-Brittannië het ‘vijf 
per dag’-advies voor fruit en groente, overgewaaid 
vanuit de Verenigde Staten. Dit was bedoeld om 
eetpatronen te verbeteren. Anderen suggereren weer 
dat vijf porties groente en fruit per dag niet genoeg 
is. In een studie werden 300.000 mensen in acht 
verschillende Europese landen geïnterviewd over hun 
eetgewoonten. Het resultaat werd gerapporteerd in 
het European Heart Journal in 2011. Onderzoekers 
ontdekten dat vijf porties groente en fruit het gemid-
delde was. Mensen in Griekenland, Italië en Spanje 
aten meer dan gemiddeld, in Zweden at men minder 
groente en fruit dan gemiddeld. De onderzoekers 
ontdekten vervolgens dat het eten van tenminste 
acht porties groente en fruit per dag (zo’n 640 gram) 
leidt tot een lager risico op overlijden aan hartz-
iekten, zelfs tot 22 procent minder vergeleken met 
mensen die minder dan drie porties per dag aten. Het 
onderzoeksteam heeft wel ook gewaarschuwd dat er 
mogelijk geen causaal verband is.
De WHO geeft misschien nog wel het beste beeld 
van wat een ideale hoeveelheid groente en fruit is. 
Deze organisatie beveelt een minimum van 400 
gram per dag aan, en daar horen zetmeelrijke knollen 
als aardappelen niet bij.

KRACHTVOER
In de wereld van gezond voedsel wordt er sinds enige 
tijd een nieuw soort supervoedsel onderscheiden, met 
een hoge voedingswaarde en een sterke fytochemis-
che inhoud (chemische combinatie van stoffen die van 
nature in planten zitten). Van açaibessen tot spinazie, 
chiazaden tot spirulina en van honing tot kokoswater: 

deze ‘gaven van de natuur’ zijn even goed voor je 
als ze lekker zijn. Volgens de aanhangers zijn dit 
voedings middelen van een buitencategorie. Ze bevat-
ten veel mineralen, vitaminen en antioxidanten. Ze 
hebben een hoge voedingswaarde, over het algemeen 
weinig calorieën en staan erom bekend dat ze ons 
helpen met afvallen, gezond blijven en zelfs ouder-
domsverschijnselen tegengaan.
De bekende Amerikaanse schrijver en voedings-
deskundige David Wolfe meent dat mensen bij 
voeding meer moeten gaan kijken naar kwaliteit dan 
kwantiteit. ‘De gezondheid van de wereld kan makke-
lijk veranderen door een beter dieet’, vertelt hij. ‘We 
hoeven niet zoveel te eten. Mensen eten om zich te 
voeden. Als daarin is voorzien, neemt de behoefte aan 
meer vanzelf af.’
Wolfe gelooft dat de grootte van de porties van 
belang is voor de gezondheid. ‘Als je langer wilt 
leven, moet je minder eten’, stelt hij. ‘Mensen eten 
veel lege calorieën tegenwoordig, we moeten even 
een paar stappen terug doen.’ Wolfe is al 25 jaar 
voedingsdeskundige en beweert de eerste te zijn 
die de term supervoedsel gebruikte. Wolfe stelt dat, 
hoewel traditionele geneeskunde nodig is in noodsit-
uaties, mensen gezonder zouden zijn wanneer ze 
voeding als medicijn voor zich laten werken. Zijn 
onderzoek wijst erop dat wanneer we de juiste 
voedingsmiddelen eten en ons immuunsysteem op 
peil houden, onze lichamen zichzelf in balans kunnen 
houden. Wolfe gelooft dat veel van de hedendaagse 
kwalen zoals diabetes en hoge bloeddruk, kunnen 
afnemen als we meer aandacht hebben voor het 
eten van voedsel met sterke natuurlijke medicinale 
eigenschappen. 
‘Wanneer je een tijd lang het juiste eet, kan dat snel 
een goede gewoonte worden’, zegt hij. Omdat je 
lichaam na een tijdje vraagt om het eten dat je het 
geeft. ‘Eigenlijk verlang je naar dat wat in je spijsver-
teringssysteem zit’, verklaart Wolfe. ‘Hoe meer je van 
iets eet, hoe meer je dat voedingsmiddel wilt eten en 
ernaar verlangt.’ 
Ongezond eten kan op die manier een neerwaart-
se spiraal opleveren. Veel voorverpakt eten bevat 
bijvoorbeeld veel calorieën en weinig voedings-
stoffen. Je moet er heel veel van eten om genoeg 
voedingsstoffen binnen te krijgen. En dat kan dan wel 
even duren. En hoe langer het duurt, hoe meer we 
eten en hoe dikker we worden. Omgekeerd zal iets 

ALS JE LANGER WILT LEVEN, MOET 
JE MINDER ETEN, ALDUS VOEDINGS
DESKUNDIGE DAVID WOLFE
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met een hoge voedingswaarde je sneller het gevoel 
geven dat je vol zit, waardoor je honger op een veel 
gezondere manier wordt gestild. 
Omdat we alle voedselgroepen nodig hebben, 
zijn de verschillende stoffen nodig in diverse 
hoeveelheden en samenstellingen, afhankelijk van 
je levensstijl. Eiwitten zijn het belangrijkst, omdat ze 
de lichaamscellen helpen herstellen en vernieuwen 
en omdat ze bijdragen aan een gezond immuunsys-
teem. Koolhydraten geven daarentegen een snelle 
energiestoot, doordat zij als glucose in het bloed 
terechtkomen. Het lichaam gebruikt dat als brand-
stof. Maar let op, als je niet actief genoeg bent, dan 
wordt wat er aan glucose over is, opgeslagen als vet. 
Vet beschermt de organen en helpt het transport van 
bepaalde vitaminen door het lichaam. De zogenoem-
de ‘goede vetten’ zijn de enkelvoudig onverzadigde 
of de meervoudig onverzadigde vetten, die vooral 
in plantaardige voedingsmiddelen en granen zitten. 
In het bijzonder omega-3 en omega-6 vetzuren, 
voorbeelden van meervoudig onverzadigde vetten, 
verlagen het cholesterol. De meest voor de hand 
liggende bron daarvoor is koudwatervis als zalm en 
tonijn. 

BEWIJS
Gezond eten met verse producten kan juist een 
opwaartse spiraal vormen. Wolfe: ‘Als je natuur-
lijk eten nuttigt, dan voelt je lichaam zijn behoefte 
beter aan. Onze smaken veranderen instinctief en 
als je ergens te veel van hebt gegeten, dan weert je 
lichaam dat af.’ Wolfe heeft tijdens zijn onderzoek 
de voordelen van deze voedingsmiddelen gezien 
en stapte tien jaar geleden over op een dieet van 
supervoedsel. Nu is zijn lichaam zo afgesteld op zijn 
persoonlijke behoeften, dat hij niet eens meer naar 
iets kan kijken als hij er te veel van heeft gegeten. Hij 
krijgt bijval van de wetenschap die dit soort claims 
ondersteunt. Zoals de European Food Information 
Council (EUFIC) onlangs zei: ‘Om de waarheid te 
kunnen onderscheiden van de hype, is het van belang 
nauwkeurig naar het wetenschappelijke bewijs te 
kijken voor deze beweringen.’ De Raad wijst op een 
aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs 
ten gunste van de voordelen van voedsel als blauwe 
bessen, açaibessen, granaatappelsap, bieten, cacao, 
zalm en andere vette vis. 

Aanbeden sinds de oudheid in 
grote delen van Azië. Gember 
heeft sterke ontstekingsremmende 
eigenschappen, zonder dat het de 
darmen irriteert. Kan vers gegeten 
worden of bewaard. 
Voedingswaarde per portie van 2 g
Calorieën: 2, waarvan 0 uit vet
Water: 1.58 g
Energie: 7 kj
Kalium: 8 mg
Magnesium: 1 mg
Vitamine C, totaal ascorbinezuur: 
0,1 mg
Choline: 0,6 mg
Suiker: 0,0 g
Eiwitten: 0,0 g
Vitamine A: 0%,  Vitamine C: 0%,
Calcium: 0%, IJzer: 0%
* % aanbevolen dagelijkse hoeveel-
heid, gebaseerd op een voedingspa-
troon van 2000 calorieën.

GEMBER
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Toch adviseert EUFIC voorzichtigheid, omdat die 
gezondheidsbevorderende eigenschappen die 
in de studies naar voren komen, zich niet altijd 
goed laten vertalen naar de werkelijkheid. ‘Het 
is onrealistisch te denken dat een klein aantal 
supervoedingsmiddelen ons welzijn significant 
kan veranderen’, stelt de EUFIC. 
Als we kijken naar het bewijs achter supervoed-
sel, dan moeten we realistisch zijn in het vertalen 
hiervan naar echte voedingspatronen. En net 
als alles in het leven moet zelfs supervoedsel 
met mate worden gegeten. Suiker is nog steeds 
suiker en vet blijft vet, ook al komt het van een 
natuurlijke bron. De avocado, een van de belang-
rijkste voedingsmiddelen in dit segment, bevat 
30 gram vet. Hoewel avocado voornamelijk 
enkelvoudig onverzadigde vetten bevat, die 

mogelijk het risico op hartziekten en kanker 
verlagen, zou het net als ander vet voedsel met 
mate moeten worden gegeten. Dat geldt ook 
voor fruit. Blauwe bessen bevatten veel antioxi-
danten, maar ook een hoop suiker. Te veel suiker 
is slecht voor het lichaam, of dat nu natuurlijke 
suikers zijn of geraffineerde suiker. 

ZOETGOED
Recentelijk is aangetoond dat het traditionele 
eten van sommige landen gezonder is dan 
dat van andere landen. In landen rondom de 
Middellandse Zee bestaat de maaltijd uit het 
supervoedsel trio tomaten, olijven en vette 
vis. Arm en rijk eet deze combinatie. In 1998 

De ideale gezonde snack: blauwe 

bessen zijn cholesterolvrij en bevat-

ten veel vitamine C, mangaan en 

voedingsvezels. Ze bevatten echter ook 

veel suiker, dus met mate eten.

Voedingswaarde per cup (145 g)
Calorieën: 83, waarvan 4 uit vet

Totaal vet: 0,5 g

Verzadigde vetten: 0,0 g

Cholesterol: 0 mg - 0%

Natrium: 1 mg - 0%

Koolhydraten: 21,0 g - 7%

Voedingsvezels: 3,5 g - 14%

Suikers: 14,4 g

Eiwitten: 1,1 g

Vitamine A: 2%, Vitamine C: 23%, 

Calcium: 1%, IJzer: 2%

* % aanbevolen dagelijkse hoeveelhei, 

gebaseerd op een voedingspatroon van 

2000 calorieën.

BLAUWE BESSEN
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publiceerde de French School of Medicine een 
studie onder 605 patiënten met een hartziekte. 
Zij volgden ofwel een mediterraan dieet of een 
controledieet dat leek op dat van de Ameri-
kaanse hartstichting. De resultaten waren 
verrassend. De onderzoekers toonden aan dat 
het mediterrane dieet betere overlevingskansen 
opleverde en misschien zelfs wel tegen kanker 
beschermde. Deze bevindingen veranderden 
de houding van mensen over eten en diëten. 
Aannames over voeding werden bijgesteld. 
Tegelijk moeten westerse moeders hebben 
geweten dat het goed was hun kinderen aan te 
moedigen om hun groenten op te eten. Broccoli,

de koning van de groenten, bevat stoffen 
waarmee ons lichaam op zijn beurt stoffen kan 
aanmaken om antioxidanteiwitten een opkikker 
te geven. Deze eiwitten hebben een bescher-
mende werking tegen sommige ziekten. 
Wanneer zelfs de levensverbeterende eiwitten 
van groene groenten niet genoeg zijn om je meer 
broccoli te laten eten, dan is er een alternatief. 
Sommige zoete traktaties bevatten namelijk ook 
superkrachten. Cacao in rauwe vorm zit bomvol 
antioxidanten, vitaminen, magnesium en ijzer.     
Is rauwe cacao iets te zwaar op de maag? Een 
stuk chocolade met een hoog percentage cacao 
is een goede start. In een tien jaar durende studie 

onder Nederlandse mannen, uitgevoerd door de 
Universiteit van Wageningen, werden de eetge-
woonten van 470 gezonde mannen boven de 
65 onderzocht. De onderzoekers ontdekten dat 
het eten van cacaoproducten, met een hoeveel-
heid van ongeveer een derde plak chocola, een 
verlaging van de bloeddruk opleverde tot wel 
vijtig procent. Ook de kans op overlijden werd 
kleiner. Zij merkten wel op dat het te vroeg was 
om te concluderen dat chocola eten tot een 
betere gezondheid leidt. 
Een andere zoetigheid met een supervoedsel-
status is honing. Het werd lang geleden in het 
oude Egypte al gebruikt vanwege de helende 
werking, als medicijn en bij brandwonden. 
Tegenwoordig, duizenden jaren later, staan de 
krachten van honing nog altijd goed bekend.
Met name de Manuka-honing uit Nieuw-Zeeland 
zou ongelofelijke helende eigenschappen 
hebben. Dat wordt toegeschreven aan het sterk 
antibacteriële ingrediënt methylglyoxaal, dat niet 
in andere soorten honing voorkomt. Fans van 
deze zoete toevoeging risico hadden op

NET ALS ALLES IN HET LEVEN MOET ZELFS 
SUPERVOEDSEL MET MATE WORDEN 
GEGETEN 

Ook wel Wolfbessen genoemd. Dit is een 

oranjerode bes die oorspronkelijk uit China 

komt en daar al generaties een vast onder-

deel is van het eten, met de hoop op een 

langer leven. Zit vol met antioxidanten en 

vitaminen. Gojibessen zijn lekker en fris, 

zowel vers als gedroogd. Ze passen zowel bij 

zoete als bij pittige gerechten.  

LINGZHI PADDENSTOELEN
Ook wel bekend als de rode Reishi padden-

stoel. Deze paddenstoel wordt al duizenden 

jaren gebruikt in de traditionele Chinese 

geneeskunde. De Chinese adel in vroeger 

tijden hoopte dat het hen onsterfelijkheid 

zou brengen. De champignons zouden goed 

zijn tegen hoge bloeddruk en reumatoïde 

artritis. Het gebruik van deze paddenstoel in 

een eetpatroon moet wel onder begeleiding 

van een arts plaatsvinden. 

GOJIBESSEN
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moeten wel opletten voor oplichters. Recente 
testen van de Food Environment Research 
Agency in Groot-Brittannië lieten zien dat bijna 
vijftig procent van de honing die voor Manuka 
doorgaat, dat niet is. 
In het oude India bestonden ook duidelijke ideeën 
over welk voedsel goed voor de gezondheid zou 
zijn. Sommige van die voedingsmiddelen worden 
vandaag de dag nog altijd genuttigd. Gojibes-
sen bijvoorbeeld. ‘Gojibessen werden 5000 
jaar geleden al beschreven in de ayurvedische 
geneeskunst’, vertelt Wolfe. ‘We weten dus 
dat deze al jarenlang zijn gebruikt. Een goede 
indicatie dat ze niet gevaarlijk zijn.’

Een andere beweging in het Westen is dat 
sommige dingen die als gezond werden 
beschouwd, nu in de ban worden gedaan. Het 
slikken van vitaminepillen bijvoorbeeld, wordt 
tegenwoordig steeds minder als een gezonde 
aanvullig gezien en zou weleens eerder schade 
kunnen aanbrengen dan dat het goed doet. 
Onderzoekers van de Minnesota Universiteit in 
de Verenigde Staten ontdekten in een onderzoek 
in 2011 dat vrouwen die multivitaminensupple-
menten slikten, eerder overleden dan vrouwen 
die dat niet deden. Tegelijk toonde een andere 
studie naar het voorkomen van kanker aan dat 
mannen die vitamine E slikten, een verhoogd 

Honing kan erg verschillen in samen-

stelling en smaak, afhankelijk van de 

bloemen die zijn gebruikt om deze te 

maken. Het heeft antibacteriële en 

ontstekingsremmende eigenschappen 

en is daarmee een grote favoriet van 

holistische genezers. 

Voedingswaarde per cup (339 g)
Calorieën: 1031, waarvan 0 uit vet

Water: 58,0 g

Kalium: 176 mg

Calcium: 20,3 mg

Natrium: 13,6 mg

Voedingsvezel: 1 g

Suikers: 278 g

Eiwitten: 1,0 g

Vitamine A: 0%, Vitamine C: 3%,

Calcium: 2%, IJzer: 8%

* % aanbevolen dagelijkse hoeveelhei, 

gebaseerd op een voedingspatroon van 

2000 calorieën.

HONING
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prostaatkanker. Het lijkt alsof het menselijk 
lichaam het makkelijker vindt om 
in balans te blijven wanneer de vitaminen en 
mineralen uit voedsel komen, dan uit pillen. 
De supplementen hebben immers sterke 
concentraties. 

BALANS NODIG
Hoewel superfoods voor ons relatief nieuw 
zijn, wordt in bepaalde landen voeding al vele 
jaren gebruikt als medicijn. Bepaalde voedings-
middelen zorgen voor de genezing van bepaalde 
kwalen. Wetenschappelijk is hier nooit bewijs 
voor geleverd. Voor veel mensen is een evenwicht 
tussen traditionele geneeskunde en voeding 
wellicht het beste. Er is tegenwoordig ook veel 
meer bereidheid om andere dingen uit te prober-
en en te kijken wat werkt. 

Een artikel van EUFIC over de wetenschap achter 
supervoedsel geeft aan dat supervoedsel niet 
met alle eer kan gaan strijken als het gaat om 
goede gezondheid. Veel ‘gewone’ ingrediënten 
hebben ook grote voordelen voor de gezondheid. 
En labexperimenten met ratten zijn niet altijd te 
vertalen naar de werkelijkheid. ‘Er is bewijs dat 
in sommige gevallen door het combineren van 
voedingsmiddelen, het vermogen van het lichaam 
om voedingsstoffen op te nemen, wordt verst-
erkt,’ zo meldt het EUFIC-artikel. ‘Bètacaroteen 
in wortelen en spinazie bijvoorbeeld, wordt door 
het lichaam makkelijker opgenomen wanneer het 
samen wordt gegeten met vet.’ 
Dit geeft aan dat het beste dieet is gebaseerd 
op variëteit. Eet dus niet alleen maar handen-
vol supervoedsel. Hoewel de voordelen ervan 
worden erkend, geeft het EUFIC met betrekking 
tot supervoedsel een passend voorzichtig advies. 
‘Wanneer we een evenwichtige voedselinname 

willen die goede gezondheid bevordert, dan 
moeten we het spectrum van voedingsmiddelen 
uitbreiden in plaats van versmallen en ons niet 
alleen maar richten op een handvol voeding-
smiddelen die super zouden zijn. Dit betekent 
het consumeren van een grotere hoeveelheid en 
variëteit van fruit en groente.’ Wederom bewijs 
dat het vasthoudende advies van onze moeders 
om onze groenten op te eten, wel klopte. Zelfs 
de voorstanders van supervoedsel benadrukken 
dat zomaar vol daarvoor gaan niet de beste weg 
is. Wolfe benadrukt dat supervoedsel niet moet 
worden gezien als een wondermiddel tegen 
veroudering of obesitas. ‘Supervoedsel alleen 
kan niet de gezondheid versterken’, zegt hij. ‘Het 
gaat om een holistische benadering, met daarin 
een dieet, beweging en veel water drinken.’ En 
natuurlijk moeten we op de hoeveelheden letten. 
Hij herhaalt: ‘Als je langer wilt leven, moet je 
minder eten.’

49vakantieboek

Avocado’s zijn rijk aan vezels, omega-3 

vetzuren, carotenoïden en vitamine C en E. 

Ze bieden ook bescherming tegen infecties. 

Voedingswaarde per 150 g
Calorieën: 240, waarvan 198 uit vet

Totaal vet: 22,0 g

Verzadigde vetten: 3,2 g

Cholesterol: 0 mg

Natrium: 11 mg

Koolhydraten: 12,8 g

Voedingsvezels: 10,1 g

Suiker: 1,0 g

Eiwitten: 3,0 g

Vitamine A: 4%, Vitamine C: 25%,

Calcium: 2%, IJzer: 5%

* % aanbevolen dagelijkse hoeveelhei, 

gebaseerd op een voedingspatroon van 2000 

calorieën.

AVOCADO
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Een slechte adem wordt 
meestal veroorzaakt door 
een droge mond. Een droge 
mond is een gevolg van 

te weinig water drinken en komt 
onder andere voor als je geslapen 
hebt (waardoor je lichaam stopt 
met de productie van speeksel). 
Een droge mond zorgt ervoor dat 
er dode cellen op je tong terecht 
komen die bacteriën afbreken – dit 
proces zorgt voor een onaangena-
me geur die we kennen als slechte 
adem. Vaak is de tong de boosdoe-
ner, maar soms vindt dit proces ook 
plaats tussen de tanden. Met onder-
staande tips kun je dat voorkomen. 

 

TIP 1  
DRINK VAAK WATER
Bacteriën vermenigvuldigen zich 
als je een droge mond hebt en 
de meest logische manier om dit 
tegen te gaan, is door regelmatig 
water te drinken. Sta je net op of 
word je net wakker na een dutje in 
het openbaar vervoer, neem dan 
een slokje water om je mond te 
hydrateren. 

Niets gênanter dan van je vakantieliefde horen dat je uit je mond stinkt. Op dat 
moment kun je weinig anders doen dan een pepermuntje of kauwgompje eten 
om de slechte adem tijdelijk te verhelpen. Om deze situatie in de toekomst te 
vermijden, zijn er gelukkig genoeg opties. TEKST DAVID KERS

TIP 2  
EET 
ADEM-VRIENDELIJK 
Groene thee heeft antibacteriële 
eigenschappen die de stank tegen-
gaan. Kaneel bevat essentiële oliën 
die veel orale bacteriën vernietigen. 
Het eten van knapperige soorten 
fruit, zoals selderij en appels, 
voorkomen ook een slechte adem. 
Andere soorten fruit zoals meloen, 
sinaasappels en bessen helpen ook. 
Natuurlijk helpt het ook om geen 
knoflook te eten. Doe je dit toch, 
dan kun je de geur tegengaan met 
een glas melk, venkel of anijs.

TIP 3  
HOUD DE BOEL 
SCHOON
Ook een goede mondhygiëne kan 
slechte adem voorkomen. Twee 
keer per dag poetsen, je tong 
ook (of met een tongschraper), 
dagelijks flossen en het gebruik 
van mondwater doet op de lange 
termijn wonderen!

PEPERMUNTJE?
Zo krijg je een frisse adem
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GELD & BUDGET

KRUISWOORD
Breng na het invullen de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 
oplossingsbalk.

1  2 3 4 5 6  7

8   9

 10 11 12  
13  14

 15 16  
17 18  19  20

21 22   23 24

25  26 27  28

 29  
30  31  32 33

34 35   36

37  38 39 40  41

 42 43  
44  45

 46 47  
48   49

 50  

horizontaal
2 huldeblijk 8 deel van een opera 9 stok 10 roofdier 13 zin 14 oude naam van 
Indonesië 15 beginselleer 17 dreumes 19 dicht op elkaar 20 schuif 21 stuurin-
richting 23 eenduizendste kilo 25 afloop 26 hertensoort 28 beet 29 indianen-
hoofddeksel 30 wortelkluit 31 Verenigde Staten 32 ontkenning 34 kraaiach-
tige vogel 36 kerel 37 kiem 38 karakteristieke geur 41 lidwoord 
42 hoogtegrens 44 muziekstuk 45 zot 46 opinie 48 godsdienstige handeling 
49 eb of vloed 50 pienter.

verticaal
1 openstaande betrekking 2 proteïne 3 anti-insectengaas 4 nuchtere be-
stuurder 5 gat 6 klopper 7 verlichtingsmiddel 11 gerecht 12 Ierland 16 lesma-
teriaal 18 gewapende geleide 20 razend 22 adellijk persoon 24 rivier in Frank-
rijk 26 mannelijk dier 27 Baskische beweging 30 toeristische attractie 
33 moment voor voedselnuttiging 35 hoender 36 met het oog op 39 wonder-
lijk 40 heersende smaak 42 onverhoeds 43 iemand die omlaag gaat 47 hond.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.
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EEN EENVOUDIGE 

KLAMBOE KAN JE 

EEN HOOP ELLENDE 

BESPAREN.
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Uit Frankrijk neem je misschien een verkoudheid 
mee naar huis en uit Italië wat muggenbulten, 
maar reis je iets verder over de grens, dan kun je 
de gekste ziektes oplopen. Een overzicht van tien 
aandoeningen die jouw avontuur goed kunnen 
verzieken. TEKST HIDDE BOERSMA

JE VAKANTIE 
VERZIEKT

De Amsterdamse Kevin Janssen 
vertelt: ‘Op een gegeven 
moment ben ik op de grond 
van het metalen treinstel gaan 

liggen, om maar een beetje verkoeling 
te krijgen.’ Janssen zat in de nachttre-
in van Bangkok naar de noordelijker 
gelegen stad Chang Mai, een rit van 
veertien uur, die voor hem in een ware 
helletocht veranderde. In de Thaise 
hoofdstad was hij al naar een dokter 
geweest, nadat hij op feesteiland Koh 
Pha Ngan ziek was geworden. Hij had 
alle symptomen van knokkelkoorts: 
hoge koorts tot 41 °C, stevige hoofd-
pijn vlak achter de ogen, overgeven en 
huiduitslag. Maar toch diagnosticeerde 

de arts in Bangkok een ontsteking 
aan de voet en schreef antibiotica 
voor. En dat helpt weinig tegen 
knokkelkoorts. Antibiotica werken 
alleen tegen bacteriën, terwijl het 
een virus is dat knokkelkoorts 
veroorzaakt. Het knokkelkoortsvirus 
wordt overgegeven door muggen 
van de soort Aedes Aegypti, die 
vooral leven rond stilstaand water. 
In tegenstelling tot veel andere 
muggen is deze soort vooral 
overdag actief. Wereldwijd lopen 
jaarlijks 50 tot 200 miljoen mensen 
het virus op. Er is geen vaccin of 
medicatie, maar met goede zorg in 
het ziekenhuis is de kans op over- 

lijden klein, zo’n één procent.
Het grootste gevaar bij knokkel-
koorts is de verminderde aanmaak 
van bloedplaatjes, een belangrijk 
onderdeel van de bloedstolling. 
‘Twee weken nadat ik de ziekte had 
opgelopen, werd ik wakker en zag 
ik opeens niets meer, het was alsof 
ik door bedorven melk heen keek. 
Het bleek dat allerlei kleine bloedin-
gen achter in mijn oogbollen niet 
goed heelden, waardoor ik wazig 
ging zien.’ Het gebrek aan bloed-
plaatjes is ook de oorzaak van de 
typische knokkelkoortsuitslag. Dat 
zijn kleine onderhuidse bloedingen 
die niet helen.
Gelukkig was de arts in Chang Mai 
capabeler en zag hij wel direct wat 
er aan de hand was. Mede door de 
late diagnose heeft het virus zich bij 
Janssen al wel in de lever genesteld. 
Rust en een arsenaal aan steroïden, 
paracetamol en maagtabletten 
zorgden ervoor dat Janssen twintig 
dagen na de eerste koortsaanval 
eindelijk weer genezen was. 

1. KNOKKELKOORTS
Wie : Kevin Janssen
Waar opgelopen : Koh Pha Ngan, Thailand
Verspreiding :  tropische gebieden over 
  de hele wereld
Voorzorgsmaatregelen :  antimuggenmiddelen 

(DEET), er is geen vaccin
Behandeling  : geen, alleen rust
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2. FILARIASIS
Verspreiding   : alle tropische en  

 subtropische gebieden 
Voorzorgsmaatregelen  : geen
Behandelbaar : ja

‘Wekenlang had ik geen enkele muggenbult opgelopen, totdat 
we in Dakar dicht bij een zoetwaterpoel sliepen. De volgende 
dag had ik alleen al tussen mijn vingers en mijn elleboog veertig 
bulten. Voor de grap zei ik nog dat ik nu toch echt wel malaria op 
moest lopen,’ vertelt Margot ten Tije. Ze deed mee aan de Parijs-Da-
kar Rally en was net met haar auto aanbeland bij de finish in de 
Senegalese hoofdstad. 
Een week later was ze in Gambia om haar auto te verkopen, 
toen haar grap werkelijkheid bleek te worden. ‘Ik was verbaasd 
hoe snel de ziekte insloeg. Ik voelde me eerst niet helemaal fit, 
maar binnen anderhalf uur lag ik in de foetushouding achter in 
de auto. Vier dagen ben ik echt totaal van de wereld geweest, ik 
ijlde verschrikkelijk en kreeg niets mee van wat er om me heen 
gebeurde. Vrienden blijken urenlang buiten mijn hutje getrommeld 
te hebben, maar ik kan me er niets van herinneren.’
Ten Tije had het geluk dat er een arts in opleiding mee was. Ze 
kreeg direct malariapillen voorgeschreven. ‘De pillen werken ook 
preventief, maar omdat ze vaak bijwerkingen hebben, nam ik ze 
niet tijdens de rally. Nu moest ik ze vijf keer per dag slikken.’ De 
medicijnen zorgen ervoor dat de veroorzaker van malaria, de 
plasmodiumparasiet, uit het lichaam verdwijnt. De parasiet wordt 
overgedragen door muggen en infecteert de rode bloedcellen van 
de mens. Het is een van de ziektes die vooral huishoudt in ontwik-
kelingslanden: ondanks het feit dat het vrij goed te behandelen is, 
sterven er per dag 2.200 mensen aan malaria.
Door de kuur knapte Ten Tije op, maar de ellende was nog lang 
niet voorbij. ‘Het was alsof mijn lichaam een harde reset had 
gehad. Ik ben een jaar lang verschrikkelijk snel moe geweest. Pas 
sinds een half jaar kan ik mijn leven weer een beetje oppakken 
zoals ik het wil. Er is weinig bekend over de langetermijneffecten 
van malaria, maar je bent er een stuk langer ziek van dan mensen 
denken.’

Miljoenen wormen die door je hele 
lichaam krioelen. Het is het reële 
schrikbeeld dat hoort bij filariasis, 
een infectie met een draadworm. 
De wormen komen voor in een waaier 
aan soorten en maten. Sommige 
bevolken de lymfeklieren, sommige 
de vetlaag vlak onder de huid, weer 
andere de maagwand. De meest 
bijzondere draadworm is echter de 
Loa Loa: die verstopt zich graag in de 
oogbol. Een buitenstaander kan de 
wormen bij het slachtoffer door het 
oog zien zwemmen. Wat alle filaria-
siswormen gemeen hebben, is dat ze 
worden overgegeven door insecten, 
met name door muggen. Het kan 
maanden duren voordat iemand na 
een beet van een insect last krijgt van 
filariasis. In de tussentijd vermenig-
vuldigen de wormen zich en versprei-
den ze zich door de bloedbaan naar 
andere delen van het lichaam. Zonder 
dat je het weet, kunnen er zo al miljoe-
nen draadjes door je bloed circuleren. 
Op een gegeven moment zijn er 
zoveel wormpjes in het lichaam dat 
ze vloeistofstromen gaan blokkeren. 

Gruwelijk genoeg manifesteert zich 
dat vaak als eerste in de geslachts-
organen. Mannen krijgen een 
opgezette balzak, die de grootte 
van een basketbal kan krijgen, bij 
vrouwen moeten de schaamlippen 
het ontgelden.    
Blijft filariasis onbehandeld, dan 
kunnen er op een gegeven moment 
zwellingen optreden over het hele 
lichaam. Door het blijvend afknijpen 
van de vloeistofstromen, verhardt 
de huid rond al die zwellingen. De 
aandoening wordt dan ook wel 
elefantiasis genoemd. Het heeft 
gruwelijke vervormingen tot gevolg, 
die in veel landen leiden tot sociale 
uitsluiting. Een behandeling is vrij 
simpel. Het antiwormmiddel albenda-
zol is zeer effectief tegen filariasis. De 
behandeling duurt wel even, omdat 
het medicijn alleen de larven doodt. 
Volwassen wormen kunnen na behan-
deling daarom nog jaren rondzwem-
men in het lichaam, zonder dat ze al 
te veel schade aanrichten. Sinds vorig 
jaar is er zelfs een vaccin uitgebracht, 
maar dat is nog niet overal te krijgen.  

3. MALARIA
Wie  : Margot ten Tije
Waar opgelopen  : Dakar, Senegal
Verspreiding : Zuid-Amerika, 
  Afrika, Azië 
Voorzorgsmaatregelen  : malariatabletten
Behandelbaar : ja

GRUWELIJK 
GENOEG MANIFESTEERT 
ZICH DAT IN DE 
GESLACHTSORGANEN
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4. HONDSDOLHEID
Wie : Kevin Janssen
Waar opgelopen  : Ban Kong Lor, Laos
Verspreiding   : bijna overal ter wereld,  

 vooral in Azië
Voorzorgsmaatregelen  : vaccinatie
Behandelbaar  : ja, mits snel erbij

5. DE PEST
Verspreiding :  Noord- en Zuid-Amerika, 

Afrika ten zuiden van de 
Sahara en Azië 

Voorzorgsmaatregelen : geen
Behandelbaar : ja

Vierentwintig uur om 250 kilometer 
te overbruggen, dat moet lukken, 
zou je zeggen. Maar in Laos is 
dat nog een hele opgave: slechte 
wegen, onregelmatige bustijden 
en onbetrouwbare bussen maken 
een uitputtingsslag van je trip. Toch 
is het de opdracht die de Amster-
damse Kevin Janssen, die eerder 
al ten prooi viel aan knokkelkoorts, 
moet vervullen. Helaas wordt hij 
in het afgelegen Ban Kong Lor, 
bekend om zijn mooie druipsteen-
grotten, gebeten door een hond, 

in een gebied waar hondsdolheid 
voorkomt. 
En dan is haast geboden. Binnen 
vierentwintig uur moet iemand 
die misschien hondsdolheid heeft 
opgelopen, behandeld worden 
met antistoffen tegen het virus dat 
de ziekte veroorzaakt. ‘Ik wist niet 
zeker of de hond die mij beet dol 
was, maar je neemt geen risico’s in 
dit soort situaties,’ zegt Janssen. 
Hondsdolheid is levensgevaarlijk 
voor mensen. Onbehandeld leidt 
het vrijwel zeker tot de dood. Het 

virus, dat door de beet overspringt 
van hond naar mens, infecteert de 
hersenen. Er treedt eerst koorts en 
algehele malaise op, vervolgens 
ontstaan er spierkrampen, die 
langzaam overgaan in verlammin-
gen. Patiënten gaan kwijlen en 
kunnen niet meer slikken. Daarna 
volgt coma en de dood. Niet alleen 
honden, maar ook vleermuizen, 
vossen en apen kunnen besmettelijk 
zijn. Jaarlijks sterven er zo’n vijftig-
duizend mensen aan.       
Er is een vaccin, maar dat werkt 
maar matig. Het vergt drie vacci-
naties in een maand tijd en levert 
maar vierentwintig uur extra 
bescherming op. Janssen heeft 
geen vaccinatie gehad, en moet 
dus snel zijn. De eerste bus naar de 
hoofdstad van Laos, Vientiane, de 
enige plek met een goed zieken-

huis, gaat pas de volgende ochtend. 
Zeven uur tijd verloren. 
In een jeepbusje, afgeladen met 
autobanden, hooi en jerrycans 
begint Janssen de volgende dag 
aan zijn tocht. Die gaat wonder-
wel voorspoedig. Na twee keer 
overstappen op ogenschijnlijk 
willekeurige kruispunten, bereikt 
Janssen na zeven uur Vientane. Hij 
besluit zelfs de grens naar Thailand 
nog over te steken, waar de 
gezondheidszorg nog beter te boek 
staat. Daar krijgt hij zes injecties in 
zijn kuit, waar de beet plaatsvond, 
een in zijn schouder en nog een in 
zijn heup. De vaccinatie moet in de 
daaropvolgende weken nog vier 
keer herhaald worden. Dat vergt wat 
aanpassingen aan het reisschema, 
maar het reduceert de kans op 
de ziekte tot nul, zo verzekert een 
Thaise arts Janssen.

Bestaat dat nog, de pest? Bijna iedereen kent de 
gruwelverhalen uit de Middeleeuwen waarbij de 
ziekte Europese steden teisterde. Tussen 1347 en 
1351 alleen al verloor Europa een derde van al zijn 
inwoners aan de ziekte, die ook wel bekend staat 
als de Zwarte Dood. Maar tegenwoordig is die 
ziekte allang uitgeroeid, toch?
Niets is minder waar. De bacterie Yersinia Pestis, 
die de pest veroorzaakt, waart nog steeds rond 
op de wereld. Een laatste kleine uitbraak was in 
2010 bij de grens tussen Bolivia en Peru. Daar 
overleed een veertienjarig jongetje aan de ziekte 
en werden dertig anderen ziek. In de jaren ‘90 
waren er nog regelmatige uitbraken op zowel 
Madagaskar als in India. Jaarlijks lopen wereldwijd 
ongeveer 1.000 tot 2.000 mensen de ziekte op.
De pestbacterie komt het menselijk lichaam 
binnen door een vlooienbeet. Die vlooien bevin-
den zich vooral op ratten. Na een beet duurt het 
maximaal een week voordat de eerste sympto-
men opkomen: koorts, spierpijn en vermoeidheid. 
Snel daarna zetten de lymfeklieren rondom de 
beet op, vaak gepaard gaand met verettering. 
Dat levert bulten met pus op, wat de naam 
builenpest verklaart die ook wel aan het eerste 

stadium van de ziekte wordt gegeven. 
Het virus kan zich vervolgens een weg banen naar 
de longen en vanaf dat moment kunnen er ook van 
mens op mens besmettingen plaatsvinden. Zonder 
behandeling is de pest is zeer dodelijk. Bij de builen-
pest overlijdt al veertig procent van alle patiënten, en 
bereikt de bacterie eenmaal de longen, dan is de dood 
bijna onherroepelijk. Maar na alle gruwelverhalen van 
vroeger, is de ziekte is tegenwoordig heel goed behan-
delbaar. Een simpele antibioticakuur is voldoende om 
de bacterie te lijf te gaan. Er is bovendien een vaccin 
beschikbaar, maar omdat de ziekte zo zeldzaam is, 
wordt dat eigenlijk nooit meer gegeven. De kans dat 
toeristen met de pest in aanraking komen is vrijwel 
nihil. Een Nederlander met de pest is al jaren niet meer 
voorgekomen. 

stadium van de ziekte wordt gegeven. 
Het virus kan zich vervolgens een weg banen naar 
de longen en vanaf dat moment kunnen er ook van 
mens op mens besmettingen plaatsvinden. Zonder 
behandeling is de pest is zeer dodelijk. Bij de builen-
pest overlijdt al veertig procent van alle patiënten, en 
bereikt de bacterie eenmaal de longen, dan is de dood 
bijna onherroepelijk. Maar na alle gruwelverhalen van 
vroeger, is de ziekte is tegenwoordig heel goed behan-
delbaar. Een simpele antibioticakuur is voldoende om 
de bacterie te lijf te gaan. Er is bovendien een vaccin 
beschikbaar, maar omdat de ziekte zo zeldzaam is, 
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7. TYFUS
Verspreiding  : Zuid-Amerika, 
  Afrika, Azië en een  
  paar  Oost-Europese  
  landen 
Voorzorgsmaatregelen  : vaccin
Behandelbaar : ja

‘Na dagen rondgezworven te 
hebben op de savannes van Mali, 
vrij onvoorbereid en met te weinig 
water, kwamen we eindelijk aan bij 
een waterval die eindigde in een 
klein poeltje. We wisten dat we een 
risico liepen om allerlei ziektes op 
te lopen, maar we waren zo vies 
en uitgedroogd dat we niet anders 
konden dan gewoon de sprong 
wagen.’ Pas weken later, als de 
Groningse Koos Dijksterhuis (50) 
allang weer terug is in Nederland, 
verschijnen de eerste symptomen: 
hij voelt zich vreselijk beroerd en 
is ongelooflijk moe. Dat zijn vrij 
vage klachten, dus een diagnose 
is niet zomaar gesteld. ‘Ik moest 
er helemaal voor naar het Erasmus 
Ziekenhuis in Rotterdam, waar 
ze gespecialiseerd zijn in minder 
bekende tropische ziektes. Zeven 
ampullen bloed namen ze daar af 

om tot een diagnose te komen.’
Uiteindelijk blijkt het om bilhar-
zia te gaan, een toch niet al te 
onbekende ziekte. De parasitaire 
worm kan onbehandeld een leven 
lang in iemands lijf blijven en er 
zijn wereldwijd zo’n 238 miljoen 
mensen die de parasiet bij zich 
dragen. Na een paar weken 
primaire symptomen als lamlen-
digheid, diarree en braken, nestelt 
de worm zich in de darmen of de 
urinewegen en zorgt daar voor 
een chronische ontsteking. Dat kan 
lange tijd onopgemerkt blijven, 
maar het levert jaren later vaak 
toch weer bloederige urine of 
uitwerpselen op, met daarin 
eitjes van de worm.
De parasitaire worm heeft een 
bijzondere levenscyclus. Die eitjes 
uit de menselijke uitwerpselen 
moeten in contact komen met 

water, waar ze uitgroeien tot een 
soort bewegende eencelligen. Die 
infecteren vervolgens zoetwater-
slakken, waarin ze uitgroeien tot 
larven die weer vrij in het water 
worden uitgescheiden. Als een 
mens vervolgens in besmet water 
zwemt, haken de larven zich aan 
hem vast en penetreren de huid. 
Van daaruit verspreiden ze zich 
door het lichaam en begint de 
cyclus weer van voor af aan.  
Ondanks de moeilijke diagnose, 

was Dijksterhuis er redelijk op 
tijd bij. ‘Het stadium van eitjes in 
de ontlasting heb ik niet gehad, 
dan ben je wel echt heel laat.’ 
Na een stevige antiwormenkuur, 
die hem bijna zieker maakte dan 
de parasiet zelf deed, is hij nu 
helemaal genezen. De wormen zijn 
uit zijn lichaam, waardoor ook de 
chronische vorm hem bespaard 
blijft. En over die duik: ‘Het was het 
meer dan waard, ik zou het zo weer 
doen.’

Er zijn weinig ziektes waarmee vaker gescholden wordt dan met de tyfus. 
De aandoening wordt veroorzaakt door de salmonellabacterie. Niet de huis-, 
tuin- en keukenvariant die we in Nederland kennen, maar een speciale onder-
soort met de uitgerekte naam Salmonella Enterica Enterica, Serovar Typhi. 
Reizigers lopen de ziekte op door het eten van voedsel of het drinken van water 
dat in aanraking is geweest met menselijke uitwerpselen, iets wat vaak gebeurt 
in landen met gebrekkige hygiëne en sanitair. Tot begin twintigste eeuw 
was tyfus overal ter wereld een probleem. Tegenwoordig hebben de meeste 
westerse landen de ziekte zo goed als uitgeschakeld. Met 16 tot 33 miljoen 
gevallen per jaar viert de ziekte in andere landen nog steeds hoogtij. De kans 
om tyfus te overleven is vrij groot: van al die miljoenen gevallen sterven er zo’n 
200.000, vooral jonge kinderen. 

Een tyfusinfectie kent een aantal stadia. Na een start met diarree, hoesten 
en koorts gaat het in de tweede week echt mis. Er ontstaan hartritmestoor-
nissen, patiënten raken in een delirium en roze uitslag bedekt het lichaam. 
In week drie volgen perforaties in de darm, zodat de bacterie zich een weg 
kan banen naar het bloed. De bloedvergiftiging die hierop volgt, is vaak 
dodelijk.  

Gelukkig is tyfus goed te behandelen, een antibioticakuur is afdoende. 
Nog beter is een vaccinatie. Bijna iedere reiziger die langer dan een 
weekend naar een land gaat waar tyfus voorkomt, laat zich vooraf 
vaccineren. Een toerist die tyfus oploopt, komt daarom maar weinig voor.    

6. BILHARZIA
Wie  : Koos Dijksterhuis
Waar opgelopen  : Mali
Verspreiding  :  in alle tropische 

gebieden, met name 
in Afrika 

Voorzorgsmaatregelen  : geen
Behandelbaar : ja
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‘In vier maanden tijd viel ik vijftien 
kilo af, en nog steeds had geen 
enkele dokter enig idee wat mij 
mankeerde.’ Bambi Bogert (46) 
woonde en werkte in New York, 
maar leek iets naars in de tropen 
opgepikt te hebben. ‘Ik had ontzet-
tende krampen, leed aan diarree 
en misselijkheid, zo erg dat ik er 
’s nachts wakker van werd. En 
dat maandenlang.’ Bloedafname, 
ontlastingtesten, slangen erin 
aan de onder- en aan de boven-
kant, maar er was niets te vinden. 
‘Dokters werden zo wanhopig dat 
ze op een gegeven moment zelfs 
opperden dat het iets psychisch 
was.’
Uiteindelijk, na een hele specifieke 
test, bleek Bogert geïnfecteerd te 
zijn met amoebes, microscopisch 
kleine eencellige diertjes. Ze had 
er zelfs twee tegelijk opgepikt: 
Dientamoeba Fragilis en Blasto-
cystis Hominis. ‘Het blijkt dat deze 
twee vaak hand in hand gaan.’ 
Omdat de meest geaccepteerde 
theorie is dat de verspreiding via 
de ontlasting gaat, moet Bogert 
een broodje hebben gegeten van 
iemand die zijn handen niet goed 
gewassen had na de toiletgang, 
ergens in een New Yorks restaurant. 
Eigenlijk komen deze amoebes 
vooral voor in de tropen en subtro-
pen, maar een van de gevolgen 
van de globalisering is dat dit soort 
rariteiten nu ook om de hoek op te 
lopen zijn.
Na de diagnose was Bogerts 

lijdensweg echter nog niet ten 
einde. ‘Het medicijn dat de 
amoebes het beste te lijf gaat, 
werd niet vergoed en kost 1.200 
euro, een bedrag dat ik niet op 
de plank had liggen.’ Een minder 
goed medicijn dat wel vergoed 
werd, werkte niet, maar zorgde wel 
voor extra klachten. ‘Net toen ik 
bedacht had dat ik misschien toch 
maar dat niet-vergoede medicijn 
moest gaan gebruiken, verdwenen 
ineens de klachten. Zomaar zonder 
aanleiding.’ Sindsdien lijkt Bogert 
van de amoebes af te zijn. Met de 
specifieke test zijn ze niet meer te 
detecteren. Toch is niets zeker. ‘De 
amoebes gaan door verschillende 
stadia in hun leven. Het kan best 
dat er ergens nog een cel in ruste 
rondwaart, die niet detecteerbaar 
is maar wel de boel weer kan 
aanwakkeren, geen prettig idee.’
 

8. AMOEBES
Wie : Bambi Bogert
Waar opgelopen :  New York, Verenigde Staten
Verspreiding :  vooral tropen en subtropen, maar verspreidt
  zich steeds meer over de wereld 
Voorzorgsmaatregelen : geen
Behandelbaar : nauwelijks
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Het is geen prettig gezicht, de grote 
zweren vol pus die de parasiet Leish-
maniasis produceert op de huid van 
zijn slachtoffer. De zogenaamde
protozoa, eencellige diertjes, die de 
aandoening veroorzaken, worden 
overgedragen door zandvlooien,
vervelende steekvliegjes die 
ongeveer drie keer zo klein zijn als 
een mug. De beet is sowieso al naar, 
maar draagt het dier de parasiet bij 
zich, dan ben je als reiziger helemaal 
in de aap gelogeerd.
Het kan best even duren voordat de 
zweren verschijnen, en vaak is het 
slachtoffer alweer lang en breed 
terug van vakantie. Op de bijtplaats 
van de zandvlieg ontstaat langzaam 
een steeds groter wordende zweer 
vol etter en pus die na een paar 
weken openbarst. De ziekte kan uit 
zichzelf genezen, maar laat flinke 
littekens achter. Bovendien bestaat 
het gevaar dat de protozoa zich 
naar binnen wurmen en de organen 
binnendringen, met potentieel 
dodelijk gevolg. Jaarlijks sterven 
er zestigduizend mensen aan deze 
vorm van Leishmaniasis.
Toch maar behandelen dus. 

Dat kan meestal met medicijnen met 
daarin antimoon, een scheikundig 
element. Maar helaas is het diertje in 
veel landen hier langzaam resistent 
tegen aan het worden. Gelukkig zijn 
er nieuwe medicijnen ontwikkeld. 
Een daarvan, miltefosine, is nog niet 
zo lang geleden getest op Neder-
landse militairen in Afghanistan die 
Leishmaniasis op hadden gelopen 
en bij wie antimoon niet werkte. 
Bij bijna alle mannen werkte het 
nieuwe medicijn goed en verdween 
de parasiet. Goed nieuws voor de 
jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen mensen die 
de parasiet oplopen.
Gelukkig wordt er hard gewerkt aan 
een vaccin. In 2008 is de volledige 
DNA-volgorde van de Leishmaniasis-
parasiet opgehelderd, en dat leverde 
veel aanknopingspunten op voor 
vaccinonderzoek. Het kost jaren 
onderzoek voordat zo’n vaccin op de 
markt is, maar het begin is daar. Dat 
is natuurlijk niet alleen goed nieuws 
voor reizigers, maar ook voor de 
mensen die in de getroffen gebieden 
wonen, en die vaak nauwelijks 
adequate zorg hebben.     

10. GIARDIASIS
Verspreiding : wereldwijd
Voorzorgsmaatregelen  : geen
Behandelbaar : ja

9. LEISHMANIASIS
Verspreiding  :  alle tropische en 

subtropische gebieden 
Voorzorgsmaatregelen  : geen
Behandelbaar : ja

Als je zou moeten kiezen tussen al deze ziektes, doe dan 
maar Giardiasis. De aandoening wordt veroorzaakt door 
het eencellige diertje Giardia, dat via uitwerpselen in 
voedsel of water terechtkomt en zo nieuwe slachtoffers 
infecteert. Het zorgt voor diarree, maar vooral ook voor 
veel gasvorming in het lichaam. Vieze boeren en scheten 
zijn daarom de belangrijkste symptomen.
Het beestje is, samen met een hele reeks bacteriesoorten, 
een belangrijke oorzaak van reizigersdiarree. Iedere 
toerist die af en toe op reis gaat naar een land met 
gebrekkige hygiëne of sanitair weet het: er zijn altijd een 
paar dagen dat de stoelgang niet helemaal in orde is. 
Giardia is een hardnekkig diertje. Zo is het zuiveren van 
vuil water met chloortabletten - een veelgebruikte truc 
door reizigers in tropische landen – zelden voldoende 
om het te lijf te gaan. Het beestje heeft een beschermend 
schild om zich heen, waardoor het chloor kan overleven. 
Een behandeling is meestal niet nodig, het lichaam 
werkt het beestje er vaak zelf wel uit. Dat duurt echter 
wel een week of zes, een onaangename tijd voor het 
slachtoffer, maar zeker ook voor zijn directe omgeving. 
Een antibioticakuur tegen eencelligen kan het ziekte-
proces aanzienlijk verkorten tot een paar dagen. De 
parasiet komt ook in Nederland voor. Bij ongeveer tien 
procent van alle diarreegevallen die de huisarts voorbij 
ziet komen, is Giardia de oorzaak. 

HET BEESTJE HEEFT EEN 
BESCHERMEND SCHILD WAARDOOR 
HET CHLOOR KAN OVERLEVEN
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FILIPPINE

1
8  4 2 4 9

2  3 2 9 7

3
6 13  9 7 3 12

4
5 6 5  2 6 8

5
3 12  8 9 3

6
11 7 1  6 10 9

7
6 6 12  9

8
11 4 13 9  7 10 9 7

9
1 3  13 8 9 5

De negen afbeeldingen moeten worden ingevoegd in de letters voor het diagram zodat een nieuw woord ontstaat. 
Gelijke getallen zijn gelijke letters.
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DIY: BBQ-PIT

ofSchepje Kolen vuurhoutAluminiumfolie Rekje van een oven 
of grill

Graaf een gat in de grond 
met het schepje.

Bedek met aluminiumfolie 
en voeg het vuurhout toe. 

Plaats het rek over het vuur 
en start je BBQ.

In 3 stappen je homemade barbecue!

3

21

DIY: BBQ-PIT

ofSchepje Kolen vuurhoutAluminiumfolie Rekje van een oven 
of grill

Graaf een gat in de grond 
met het schepje.

Bedek met aluminiumfolie 
en voeg het vuurhout toe. 

Plaats het rek over het vuur 
en start je BBQ.

In 3 stappen je homemade barbecue!
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HOLY 
SMOKE!
10 tips (plus recepten!) 
voor een geslaagde BBQ!
Eindelijk kunnen we weer barbecueën! Niets mooier 
dan op een zwoele zomeravond je vrienden en 
buren uit te nodigen en ze te verrassen met jouw 
heerlijke barbecuegerechten. Met deze tips, 
plus recepten wordt het sowieso een feestje.
TEKST BIANCA GRIMMIUS | RECEPTEN  SMOKEY GOODNESS (KOSMOS UITGEVERS)
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SMOKEY GOODNESS

Auteur:  Jord Althuizen

Prijs:  € 24,99

ISBN:  9789021562292

Kosmos Uitgevers
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TIP 1  
DE BARBECUE
Een geslaagd barbecuefeest begint met een 
barbecue. Heb je die 
nog niet, dan kun je er misschien een lenen. 
Wil je zelf een barbecue kopen, stel jezelf dan 
eerst de volgende vragen: 
•  Ga je voor lekker oldskool of juist 

hypermodern? 
•  Wil je alleen een barbecue of ook een pitje 

erbij? 
•  Is dit eenmalig of ga je in de zomer zeker twee 

keer per week barbecueën?
•  Wil je een los of een vast rooster (want hoe 

lager hoe heter)?

TIP 2  
DE VOORBEREIDING
Begin niet te laat met de inkopen. Een BBQ-feestje 
is natuurlijk vooral bedoeld om te ontspannen, dus 
je wilt niet op het laatste moment moeten haasten. 
Zorg dat je weet hoeveel mensen er komen en 
koop vervolgens voor ongeveer vijf personen meer 
in (uitgaande van maximaal vijftig mensen). Zorg 
ook dat je weet welke mensen er komen en wat ze 
eten en drinken. Zijn er bijvoorbeeld vegetariërs 
bij? Zijn het vooral wijn- of bierliefhebbers? 

TIP 3  
VLEES
Soorten vlees die niet op een barbecuefeest mogen 
ontbreken, zijn hamburgers, satéstokjes, worsten en 
kipfilet. Maar denk ook eens aan spare ribs, kippen-
pootjes of souvlaki. Verdiep je even in het bereiden 
van het vlees, want iedere vleessoort moet op een 
andere manier worden bereid. Prik worstjes bijvoor-
beeld van tevoren even in, zodat ze niet openknap-
pen. Bij de meeste andere vleessoorten moet je 
dit juist niet doen, want dan lopen de vleessappen 
eruit. En zout onttrekt vocht aan het vlees, dus voeg 
pas zout toe na de bereiding.

TIP 4  
VIS
Visliefhebbers zullen zeker genieten van een 
lekkere zalm (even in aluminiumfolie met olie 
en kruiden en zo op de BBQ), een tonijnsteak 
(te koop bij de vishandel) of garnalen (pellen, 
maar de staartstukjes laten zitten, wat olijfolie en 
kruiden en aan de spies rijgen).

TIP 5  
BIJGERECHTEN
Bij een barbecue horen 
ook lekkere salades, 
stokbrood en patat. Maar 
probeer ook eens een 
gepofte aardappel (met 
schil in folie wikkelen, 5 
minuten in de magnetron 
en dan op de barbecue, 
eten met kruidenboter en 
zout) of een maiskolf met 
boter, zout en peper. Zorg 
dat je meerdere soorten 
salades hebt, zodat er voor 
iedereen wat is. 

TIP 6  
DRANK
Bier is bij veel mensen dé drank 
voor bij de barbecue. Stijlvol-
ler is wijn. En wil je echt lekker 
gek doen, kies dan voor shakes 
en cocktails. Wat dacht je van 
een honing-watermeloen-tonic, 
een aardbeien-daiquiri, of een 
bosbessen-champagnecrush? 

TIP 7  
NAGERECHT
Het nagerecht wordt vaak vergeten. 
Zonde, want je kunt heerlijke toetjes maken 
op de barbecue! Leg bijvoorbeeld een banaan 
(met schil en al) op de barbecue. Als de ene 
kant zwart is, draai je hem om, tot ook die kant 
zwart is. Als je dan de schil verwijdert, heb je 
een heerlijke zoete banaan. Bolletje ijs en wat 
chocoladesaus erbij en tadaaa een homemade 
bananasplit!

TIP 8  
DE AFWAS
Niemand wil na het barbecueën nog een 
mega-afwas doen. Heb je een vaatwasser dan 
is het geen probleem. Laat iedereen zijn eigen 
bord en bestek meenemen naar de keuken en 
in de alvast leeggemaakte vaatwasser zetten. 
Geen vaatwasser? Koop dan (biologisch 
afbreekbare) wegwerpspullen. En klaar is de 
afwas!

TIP 9  
LOCATIE
Je kunt je achtertuin gebruiken, maar je kunt ook 
de hele buurt erbij betrekken en lekker met z’n 
allen op een grasveld gaan zitten. Let wel even 
op de stand van de zon en de windrichting als je 
je plek aan het zoeken bent.

TIP 10  
VERDEEL DE TAKEN
Een barbecuefeest is vooral genieten, dus doe 
dat ook. Ga niet de hele avond heen en weer 
rennen om te zorgen dat iedereen het naar 
zijn zin heeft. Verdeel de taken; je beste vriend 
vindt het misschien ook wel leuk om even op de 
barbecue te letten en je moeder maakt misschien 
graag salades. Ook kun je aan het begin laten 
weten waar het drinken staat, zodat iedereen dat 
verder zelf kan regelen. 

Kosmos Uitgevers

salades hebt, zodat er voor 

Bier is bij veel mensen dé drank 
voor bij de barbecue. Stijlvol-
ler is wijn. En wil je echt lekker 
gek doen, kies dan voor shakes 
en cocktails. Wat dacht je van 
een honing-watermeloen-tonic, 
een aardbeien-daiquiri, of een 
bosbessen-champagnecrush? 

TIP 9
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I. WARMGEROOKTE 
CITROEN-PEPERZALM

Ingrediënten (4 personen) 

• 1 zalmzijde met huid van circa 1,4 kg 

• 3 el fruit-peper-citroen (Verstegen) 

Garnering 

• 2 citroenen, in schijfjes gesneden 

 en kort gegrild 

• 4 takjes tijm, blaadjes gerist 

Benodigdheden 

• BBQ voor indirect grillen 

• 2 handjes beuken-, berken- of 

 eikenrookhoutsnippers, geweekt 

• 2 grote spatels 

BEREIDINGSWIJZE 
(voorbereiding 5 minuten, bereiding circa 1 uur)
Bereid een grote BBQ met deksel voor op indirect grillen en 
verhit deze tot een temperatuur van circa 90 °C is bereikt. 

Strooi de geweekte rookhout-snippers op de kolen en leg de hele 
zalm met de huidzijde op het rooster. Besprenkel royaal met de 
fruit-peper-citroen en sluit de deksel. Gaar de zalm in circa 1 uur 
totdat hij stevig aanvoelt en de segmenten bij het indrukken met een 
duim loskomen. Gaar hem niet te ver door, want dan wordt de zalm 
droog en ontstaan er witte eiwitdruppels boven op de zalm.

Schuif voorzichtig twee grote spatels onder de zalm en leg hem van 
de BBQ op een serveerplank. Garneer met de gegrilde citroenschijf-
jes en geplukte tijmblaadjes. Serveer bij een zomerse salade of als 
onderdeel van een BBQ-buffet. Overgebleven zalm is nog drie dagen 
heerlijk te verwerken in zelfgemaakte zalmsalade of rillettes.

BBQ RECEPTEN
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BEREIDINGSWIJZE
(voorbereiding ½ uur, 
bereiding 45 minuten) 

Bereid een BBQ voor op indirect 
grillen en verhit deze tot een 
temperatuur van 125 °C is bereikt. 
Week ondertussen de houtsnippers 
in water. 

Begin met het maken van de 
ranchsaus door de mayonaise, 
karnemelk en zure room met een 
garde of vork goed te mengen 
totdat er een gladde saus zonder 
klontjes ontstaat. Voeg daarna de 
resterende ingrediënten toe en 
roer deze er goed door. Contro-
leer de smaak van de ranchsaus; 

deze moet fris-zuur zijn. Voeg naar smaak zout, peper of extra citroensap 
toe. Maak vervolgens de bleekselderijsalsa door de bleekselderijstengels 
in kleine gelijke blokjes van 4 bij 4 mm te snijden. Verwijder alle zaadjes 
van de tomaat en komkommer en snijd deze ook in blokjes van 4 bij 4 
mm. Snipper de rode ui en doe alle gesneden groenten in een kom samen 
met de fijngehakte peterselie. Breng op smaak met zout, peper en het 
limoensap. 

Meng de kippendijen met Chick Mix BBQ-kruiden en zorg ervoor dat deze 
aan alle kanten goed gekruid zijn. Giet de houtsnippers af, voeg deze toe 
aan de brandende kolen en leg de kippendijen op de indirect afgestelde 
BBQ. 

Rook de kippendijen een ½ uur op 125 °C. Bak ondertussen de broodjes af 
en snijd ze open. Verwijder het rooster van de BBQ, stel in op direct grillen, 
laat de temperatuur oplopen tot circa 220 °C en gril de kip kort totdat deze 
een kerntemperatuur van 75 °C heeft bereikt. Verdeel over de vier openge-
sneden broodjes eerst de veldsla, vervolgens de bleekselderijsalsa en 
daarna de gegrilde kip. Garneer met een rijke dosis ranchsaus.

II. SMOKEY’S 
CHICKEN 
SANDWICH 

Ingrediënten (4 personen)

Voor de ranchsaus

• 50 g mayonaise

• 50 ml karnemelk

• 50 g zure room

• ½ tl gedroogd bieslook

• ½ tl gedroogde dille

•  ½ tl gedroogde peterselie

• ¼ tl uiengranulaat

• ¼ tl knoflookgranulaat

•  zout en vers gemalen 

zwarte peper naar smaak

• sap van ½ citroen

Voor de bleekselderijsalsa:

• 2 stengels bleekselderij

• 1 grote tomaat

• een derde deel van een 

• ⅓ komkommer

• 1 rode ui

• 1 el gehakte peterselie

•  zout en vers gemalen 

zwarte 

• peper naar smaak

• sap van ½ limoen 

En verder:

•  500 g kippendijen 

(liefst scharrel of

biologisch)

•  35 g Chick Mix 

BBQ-kruiden

•  4 vers af te bakken 

ciabatta’s 

 of kaiserbroodjes 

•  100 g veldsla

Benodigdheden 

• 1 handje appel-, kersen- 

 of mesquitehoutsnippers

• BBQ voor indirect grillen

• kernthermometer
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BEREIDINGSWIJZE 
(voorbereiding ½ uur, bereiding circa ½ uur)

Bereid een BBQ of grill voor op indirect grillen en verhit deze tot een temperatuur van 240 °C 
is bereikt. 

Maak eerst de gerookte zoute karamelsaus door suiker en water op een zeer laag vuur langzaam 
te laten smelten. Probeer niet te roeren, om kristalvorming te voorkomen. Verhit de gesmolten 
suiker net zo lang totdat deze goud begint te kleuren. Verhit in een andere pan ondertussen de 
kookroom en voeg deze aan de goudkleurige karamel toe (pas op spattende suikersiroop). 
Roer als laatste de boter en het gerookte zout door de karamelsaus. 

Verdeel de chocolade callets over de bodem van de gietijzeren skillet. Bedruppel met de bourbon 
en bedek met de marshmallows. Zet de gietijzeren skillet in de hete, indirect ingestelde BBQ en 
bak totdat de chocolade gesmolten is en de marshmallows goudbruin geworden zijn. Besprenkel 
met de gerookte zoute karamelsaus en hazelnoten en serveer met volkoren koekjes om te dippen. 

III. S’MORES SKILLET MET 
SALTED CARAMEL 

Ingrediënten (5-6 personen)

• 100 g kristalsuiker 

• 2 el water 

• 100 ml kookroom 

• 2 el boter 

• 2½ tl gerookt zout 

• 300 g donkere chocolade callets 

 (kleine druppels) 

• 4 el bourbon 

• 300 g marshmallows 

• 4 el geroosterde hazelnoten, fijngehakt 

• 16 digestive volkoren koekjes 

Benodigdheden 

• BBQ voor indirect grillen 

•  gietijzeren skillet met circa 28 cm 

doorsnede 
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Veel mensen zien op tegen die overvolle inbox als ze 
na hun vakantie terugkomen op hun werk en houden 
hun werkmail daarom tijdens de vakantie bij. Maar als 
je eerlijk bent, wil je dat eigenlijk helemaal niet. Wil je 

echt loskomen van je werk, dan kun je je inbox maar beter een 
paar weken dicht laten. Tijdens je vakantie is de kans boven-
dien groot dat je met name berichten leest en niet afhandelt. 
Na de vakantie moet je ze dan nogmaals lezen: dubbel werk 
en zonde van je kostbare vakantietijd! Gelukkig kun je van 
tevoren het een en ander doen om je inbox zo leeg mogelijk te 
houden tijdens je afwezigheid.

TIP 1  
Voorkom zo veel mogelijk onnodige e-mail. Meld je af voor 
reclame van bedrijven en nieuwsbrieven die je toch nooit leest. 
En geef in de instellingen van je sociale media als Facebook, 
LinkedIn en YouTube aan dat je geen notificaties per e-mail 
wilt ontvangen.

Vlak voordat je op vakantie gaat, wil 
je er nog niet aan denken. Maar er 
komt een moment dat je weer naar je 
werk gaat. Waar je dan zeker niet op 
zit te wachten, is een overvolle inbox. 
Neem daarom nu alvast maatregelen! 
TEKST ANNEMIEK TIGCHELAAR

OUT OF THE BOX
Zo houd je je inbox leeg tijdens je vakantie

TIP 2  
Meld tijdig bij collega’s en klanten wanneer je afwezig bent en 
probeer zo veel mogelijk werkzaamheden en vragen voor je 
vakantie weg te werken. Zorg ook voor een goede vervanging 
in de tijd dat je afwezig bent.

TIP 3  
Zet je afwezigheidsassistent aan en zorg voor een heldere 
boodschap. Bijvoorbeeld: Ik ben afwezig tot en met 3 augus-
tus. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met: 
 collega@voorbeeld.nl. Ik zal de door u verstuurde e-mail 
niet in behandeling nemen. Mocht u toch een reactie van mij 
wensen, dan verzoek ik u opnieuw een bericht te sturen na 3 
augustus. Met vriendelijke groet … 

Misschien ben je op 1 augustus al terug van vakantie, maar 
om eerst een paar dagen rustig te kunnen werken, meld je 
dat je pas 3 augustus terug bent

TIP 4  
Maak een map met de naam: ‘Ontvangen in vakantie’ en plaats 
hier, na je vakantie, alle ontvangen e-mail in. Je inbox is nu 
leeg (mits deze leeg was toen je vertrok tenminste)! Zoals 
aangegeven in je afwezigheidsassistent wens je belangrijke 
berichten opnieuw te ontvangen. Nu maar afwachten wat er 
binnenkomt! 

Fijne vakantie!
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Don' t worry, be happy

Door de jaren heen hebben 
we op de redactie heel wat 
reistips verzameld. Dit zijn de 
twaalf beste (vinden wij zelf). 
Doe er je voordeel mee! 
TEKST LUB SNOEK

TIP 1  
DOE RUSTIG AAN!
Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar hoe vaak kom 
je niet reizigers tegen die vier landen in drie weken 
willen zien? Wat heb je dan voor een vakantie? Was 
je niet aan het proberen om te ontsnappen aan de 
dagelijkse sleur als loonslaaf, met strikte targets 
en planningen? Als je de tijd neemt om een plek 
te ontdekken, neem je de leukste ervaringen mee 
naar huis. Meer tijd, minder locaties. Als het mooi 
is kan je altijd nog terugkomen voor de plekken die 
je niet hebt kunnen zien. Bovendien kom je zo ook 
echt tot rust. Daar is een vakantie toch (ook) voor?

12 ULTIEME TIPS VOOR 
(BIJNA) IEDERE REIZIGER
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TIP 2  
DOE EENS GEK
Op vakantie kent niemand je en mag je best eens gek doen. Breek daarom 
eens uit je comfort-zone en eet dat gekke straatvoedsel (meestal is het best 
lekker), doe die extreme hike in plaats van de pussy-versie en praat vaker 
met andere (enge) mensen. 
Je zult merken dat de meeste reizigers erg aardig zijn en graag een babbel-
tje willen maken over geopolitiek of econometrie.

TIP 3  
PLAN NIET ALLES
Door alles te plannen krijg je niet de ervaring die je wilt hebben. Dit komt 
omdat je de leukste plekjes vaak van medereizigers of lokale bewoners te 
horen krijgt. Plan je vliegreis, boek een hotel bij aankomst en vanaf daar zie 
je wel weer. Dit kan makkelijk in elk land want tegenwoordig heeft elk hostel 
wifi, waarmee je snel een nieuw hostel of hotel kunt boeken.

TIP 4  
STUUR EENS EEN BERICHTJE 
NAAR HUIS
Ben je socialmedia-schuw of graag vrij van iedere elektronische commu-
nicatievorm? Dan nog kun je best een bericht naar huis sturen. Een kaart 
of pakketje met een lokale souvenir of specialiteit is altijd erg spontaan en 
zullen de thuisblijvers fantastisch vinden! Daarnaast laten ze het niet altijd 
merken maar willen ze heel graag weten wat je allemaal uitspookt, vooral 
moeders en vaders.

TIP 5  
GA OFF THE BEATEN TRACK
Deze tip is misschien vrij standaard, toch slaan veel mensen hem over. Sla 
ook eens linksaf waar iedereen rechts gaat. Op deze manier vind je meest-
al de leukste, onontdekte plekjes die soms nog veel mooier zijn dan de 
top-bezienswaardigheden. Zo kwamen wij in Colombia spontaan in Taganga 
terecht terwijl 95 procent van de reizigers in Santa Marta bleef hangen.

TIP 6  
WEES GEDULDIG
Soms kom je in situaties terecht waar je geen grip op hebt. Dit kan stress 
opleveren, maar waarom? Omdat je een uurtje langer moet wachten op 
een vreemde locatie? Of omdat je naar een ander hostel moet zoeken, 
want de bus was vijf uur vertraagd en jouw kamer is nu weg? Achteraf 
kun je er meestal om lachen en blijkt het een levensles waar Confucius 
nog een puntje aan kan zuigen. Wij stonden een keer zonder geld op de 
grens van Costa Rica en Nicaragua. Binnen een straal van 100 km geen 
ATM te bekennen!
Maar om de grens over te steken, moest je zo’n 25 euro p.p. betalen. 
Gelukkig konden we alsnog de grens over, doordat we nog wel wat euro’s 
hadden die we bij mede-backpackers konden wisselen tegen lokaal geld. 
We hebben vervolgens (zonder dat we geld hadden) een taxi gepakt en ons 
laten afzetten bij het hostel. Vanuit daar snel naar de ATM gerend om geld 
te halen voor de taxichauffeur, die steeds ongeduldiger werd. Geen rush, 
gewoon analyseren en reageren.
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TIP 7  
STA EENS WAT
VAKER VROEG OP
In de vroege ochtend zijn de meeste bezienswaardigheden verlaten omdat 
backpackers nogal lui zijn en lang uitslapen. Daarnaast mis je vaak ook de 
tourgroepen en dagjesmensen. Kom je rond zonsopgang dan kan je ook 
prachtige foto’s maken dankzij het milde zonlicht. Dit geldt trouwens ook 
allemaal voor de laatste uurtjes voor sluitingstijd.

TIP 8  
ZORG ALTIJD VOOR 
WAT EXTRA GELD OP ZAK
Cash is overal op de wereld king en queen. Zo hebben wij ons op de grens 
tussen Costa Rica en Nicaragua kunnen redden dankzij wat euro’s die we op 
zak hadden. En in arme landen heb je vaak alleen medische privéklinieken 
waar je met contant geld moet afrekenen. Voor ons zijn dit vaak geen hoge 
kosten, maar het zijn wel dollars die je maar net op zak moet hebben.

TIP 9  
LOKALE MENSEN WETEN HET BETER
Hoe fantastisch sommige verhalen van andere reizigers ook kunnen zijn, de 
lokale mensen weten het beter. Probeer met ze aan de praat te raken en er 
gaat een wereld van reisinformatie voor je open. Daarnaast is het altijd leuk 
om nieuwe vrienden te maken aan de andere kant van de wereld.

TIP 10  
STA OPEN VOOR VERRASSINGEN
Vaak gebeuren de leukste momenten in je leven onverwachts. Neem 
daarom de tijd om te observeren. Dat is meteen een goede reden om even 
helemaal tot rust te komen en te genieten van de omgeving. 

TIP 11  
NEEM EEN KOPIE VAN AL 
JE REISDOCUMENTEN MEE
Misschien wel de belangrijkste tip als het gaat om zorgeloos reizen. 
Wordt je paspoort, zorgpas of pinpas gestolen, dan ben je mooi in de aap 
gelogeerd. Tenzij je een kopie van deze documenten hebt; daarmee kun je 
namelijk prima tijdelijk uit de voeten!

TIP 12  
MAAK EEN BACK-UP 
VAN ALLE FOTO’S
Gaat je camera kapot door een moesson-bui of vond een dief hem wel erg 
mooi? Balen van die camera, maar die krijg je wel terug via de verzekering. 
Erger is het dat al je foto’s en video’s weg zijn. Upload ze daarom regelma-
tig naar een Dropbox- of Google Drive-account. Ook handig: neem meerde-
re geheugenkaartjes mee, zodat je nooit alle foto’s in één keer kwijtraakt.
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DROOMVLUCHT
10 manieren om te slapen 

in het vliegtuig
Na de uitputtende beproeving van het inchecken en de dou-
ane, zou je denken dat het makkelijk is om weg te dommelen 
in je vliegtuigstoel. Maar voor veel reizigers is het vliegtuig 
niet een van de meest comfortabele plekken om in slaap te 
vallen. Met deze simpele trucs bevind je je op tien kilometer 

hoogte in een mum van tijd in dromenland.
TEKST MEREL JEGEN
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VOOR DE VLUCHT

MANIER 1  
HOUD VAST AAN 
ROUTINES 
Als je een vlucht kunt boeken die past bij je 
natuurlijke slaappatroon, is dat perfect. Kan dat 
niet, houd dan voor de vlucht vast aan je gebrui-
kelijke avondroutine, zoals tandenpoetsen en een 
boek lezen. 

MANIER 2  
DRESS FOR SUCCES 
Je pyjama is natuurlijk niet echt vliegtuigproof, 
maar sportkleding of zachte stoffen zitten wel 
veel comfortabeler dan een spijkerbroek. En 
vergeet niet om dikke sokken mee te nemen om 
je voeten warm te houden.

MANIER 3  
KIES JE KANT 
Als het mogelijk is, reserveer dan een stoel aan 
de kant waar je normaal ook het liefste slaapt. 
Slaap je thuis altijd aan de linkerkant van het 
bed, kies dan ook een stoel aan de linkerkant van 
het vliegtuig.

MEENEMEN 
AAN BOORD:

• Oordopjes

• Deken

• Muziek

• Headphone

• Flesje water

• Reiskussen

• Oogmasker

•  Boeken en 

tijdschriften

MANIER 4  
MAAK JEZELF MOE 
Probeer de nacht voor je vlucht wat minder te 
slapen. Slaap bijvoorbeeld vier à vijf uur in plaats 
van acht uur. Zodra je in het vliegtuig zit, zou je 
van nature in slaap moeten vallen. 

MANIER 5  
STRETCH JE LICHAAM
Het laatste wat je wilt, zijn pijntjes en stijve 
spieren die je wakker houden. Doe voordat je het 
vliegtuig in stapt een aantal simpele oefenin-
gen of yogahoudingen om je lichaam soepel en 
ontspannen te houden. 

TIJDENS DE VLUCHT

MANIER 6  
DRAAI JE REISKUSSEN OM
In plaats van achter je hoofd, draag je hem rond 
je nek. Als je wegdommelt, 
en je hoofd naar voren ‘valt’, wordt het onder-
steund door het kussen.  

MANIER 7  
GEBRUIK EEN 
VOETENSTEUN OM JE 
HOUDING TE VERBETEREN 
Je kunt bijvoorbeeld je handbagage gebruiken. 
Trek je schoenen uit en doe warme sokken aan 
om nog comfortabeler te zitten. 

MANIER 8  
BLIJF WEG VAN HET LICHT
Films tijdens de vlucht zijn een fijne afleiding 
maar ze verstoren ook je slaap. 
Net als het leeslampje van je buurvrouw. 
Blokkeer het licht met een oogmasker.  

MANIER 9  
LUISTER NAAR ZOGEHETEN 
‘WITTE RUIS’ 
Studies hebben aangetoond dat het luisteren 
naar ‘witte ruis’ kan leiden tot een betere slaap. 
Het is een ruimte-achtige ruis die je gedachten 
in een trance moet brengen, waardoor je je beter 
kunt afsluiten van de buitenwereld.

MANIER 10  
VERMIJD DE 
SNACK-TROLLEY 
Drankjes en snacks die rijk zijn aan cafeïne, suiker 
en alcohol kunnen allemaal je slaappatroon 
verstoren. Probeer voor je vlucht zoveel mogelijk 
gezonde, voedzame dingen te eten, zoals een 
granenreep. Dan heb je tijdens je vlucht niet 
zoveel trek in ‘slechte’ dingen.
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Laat je vakantie er 
  niet door verpesten

THE JETLAG
BLUES
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Iedereen die met het vliegtuig 
verschillende tijdzones door-
kruist, heeft er in meer of 
mindere mate last van: de 
onvermijdelijke jetlag. Je kunt 
overdag je ogen nauwelijks 
openhouden en ’s nachts lig je 
regelmatig wakker. Maar is die 
jetlag écht zo onvermijdelijk? 
We geven tips voor een ‘wakkere’ 
vakantie. TEKST JOHAN ELZENGA

Mensen reizen al eeuwen de hele wereld 
over en ondervinden daardoor problemen 
met tijdverschillen. De schepen van de 
VOC voeren bijvoorbeeld al naar Japan, 

dat een tijdverschil van 8 uur met Nederland heeft. 
De ‘scheepsjongens van de Bontekoe’ hadden last 
van een hoop typische reizigersproblemen, maar een 
jetlag hoorde daar zeker niet bij. Dat kwam omdat de 
reis zo lang duurde dat hun lichaam zich onderweg 
gemakkelijk kon aanpassen aan het tijdverschil tussen 
het vertrek- en aankomstpunt. Na de Tweede Wereld-
oorlog kwam de burgerluchtvaart goed op gang, 
en met de komst van het straalvliegtuig gingen de 
vluchten steeds verder en steeds sneller. Vandaag de 
dag kun je met een vlucht die twaalf uur duurt, negen 
tijdzones overbruggen, en daar heeft ons ingebouwde 
gevoel van tijd flink wat problemen mee. Onze ‘biolo-
gische klok’ kan zich niet zo snel aan het tijdverschil 
aanpassen, en we krijgen een jetlag (jet = straalvlieg-
tuig, lag = achterblijven, vertragen).

BIOLOGISCHE KLOK
Jetlag is dus een verstoring van onze biologische klok. 
Deze klok, ook wel inwendige klok genoemd, zit in de 
hypothalamus in je hersenen. Hij regelt onder andere 
wanneer je moe wordt (het slaap-waakritme of ‘circa-
diane ritme’), wanneer je honger krijgt en hij heeft ook 
invloed op je lichaamstemperatuur. Sommige mensen 
zijn heel gevoelig voor verstoring van hun dag-nacht-
ritme. Er zijn mensen die zelfs al last hebben als de 
klok bij de overgang van wintertijd naar zomertijd een 
uur terug of vooruit wordt gezet. 
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IEMAND DIE IEDERE DAG 
STIPT OP DEZELFDE TIJD NAAR BED 
GAAT EN OPSTAAT, ZAL SNEL 
LAST HEBBEN VAN EEN JETLAG

vliegt in 8 uur en 30 minuten naar New York, maar 
als je daar aankomt is de lokale tijd pas 13:30 uur 
in plaats van 19:30 uur. Je moet daarom ongeveer 
zes uur langer wakker blijven, maar daarna kun 
je waarschijnlijk prima slapen en kun je de dag 
erop redelijk fris in het nieuwe tijdschema starten. 
Vlieg je oostwaarts, bijvoorbeeld van Amsterdam 
naar Tokio, of terug van New York naar Amster-
dam, dan ligt dat verhaal veel lastiger. Stel dat 
je om 16:00 uur (plaatselijke tijd) uit New York 
zou vertrekken (eerdere vluchten zijn er niet in 
verband met de aankomsttijd). Omdat je met de 
straalstroom (een sterke wind die op grote hoogte 
blaast) meevliegt, duurt de vlucht nu geen 8 uur 
en 30 minuten, maar slechts 8 uur. Als je landt, is 
het dus voor jouw gevoel precies middennacht, 
en de hoogste tijd om naar bed te gaan. In werke-
lijkheid is het in Amsterdam echter 06:00 uur de 
volgende ochtend, dus juist tijd om op te staan! 
Je bent een hele nacht kwijtgeraakt ... Dit is ook 
niet zo eenvoudig op te lossen als die extra uurtjes 
op de heenweg. Die hele dag wakker blijven, is 
voor veel mensen echt te veel gevraagd, maar als 
je overdag naar bed gaat, zal je dag-nachtritme 
natuurlijk helemaal van slag raken en zul je halver-
wege de volgende nacht misschien wakker liggen.

VLUCHTSCHEMA
Er zijn verschillende manieren om een jetlag 
weliswaar niet volledig te voorkomen, maar in 
ieder geval zo veel mogelijk te beperken. Om 
te beginnen zou je eens kunnen kijken naar je 
vluchtschema, en of dat aan te passen valt. Bij 
sommige bestemmingen heb je weinig of geen 
keus, maar naar een bestemming als New York 
gaan tientallen vluchten per dag. Als we daarom 
het voorbeeld van de retourvlucht naar New 
York aanhouden, zien we dat vluchten die in 
de ochtend van Schiphol vertrekken, aan het 
begin van de middag in New York aankomen. 
Dat betekent dat je enerzijds misschien zelfs 
extra vroeg moet opstaan om je vlucht te halen, 
terwijl je vervolgens in New York nog vele uren 
wakker moet zien te blijven. En dat terwijl je 
waarschijnlijk te moe bent om die middag in New 
York al echt veel nuttigs te gaan doen. Zou je 
flink wat later van Schiphol vertrekken, dan is dat 
gunstiger. Stel dat je een vlucht neemt die pas 
rond 17:00 uur van Schiphol vertrekt. Dan hoef je 
’s ochtends niet te haasten om op tijd op Schiphol 
te zijn (misschien kun je zelfs bewust wat 
uitslapen om zo de dag al iets te verkorten), en je 

De meeste mensen hebben daar echter weinig of 
geen last van, dus een vliegreis van Amsterdam 
naar Londen levert zelden klachten van een jetlag 
op. Wordt het tijdverschil vele uren, dan wordt 
het een ander verhaal, al zien we ook dan grote 
individuele verschillen. Iedereen zal er wel wat last 
van ondervinden, maar waar het voor sommige 
mensen een kwestie is van een dagje zich wat 
duf voelen, kunnen andere mensen echt vele 
dagen volledig van slag zijn. We noemen dit een 
circadiane ritmestoornis. Circadiane ritmestoor-
nissen worden ook wel 24-uurs-ritmestoornissen 
genoemd en zijn stoornissen in hoe en wanneer 
je slaapt binnen een periode van 24 uur. Als er iets 
is dat je circadiane ritme verstoort, raakt je natuur-
lijke slaap-waakritme uit balans en kun je last 
krijgen van slapeloosheid. Waarom er zulke grote 
verschillen zijn tussen hoe sterk mensen reageren 
op reizen door tijdzones is onduidelijk, maar het 
zal ongetwijfeld deels te maken hebben met hoe 
strikt je dagritme normaal gesproken is. Iemand 
die iedere dag stipt op dezelfde tijd naar bed gaat 
en stipt op dezelfde tijd opstaat, zal vermoedeli-
jk snel last hebben van een jetlag, omdat het 
‘tijdreizen’ dit strikte schema verstoort. Iemand 
die thuis een redelijk flexibel dag-nachtritme 
heeft, en bijvoorbeeld in het weekeinde later naar 
bed gaat en een beetje uitslaapt, is van nature 
al gewend aan verschuivingen in het tijdstip 
van opstaan en slapengaan. Deze persoon zal 
vermoedelijk daarom minder snel van slag raken, 
zolang het reizen door tijdzones beperkt blijft tot 
enkele uren. Een reis van Amsterdam naar Hawaï 
(12 uur tijdverschil) zal niemand helemaal zonder 
problemen kunnen overbruggen, maar ook dan 
zie je dat sommige mensen na een of twee dagen 
al gewend zijn, terwijl andere mensen er minstens 
een week zoet mee zijn!

RICHTING
Meestal wordt reizen in westelijke richting als 
het minst problematisch ervaren, zeker als je een 
‘avondmens’ bent. Dat is eenvoudig te verklaren. 
Als je in westelijke richting reist, reis je ‘met de 
tijd mee’. Je dag wordt langer. Je vertrekt bijvoor-
beeld om 11:00 uur ’s ochtends van Schiphol, 

LINKS IN DE HYPOTHALAMUS BEVINDT 

ZICH JE BIOLOGISCHE KLOK.   
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komt om 19:30 uur plaatselijke tijd in New York aan. 
Tel daarbij op de tijd die je nodig hebt om door de 
douane te komen en naar je hotel te reizen, en je kunt 
vermoedelijk vrijwel direct naar bed gaan nadat je in 
je hotel bent aangekomen. Probeer wel om meteen 
de plaatselijke tijd op je bestemming aan te houden, 
en daarom in het vliegtuig wakker te blijven.
Voor de terugvlucht geldt een vergelijkbaar verhaal. 
Om geen nacht te verliezen, zal je nu juist wel 
moeten proberen om in het vliegtuig te slapen. Ook 
nu moet je proberen om je vast aan de tijd op je 
bestemming aan te passen. Als je om 16:00 uur uit 
New York vertrekt, zal dat moeilijk zijn.       
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Je zou in het vliegtuig meteen moeten gaan slapen, 
maar je hebt nog helemaal geen slaap. Neem je 
echter een vlucht die rond 23:00 uur vanuit New 
York vertrekt, dan past het schema veel beter. Veel 
mensen vinden het moeilijk om in een vliegtuig 
te slapen (tenzij je business class vliegt), maar de 
kans dat het je lukt als je om 23:00 uur vertrekt, 
is natuurlijk groter dan wanneer je om 16:00 uur 
vertrekt. Je komt bovendien nu niet om 06:00 uur 
plaatselijke tijd in Amsterdam aan, maar om 13:00 
uur. Zelfs al heb je in het vliegtuig geen volledige en 
goede nachtrust gehad, aangezien de dag alweer 
halverwege is op het moment van aankomst, is dat 

nu toch een iets minder groot probleem. Als je wat 
(maar niet te veel!) vroeger dan gewoonlijk naar bed 
gaat die avond, kun je met een iets langere nacht die 
slaap inhalen, en is de kans dat je de volgende dag al 
weer redelijk goed in je ritme bent een stuk groter. 
Bij zeer lange reizen in oostwaartse richting, zoals 
bijvoorbeeld naar Australië of Nieuw-Zeeland, kan 
het handig zijn om een verlengde tussenstop in te 
lassen. Je moet op zulke reizen sowieso minstens 
een keer overstappen, maar in plaats van een zo 
kort mogelijk aansluitende vlucht, kies je bewust 
voor een aansluitende vlucht die pas een uur of tien 
later vertrekt. Vervolgens boek je een dagkamer in 
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Jetlag kan meer veroorzaken dan alleen vermoeidheid overdag en slapeloosheid 

’s nachts. Het kan de oorzaak zijn van verschillende lichamelijke en psychische 

klachten, zoals:

JETLAGKLACHTEN

JE ZOU KUNNEN PROBEREN JE 
VLUCHTSCHEMA AAN TE PASSEN, 
VERTREK BIJVOORBEELD PAS 
EINDE MIDDAG NAAR NEW YORK

een hotel op de luchthaven, zodat je tussen de 
twee vluchten even lekker onder de douche kunt 
gaan, een paar uur goed kunt slapen en lekker 
kunt eten. Je totale vlucht wordt er uiteraard 
nog langer door, maar dat verdien je weer terug 
doordat je een stuk frisser bent bij aankomst.

VOORBEREIDING
Het aanpassen van je vluchtschema kan 
zeker wat helpen, maar het kan een jetlag 
niet helemaal voorkomen. Bovendien is het 
natuurlijk niet altijd mogelijk. Vlieg je naar 
een wat exotischere bestemming, dan heb je 
waarschijnlijk heel wat minder keus in vluchten. 
En als je een vakantiepakket met vlucht hebt 
geboekt, zit je waarschijnlijk aan één bepaalde 
vlucht vast. Je kunt een jetlag dan verminderen 
door maatregelen te nemen in de dagen voor 
de vlucht, tijdens de vlucht, en na aankomst. 
Verminder het effect van het tijdverschil door in 
de voorafgaande dagen al een beetje te wennen 
aan dat verschil. Vlieg je naar het westen, ga dan 

drie dagen voor je vlucht een uurtje later naar 
bed en sta een uurtje later op. De volgende dag 
schuif je alles weer een uurtje op, en de laatste 
dag nog een uurtje. Dit werkt uiteraard alleen als 
dat voor je dagindeling in Nederland mogelijk 
is, en je in die laatste dagen niet gewoon naar 
je werk moet. Een vertrek op maandag is in dat 
geval daarom aantrekkelijk, want dan kun je in 
het weekeinde daarvoor deze acclimatisatie 
proberen uit te voeren. Voor de terugweg zal 
het (althans bij een vakantiereis) meestal wel 
mogelijk zijn. Vlieg je naar het oosten, dan doe 

je het precies andersom en ga je dus drie dagen 
lang steeds een uurtje eerder naar bed en sta 
je ook een uurtje eerder op. Dat zal altijd wel 
lukken, ook als je die dagen gewoon naar je 
werk moet. En dat komt mooi uit, want naar het 
oosten reizen gaf immers meer jetlag dan naar 
het westen reizen.
Je lichamelijke conditie is ook erg belangrijk. Als 
je voor de vlucht al moe bent of een flink slaap-
gebrek hebt opgebouwd, hakt die jetlag er veel 
harder in. 

• concentratieproblemen

• diarree of juist verstopping

• geheugenverlies

• geïrriteerdheid

• hoofdpijn

• lichte depressie

• maagklachten

• misselijkheid

• overmatig zweten

• prikkelbaarheid

• rusteloosheid

• totaal geen honger

• uitgedroogd gevoel

• verminderde afweer tegen ziekten

• verminderde alertheid

• verminderde spiercoördinatie

• verwardheid
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Uit onderzoek is gebleken dat reizigers die vermoeid 
of gestrest op reis gaan, meer kans hebben op de 
ernstige klachten van een jetlag dan mensen die 
uitgerust aan hun reis beginnen. Hetzelfde geldt voor 
mensen die weinig bewegen. Regelmatig bewegen is 
altijd belangrijk, maar als je op reis gaat en meerdere 
tijdzones doorkruist, probeer dan gedurende twee 
weken voor vertrek elke dag minstens twintig minuten 
flink te bewegen.

DRINKEN
Tijdens de vlucht kun je ook het een en ander doen 
om een jetlag te voorkomen. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat een deel van de jetlagklachten wordt veroorzaakt 
door uitdroging tijdens het vliegen. De lucht in de 
drukcabine van een vliegtuig is erg droog, dus drink 
tijdens de vlucht regelmatig, het liefst gewoon water. 
Koffie en alcohol onttrekken water aan je lichaam 
en kunnen juist (extra) uitdroging veroorzaken. 
Daarom is het beter om deze dranken spaarzaam of 
helemaal niet te drinken tijdens de vlucht. Probeer 
bij lange vluchten een beetje in beweging te blijven 
door zo nu en dan een stukje door het gangpad te 
lopen. Schakel over op de tijdzone van je bestem-
ming zodra de vliegtuigdeuren sluiten. Zet je horloge 
op die tijd en handel ernaar als het gaat om al dan 
niet proberen te slapen. We zagen dit al bij het 
selecteren van vluchten. Als het op je bestemming 
nog geen nacht is, probeer dan ook in het vliegtuig 
wakker te blijven, en andersom. Als je in het vliegtuig 
probeert te slapen omdat je oostwaarts vliegt, lijkt 
het aantrekkelijk om een slaapmiddel in te nemen. 
Bespreek dit altijd met je huisarts, ook voor middelen 
die zonder recept te verkrijgen zijn. Slaapmiddelen 
brengen je namelijk vaak wel in een ondiepe slaap, 
maar voorkomen meestal de diepere REM-slaap die 
nodig is om echt uit te rusten. Dat kan juist averechts 
werken als je probeert je biologische klok op te 
schuiven. En als je in het vliegtuig probeert te slapen, 
doe dan oordopjes in om het geluid buiten te sluiten 
en gebruik zo’n ‘divamasker’ om je ogen mee af te 
dekken.

MELATONINE
Een uitzondering op het verhaal van de slaapmid-
delen vormt de stof melatonine. Melatonine is geen 
‘gewoon’ slaapmiddel, maar een hormoon dat door 
de hypothalamus wordt aangemaakt 
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en een rol speelt in ons circadiane ritme. Als dat 
ritme is verstoord of verstoord dreigt te worden, 
kan melatonine daarom helpen. In verschillende 
onderzoeken leek deze stof effectief te zijn om 
een jetlag te verminderen, vooral bij oostwaart-
se vluchten. Er zijn echter ook onderzoeken 
waaruit geen effect zou blijken, dus de medische 
wetenschap is er nog niet uit of het echt helpt. 
Melatonine is zonder recept te koop in verschil-
lende doses, van 0,1 mg tot 5 mg tabletten. Een 
Amerikaans onderzoek ondervond dat een dosis 
tussen 0,5 mg en 5 mg uiteindelijk even effectief 
is, maar dat mensen bij 5 mg wel sneller in slaap 
vallen. Omdat in slaap vallen in het vliegtuig 
altijd een probleem is, lijkt een relatief hoge dosis 

LICHTTHERAPIE

Licht vormt het belangrijkste signaal voor ons 
lichaam als het om ons slaap-waakritme gaat. 
Vandaar dat je ook met licht veel kunt beïnvloeden. 
Bij oostwaartse reizen moet je op de plaats van 
bestemming vooral ’s ochtends vroeg direct zon-
licht vermijden. Draag een zonnebril voor 10:00 
uur ’s ochtends. In de namiddag en vroege avond 
probeer je juist zo veel mogelijk zonlicht te krijgen. 
Bij westwaartse reizen werkt dat precies andersom. 
Er zijn ook speciale daglichtlampen die je vooraf-
gaand aan de reis kunt gebruiken om alvast een 
beetje te schuiven met je dag-nachtritme en die je 
op reis mee kunt nemen. Hiervoor geldt uiteraard 
hetzelfde verhaal als voor natuurlijk zonlicht. Bij 
oostwaartse reizen gebruik je een lichtbehandeling 
in de ochtend 2 tot 3 dagen voor het vertrek, in 
combinatie met het al eerder genoemde schema 
van steeds vroeger opstaan en naar bed gaan. 
Sta iedere dag een uur vroeger op en gebruik een 
lichtbehandeling gedurende 30 tot 45 minuten. 
Na aankomst op de plaats van bestemming 
gebruik je de lamp juist in de namiddag en vroege 
avond om je ritme verder te synchroniseren met 
de plaatselijke tijd. Bij westwaartse reizen gaat 
het weer precies andersom.

APP
Tegenwoordig is er voor alles een app, dus het 
zal je niet verbazen dat er inmiddels ook de 
nodige apps tegen een jetlag zijn verschenen. 
Er zijn verschillende soorten, zoals apps waarmee 
je een schema van opstaan en naar bed gaan 
kunt uitrekenen (inclusief wekker), of apps die 
claimen dat ze van je tablet een lichttherapielamp 
kunnen maken (dat bespaart al snel zo’n 200 euro 
voor een lamp). Sommige apps zijn zelfstandige 
hulpjes, andere apps werken samen met een 
extern apparaat, zoals de Re-timer (een lichtthera-
piebril). Hoe nuttig deze apps zijn, valt te bezien. 
Een app waarin je vertrek- en aankomsttijd en de 
bestemming invult, en die dan een keurig schema 
opstelt is zeker handig, maar zo ingewikkeld is 
het ook weer niet om zelf even dat schema op 
te stellen. Maar als het een gratis app is, valt er 
weinig op aan te merken. Het is natuurlijk wel leuk 
om mee te spelen als voorbereiding op je reis. En 
als je daardoor wat minder gespannen aan de trip 
begint, is dat ook al wat waard om een jetlag tot 
een minimum te beperken en je vakantie niet te 
laten vergallen!

daarom aan te raden. Een hogere dosis dan 5 mg 
geeft geen verbetering meer, dus dat moet je 
niet gebruiken. Dat kan juist weer slapeloosheid 
veroorzaken. Neem de melatonine tijdens de 
vlucht in, op het moment dat je op de plaats van 
bestemming naar bed zou gaan, dus als het op 
de plaats van bestemming ongeveer 22:00/23:00 
uur is. Na aankomst kun je de eerste paar dagen 
natuurlijk ook melatonine gebruiken om je circa-
diane ritme op de juiste tijd te krijgen, ook na een 
westwaartse vlucht. Neem het dan ongeveer twee 
uur voor slapengaan in. Let op: kinderen jonger 
dan twaalf jaar mogen geen melatonine slikken! 
Het wordt ook afgeraden om auto te rijden als je 
melatonine hebt geslikt.

HET ZAL JE NIET VERBAZEN DAT 
ER INMIDDELS OOK DE NODIGE 
APPS TEGEN EEN JETLAG ZIJN 
VERSCHENEN
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VLIEGANGST?
Feiten om niet te weten
Bang om in de lucht te sterven? Maak je niet druk. Op deze hoogte zou 
je eerder moeten oppassen voor reptielen, helemaal als je vliegt met één 
van de 284 verboden luchtvaartmaatschappijen.

 ÉÉN 
OP 14.000.000
Onderzoek heeft uitgewezen dat je 
kans om te overlijden tijdens een 
lijnvlucht in de VS 1 op 14 miljoen 
is. Sommigen zeggen dat het 
waarschijnlijk 1 op 11 miljoen is, maar 
ook dan is vliegen nog altijd veel 
veiliger dan autorijden.

3 OF 8
MINUTEN

De meeste vliegtuigcrashes vinden 
plaats in de eerste drie minuten na 
het opstijgen, of in de acht minuten 
voor het toestel zou landen. 

 ÉÉN
OP 98 BIJ AUTO’S
Om het op een andere manier te 
zeggen, het American National Safety 
Council heeft in 2008 berekend dat 
een persoon gedurende zijn hele 
leven gemiddeld een kans van 1 op 
98 heeft om te overlijden tijdens een 
auto-ongeluk, tegenover 1 op 7.178 bij 
een vliegtuigongeluk.

25%
VAN DE CRASHES
Een onderzoek waarbij ongeluk-
ken tussen 1959 en 2008 zijn 
bestudeerd, heeft uitgewezen dat 
de grootste kans op een ongeluk 
bestaat tijdens de landing. Daarbij 
vindt 25 procent van alle crashes 
plaats. 

JAL 958
VERSUS JAL 907
In 2001 zijn twee toestellen van 
Japan Airlines (JAL) op slechts 100 
meter na tegen elkaar aan gevlo-
gen (een piloot beweert zelfs dat 
het elf meter was), 
door een hele 
rits fouten van 
de luchtverkeers-
leiders. Zouden ze 
wel gecrashed zijn, 
dan hadden alle 677 
passagiers dat waarschijnlijk 
niet overleefd. Wel voerde de JAL 
907-piloot een noodduikvlucht 
uit, waarbij verschillende mensen 
gewond raakten.

1908
Eerste fatale 
vliegtuigongeluk 
in de geschiedenis
Eerste Luitenant Thomas E. 
Selfridge is de ongelukkige houder 
van de titel ‘eerste persoon 
omgekomen tijdens een vliegtuig-
ongeluk’. In 1908 vloog hij met 
Orville Wright in een van de eerste 
vliegtoestellen. Orville gaf juist een 
demonstratie met het toestel aan 
het Amerikaanse leger, toen een 
propeller het begaf, waardoor het 
toestel in een duikvlucht terecht-
kwam. Wright had enkele gebroken 
botten en Selfridge bezweek aan 
zwaar hoofdletsel.

11 meter

DE DEFINITIE VAN EEN GOEDE 
VLUCHT BESTAAT UIT NEGATIEVE 
FORMULERINGEN: HET TOESTEL 
IS NIET GEKAAPT, JE BENT NIET 
NEERGESTORT, JE HEBT NIET 
OVERGEGEVEN, JE KWAM NIET TE 
LAAT, JE WERD NIET MISSELIJK VAN 
HET ETEN. DUS BEN JE DANKBAAR.

1

SCHAAL 2.000%

14.000.000
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VLIEGANGST?
Feiten om niet te weten

 ÉÉN
KROKODIL IN 
EEN VLIEGTUIG
In 2010 stortte een klein tweemo-
torig vliegtuigje neer in Congo, 
waarbij - op twee na - alle inzitten-
den omkwamen. Eén overlevende 
was een passagier en de andere was 
de krokodil die eerder uit de tas van 
een medepassagier was gekropen, 
wat ertoe had geleid dat er tumult 
ontstond aan boord en het vliegtuig 
uit balans raakte. Hoewel het dier 
de crash zelf overleefde, is hij later 
alsnog gedood door de autoriteiten.

   DRIE
HOOFDREDENEN
voor vliegtuigongelukken:
1. Fout van de piloot
2. Mechanisch defect
3. Weersomstandigheden

SECONDEN
De vliegindustrie noemt de eerste 
negentig seconden nadat het toestel 
is neergestort de ‘golden time’.  
Als je kalm, helder en bewust blijft 
heb je de grootste kans om het te 
overleven.

SLANGEN 
AAN BOORD
Misschien is er wel een reden 
waarom Snakes on a Plane zo eng 
is. Uit een poll, gehouden in Ameri-
ka door Gallup in 2001, waarbij 
gevraagd werd waar 
mensen bang voor zijn, 
stonden slangen met 
51% bovenaan. 18% was 
bang voor vliegen in 
een vliegtuig. Andere 
angsten waren  muizen 
(20%) en een bezoek 
aan de huisarts (9%).

 ÉÉN 284
VERBODEN
Voor grofweg zo’n 284 internatio-
nale luchtvaartmaatschappijen is 
het op dit moment verboden om te 
vliegen binnen de Europese Unie, 
waaronder 14 uit Soedan, 47 uit 
Indonesië en 55 uit de Filipijnen. 

TIEN 
DAGEN
Koepcke overleefde tien dagen in 
de jungle, met een gebroken sleutel-
been, een diepe wond in haar been 
en een snee in haar arm, voordat 
ze werd gevonden. Op een bepaald 
moment was ze zelfs zo wanhopig, 
dat ze (zonder succes) heeft gepro-
beerd om een gifpijlkikker op te eten.VIJF

Volgens de Huffington post zijn dit de ergste films om te bekijken als je in het 
vliegtuig zit: Outbreak (1995), Snakes on a Plane (2006), Airplane! (1980), Air 
Force One (1997) en Red Eye (2005).

films die 
je niet 
moet zien

 

49% 56% 69%

midden achtervoor

ACHTERIN
IS BETER
Volgens een onderzoek uit 2007 door 
Populair Mechanics, is je overlevingskans het 
grootst achter in het vliegtuig (69%).

TIEN
EIFFELTORENS
Op Kerstavond in 1971 viel een passa-
giersvliegtuig uiteen door noodweer 
boven Peru, waarbij de 17-jarige Julia-
ne Koepcke meer dan drie kilometer 
naar beneden tuimelde – nog steeds 
vastgesnoerd in haar stoel – en in het 
regenwoud belandde. 
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TIP 1  
NEEM EEN BUITENLANDBUNDEL
Check voordat je op reis gaat of je provider een speciale 
bundel heeft voor het buitenland. Vaak heb je al genoeg aan 
100 MB en bij de meeste providers kun je een bundel kopen 
die alleen wordt geactiveerd als je daadwerkelijk gebruik-
maakt van het internet.
Nu zegt 100 MB de meeste mensen niet zo heel veel. Want 
hoeveel is dat nu eigenlijk? In het overzicht vind je het gebruik 
per toepassing. Dat is onderverdeeld in 3G en 4G. Met laatst-
genoemde heb je weliswaar een veel hogere snelheid, maar 
verbruik je ook meer data. Je kunt ook zelf een berekening 
maken. 

TIP 2  
STEL EEN DATALIMIET IN
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Ondanks alle 
databesparende tips moet je een belangrijke voorzorgsmaat-
regel treffen. Namelijk door te controleren welke datalimiet 
je hebt in het buitenland. De standaard limiet is € 60,50 per 
maand. Bij 80 procent en 100 procent verbruik ontvang je 
een waarschuwing via sms, maar soms is je limiet ingesteld 
op een hogere limiet of is die er zelfs helemaal vanaf. Belang-
rijk dus om even te controleren hoe jouw situatie eruit ziet. 
Dat voorkomt onaangename verrassingen.

GEEN WIFI? 
NEEM MIFI!
(en nog 10 tips voor 
beter internet op vakantie)
Moet je nou wel of geen data-
roaming gebruiken? Hoe zorg je 
voor goede wifi? En hoe veilig is 
online bankieren eigenlijk in het 
buitenland? Dat én meer lees je in 
dit artikel! TEKST LUB SNOEK EN MAARTEN FESTEN
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DATAVERBRUIK PER TOEPASSING
Wat kun jij met je MB’s?

Toepassing 3G 4G

WhatsApp-bericht (zonder foto) 1 KB / bericht 1 KB / bericht

E-mail 50 KB / e-mail 50 KB / e-mail

Browsen 400 KB / pagina 400 KB / pagina

NU.nl-nieuwsbericht via app 100 KB / bericht 100 KB / bericht

Social media met foto’s 2 MB / post 2 MB / post

Apps/games/muziek downloaden 7 MB / download 7 MB / download

Skype, Viber, WhatsApp-bellen 500 KB / minuut 24 MB / minuut

Streaming muziek 1 MB / minuut 1 MB / minuut

Streaming video’s (SD-kwaliteit) 5,8 MB / minuut 30 MB / minuut

TIP 3  
GEBRUIK GOOGLE MAPS 
OFFLINE KAARTEN
Google Maps kan je allergrootste vriend zijn 
tijdens de vakantie. Toch zijn we bang om juist 
hier de boot in te gaan, omdat de gedachte is dat 
dit juist een dataslurper is. Met als gevolg dat je, 
op het moment dat je internet het hardst nodig 
hebt, roamingloos blijft. Is dat wel terecht? Het 
verbruik van online navigatiesoftware is lastig te 
berekenen. Het is enorm afhankelijk of je te voet 
of met de auto bent. Lopend kost navigeren bijna 
niets aan data. Google Maps heeft slechts 150KB 
tot 200KB nodig per kaart. In de auto is dat 
natuurlijk een ander verhaal. Je haalt per minuut 
één nieuwe kaart op. In totaal dus 12 MB per uur. 
Zelfs dat valt nog enorm mee. 
Het dataverbruik valt dus mee; roaming kan 
zonder zorgen worden geactiveerd. Het navige-
ren kost verder weinig data. Gps, waarmee je 
positie wordt bepaald, gebruikt geen noemens-
waardige data, maar heeft wel een actieve 
verbinding nodig voor Google Maps. Toch kun je 
er nog een besparend schepje bovenop gooien. 
Het best bewaarde geheim is dat je met een 
goede voorbereiding Google Maps kunt gebrui-
ken zonder dat het je data kost: door de kaarten 
van te voren op te slaan. De optie zit verstopt in 
de app (voor het gemak gaan we ervan uit dat 
je die hebt geïnstalleerd). Kies het gebied dat je 

HET DATAVERBRUIK VALT DUS MEE; 
ROAMING KAN ZONDER ZORGEN 
WORDEN GEACTIVEERD.
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TIP 5  
BEL VIA WIFI
Dataverbruik staat of valt met slim gebruik. 
Wees verstandig en kies altijd voor wifi als je de 
kans hebt. Gratis wifi-netwerken vind je overal. 
Populair zijn de McDonalds en Starbucks. Dit 
is ook het moment om lange telefoongesprek-
ken te voeren. Tegenwoordig kun je bellen via 
WhatsApp. Dat werkt redelijk goed, al zit er soms 
wat vertraging in het gesprek. Je belt in de app 
door op het telefoonicoontje te klikken als je in 
de chat zit met degene met wie je wilt bellen. Dit 
is vooral een interessant alternatief als je ergens 
ver weg zit. 

TIP 6  
BANKIER ALTIJD  
VIA 3G/4G
Prediken we in tip 5 nog dat je altijd voor wifi 
moet kiezen als je de keuze hebt, komt er in tip 6 
direct een uitzondering: mobiel bankieren. Wees 
slim, doe dit altijd via je veilige mobiele dataver-
binding. Wat veel vakantiegangers niet beseffen 
is dat een eigenaar van een openbaar wifi-net-
werk alle data kan opvangen die opgevraagd en 
verstuurd worden. Geen probleem als dat goed 
versleuteld is. Maar dat is lang niet altijd het 
geval of nog vaker voorkomend: de vakantie-
ganger is er niet mee bezig. Controleer altijd de 
website bij gevoelige transacties. Belangrijk is 
dat het webadres begint met https in plaats van 
http. De toegevoegde s houdt in dat het om een 

offline wilt halen in Google Maps. Je kunt grote 
selecties maken, bijvoorbeeld van Parijs. Links 
bovenaan naast de adresbalk klik je op het menu. 
Kies voor ‘Mijn plaatsen’ en dan ‘Dit kaartgebied 
offline beschikbaar maken’. Wil je echt een reis 
maken, dan moet je dit meerdere keren herha-
len over de route heen. Dat is even werk, maar 
je kunt overal tijdens je reis gewoon offline de 
kaarten zien. Het is dus zeker de moeite waard!

TIP 4  
STOP AUTOMATISCHE 
DOWNLOADS
De belangrijkste instelling is de beperking van 
updates van al je apps via een mobiele verbin-
ding. Tegenwoordig werken apps zichzelf in de 
achtergrond bij. Superhandig in Nederland, een 
echte no-go bij dataroaming. Want het gaat vaak 
om vele, vele megabytes. Heb je een iPhone, 
haal dan de updates alleen via wifi binnen. Dat 
doe je door via Instellingen en daarna ‘iTunes en 
App Store’ de optie ‘Gebruik mobiele data’ uit te 
schakelen. Android heeft het beter voor elkaar. 
Hier staat het standaard uit, maar controleer voor 
de zekerheid even of het echt uitstaat. Dat kan 
in de Play Store, te bereiken via Apps. Je vindt 
het onder het menu (drie liggende balkjes onder 
elkaar) bij Instellingen. Kijk of ‘Apps alleen via wifi 
automatisch bijwerken’ is geselecteerd bij ‘Apps 
automatisch bijwerken’.

beveiligde verbinding gaat. Klik ook op het slotje 
om te controleren of je verbinding hebt met de 
juiste website. Als je gebruikmaakt van openbare 
wifi dan is mobiel bankieren via de app van je 
bank een veiliger alternatief voor internetbankie-
ren via een browser op datzelfde wifi-netwerk. 
Toch adviseren we met klem om nooit mobiel te 
bankieren via een openbaar netwerk. Better safe 
than sorry…

TIP 7  
KIES DE BESTE PLEK
Als echte wifi-junk hoop je op een camping 
waar je zelf de kampeerplek mag uitkiezen. Kijk 
je normaal gesproken naar de mooiste plek, 
nu is de smartphone je beste vriend. Die kun je 
namelijk gebruiken als wifi-scanner, waarmee je 
de onzichtbare wifi-netwerken zichtbaar maakt 
en te weten komt hoe goed de ontvangst van het 
wifi-signaal is op de plek waar je op dat moment 
staat. Er zijn heel veel van deze wifi-scanners. 
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Voor Android heb je Network Signal Info of Wifi 
Analyzer. Voor iPhone en iPad zijn er Net Analy-
zer en Network Radar. Natuurlijk zijn dit slechts 
voorbeelden. In de Play Store van Google en App 
Store van Apple vind je vele gratis en betaalde 
alternatieven. Belangrijk bij gebruik: let op de 
sterkte van het signaal én het aantal 
andere netwerken. Een goed signaal e n 
de aanwezigheid van weinig andere 
netwerken zijn de succesformule voor 
goed wifi-bereik.

TIP 8  
NEEM EEN EXTERNE 
ANTENNE MEE
Computers geef je een snelheids-
boost met een externe wifi-antenne. 
Voorbeelden van zulke antennes zijn 
de Alfa AWUS036NHV en de Alfa 
AWUS036NHR. Beide kosten rond 
de vijftig euro. Dit zijn veel gebruikte 
campingantennes. Sluit de antenne 
aan op een vrije usb-poort en je ziet 
veel meer netwerken dan met alleen 
de interne antenne.

TIP 9  
VOORKOM 
OBSTAKELS
Het wifi-signaal verplaatst zich als 
golven door de lucht. Die golven zijn 
gevoelig voor obstakels. Thuis zijn dat de 
muren en vloeren, maar op een camping 
bomen, struiken en de andere tenten 
en caravans. Obstakels verslechteren 
het wifi-signaal of houden het 
zelfs tegen. Een externe antenne 
heeft daar vaak minder last 
van, doordat deze een hoger 
zendvermogen heeft en een 
betere ontvangstgevoeligheid. 
Wat zo’n antenne verstuurt, komt 
dus verder, terwijl het aan een 
zwakker signaal genoeg heeft om toch 
een goede verbinding op te zetten.

TIP 10  
PAS OP VOOR 
HONEYPOT WIFI
Een honeypot wifi-netwerk is bedoeld om je 
persoonlijke informatie te ontfutselen. Honey-
pots lokken je door ‘gratis’ internet te bieden 
of door wifi-netwerknamen te gebruiken die 
heel algemeen zijn. De werking van beide 
lokmethoden is anders, dus de verdediging 
ertegen ook.
De beste verdediging tegen honeypots is 
geen wifi te gebruiken op openbare plekken. 
Dat betekent: wifi uitschakelen op je telefoon, 
tablet en computer.
Heb je toch internet nodig, maak bij gratis wifi 
dan gebruik van vpn om contact te leggen met 
internet. Veel werkgevers bieden vpn-toegang 
tot hun netwerk, en als je dat niet hebt kun je 
HideMyAss gebruiken, of het Duitse VPN-Dienst
Heb je daar geen zin in, gebruik dan in elk geval 
je gezond verstand. Als op een vliegveld op 
posters een wifi-netwerk of zone staat aange-
kondigd, kun je enig vertrouwen hebben. Maar 
vind je in je lijstje met beschikbare netwerken 
bijvoorbeeld ‘Free Internet Access!’, word dan 
wantrouwig.
Schakel de optie tot automatisch onthouden 

van netwerken uit op je laptop, smartphone en 
tablet. Of als dat niet lukt, verbreek dan actief de 
verbinding met wifi-netwerken als je klaar bent. 
Want stel dat je in de trein gebruikmaakte van 
het netwerk tmobile, dan maakt je smartphone 
mogelijk een kilometer verderop automatisch en 
ongemerkt contact met een honeypot die dezelf-
de naam gebruikt. Een kwaadwillende hacker kan 
zo eenvoudig gebruikersnamen en wachtwoor-
den sniffen van argeloze voorbijgangers!

BONUSTIP  
GEEN WIFI? 
NEEM EEN MIFI!
Zul je altijd zien. Heb jij nét die camping waar 
geen wifi is. Geen nood: neem een mifi. Mifi is 
de mobiele variant van het normale wifi. Je 
maakt een draadloos netwerk via 3G of 4G. 
Daarvoor heb je wel een mifi-router nodig. 
Dat is een handzame 3G- of 4G-router op een 
accu. Je moet daarvoor wel een extra simkaart 
aanvragen, maar meestal kun je gratis een extra 
simkaart voor data bestellen. Die gaat namelijk 
in de router. Meestal kun je tussen de 5 en 10 
verbindingen tegelijkertijd leggen met de router. 
Er zijn vele varianten in vele prijsklassen te koop. 

DE BESTE VERDEDIGING 
TEGEN HONEYPOTS IS 
GEEN WIFI TE GEBRUIKEN 
OP OPENBARE PLEKKEN.
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internet. Veel werkgevers bieden vpn-toegang 
tot hun netwerk, en als je dat niet hebt kun je 
HideMyAss gebruiken, of het Duitse VPN-Dienst
Heb je daar geen zin in, gebruik dan in elk geval 
je gezond verstand. Als op een vliegveld op 
posters een wifi-netwerk of zone staat aange-
kondigd, kun je enig vertrouwen hebben. Maar 
vind je in je lijstje met beschikbare netwerken 
bijvoorbeeld ‘Free Internet Access!’, word dan 
wantrouwig.
Schakel de optie tot automatisch onthouden 
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VUUR
Vriend of vijand?
Een nieuwe wetenschappelijke studie toont aan dat mensen al bijna 790.000 
jaar vuur kunnen maken. Men leerde ervan gebruikmaken in de oudheid. 
Voor jager-verzamelaars en de eerste boeren bood het warmte, licht en 
bescherming tegen roofdieren. Maar wat soms voor de mens zijn grootste 
redder is, kan ook zijn grootste vijand zijn. Pas even op met je kampvuurtje!

30 seconden
Kleine branden kunnen in minder dan 30 seconden onbeheersbaar worden.

4200 
DODEN
Elk jaar sterven er ongeveer 4200 
mensen in Europa en raken 80.000 
mensen gewond (waarvan 60.000 
in een woonomgeving) als gevolg 
van vuur.

UITGEROOKT 
De meeste sterfgevallen bij een 
brand worden veroorzaakt door 
rook. Een Engels onderzoek heeft 
aangetoond dat 50% van de 
slachtoffers op deze 
manier omkomt. In 
25% van de gevallen 
is de doodsoorzaak 
verbranden en 
bij 20% een 
combinatie van 
beide.

Chemicaliën
Koolmonoxide is in 80% van de gevallen de doodsoorzaak bij brand. 
Andere chemicaliën zijn waterstofcyanide en waterstofchloride en 
meer complexe chemicaliën als polychloorkoolwaterstoffen en 
gehalogeneerde dioxinen en furanen.
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600 °C
De temperatuur van een brand kan in minder dan 5 

minuten 600 °C bereiken. Een menselijk lichaam is daar 
niet tegen bestand; bij 65 °C werkt het lichaam al niet 
meer normaal.

2000
Per jaar worden in het Verenigd 
Koninkrijk 2000 branden 
veroorzaakt door kaarsen.

VIER
MINUTEN 
Je huis kan in minder dan 4 minuten 
volledig in brand staan.

3%
Jaarlijks krijgt 3% van de 
huishoudens in Nederland te 
maken met brand.

TEMPERATUUR
Zonder verbrand te 
worden door de 
vlammen zelf, is de 
hitte veroorzaakt 
door brand al 
dodelijk.

HOOGTE
Hitte stijgt. Het verschil tussen de 
temperatuur op hoofdhoogte en op 
vloerniveau kan het verschil tussen 
leven en dood betekenen.
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ZO MAAK JE EEN 
KAMPVUUR  

 Steek de aanmaakhoutjes 
aan en blaas zachtjes.

Maak een wigwam van goed 
droog brandhout en begin met de 

kleine takjes. Stapel de aanmaakhoutjes op.

Leg stenen in een cirkel 
eromheen, daarmee voorkom je 

dat het vuur zich verspreidt.
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ZOEK DE 
VERSCHILLEN
Zoek de 10 verschillen.
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Als het echt warm wordt, blijkt het 
soms lastig je hoofd koel te houden. 

Deze tips gaan je zeker helpen!
TEKST ANJA WASSENAAR

KEEP IT COOL!
10 ijskoude tips voor een warme zomer
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TIP 1  
KOEL JE WIJNTJE
Rode wijn zou geserveerd moeten worden op 
kamertemperatuur. Maar vooral in de zomer 
wordt rode wijn nog weleens te warm geser-
veerd. En warme rode wijn is echt niet lekker. 
Mocht dat gebeuren, vraag dan om een ijsklontje 
en een theelepeltje. Doe het ijsblokje in je wijn, 
roer het een paar seconden en schep het klontje 
er weer uit. De wijn wordt niet waterig en het 
smaakt veel beter. 

TIP 2  
IJSEMMER MET ZOUT
Krijg je onverwacht bezoek en staat de witte wijn 
of rosé niet koud? Vul een ijsemmer - of iets wat 
daarvoor door kan gaan - met ijsblokjes en water 
en voeg een ruime hoeveelheid zout toe. Door 
het zout geven de ijsblokjes sneller hun kou af 
waardoor de wijn eerder op temperatuur is. Doe 
de wijn in de ijsemmer en geniet van een koud 
wijntje! 

TIP 3  
SLIM KOELELEMENT
Ben je, terwijl het buiten 35 °C is, onderweg en 
heb je spullen bij je die koud moeten blijven? Vul 
een anderhalve-liter-fles met water en leg deze 
in de vriezer. Stop deze in je koeltas of box en 
alles blijft gegarandeerd een aantal uren lekker 
koud. Je kunt hier ook een fles limonade of pak 
sinaasappelsap voor gebruiken, als halverwege 
de dag het pak ontdooid is, heb je meteen je 
(nog koude) drinken bij je.

TIP 4  
BRAINFREEZE
Misschien ken je het wel: stekende hoofdpijn bij 
het eten van een ijsje. Dat komt omdat het koude 
ijs contact maakt met je gehemelte. Daar lopen 
zenuwen die direct naar het gevoelscentrum van 
je hersenen gaan. De oplossing is heel eenvou-
dig: druk enkele seconden je warme tong tegen 
je gehemelte of drink een beetje warm water. En 
natuurlijk geen goedkoop ijs kopen. Dat heeft 
vaak te grote ijskristallen waar veel mensen niet 
tegen kunnen.

TIP 5  
KOELER SLAPEN
Is het zo warm dat je niet kunt slapen? Deze tips 
kunnen je helpen:
-  Zorg dat je onder een laken slaapt. Dat is koeler 

dan niks over je heen. 
-  Neem vlak voordat je naar bed gaat een koude 

of lauwe douche. Misschien blijf je net zolang 
koel als het duurt om in slaap te vallen. 

-  Vul een aantal flessen met water en bevries ze 
in de vriezer. Zet een ventilator in je slaapkamer 
en zet de flessen ervoor. Doordat de lucht nu 
langs de bevroren flessen gaat koelt de lucht af. 
De flessen ontdooien natuurlijk, waardoor het 
effect steeds minder wordt.  

TIP 6  
JE EIGEN TUINDOUCHE
Maak een tuindouche door in de bodem van een 
oude emmer flink wat gaten te maken. Hang de 
emmer hoog op, leg er een tuinslang in en zet de 
kraan aan. Waterpret gegarandeerd.

TIP 7  
HUIS SLIM KOELEN
Je houdt het binnenshuis een stuk koeler als je 
aan de zonkant van je huis de ramen en gordij-
nen dicht doet. Houd ook de deuren zoveel 
mogelijk dicht. ’s Morgens en ’s avonds, als het 
niet zo warm is, kun je de deuren en ramen dan 
een tijdje tegen elkaar openzetten.

TIP 8  
EEN NATTE DOEK
Onderweg een fles drinken koelen? Wikkel een 
natte handdoek of theedoek om de fles en zet 
de fles uit de zon en in de wind. Dit werkt net als 
een koelkast: de wind zorgt ervoor dat de lap 
droogt, waardoor deze warmte onttrekt aan de 
inhoud van de fles.

TIP 9  
ANTI-WESP
Tip tegen wespen en fruitvliegjes: doe wat 
kruidnagels in een glaasje lauw water en zet dat 
neer op de plek die je wesp- en fruitvliegvrij wilt 
houden. De insecten houden niet van de geur en 
blijven op afstand.

TIP 10  
JE EIGEN LIMONADE
Maak zelf limonade! IJskoud water met citroen 
is een goede dorstlesser voor in de zomer. Je 
kunt ook nog vlierbloesem toevoegen. Laat het 
een paar uur trekken, zeef het water en je hebt 
heerlijke zelfgemaakte, fris zoete limonade. 
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Bijzondere reizen wil je koesteren en zo vaak mogelijk herbe-
leven. De herinneringen blijven beter hangen als je, naast de 
foto’s die je maakt, opschrijft welke plekken je hebt bezocht 
en wat je daar gedaan hebt. Daarom een paar handige tips 

om een reisverslag bij te houden.  
TEKST MEREL JEGEN

WAAR BEN
JE NU?

Zo houd je een reisverslag bij
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Je kunt ervoor kiezen om je 
vakantieverhalen in dagboek-
vorm op te schrijven. Of je 
schaft een notitieboekje aan 

om kort op te schrijven welke 
steden je bezocht hebt en om leuke 
adresjes te noteren. Verder kun je 
aantekeningen maken van persoon-
lijke dingen die je tijdens de reis 

EEN BLOG SCHRIJVEN
Houd je liever een online reisverslag bij, zodat je je avonturen meteen 

kunt delen met vrienden en familie? Houd deze tips dan in je achterhoofd 

bij het schrijven van zo’n blog:

  

Zorg voor structuur in je verhaal. Bedenk van tevoren waar je over 

wilt schrijven zodat je tijdens je verslag niet afdwaalt. Dit zorgt voor 

een chronologisch en gestructureerd verhaal. 

  

Houd je verhaal kort en bondig. Je houdt de aandacht van je lezers 

maximaal tien minuten vast. Wissel tekst ook eens af met mooie 

vakantiefoto’s of video’s.

  

Grappige en bijzondere gebeurtenissen maken je verhaal leuk om te 

lezen. Dat je uit eten bent geweest is niet heel uniek, maar wel dat 

je die ene lokale specialiteit hebt gegeten, waarvan je nog steeds 

niet helemaal weet wat het nu precies was.

  

Prikkel de zintuigen van je lezer! Maak je verhaal beeldend: hoe 

warm was het tijdens je reis, hoe zijn de mensen, welke taal spreken 

ze en hoe is de cultuur, welke geur hing er in de straten van Hong 

Kong en hoe smaakte de wijn op Sicilië bij de ondergaande zon? 

  

Let op leestekens. Het is een kleine moeite om te letten op hoofdlet-

ters, punten en komma’s. Dit maakt je verhaal een stuk leesbaarder. 

En lees je verhaal na het schrijven nog eens na. Vaak haal je er nog 

wel wat foutjes uit.

GRATIS REISBLOGS 

Op deze websites kun je gratis een reisblog 

aanmaken.

1 Pindat.com
 Op de website Pindat kun je iedere dag 

een reisblog plaatsen en delen met je vrien-

den en familie. Leuk aan deze website is dat 

je je locatie aan kunt geven met een pin op 

de wereldkaart, waardoor je route zichtbaar 

wordt. En je kunt ook een reisblog schrijven 

als je even niet online bent.

2  Reisverslag.com 
 De lay-out is iets simpeler dan die van 

Pindat maar als je hiervan houdt, is het een 

prima site. Je hebt 1 GB opslagruimte die je 

zelf kunt beheren. Verder kun je jouw pagina 

een achtergrond geven met een foto van 

het land waar je reist en vrienden en familie 

worden automatisch op de hoogte gehouden 

van een nieuwe blog.

3  WaarBenJij.nu
 Dit is op dit moment een van de groot-

ste reisblog websites van Nederland. Je 

maakt een eigen profiel aan en geeft aan 

welke familie en vrienden je automatisch 

op de hoogte wilt houden. Je kunt op een 

kaart aangeven waar je op dit moment bent. 

Daarnaast kun je je nieuwe reisverslag 

ook makkelijk delen op social media zoals 

Facebook en Twitter. 

4  Gaatverweg.nl
 Met deze blog kun je nieuwe verha-

len offline schrijven en uploaden als je een 

internetverbinding hebt. De locatie van je 

verhaal wordt automatisch op een kaart 

gezet. Daarnaast heb je een gastenboek, een 

reismap met de route, en een eigen achter-

grond. Ook kun je je reisblog afschermen 

zodat alleen mensen met het wachtwoord 

hem kunnen zien.

heb ontdekt: lijstjes van dingen die 
je bij thuiskomst vaker wilt gaan 
doen en inzichten die je hebt gekre-
gen tijdens gesprekken met inspire-
rende mensen. Plak ook toegangs-
kaartjes van musea en visitekaartjes 
van leuke koffietentjes en winkels in 
je boekje.  

Hoe houd je een reisverslag bij (TS).indd   93 15-06-16   11:20



94

DE WERELD
GROENER
Verminderen, hergebruiken en recyclen mensen! 
Japanners verdragen in de zomer buitensporig warme 
kantoren en in China rijdt men over cd’s van Robbie Williams 
heen. Dan kun jij toch wel ophouden met het kopen van al die 
dorstige T-shirts?

54
MILJOEN
De helft van alle 108 miljoen bedrijfs-
computers in Noord-Amerika blijft 
’s nachts en in het weekend aan, 
waarmee tot wel 3 miljard euro aan 
elektriciteit wordt verspild.

50.000 
COMPUTERS
Dell Computers heeft een program-
ma geïmplementeerd waarmee alle 
50.000 bedrijfscomputers elke nacht 
worden uitgeschakeld. Hiermee 
bespaart het bedrijf naar schatting 
1,3 miljoen euro per jaar.

TOKYO ERVÓÓR
Sinds 2005 is in Japan het Cool 
Biz Zomerprogramma ingevoerd, 
waarmee overheidskantoren worden 
gestimuleerd om de airco niet lager 
dan 25 °C te zetten om energie te 
besparen. In ruil hiervoor mogen 
werknemers zich minder formeel 
kleden, in loszittende, koelere kleding.

EN ERNA
Na de kernramp van Fukushima in 
2011 heeft de overheid de kantoor-
temperatuur verhoogd naar 28 °C.

VIJF 
KIWI’S
Als een kiwi van Nieuw-Zeeland 
naar Europa wordt gevlogen, geeft 
dit een CO2-uitstoot met hetzelfde 
gewicht als vijf kiwi’s.

12.000 
LITER
Een kraan die per seconde één druppel water lekt, 
kan meer dan 12.000 liter per jaar verspillen. Dit 
staat ruwweg gelijk aan het lichaamsbloed van 
2.400 mensen.

44
600 
LITER

Naar schatting zouden Taiwanese 
automobilisten meer dan 600 
liter benzine per jaar, ongeveer 
vier badkuipen vol, besparen als 

ze per dag de motor dertig minuten 
korter stationair zouden laten draaien.

Toegestane tijdsduur voor het 
stationair laten draaien van de motor 
in verschillende landen:

Hongkong, Japan en Singapore: 
drie minuten per uur
Nederland: 
60 seconden
Duitsland: 
40 seconden
Italië en Frankrijk: 
10 seconden
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DE WERELD
GROENER

€ 130
Automobilisten in Taiwan kunnen 
een boete van € 40,- tot € 130,- 
krijgen als ze de motor langer dan 
drie minuten stationair laten draaien.

‘DANKZIJ ONZE LONGEN KAN AL
DIE LUCHTVERVUILING VAN 
TEGENWOORDIG TENMINSTE 
NOG ERGENS TERECHT’
AMERIKAANSE COMEDYSCHRIJVER 
ROBERT ORBEN

KEER 
Een aluminium blikje kan eindeloos 
worden gerecycled.

KEER 
Na zuivering kan motorolie ook 
eindeloos worden gerecycled.

CD’s
In 2008 werden een miljoen 
onverkochte exemplaren van het 
album Rudebox van Robbie Williams 
gerecycled en gebruikt in de bestrat-
ing van Chinese wegen.

TWEE
MAANDEN
In de Verenigde Staten staat 
een gerecycled aluminium 

blikje doorgaans binnen 
zestig dagen weer in de 
winkel.

 ÉÉN 
T-SHIRT KOST 2.900 LITER
Voor de productie van één katoenen T-shirt is 2.900 liter water nodig.

ÉÉN 
OP TIEN
In 1908 werd de T-Ford geïntrodu-
ceerd, met een brandstofverbruik 
van 1 liter op 10 kilometer.

ÉÉN
OP ACHT
In 2009 had een standaard 
personenauto in de Verenigde 
Staten een hoger brandstofver-
bruik, namelijk 1 liter op 9 kilometer. 
SUV’s hebben zelfs een gemiddeld 
brandstofverbruik van 1 liter op 8 
kilometer.

BIOLOGISCHE 
AFBREEKTIJD

12 JAAR
kost het voordat een sigaret-
tenpeuk is afgebroken. Voor 
plastic luiers en maandver-
band is dit 500 tot 800 jaar.

5.000 JAAR
duurt het voordat piepschuim is 
afgebroken.

1 MILJOEN JAAR
voordat een glazen fles is 
afgebroken.

TWEE
MAANDEN
In de Verenigde Staten staat 

Infographic Groen wereld (TS).indd   95 15-06-16   11:21



96

LEES JE 
GELUKKIG!

5 boeken voor persoonlijke ontwikkeling
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Geluk – The world book of happiness
In Geluk – The world book of happiness delen honderd topexperts in de positieve psychologie hun kennis 
over geluk. Deze moderne wetenschap maakte het afgelopen decennium een opmars. Geen filosofische 
of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onder-
zoek. Het gaat niet over ‘geloven’ maar over ‘weten’. Kennis over de rol van tijd, geld, gezondheid, succes, 
welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over 
kiezen, familie, relaties en vrienden. 

Het boek behandelt niet alleen het individuele geluk, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en 
landen. Zo ontstaat in dit unieke standaardwerk een globale visie op geluk. Hoofdredacteur Leo Bormans 
verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken van deze professoren en vertaalde hun conclusies naar een 
breed publiek. Nooit eerder werd research op een dergelijke manier samengevat en ontsloten. Prachtige 
illustraties uit alle hoeken van de wereld en een moderne grafische vormgeving maken van dit geheel een 
boek dat ook het hart zal aanspreken. 

Een waardevol cadeau!

Het Geluk Project
Gretchen Rubin heeft alles: een 
man, twee leuke kinderen, een 
mooi huis en een goede baan, maar 
toch is ze niet zo gelukkig als ze 
zou willen zijn. In Het Geluk Project 
besluit ze zich een jaar lang te 
wijden aan het vinden van geluk. 
Iedere maand concentreert ze zich 
op een ander aspect van haar leven 
en zo probeert ze stap voor stap 
een gelukkiger mens te worden. 
Ze hoopt antwoord te krijgen op 
de vraag: heb je je geluk in eigen 
hand?

Sterker dan ooit
Sterker opstaan na een val, is dé 
manier om met hart en ziel te leven, 
hoe groot het probleem of de situa-
tie ook is. ‘Dat proces leert ons het 
meeste over wie we zijn’, schrijft 
Brené Brown in haar nieuwe boek 
Sterker dan ooit. Brené heeft veel 
mensen geraakt met haar stellingen 
over moed, imperfectie, schaamte 
en goed genoeg zijn. Ze legt een 
diepe waarheid bloot: kwetsbaar-
heid – de bereidheid om ervoor te 
gaan en jezelf te laten zien – is de 
enige weg naar meer liefde, erbij 
horen, creativiteit en vreugde. Het 
is alleen niet altijd gemakkelijk om 
een moedig leven te leiden. En het 
is onvermijdelijk dat we uiteindelijk 
zullen struikelen. Over die kwetsba-
re tijd gaat dit moedige boek.

On top
On Top is een inspiratiegids voor 
jonge vrouwen, vol humor en 
herkenbare situaties. Selfmade 
woman Anna Nooshin richtte in 
2011 een van de meest succesvolle 
online magazines van Nederland 
op. Ze werkt met de grootste 
merken uit de lifestyle-industrie 
(van Chanel tot Nike) en reist de 
hele wereld rond voor haar baan. In 
On Top deelt ze haar tips en ideeën 
over hoe ook jij het beste uit jezelf 
kunt halen. Ze verpakt deze tips in 
een eerlijk (succes)verhaal, geïllus-
treerd met vele mooie – never seen 
before – privéfoto’s waarbij Anna 
er niet voor terugdeinst om zichzelf 
ook van een andere kant te laten 
zien.

Getting Things Done
Heb je je voorgenomen om na je 
vakantie productiever te zijn? Lees 
dan Getting Things Done van David 
Allen. De methode stelt je in staat 
om snel informatie te filteren en wat 
relevant is onder te brengen in een 
extern, 100 procent betrouwbaar 
systeem. Dit zorgt ervoor dat alle 
op dit moment niet-relevante infor-
matie uit je zicht verdwijnt en op 
het juiste moment weer op je radar 
komt. Hierdoor heb je overzicht om 
met de juiste dingen bezig te zijn en 
de rust om er je volledige aandacht 
aan te geven. Allen heeft het boek 
herschreven met belangrijke aanpas-
singen en nieuw materiaal, omdat 
de eerdere time-management- 
methodes niet (meer) aansloten bij 
de huidige werksituatie.

Als je tijdens je vakantie dan toch lekker onderuit hangt met een boek, 
waarom dan niet meteen werken aan je persoonlijke ontwikkeling? 
Lifehacking zet vijf zeer inspirerende boeken voor je op een rijtje. 

TEKST MERIJN CONTANT
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Natuurlijk, voor het echte werk ga je aan de slag met 
je camera. Maar stiekem pakken we steeds vaker 
onze smartphone om te fotograferen.  Zeven tips om 
te zorgen dat die vakantiefoto’s net zo mooi worden. 
TEKST KIM VAN ARENDONK

ZOOMEN MET JE 
VOETEN ..
... en nog 6 tips om goede vakantiefoto's te  
  maken met je smartphone! 

ZOOMEN MET JE 
VOETEN ..
... en nog 6 tips om goede vakantiefoto's te  

ZOOMEN MET JE 
VOETEN ...
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TIP 1  
ZORG VOOR GOED LICHT
De sensor van je smartphone is vele malen 
kleiner dan die van je gewone camera. Dit 
betekent dat je ook sneller last hebt van ruis bij 
weinig licht. De mooiste foto’s maak je dan ook 
in het daglicht, het liefst op een beetje zonnige 
dag. Ben je binnen, zet dan alle lichten aan. Hoe 
meer licht, hoe beter de kans dat de foto er goed 
uit komt te zien.

TIP 2  
FLITS NOOIT
Als de zon onder is en de avond valt, is de verlei-
ding groot om nog meer licht in te zetten en de 
flits van je smartphone te gebruiken. Zet deze 
echt altijd uit! De flitser op je smartphone is geen 
flitser maar een lampje. Het lijkt oogverblindend 
fel, maar het licht reikt niet ver en veroorzaakt 
vooral lelijke rode ogen en uitgebleekte gezich-
ten. Dit led-lampje is maar voor één ding goed: 
om in het donker je sleutels terug te vinden. 
Neem liever een los zaklampje mee als hulplicht. 
Hiermee kun je wel een beetje bijlichten.

TIP 3  
GEBRUIK APPS
De camera van je smartphone is vaak erg beperkt. 
De apps die bij je telefoon worden geleverd 
breiden de mogelijkheden al iets uit, maar kijk 
vooral verder in je eigen appstore. Lichtstrepen in 
het donker, hdr, onscherpe achtergrond, glamour-
huid? Bijna overal is een app voor. Ze zullen niet 
allemaal even goed werken, dus probeer vooral uit. 

MET DAGLICHT 

VERGROOT JE KANS OP 

EEN MOOIE FOTO.

GEBRUIK AL HET LICHT 

WAT JE HEBT. IS EEN 

OPKOMENDE NOG ZACHT 

ZON, FOTOGRAFEER 

DAN RECHT TEGEN DE 

ZON IN VOOR EEN MOOIE 

SILHOUETFOTO.

1

3

2

MET APPS ALS SNAPSEED 

KUN JE IEDERE FOTO TOT 

EEN WAAR KUNSTWERK 

MAKEN.
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TIP 4  
GEBRUIK EEN ANDERE LENS
Lenzen wisselen? Dat kan toch niet? Jawel! Ook 
voor je smartphone zijn steeds meer opzetlen-
zen te vinden. Je kunt ze krijgen vanaf een paar 
euro tot een veelvoud daarvan. Ook daarmee 
kun je het beste experimenteren. Begin met een 
goedkoop setje zoals een universele 3-in-1-kit. 
Hiermee maak je van je telefoonlens simpel een 
macro-, groothoek- en fisheye-lens. Heb je de 
smaak te pakken, dan kun je altijd uitwijken naar 
de creatievere - en prijzigere – modellen, zoals 
een Lensbaby. 

TIP 5  
ZOOMEN MET JE VOETEN
Waar je met je camera misschien gewend bent 
aan de zoomlens te draaien, ben je met je smart-
phone aangewezen op je voeten (oftewel: je 
moet naar je onderwerp lopen). Ja, je kunt met 
een smartphone ook inzoomen met bijvoorbeeld 
de volumeknoppen maar doe dit niet! Je bent 
dan digitaal aan het zoomen, wat betekent dat 
je beeld digitaal uitvergroot wordt en dat gaat 
altijd ten koste van de fotokwaliteit. Zie het 
zoomen met je voeten ook als een uitdaging. 

Je gaat beter nadenken over je standpunt en 
misschien wordt je foto zelfs nog beter als je een 
beetje door je knieën zakt of juist op een bankje 
staat. 
 

TIP 6  
STABILISEER JE CAMERA
Met je smartphone kun je trillingen voorkomen 
door het toestel stevig met beide handen vast te 
houden, je ellebogen tegen je lichaam te drukken 
en de foto te maken terwijl je heel even je adem 
inhoudt. Steun zoeken op een tafel of tegen een 
muurtje kan ook. Als je echt geen trilling wilt, kun 
je een speciaal smartphone-statief aanschaffen. 
Een goedkopere optie is een elastiekje. Daarmee 
maak je je smartphone vast aan bijvoorbeeld 
een blik drinken of de paal van een bankje. Wees 
voorzichtig, je wilt uiteraard niet dat je telefoon 
zo van de paal in het water glijdt.  

4

5

7

6

DEZE FOTO’S ZIJN 

GEMAAKT MET DE 

LENSBABY LM-10 VOOR 

EEN BIJZONDERE SOORT 

ONSCHERPTE IN FOTO’S. 

EEN SMARTPHONE IS KLEIN EN 

HANDZAAM EN DUS IDEAAL VOOR FOTO’S 

UIT UNIEKE HOEKEN. 

TIP 7  
NEEM DE TIJD
Terwijl je met je gewone camera lang nadenkt 
over je compositie, je inleest in je onderwerp 
en de foto’s rustig nabewerkt, zijn we met de 
smartphone veel meer geneigd een snel kiekje te 
maken. Probeer met je smartphone net zo veel 
aandacht te besteden aan je fotografie als met je 
grote camera. Je zult zien dat je al snel uitstijgt 
boven de gemiddelde smartphone-foto. 

SOMMIGE SMARTPHONES HEBBEN EEN STABILISATOR, 

WAARMEE JE LANGER UIT DE HAND KUNT FOTOGRAFEREN. 

JE ZOU TOCH NIET ZEGGEN DAT DIT MET EEN TELEFOON IS GEMAAKT. EN 

TOCH IS HET ZO! 
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7 tips om je vakantiefoto's te ordenen7 tips om je vakantiefoto's te ordenen

ORDE IN DE 
CHAOS

GEBRUIK AL HET LICHT 
WAT JE HEBT. IS EEN 

OPKOMENDE NOG ZACHT 
ZON, FOTOGRAFEER 

DAN RECHT TEGEN DE 
ZON IN VOOR EEN MOOIE 

SILHOUETFOTO.

Schoot je vroeger zo’n vijftig foto’s tijdens je vakan-
tie, tegenwoordig loopt dat aantal al gauw tegen de 
duizend. Het verwerken van al die foto’s wordt dan 
een enorme klus. Hoe voorkom je dat ze op de grote 
digitale hoop terechtkomen? Zeven tips om je foto’s 
efficiënt te verwerken. TEKST MARTIN GIJZEMIJTER
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TIP 1  
ONTDUBBELEN
Het ontdubbelen van je foto’s is sowieso erg 
handig als je veel identieke foto’s hebt, omdat 
ze door WhatsApp of iMessage op twee of meer 
telefoons staan. 
Er zijn meerdere programma’s die voor je 
op zoek kunnen gaan naar dubbele beelden. 
Fast Duplicate File Finder bijvoorbeeld. Het 
programma zoekt automatisch naar duplicaten. 
De resultaten kun je vervolgens één voor één 
bekijken of je kunt alle dubbelingen in één keer 
verwijderen. Het programma heeft ook een optie 
om te zoeken naar foto’s die erg op elkaar lijken, 
maar die net niet hetzelfde zijn. Je kunt hierna 
eenvoudig een selectie maken van de foto’s 
die jij wilt bewaren. In de gratis versie worden 
slechts 10 ‘pakketjes’ met vergelijkbare foto’s 
getoond. Je kunt ook een Professional-versie 
aanschaffen.

TIP 2  
HERNOEMEN
Als je met meerdere apparaten foto’s hebt 
gemaakt en je die allemaal in één map wilt verza-
melen, is het verstandig om je beelden zo snel 
mogelijk een andere naam te geven. De kans 
bestaat namelijk dat de nummering op verschil-
lende toestellen hetzelfde is, waardoor de foto’s bij 
het importeren worden overschreven. Daarnaast 
is het - zelfs als je de foto’s nog niet verwerkt hebt 
- een stuk makkelijker te zien om welke foto’s het 
gaat als de foto vakantieamerika2016 heet, dan 
wanneer de foto DSC_4213.jpg heet. 
Wat veel mensen niet weten, is dat je geen 
programma nodig hebt om je foto’s snel van 
een andere naam te voorzien. Open Windows 
Verkenner en navigeer naar de map waarin de 
foto’s staan die je wilt hernoemen. Selecteer nu 
alle foto’s die je een andere naam wilt geven of 
druk op Ctrl+A als je alle foto’s wilt hernoemen. 

2

3

1

HET ONTDUBBELEN VAN JE FOTO’S SCHEELT JE ECHT EEN BERG WERK.

Druk nu op F2. Je krijgt de mogelijkheid om een 
andere naam in te typen. Alle bestanden die je 
had geselecteerd, worden nu voorzien van die 
naam, plus een cijfer.

TIP 3  
INDELEN OP DATUM
Het is handig om de foto’s in de juiste map 
te zetten. PhotoMove 2.5 is hiervoor een heel 
handig (gratis) programma. Hiermee kun je foto’s 
verplaatsen aan de hand van bijvoorbeeld de 
datum waarop ze genomen zijn. 
Kies je bijvoorbeeld voor Year, Month, Day, dan 
komt een foto van 18 juni 2016 in de map van 
het jaar 2016 binnen, in 2016_06 en daarin weer 
in 2016_06_18. Het uitklapmenu eronder zorgt 
ervoor dat foto’s niet worden gekopieerd als er 
in de doelmap al een foto met dezelfde naam 
bestaat. De overige opties uit dit menu zijn alleen 
beschikbaar in de betaalde versie. 

HERNOEM JE FOTO’S OM VERWARRING TE VOORKOMEN.

MET PHOTOMOVE 2.5 DEEL JE JE FOTO’S HEEL EENVOUDIG IN 

OP BASIS VAN DE DATUM WAAROP ZE GENOMEN ZIJN.

BEGIN!

De belangrijkste tip is misschien 

wel om niet te lang te wachten 

met het verwerken van je foto’s. 

Vakantiegevoel houd je doorgaans 

maar heel eventjes vast. Als je een 

half jaar later nog moet beginnen 

met het verwerken van die berg, 

is de kans groot dat je er geen zin 

meer in hebt. Misschien ben je 

dan zelfs al aan het uitkijken naar 

een nieuwe vakantie. Begin dus 

meteen nadat je terug bent, dan zit 

je nog in de juiste sfeer. Bovendien 

heb je dan straks iets leuks om 

terug te kijken. 
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TIP 4  
SORTEREN OP LOCATIE
Als je op meerdere plekken bent geweest, weet 
je van bepaalde foto’s misschien niet meer waar 
ze genomen zijn. Niet iedere camera slaat de 
locatie van de foto’s op. Smartphones doen dit 
doorgaans wel, tenzij je het anders ingesteld 
hebt.
Er zijn niet zoveel goede (gratis) tools voor 
Windows waarmee je foto’s automatisch kunt 
indelen op basis van locatie. Maar er zíjn wel 
degelijk handige programma’s voor. Een goed 
voorbeeld is GeoSetter. Het werkt kinderlijk 
eenvoudig. In het linkerdeelvenster navigeer je 
naar de foto’s die je wilt doorzoeken. Door te 
klikken op het pictogram Filters geef je aan dat 
je alleen foto’s wilt zien die geotags bevatten 
(oftewel: foto’s waarvan de locatie bekend is). 
Dat scheelt je een berg foto’s (van bijvoor-
beeld je camera) doorzoeken die geen geotags 
hebben. Klik vervolgens op een foto met een 
geotag en je ziet op de wereldkaart precies waar 
deze foto genomen is. 

TIP 5  
OP KLEUR
Datum, tijd, locatie, personen - er zijn duizenden 
manieren waarop je je foto’s kunt sorteren. Maar 
wat dacht je van sorteren op kleur? Dat kan leuk 
zijn als je van plan bent een fotoboek of een colla-
ge te maken en je met bepaalde kleurthema’s wilt 
werken. Dan zou je alle foto’s met een bepaalde 
dominante kleur bij elkaar kunnen zoeken. 
Het programma dat je daarvoor kunt gebruiken 
heet ImageSorter. In ImageSorter navigeer je 
naar de map met je foto’s, waarna ze worden 
ingeladen. Hierna klik je op de knop helemaal 
bovenin met de regenboogkleuren; de foto’s 
worden nu automatisch op kleur gesorteerd. Met 
de Ctrl-toets ingedrukt klik je nu op de foto’s 
binnen een bepaalde kleurgroep waar je iets mee 
wilt gaan doen. Heb je alle foto’s geselecteerd, 
dan sleep je ze naar een map en voilà, je hebt 
alleen de foto’s met de kleuren die je wilt.

TIP 6  
DELEN
Je hebt je foto’s ontdubbeld, hernoemd, gesor-
teerd en in de juiste mappen gezet. Hoe zorg je 
er nu voor dat anderen ook van die foto’s kunnen 
genieten? Je kunt natuurlijk kiezen voor een 
ouderwetse fotoavond, maar er zijn tegenwoor-
dig nog veel meer manieren om foto’s te delen. 
Via het sociale netwerk van Google bijvoorbeeld. 
Je kunt je foto’s heel eenvoudig uploaden op de 
site, waarna Google er een verhaal (story) van 
maakt dat je met anderen kunt delen. Een andere 
goede manier is een map aanmaken in Dropbox 
(2 GB opslagcapaciteit gratis) en die map vervol-
gens delen, zodat je foto’s in de cloud kunnen 
worden bekeken. 

TIP 7  
AFDRUKKEN
Foto’s laten afdrukken is weer helemaal hot! Of 
het nu gaat om een Project Life pagina, losse 

foto’s of een compleet fotoboek via websites als 
www.webprint.nl, www.hema.nl of www.albelli.nl.
Het nadeel van losse foto’s printen om zelf een 
fotoboek te maken, is dat je straks misschien 
duizend ongebruikte foto’s in een schoenendoos 
hebt. Dat is te voorkomen door een draagbare 
printer te kopen. Daarmee print je rechtstreeks 
vanaf bijvoorbeeld je smartphone en kun je 
tijdens het maken van je collage of fotoboek 
besluiten welke foto’s je wilt. De foto’s zijn 
duurder per stuk , maar omdat je selectiever print, 
ben je uiteindelijk minder geld kwijt.

GEEN IDEE WAAR EEN FOTO GENOMEN 

IS? GEOSETTER LAAT HET JE ZIEN.

MET IMAGESORTER SORTEER JE FOTO’S AUTOMATISCH 

OP KLEUR. HANDIG ALS JE EEN COLLAGE WILT MAKEN.

4

5

JE KUNT JE FOTO’S OP VEEL MANIEREN DELEN, 

MAAR DENK WEL AAN JE PRIVACY.

DE CANON SELPHY IS EEN 

IDEAAL APPARAAT VOOR HET 

SELECTIEF AFDRUKKEN VAN 

JE VAKANTIEFOTO’S.
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IN EEN TIK 
EN EEN VEEG
Een fotoboek in 5 kleine stappen
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Dat festival, die zonovergoten middag op het strand of het bezoekje 
aan de dierentuin: je hebt ongetwijfeld een rits foto’s gemaakt van de 
hoogtepunten tijdens de zomer. Laat die mooie herinneringen niet op 
je harde schijf staan, maar maak er een fotoboek van. Kost te veel tijd? 
Niet met deze tips! TEKST EVI MAQUOI

Veel mensen stellen het maken van een 
fotoboek uit, omdat ze denken dat het te 
veel tijd kost. Maar dat hoeft helemaal niet! 
Met een themaboek is de klus ontzettend 

snel geklaard; je hoeft alleen maar de foto’s en 
eventueel tekst toe te voegen. Wil je de vormgeving 
zelf samenstellen? Ook dat kan erg eenvoudig en 
snel!

STAP 1  
KIES HET FORMAAT

Beslis eerst welk formaat je precies wilt. Minialbums 
zijn budgetvriendelijk en handig om mee te nemen, 
een medium of large fotoboek geeft je vakantiefoto’s 
iets meer cachet. Ben je gaan backpacken in Azië 
of heb je een wereldreis gemaakt? Dan is een (X)XL 
album een echte aanrader.

STAP 2  

ONLINE, SOFTWARE OF APP
Zodra je het formaat weet, kun je aan de slag. 
Dat kan op verschillende manieren. Zo kun je een 
fotoboek online samenstellen of gebruikmaken van 
een gratis softwarepakket. Heb je voornamelijk foto’s 
met je smartphone (of tablet) gemaakt, dan kun je in 
een tik en veeg een fotoboek samenstellen met een 
app. Bijvoorbeeld met Albelli Fotoboek of Webprint 
Fotoalbum. Welke methode je ook kiest, je kunt op 
elk ogenblik pauzeren om het fotoboek op een later 
tijdstip af te maken.

STAP 3  
UPLOADEN
Kies een papiersoort (normaal, mat, glanzend of 
hoogglans) en een cover (hard of soft) en upload  
 je vakantiefoto’s. 

STAP 4  

BEWERK JE FOTO’S (OF NIET)
Als je wilt kun je daarna aan de slag met achter-
gronden, cliparts en tekstvakken. Het is ook 
mogelijk om de foto zonder tussenkomst van 
speciale fotobewerkingssoftware te verbeteren. 
Iedere methode heeft immers eenvoudige tools 
om je foto’s wat meer contrast te geven, te 
verscherpen of om te zetten naar zwart-wit.

STAP 5  
BESTEL
Tevreden? Enkele dagen nadat je op de bestel-
knop getikt hebt, mag je het fotoboek in de 
brievenbus verwachten. 

MOBILEPRINT

Ben je gek op Instagram? Maak dan eens 

gebruik van #mobileprint van de Hema. Je 

maakt een selectie van je favoriete foto’s van 

Instagram en kunt die laten afdrukken in 

polaroid-formaat. Voor 30 foto’s betaal je maar 

7,50 euro! Je krijgt ze thuisgestuurd in een 

kartonnen doosje. 

 

Zelfs met je smartphone 

is het kinderspel om een 

fotoboek samen te stellen.

EEN FOTOBOEK 

MAKEN IS HELEMAAL 

GEEN TIJDROVENDE 

KLUS.
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LEGPUZZEL
Leg alle woorden op de juiste plaats in het diagram.

8

3

R O M I G
6

5

2 4

1

9

7

Legpuzzel
Leg alle woorden op de juiste plaats in het diagram.

A L S I E L
F E E S T E N A
G E R K N
A N IJ S T IJ D
N A A L D I
G U E E N

T R O M I G
E R O M O
E E N G E R D
I N E E
K E U K E N L A
E U F A N T A S I E

K N A P W A N G A L N
A E R I A F T A N D S

M O L E N O F F E R A L
N T A M T T O F F E E

W E E R A K E L E I E D
E I O N A E K O E L T E

D R A S I N S T U I F R
L I E S N O C E A A N
IJ C T L E U G N
K R O P S L A N E T F O U T

fotografe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
AAL 
EGO 
END 
ENT 
FEL 
IEL 
ION 
REL 
TAM

4
DRAS 
EMOE 
EROM 
INKT 
KNAP 
MENU 
NAAR 
WANG 
WEER

5
AROMA 
GEEUW 
IJSTIJD 
MOLEN 
NAALD 
NIETS 
OFFER 
ROMIG 
SLAAF 
SLEDE 
TRANT

6
AFGANG 
AKELEI 
ENGERD 
KASSLA 
KOELTE 
LEUNEN 
OCEAAN 

REIKEN 
RISICO 
TOFFEE

7
AFGIFTE 
AFTANDS 
FEESTEN 
INSTUIF 
KROPSLA 
LANDING 
NETFOUT 
STRIJDER 
TIKFOUT

8
FANTASIE 
KEUKENLA 
LEENAUTO 
ONEERLIJK

3
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WAAR WORD JIJ 
BLIJ VAN? 

MAAK EEN LIJSTJE VAN AL JE TOEKOMSTIGE DROMEN EN DOELEN

Lijstjes maken het leven een stukje 
makkelijker en overzichtelijker. Vaak 
maken we lijstjes van dingen die 
moeten, maar waarom niet een keer 
een lijstje maken van dingen die we 
leuk vinden of dingen die we graag 
willen doen? Denk aan: steden die 
je wilt bezoeken, reizen die je wilt 
maken, boeken die je wilt lezen of 

lijstjes met mooie quotes. Dat soort 
lijstjes zeggen veel over wie je bent 
en wat jij belangrijk vindt in het 
leven. Je wordt je bewust van je 
dromen en doelen, wat je leuk vindt 
en waar je naartoe wilt. 
En door je dromen en doelen op te 
schrijven, is de kans groter dat ze 
daadwerkelijk uitkomen!

Parijs
Lissabon

Vakantie is het ultieme moment om je dromen op te schrij-
ven. Terwijl je lekker ontspannen in je hangmat, aan de rand 
van het zwembad of op het strand ligt, komt de inspiratie 
vanzelf! TEKST MEREL JEGEN
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Zo beveilig je je huis tijdens je vakantie
HOUD DE DIEF!

De vakantieperiode is het hoogsei-
zoen voor dieven en inbrekers. Ze 
weten vaak op slinkse manieren te 
achterhalen of je wel of niet thuis 
bent. Gelukkig kun jij ze met een 
aantal voorzorgsmaatregelen, zowel 
online als offline, te slim af zijn.
TEKST MISCHA COSTER 
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TIP 1  
ZICHTBAARHEID

Zorg ervoor dat de buren je huis goed kunnen zien. 
Wellicht moet je die heg in de voortuin even wat lager 

knippen en buiten een lampje installeren dat automatisch aan 
gaat als het donker wordt.

Als je je luxaflex vanwege de warmte dichtdoet tijdens je 
vakantie, doe dit dan al een week voordat je weggaat. 

Zodoende zullen nieuwsgierigen dit zien als ‘normaal gedrag’.
Zorg ervoor dat waardevolle spullen altijd uit het zicht 
liggen.
Zet het volume van je telefoon of antwoordapparaat uit 
of heel laag. Dit zorgt ervoor dat inbrekers niet via een 

‘telefoontest’ kunnen horen of je thuis bent.
Gebruik geen automatische (willekeurig getimede) 
lichten. Dieven weten inmiddels echt wel dat die dingen 

gebruikt worden en hebben andere manieren om te checken 
of de wisselingen in de lampen echt zijn: ze luisteren naar 
voetstappen en kijken naar schaduwpatronen van lopende 
mensen. Ontbreken die consistent, dan is het niet moeilijk om 
te raden dat er niemand thuis is. Bovendien verminder je door 
het niet gebruiken van automatische lampen het risico op 
kortsluiting en de mogelijke gevolgen daarvan. Gewoon je huis 
donker houden. Het is licht genoeg in de zomermaanden.

Een van de trucs die dieven graag gebruiken, is het 
checken van bagagelabels op Schiphol. Vul daarom nooit 

al je gegevens in op een bagagelabel dat aan je koffer hangt, 
maar stop een briefje met je gegevens in je koffer. 

TIP 2  
CONTROLE

Vraag buren die je vertrouwt om je huis in bewoonde 
staat te houden; geen pakketjes op de stoep en 

stapels post achter de deur.
Vraag een goede vriend(in) om één of twee keer 
langs te komen om je huis te controleren. Dit 

kan uiteraard ook weer een van de buren zijn.

TIP 3  
TOEGANG

Vergeet niet je ramen op slot te doen, 
als dat kan.
Als je je auto thuis laat: goed op slot, ook het 
handschoenenkastje. Laat niet alles open staan met een 

briefje ‘geen buit aanwezig’ in de auto, want de kans is groot 
dat de dief de auto aan je adres kan koppelen en zodoende 
toch kan zien dat je weg bent.

TIP 4  
BEVEILIGING

Verberg al je waardevolle spullen op een onopvallende, 
niet voor de hand liggende plek. En onthoud zelf waar je 

ze hebt verstopt, dat is handig voor als je weer thuiskomt. 
Zet je modem en/of router uit als je een verborgen 
draadloos netwerk (SSID) hebt. Als je draadloze netwerk 

zichtbaar is, zorg er dan voor dat je goede beveiliging gebruikt 
(WPA/WPA2-encryptie).

Verander de code van je alarm en eventueel je kluis. 
Zorg wel dat je buur of goede vriend(in) deze code heeft 

om binnen te kunnen komen.

TIP 5  
ZAKEN DIE DOOR MOETEN GAAN

Maak een back-up van je computerbestanden. Zet deze 
op een externe drive en laat deze (uiteraard beveiligd 

met encryptie) achter bij een vertrouwd persoon. Of nog 
beter, maak een online back-up met een dienst zoals KPN 
Backup of Mozy.

Maak kopieën van je creditcards, paspoorten en andere 
waardevolle zaken en geef die aan een zeer betrouwbaar 

persoon die niet op vakantie is. Zo kan er actie worden onderno-
men, mochten je waardevolle spullen op vakantie gestolen 
worden.

Schaf een UPS (ononderbreekbare krachtbron) aan voor 
die ene computer die moet blijven draaien tijdens je 

afwezigheid.

TIP 6  
INFORMATIEBEVEILIGING

Versleutel (encrypt) je gegevens als je een laptop 
meeneemt. Een goed programma hiervoor is bijvoor-

beeld TrueCrypt.
Zorg ervoor dat je in je e-mailprogramma instelt dat je 
beveiligd je e-mail kunt ophalen. Gebruik hiervoor 

bijvoorbeeld SPOP en secure SMTP, indien je provider dit 
ondersteunt.

Versnipper vertrouwelijke informatie die nog thuis in de 
papierbak ligt.
Zorg ervoor dat alle vuilnisbakken buitenshuis leeg zijn; 
deze zijn extreem waardevol voor bijvoorbeeld 

identiteitsdieven.
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Bewaar je papieren, (pin)passen 
en geld zo dicht mogelijk 
tegen je lichaam aan. Gebruik 
je rugzak alleen voor zaken als 

reisgidsen, kaarten en andere dingen 
die je wel nodig hebt, maar waar je 
prima zonder zou kunnen. Wij raden aan 

KEEP IT SAFE!
Zo zijn je waardevolle spullen veilig

Je wilt je reis niet laten 
verpesten door het kwijt-
raken van waardevolle 
spullen en geld. Deze tips 
helpen je om je spullen 
veilig te bewaren. 

om je waardevolle spullen in een klein 
heuptasje onder je kleren te dragen. 
Als je alleen briefgeld meeneemt, kun 
je gebruik maken van een riem met 
een speciaal vak voor briefgeld. Ben je 
geen liefhebber van heuptasjes, berg je 
spullen dan op z’n minst op achter een 

rits of knoop. En als je wordt overvallen? 
Zorg dat je een oude portemonnee bij je 
hebt met daarin wat verlopen bankpas-
sen en losgeld en stop die in je rugzak. 
Als je staande wordt gehouden door 
lugubere types gooi je de portemonnee 
op de grond en zet je het op een rennen!
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****
TIP 1  

Zorg ervoor dat niemand in de rij achter je kan zien hoe 
jij je pincode intypt. 

TIP 2  
Vraag in winkels om een pinbon en neem deze mee.

TIP 3  
Let op je omgeving. Als de pinautomaat in een slecht 
verlicht gebied of uit het zicht staat, ga dan op zoek naar 
een andere pinautomaat.

Pinnen op vakantie ? Zo doe je dat veilig
Doordat je pinpas of creditcard direct verbonden 
is met je bankrekening, is het van belang om 
deze zo veilig mogelijk te bewaren. Visa geeft 
deze tips aan reizigers met een creditcard.

TIP 4  
Ga niet je geld tellen terwijl je voor de pinautomaat staat.

TIP 5  
Als je gebruikmaakt van een indoor pinautomaat waar je 
alleen binnen kunt komen met behulp van je pas, zorg er dan 
voor dat er geen onbekenden met je mee naar binnen glippen.

TIP 6  
Als je gebruikmaakt van een drive-through pinautomaat, doe 
de deuren van je auto dan op slot en laat de motor niet draai-
en terwijl je de auto uitstapt.

TIP 7  
Raak je je pas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met je bank of creditcardbedrijf.
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WAT IS HET GOE DKOOPST?
1 bestemming, 4 manieren

VLIEGTUIG € 96,25 P.P. 

Reistijd  
Heen:   1,5 uur, 21:25-22:55 uur

Terug:   1,5 uur, 19:30-21:00 uur

Lunch:  n.v.t.

Tickets:   van Amsterdam 

Schiphol naar Berlijn 

Schönefeld 

€ 359,48 (via easyjet.nl 

en alleen handbagage, 

extra koffer = € 30,- p.p.)

Transfer:   trein van station Berlin 

Schönefeld Flughafen 

naar centrum: tweemaal 

per uur. Tijd van vlieg-

veld naar Berlin Haupt-

bahnhof: 28 minuten, 

daarna 15 minuten naar 

het centrum. Prijs ticket 

enkele reis € 3,20 (x 

4 personen = € 12,80. 

Retour = € 25,60).

Totaal: € 385,08 / € 96,25 p.p. 

BUS € 108,90 P.P.

Reistijd
Heen:  10 uur, vertrek: 23:15 uur 

Terug:  9,5 uur, vertrek: 20:00 uur 

Lunch & 

diner:   brood, beleg en 

drinken mee: € 50 heen 

en terug

Tickets:    € 340,- + administratie-

kosten € 20,- = totaal 

€ 420,- (via www.

eurolines.nl) 

Transfer:    van metrostation U 

Kaiserdamm (Berlin) 

naar hotel is 23 

minuten. Prijs van een 

ticket voor een enkele 

reis is € 3,20 (x 4 perso-

nen = € 12,80. Retour = 

€ 25,60).

Totaal:  € 435,60 / € 108,90 p.p.

TREIN € 132,- P.P.

Reistijd
Heen:   6:21 uur, 0 x overstappen 

Terug:  6:08 uur, 1 x overstappen

Lunch:  brood, beleg en drinken mee, heen en terug:  € 

25,- 

Tickets:   heen = € 236,-, terug = € 267,-, totaal = € 503,-

Transfer:  van het Berlin Hauptbahnhof rijdt er in 15 

minuten een (forensen)trein naar het hotel. 

Prijs van een ticket voor een enkele reis is € 

3,20 (x 4 personen = € 12,80. Retour = € 25,60).

Totaal: € 528,- / € 132,- per persoon

AUTO € 84,25 P.P..

Reistijd  

Heen:   6 tot 8 uur

Terug:  6 tot 8 uur 

Lunch:   brood, beleg en drinken mee, heen en 

terug: € 25,-

Benzine:    op basis van verbruik 1 op 14, € 1,45 

per liter = € 135,50 retour

Extra:   Berlijn heeft sinds 1 januari 2008 een 

milieuzone ingevoerd: alle auto’s die 

het centrum van Berlijn in willen, 

hebben een sticker nodig die € 12,50 

kost.

Parkeren:  de meeste hotels in Berlijn bieden 

parkeerplaatsen aan. Vaak zijn deze 

bewaakt en betaal je rond de € 15,- 

per dag. Bij ons hotel in het centrum 

kost het € 23,- per dag: 7 x 23 = € 

161,-. Vanzelfsprekend zijn parkeer-

plaatsen in het centrum duurder dan 

buiten het centrum.

Totaal:  € 337,- / € 84,25 p.p.

BERLIJN 
Mohrenstrasse 30, Mitte, 10117 

(Hilton Hotel centrum Berlijn)

Periode:  één week: 1 t/m 8 augustus 

Personen:  vier volwassenen

Bagage:  handbagage

Kilometers:  654 km

Boeken:  twee maanden van tevoren

BESTEMMING

112

Infographic Wat is het goedkoopst (TS).indd   112 15-06-16   11:31



WAT IS HET GOE DKOOPST?
1 bestemming, 4 manieren

Uiteraard zijn er goedkopere tickets te 

vinden, maar voor de eenduidigheid hebben 

we alle tickets op dezelfde datum, voor vier 

personen en in het hoogseizoen geboekt. 

We zijn niet op aanbiedingen afgegaan. 

Vliegtickets zijn er ook al v.a. € 65,- retour, 

treintickets v.a. € 70,- retour en bustickets 

v.a. € 54,- retour, indien je flexibeler bent in 

je vakantiedata.

GOEDKOPER

GELD & BUDGET
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DRUK ZIJN IS 
VOOR SUKKELSVOOR SUKKELS
Iedere dag vrije tijd? Zo doe je dat!
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TIP 1  
WERK NIET MEER DAN 8 UUR PER DAG
Acht uur per dag werken moet genoeg zijn, als je maar goed 
plant. Je kunt iedere vrijdag een planning maken voor de 
komende week. Verdeel je werkzaamheden in blokken van 
bijvoorbeeld vijftien minuten. Plan ook je reistijd en de lunch. 
Waarom lunch ook onder werktijd valt? That’s where the 
magic happens! In deze drie kwartier heb je soms de beste 
ingevingen. Ook wandelen tijdens je lunch is goed voor je 
creativiteit. 

TIP 2  
NEEM NIET TEVEEL HOOI OP JE VORK
Vind je het lastig om ‘nee’ te verkopen? Dan loop je ook het 
risico om teveel hooi op je vork te nemen. Wees je hiervan 
bewust en kijk eens goed naar je beschikbare tijd. Als je te veel 
opdrachten tegelijkertijd aanneemt, gaat dat ten koste van de 
kwaliteit van je werk. Probeer daarom eens wat vaker nee te 
zeggen tegen collega’s of opdrachtgevers, of besteed werk uit.

8X MEER UIT JE DAG
Het druk hebben is een keuze. Deze acht tips helpen je om meer uit je dag 

te halen. 

   

Eat that frog: doe taken waar je het meest tegenop ziet als eerst, 

dan is de rest een eitje!

    

Stop met multitasken. Je kunt beter een taak goed uitvoeren dan 

met honderd dingen tegelijk bezig zijn en uiteindelijk niets helemaal 

af hebben.

   

Maak een to-do-list. Op deze manier maak je je hoofd leeg en kun je 

je volledig concentreren op de taak die af moet.

   

Rooster tijd in om aan bepaalde taken te werken. Op die manier 

kunnen mensen geen andere afspraken met je inplannen en kun je  

ongestoord doorwerken. 

   

Download een self-control-app. In zo’n app kun je invoeren welke 

websites je geneigd bent te bezoeken als afleiding en ze voor een  

bepaalde tijd blokkeren.

   

Leg je telefoon weg. Of je nu kijkt of niet, iedere keer dat je telefoon 

afgaat, word je even uit je concentratie gehaald.

   

Las regelmatig een pauze in. Pauzes helpen om je creativiteit te 

stimuleren en zorgen voor een goed humeur.

   

Plan tijd in voor lichaamsbeweging. Een rondje hardlopen of naar de 

sportschool gaan voordat je gaat werken, zorgt ervoor dat je je de 

hele dag beter kunt concentreren.

Het fijne aan vakantie is dat je iedere 
ochtend wakker wordt met 24 gloed-
nieuwe uren, die je helemaal zelf kunt 
invullen. Geen werk, geen to-do-lijst-
jes en geen afspraken. Reizen geeft 
voor veel mensen het ultieme gevoel 
van vrijheid. Hoe mooi zou het zijn 
als je dit gevoel na je vakantie zou 
kunnen vasthouden? Met deze tips 
creëer je iedere dag vrije tijd. 
TEKST MARTIJN BLOKSMA & MEREL JEGEN. BRON SOCHICKEN

TIP 3  
BEKIJK WELKE VERPLICHTINGEN 
JE AANGAAT
Het is goed om eens stil te staan bij de verplichtingen die 
je aangaat. Krijg je een op het eerste gezicht hele toffe 
opdracht? Kijk dan ook eens wat je daarvoor allemaal moet 
laten. Heb je bijvoorbeeld veel reistijd of heb je door deze klus 
minder tijd voor andere werkzaamheden die belangrijk zijn? 

TIP 4  
PLAN JE DAGEN NIET 
HELEMAAL VOL
Op je werk zijn er altijd klusjes, telefoontjes of mails die ‘even’ 
tussendoor komen. Plan per werkdag daarom maximaal vijf uur 
werk in. Dan heb je drie uur speling voor dat soort onverwach-
te zaken.

TIP 5  
BATCH TAKEN
Door te batchen hoef je een activiteit maar een keer op te 
starten en dat scheelt een heleboel tijd. Een handige app 
daarvoor is Omnifocus. Daarmee kun je taken een context 
meegeven. Bijvoorbeeld: Je moet nog een klant bellen, 
de context is: telefoon. Ook die leverancier verwacht nog 
een telefoontje, context: telefoon. En een collega verwacht 
antwoord op zijn mail, de context is: computer. De app herin-
nert je dat je de klant en de leverancier het beste na elkaar 
kunt bellen. 
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EEN NIEUW 
BEGINBEGIN
Zo maak je je dromen waar 
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WELKOM THUIS

Vakantie is een moment van reflectie en 
bezinning. Je hebt de rust en de ruimte om 
na te denken over je dromen, wensen en 
verlangens. Eenmaal thuis verval je echter 
vaak alweer snel in je oude ritme en patro-
nen. Zonde! Lees hier wat je kunt doen om 
je dromen werkelijkheid te laten worden.
TEKST JASPER JOBSE

Tijdens een wandeling door 
de bergen of met je voeten 
in het zand, kun je weer 
even helemaal tot jezelf 

komen en na denken over wat je 
allemaal nog zou willen doen. Ieder-
een heeft wel een wens, een verlan-
gen of op zijn minst een onbedui-
dend gevoel dat je iets in de wereld 
wilt zetten. Maar veel mensen geven 
geen gehoor aan die droom, want:

Geloof dat het kan
Bewijzen dat je iets niet kunt, 
brengt je niet meer dan je gelijk. 
Het is veel leuker om te bewijzen 
dat het wél kan. Zelfs als je een doel 
niet haalt of een verlangen niet 
verwezenlijkt, is het streven ernaar 
al bevredigend.
Ooit dachten we dat de aarde plat 
was, nu denken we dat hij rond is. 
En met dat denkbeeld kunnen we 
prima uit de voeten. Maar het is 

Geen tijd

Geen geld

Geen ervaring

Er zijn al genoeg …

Wie ben ik om …

Mijn ouders zeiden …

Ik kan niet …

Dat zit niet in mijn genen

Ik heb de moed niet

 Ik kan het niet alleen 

(en om hulp vragen 

doe je niet)

STAPPENPLAN
Stel: je hebt iets in je hoofd. Wat moet je wel en niet doen?

STAP 1  
Neem jezelf serieus
Neem je wens of je onderbuikgevoel serieus. Het is jouw leven 
en van niemand anders.

STAP 2  

Laat het fruit rijpen
Houd vooral je mond. Prille ideeën aan mensen vertellen, is 
ideeënmoord. Mensen om je heen hebben jouw verlangen niet 
en zullen meteen praktisch gaan denken. Ze zullen misschien 
zeggen dat het niet kan en ze krijgen in dit stadium gelijk 
want jij kunt het nog niet weerleggen. Niet doen dus. 

STAP 3  
Vergaar informatie
Lees, kijk en bevraag mensen die jou informatie kunnen 
geven. Kortom: verdiep je in dat wat jij denkt dat een bij  dra-
ge levert aan je plan. Dat hoeft niet te betekenen dat je gaat 
studeren. Verzamel wat je nodig hebt en blijf het idee voor je 
houden.

STAP 4  
Deel je idee
Als je een idee in je hoofd voldoende ruimte geeft, ontwikkelt 
het zich vanzelf. Net zo lang tot het op eigen benen kan staan 
en eruit wil. Op dat moment kies je de juiste mensen om het 
mee te delen. Vertel je idee aan mensen die ervoor openstaan, 
mensen van wie je weet dat ze je niet laten vallen bij ongerief.

STAP 5  
Ontvang feedback
Van je eerste deelgenoten krijg je feedback. Emotionele 
feedback (zuchten ze, juichen ze, krijg je de volle aandacht?) 
en praktische feedback. Komen ze met namen van mensen die 
je kunnen helpen of laten ze je opnemen? De feedback laat je 
rijpen en rondzingen in je hoofd. Neem ook hiervoor de tijd.

STAP 6  
Zoek de balans
De cyclus van vertellen en rijpen kun je nu herhalen. Door 
er meer en meer over te gaan praten. Eerst met iets minder 
goede vrienden, later met Jan en alleman. Net zo lang tot er 
een balans ontstaat tussen jouw wens en de werkelijkheid. Je 
wens wordt sterker en raakt meer en meer geworteld in de 
echte wereld. Tot je zo ver bent dat je het kunt doen, of terug 
kijkt en ziet dat je het voor elkaar hebt gekregen.

niet meer dan een denkbeeld (wist 
je dat de aarde niet rond maar 
ovaal is - hij dijt iets uit door het 
draaien). Zo’n denkbeeld bepaalt 
wat mensen doen. De gedachte dat 
de aarde plat was, had een grote 
impact, omdat mensen bang waren 
om eraf te vallen. Om die reden was 
Columbus in zijn tijd zo’n held; hij 
geloofde dat hij aan de andere kant 
van de zee land zou vinden en voer 
met zijn schepen tot voorbij het 
punt waarvan men dacht dat je van 
de planeet zou vallen. 
De gebroeders Wright geloofden 
in vliegen. En zo kun jij ook geloven 
in iets, of het nu klein of groot is. 
Om iets voor elkaar te krijgen moet 
je geloven dat het kan. Heb je dat 
geloof niet, begin dan niet. Als jij 
gelooft dat je een boek kunt schrij-
ven, dan is dat voldoende. Heel veel 
mislukt ook omdat mensen denken 
dat ze direct aan de slag moeten. 
Dat is een overtuiging die je flink 
parten kan spelen. Sommige dingen 
hebben gewoon tijd nodig.
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MEGASTEDEN
Steeds maar groter
Elke dag verhuizen 180.000 mensen naar een verstedelijkt gebied. Als dat Tokio is, kun 
je rekenen op zeer efficiënte metro’s. Kies je voor Mumbai, dan weet je zeker dat bijna 
altijd de juiste lunch bij je wordt bezorgd.

DE 10.000.000 
CLUB 
Er bestaan meerdere definities van 
een megastad, maar de meeste 
mensen hebben het dan over 
een stad met minstens 10 miljoen 
inwoners. 

1 TOILET 
PER 600

Ongeveer zestig procent van de 
inwoners van Mumbai leeft in 
sloppenwijken. Een toilet wordt 
daar gedeeld door ca. 600 mensen 
(andere schattingen gaan zelfs uit 
van één toilet per 800 mensen).

108
    KETENS
Als we allemaal (we zijn met 
ongeveer 7,4 miljard mensen momen-
teel) net zo ruim zouden leven als de 
mensen in Alaska, dan hadden we 
108 planeten Aarde nodig om plek te 
hebben voor iedereen.

HELL IS OTHER 
PEOPLE
Deze uitspraak wordt toegeschreven 
aan Jean-Paul Sartre. En nu is 
er de Hell is other people-app; 
volg daarmee de check-ins van 
je vrienden op FourSquare – om 
ze te vermijden! Helaas, aldus de 
bedenker van dit anti-socialmedia- 
experiment, werkt de app alleen als 
je vrienden inchecken.

TWEEMAAL
Als je forensen meetelt, verdubbelt de bevolking van Manhattan (New 
York) elke dag in omvang. Vóór de spits telt de stad zo’n 1,5 miljoen mensen 
(voornamelijk inwoners van Manhattan), na 9 uur zijn dat er ruim 3 miljoen.

2099
Mega-City One behoort tot de 
fictieve wereld van stripheld Judge 
Dredd. Deze stad strekt zich in 
sommige versies uit van Florida in de 
VS tot Quebec in Canada. De bevolk-
ing telt in 2099 ruim 800 miljoen 
zielen (maar vijf jaar later wordt de 
helft van de inwoners weggevaagd 
door een nucleaire aanval). 

sommige versies uit van Florida in de 
VS tot Quebec in Canada. De bevolk-
ing telt in 2099 ruim 800 miljoen 
zielen (maar vijf jaar later wordt de 
helft van de inwoners weggevaagd 
door een nucleaire aanval). 

je rekenen op zeer efficiënte metro’s. Kies je voor Mumbai, dan weet je zeker dat bijna 

MAAL 20992099
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MEGASTEDEN
Steeds maar groter 50.000

BUREN
Het volgepakte Mega-City One 
herbergt monstrueuze appartements-
gebouwen die elk ruimte bieden aan 
50.000 bewoners.

1 NIEUW-ZEELAND
Als het menselijk ras dezelfde bevolk-
ingsdichtheid kende als Manhattan, 
in New York, dan zouden we met z’n 
allen in Nieuw-Zeeland passen.

1955
Tokio heeft al sinds 1955 ‘oshiya’ 
(‘duwers’) in dienst om forensen in 
overvolle metro’s te persen.

ÉÉN MINUUT VERTRAGING
De Japanse stad Tokio heeft één van de grootste trein- en metronetwerken 
ter wereld. Hoewel daar elke dag zo’n 24 miljoen mensen 
gebruik van maken, is de efficiëncy zo hoog 
dat zelfs een vertraging van een minuut 
reden is om excuses te maken via het 
publieke omroepsysteem. 

VIJF
MEEST LEEFBARE 
STEDEN
Onder de vijf meest leefbare steden 
in 2013 is er geen één die meer dan 
vijf miljoen inwoners heeft.
1  Melbourne, Australië: 4,35 miljoen
2  Wenen, Oostenrijk: 1,73 miljoen
3  Vancouver, Canada: 2,41 miljoen
4  Toronto, Canada: 2,79 miljoen
5  Calgary, Canada: 1,15 miljoen

1975: Mexico City in Mexico, New 
York in de VS en Tokio in Japan zijn 
de enige megasteden op aarde.
2013: Er zijn ruwweg twintig 
megasteden, schattingen variëren.
2025: De wereld heeft waarschijnlijk 
tussen de 25 en 37 megasteden.

7 AZIATISCH
Experts voorspellen dat in 
2025 slechts vier van ’s werelds 
megasteden in Noord-Amerika 
of Europa zullen liggen. De zeven 
grootste steden naar inwonertal 
zullen allemaal Aziatisch zijn: 
Tokio (Japan), Mumbai (India), 
Shanghai (China), Beijng (China), 
Delhi (India), Calcutta (India) en 
Dhaka (Bangladesh).

WARME 
LUNCHES
Elke dag leveren ongeveer 5.000 
koeriers (‘dabba wallah’) persoonlijk 
200.000 warme lunches af rond 
de stad Mumbai, in India. Hoewel 
het systeem in 100 jaar nauwelijks 
is veranderd, is de ‘success rate’ 
(volgens een dabba wallah) zo hoog 
dat slechts één op de 16 miljoen 
lunches verkeerd wordt bezorgd of 
zoekraakt.
lunches verkeerd wordt bezorgd of 
zoekraakt.
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SUDOKU
9

8 5 1 2

5 6 8 9

7 3 6 4

9 4 2

5

4 5 8 2

2 6 7 8 1

7 6

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

371 962 485
894 753 162
526 418 397
753 691 248
948 325 671
612 874 953
435 189 726
269 537 814
187 246 539

3 7 4

4 2 5

1 9 7

7 6 4 3

9 3

6

2 4 5 7

3 9 6

5 1 9

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
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352 769 418
684 125 739
197 348 265
576 483 192
928 571 346
431 692 857
269 834 571
813 957 624
745 216 983

2 7

1 8 6

9 2 7 1

4 3 9

5 6 7 4

6 8 9

9 3 2

6 5

3 7

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

643 951 287
751 832 649
982 764 513
439 587 126
825 196 734
167 243 895
518 479 362
296 315 478
374 628 951

Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van 3 x 3 vakjes 
de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

3
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WHAT 
THE 

HACK?
7 tips voor ultiem 

ontstressen

Vermoeidheid of stress na een 
vakantie komt vaak voor . De overgang van 
het relaxte vakantiegevoel naar een druk-

ke werkweek is dan te groot. Gelukkig 
kun je iets doen om te ontstressen. 

Wat dat is, lees je hier.
TEKST JANINE STERENBORG 
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TIP 1  
HACK JE WERK
Werk is een stressfactor in het leven van velen. 
Stel je grenzen, zorg dat je weet wat je taken 
zijn en maak vooral niet standaard overuren. 
In verschillende branches wordt het maken 
van lange werkdagen als de norm gezien. Dit 
zorgt echter niet voor meer productiviteit. In 
tegendeel: je focus wordt er een stuk minder 
van, waardoor je niet meer of zelfs minder, 
presteert dan iemand die een gezond aantal 
uren werkt. Mensen die fysieke arbeid verrich-
ten, hebben gemiddeld acht uur productieve 

A
ls je wilt ontstressen, is het belangrijk 
om eerst de oorzaak van jouw stress 
vast te stellen. De meest voorkomen-
de oorzaken zijn onder te verdelen in 

twee categorieën: belastende omstandigheden 
en persoonlijke eigenschappen. Belastende 
omstandigheden zijn de omgevingsfactoren en 
persoonlijke eigenschappen de manier waarop 
je met situaties omgaat. Vraag je ook af: is dit 
daadwerkelijk een belastende omstandigheid, 
of zorgt een persoonlijke eigenschap zoals 
perfectionisme, pessimisme of onzekerheid 
ervoor dat ik een omstandigheid als belastend 
zie? Hoe de kruisbestuiving tussen deze twee 
categorieën kan werken, wordt duidelijk in 
onderstaande tips.

tijd per dag, terwijl kenniswerkers na zes uur 
al uitgeblust zijn.

TIP 2  
HACK JE WERKLOCATIE
Iedere keer dat je gestoord wordt tijdens je werk, 
kost het je tijd om weer in je flow te komen. Ook 
een stressfactor. Werk je op kantoor, maar moet 
je écht iets afronden? Ga dan een paar uur of 
een hele dag, ergens anders werken. Op een 
flexwerklocatie of in een (rustig) café. Telefoon 
uit, mail uit en aan de slag maar! Vergeet niet je 
koptelefoon mee te nemen. Luister naar muziek 
of geluid waar je productief van wordt.

TIP 3  
HACK DE BALANS TUSSEN 
WERK EN PRIVÉ
Stress wordt ook veroorzaakt door gedachten 
aan dingen die je nog moet doen. Hoe vaak denk 
je in je vrije tijd aan wat je nog moet doen op je 
werk en op je werk aan die leuke momenten die 
je in je vrije tijd hebt beleefd? Dan is het tijd voor 
een meer duidelijke scheiding. Dit kun je realise-
ren door bijvoorbeeld een betrouwbaar systeem 
in te voeren. Of juist door je leven zo in te richten 
dat werk en vrije tijd hetzelfde zijn.

TIP 4  
HACK JE SLAAP
Stress kan een gevolg zijn van slecht slapen. 
Slecht slapen kan echter ook een gevolg zijn 
van stress. Doorbreek deze vicieuze cirkel door 
te zorgen dat je goed slaapt. Hoe doe je dat? 
Elimineer de oorzaken van slecht slapen. Een 
dagelijkse routine helpt je om ’s avonds in slaap 
te kunnen vallen.

TIP 5  
HACK JE VERWACHTINGEN
Stress kan ook een gevolg zijn van te hoge 
verwachtingen. Door te hoge eisen aan het leven 
te stellen, word je gespannen als een situatie 
niet aan die verwachtingen voldoet. De oplos-
sing: pas je verwachtingen aan. Ook kun je te 
hoge verwachtingen hebben van jezelf, oftewel: 
perfectionistisch zijn. Stel je grenzen bij. Good 
enough is the new perfect!

TIP 6  
HACK JE VOEDING
Als je gespannen bent, heeft dat vaak invloed op 
je eetpatroon. Veel mensen gaan juist te veel of 
te weinig eten, of grijpen naar zoetigheid of vette 
happen. Terwijl gezonde voeding juist een goede 
invloed kan hebben op je stressniveau. Gezond 
en met mate is natuurlijk altijd het devies, maar 
bepaalde etenswaren kunnen juist een stressre-
ducerend effect hebben als je ze in je eetpatroon 
opneemt: kalkoen, spinazie, zalm, noten en 
zaden, havermout, citrusvruchten, zoete aardap-
pelen en wortelen. Het belangrijkste: wees je 
bewust van je voeding. 

TIP 7  
ONTSPAN
Te veel veranderingen in één keer kunnen ook 
stress veroorzaken. Zorg ervoor dat je niet teveel 
dingen te gelijk wilt veranderen. Begin met één 
ding dat je anders of beter zou willen doen en 
bouw het langzaam op. En vergeet niet om af en 
toe te ontspannen en tijd te nemen voor jezelf 
om je energielevel op peil te houden!
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OPLOSSINGEN

GRENSVER-
LEGGEND 

VOGEL

OPROER
 

VOUW

KOEK 

LANG 
AANHOUDEND

PLAATS IN DE 
VERENIGDE 

STATEN

TWEEWIELIG 
VOERTUIG

STIJF
 

RUND

RIMPEL 
OP HET 

VOORHOOFD
3

BLOEM 

EUR. 
HOOFDSTAD 7

IEDEREEN 

ONDERZOEKS-
INSTITUUT

SLAGADER
 

GEUR 2

LOKSPIJS

9

KATHOLIEK
 

ZUURDEEG

LAND IN AZIË
 

DURF

HUISBE-
DIENDE 

EUROPESE 
VROUW 5

SPECERIJ
 

ZEER

SPIL
 

ANTIEK

EUR. BIZON
 

BONJE

GRIEKSE 
LETTER

BEDRIJF 
VAN EEN 

TONEELSTUK

ROER
 

DRIETAL

BALLETROKJE

4

NIETS UIT-
GEZONDERD NOBEL

DRAB
 

GETAL

LEVENSLUCHT

MET HET 
BEDOELDE 

EFFEN 6

KOLOM
 

PEUTER

LIDWOORD
 

PLUS

NAAR BUITEN ZONDER 
INHOUD

8

VERRICHTEN DEEL VAN EEN 
AANRECHT

1

Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

B R K M K S F
P A P E G A A I A S T E R
A L L E N A O R T A O

T N O R O O M S I R A N
B O D E D I L L E A S

G R I E K S E O E R O S
E S T U U R F U O

A K T E P R U T A D E M
E R M E E Z U I L D E

U N I E R U I T L E E G
D O E N K E U K E N L A

kofferset

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  2 3 4 5 6  7

8   9

 10 11 12  
13  14

 15 16  
17 18  19  20

21 22   23 24

25  26 27  28

 29  
30  31  32 33

34 35   36

37  38 39 40  41

 42 43  
44  45

 46 47  
48   49

 50  

horizontaal
2 huldeblijk 8 deel van een opera 9 stok 10 roofdier 13 zin 14 oude naam van 
Indonesië 15 beginselleer 17 dreumes 19 dicht op elkaar 20 schuif 21 stuurin-
richting 23 eenduizendste kilo 25 afloop 26 hertensoort 28 beet 29 indianen-
hoofddeksel 30 wortelkluit 31 Verenigde Staten 32 ontkenning 34 kraaiach-
tige vogel 36 kerel 37 kiem 38 karakteristieke geur 41 lidwoord 
42 hoogtegrens 44 muziekstuk 45 zot 46 opinie 48 godsdienstige handeling 
49 eb of vloed 50 pienter.

verticaal
1 openstaande betrekking 2 proteïne 3 anti-insectengaas 4 nuchtere be-
stuurder 5 gat 6 klopper 7 verlichtingsmiddel 11 gerecht 12 Ierland 16 lesma-
teriaal 18 gewapende geleide 20 razend 22 adellijk persoon 24 rivier in Frank-
rijk 26 mannelijk dier 27 Baskische beweging 30 toeristische attractie 
33 moment voor voedselnuttiging 35 hoender 36 met het oog op 39 wonder-
lijk 40 heersende smaak 42 onverhoeds 43 iemand die omlaag gaat 47 hond.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.
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V E R E B O O G O
A R I A O P A A L
C W A S B E E R I
A N I M O I N D I E
T T H E O R I E L
U K O P E E N L A
R O E R F G R A M
E N D R E E H A P
V E R E N T O O I

P O L U S A N E E
R O E K T V E N T
E I A R O M A D E
T P L A F O N D N
P O L K A D W A A S
A O O R D E E L T
R I T E O G E T IJ
K S N U G G E R D

Welkom thuis

10 2 20 35 46 40 15 28 17 14 50

7

21 13 23  4 24 24 23 14 13 5  8 19 11

3  11 14 13 10  5  26 13 1 19  7

23 24 26 17 24  26 11 14  18 26 11 14 13

17 19 17 19  23 11 17 3 24  13 4 13 5

 4  1 16 3 1  17 26 13 4  14  
14 13 17  13  13 17 13 21  3 10 11 10

1 26 3 14 3 14  24  11 2 17  10 11

16  5  14 1 16 26 11 11 5  24  21

3 9  2 11 16  14  17 3 9 9 13 21

9 21 24 5  13 23 24 14  13  13 26 11

 11  11 2 26 3  24 26 9 11  12  
6 11 25 25  23 11 14 6 11  10 11 11 15

24 23 13 13 21  14 23 11  23

P
13 21 21 20

6  15 21 24 13  24  22 11

A
21 17  10

24 4 13  15 5 11 21 25 13 21

N  3 13 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

N
22 23

P
24 25 26

Cijfercode
Elk getal staat voor een bepaalde letter. Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters.

Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.
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N E P D O O P S E L Q U A
I A S E M L R E C U X
P O R T O R A S F R A S E
T U T U P A T I O E D E L
D C H I C T R E D S

S E T E E T E N I M A M
C R I S I S O A B T M A
H L S C H R A A L O N
I K B A H S T I K K E N
K N O L E P O S E E R A
A A B R I O R K A V

J A Z Z P A S J A M A A G
O P E E N S P A P E N N Y
J G N O E O W A N T M
O D E G L A N Z E N I E P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

1

8

3

R O M I G
6

5

2 4

1

9

7

Legpuzzel
Leg alle woorden op de juiste plaats in het diagram.

A L S I E L
F E E S T E N A
G E R K N
A N IJ S T IJ D
N A A L D I
G U E E N

T R O M I G
E R O M O
E E N G E R D
I N E E
K E U K E N L A
E U F A N T A S I E

K N A P W A N G A L N
A E R I A F T A N D S

M O L E N O F F E R A L
N T A M T T O F F E E

W E E R A K E L E I E D
E I O N A E K O E L T E

D R A S I N S T U I F R
L I E S N O C E A A N
IJ C T L E U G N
K R O P S L A N E T F O U T

fotografe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
AAL 
EGO 
END 
ENT 
FEL 
IEL 
ION 
REL 
TAM

4
DRAS 
EMOE 
EROM 
INKT 
KNAP 
MENU 
NAAR 
WANG 
WEER

5
AROMA 
GEEUW 
IJSTIJD 
MOLEN 
NAALD 
NIETS 
OFFER 
ROMIG 
SLAAF 
SLEDE 
TRANT

6
AFGANG 
AKELEI 
ENGERD 
KASSLA 
KOELTE 
LEUNEN 
OCEAAN 

REIKEN 
RISICO 
TOFFEE

7
AFGIFTE 
AFTANDS 
FEESTEN 
INSTUIF 
KROPSLA 
LANDING 
NETFOUT 
STRIJDER 
TIKFOUT

8
FANTASIE 
KEUKENLA 
LEENAUTO 
ONEERLIJK

3

PAG 17  
ZWEEDSE PUZZEL
kofferset

PAG 51  
KRUISWOORD
welkom thuis

PAG 29  
CIJFERCODE

PAG 106  
LEGPUZZEL
fotografie

PAG 120  
SUDOKU

PAG 59  
FILIPPINE
1 provisie, 2 fietser, 3 haltertop, 4 ananassap, 5 trompet, 
6 fruitcake, 7 amazone, 8 fileverkeer, 9 uitslapen

vitamines

PAG 89  
ZOEK DE VERSCHILLEN

9

8 5 1 2

5 6 8 9

7 3 6 4

9 4 2

5

4 5 8 2

2 6 7 8 1

7 6

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
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371 962 485
894 753 162
526 418 397
753 691 248
948 325 671
612 874 953
435 189 726
269 537 814
187 246 539

3 7 4

4 2 5

1 9 7

7 6 4 3

9 3

6

2 4 5 7

3 9 6

5 1 9

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
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352 769 418
684 125 739
197 348 265
576 483 192
928 571 346
431 692 857
269 834 571
813 957 624
745 216 983

2 7

1 8 6

9 2 7 1

4 3 9

5 6 7 4

6 8 9

9 3 2

6 5

3 7

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
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643 951 287
751 832 649
982 764 513
439 587 126
825 196 734
167 243 895
518 479 362
296 315 478
374 628 951
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