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DIT IS
FLEUR

Leer ons kennen!

Mijn naam is Fleur Grijmans en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in
het derde jaar van de opleiding Commerciële Economie op
de Fontys in Eindhoven. In mijn vrije tijd speel ik hockey, ga
ik naar feestjes met mijn vrienden of plof ik lekker op de
bank met een goede film of serie. 

Wat is mijn favoriete vakantieland?

Ik twijfel stiekem toch echt tussen Amerika en Thailand. Mijn
uiteindelijke keuze is dan toch Amerika. De cultuur, natuur
en bezienswaardigheden zijn mij zo goed bevallen. Ik zou
zeker terug willen en kan het andere ook aanraden! Maar
daar over later meer :)

FLEUR GRIJMANS - HOOFDREDACTEUR| 03
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Leer ons kennen!

FLEUR GRIJMANS - HOOFDREDACTEUR

Wat voor soort reis vind je het leukst?

Dit vind ik een moeilijke vraag! Het verschilt bij
namelijk. Ik vind verre reizen, stedentrips,
relax/vriendinnen vakanties allemaal geweldig.
Als ik echt moet kiezen, zou ik toch voor verre
reizen gaan. Ik heb het gevoel dat je dan
misschien toch wel meer nieuwe culturen ziet en
veel leert.

Welke reis heb ik nog gepland staan?

Op dit moment heb ik twee reizen definitief
gepland staan. Ik ga in juli met mijn vriendinnen
naar Kos. Dit zal een combinatie zijn tussen
cultuur snuiven, relaxen en uitgaan. Ik kijk er erg
naar uit en ben benieuwd naar Kos! Eind augustus
ga ik met twee vriendinnen een vriend van ons
bezoeken in Berlijn. Een stedentrip die nog altijd
op mijn lijstje stond, maar op een of andere
manier nog nooit gedaan heb! Ik ben ook
benieuwd wat Berlijn ons gaat brengen!

Welk land of bestemming wil ik nog graag zien?

Over moeilijke vragen gesproken... Vaak als ik begin
met bestemmingen op te noemen kan ik niet meer
stoppen! Ik zou dan wel gaan voor een plek waar ik
nog niet geweest ben. Op dit moment zijn dat voor
mij Ijsland, Costa Rica en Japan. Maaarrr... ook Zuid-
Afrika, Vietnam, Indonesië, Brazilië, Bora Bora,
Portugal enz, enz



DIT IS
FLEUR

Leer ons kennen!

FLEUR GRIJMANS - HOOFDREDACTEUR

Wat is mijn grootste blunder geweest in het
buitenland?

Ik heb meerdere blunders gemaakt en ook een
hoop tijdens het reizen. Zo liet ik in Griekenland
een vol potjes suiker vallen over mijn popcorn,
ben ik vol uitgegleden waarbij ik mijn drinken
over me heen gooide. Maar mijn grootste blunder
is dan toch echt tijdens wintersport gebeurt. Ik
zat nog in een skiklasje en we gingen naar de
zwarte piste toe voor de eerste keer. We hadden
al een gedeelte rode piste erop zitten en moesten
toen de tweestoeltjes lift richting de zwarte piste
pakken. Ik ging met een meisje die al vaker in
deze lift was geweest, want de lift ging best snel,
dus je moest goed opletten. Ik stond klaar om te
gaan en toen ging het allemaal even heel snel...
Vraag me niet hoe, maar ik hing aan het kleine
plateau waar je , je ski's of snowboard op moest
zetten, boven het ravijn. Gelukkig schakelde de
mensen van de lift snel en kon een half
Nederlands sprekende man mij er op tijd aftillen.
Ik ben alsnog door gegaan naar de piste. Het
grappige is, dat het jaar daarna de lift in een
gondel veranderd was.

Wat is de laatste reis die ik heb gemaakt?

De laatste reis die ik gemaakt heb is mijn stage in
Amerika geweest. Daarvoor moest ik ook naar
Curaçao, voor de ambassade. Mijn laatste vakantie
daarentegen is een trip met mijn vriendinnen
geweest. We zijn toen naar Lille gegaan!
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Leer ons kennen!

Mijn naam is Romée Simmes en ik ben 18 jaar oud.
Momenteel zit ik in mijn derde leerjaar van de opleiding
commerciële economie. Ik vind het een veelzijdige en
interessante opleiding waar ruimte is voor veel uitdagingen. 

Wat is mijn favoriete vakantieland?

Mijn favoriete vakantieland is India. Het is een super
interessant en vrolijk land. De cultuur is geweldig omdat het
land veel geschiedenis heeft. Daarnaast is het boeddhisme
ook een interessante religie en zijn de mensen daar altijd
blij. Ook het eten in het land is heerlijk! Verder is het land
ook heel veelzijdig. Je hebt de drukke steden maar een paar
kilometer verder ben je in de Himalaya gebergte. Ik ben hier
in 2019 naar toe gegaan samen met mijn familie. 

ROMÉE SIMMES - HOOFDREDACTEUR
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Wat voor soort reis vind je het leukst?

Ik vind reizen in Azië het allerleukste. Ik houd van
verre reizen en ook dat ik wel 2 tot 3 weken in een
land ben. Ik vind de cultuur in Azië super leuk. Ik
houd dan wel van een actieve vakantie. Elke dag
op tijd opstaan en beginnen met een lekker
ontbijtje. Daarna de dag volplannen en zoveel
mogelijk zien van het land! Ik vind activiteiten
doen in het land ook echt leuk zoals; fietsen of
met een bootje varen. Daarnaast vind ik het ook
echt wel lekker om bij het zwembad te liggen,
maar dit zou ik niet hele dagen kunnen doen.

Welke reis heb ik nog gepland staan?

Ik heb meerdere reizen gepland staan. Als eerste
ga ik naar Mallorca samen met mijn vriendinnen.
Een leuke zon, zee & zuip vakantie! Daarna ga ik
samen met mijn familie naar Jordanië toe. Dat
lijkt me een super interessant en mooi land! Ook
heb ik nog een stedentripje gepland staan naar
Berlijn samen met vriendinnen van school! Al een
heleboel vakanties gepland dus. 

Welk land of bestemming wil ik nog graag zien?

Ik wil nog zoveel landen zien! Ik heb al echt wel wat
gezien van de wereld maar alsnog staan er nog een
heleboel landen op mijn lijstje. Als eerste zou ik heel
graag naar Brazilië of Japan willen gaan. Ik denk
dat dat allebei super gave landen zijn! Maar ook
Indonesië en Cambodja staan hoog op mijn lijstje!

ROMÉE SIMMES - HOOFDREDACTEUR

Leer ons kennen!



DIT IS
ROMÉE

Wat is mijn grootste blunder geweest in het
buitenland?

Ik heb tijdens het reizen in het buitenland wel
meerdere blunders meegemaakt… Maar een van
de grappigste (en ook een beetje vies) is toen we
in India waren. In India gingen we veel van plek
naar plek reizen door middel van een busje. We
hadden een buschauffeur die bijna 3 weken ons
overal naar toe heeft gebracht. Hij kon echt geen
Engels en we communiceerde veel met de handen
en voeten. Ook gingen we naar het Himalaya
gebergte. Met de auto 9 uur lang door deze berg
weggetjes rijden was geen succes met mijn
wagenziekte. Ik denk dat jullie het al raden, want
ik moest overgeven in de auto. Wel in een zakje
hoor! De buschauffeur beeldde uit dat ik het zakje
naar buiten moest gooien. Ik gooide het zakje
naar buiten en het zakje met kots splashte vol op
vangrail uit elkaar. We moesten heel erg hard
lachen en zelfs de buschauffeur haha! Maar het
was wel erg goor om te zien…

ROMÉE SIMMES - HOOFDREDACTEUR

Wat is de laatste reis die ik heb gemaakt?

De laatste reis die ik heb gemaakt is op wintersport
vakantie samen met mijn familie. We zijn dit jaar
weer een weekje naar Sölden geweest om lekker te
skiën. We gaan elk jaar op wintersport. Het was
weer een super fijne, gezellig en relaxte week! 

| 08

Leer ons kennen!



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

| 09



"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.
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"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.

| 11



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| 12



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
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MINOR IN
NORWAY

NEW BLOG

DOOR:  ROMÉE SIMMES
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JA, JA, IK GA NAAR
NOORWEGEN!

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. 

| 15



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 !
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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!
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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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STAGE IN
AMERIKA

NEW BLOG

DOOR:  FLEUR GRIJMANS
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''MOUNTAIN VIEW,
OCEAN BREEZE, AND

PALMTREES''
Eigenlijk best gek, maar ik wist al eerder dat ik mijn stage in het buitenland (het liefst Amerika)

zou willen lopen, dan dat ik wist dat ik commerciële economie ging studeren. Ik had toen alleen

nog niet kunnen voorspellen dat het zou lopen, als hoe het nu gegaan is.

Ik wist het zeker, ik ga mijn stage volgen in New York en vol blijdschap deelde ik deze

gedachten met twee vrienden/klasgenoten. Met volle moed begonnen wij aan de

voorbereidingen voor dit avontuur. De eerste fase bestond vooral uit oriënteren en gesprekken

voeren. Een gesprek met mijn vader, personal coach, docent die zich bezig houd met

buitenlandse stage, een oud student dat twee keer naar New York is geweest voor stage en

bedrijven die kunnen helpen met het vinden van een buitenlandse stage. Tja… als je iets wil,

moet je er wat voor over hebben!

De zoektocht naar een stage verliep moeizaam, want de pandemie, specifieker de travelban

van Europeanen naar Amerika, gooide een hoop roet in het eten. Toch wilde ik mijn droom niet

zomaar voorbij laten gaan en daarom besloot ik mijn minor en stage om te draaien. Dit gaf wat

meer rust, maar vooral meer tijd. Uiteindelijk was het noodzakelijk om ook buiten New York

opzoek te gaan naar een stage. Toen ik bijna mijn droom in duigen zag vallen, ontving ik goed

nieuws! Ik kon op gesprek komen voor een stage bij Expedition America in Santa Barbara,

California. Ik moest dus ook onderzoeken naar de plek waar ik potentieel heen zou gaan, ik had

ooit wel gehoord van Santa Barbara, maar wist er eigenlijk niks van. Ondanks dat het nog

steeds hetzelfde land is, is de East en West Coast van Amerika niet met elkaar te vergelijken.

Daarnaast moest ik me natuurlijk ook verdiepen in het bedrijf. Dit bedrijf sprak me heel erg

aan, aangezien het in de toerisme branche was en het voor een leuke doelgroep zou zijn;

namelijk internationale studenten!

 

''MOUNTAIN VIEW, OCEAN BREEZE, AND PAMTREES''
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Ik was heel blij en tegelijkertijd heel benieuwd. Ik kan me nog goed herinneren toen de

salesmedewerker van EA Tour zei; wat mij betreft ben je aangenomen, als jij het zelf ook wil.

Naar zo lang zoeken en tijd en moeite steken in iets, was het eindelijk gelukt en bij wat voor

bedrijf! Nadat ik het goede nieuws tegen mijn vader en stiefmoeder zei, sprongen de tranen

van geluk in mijn ogen. De voorbereidingen stoppen hier echter niet, sterker nog het leek net of

die nog moesten beginnen! Visum, nodige documenten, stagevoorstel, verblijf, vliegtickets,

simkaart en niet te vergeten een afscheidsfeestje😊. 

Zelfs toen ik mijn stage geregeld had, leek corona nog bijna twee keer roet in het eten te

gooien. Er was namelijk nog steeds een travelban en als stagiair val je onder toerist. Hierdoor

kon ik niet via Nederland, maar via Curaçao naar Amerika. Ook maakte corona het moeilijker om

een verblijfplaats te vinden. Daarnaast was er ook een huize crisis in Santa Barbara, waardoor

het allemaal even tegen leek te vallen. Ik heb namelijk pas twee dagen voordat ik mijn vlucht

vanuit Curaçao naar Amerika had, een verblijfplaats geregeld.

Nog even een klein stapje terug, want ik kan mijn twee weken Curaçao niet zomaar overslaan!

Het was een ‘verplichting’ en tegelijkertijd ook mijn eerste soloreis, waardoor het best

spannend was. Maar het was heel mooi en eigenlijk is het alleen reizen me best goed bevallen.

Aangezien alleen reizen, niet alleen zijn betekent. Zo ben ik twee keer uiteten geweest met

mijn stiefzus en haar huisgenoten, die daar voor hun studie waren. Ook heb ik met twee

Nederlanders enkele toeristische hotspots bezocht. Zij zaten ook in Curaçao voor hun visum. Zo

heb ik een tour in de Blue Curacoa fabriek gevolgd, met proeverij en cocktails achteraf. En als

eigenwijze Nederlanders hebben we hier ruim drie kwartier gewandeld, op het heetst van de

dag met 35 graden. De tour is aan te raden, het lopen erna toe alleen niet! Ook zijn we naar een

meer met flamingo’s gegaan, om vervolgens te snorkelen met zeeschilpadden op Playa Grandi

en vervolgens de dag afgesloten met een verfrissende duik op een paradijselijk strand; De

Grote Knip. Dit was een onwijs gave en mooie dag, met twee hotspots die je niet kan missen als

je in Curaçao bent. 

 

''MOUNTAIN VIEW, OCEAN BREEZE, AND PAMTREES''
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Ook de Ostrichfarm, pontjesbrug, dushi letters, streetart en veel meer konden niet

achterblijven. Maar veruit het mooiste was toch echt Klein Curaçao! Het begon met een

boottocht op de Catamaran. Toen we aankwamen zijn we eerst een wandeling gaan maken

naar een verlaten vuurtoren en de scheepswrakken. Vervolgens gingen we het prachtige water

in. Daarna hadden we een barbecue op de boot, inclusief net vers gevangen vis. Om vervolgens

nog te kunnen snorkelen. Kortom; een top dag en de grootste must do in Curaçao. 

Op maandag kon ik mijn paspoort halen bij de ambassade en dan was het op dinsdag toch echt

tijd om naar Amerika te vertrekken. Ik was overwhelmed toen ik in Californië aankwam. Het

leek net alsof ik een filmscene was uitgestapt. De palmbomen, wegen en zelfs de

verkeersborden herkende ik allemaal uit vele films en series.

Ook de stad Santa Barbara zelf was super mooi, gezellig en bruisend. De stad heeft veel

Spaanse invloeden, zowel met taal, architectuur en eten. Ik vond het bijzonder om te zien dat

één van de drukste en belangrijkste wegen gedeeltelijk was afgesloten, zodat restaurantjes

hun terras op de straat konden uitbouwen! Dit zorgde voor heel veel sfeer.

Ik werd intens gelukkig van het prachtige uitzicht op de bergen, de heerlijke stranden en de

mooie palmbomen. Ik wist niet dat ik zo gelukkig kon worden van de natuur. 

 

''MOUNTAIN VIEW, OCEAN BREEZE, AND PAMTREES''
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Ik heb zowel met stage, als in mijn vrij tijd super leuke vrienden gemaakt, veel geleerd, leuke

activiteiten ondernomen en mooie plekken bezocht. Ik ben zo dankbaar voor deze mooie tijd en

nieuwe vrienden, verspreid over de hele wereld. Ik ben heel goed bevriend gereikt met twee

Nederlandse en één Amerikaanse meiden en ik had ook super leuke collega's!!

Ik heb meerdere hikes door de bergen gedaan. Mijn favoriete was toch wel echt de Hotsprings,

waarbij je eindigt in een lekker warm natuurbad. Ook ben ik meerdere wedstrijden van de

Lakers bezocht. Daarnaast heb ik Halloween, Kerst en Nieuwjaar in Amerika gevierd, wat super

vet was! Vooral Nieuwjaar in Las Vegas was onbeschrijfelijk gaaf! Ik kan jullie alleen maar

aanraden om het zelf te ervaren, als je de mogelijkheid hebt natuurlijk. Van een super groot

straatfeest, tot de wel bekende vuurwerkshow, tot de verlichtingen van de Strip;

adembenemend!!

''MOUNTAIN VIEW, OCEAN BREEZE, AND PAMTREES''
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Ik woonde in huis bij een Duitse vrouw die al langer dan 30 jaar in Amerika                  

woont en had ook nog een Amerikaanse huisgenoot. Dit was super leuk en      leerzaam.

Hierdoor heb ik veel geleerd van de cultuur en ook veel kunnen delen over de Nederlandse

cultuur. 

Ik heb echt een geweldige tijd, die ik nooit meer zal vergeten gehad in Amerika. Het is niet

altijd makkelijk, maar daar leer je zo veel van. Ik zou het zo over doen en heb dan ook geen

seconde spijt gehad van dit bijzondere avontuur. Ik ben verliefd geworden op Californië. Het

weer, de natuur, de cultuur, de activiteiten, het klopt allemaal.

Ben je geïnspireerd door mijn verhaal om zelf met school naar het buitenland te gaan? Grijp je

kans! Er zijn zo veel mooie plekken en gave kansen. Het is een ervaring die je je hele leven bij je

draagt!

Bye bye,

Fleur aka California Girl ;)

 

''MOUNTAIN VIEW, OCEAN BREEZE, AND PAMTREES''

SANTASANTA
Barbara
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Last minute reizen
 

Mensen hebben behoefte aan vakantie en deze
behoefte is ondanks alle onzekerheid hoog
gebleven. Echter is de vraag wel gaan wisselen. Dit
kwam door onzekerheid en maatregelen omtrent
COVID-19. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
interesse in lastminute boekingen is blijven
groeien. Dit heeft veel impact op de klantreis van
de consumenten. De klantreis wordt namelijk
steeds korter. De tijd die tussen het oriënteren van
de dan nog potentiële consument en het
daadwerkelijk boeken van de reis, zit wordt steeds
korter. De marktvraag wordt dus erg beïnvloed
door maatregelen en dat komt voort uit
onzekerheid (Braber, 2021).

''Toerisme in een nieuw jasje''
De nieuwste trends

Community-based toerisme (CBT)
 

Mensen hebben behoefte aan vakantie en deze
behoefte is ondanks alle onzekerheid hoog
gebleven. Echter is de vraag wel gaan wisselen. Dit
kwam door onzekerheid en maatregelen omtrent
COVID-19. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
interesse in lastminute boekingen is blijven
groeien. Dit heeft veel impact op de klantreis van
de consumenten. De klantreis wordt namelijk
steeds korter. De tijd die tussen het oriënteren van
de dan nog potentiële consument en het
daadwerkelijk boeken van de reis, zit wordt steeds
korter. De marktvraag wordt dus erg beïnvloed
door maatregelen en dat komt voort uit
onzekerheid (Braber, 2021).

Jongerenreizen
 

Ook bij jongerenreizen zijn er veel toeristische
trends te zien. Jongeren vinden reizen erg
belangrijk. Het is natuurlijk lekker weggaan van je
thuis situatie samen met je vrienden en familie. Het
gaat er bij jongeren niet alleen maar om, om op
zuipvakantie te gaan en alleen maar te feesten.
Jongeren vinden het ook leuk en interessant om
nieuwe plekken te ontdekken en veel cultuur en
historie van een land te zien. Jongeren zijn altijd
opzoek naar uitdagingen en nieuwe belevenissen en
reizen geeft hier een grote toevoeging aan. Ook het
studeren of stage lopen in het buitenland is erg
populair onder de jongeren. Wel 89% geeft aan om
tijdens hun studie naar het buitenland te vertrekken
(Trends in toerisme, z.d.).

Soloreizen
 

De laatste jaren is de populariteit van alleen reizen
veel gegroeid. De trend die hierbij komt kijken is co-
living. Co-living betekent dat je in het vakantieland
gemeenschappelijk woont. Zo besparen
soloreizigers veel geld op het verblijf en ontmoeten
ze nieuwe mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
Vaak gaan mensen niet snel alleen op vakantie
aangezien ze dan veel geld kwijt zijn voor een hotel
kamer. Bij co-living is dit dus niet zo. Een heleboel
voordelen die hier dus bij komen kijken (Cheap
tickets, 2021).
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BUCKETLISTREIZEN

'Het land deed iets met me, het was magisch. Toen ik dit keer mijn eindtekst moest doen, kwam er weer
niet veel uit. Maar nu niet omdat ik struikelde over de woorden, maar omdat ik sprakeloos was. Ik stond
daar en was ontroerd door alles om mij heen. Puur geluk.’ De ervaringen van presentatrice Geraldine
Kemper die met 3 op reis de hele wereld over ging (Munnik, 2017). Voor sommigen is dit gevoel een
droom waarvan ze denken dat hij nooit uit gaat komen. Hoeveel geld moet je wel niet bij elkaar leggen
om überhaupt op zo’n magische plek te komen. Anderen krijgen meteen de drang om hun koffers te
pakken en zelf ervaringen op te doen en nieuwe dingen te gaan ontdekken. Terwijl de een lekker op het
strand aan het zonnen is, is de ander op avontuur. Met bucketlistreizen kom je op plekken waar je nooit
van had durven dromen. Je gaat op zoek naar de mooiste plekken, de meest uiteenlopende culturen en
je proeft het lekkerste eten. Na elke magische ervaring, wordt er automatisch iets afgevinkt in je hoofd.
Een oneindige bucketlist waar je maar niet genoeg van kan krijgen.

DOOR FLEUR GRIJMANS

Niets kan ervaringen vervangen
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BUCKETLISTREIZEN

Of je nou een mooie foto op sociale media ziet, een prachtig fragment op tv voorbij ziet komen of de
gaafste verhalen van iemand hoort; het zijn allemaal indrukken waardoor het in je buik kan gaan
kriebelen. De wereld heeft zo veel mooie en bijzondere plekken. Stel je voor om op een plek te komen
waar je sprakeloos van wordt. Even helemaal weg van alles en iedereen. Alleen jij op een van de mooiste
plekjes van de wereld. Zulke reizen zorgen voor een verbintenis tussen jou en je reisgezelschap. Jullie
delen samen een ervaring om nooit meer te vergeten.  Even uit je normale leventje. In het Westerse
leventje wordt er veel van je verwacht. School, werk en andere verplichtingen. Op zo’n reis heb je alleen
een open mind nodig. Laat alles op je afkomen en geniet. Als je op zo’n reis elke dag en elke keer iets
nieuws meemaakt kan je ook volledig genieten (Munnik, 2017). Je creëert momenten die je voor altijd bij
blijven. Doordat je open minded bezig bent en uit je normale ritme stapt kan je volledig relaxen
(Reismeisje, 2016).

Bang dat je zo’n ervaring nooit kan hebben, omdat het extreem duur is? Ook dichter bij huis zijn
geweldige bestemmingen te vinden. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te gaan om een
mooie plek te kunnen bezoeken. Bucketlist waardige bestemmingen binnen Europa kunnen al
toegankelijker zijn voor veel mensen (Munnik, 2017). Ook is tegenwoordig het reizen goedkoper
geworden (Visser, 2018). Er worden veel budgetvriendelijke reizen aangeboden waar je alle kanten mee
op kan. Bovendien zijn er ook veel landen waar de vliegreizen duurder zijn, maar de kosten in het land
voor bijvoorbeeld hotelverblijf of eten juist goedkoper is (Vries, 2019).

DOOR FLEUR GRIJMANS

Niets kan ervaringen vervangen

"Je hoeft niet naar de andere

kant van de wereld om een

mooie plek te kunnen bezoeken."
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BUCKETLISTREIZEN

Een bucketlist, een lijst vol met dingen die je gedaan wil hebben voordat je sterft. Een bucketlist kan
helpen om gelukkig te zijn. Gelukkig zijn is natuurlijk voor iedereen anders. Daarom kan je extra gelukkig
worden van de dingen die je bereikt als je je eigen bucketlist opstelt. Bij een bucketlist denk je na over
het leven. Wat vind jij belangrijk, wat wil jij gezien en gedaan hebben. Voor het reizen kijken we dan naar
welk land je wil, welke cultuur je wil ontdekken, welk eten wil je proeven, welke activiteit wil je doen, bij
welk bezienswaardigheid wil je geweest zijn of welke specifieke plek wil je bezoeken. Denk dan aan
bijzondere en extreem mooie plekken (Infonu, 2015). Niet alleen een bucketlist kan je gelukkiger maken,
maar ook het reizen zelf. Ervaringen maken je gelukkiger dan spullen. Met ervaringen kan je je meer
verbonden voelen met mensen, die dezelfde of soort gelijke ervaringen hebben. Ook vinden mensen over
het algemeen gesprekken over ervaringen leuker dan over spullen. Het is dan ook niet voor niets dat uit
wetenschappelijk onderzoek van Journal of Consumer Psychology blijkt dat reizen gelukkig maakt
(National geographic, 2016). Volgens Ruut Veenhoven, geluksprofessor en socioloog verbonden aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam: 'Geluk is een belangrijke determinant van je gezondheid. Door plezier,
tevredenheid en geluk kan je minder gevoelig zijn voor stress.’(Annemans, 2019)

Toch zullen er veel mensen zijn die twijfelen aan het avontuurlijke bucketlist reizen. Moet ik niet lekker
op het strand of aan het zwembad gaan liggen? Ik heb tenslotte vakantie om te rusten en te relaxen.
Toch heb je meer aan een vakantie waar je actief bezig bent, dan wanneer je alleen maar aan het
relaxen bent. Doordat je actief bezig bent en nieuwe dingen ziet krijg je meer en nieuwe prikkels.
Doordat je meer nieuwe prikkels krijgt en die moet verwerken lijkt het voor jou gevoel alsof je vakantie
langer duurt. In het dagelijks leven of als je op een inmiddels bekende plek bent is een dag gewoon een
dag. Wanneer je op een nieuwe bijzondere plek bent kan een dag voor je gevoel veel langer duren. Dit
kan je ervaren als je er op dat moment bent, alsof de tijd even stil staat. Ook kan je dit gevoel achteraf
krijgen. Sociaal psycholoog Ap Dijksterhuis: ‘Je hebt aan een actievere vakantie meer dan aan een
passieve vakantie waarbij je alleen maar op het strand zit.’ (Boomen, 2019).

DOOR FLEUR GRIJMANS

Niets kan ervaringen vervangen
"Bij een bucketlist denk je na

over het leven, het kan je

gelukkiger maken."
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BUCKETLISTREIZEN

Door de hele wereld over te gaan om dingen te zien in plaats van op het strand te liggen, kan je ook
culturele intelligentie en kennis ontwikkelen. Culturele intelligentie is dat je je kan aanpassen en goed
om kan gaan met mensen met een andere cultuur. Door verschillende culturen te zien en ervaren
realiseer je je dat elke cultuur zijn eigen gewoontes en levensstijlen heeft. Niet overal op de wereld gaat
het hetzelfde als bij jou. Niet iedereen heeft dezelfde kansen, rechten, tradities, eten, taal en gewoontes.
Met culture intelligentie kan je hier rekening mee houden, waarderen wat je hebt en nieuwe dingen
ontdekken. Het is belangrijk dat je interesse toont in de cultuur, de waarden en normen accepteert
enniet oordeelt. Wat is een leukere en betere manier om dit te ervaren en leren dan het zelf zien en
meemaken op een vakantie (Verken je geest, 2017). Je kan dan ook het beste een reis maken, waarbij de
cultuur in het land dat je bezoekt anders is dan in het land waar je woont (Boomen, 2019). Culturele
kennis en intelligentie kan je in het dagelijks leven toe passen. Momenteel is er veel integratie en er zijn
veel multiculturele samenlevingen. Zo kan je de kennis opgedaan van je vakantie, gebruiken en
meenemen naar huis. In Nederland zijn er namelijk in 2019 meer dan vier miljoen mensen met een
migratieachtergrond (CBS, 2019). Ook verbeter je hier je algemene kennis mee. Rob de Ruiter, docent
Nederlands op het Rijswijks Lyceum merkte dat er bij veel leerlingen een gebrek aan algemene wereld
kennis was. De wereldgeschiedenis en verschillende culturen leren, zonder dat je er voor in de boeken
hoeft te duiken (Truijens, 2018).  

Is bucketlist reizen goed voor je? Het geeft je de mogelijkheid om de ervaring van je leven te krijgen.
Even weg van alle stress en de kans krijgen om gelukkiger te worden. Binnen en buiten Europa zijn
mooie plaatsen te vinden, waardoor het toegankelijk is voor veel mensen. Je kan op een plek komen die
je nooit meer kan vergeten. Zelfs zorgt het ervoor dat je vakantie langer lijkt en wie wil dat nou niet om
volledig te kunnen relaxen? Buiten dat geeft het je de mogelijkheid om op een leuke manier te leren en
je wereld kennis te verbeteren. Dat kan in het dagelijks leven ook van pas komen. Reizen maakt
gelukkig! Als je jong bent, is reizen een goede opvoeding. Als je ouder bent is het een deel van je
ervaring. 

DOOR FLEUR GRIJMANS

Niets kan ervaringen vervangen
"Als je jong bent, is reizen een goede opvoeding. Als je ouder bent is het een

deel van je ervaring." 

| 29



BACKPACKREIZEN
Inleiding

Stel je eens voor: Je zit midden in je studie en besluit om te gaan backpacken. Backpacken? Met één
rugzak de hele wereld rondreizen? Ja, dat ja! Backpacken staat symbool voor vrijheid, avontuur en het
ontdekken van nieuwe plekken. Wie wil dit nu niet doen in de bloei van zijn leven? Wie wil er nu niet
gezien worden als een levensgenieter die alles doet waar hij zin in heeft. Backpacken klinkt helemaal
geweldig, maar als het zover is moet je toch echt uit je comfortzone stappen en toch echt alles
zelfstandig gaan regelen. Maar zelfstandig worden is misschien wel het moeilijkste wat we als mensen
moeten leren. Hieruit volgt de stelling: “Backpacken voor jongeren is goed om zichzelf te ontdekken”. 

Persoonlijke ontwikkeling

Als eerste zorgt backpacken ervoor dat jouw persoonlijke ontwikkeling een boost krijgt. Je leert de
wereld en jezelf op een andere manier kennen. Alles is nieuw. Je bent in een ander land, een andere
cultuur en samen met een andere bevolking. Dit zorgt ervoor dat je veel nieuwe mensen leert kennen.
Hierdoor worden je ‘social skills’ goed ontwikkeld. Je leert verbindingen leggen met allerlei verschillende
mensen van verschillende culturen. Backpacken zorgt dat je uit je comfortzone stapt. Dit zorgt voor
zelfvertrouwen en energie en persoonlijke groei (Leroy, 2017).

DOOR ROMÉE SIMMES
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BACKPACKREIZEN
zelfstandigheid 

Als tweede krijgt ook je zelfstandigheid een boost. Wanneer je alleen gaat backpacken ben je op jezelf
aangewezen. Je moet zelf alles uitzoeken en regelen. Zelf een eigen weg zien te vinden in een land waar
een andere taal gesproken wordt, zelf voor werk zorgen en zelf rond komen en eigen onderdak zien te
vinden. Geen ouders, vrienden of familieleden die jou kunnen beïnvloeden met meningen. Je moet alles
zelf beslissen en zelf keuzes maken. Hierdoor leer jij jezelf beter kennen: je ontdekt je eigen ‘ik’. Wie ben
ik, wat vind ik leuk en wat wil ik eigenlijk? Uit een psychologisch onderzoek aan de Universiteit van
Amsterdam blijkt dat eerstejaars studenten depressiever zijn dan hun leeftijdsgenoten. Eerstejaars
komen terecht in een periode van veel veranderingen. Vooral ‘het zelfstandig zijn’ vinden de eerstejaars
studenten erg moeilijk. Backpacken is dus een goede manier om ervoor te zorgen dat vooral eerstejaars
studenten zelfstandiger worden en niet in een depressieve periode terecht komen (Zevenhuizen, 2004).

Loslaten
 
Als laatste is het goed voor jongeren om het geregelde luxe leventje los te laten. Vraag eens aan je opa
of oma hoe hun leven er vroeger uit zag! De kans is groot dat ze zeggen dat ze vroeger uren lang buiten
speelden met hun vriendjes en vriendinnetjes. Tegenwoordig zie je bijna geen kind meer buiten met hun
vriendjes en vriendinnetjes. De Smartphone en de PC daar doen we het tegenwoordig alleen maar mee.
Dit geldt ook voor de studenten. Alles gebeurt alleen nog maar via die “oh zo leuke” Smartphone. Hele
dagen sta je in contact met je vrienden en vriendinnen via een schermpje, maar persoonlijk contact? Ho,
maar, dat zien we nauwelijks meer voorkomen. Met backpacken ga je weer helemaal back to basic. Dit
kan voor de jongere generatie erg leerzaam zijn. Hoe doe je dat eigenlijk, overleven zonder Smartphone,
zonder een PC en zonder social media? “Is dat überhaupt wel mogelijk?” Dit is de vraag die veel jongeren
zich gaan afstellen. Met backpacken kunnen jongeren niet alle elektronica, kleren en luxe spullen
meenemen. Backpacken zorgt ervoor dat jongeren niet het luxe leventje kunnen voortzetten zoals ze
gewend zijn. Hierdoor bekijken ze het leven van een andere kant en blijkt dat het materialistische maar
bijzaak is.  

DOOR ROMÉE SIMMES
"Je ontdekt je eigen 'ik.'"
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BACKPACKREIZEN
Eenzaamheid 

Veel jongere backpackers reizen alleen de hele wereld rond. Door alleen te reizen ben je veel
toegankelijker, je maakt eerder contact met locals en andere reizigers. Als backpacker maak je veel
situaties mee. Wat een rijke ervaringen maak jij mee als backpacker. Maar deze prachtige ervaringen kun
je met niemand echt delen, tegen niemand kun je zeggen: “weet je nog…” Dit kan leiden tot een erg
eenzaam gevoel. Mensen houden ervan om met anderen na te praten over hun ervaringen. Deze
ervaringen kun je niet delen met je familie en vrienden want zij zijn er niet bij geweest. Ook tijdens de
backpackreis kunnen jongeren zich erg eenzaam voelen. Tuurlijk kom je tijdens het backpacken veel
mensen tegen en ben je met veel mensen samen, maar als je geen verbondenheid voelt met die mensen
dan kun je je als backpacker snel eenzaam voelen. Eenzaamheid onder jongeren kan veel nare gevolgen
met zich meebrengen. Eenzaamheid onder jongeren kan leiden tot depressies, angst, minder
zelfvertrouwen en nog veel meer. Jongeren voelen zich somber en hebben nergens zin in. Ze hebben
geen energie meer en vinden niets meer leuk. Backpacken kan dus leiden tot veel eenzaamheid bij
jongeren wat nare gevolgen met zich mee kan brengen (Diek, sd) (Mind Blue , sd) (Randy J. Larsen, 2010).

Onzekerheid 

Backpacken staat voor een periode van onzekerheid. Waar je slaapt, waar je naar toe gaat, of je nog wel
genoeg geld hebt en hoe je überhaupt nog aan geld kunt komen. Allemaal dingen die onzeker zijn tijdens
het backpacken. Je hebt geen ouders of familieleden waar je op terug kunt vallen en die dingen voor je
kunnen regelen. Het geld voor backpackers is vaak een groot probleem. Backpackers hebben een budget
waarmee ze hun wereldreis beginnen maar het gebeurt vaak dat het uiteindelijk toch allemaal duurder is
dan ze in gedachten hadden. 

Uit je comfortzone 

Ook moet je tijdens het backpacken uit je comfortzone stappen. Dingen die in je thuissituatie niet
gewoon zijn maar in deze landen wel. Denk bijvoorbeeld aan de wc’s in Azië, nou ja…. wat je WC kunt
noemen, het zijn namelijk gewoon gaten in de grond. Ook hebben ze vaak geen deur bij de WC. Je zit dus
gewoon in beeld. Dit is in Nederland niet voor te stellen. In Nederland hebben we normale openbare
toiletten met een deur. Ook is het bij de Chinezen normaal om na het eten te boeren. Dit geeft aan dat ze
iets lekker vinden. Boeren in Nederland is juist een teken van onbeschoftheid. 

DOOR ROMÉE SIMMES "Backpacken staat voor een   

periode van onzekerheid"
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BACKPACKREIZEN

Gevaarlijk

Verder kan backpacken erg gevaarlijk zijn. Je kunt zo maar in een gevaarlijke situatie terecht komen. Kijk
nu bijvoorbeeld naar Hongkong. Een paar maanden geleden was alles nog doodnormaal en er was
helemaal niets aan de hand. Op dit moment vinden er veel opstanden en demonstraties plaats in
Hongkong. Mocht je op dit moment in Hongkong aan het backpacken zijn dan is het mogelijk dat je in een
gevaarlijke oorlogssituatie terecht komt. Dit kan van het één op het ander moment omslaan. Als
backpacker kun je natuurlijk wel gemakkelijk vluchten naar een ander land, maar toch zijn deze situaties
niet fijn en al helemaal niet als je alleen bent. 

Hygiëne 

Ook is de hygiëne in andere landen minder waardoor je sneller ziektes kunt oplopen die er in Nederland
niet zijn. Bereid je hierop goed voor en kijk welke inentingen je moet hebben. In India kun je extreem ziek
worden van het water, terwijl de mensen die in India wonen hier geen last van hebben. De hygiëne in
andere landen kan dus ook voor gevaarlijke situaties zorgen (Anne, 2017). 

Slot

Backpacken is goed voor jongeren om zichzelf te ontdekken!
Om te gaan backpacken is het belangrijk dat je goed voorbereid op reis gaat. Zorg dat je altijd alert blijft
tijdens het reizen en probeer geen naïeve keuzes te maken. Zorg dat jij je aanpast aan de cultuur van het
andere land. Doordat je in gesprek gaat met de locals wordt je veel wijzer en leer je veel over de cultuur
in het andere land. Dit alles maakt dat je een enorme ontwikkeling doorgaat. Je leert veel nieuwe
mensen kennen en legt verbinding met mensen van andere culturen. Dit geeft je een andere kijk op het
leven. Jongeren van tegenwoordig zijn materialistisch ingesteld. Door te leven in andere culturen laat
zien dat alles niet vanzelfsprekend is. Hierdoor ervaar je dat basis dingen in je leven heel waardevol zijn.
Je leert jezelf hierdoor goed kennen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Dit alles heeft een positief
effect op je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Backpacken is goed voor je brein. Door iets vernieuwends en uitdagends te doen en dat je daarbij moeite
moet doen, zorgt ervoor dat je brein zich gaat ontwikkelen. Dit houdt je actief en levendig. Hierdoor
groeit je zelfvertrouwen en dit komt van pas tijdens je reis. 

DOOR ROMÉE SIMMES
"Je kunt zo maar in een gevaarlijke

situatie terecht komen."
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My name is Emma Wijnen. I am a teacher
lecture at Fontys International Business
School. Where I teach in two different
minors. The minor international Business
management and the minor doing
business in and within Europe. I am
teaching here mostly marketing courses,
international marketing, PR-marketing,
consumer psychology, and also business
psychology. I studied marketing myself at
the University of Maastricht. Before that I
also did International Business. And
currently I am at my last phase of
finishing my bachelor study in
Psychology.  
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I know you from the minor International Business
Management, but the other minor is that also a minor
in English? 

Yes, it is also a Fontys minor. It really focusses on
Europe. So what are the trends going on in Europe,
how do you do business in Europe, what are the
challenges there. It is also a very interesting minor.  

Also about culture differences?  

Yes, a little bit. Also in my lecture I talk about
cultural differences. Because I do talk about
marketing in Europa. Even I think there is no
marketing in Europe, because I think it depends from
country to country.  

What is your favorite holiday destination? 

I think it is going to be Australia, because I did my
exchange their for half a year. I went back another
time because it is the best travel destination ever.  

Where in Australia did you have your exchange? 

In a city called Adelaide. It is not the biggest city. It is
in South Australia. 

And why did you like it so much? 

I think because of the culture. Everyone is very lay
back and open. And because of the weather of
course. But also the nature over there. You have a lot
of wild life. I you travel a couple of 100 kilometers
the nature is completely different. You have rain
forest, dessert, so it is all in one.  

So you have been there two times now?  

Yes one time for my exchange. That was for six
months. And a couple years later I wanted to go
back. I just went there for three weeks.  

Did you go to the same place? 

No, I went to a different place. During my exchange I
coffered most of the east coast and the center of it
so going from south to north. But I didn’t go to the
west coast. And that is what I wanted to do during my
other holiday.  
 
What kind of trips do you like the most? 

I think mostly city trips. Normally in 3 till 5 days. But
on the other hand I also like nature trips. So going to
the Ardennen. And just walking, hiking, cycling and
that kind of things. But mostly city trip.  
 
Wat is you favorite city trip? 

That was actually last year to Valencia. It was the
first time I went solo, so that was a new experience
for me, I had never done that before.  
 
Did you like to go on a trip all by yourself? 

Yeah, I actually did. I was scared at first, because I
thought I would get bored, and feel a little bit lonely,
but I decided to stay in a hostel instead of a hotel. It
was a really nice, small hostel, with only 15 people,
and we just got along very well. It was actually the
best trip, because of that. 
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What has been your biggest blunder while on a
vacation? 

I had to think about that. I think it is something that
happened in Australia. I was young, and a bit
irresponsible looking back. I went to a bar, and I left
my passport unattended. It got stolen two weeks
before I had to fly home, so that was kind of
stressful. I needed to arrange a lot of things to get a
new passport. That was definitely stupid. 
 
Did you manage to arrange everything on time? 

Yes, yeah luckily. My passport got stolen on the East
Coast at a beach resort, but luckily I was already
planning to go Sydney where the ambassy of The
Netherlands is. So I did not have to book another
trip. It was so stressful, I am much more careful now.  
 
Do you like the layback and open culture in Australia
more than the culture in the Netherlands where people
can be very strict and hard with deadlines? 

Yes, I think I can get use to the Australian way of
culture. They are still working and having deadlines
and listen to them. But also at the same time valuing
private life a lot and the layback open culture. But at
the same time I think in the Netherlands that is the
case as well. I think everybody is also quit open. But
the directness is something that I struggle with in
the Netherlands.  
 
Do you have a trip planned? 

No, nothing. Because I am working at my bachelor
thesis at the moment. And I am quite busy, so I first
have to finish that and then I can see if I can go on a
holiday.  
 

 

And are you already thinking about which country is the
next one? 

Yes, I have so many ideas that I cannot chose. I would
like to go to Edinburgh in Scotland. I would exactly
like to go back to Valencia. But I have already been
there, so I want to choose something else. I would
also like to visit the cities Lisbon, Porto, Brooklyn,
Stockholm. There are so many place that I would love
to visit.  
 
Did you travel during COVID? 

I went to Valencia and Milan. But also, to the
Ardennen. I made some smaller trips. 
 
Did you struggle more with those trips because of
COVID? 

No, because I don’t really care about those rules.
There are people that are really against it. I am just
thinking let just go with the flow, and just where a
mask and do whatever they are asking. As long as
you can enjoy your trip in that way, why not? 
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What tourism or cultural topic do you think is the most
interesting right now? 

I am not really into tourism, so I do not have a lot of
experience in tourism and marketing. However I am
developing a course about city marketing at the
moment. So tourism does come back in that, but
what I think is important in tourism now, is the
realization about the personal experience that you
get. And I think it is the same with marketing in
general. People focus more on spending their money
on a meaningful experience, and making it more
customize. You see it everywhere in marketing, and
also in tourism. 
 
How would you link tourism with marketing?  

That is a good question. I think in order for a touristic
location to be successful you need marketing. You
need the wright message, and way of reaching out
to your target group. So marketing is definitely part
of it. 
 
How would you link culture with marketing?
 
I think especially in international marketing, it is just
crucial. You can not avoid to use cultural insights in
your marketing campaign. It pretty much influences
everything you will do in setting up your campaign. It
will influence who your target audience is going to
be. Also what their values, habits, and traditions are.
How you approach them, and how you communicate
with them. I think a big part of this, is influenced by
culture. 

How can you improve the personal experience? 

First of all, by doing market research. I think you
need to know and understand your customers so
well. You need to understand why they come to a
certain touristic activity or vacation, and what are
their needs? That is the key, in order to make the
experiences better for them. 

What are current trends in tourism? 

The personal experiences like I mention before. I also
think that people are still hesitated about travelling,
but I think that will change in the next few months.
What I also found out, because of COVID is that
people like to go more to local destinations. So, in
their own country. I hope that, that will stay.
Sometimes you do not need to travel all around to
world, closer by are also nice places to visit. I went to
towns, and places I have never seen before.  

Can you name a city that you went to, and really
surprised you positively? 

I went to Zeeland for the first time. It is something
where you do not really go to, too often, especially if
you are from Limburg. That was a surprise for me.
That was the best one so far.

What made it so special? 

I did not expect the nature to be see nice over there. I
thought it would be just dunes, and not like Limburg.
It was actually really nice, that was unexpected.  
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Cultural differences have an influence on marketing
and sales. For example, with Milka. The marketing in
India is very different compared to Europe, because the
cow is holy in India. Do you notice anymore
differences? 

There are many examples of companies who take
cultural differences in an account. Either in a good,
or bad way, if they do not research it enough. Fleur
do you still now some examples that I told you? 

Yes! I still remember the example about how they
promoted coffee in Italy.  

Yes, with Starbucks, that is a good example. They
failed gigantically. And last year I actually went to
Milan, and I visited a Starbucks, and there were only
tourists. They were not able to convince Italian
customers to start drinking Starbucks coffee.
Eventhough they changed it completely. Maybe
another example is from Nivea. We are used to have
tanning lotion in summer, but when they went to the
Asian market they actually used whitening lotion
instead. I think this is also very good example where
you do not just change the promotion, but you
change the whole product.  

So, good research is the key for international
marketing? 

Yes, definitely. 

What are other things you need to keep in mind with
your promotion, if you want to expand abroad? 

Well it is maybe not just about going abroad, but in
general. If you have a main message, you want to
emphasize the value, you can create for your
customers. Do not focus on the features that you
have, but more on benefits that you have for
customers. But I think that is universal, and does not
really depends on the country. But maybe the value
that you want to emphasize can be different, based
on culture. 

How can you keep this mind while thinking about
promotion? 

I think first of all the message needs to be changed.
But I guess also the channels sometimes need to be
adjusted. A clear example is if you go to China, you of
course can not promote it on Instagram or Facebook.
They have their own channels. And we all assume
that Facebook, and Instagram are the most
important channels, but that is an assumption that
we often make, which does not always have to be
true. You need to have a communication plan for your
target group, so you make sure that you choose the
wright channels. 
 
So that also comes back to doing really good research?
 
Yes, everything comes down to research. Otherwise
you base it on assumptions that we have, and that is
never going to work out.  

And if we talk language wise, do you think promotion
will only work in the language of the country? 

I think it works better. Doing it in the national
language works better, because you can make certain
jokes that everyone understands in a practically
country, that cannot be understood in other
languages.  | 38



Interesting interview about
tourisme, culture, and
International Marketing

I N T E R V I E W
M E T  
E M M A  W I J N E N

Can you explain the term ‘international marketing’? 

I think you can see it from different perspective. If
you are a company, and you have an international
marketing strategy you can see it as just one
strategy that fits with every single country. It is a
transnational strategy, so you do not adjust your
message, you keep the product the same. I think
that is one side of international marketing, but I
think it will not work for that many companies. For
example, Apple has a very transnational strategy.
They have everything the same, in every country.
Their stores look the same, the product are the
same, the offers are the same, the communication is
the same. The other side of international marketing
is about seeing those differences, and to adjust your
strategy based on the country.  

Do you have an example of a company who kept their
strategy exactly the same, but where it did not work? 

There is actually one example that I remember. It is
when Walmart wanted to introduce their stores in
Germany. It is of course a very American company,
with American ways of communication. So also the
employees are very American, like; Hey, how are you
doing! They tried to do the same thing in Germany,
but the Germans did not take it. They left the store,
and they did not come back. Walmart stopped their
business in Germany quickly. I do not think that
there are many companies who can manage to keep
everything the same. Even McDonalds changes
everything.  
 

We found a definition which says that; International
marketing is the application of marketing principles by
industries in one or more than one country. It is
possible for companies to conduct business in almost
any country around the world, thanks to the advances in
international marketing.  
What do you think would be the differences between
international marketing, and ‘normal’ marketing if the
industry is only in one country? 

I think that there is no real difference. In the sense
that it all comes back to culture. But I guess with
normal marketing you also take that in account. It is
not always important, because if you are a Dutch
company, and you are going to introduce something
in the Dutch marketing it is just your way of doing
business. Maybe that is the biggest difference? If I
look at my own course that I teach, it is called
international marketing, because we are expanding
to another country, but all the principles and tools
that we use can be applied to regular marketing as
well.  

What would be the first step if a company is interested
in expanding abroad? 

Again, doing research. A lot of market research.
Looking at your competition, trends, potential
customers.  | 39



You can not research every country, how can a
company make the best selection? 

Well I think when companies expand to other
countries, they either expand to countries very close
to them, geographically, or that are similar in terms
of culture. Typically a German company would first
expand to Austria, and Switzerland, and then go on.
Same thing with Scandinavian companies, or The
Netherlands, and Belgium.  
 
Could you tell us more about a customer analysis? 

You need to know your customers first. I notice
students focus to much on superficial factors, like
age and gender. But it is more helpful to research
lifestyle, attitudes, and actual behavior. In that way
it is easier to figure out, what might be frustrations
or problems that customers have. That way you can
give value to them. hey focused to much on age etc.  
 
What is the biggest cultural difference you have seen?
 
What I always struggle with a little bit is students
from Asian countries, mostly from China, South
Korea and Taiwan, are not uses to being open, and to
speak up. Being in a classroom full off those
students can be quit tricky, because they do not say
anything at all. If you ask them a question, they do
not answer. If they have questions, they will come to
you after the class and they ask you in person. For
me that is always quit struggling, because I like
interaction, and that is impossible. We are of the
most open, and direct cultures in the world.  
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Do you also notice those differences with groups
working together? 

I always notice that when I put students from more
southern European countries, like Spain or Italy, with
for instance Germans. The south European have a
more flexible way of looking at time, for instance.
Deadlines are not that important, and they think owh
we will manage later, and an appointment is not
being met more easily. In Germany they think we
need to finish this, and that. That always leads to
struggles. 

Do you have tip how people can work better together if
they are so different? 

What I notice with teamwork here at school is that
people jump immediately in to the task, without
getting to know each other. I think more time should
be spent on getting to know each other, and know
each other’s strengths, and weaknesses. Maybe start
with some cheesy teambuilding exercises. I do think
it helps to understand each other better.  
 

Do you think it is easier now Covid is almost over? 

It helps that you can see each other in real life again,
because a very big part of communication is body
language, and you can not see that online. That also
leads to more problems, than when you are face to
face.  | 40



CULTURAL MAP

Communicatie --> weinig/veel context                             

Evaluatie --> Directe/indirecte negatieve feedback

Overtuigen --> eerst principes/toepassing

Leiden --> gelijkheid/hiërarchie

Beslissingen --> gezamenlijk/hoge functies

Vertrouwen --> gebaseerd op taken/onderlinge relatie

Onenigheid --> confrontatie aangaan/ontwijken

Roosteren --> vaste tijden/flexibele tijden

De cultural map van Erin Meyer is een invulmodel dat gaat over achter verschillende

onderwerpen en hoe een cultuur daar op scoort. Zo kunnen verschillende culturen rekeningen

houden met elkaar,  elkaar beter kunnen begrijpen en dat zal zakelijke samenwerkingen

bevorderen. Westerse landen staan vaak links, waar Aziatische landen vaak juist rechts staan. 

Erin Meyer
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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
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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
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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…
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Amerika

Na mijn blog over mijn stage is het vast en zeker geen verrassing dat Amerika bij mij op

één staat.  Ik vind het een prachtig en tegelijkertijd ook interessant land. Ik ben in New

York, Santa Barbara, San Diego, Los Angeles en Las Vegas geweest. Ondanks dat sommige

steden, relatief gezien, dicht bij elkaar liggen is elke plek verschillend. Andere regels,

andere invloeden, andere natuur, etc. DIt maakt het soms lastig om over Amerika te

praten, als één geheel. Amerika heeft naast de bruisende steden, ook vele nationale

parken, die zeker een bezoek waard zijn. Het enige nadeel voor mij aan deze bestemming

is het vette eten. Al is het wel gaaf om een keer In-N-Out, Chick Fill A, Wendy's , Carls Jr,

etc te proberen. Ook zijn er veel lekkere Mexicaanse opties te vinden, vooral in Californië.

Ook zijn er een aantal gave activiteiten die mijn ervaring echt onvergetelijk gemaakt

hebben. Ik ben namelijk naar het pretpark Six Flags geweest en naar de wedstrijd van de

Los Angeles Lakers. Als Amerikanen ergens goed in zijn, is het out of the box en over the

top activiteiten. Een sportwedstrijd is een hele show. Zelfs mensen die helemaal niks om

sport geven, kunnen zich hier vermaken. Dit zorgde bij mij voor kippenvel. Ik zou nog graag

vaker terug gaan naar Amerika. Naar nieuwe plekken, maar zou bovenstaande steden ook

nog graag bezoeken! De volgende keer zal ik me alleen iets meer focussen op de nationale  

parken.
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Thailand

Heel eerlijk, was het een moeilijke keuze welk land op 1 moest staan. Ik ben namelijk zo

verliefd geraakt op Thailand. Wat een gave reis is dit geweest! Van het fietsen in de

drukke straatjes en afgelegen arme gebieden in Bangkok, Eilandhoppen en snorkelen in

Krabbi, een olifanten opvang in Phuket, tot een nationaal park in Khao Sok! De natuur, de

cultuur, het eten, de sfeer was overweldigend. Zo moesten we op de eerste dag bukken bij

het zwembad op het dak van het hotel, omdat er een stoet met de koning langs kwam

rijden. Het was soms ook best schrikken hoe groot het verschil was tussen en hoe snel je

wisselde tussen een rijk en een arm gebied. Het eten was ook super lekker en ik hou wel

van de streetfood kraampjes. Ik vond het bijzonder om zo dicht bij olifanten te komen,

omdat ik het altijd al leuke dieren gevonden heb. Ook was het eiland hoppen super leuk,

waarbij we op verlaten bounty stranden gerelaxed en gesnorkeld hebben. Maar het meest

bijzondere was het nationale park. We hadden hier geen bereik, wifi en stroom dus je was

echt even één met de natuur. We hebben hier een tocht door de jungel en een grot

gemaakt, wat echt heel gaaf was. Deze reis heeft mijn interesse in de Aziatische landen

flink laten groeien en ik ga dan ook graag terug naar Thailand en andere Aziatische

landen!
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Griekenland

Bij mij hoort ook Griekenland op het lijstje. Hier ga ik wel voor hele andere soorten

vakanties naar toe. Griekenland is voor mij de ideale plek om tot rust te komen, te

genieten van het mooie weer, omringt te zijn door een prachtige natuur, lekker eten en is

daarnaast ook een land met veel cultuur. Ik vond het erg interessant en bizar om te lopen

op Spinalonga, voormalig Lepraland. Ook geniet ik van de vele stranden in combinatie met

het goede weer natuurlijk. In Chersonissos bevallen de feestjes van Starbucks en de clubs

en kroegen op de strip mij ook! Het leuke aan Griekenland vind ik, dat het voor ieder iets

wils heeft. Ik heb hier super leuke vakanties gehad met mijn familie, maar ook met mijn

vriendinnen. Daarnaast is het fijn dat het land lekker toegankelijk en relatief goedkoop is.

Ook zijn de Grieken heel gastvrij. Ik heb nog een reis naar Griekenland gepland staan en ik

denk dat het zeker niet de laatste keer zal zijn. Ik zou nog heel graag naar Zakynthos,

Mykonos en Santorini willen gaan. Daarnaast heeft de film Mamma Mia mij ook

geïnteresseerd in de wat kleinere en minder bekende eilanden van Griekenland. Dus het

lijkt me ook heel gaaf om juist naar deze plekken te gaan, waar je waarschijnlijk nog meer

Griekse cultuur zal hebben.
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Drie daagse
stedentrip in

bruisend
Londen!

Speel mee en maak kans!

Stuur voor 15 mei 2022 je vetste vakantiefoto door naar
secretsoftheworld@gmail.com en maak kans!

Vliegtickets van Schiphol naar
Londen
Transfer Londen City Airport,
naar hotel
Tweepersoons kamer in Holiday
Inn Londen

Inclusief
Big Ben
London Eye
London Dungeon
Tower of London
The Tower Bridge
Buckingham Palace
Harry Potter Warner Brothers
Studio
Sea Life

Aanraders
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