
SECRETS
OF THE
WORLD

TOP 3 
VAKANTIEBESTEMMINGEN

MEI 2022

INTERVIEWS MET
PROFFESIONALS

ONTDEK HOE
CULTUUR,
MARKETING EN
SALES BEÏNVLOED

DIE JE MOET
LEZEN

REIS-
AVONTUREN

Ontdek
bruisend

London met
deze vette
stedentrip

BY FLEUR GRIJMANS & ROMÉE SIMMES



TRAVEL

TABLE OF CONTENTS

to download this current issue to 
your tablet 

Visit

with Heidi Stone

by Nixon Bentley

Scotland, Iceland and Ireland

Editor's Note 04

The Best Travel Secrets 06

100 Best Hotels in the World 10

Hide & Sleep 14

Secret Islands of Greece 20

Escapism 28

Where to Next? 34

STYLE

Sean Fraser

Grab Autumn-Winter '15 44

WTW : Sarah Barkley 47

Travel Must: Poler Packs 51

A Day in the Life : 60

FRAMEMAG.COM/TABLET



Ik ben Annet Wilbers en ik werk sinds kort

bij Fontys als online marketing docent.

Daarbij doe ik ook allerlei

randwerkzaamheden. Ik begeleid 5

afstudeerders en werk ik als tutor en

assessor voor de FPE (deeltijdopleiding).

Ook ben ik coach voor de studenten van

de opleiding commerciële economie die

nu in semester 6 zitten. Hiervoor heb ik

als communicatieadviseur gewerkt bij de

gemeente. Daarvoor heb ik ook

verschillende projectleiders geholpen en

marketingcommunicatieleider geweest bij

een DMO. 

Ik vind het super leuk dat jullie het topic

‘toerisme’ hebben gekozen en hier

creatief mee aan de gang willen gaan!

Leuke en interessante verhalen over de
toersime ervaring van Annet Wilbers.

I N T E R V I E W
M E T  
A N N E T  W I L B E R S  

REIS IN SRI LANKA



"IN SHANGHAI BEN IK MIJN

TELEFOON, CREDITCARD EN AL

MIJN PASJES KWIJT GERAAKT. "
Annet Wilbers

I N T E R V I E W
M E T  
A N N E T  W I L B E R S  

Wat is jouw favoriete vakantie bestemming?

Ik denk dan dat dit Bali is. Super cliche… Maar

ik heb een halfjaar op Bali gewoond.

Ondertussen ben ik er al 8 keer geweest. Dus ik

denk wel dat dat mijn favoriete

vakantiebestemming is ja!

En waarom heb je daar een halfjaar gewoond?
 

Ik was toen die tijd bezig met mijn master die

ik in Engeland heb gedaan. Daarbij was ik het

laatste halfjaar bezig met mijn thesis schrijven.

Toen dacht ik ja dat kan ik net zo goed ergens

anders gaan doen. Toen heb ik ervoor gekozen

om een halfjaar naar Bali te gaan om daar

mijn onderzoek te doen en mijn thesis te

schrijven. 

Waar ging je onderzoek over?

Ik heb International Business gedaan met

afstudeerrichting Toerisme Management. Mijn

onderzoek ging over Toerism impact. Dat is

eigenlijk de impact die toerisme heeft op het

eiland en dan vooral op de evironment en

social effects die toerisme heeft op de

bevolking. Het was ook heel moeilijk, want

bijna niemand die ik wilde interviewen sprak

Engels. Dus dat was nog een hele uitdaging…

Maar wel heel erg interessant en leuk om te

doen!

Wat voor soort reis vind je het leukst?

Eigenlijk ga ik wel vaak op lange reizen en

vaak ook ver weg. Ik vind ook actieve reizen

ook het leukst. Ik kan niet hele dag bij het

zwembad liggen en niks doen. Mijn grootste

passie is surfen, dus ik ga vaak op surf

vakantie. Ik ga ook altijd naar bestemmingen

waar ik kan surfen. 

Wat is je grootste blunder geweest in het
buitenland? 

Ik heb er eigenlijk wel heel veel denk ik… Ik

heb op de BUAS gezeten en daarmee gingen

we elk jaar op studiereis. In het derde jaar

gingen we naar China. We gingen naar Beijing

en Shanghai. In Shanghai ben ik mijn telefoon

en creditcard en al mijn pasjes kwijt geraakt.

We stonden toen op het vliegveld. Ik had toen

geen telefoon en betaalmiddelen dus dat was

wel even een heel erg stress momentje. 

En hoe is het verder afgelopen?

Nou een taxichauffeur is zo gek geweest om

mijn naar het hostel te rijden waar mijn

klasgenootjes zaten. Mijn klasgenoten hebben

toen voor de taxi betaald en ook de rest van

mijn reis voorgeschoten. Dus dat is gelukkig

wel goed gekomen. Mijn paspoort had ik nog

wel dus dat scheelde.



"DAT IS EIGENLIJK OOK EEN

BLUNDER, HET NIET CHECKEN DAT

HET REGENSEIZOEN IS DAAR!"
Annet Wilbers

I N T E R V I E W
M E T  
A N N E T  W I L B E R S  

Wat was de laatste reis die je gemaakt hebt?

Ik ben in november naar Sri Lanka geweest. Het

was eigenlijk heel spontaan dat we dat hebben

besloten. Ik wilde eigenlijk met een vriendin

naar Midden-Amerika gaan om daar samen

rond te reizen. Maar ik had oor- en

keelontsteking dus ik kon toen niet vliegen… Zij

is toen alsnog gegaan. Ik had nog heel veel

vrije dagen en ik dacht ja eigenlijk wil ik

gewoon nog weg. Dus toen heb ik mijn ticket

omgeboekt naar Sri Lanka. Ik had er alleen niet

echt rekening mee gehouden dat het daar nog

regenseizoen was… beetje dom haha. Ik kwam

daar toen aan en het idee was om een rondreis

te maken. Uiteindelijk heb ik alleen het zuiden

gezien aangezien de wegen onbegaanbaar

waren in het midden en het noorden van het

land. Dat is eigenlijk ook een blunder, het niet

checken dat het regenseizoen is daar!

Heb je nog veel last gehad van corona daar toen?

Nee eigenlijk niet echt. Alleen het papierwerk

van te voren was wel echt veel werk en veel

stress. Van te voren had ik wel via Facebook al

contact gehad met mensen die daar zaten om

te vragen hoe het daar eraan toeging. Alleen

tijdens de vakantie kreeg ik opnieuw

keelontsteking. Toen dacht iedereen dat ik

corona had. Dus toen moest ik in quarantaine

in mijn hotelkamer, maar gelukkig is dat ook

allemaal goed afgelopen. Verder merkte ik

daar echt niet veel van corona. 

Heb je nog een reis gepland staan? 

Ja, ik ga volgende maand naar Ibiza met een

vriendin. Voor de rest heb ik nog niks gepland. 

Ben je vaak eerder van de spontane reizen?

Ja vaak wel. Ik ben niet zo goed in

vooruitplannen. En zeker nu met corona dan

vond ik het sowieso lastig om vooruit te

plannen. Ik besluit nu dus inderdaad vaak

spontaan of ik wil gaan. 

Heb je nog een land of bestemming waar je heel
graag naar toe zou willen?

Ja zoveel, ik wil nog super veel zien! Ik wil heel

graag naar Zuid-Afrika. Dus dat misschien in

de zomervakantie maar dan is het daar winter.

Verder staan Australië en Nieuw-Zeeland ook

echt hoog op mijn lijstje, maar daar wil ik dan

ook echt de tijd voor nemen en minimaal 2

maanden gaan. Helaas wordt dat lastig met

werk.



I N T E R V I E W
M E T  
A N N E T  W I L B E R S  

§Wat vind je het leukste/interessantste onderwerp
binnen toerisme? 

Wat nu heel erg speelt is de sustainibility/low

impact. Dat vind ik wel super interessant. En

dat er nu ook veel nagedacht over (wat ook

door corona komt) of je dichter bij huis reizen

kan maken. Ik heb in corona tijd echt heel veel

van Nederland kunnen zien. Dus dat vind ik echt

een mooie ontwikkeling. Ook zie je veel meer

dat mensen er nu voor kiezen om minder vaak

te gaan maar dan wel langer weg te blijven. Zo

kun je echt meer van de cultuur te weten komen

en niet binnen 3 weken dat je 6 landen hebt

gezien. Dat spreekt mij zelf ook meer aan. 

Waarom heb je voor de afstudeerrichting ‘toerisme’
gekozen? 

Eigenlijk door mijn passie voor reizen. Ik wist na

mijn HAVO niet wat ik wilde doen. Het enige

wat ik wist is dat ik reizen leuk vind. Op basis

daarvan heb ik mijn studiekeuze gemaakt en

heb ik ook een hele fijne en leuke tijd gehad.

Ook binnen zo’n toerisme opleiding heb je heel

veel studiereizen en veel internationale

invloeden. Je leert zoveel. Mensen denken vaak

bij toerisme “Oh, dat is een MBO opleiding”.

Toerisme is de zevende inkomstenstroom ter

wereld dus er gaat echt ontzettend veel geld in

om. Het is ook super belangrijk voor de lokale

economie dat het echt veel interessante

aspecten heeft. 

Heb je er bewust voor gekozen om je master in het
buitenland te doen?
 

Ik heb mijn master in Engeland gedaan maar

eigenlijk wilde ik heel graag naar Australië of

Amerika. Maar dat is echt niet te betalen dus

toen dacht ik dan ga ik naar Engeland om zo

toch nog even een tijdje in het buitenland te

zitten. 

Hoe koppel je toerisme samen met commerciële
economie?

Er gaat natuurlijk ontzettend veel geld in

toerisme om. Ik ben zelf helemaal niet

commercieel ingestoken. Ik heb altijd voor de

overheid en overheidsinstanties gewerkt. En

zelfs voor de DMO’s waar heel veel geld in

omgaat gaat het voornamelijk om subsidies.

Het is wel de bedoeling dat er geld wordt

verdiend, maar meer dat de ondernemers in

dat gebied het geld verdienen in de regio. Ik

denk dat dat wel heel mooi is dat je door

toerisme zoveel geld kunt verdienen en het

ook makkelijk te sturen is waar dat geld

naartoe gaat. Dus niet alleen voor persoonlijk

eigenwin maar ook voor maatschappelijke

ontwikkeling en hele goede doelen. 

Ik vind het lastig om dat aan commerciële

economie te verbinden. 

REIS IN CHINA



I N T E R V I E W
M E T  
A N N E T  W I L B E R S  

Merk je wel dat jouw master in toerisme en de
kennis die je daar hebt opgedaan jou helpt met het
toepassen bij ons op school?

Ja, ik denk zeker op management niveau. Maar

ook vooral de soft kant/soft skills die je leert

tijdens de opleiding. Deze zijn eigenlijk net zo

belangrijk. Dus het omgaan met verschillende

culturen en onverwachte situaties. Dit is dus

wel heel waardvol geweest. 

Ik heb ook binnen mijn master policy making

gevolgd. Dus dat is echt het beleid schrijven. Ik

heb hier tijdens mijn werk ook veel gebruik van

gemaakt. Dus dat is echt iets meer op

strategisch niveau. 

Ik heb ook bij de klantenservice van D-Reizen

gewerkt. Dat is super operationeel. En dan sta

je heel dicht bij de klant. Maar bij het beleid

sta je echt hoog boven het niveau. 

Wat zijn grote veranderingen binnen toerisme?

Duurzaamheid is een grote verandering.

Binnenlandtoerisme heeft door corona een

toevlucht  genomen. Maar ook op het gebied

van digitalisering zijn er steeds meer

ontwikkelingen om reizen makkelijker te maken

voor ook mogelijk te maken voor mensen met

beperkingen of die ziek zijn. Tijdens mijn studie

heb ik ook reislandschappen gemaakt met VR-

brillen. Dus dat deze mensen toch op zo’n

manier een reis kunnen maken. 

Ik denk dat aankomende jaar veel bewuster

gekozen wordt voor quality time. Vroeger was

het echt massa toerisme. Mensen gingen naar

de populaire bestemmingen. En nu wordt er

veel meer gekeken naar echt bijzondere

bestemmingen. Social Media speelt hier ook

echt een rol in om een mooie insta-waardige

foto te kunnen schieten. Mensen willen nu meer

van de gebaande paden afwijken. 

Culture verschillen hebben invloed op marketing
en sales, merk je daar veel van dat je dit ziet
terugkomen?

Ik denk dat marketeers altijd rekening moeten

houden met de culturele verschillen. Ze

moeten natuurlijk goed kijken wie de

doelgroep is. Ik denk dat daar zeker wel

verschil in is. Een echte Nederlander bestaat

eigenlijk niet meer en over een aantal jaar al

helemaal niet meer. Het wordt allemaal veel

internationaler. Globalisatie is daar natuurlijk

een groot onderdeel van. Ik denk dat het als

marketeer interessant om daarop te targetten

omdat die mensen natuurlijk een hele andere

behoefte hebben dan andere doelgroepen.

Dus ik denk dat dat zeker meespeelt ja. 

REIS IN BALI



MINOR IN
NORWAY

NEW BLOG

DOOR:  ROMÉE SIMMES



JA, JA, IK GA NAAR
NOORWEGEN!

D O O R :  R O M É E  S I M M E S

Tijdens een les op school kwam er een docent een presentatie geven over het volgen van

een  minor of stage in het buitenland. Ik was gelijk verkocht. Toen de

aanmeldingsprocedure geopend werd, heb ik me gelijk aangemeld! Ik moest een top 3 van

landen doorgeven met een motivatie. Natuurlijk had ik mijn motivatie veel te lang

geschreven omdat ik er zo enthousiast over was. Maar na alles in te korten kon ik eindelijk

op de verzendknop klikken, spannend… Mijn nummer 1 keuze was Noorwegen, daarna

Finland en als laatste Zweden. Dat ik naar Scandinavië ging was dus al wel duidelijk. Een

paar maanden vol spanning en onzekerheid door corona verder kreeg ik dan eindelijk

bericht. Ik weet het nog als de dag van gisteren hoe ik het te horen kreeg dat ik uitgekozen

was voor Noorwegen. Het was tijdens mijn stage en ik was zoals elke dag bezig met mijn

stageopdrachten. Op gegeven moment ging ik mijn mail van school checken. En ja hoor

daar stond het mailtje met de zin: Congratulations! You have been selected for (allocated

to) Inland Norway University of Applied Sciences. De rest van de mail kon ik geen eens

lezen, ik was helemaal in shock en kon het nog niet echt beseffen. Ik had het namelijk

ergens niet verwacht omdat er maar 1 persoon naar Noorwegen mocht gaan van alle

Management & Communication opleidingen. Al mijn collega’s waren nog rustig aan het

werk en ik was ondertussen heel hard in mezelf aan het juichen en 10.000 dansjes aan het

doen in mijn hoofd. 



Al snel gingen er heel veel dingen door mijn hoofd. Durf ik dit wel? Ga ik geen heimwee

krijgen? Wat moet ik nu allemaal regelen? Zouden er meerdere Nederlanders zijn? Ik was

bezig met alle dingen regelen zoals een kamer. Ook kreeg ik wat nummers van school

doorgestuurd van andere mensen die ook naar Noorwegen gingen. Dit was echt super fijn

want we hadden al dagelijks gesprekken over van alles en nog wat en zo konden we elkaar

ook goed helpen. 

Op 3 augustus 2021 was het dan zover en verliet ik Nederland. Eerst ging ik nog samen met

mijn familie 2 weken op vakantie naar Denemarken, Zweden en Noorwegen. Toch nog een

beetje quality time samen, maar ik vond het ook wel weer lastig. Je bent dan nog zoveel

samen en daardoor wordt het afscheid zwaarder. Op zondag 15 augustus kwam ik aan in

het dorpje Lillehammer. Ik was een van de laatste internationale studenten die aankwam.

Dat vond ik erg pittig. Veel studenten kende elkaar al een aantal dagen en ik kwam nog als

nieuweling aan. Ik woonde in een groot studentencomplex met allemaal gangen. Per gang

woonde er 10 mensen en hadden we 2 keukens. Toen ik aankwam zag ik al een groep van

20 mensen in onze keuken zitten. Het zweet brak me al helemaal uit. Ik vond het doodeng

om de keuken in te lopen naar allemaal mensen die ik niet ken. Gelukkig zat ik in dezelfde

gang als de meiden waar ik al eerder contact mee had gehad. Zij vingen mij enthousiast en

goed op!

De volgende dag begon de introductieweek. Dit was een gezellige week en hierdoor leerde

we elkaar goed kennen. We hebben allerlei dingen gedaan zoals; hiken, een

stadswandeling en een foto opdracht. De week daarna begonnen dan mijn lessen. Dit was

in ieder geval al heel anders dan in Nederland. We hadden echt veel minder uren per week

les, of te wel genoeg vrije tijd om leuke dingen te doen! En dat heb ik ook zeker veel

gedaan. Ook vanuit school werden er leuke activiteiten georganiseerd zoals; de Beseggen

Hike, een bingo avond, een karaoke avond etc. 

J A ,  J A ,  I K  G A  N A A R  N O O R W E G E N  T O E !



Waar ik het meest trots op ben is dat ik de Beseggen

Hike heb gelopen. Bijna alle internationale studenten

hadden zich hiervoor aangemeld. Maar toen we de

presentatie te zien kregen en zagen dat de hike 9 uur

lang duurt, je om 5 uur ‘s ochtends moet vertrekken en

pas 11 uur ‘s avonds weer thuis bent haakte er een

heleboel af. Ik had al snel het gevoel dat ik me dus ook

moest afmelden. Ik merkte dat ik het moeilijk vond om

keuzes te maken en achter mijn beslissing te staan in

zo’n onbekende situatie met nieuwe mensen. Dit was ik

helemaal niet gewend van mezelf. Meestal heb ik mijn

keuze zo gemaakt en sta ik daar ook achter. De twijfel

kwam erg opzetten bij mij, maar uiteindelijk heb ik toch

besloten om er gewoon voor te gaan! Het wordt zeker

zwaar maar ik dacht “dit kan jij Romée”. Ik ben zo mega

blij dat ik de hike heb gedaan, want het was een

fantastische dag!

J A ,  J A ,  I K  G A  N A A R  N O O R W E G E N  T O E !

De mooiste ervaring die ik heb aan

Noorwegen is de reis naar Tromso. Tromso

ligt helemaal in het Noorden van Noorwegen.

We gingen daar begin december naar toe.

Dit betekende dat het om 14:00 uur al

pikkedonker was en de zon nauwelijks op

kwam. Ook hebben we hier hele bijzondere

activiteiten gedaan zoals het bezoeken van

een rendieren boerderij en het zien van het

noorderlicht. Deze 3 dagen waren heel erg

speciaal, iets om nooit te vergeten!

 
 
 



Maar ook van de andere dingen die ik heb gedaan zoals; roadtrip met mijn

vriendinnen, sleeën, vrijwilligerswerk doen tijdens de winterse evenementen, naar een

ice hockey wedstrijd gaan en uitgaan, heb ik heel erg veel van genoten!

Ik heb echt een geweldig tijd in Noorwegen gehad. Alle dingen die ik daar deed waren

bijzonder. Ook leer je jezelf goed kennen en zie je hoeveel je al zelfstandig kan. Als jonkie

van de groep vond ik soms best zwaar maar ik heb met toch echt sterk gehouden en dit

heeft me echt verbaasd. Wat ik jullie wil meegeven is dat je er echt van moet genieten. Het

is een ervaring die je maar 1 keer meemaakt. Natuurlijk heb je niet alleen maar blije

momenten en mis je soms je familie en vrienden of heb je irritaties aan iemand, maar dat is

normaal. Ik vond het een geweldige ervaring en zou het allemaal zo weer overdoen! Veel

van mijn mede studenten bleven een jaar. Als ik dat zo zie op social media krijg ik alweer

helemaal de kriebels naar mijn mooie tijd daar. 

Ha det! (dit betekent doei in het Noors😉)

Liefs, 

Romée 

J A ,  J A ,  I K  G A  N A A R  N O O R W E G E N  T O E !
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SURINAME

In 2015 heb ik een rondreis gemaakt door Suriname en Curaçao. Suriname was

een heel speciaal land. Natuurlijk ook omdat het nog Nederlandse

achtergronden heeft en we veel over de geschiedenis te weten kwamen. Het

meest bijzondere aan deze reis was de reis naar Danpaati. Dit was een plek

wat helemaal afgezonderd was van de bewoonde wereld. We moesten een

paar uur lang op een hele kleine kano varen naar de bestemming. Met al onze

koffers was dit nog een beste uitdaging. In Danpaati sliepen we op een

matrasje. We hadden geen bereik dus we konden niks met onze telefoons, we

konden alleen douchen als het had geregend, de stroom was er bijna niet en

we woonde in de mittle of nowhere midden in de Surinaamse natuur. Dit was

echt heel bijzonder. Je gaat helemaal back to basic en dan geniet je er toch

wel 1000 x meer van dan als je ook nog een telefoon bij je hebt, de krant leest,

lekker lang kan douchen en ga zo maar door…

T O P  3  V A K A N T I E B E S T E M M I N G E N



MEXICO

Mijn nummer 2 favoriete land is Mexico. Er gaan toch altijd best veel nare en

enge verhalen rond om Mexico, maar ik vond het een prachtig land! In Mexico

kwamen we veel te weten over de religie en de geschiedenis van de Maya’s. De

tempels van de Maya’s hebben mijn conditie zeker verbetert, want poeh wat

waren die trappen veel en zwaar! Ook hebben we 1 van de 7 wereldwonderen

‘Chichen Itza’ gezien. Dat was echt prachtig! Het meest unieke wat ik in Mexico

heb meegemaakt is de zuivering door de Indianen (en dat voor nog geen eens

€1,-!). We moesten voor de Indianen gaan staan met in onze handen bepaalde

planten. Zij gingen dansjes om ons heen maken met rook en verwijderde zo alle

kwade geesten in ons. Een heel nieuw persoon na de zuivering (geintje

natuurlijk 😉). 

T O P  3  V A K A N T I E B E S T E M M I N G E N



INDIA

En dan mijn nummer 1 favoriete land; India!

Ik vind Azië een geweldig continent. Het eten halen op elke meter van de straat,

honderden scooters die in de stad rijden, de toeters die je om de minuut hoort, de vele

blije mensen, de tempels, het is allemaal geweldig! Ondanks dat mijn nummer 2 en 3

niet in Azië zijn is dit toch echt wel mijn favoriete continent. India was een heel

speciaal land. We hebben een hele rondreis gemaakt in het Noorden. Veel geleerd over

het boeddhisme en alle rituelen die hier bij horen. In het begin waren bij de grens van

Pakistan waar ze verschillende rituelen en dansen uitvoerde. Toen het afgelopen was

werden we gebombardeerd met allemaal mensen die met ons op de foto wilde. We

wisten dat Aziaten blonde dames en blauwe ogen heel speciaal vonden. In 2010 zijn

we namelijk naar China geweest en 80% van onze vakantie bestond uit foto’s maken

met de bewoners van het land :) Maar,  we hadden nooit verwacht dat de Aziaten dit

in 2018 nog steeds zo bijzonder vonden. We konden heel moeilijk wegkomen want

iedereen hield ons tegen maar het was wel een speciaal en grappig moment. Ik zou

graag nog een keer naar India terug willen om het hele zuiden te zien! 

T O P  3  V A K A N T I E B E S T E M M I N G E N


