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Keuze voor vervoer
Gaan we dit jaar met 
de auto of het vliegtuig?

Mooie souveniers
Originele fotocadeau’s 
binnen handbereik 

Voorkom virusinfecties
Laat je inenten en loop 
geen onnodige risico’s
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Haal het meeste uit familievakanties. Niet alleen de bestemming,
ook de organisatie er omheen is belangrijk. Irene Moors kan hierover meepraten.

ACTIEVE KINDEREN,
ONTSPANNEN OUDERS

 4
TIPS

Op vakantie! 
Hoe houd je de kids 
vrolijk en rustig op
de achterbank?

De juiste timing
Unieke kinderfoto’s 
met de tips van een 
beroepsfotograaf



ByeBites introduceert de 
2 in 1 Gel, een milde en 
natuurlijke Steken & Beten 
Gel en After Sun in één. Deze 
is ideaal te gebruiken ter ver-
koeling, verzachting en verzor-
ging van de huid na het zonnen. 
Bovendien houdt de gel steek-
muggen en steekvliegen op af-
stand. De gel bevat uitsluitend 
natuurlijke ingre-diënten en is 
daardoor geschikt voor de ge-
voelige huid, voor kinderen en 
zwangere vrouwen. Kortom, de 
ByeBites 2 in 1 Gel is een veilig en 
natuurlijk alternatief  en mag niet 
in de zomeruitrusting ontbreken. 
Consumentenadviesprijs € 12,95. 
Verkrijgbaar bij de betere drogist.

ByeBites is een kwaliteitsmerk van 
Koninklijke Utermöhlen NV. Kijk 
ook op www.byebites.nl voor het 
complete assortiment.
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Nieuw van ByeBites, 2 in 1 Gel 
Steken & Beten Gel en After Sun in één

Goedkoop parkeren op Schipholl

Vliegt u vanaf Schiphol en heeft u geen zin om eindeloos naar een dure 
parkeerplaats te zoeken, te wachten op een bus of met al uw bagage naar 

de juiste vertrekhal te lopen?
Met Quick Parking is dit allemaal verleden tijd!

Reserveer uw     vooraf op
www.quickparking.nl

Kruisweg 381, Schiphol-Zuid - info@quickparking.nl - Tel: 020 7179700

• Direct naast Schiphol, 2 km van de vertrekhal, gratis shuttlebus (3 minuten)
• Uw auto staat op een bewaakt en afgesloten terrein
• U parkeert uw auto naast onze shuttlebus. Geen loopafstanden
• Eenvoudig bereikbaar en 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend

Vul als reiscode 6y8f4 in 
en ontvang de 10% korting

Vul als reiscode 6y8f4 in 

BOEK VÓÓR 19 JUNI EN ONTVANG 10% EXTRA KORTING!

 www.difraxshop.com 

Antilekbeker zachte tuit 250 ml. 
Eerste stap in de overgang van  es 
naar beker.

Rietjesbeker antilek 250 ml.
Met uniek antileksysteem in het rietje.

MUST HAVE!

50 ml.
i h i j

€ 3,99

€ 7,49

€ 7,99

Pakjeshouder
Voorkomt knijpen in limonadepakjes.

Levering binnen 5 werkdagen!
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de uitdaging

‘Je hebt pas vakantie als  
de kinderen zich vermaken’

Met kinderen op reis gaan is een onderneming. Paspoorten 
en reisverzekering in orde? Hoe zit het met gezondheidsri-
sico’s? Wat neem je mee? De voorbereiding is cruciaal 
en daar weet presentatrice Irene Moors alles van af.

V
akanties met het 
gezin boek ik altijd 
ruim van tevoren. 
Dat moet wel, want 
door mijn werk voor 
de televisie zit ik 
vast aan de zomer-

stop. In die periode gaat iederéén en 
je wilt natuurlijk niet afhankelijk 
zijn van wat er overblijft.

Vroeger huurde ik altijd een huis 
in Frankrijk. Maar in de tijd dat de 
kinderen gingen bewegen, vond ik 
dat gevaarlijk vanwege afstapjes en 
dergelijke. Toen hebben we Curaçao 
geprobeerd. Daar heb ik echt volledi-
ge ontspanning gevonden, dát is het 
leven. Zeer kindvriendelijk, dat is het 
belangrijkste. Verder gaan we regel-
matig voor korte tijd naar een Wad-
deneiland. Fietsen huren, wande-
len, de hele dag buiten. Dat vinden de 
kinderen ook geweldig.

Zorg dat er kinderen zijn

1 Vooral bij lange vakanties is het 
belangrijk dat er andere kinde-

ren zijn. Onze dochter Rosalie is 10, 
onze zoon Tijn 6 jaar. Het liefst zijn ze 
buiten bij andere jongens en meiden. 
Kamperen is voor kids het allerleukst, 
maar daar houd ik zelf niet van. Een 

huisje op het park is ook prima: je 
weet waar ze zijn en dat ze het leuk 
hebben. Je kan op het meest exclusie-
ve resort zitten, als er geen andere 
kinderen zijn, wordt het niets. Je hebt 
als vader en moeder pas echt vakantie 
als de kinderen zich vermaken.

Leg alles op tijd vast

2 Met kinderen kun je geen risi-
co’s lopen. Daarom ga ik nooit 

op de bonnefooi met vakantie. Je hebt 
maar een paar weken en die moeten 
leuk zijn. Ik heb een doorlopende 
reisverzekering, dus daar hoef ik me 
geen zorgen om te maken. Vaccina-
ties zijn in ons geval niet nodig: ko-
mende zomer gaan we naar Spanje 
en Italië, relatief veilige landen. Voor 
mijn werk ben ik in gebieden ge-
weest waarvoor je wel ingeënt moest 
worden tegen infectieziekten. Kame-
roen bijvoorbeeld. Adviezen over 
voorzorgsmaatregelen volg ik altijd 
braaf op, het is immers voor je eigen 
bestwil. Zeker als het om de gezond-
heid van je kinderen gaat.

Maak een meeneemlijstje

3 De uren voor we met vakantie 
gaan vind ik vreselijk, dan heb 

ik pijn in mijn buik. Ik ben verant-

woordelijk om alles voor de kinderen 
in te pakken en heb daar altijd vrese-
lijk veel stress van. Dat ene haar-
speldje voor mijn dochter, dat nieu-
we bloesje dat nog beslist even ge-
wassen moet worden. Ik snap niet 
dat ik me er zo druk om maak, lekker 
belangrijk! Maar toch ren ik elke 
keer weer hysterisch door het huis. 
Vreemd eigenlijk, want mijn ouders 
legden alles altijd netjes klaar. De af-
gelopen keer heb ik een lijstje ge-
maakt, dat beviel wel. Ik was een 
stuk minder gestrest, dat kan dus ik 
iedereen aanraden.

Wat er beslist mee gaat als wij met 
vakantie gaan? Voor de kinderen 
Nintendo DS, dat is echt een fantas-
tische uitvinding om kinderen bezig 
te houden en onmisbaar bij wacht-
tijden, bijvoorbeeld op een vliegveld. 
Voor mezelf neem ik steevast een 
zakje drop mee, ook al is dat vaak on-
derweg al op. Wat ik absoluut niét 
meeneem, is een laptop en mijn mo-
biele telefoon. In noodgevallen ben 
ik via mijn man bereikbaar. Ik ben 
tijdens vakanties echt afgesloten van 
de buitenwereld. Dan heb ik alleen 
tijd voor mezelf, voor mijn man, en 
natúúrlijk voor de kinderen als ze in 
de buurt zijn!

“tijdens het  
inpakken ren ik 
altijd hysterisch 
door het huis. de 
vorige keer heb 
ik een lijstje ge-
maakt, toen had 
ik een stuk  
minder stress.”

Irene Moors
presentatrice Rtl4
foto: ron albers

“We gooien gewoon al 
onze spullen in de auto 
en rijden weg. En bijna 
altijd blijven we in eigen 
land, er is hier zoveel 
moois en interessants 
dat we nog jaren voor-
uit kunnen!”

Heidi van Daal (44)
administratief  
medewerkster

wij raden aan
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Goed verzekerd op reis p. 6 
op vakantie kan er van alles mis gaan. 
Check dus je verzekering voor vertrek!

Bijzondere bestemmingen p. 9
de een gaat naar Zwitserland, de ander 
naar Zuid-afrika. twee vakantiegangers 
over hun persoonlijke ervaringen.
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Ooij (Nijmegen)

V.A.

�169

RESERVEREN? Bel 0347 - 75 04 34 en toets hotelnummer 900969 in
kijk voor het volledige arrangementen overzicht op W W W.FLETCHER .NL

Family Deals 
bij Fletcher!
Gezellig op stap met de kinderen en/of klein kinderen? Dan bent u bij de 

Fletcher Hotel Group aan het juiste adres! Onze hotels zijn op korte afstand 

gelegen van diverse attractieparken en door de uitstekende samenwerking 

met deze attractieparken, kunt u bij Fletcher bijzonder voordelig samen 

genieten van een heerlijk familie-uitje! Uiteraard beschikken onze hotels 

over ruim voldoende faciliteiten voor een aangenaam verblijf met kinderen; 

van speeltuinen en spelletjeshoeken, tot ruime familiekamers en kindermenu’s. 

Daarnaast verblijven kinderen natuurlijk extra voordelig bij Fletcher!

3-daags Familie Arrangement
- Welkomstdrankje

- 2 x overnachtingen

-  1 x luxe 3-gangen diner voor de ouders op dag van aankomst

- Kindermenu + kleurplaat voor de kleintjes!

- Bij vertrek een Fletcher Goodiebag met o.a. een Bon Time Dagjes Uit Gids!

Totaalprijzen (op basis van twee volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar)

2

Noorbeek (Maastricht)

V.A.

�179

5

Heerenveen

V.A.

�209

3

Middelburg

V.A.

�189

11

Leeuwarden

V.A.

�249

7

Roden (Groningen)

V.A.

�209

4

Vlijmen (´s Hertogenbosch)

V.A.

�199

8

Vierhouten (Zwolle)

V.A.

�229

10

Wijk aan Zee (Amsterdam)

V.A.

�249

9

Berg en Dal (Nijmegen)

V.A.

�229

6

Wassenaar (Den Haag)

V.A.

�209

Bovenstaand arrangement is geldig tot 31-12-2009, vermelde prijzen zijn op basis van een familiekamer (op basis van 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar) m.u.v. 
feestdagen en excl. eventuele toeslagen. Kijk voor een volledig overzicht van al onze hotels en arrangementen op onze website.

De 3- en 4-sterren hotels van Fletcher bevinden 
zich op de mooiste locaties van Nederland. 
In de duinen, aan het strand, in de bossen 
en op de Waddeneilanden.

RESERVEREN? Bel 0347 - 75 04 34 en toets hotelnummer 900969 in
W W W.FLETCHER .NL

en op de Waddeneilanden.
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van speeltuinen en spelletjeshoeken, tot ruime familiekamers en kindermenu’s. 

- Bij vertrek een Fletcher Goodiebag met o.a. een Bon Time Dagjes Uit Gids!

V.A.

�169
op basis van 2 volwassenen 

en 2 kinderen 

tot 12 jaar
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Profiel

Familie  
Van Daal

Woonplaats: ■■
Gemert (NB)

Herman (42)■■ : 
eigenaar ontwerp-
studio, squash, 
jeugdtheater,  
coverband

Heidi (44): ■■
adm. medewerk-
ster, spinnen,  
zingen, herborist

Tobias (13): ■■
basketbal,  
drummen

Jochem (11):■■  
atletiek, gitaar

Julian (9):■■   
atletiek, keyboard

Vraag: Wat doe je als je geen vakantiereis gepland hebt 
en tóch met de kinderen er op uit wilt deze zomer?
Antwoord: Blijf lekker in eigen land en geniet van alle 
activiteiten die hier te doen zijn.

De familie Van Daal uit het Brabantse 
Gemert vindt het heerlijk om ‘op de bon-
nefooi’ uitstapjes te maken. “Wij boeken 
bijna nooit een vakantie”, zegt moeder 
Heidi. “We gooien gewoon al onze spul-
len in de auto en rijden weg. En bijna al-
tijd blijven we in eigen land, er is hier zo-
veel moois en interessants dat we nog ja-
ren vooruit kunnen!”

Het liefst gaan ze op zoek naar bijzon-
dere plekjes in de natuur waar leuke ac-
tiviteiten te doen zijn. Natuurlijk hebben 
ze met de kids ook stedentrips gemaakt 
en de grote pretparken bezocht. Ze heb-
ben op grote bungalowparken geslapen, 
met een overdekt zwembad, speeltuin, 
restaurants en alles erop en eraan. “Voor 
de kinderen was dat wel leuk”, zegt Hei-
di, “die waren de hele dag weg. Maar wij 
vonden het zelf minder en wilden ook 
wel eens een stadje of dorpje bekijken in 
de omgeving.”

Op hol geslagen
Toch zijn de rustige oorden ook bij de 
jongens favoriet omdat er vaak onver-
wachte dingen te beleven zijn. Juli-

an vertelt over een natuurwandeling 
in Epe met ezel Willy, die aanvanke-
lijk niet van het terrein wilde, maar la-
ter toen hij de stal rook, een heel stuk 
van de route oversloeg en naar huis ga-
loppeerde. Z’n grotere broer Tobias viel 
haast van zijn rug, zo’n haast had het dier.    
De uitstapjes in de zomervakantie zijn 
vaak dagtochten, maar ook wel reisjes 
van een week. “We zijn een keer op de fiets 
naar Assen gegaan, van trekkershut naar 
trekkershut”, vertelt vader Herman. “Dat 
hebben we wel van tevoren geboekt, want 
met drie kinderen wil je niet voor onaan-
gename verrassingen komen staan. De af-
standen waren ook voor de kinderen goed 
te doen. Je stopt eens bij een bakkertje om 
wat te eten, of bij een sluis om naar de bo-
ten te kijken.”

Bereid je goed voor
Wat het geheim is van de familie Van 
Daal? Belangrijk is natuurlijk een goede 
voorbereiding.

Op internet kan je je alvast oriënte-■■
ren op geschikte bestemmingen. Zoek 
op een thema, bijvoorbeeld ‘kastelen’, 
‘klimbos’ of ‘boottocht’. Gooi alvast in de 
groep wat de ideeën zijn en kijk pas ver-

der als het hele gezin of een meerderheid 
enthousiast is. 

Maak een lijst met spullen die je mee ■■
moet nemen, zoals servies, de ehbo-doos, 
een zaklamp. Bij de familie Van Daal gaan 
de fietsen achterop de auto en liggen de 
tent en alle vakantiespullen in een hoek 
op zolder. Kwestie van sjouwen, kleding 
en proviand in een koffer stoppen, en 
wegwezen!

Bijzondere plekjes
Een dagje uit hoeft niet duur te zijn. Ook 
met openbaar vervoer of op de fiets kom je 
op tal van verrassende plekjes. Zelfs dicht-
bij huis is er van alles te zien en te doen.

De familie Van Daal heeft een Muse-■■
umkaart, die vooral bij slecht weer goed 
van pas komt. Veel musea hebben speci-
ale activiteiten voor kinderen. Bijvoor-
beeld De Valkhof in Nijmegen. De jongens 
hebben daar in het junior lab onder lei-
ding van een professor de de oudheid on-
derzocht van Romeinse potscherve

Neem eens een afrit van de snelweg. ■■
Veel kleinere plaatsen hebben ongekende 
attracties. Tiel is méér dan alleen het Flip-
je Museum. Zaltbommel is ook zo’n mooie 
plek, weten de Van Daals. Iedereen kent 

het van de file en komt er duizend keer 
langs, maar als je er stopt ervaar je dat dit 
vestingstadje een mooie boulevard, oude 
panden en een kruidentuin heeft. 

Ga op avontuur in de bossen of op uiter-■■
waarden. Vaak is op fietsafstand prachti-
ge natuur binnen handbereik. Neem een 
vergrootglas mee zodat je kleine insec-
ten eens goed onder de loep kunt nemen. 
De drie jongens van Herman en Heidi ge-
nieten volop van dit soort tochten. Ze zien 
hagedissen en kleine kevertjes. Zelfs een 
mierenhoop is interessant. 

Verder kijken
Nog een laatste vraag aan de familie Van 
Daal: is er wel eens iets misgegaan? “Tja, 
daar ontkom je niet aan. Glasscherven in 
een zwembad, een stenen pingpongtafel 
die het been van Tobias bijna verbrijzelde. 
Gelukkig liep het goed af.” Op hele slechte 
campings zijn ze nooit geweest. Moeder 
Heidi kijkt altijd goed rond voordat ze be-
sluiten er te gaan staan. “Als het niets is, 
rijden we gewoon verder.”

Veel te doen in eigen land

 emile hilgers

redactie@mediaplanet.com

de uitdaGiNG

inspiratie

Het leukste dagje uit beleeft u natuurlijk tussen de apen. In Apenheul klimmen 
en klauteren meer dan 200 apen helemaal los tussen de bezoekers! Nergens in 
de wereld vindt u zoveel verschillende soorten bij elkaar. De honderden apen 
zorgen voor een unieke en bijzondere ervaring voor jong en oud: 
in Apenheul komt u namelijk écht oog in oog te staan met apen. 
 

09-084 adv AD.indd   1 29-05-2009   13:59:16
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KORTE AFSTANDEN
Herman, Heidi en hun drie jongens tij-
dens een fietsvakantie. ‘Je stopt eens 
bij een bakkertje om wat te eten, of bij 
een sluis om naar de boten te kijken.’

Sloepje varen

1
Al voor weinig geld huur je 
een bootje waarin je met 
het hele gezin een heerlij-

ke dag op het water kan beleven. 
Giethoorn is pittoresk, de Biesbo-
sch heeft mooie natuur en op 
grachten in de grote steden kijk je 
je ogen uit!

Met de stoomtrein

2
Tussen Goes en Borselen 
rijdt nog een echte stoom-
trein. Onderweg kun je 

stoppen voor bijvoorbeeld een be-
zoek aan een vlindertuin, een ou-
derwetse snoepwinkel of een 
klompenmakerij. 

Op water lopen

3
Een wandeling of fi ets-
tocht op de Posbank 
wordt pas écht avontuur-

lijk als je een luchtbal huurt waar-
mee je op water kunt lopen. Vanaf 
het Veluwetransferium zijn ook 
andere activiteiten mogelijk, zo-
als een hui� arrit of Engelse tuin-
spelen.

Slapen in tent

4
Boek eens een Mongoolse 
tent in Otterlo in plaats 
van een bungalow. De ron-

de ‘yur’ heeft toch iets van een 
huisje, want er staan meubels in 
en een houtkachel. Kinderen kun-
nen in het boerenlandschap heer-
lijk ravotten en fi kkie stoken.

Wild kijken

5
Op meerdere plaatsen in 
het land kun je met een 
gids de bossen in om her-

ten, vossen en wilde zwijnen met 
eigen ogen te aanschouwen. De 
kleintjes hoeven niet bang te zijn, 
want bij het minste of geringste 
zijn het de dieren die op de vlucht 
slaan. 

TIPS

5
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DESKUNDIG ADVIES

 Doorlopende verzekering? 
Even checken voor vertrek! 

 Bagage gestolen, autopech, een ziek kind. Op vakantie kan er van alles mis gaan. 
Materiële schade is te verzekeren. Vaak kan direct hulp worden geboden 
en is het mogelijk de vakantie onbezorgd voort te zetten. Controleer 
ruim voor vertrek de polisvoorwaarden. Volgens Hans van Uitert is een aanvullende 
verzekering soms geen overbodige luxe. 

 D
e meeste mensen 
hebben tegenwoor-
dig een doorlopen-
de reisverzekering, 
al dan niet gecombi-
neerd met een annu-
leringsverzekering. 

Een belangrijk voordeel is dat je ook 
tijdens spontane vakanties of korte 
uitstapjes verzekerd bent. Toch  is het 
verstandig om minimaal enkele we-
ken voor vertrek de polisvoorwaarden 
van de reisverzekering te controleren. 
Kijk bijvoorbeeld naar de reisduur 
(vaak maximaal 30 dagen) en het dek-
kingsgebied (soms alleen Europa).

Een reisverzekering bestaat uit een 
aantal rubrieken. In de polis wordt 
aangegeven welke daarvan verze-
kerd zijn. De rubrieken zijn: onge-
vallen, buitengewone kosten, medi-
sche kosten, bagage, geld, schade aan 
logiesverblijven en rechtsbijstand. 
Bagage en geld zijn tot een bepaald 
bedrag verzekerd, vaak met een ei-
gen risico. Bij een schadeclaim moet 
meestal een nota of bonnetje worden 
overlegd en bij oudere spullen wordt 
een deel van het bedrag afgetrokken 
wegens afschrijving.

Basisverzekering
De materiële zaken zijn voor mijn ge-
voel het minst belangrijk. Ik adviseer 
om vooral op twee rubrieken te let-
ten: medische kosten en buitenge-
wone kosten, bijvoorbeeld extra ver-
blijfskosten of repatriëringskosten 
bij een ziek kind. Wat veel mensen 

niet weten, is dat ook in het buiten-
land medische kosten voor een groot 
deel gedekt zijn door de in Nederland 
verplichte ziektekostenverzekering. 
De basisverzekering vergoedt bij-
voorbeeld 100 procent van eventu-
ele tandheelkundige, spoedeisende 
hulp bij verzekerden tot 22 jaar. Als je 
kind bijvoorbeeld op de camping in 
Frankrijk uit een klimtoestel valt en 
z’n tand a� reekt, wordt de rekening 
volledig vergoed door de Nederlandse 
zorgverzekeraar.

Voor andere spoedeisende medi-
sche hulp vergoedt de basisverzeke-
ring maximaal het Nederlandse ta-
rief voor het consult, de ingreep of 
een behandeling. Kost het meer, dan 
vult de reisverzekering het bedrag 
aan tot het maximum dat in de polis 
staat. In sommige landen zijn artsen 
en ziekenhuizen geneigd de tarieven 
te verhogen wanneer ze merken dat 
je toerist bent. Probeer daar alert op te 
zijn. Vaak gaat de rekening omlaag als 
je zegt dat het bedrag veel te hoog is.

Dure bestemmingen
Ook zijn er gebieden waar de kosten 
voor medische hulp vele malen ho-
ger liggen dan in Nederland. Daarom 
is in veel polissen voor landen als de 
Verenigde Staten, Canada en Japan 
een maximumbedrag opgenomen 
in plaats van ‘kostprijs’. Het kan geen 
kwaad om bij dergelijke bestemmin-
gen een aanvullende verzekering af 
te sluiten als de polisvoorwaarden 
voor medische kosten tekortschie-

ten. Er zijn gevallen bekend waarin 
miljoenen werden geclaimd voor een 
operatie in Amerika. In het Verre Oos-
ten is ambulancevervoer een gevaar-
lijke kostenpost. Soms word je van 
het ene ziekenhuis naar het andere 
gestuurd en gaat het om aanzienlijke 
afstanden.

Extreme sporten
Vakantiegangers die van plan zijn ex-
treme sporten te beoefenen op vakan-
tie, zoals parasailen, duiken, bungy-
jumpen en bergbeklimmen, moeten 
extra alert zijn. Zij lopen immers veel 
meer risico dan mensen die de hele va-
kantie bij het zwembad van hun ap-
partementencomplex blijven of op 
het strand. De meeste reisverzekerin-
gen hebben een beperkte dekking voor 
extreme sporten, niet alleen voor me-
dische kosten, maar ook voor bijvoor-
beeld de duikuitrusting. Waaghalzen 
doen er dus goed aan op te letten wel-
ke kosten gedekt zijn en zonodig  een 
aanvullende verzekering af te sluiten.

Tot slot een veelgestelde vraag: 
moet ik de verzekeringspapieren 
meenemen of juist niet? Ik adviseer 
altijd om het pasje mee te nemen dat 
de meeste verzekeraars verstrekken. 
Hierop staat minimaal de naam van 
de verzekeringsmaatschappij, het 
polisnummer, en het allerbelang-
rijkst: het telefoonnummer van de 
alarmcentrale. Daarmee ben je altijd 
uit de brand. De rest kun je bij thuis-
komst op je gemak in orde maken 
met de assurantieadviseur. 

“De materiële 
zaken zĳ n voor 
mĳ n gevoel het 
minst belangrĳ k. 
Let vooral op 
medische en 
buitengewone 
kosten.”

Hans van Uitert
Registermakelaar in assurantiën en 
directeur Meĳ ers Verzekeringen

VERZEKEREN

BON
€5 KORTING
Wilt u genieten van deze korting?
Knip deze bon snel uit en neem hem 
mee naar Plopsaland De Panne!
Bij inlevering van deze bon aan 1 van de kassa’s 
in Plopsaland De Panne, krijgt u €5 korting op een 
individueel kassaticket ≥1m. Actie geldig t.e.m. 
6 september 2009. Niet geldig op voorverkoop-
tickets. Niet cumuleerbaar met deze en andere 
aanbiedingen.
    AD09

  Kijk voor de zomerevents             
 (Amika, Mega Mindy,...)
op plopsa.be!

De Pannelaan 68 | 8660 De Panne
Tel: +32 (0)58 42 02 02 | info@plopsa.be

NEW

BON

NEWNEW

  Kijk voor de zomerevents             

26/07 & 2, 9, 16/08
Exclusief optreden van Mega Mindy

Muzikaal vuurwerk / Feu d’artifice musical

Met

naar
Plopsaland De Panne

Met

Plopsaland De PannePlopsaland De Panne
€5 naar
Plopsaland De PannePlopsaland De PannePlopsaland De Panne

korting
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Blijvende invaliditeit
Het is vervelend om bij stil te 
staan, maar een reisverzeke-

ring dekt vaak een beperkt bedrag 
bij blijvende invaliditeit. Als je kind 
iets ernstig overkomt, is dat bedrag 
absoluut ontoereikend, want lang-
durige arbeidsongeschiktheid kost 
echt een vermogen. Je bent dan aan-
gewezen op de sociale wetgeving. 
Veel mensen nemen dat risico, maar 
het is af te dekken via een aparte ge-
zinsongevallenverzekering.

Annuleringsverzekering
Voor een uitkering via de an-
nuleringsverzekering heb je 

vaak een doktersverklaring nodig. 
Toch is het niet standaard. Pas bij 
twijfel kan de medisch adviseur 
van de verzekeringsmaatschappij 
een doktersattest aanvragen. Zorg 
er wel voor dat je annuleringsver-
zekering binnen veertien dagen na 
het boeken van een reis afgesloten 
is. Wanneer één van je ouders of 
een kind ernstig ziek wordt kun je 
niet kort voor vertrek alsnog een 
annuleringsverzekering boeken. 

Kinderwagen
Als je met kleine kinderen op 
reis gaat, is het raadzaam te 

controleren of in de reisverzeke-
ring het verzekerd bedrag voor de 
kinderwagen hoog genoeg is. Vaak 
kennen polissen een beperkte dek-
king. Heb je een dure kinderwagen, 
dan is het een aanvullende verze-
kering geen overbodige luxe. Bij 
het laden in het vliegtuig wordt 
immers
niet 
altijd
e v e n-
netjes 
met 
spullen 
omge-
gaan.

TIPS

dan is het een aanvullende verze-

overlegd en bij oudere spullen wordt 
kering geen overbodige luxe. Bij 
het laden in het vliegtuig wordt 

netjes 

spullen 
omge-
gaan.
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Walliser Zomer
Families welkom – Vakantie 

voor iedereen

Waar binnen een klein gebied zo veel te beleven is als in Wallis,  
daar voelen met name families zich bijzonder prettig.

Want hier vindt iedereen wat hij zoekt.

De kleintjes ontdekken de natuur en beleven avonturen en  
de volwassenen kunnen zich ontspannen.

WWW.Wallis.ch

M
atterhorn, W

allis

Volop waterpret in bergmeren en beekjes. Wallis, thuisland van de Sint-bernhardshond.

Heerlijk wandelen voor het hele gezin. Leuke picknick en barbeque plekjes.
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INSPIRATIE

ONS SUCCES

 Kĳ k ook eens naar 
andere bestemmingen 

WANDELVAKANTIE
De familie Hoogendam temidden 
van het Zwitserse Alpenland. ‘Een 
paar jaar geleden wilden we eens 
iets anders. Iets actievers.’

 Jarenlang deed de familie Hoogen-
dam uit Badhoevedorp wat zoveel Ne-
derlanders tijdens de zomervakan-
tie doen: met een volgepakte auto af-
zakken naar de zonnige Middellandse 
Zee. Moeder Odette (38): “Een paar jaar 
geleden wilden we eens iets anders. 
Iets actievers.” Het gezin belandde in 
Zwitserland en inmiddels zijn zoon 
Tim (9) en dochter Nikki (12) doorge-
winterde Zwitserland-gangers die 
hun vakantiedagen vullen met uitda-
gende wandelroutes. Odette: “Eigen-
lijk waren wij helemaal geen wande-
laars. We zijn wel sportief, maar we 
wandelen of fi etsen nooit zomaar.” 
Toch sloeg bij hun eerste kennisma-
king met het Alpenland het Zwitser-
land-virus onverbiddelijk toe. 

Zwitserland
“De natuur heeft er allles. Je hebt 
prachtige bergen, mooie dalen, 
kraakheldere beekjes, watervallen 
en spectaculaire uitzichten. Door 
de afwisseling is het nooit saai.”
Haar kinderen waren direct diep 
onder de indruk van de natuur. De 
wandelingen van het gezin duren 
een uur of vier, vijf. “We gaan ‘s och-
tends vroeg op pad, zodat de kinde-

ren aan het einde van de dag nog lek-
ker kunnen zwemmen op de cam-
ping.” Je moet je wel goed voorberei-
den, zegt Odette. “We hebben berg-
schoenen gekocht. En regenkleding, 
want het kan in Zwitserland goed 
regenen, maar zelfs dat vinden on-
ze kinderen niet erg. Het is heerlijk 
om halverwege een wandeling te 
picknicken. Schoenen uit en dan fi jn 
met je blote voeten in een beekje.”
De uitzichten tijdens de wandelin-

gen zijn vaak adembenemend. “We 
hebben de Gemmipass beklommen”, 
zegt Odette. “Een klim van drie uur!  ’’ 
De wandelingen in Zwitserland zijn 
goed met borden aangegeven. “Daar 
heb je geen aparte wandelkaart voor 
nodig.”

Zuid-Afrika
Toen haar zoon zes weken was, stap-
te Saskia Uittenbogaard al met hem 
in het vliegtuig. Met als bestemming: 

Zuid-Afrika. Inmiddels is Tim dertien 
en is hij een echte globetrotter. Sas-
kia: “Ik moet je zeggen dat we nog 
nooit ons reisschema hebben aange-
past. Het enige wat ik deed toen hij 
nog klein was, waren wat luiers en 
een paar potjes in mijn ko� er stop-
pen. En toen hij iets groter was, koos 
ik in restaurants iets uit waarvan ik 
wist dat hij het ook lekker zou vin-
den. We hebben nog nooit aan kin-
dermenu’s gedaan. Is niet nodig. De 
kinderen daar eten het toch ook?!”
Zoon Tim zou het op zich best leuk 
vinden, kamperen in Frankrijk, maar 
Saskia’s man moet er niet aan den-
ken. “Hij zou helemaal gek worden”, 
lacht ze. “Hij hoeft niet per se luxe, 
maar dat hutje mutje op een cam-
ping is niets voor hem.”

Natuur
Saskia is behoorlijk onder de indruk 
van de natuur van Zuid-Afrika. “Echt 
prachtig. En er zijn mooie wildpar-
ken, geweldige stranden en, niet on-
belangrijk, het eten is heerlijk en er 
zijn lekkere wijnen. Bovendien is 
het veel goedkoper dan hier. Het eni-
ge nadeel is dat er niet vaak kinde-
ren zijn op de plekken waar wij ko-
men. Hoe we zorgen dat Tim zich 
niet gaat vervelen? We doen gewoon 
heel veel. We gaan op safari, we snor-
kelen, we zijn altijd wel ergens mee 
bezig. Hij beseft dat het heel bijzon-
der is wat hij meemaakt.” Het fi jne 
van Zuid-Afrika is dat er geen tijds-
verschil is, zeg Saskia. “Je hebt dus 
geen jetlag.” 

“De natuur van 
Zuid-Afrika is echt 
prachtig. Mooie 
wildparken en ge-
weldige stranden.”

Saskia Uittenbogaard
Zuid-Afrika-liefhebber

 ELLEN LEĲ SER

redactie@mediaplanet.com

Vraag: ■  Vakantiebestemmin-
gen als Frankrĳ k, Italië en Span-
je zĳ n al jarenlang favoriet bĳ  ge-
zinnen met kinderen. Hoe zit dat 
met minder voor de hand liggen-
de bestemmingen? 

Antwoord: ■  De wereld heeft 
nog veel meer te bieden. Er zĳ n 
vele plekken die ook erg leuk zĳ n 
voor kinderen. Binnen Europa, 
maar ook erbuiten.

FEITEN

 Zwitserland
Afstand Utrecht-Bern:  ■

800 km.  
De officiële talen ■  in Zwitser-

land zĳ n Duits, Frans, Italiaans en 
Reto-Romaans.

Zwitserland wordt gedomineerd  ■
door de Alpen. De hoogste ber-
gen liggen in het zuiden en oos-
ten. De Matterhorn is met zĳ n 4478 
meter de hoogste berg van het 
land. Het noorden en het midden 
zĳ n minder bergachtig. Het Alpen-
land heeft veel meren, die erg ge-
liefd zĳ n bĳ  toeristen. 

Een bekend Zwitsers kaasge- ■
recht is raclette. 

Zuid-Afrika
Afstand Amsterdam -  ■

Kaapstad: ruim 9500 km, oftewel 
zo’n 11 uur vliegen. 

In de 17de eeuw strandden zee- ■
lieden van de VOC in Zuid-Afri-
ka en stichtten Kaap de Goede 
Hoop. Het land heeft bĳ na 49 mil-
joen inwoners. Zuid-Afrika heeft 
veel wildparken en maar liefst 
2800 km kustlĳ n. Het verkeer rĳ dt 
aan de linkerkant. 

Er worden  ■ verschillende ta-
len gesproken, de helft van de 
bevolking spreekt Zoeloe. Het 
Afrikaans is verwant aan het Ne-
derlands.  

Zwitserland
Bij Zwitserland denk je uiter-
aard aan bergen. Prachtige 

wandelroutes in allerlei gradaties 
worden met duidelijke borden 
goed aangegeven. Behalve de ber-
gen heeft Zwitserland heel veel 
meren. Het is heerlijk zeilen, wa-
terskiën, roeien en natuurlijk 
zwemmen in het meer van Genève. 
Maar denk ook eens aan meren 
hoog in de bergen, zoals Betmersee 
of Lac de Tanay. 

Bezoek een gletsjer... van bin-
nen! Zwitserland kent tal van 

ijsgrotten. Het grootste ijspavil-
joen ter wereld ligt is Saas Fee, de 
hoogste in Zermat. Een andere bij-
zondere ijsgrot is Belvédère op de 
Furkapass. 

Zwitserland heeft slechts één 
nationaal park. Het ligt in 

Graubünden. In deze woeste na-
tuur lopen kuddes herten en steen-
bokken vrij rond. Graubünden 
heeft ook nog echte oerbossen 
waar gemsen en bergmarmotten 
voorkomen. Midden in het natio-
nale nark ligt Blockhaus Cluozza. 
De enthousiaste eigenaren vertel-
len hun gasten graag over de schit-
terende omgeving. 

Zuid-Afrika
De overweldigende natuur is 
Zuid-Afrika’s grootste attrac-

tie. Op safari gaan met een landro-
ver is magisch voor kinderen vanaf 
een jaar of tien. Voel je als Kui� e in 
Afrika als je oog in oog staat met 
olifanten, leeuwen en duizenden 
gazelles. 

De stranden aan de Tuinroute 
– gelegen tussen Kaapstad en 

Port Elizabeth - zijn waanzinnig 
mooi en meestal verlaten. Een on-
derdeel van de Gardenroute zijn de 
betoverend mooie Cango-grotten. 
Op een kleine 30 km van Oudts-
hoorn ligt dit spectaculaire onder-
grondse nationaal monument. 
Niet geschikt voor gezinnen met 
heel kleine kinderen. Je moet goed 
kunnen lopen.

Bij Kaap de Goede Hoop, het 
meest zuid-westelijkste stuk-

je van het Afrikaanse continent, 
kun je walvissen spotten. Dat kan 
ook prima in Hermanus, een gezel-
lig stadje aan Walker Bay. Gewoon 
vanaf het bankje aan de kust. De 
meeste kans om de dieren van zo 
dichtbij te zien heb je tussen sep-
tember en november. 

Ga in Kaapstad met de kabel-
baan de beroemde Tafelberg 

op. In de verte zie je Robbeneiland 
liggen, waar Nelson Mandela ge-
vangen heeft gezeten.

TIPS

Bergen
Heerlĳ k wandelen in de Zwisterse natuur.
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 “Zijn we er al?” Voor ouders met klei-
ne kinderen zal dit simpele zinne-
tje bekend in de oren klinken. Am-
per van huis of het gejengel op de 
achterbank is al in volle hevigheid 
losgebarsten. Hoe voorkom je dit?
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. De basis – een veilige en com-
fortabele kinderstoel – moet goed 
zijn. De wet schrijft voor dat kinde-
ren kleiner dan 1.35 meter alleen in 
een goedgekeurde kinderstoel in de 
auto mogen. Kinderen groter dan 
1.35 meter zijn verplicht een autogor-
del te dragen en zonodig een goedge-
keurd kinderzitje. Deze kinderzitjes 
zijn een absolute aanrader. Doordat 
ze hoger zitten, kunnen de kinderen 
beter naar buiten kijken. Hierdoor 
zullen ze zich minder snel gaan ver-
velen en wagenziek worden. Let er op 
dat de autostoeltjes en de kinderzit-
jes voorzien zijn van het keuringsla-
bel ECE R44/03 of R44/04. Mochten de 
kinderen zich niet lekker voelen on-
derweg of op de locatie zelf dan is het 
handig om een goede reisapotheek 
mee te nemen met een stevige en 
veilige verpakking.  

Zonneschermen
Bij lange autoritten is een airco aan te 
bevelen. Niets zo vervelend als met een 
klamme rug al die kilometers te moe-
ten afl eggen. Met de raampjes open rij-
den is geen optie, vanwege het lawaai 
dat extra vermoeiend is. Daarnaast is 
het belangrijk om zonneschermen 
bij de ramen achterin te plaatsen. Ook 
al heb je airco in de auto, een kind zit 
niet rustig als de zon in zijn ogen prikt. 
Als het kind eenmaal veilig zit, is dat 
nog geen garantie voor succes. Was 
dat maar waar! Zorg voor afwisse-
ling. Neem voldoende muziekcd’s en 
luistercd’s met spannende verhalen 
mee. Laat kinderen om de beurt hun 
favoriete cd kiezen. En ja, dat kan be-
tekenen dat je als ouder helemaal gek 
wordt van alwéér K3. Een uitkomst is 
ook de draagbare dvd-speler in de au-
to. Dit biedt uren kijkplezier. Laat ook 
nu weer de kinderen om de beurt een 
fi lm uitkiezen. Een koptelefoon zorgt 
ervoor dat de ouders een moment rust 
hebben. 

Zwaaien
Beloon de kids zo nu en dan met 
iets lekkers in de vorm van kleine, 
het liefst niet te zoete hapjes, soep-
stengels of rozijntjes. Zing liedjes en 
doe samen spelletjes. De klassieker 
‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet...’ doet 
het nog steeds goed bij veel kinde-
ren. Varianten hierop zijn alle ro-
de auto’s tellen en zwaaien naar de 
vrachtwagens die je passeert. Voor 

kinderen die kunnen lezen is het 
erg leuk om de route ‘mee te rijden’. 
Print voor ieder kind een eigen rou-
tebeschrijving uit en laat ze meekij-
ken waar je bent. 

Schommelen
Stop regelmatig. Op veel rustplaatsen 
langs snelwegen zijn kleine speel-
tuintjes. Tien minuten schommelen 
doet wonderen. In hun beleving lijken 
die tien minuten veel langer, waar-
na de kinderen weer ontspannen de 
auto in stappen. In Duitsland ligt bij 
verschillende Raststätten nuttige 
informatie over de rustplaatsen. Ook 
in Frankrijk worden kindvriendelij-
ke parkeerplaatsen duidelijk aange-
geven met borden langs de snelweg. 
Ook erg leuk – wel iets tijdroven-
der - is het om van de snelweg af te 
gaan en in het eerste dorp te pauze-
ren op een pleintje. Even weg van de 
razende auto’s. Het is minder hec-
tisch, de ko�  e is lekkerder en het 
geeft direct een vakantiegevoel. 
Hoewel je op de meeste plaatsen 
met je creditcard kunt betalen (ver-
geet je pincode niet), is het raadzaam 
ook contant geld mee te nemen. Dat 
is niet alleen handig voor het kop-
je ko�  e onderweg en voor de taxi-
chau� eur die je naar je accommoda-
tie brengt, maar ook in het geval van 
onvoorziene gebeurtenissen. 

 VROLĲ KE 
KIDS OP DE 
ACHTERBANK 

ELLEN LEĲ SER

redactie@mediaplanet.com

Vraag: ■  Hoe houd je de kinde-
ren achterin rustig én vrolĳ k?

Antwoord: ■  Een veilige, com-
fortabele kinderstoel, airco en 
een leuke fi lm kunnen bĳ dragen 
aan een prettig reis naar de zon. 
Een goede voorbereiding is es-
sentieel.

NIEUWS

EEN GOEDE 
VOORBEREIDING 

IS HET HALVE 
WERK

EEN GOEDE 

1
TIP

Maxi-Cosi Rodi XR
met Voetensteun

NIEUW
Extra

relaxed
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om Sit back & relax

 Maxi-Cosi Rodi XR met extra comfortabele ruststand

Maxi-Cosi Rodi XR

 Maxi-Cosi Rodi XR
Groep 2/3 autozitje / ca. 3,5 tot 12 jaar (15-36 kg)

• Unieke ruststand, relaxed voor klein en groot
• De Maxi-Cosi Rodi XR Voetensteun zorgt voor extra relaxed reizen    

 voor kinderen tussen 3 en 5 jaar tijdens lange autoritten
• Eenvoudig aan de voorzijde te verstellen
• Ruggensteun groeit in de lengte én breedte met je kind mee
• Optimale bescherming voor hoofd, lendenen en heupen
• Extra stabiel door bevestigingsanker 
• Lichtgewicht, eenvoudig tussen diverse auto’s uit te wisselen

Win een Maxi-Cosi Rodi XR Voetensteun. www.maxi-cosi.com/rodixr

Speelplezier op de achterbank!
Vakantie is leuk en iedere keer weer iets om naar uit te kijken. Maar de reis er 
naartoe! Hoe lief de kinderen ook zijn, stilzitten doet geen enkel kind graag. 
VTech speelt hier op in met o.a. de V.Smile Cyber Pocket en de Kidizoom Junior 
inclusief Waterbestendig etui.

De Kidizoom Junior is een digitale camera voor 
de jonge fotograaf in de dop. Maak van de reis 
een speurtocht. Laat je kinderen tijdens de reis  
foto’s te maken en bewerken. De Kidizoom 
Junior is naast een camera ook een spelcompu-
ter en videocamera, dit zorgt voor extra speel-
plezier op de achterbank. Tijdens de vakantie 
is het natuurlijk geweldig voor de kids om een 
eigen fotoreportage te maken.

De V.Smile Cyber Pocket is een draagbare 
spelcomputer uit te breiden met verschillende 
games. De Pocket werkt op batterijen en is aan 
te sluiten op de sigarettenaansteker in de auto. 
Dus onverstoorbaar speelplezier. 
Meer kids op de achterbank? 
Maak er een onderlinge com-
petitie van. Eenmaal thuis kun 
je de Pocket ook aansluiten 
op tv.

Kidizoom Junior is nu inclusief 
waterbestendige etui, om onder 
water te fotograferen, maar 
ook spontane watergevechten 
worden zondermeer overleefd.

is het natuurlijk geweldig voor de kids om een 
eigen fotoreportage te maken.

petitie van. Eenmaal thuis kun 
je de Pocket ook aansluiten 
op tv.

Kidizoom Junior is nu inclusief 
waterbestendige etui, om onder 
water te fotograferen, maar 
ook spontane watergevechten 
worden zondermeer overleefd.

Meer informatie over de VTech producten ga naar de website www.vtechnl.com

Wijs op reis met de Clicker®, de handige 
en kindveilige verpakking. Wordt niet 
platgedrukt en gaat niet open in tas, jaszak 
of toilettas.
De vijf meest gebruikte geneesmiddelen 
voor op reis nu in een handig reistasje, 
exclusief verkrijgbaar bij uw apotheek.

www.clicker.nl

Wijs op reis!

€ 9,85

Lees voor het kopen eerst de aanwijzingen op de verpakkingen.

Dit tasje bevat: Bisacodyl 5 PCH, Cinnarizine 25 PCH, Loperamide HCl 2 PCH, 
Ibuprofen 400 PCH, Paracetamol 500 PCH.

OP VAKANTIE?
WISSEL BIJ GWK TRAVELEX

KIJK OP WWW.GWKTRAVELEX.NL  
VOOR MEER INFORMATIE EN EEN 
OVERZICHT VAN ONZE VESTIGINGEN

 Laat een kind zijn favoriete vakan-
tiebestemming kiezen en tien tegen 
één dat hij naar een camping wil. 
Kinderen houden van campings, zo 
simpel is het. Het is er overzichtelijk, 
er is altijd wat te doen en – het aller-
belangrijkste - er zijn veel vriend-
jes om mee te spelen. Het zal de er-
varing van de meeste ouders zijn: je 
rijdt het terrein op, de tentstokken 
liggen nog in de auto en de kids zijn 
de camping al aan het verkennen. Je 
hebt geen kind meer aan ze! 

Voor ouders kan dat wat anders 
liggen. Het gebrek aan privacy, de 
onvermijdelijke geluidshinder en 
– inderdaad, het cliché is waar – de 
gang richting toiletgebouwen met 
een wc-rol onder je arm; het zijn za-
ken die het vakantieplezier niet be-
vorderen. 

Compromis
Een goed compromis is het huren 
van een mobilehome op een cam-
ping. Compleet ingericht, goede bed-
den, plus het gemak van een eigen 
badkamer. Je hebt er dus meer luxe 
en meer privacy, terwijl je wel ge-
bruik kunt maken van de vaak uitge-
breide faciliteiten van een camping. 
Een ander groot voordeel hiervan is 
dat je niet zelf hoeft te sjouwen met 
een tent, waardoor je niet met een 
volgepakte auto op pad hoeft. Dat 
reist stukken comfortabeler. Voor 

wie toch graag onder het canvas 
slaapt, zijn er de volledige ingerich-
te bungalowtenten.   

Populair
Sinds een jaar of tien neemt de 
vraag naar stacaravans en bunga-
lowtenten op campings enorm toe. 
En hoewel het aanbod van mobile-
homes inmiddels behoorlijk groot 
is, is het zaak om vroeg te boeken. 
Kamperen heeft van oudsher de 
naam dat het een relatief goedkope 
manier van vakantie vieren is. Toch 
hangt aan het gemak van de chalets 
wel een prijskaartje, vooral tijdens de 
zomervakantie is het prijzig. Reken 
per week op minimaal duizend euro. 

Ga je liever naar een hotel, dan is 
het zaak goed te kijken of het een 
kindvriendelijk hotel is. En dat gaat 
verder dan de beschikbaarheid van 
een kinderbedje en een kinderstoel. 
Probeer uit te vinden of het hotel de 
aanwezigheid van de kleine gasten 
waardeert. Worden ouders met sche-
ve ogen aan gekeken als hun kind 
een sprintje trekt in het restaurant? 
Vraag nadrukkelijk naar de sfeer van 
het hotel. Als de meeste gasten voor 
hun rust komen is het wellicht beter 
iets anders te boeken.  

Verder is het belangrijk om uit te 
zoeken waar exact de accommodatie 
ligt. Wat is de afstand tot het strand? 
Kun je naar het dorpje wandelen of 
moet je telkens in de auto stappen. 
Kies je voor een rustige locatie of wil 
je juist wat meer reuring? Een goede 
voorbereiding voorkomt veel teleur-
stellingen.  

 Veel vriendjes, grote zwem-
baden en een leuk anima-
tieteam: op campings heb je 
geen kind aan je kind.  Maar 
wat doe je als ouder als je zelf 
niet zo veel met kamperen 
hebt?  

ACHTERGROND

OP VAKANTIE
Regelmatig stoppen onderweg 
draagt bij aan een ontspannen reis. 
Een lekker ijsje voor de kinderen 
en een kop koffie voor de ouders!
FOTO: NETA DEGANY/ISTOCKPHOTO

K ies een 
bestemming 
die bĳ  je past! 

ELLEN LEĲ SER

redactie@mediaplanet.com

 Op vakantie gaan was vroe- ■
ger totaal anders. Hoe ging 
dat pakweg 50 jaar geleden?
Ed : “Elk jaar gingen we naar een 
appartement in Knokke. Omdat 
mijn vader geen rijbewijs had, 
huurden we een busje waarmee 
onze buurman ons naar België 
bracht. Vier weken later kwam hij 
ons weer halen. De bagage was al 
in een grote hutko� er vooruit ge-
stuurd.  Een hele onderneming. ”

En hoe ging dat toen u zelf  ■
vader werd?
“De kinderen hadden leesboek-
jes en knutselwerkjes bij zich. We 
zongen liedjes en deden spelletjes. 
Of we telden gele auto’s. We stop-
ten niet vaak, alleen om te tanken 
en te plassen. We hadden lekkere 
dingen in de auto. ”

Vaak vechtende kinderen  ■
op de achterbank gehad?
“Nee, eigenlijk was het altijd gezel-
lig. En ze sliepen veel. We vertrok-
ken ‘s avonds rond een uur of 8 van 
huis. Om een uur of 2 zochten we 
een parkeerplaats om in de cara-
van te overnachten.”

De achterbank is nu het  ■
domein van uw zoontje. Wat 
neem je allemaal mee Stijn?
Stijn: “Leesboekjes en werkboek-
jes. Dat is heel leuk, daarin staan 
sommen, raadsels, kleurplaten en 
sudoku’s. En mijn pps!”

Je wat? ■
“Mijn portabele playstation. Daar-
op doe ik voetbalspelletjes. Ik kijk 
ook fi lms. Pokémon vind ik leuk.” 

VRAAG & ANTWOORD
Ed (54) en 
zoon Stijn 
Dekkers (8)
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 “Het is al een stuk beter dan een jaar 
of zes, zeven geleden”, weet internist 
en directeur van de Travel Clinic van 
het Rotterdamse Havenziekenhuis 
dr. David Overbosch. “Toen ging zo’n 
30 tot 40 procent van de mensen goed 
voorbereid op reis. Nu is dat ongeveer 
70 procent. Toch lopen nog veel men-
sen het risico besmet te raken. Van de 
mensen die in Turkije met vakantie 
gaan, is bijvoorbeeld slechts 40 pro-
cent gevaccineerd tegen hepatitis A.”

Indirect gevaar
Dat de Nederlandse reiziger zich nog 
onvoldoende beschermt tegen infec-
tieziekten, weet Overbosch uit on-
derzoek dat al sinds 2002 wordt ver-
richt op Schiphol. “We reizen steeds 
verder”, schetst de arts, “en we doen 
op vakantie ook steeds heftiger din-
gen. Als je op familiebezoek gaat, is 
het gevaar van besmetting in princi-
pe niet zo groot. Maar wie tijdens een 
vakantie bijvoorbeeld gaat duiken of 
bungyjumpen, loopt indirect grote 
risico’s besmet te raken. Immers, bij 
een ongeluk kan het virus vanaf een 
besmet voorwerp of wegoppervlak 
het lichaam binnendringen.”

Ook dichterbij
De gezondheidszorg en de hygiëne 
in veel landen zijn enorm verbeterd. 

Toch blijft het risico van een infectie 
aanwezig. In Vietnam moet je oplet-
ten voor rabiës (hondsdolheid) en er 
zijn Afrikaanse landen waar op grote 
schaal meningitis (hersenvliesont-
steking) heerst. Dichterbij, in Egypte, 
Turkije en Marokko bijvoorbeeld, kan 

je via voedsel of besmette voorwerpen 
hepatitis A oplopen. Ook in een vijf-
sterrenhotel of een duur resort komt 
het voor. Bepaalde consumpties zijn 
extra gevaarlijk, zoals softijs, rauwe 
schaaldieren, ijsblokjes en salades.

Kinderen die hepatitis A krijgen, 

zijn niet zo ziek als volwassenen. 
Over het algemeen worden ze wel 
geel, maar zijn ze slechts wat han-
gerig. Volwassenen, dus ook ouders 
die via hun kinderen besmet raken, 
kunnen hoge koorts krijgen en zich 
maandenlang beroerd voelen. 

Goede voorlichting
De voorlichting door reisorganisa-
ties is de laatste tijd sterk verbeterd, 
weet dr. Overbosch. Maar het kan al-
tijd beter. Het liefst zou hij zien dat de 
informatievoorziening net zo van-
zelfsprekend wordt als de vragen: 
wilt u een huurauto?, en kunnen we 
een reis- en annuleringsverzekering 
voor u verzorgen? “Met twee prikken 
ben je beschermd tegen hepatitis A 
en steeds meer verzekeraars bieden 
een gedeeltelijke vergoeding.”

Kinderen van Marokkaanse en 
Turkse ouders worden in het kader 
van het Rijksvaccinatieprogramma 
op jonge leeftijd gevaccineerd te-
gen hepatitis A. Dat gebeurt omdat 
verwacht wordt dat ze op familie-
bezoek gaan in het buitenland. Voor 
andere kinderen in Nederland zit de 
prik nog niet in het jeugdvaccina-
tieprogramma.

Overigens zijn er virussen waar 
nog geen vaccin tegen bestaat. De 
Mexicaanse griep is er één van, maar 
ook dengue en chikungunya, ziek-
ten die door muggen worden overge-
bracht. Daartegen helpt alleen goed 
insmeren, beschermende kleding en 
een klamboe. 

 Risico’s op virusinfecties 
nog onvoldoende bekend   

INFECTIEZIEKTEN. Dr. David Overbosch zou graag zien dat de informatievoorziening 
op het gebied van hepatitis vanzelfsprekender wordt.  

NIEUWS

EMILE HILGERS

redactie@mediaplanet.com

Vraag: ■  Weten vakantiegan-
gers welke risico’s ze lopen op 
infectieziekten en wat ze kunnen 
doen om besmetting te voorko-
men?

Antwoord: ■  Mensen die naar 
de tropen gaan, nemen meestal 
wel malariatabletten mee. Bĳ  be-
stemmingen dichterbĳ  laat nog 
steeds minder dan de helft zich uit 
voorzorg inenten tegen hepatitis A.

Wist u dat u 
in Turkije 
en Kroatië 
 hepatitis  
kunt oplopen?

Een kind vertelt 
de dokter niet alles

Het Jack Rabbit- 
ziekenhuispaspoort  
doet dat gelukkig wel

www.jackrabbit.nl

Goes Bergen op Zoom
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of bel 0900 - 0400 363. 
Meditel kent geen wachttijden en uw verzekeraar 
vergoedt in de meeste gevallen de kosten.

Preventie en Gezondheid 

Reisvaccinatie?
 Neem geen risico.

FEITEN

Hepatitis A
Hepatitis A (geelzucht) is een  ■

veel voorkomende en erg besmet-
telĳ ke virusinfectie waar vakan-
tiegangers mee te maken kunnen 
krĳ gen. Overdracht van het vi-
rus vindt plaats via met ontlasting 
besmette handen, voorwerpen, 
voedsel en water. Dit kan al door 
onvoldoende hygiëne in de keu-
ken. Meest opvallende ziektever-
schĳ nselen zĳ n koorts, algehele 
malaise, hoofdpĳ n en vermoeid-
heid. Vaccinatie geeft tientallen ja-
ren bescherming.

Hepatitis B
Hepatitis B is een zeer besmet- ■

telĳ ke virusinfectie die kan leiden 
tot een ernstige leveraandoening. 
Je kunt het krĳ gen via besmet 
bloed of besmette materialen. Het 
is een seksueel overdraagbare 
aandoening, maar je kunt ook be-
smet raken bĳ  gebruik van een be-
smette naald of scheermes. Be-
smettingsgevaar loop je ook bĳ  
verwondingen in het verkeer of tĳ -
dens een trektocht of raften. Vac-
cinatie geeft levenslange bescher-
ming.

Mogen kinderen gevac- ■
cineerd worden?
“Ja, het hangt wel af van de leef-
tijd en de gezondheid van een kind. 
Daarnaast speelt de bestemming 
en de duur van de vakantie een 
rol. Bij heel kleine kinderen wer-
ken sommige vaccinaties niet. Een 
buiktyfusvaccinatie wordt daarom 
pas vanaf twee jaar gegeven.”

Lopen kinderen extra  ■
risico?
“Doordat het immuunsysteem 
nog niet volledig ontwikkeld is, 
worden kinderen eerder ziek. Som-
mige ziekten, zoals malaria en di-
arree, verlopen heftiger en sneller. 
Verder lopen kinderen extra ge-
vaar op besmetting doordat ze bij-
voorbeeld spontaan een hond aai-
en (risico op rabiës). Kinderen wor-
den door het rijksvaccinatiepro-
gramma niet tegen alle ziekten die 
ze op vakantie kunnen oplopen in-
geënt. Daarom zijn soms extra vac-
cinaties noodzakelijk.”

Wat moet ik op letten  ■
tijdens de vakantie?
“Let goed op de hygiëne (handen 
wassen voor het eten en na het toi-
letgebruik) en voorkom uitdroging. 
Bescherm kinderen goed tegen de 
zon en muggen. Wacht ook niet te 
lang met naar een dokter gaan. En 
tot slot: maak u niet alleen zorgen 
om de kinderen, maar bescherm 
ook uzelf!”

VRAAG & ANTWOORD

LAAT JE GOED 
VOORLICHTEN
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LAAT JE GOED 

2
TIP

De GGD krĳ gt veel vragen van 
ouders die met jonge kinderen 
op vakantie gaan. De drie meest 
gestelde vragen zĳ n: 

! Meer informatie op:
www.lcr.nl



Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

FOTOMUUR
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€50,- meerprijs voor een van de foto’s op 
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DESKUNDIG ADVIES

 De mooiste souvenirs 

 Met de komst van de digitale camera namen ook de toepassingen een enorme 
vlucht. Wat te denken van foto’s op mokken, T-shirts of kookschorten? 
Nieuwste trend is een gigantische foto op zeildoek voor in je tuin.  

 H
erinneringen verva-
gen sneller dan je lief 
is.  Zelfs van die ene 
speciale vakantie 
blijft uiteindelijk - ja-
ren na dato – minder 
gegrift staan in je ge-

heugen dan je hoopte. Gelukkig hou-
den foto’s zoete herinneringen gro-
tendeels intact. In die zin zijn foto’s 
het mooiste souvenir dat er bestaat. 
Fotografie maakt een stormach-
tige ontwikkeling door. De tijd dat 
je tientallen fotorolletjes in je kof-
fer stopte, ligt achter ons. Foto-
rolletjes? zullen de jongeren on-
der ons zeggen. Wat zijn dat? 
In het huidige digitale tijdperk is het 
voor velen misschien ondenkbaar 
dat je zuinig moest zijn op het aantal 
foto’s dat je kon maken. Een rolletje 
had slechts 24 of 36 opnames. Waar-
bij gold: gemaakt is gemaakt. Terug-
draaien, omdat je kind net even met 
zijn ogen knipperde, dát kon niet. Nu, 
met een digitale camera, kun je er 
lustig op los ‘knippen’. Eén druk op de 
knop en de mislukte foto is gedelete.

 De opmars van de digitale foto-
grafi e is een kleine tien jaar gele-
den begonnen. Vanaf 2004 ontstond 
er zelfs een ware groeispurt, waar-
bij camera’s telkens meer pixels kre-
gen. Hoewel de digitale camera niet 
meer uit ons bestaan is weg te den-
ken, is er nog steeds een kleine groep 
- voornamelijk de wat oudere men-
sen – die fotografeert met rolletjes. 
Door de bank genomen zijn zij niet 

geïnteresseerd in internet en andere 
nieuwe ontwikkelingen. Deze groep 
wordt steeds kleiner. Toch zal het ‘ou-
derwetse’ fotorolletje nooit helemaal 
verdwijnen, zo is de verwachting. Er 
zullen altijd lie� ebbers van de ana-
logie fotografi e blijven bestaan. Ver-
gelijk het met vinyl. Die diehards 
zweren bij grammofoonplaten en 
zullen hun platencollectie niet snel 
inruilen voor cd’s. 

Fotoboeken 
De toepassingen van de digitale foto-
grafi e gaan minstens even snel. 
Vooral wat betreft de ‘fun’ zijn de 
ontwikkelingen amper bij te hou-
den. Zo laten steeds meer mensen 
van hun foto’s fotoboeken maken. 
Ze doen dat via websites van bij-
voorbeeld drogisterijen of super-
markten. Het is een enorme groei-
markt. Vorig jaar zijn er 1 miljoen 
fotoboeken besteld. Naar verwach-
ting zal dat aantal dit jaar verdubbe-
len. Een gemiddeld fotoboek kost tus-
sen de 35 en 40 euro. Het nieuwste op 
dit vlak is het fotoboek op echt foto-
papier. De kleuren komen hierop be-
ter uit en het papier is mooi glanzend, 
wat een chiquer e� ect geeft.  

Met een paar eenvoudige stappen 
op internet stel je zelf je fotoboek sa-
men. De meeste tijd gaat op aan het 
selecteren van de foto’s. Zeker als je 
bedenkt dat er geen enkele terug-
houdendheid meer is bij de aantallen 
foto’s die mensen maken op hun va-
kantie. Zes bijna identieke foto’s van 

je kind dat – heerlijk knoeiend - een 
chocoladeijsje eet is eerder regel dan 
uitzondering. Het kiezen van de al-
lermooiste foto vergt dus tijd. Gun je-
zelf die tijd, want het resultaat zal er-
naar zijn.  

Topdrukte
Traditiegetrouw was het in de weken 
ná de zomervakantie topdrukte in 
de fotowinkels. Dat is het nog steeds, 
hoewel er tegenwoordig ook een dui-
delijke piek is in het winterseizoen, 
zo merkt de fotobranche. Dat komt 
vooral omdat foto’s worden gebruikt 
voor kerstcadeaus. De mok met een 
eigen foto is al een klassieker. Maar 
de mogelijkheden zijn legio. Puzzels, 
T-shirts, muismatten, het loopt al-
lemaal als een tierelier. Het afdruk-
ken van een foto op canvas, als een 
echt schilderij, is momenteel een 
megaklapper. Dat zijn natuurlijk 
ook fantastische cadeaus. Ook de 

zelf samengestelde kalenders met 
elke maand een andere familiefoto 

doen het goed als kerstcadeau.  
De ouderwetse dia-avondjes zijn 

inmiddels vervangen door het be-
kijken van je via internet weggezet-
te foto’s op je laptop. Ondanks de op-
mars van dit ‘delen’ van foto’s op in-
ternetsites, zal de behoefte aan een 
tastbaar product altijd blijven be-
staan, zo is de verwachting. Het is 
vergelijkbaar met het e-book. Boek-
handels doen ook nog steeds goede 
zaken. Een afgedrukte foto – waar dan 
ook op – zal nooit verdwijnen.  

“Terugdraaien, 
omdat je kind 
net even met zĳ n 
ogen knipperde, 
dát kon niet. Nu 
kun je er lustig op 
los ‘knippen’.”

Elke maand een andere foto.
Cadeaus met foto’s van de kinderen erop 
zĳ n tegenwoordig erg populair.

FOTOGRAFIE

Zelf proberen?
Nu  5.00 korting op een A4 hardcover fotoboek!

Download de software van één van 
onze partners zoals Albert Heijn, 

Ringfoto of Foto Klein op 
www.cewe-fotoboek.nl en vul 
onderstaande kortingscode in:

ADACTIE5 
U kunt dan zelf ervaren hoe 

leuk en eenvoudig het maken 
van een fotoboek is!

Uw digitale foto’s in een echt boek!
www.cewe-fotoboek.nl
het best geteste fotoboek van Europa!

ALTIJD EEN MONTAGELOCATIE 
IN DE BUURT!
ALTIJD EEN MONTAGELOCATIE 
IN DE BUURT!

VERHUUR VAN DAKKOFFERS 
EN DAKDRAGERS
VERHUUR VAN DAKKOFFERS 
EN DAKDRAGERS

KIJK OP WWW.TOPSPACE.NLKIJK OP WWW.TOPSPACE.NL

FOTOTIPS

6
Selectie maken

1 Bij het samenstellen van een 
fotoboek is het belangrijk om 

ruim de tijd te nemen voor de selec-
tie van de foto’s. Gemiddeld maak je 
namelijk veel meer foto’s tijdens je 
vakantie dan in het analoge tijd-
perk. Bij het gebruik van fotorolle-
tjes is iedereen veel selectiever. 

Persoonlijke cadeaus

2 Met foto’s kun je zeer per-
soonlijke kerst- of verjaar-

dagscadeaus laten maken. Opa’s en 
oma’s zijn dol op ko�  emokken, 
kookschorten, placemats en muis-
matten met een mooie a� eelding 
van hun kleinkind. 

Puzzel

3 Kleine kinderen vinden het 
heel bijzonder om een puzzel 

te maken met daarop een foto van 
zichzelf. 

Slingers

4 Een vrolijke vakantiefoto van 
je kind doet het erg goed op 

feestslingers. Het verhoogt de 
feestvreugde om een lachende ja-
rige job door de kamer te zien slin-
geren.  

Kinderkamer

5 Bekleed een wand van een 
kinderkamer met zelf ont-

worpen behang. Gebruik hiervoor 
je allermooiste vakantiefoto’s. Vind 
je een wand iets te veel van het 
goede, denk dan eens aan een lam-
penkap met een eigen foto. 

Portret

6 Wijnetiketten worden een 
stuk leuker met een grappige 

foto. Bijvoorbeeld van je proosten-
de vader. En de verjaardag van je 
kind is zonder meer geslaagd als de 
jarige de kaarsjes mag uitblazen 
van een taart met daarop zijn ei-
gen portret. 

elke maand een andere familiefoto 

los ‘knippen’.”
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 Vaak is het een kwestie van geld. Bij 
de afweging met welk vervoer fa-
milies op vakantie gaan, spelen fi -
nanciën een belangrijke rol, is de 
ervaring van reisadviseuse Nico-
lette van der Horn van Reisburo Re-
lik en van Hooft uit Breda. “Prijs-
technisch gezien is de auto veelal 
goedkoper. Dat geldt zeker voor een 
gezin met twee of drie kinderen.” 
Kinderen tot twee jaar vliegen gra-
tis. Dit betekent wel dat ze geen eigen 
stoel hebben en dus bij de ouders op 
schoot moeten. Bij vluchten langer 
dan vier uur kan dat lastig zijn. Je ei-
gen bewegingsvrijheid wordt aardig 
beperkt door een dartele dreumes 
op schoot. Overigens zijn er bij de 

meeste intercontinentale vluch-
ten speciale wiegjes voor baby’s 
aan boord. “Natuurlijk is de keu-

ze wat betreft vervoer ook a� anke-
lijk van het soort kind”, zegt Van der 
Horn. “Als je de eerste keer in een 
vliegtuig twee uur lang met een krij-
send kind op je schoot zit, wil je mis-
schien nooit meer vliegen. Maar als 
mensen twijfelen, zeg ik altijd dat 
het reuze meevalt.” 

Krentenbollen
Het voordeel van een vliegreis is dat 
je in relatief korte tijd veel kilometers 
kunt overbruggen. De reistijd met een 
auto is langer. “Wel moet je als je gaat 
vliegen twee uur van te voren op de 
luchthaven aanwezig zijn en moet je 
na aankomst nog naar de accommo-
datie. Al met al ben ben je misschien, 
van deur tot deur, even lang onder-
weg, maar reizen per vliegtuig erva-
ren mensen als veel afwisselender.”

Het voordeel van reizen met ei-
gen vervoer is dat je je eigen tempo 
kunt bepalen. “Dat is heel relaxed. Je 
bent niet a� ankelijk van vaste ver-
trektijden. Je kunt onderweg pau-

zeren waar en wanneer je wilt. En 
sommige mensen vinden het heer-
lijk om zelf te rijden. Zodra ze de 
voordeur achter zich dicht trekken 
en de eerste krentenbollen aan de 

kinderen hebben uitgedeeld, krij-
gen ze direct een vakantiegevoel.” 
Gezinnen met kinderen reizen niet 
vaak met de trein, is Van der Horns 
ervaring. “Het gaat dan vooral om 
tussendoortjes als een paar dagen 
naar Disneyland in Parijs.” 

Huurauto
Er is ook een categorie vakantiegan-
gers die graag de eigen auto mee-
neemt, maar geen zin heeft om bij-
voorbeeld zelf de hele Route du So-
leil te rijden. Voor hen is de auto-
slaaptrein wellicht een goed alterna-
tief. “Daar hangt wel een prijskaart-
je aan, want goedkoop is het niet”, 
zegt Van der Horn. “Maar het is de 
overweging waard. Het is een ont-
spannen manier van reizen.” Met 
een lach: “Vooral mannen vinden 
het prettig om de eigen auto op hun 
vakantiebestemming te hebben.”
Een andere goede oplossing is de 
fl y&drive-vakantie. Je vliegt naar je 
bestemming en ter plekke staat de 
huurauto voor je gereed. Instappen 
en wegwezen. Ideaal voor een indivi-
duele rondreis en om de directe om-
geving op eigen houtje te verkennen.

Cruises
Aan een vakantie op een cruiseschip 
kleeft het imago van duur, saai en 
kindonvriendelijk. Ten onrechte. Op 
de meeste schepen – vooral die in de 
Middellandse Zee varen – is er veel te 
doen voor kinderen. Voor tieners zijn 
er speciale activiteiten zoals een tie-
nerdisco. Verboden voor volwasse-
nen! Op de schepen zijn er uitgebrei-
de sportmogelijkheden. Meestal vaar 
je ’s nachts en leg je dus elke keer aan 
in een andere haven. Afwisseling ge-
garandeerd!   

 Hoe gaan we op vakantie?  

VLIEGEN, RIJDEN OF VAREN? Volgens reisadviseuse Nicolette van der Horn kan de 
keuze voor een vervoersmiddel ook afhangen van het soort kind.    

NIEUWS

 ELLEN LEĲ SER

redactie@mediaplanet.com

Vraag: ■  Wat is voor een gezin 
de ideale manier van reizen naar 
de vakantiebestemming?

Antwoord: ■  Dat is afhankelĳ k 
van het budget en je eigen voor-
keuren.

MAAK DE JUISTE 
AFWEGING

MAAK DE JUISTE 
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TIP

Nu boeken 
=

Volop beschikbaarheid in het hoogseizoen 
tegen de allerscherpste prijzen

FEITEN

Vliegvakantie

1 De mei- en herfstvakanties wor-
den steeds populairder voor een 

vliegvakantie. Van het totaal aantal 
vakanties is 70 procent een vliegreis, 
tegenover 30 procent eigen vervoer. 
Mensen kiezen in het voor- en najaar 
vaker voor een zonzekere bestem-
ming als de Canarische Eilanden, 
Egypte of Turkije. 

Regionale luchthaven

2 Vliegen vanaf een re-
gionale luchtha-

ven is ideaal voor 
mensen die opzoek 
tegen de hectiek 
van Schip-
hol. Het is 

er vaak overzichtelijker en rustiger. 
Vooral tijdens de vakantieperiodes 
vertrekken er veel charters vanaf Rot-
terdam, Eindhoven en Groningen.  

Kinderwagens

3 Buggy’s hoeven niet direct met 
de ko� ers mee bij het inchec-

ken. Je kunt de kinderwagen afgeven 
bij de ingang van het vliegtuig. Zo kun 
je tussen inchecken en instappen nog 
gewoon gebruik maken van de buggy. 

Direct na de landing wor-
den de kinderwagens als 

eerste uit het 
ruim ge-

haald. 

Medicijnen
Zorg dat je pilletjes tegen reis-
ziekte bij je hebt. Een bochtig 

bergweggetje, turbulentie in het 
vliegtuig of een fl inke deining op 
een boot kunnen kinderen groen 
doen zien. 

Pauze
Bij eigen vervoer: stop gere-
geld. Om de twee uur een 

kwartier rusten is belangrijk voor 
de concentratie van de chau� eur.  
Leg een voetbal achter in de auto 
binnen handbereik en trap een 
balletje.

Opbergzakken
Bevestig opbergzakken aan 
de stoelen voor het kind met 

daarin leesboek-
jes, stiften waar-
mee je op de ra-
men kunt teke-
nen, een 
klein ca-
deautje 
en na-
t u u r -
lijk de 
favorie-
te knu� el. 

Luchtdruk
Door de verandering in 
luchtdruk kunnen bij het op-

stijgen en dalen van een vliegtuig 
de oren van kinderen ‘dicht’ klap-
pen. Laat ze geeuwen, geef ze een 
snoepje waar ze op kunnen zuigen 
of laat ze drinken met een rietje. 

Vocht
Bij lange vliegreizen: drink 
regelmatig een glas water. De 

lucht in een vliegtuig is kurkdroog. 
Het is ook belangrijk om zo nu en 
dan de benen te strekken. Dat geldt 
niet alleen voor u, maar ook voor 
uw kind. Wandel rustig op en neer 
in het gangpad. 

REISTIPS

Regionale luchthaven
Vliegen vanaf een re-
gionale luchtha-

ven is ideaal voor 
mensen die opzoek 
tegen de hectiek 

je tussen inchecken en instappen nog 
gewoon gebruik maken van de buggy. 

Direct na de landing wor-
den de kinderwagens als 

eerste uit het 
ruim ge-

haald. 

1

gezin met twee of drie kinderen.” 
Kinderen tot twee jaar vliegen gra-
tis. Dit betekent wel dat ze geen eigen 
stoel hebben en dus bij de ouders op 
schoot moeten. Bij vluchten langer 
dan vier uur kan dat lastig zijn. Je ei-
gen bewegingsvrijheid wordt aardig 
beperkt door een dartele dreumes 
op schoot. Overigens zijn er bij de 

meeste intercontinentale vluch-
ten speciale wiegjes voor baby’s 
aan boord. “Natuurlijk is de keu-

ze wat betreft vervoer ook a� anke-
lijk van het soort kind”, zegt Van der 
Horn. “Als je de eerste keer in een 

daarin leesboek-
jes, stiften waar-
mee je op de ra-
men kunt teke-
nen, een 
klein ca-
deautje 
en na-
t u u r -
lijk de 
favorie-
te knu� el. 

Luchtdruk

Kinderen tot twee jaar vliegen gra-
tis. Dit betekent wel dat ze geen eigen 
stoel hebben en dus bij de ouders op 
schoot moeten. Bij vluchten langer 
dan vier uur kan dat lastig zijn. Je ei-
gen bewegingsvrijheid wordt aardig 
beperkt door een dartele dreumes 
op schoot. Overigens zijn er bij de 

meeste intercontinentale vluch-
ten speciale wiegjes voor baby’s 
aan boord. “Natuurlijk is de keu-

ze wat betreft vervoer ook a� anke-
lijk van het soort kind”, zegt Van der 
Horn. “Als je de eerste keer in een 

daarin leesboek-
jes, stiften waar-
mee je op de ra-
men kunt teke-
nen, een 
klein ca-
deautje 

favorie-
te knu� el. 

Luchtdruk
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checklist

D E  G R O O T S T E  C O L L E C T I E  M E R K S C H O E N E N  O N L I N E

KORTINGEN 
TOT 60%!

O M O D A . N L  U I T V E R K O O P
MERKEN O.A.:  

REPLAY

MINNETONKA

SHABBIES

QUICK

BIKKEMBERGS

LE COQ SPORTIF

TOMMY HILFIGER

GUESS

GAASTRA

G-STAR

SCAPA

DR-MARTENS

DIESEL

ESPRIT

MEXX

 CONVERSE

WALK IN THE PARK

YELLOW CAB

DIESEL

DKODE

SPM

O M O D A . N L

ik ga op reis en ik neem mee...
Een ontspannen vakantie begint al bij het inpakken. Wat neem je allemaal mee? 
Met behulp van deze checklist kan er niks meer misgaan. 

Drinken
Snoepjes
Eten voor onderweg
Koffie/thee
Oordopjes (vliegtuig)
Kadootjes voor onderweg
Mobiele telefoon
Wegenkaarten/navigatiesysteem
Tankpas
Water
Afvalzakjes
Nekkussen
Verschoontas
Kindervoorleesboek op ced
Portable dvd-speler + kinderfilms
Extra set schone kleertjes
Kinderzitje met keuringslabel 

ECE R44/03 of R44/04.

Bankpas
Creditcard (vergeet pincode niet)
Cash geld
Calculator internetbankieren
Medische verzekeringspas

Motorvoertuigenverzekering
Paspoort 
Tickets
Reserveringsbewijzen
Frequent flyer pas
Hotelvouchers
Pasfoto’s 
Schadeformulieren
Internationale reis & kredietbrief
Kentekenbewijs
Kopie van reisdocumenten
Reisgids
Autobahn vignet indien nodig
Inentingenboekje

Slippers
Broeken
Zwemkleding
Blouses
Ondergoed
Broekriem
Sportkleding
Haarband/elastiekjes
Hemden/t-shirts

Jurken
Laarzen
Nachtkleding
Regenjack/pak
Schoenen
Sokken
Sportschoenen/wandelschoenen

Aftershave/parfum 
Aftersun
Bodylotion
Dag en nachtcreme
Deodorant
Douche gel/shampoo
Gel/wax/haarlak
Borstel
Ladyshave
Maandverband & tampons
Make-up
Nagelknipper
Pincet
Reiningingsmelk
Scheerspullen
Tandenborstel en tandpasta
Zakdoekjes
Handdoeken/strandlakens
Washandjes

Zee-/wagenziekte medicijnen
Anticonceptiepil
Condooms
EHBO set/reisapotheek
Eigen medicijnen
Pleisters
Insecten afweermiddel
Koortslipzalf
ORS (orals rehydration salt)
Pijnstillers
Talkpoeder
Thermometer
Zalf voor insectenbeten
Zonnebrandmiddel

Billendoekjes
Babyfoon
Crème
Drinkbeker
Emmer en schepje
Fleece dekentje
Kampeerbedje/reiswieg
Kinderpijnstillers
Kinderwagen/buggy

Kleurpotloden
Knuffel
Luiers
Po
Rugdrager
Slabbetjes
Speelgoed
Zwembandjes
Tape voor stopcontacten
Kinderzonnebril
Lakentjes
Babyvoeding

Mobiele telefoon en acculader
PUK-code
Batterijen
Foto/videocamera
Geheugenkaart of fotorolletjes
Muziek, mp3 speler 
Zaklamp
Reiswekker
Veiligheidsspelden
Verlengsnoer
Verloopstekker 

voor
ondErWEg

rEisdocuMEntEn

klEding

toilEtspullEn

gEzondhEid
En MEdicijnEn

kindErEn

gEld En
WaardEpapiErEn

gErEEdschap
En ElEktronica



BEST 
IMAGING INNOVATION   

Overal waar je maar wilt komen

Vrije tijd. Vrijheid. Genieten met je hele gezin kan onbegrensd. 
Op een ongekende manier. Op onverwachte plekken. Het kan 
perfect met je Karstentent. Vanwege de handgemaakte top-
kwaliteit, de vele uitbreidingsmogelijkheden en het slijtvaste, 
oppompbare frame. Onbegrensd genieten wordt je zo wel heel 
gemakkelijk gemaakt.

DE KARSTENTENT
dan zet je echt wat neer

HUMAN-COMFORT.COM

Human Comfort weet heel goed 
wat kinderen willen op vakantie: 
heel veel spelen. Maar na een 
lange dag spelen of tijdens 
het reizen is het behaaglijk 
bijkomen, met de Knuffelcape. 
Een plaid die nooit meer van je 
schouders valt zodra 
je een bladzijde omslaat. 

Dat lezen gaat trouwens heel 
gemakkelijk met de Derval
LED-zaklamp, op zonne-energie. 
En zo heeft Human Comfort 
nog wel meer artikelen die het 
vakantieleven voor mensen een 
stuk aangenamer maakt.
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Kijk voor de dealers op: 
www.human-comfort.com
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Bij aankoop van 75,- aan Human Comfort producten en/of Karsten Tenten ontvangt u een gratis jaarabonnement op Campinglife Magazine t.w.v. 15,-
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De Karstentent is o.a. verkrijgbaar bij Karsten TravelStore en Outdoor XL

De Factorij 9, Zwaag, www.karstentravelstore.nl Aalborg 1 (naast Ikea), Barendrecht, www.outdoor-xl.nl
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 Goede timing essentieel 
voor unieke kinderfoto’s 

OP DE GLIJBAAN
Dochter Tonja voor eeuwig 
haarscherp vastgelegd.
FOTO: JIRI BULLER

NIEUWS

MAAK VEEL 
FOTO’S, WISSEN 
KAN ALTIJD NOG

EEN ONAFHANKELĲ KE THEMABĲ LAGE VAN MEDIAPLANET

MAAK VEEL 
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TIP

 “Kinderen hebben maar even aan-
dacht als je ze roept”, zegt sportfoto-
graaf Jiri Buller. “Ik heb het geluk dat 
mijn dochtertje van drie gelijk rea-
geert. Binnen één of twee seconden 
maak ik dan een stuk of tien beelden. 
Die tijd dat ze in de lens kijkt, is cruci-
aal. Daarna draait ze een andere kant 
op en is de kans verkeken.”

De reactiesnelheid van je camera is 

dus erg belangrijk. Spiegelrefl excame-
ra’s kunnen wel tien tot twaalf beel-
den per seconde maken, maar som-
mige oude compactcamera’s hebben 
een vertraging van één of twee secon-
den. Je ziet iets wat je wilt fotografe-
ren, drukt op de knop, en pas even la-
ter hoor je het klikje. Vaak is dan het 
unieke moment voorbij. Gelukkig zijn 
er ook snelle compactcamera’s, die tot 
wel 30 foto’s per seconden schieten.

Wat tips van de professional, onge-
acht welke camera je gebruikt:

1. Maak veel beelden
“Tijdens een voetbalwedstrijd maak  ■

ik soms wel vijfhonderd beelden, 
waarvan er dan vaak maar een paar 
geschikt zijn voor de krant. Moderne 
digitale camera’s hebben een behoor-
lijk geheugen en het kost niets om veel 
beelden te schieten. Je kunt later op je 

gemak de mooie plaatjes selecteren en 
de slechte plaatjes wissen.”

2. Neem de tijd
 “We willen altijd vlug-vlug een  ■

foto maken. Trek er eens wat meer 

tijd voor uit. Wacht totdat je kind 
niet meer in de gaten heeft dat jij er 
met de camera staat. Is het kind ge-
spannen, praat dan over andere din-
gen. Mijn ervaring is dat de nervosi-
teit op een gegeven moment wel ver-
dwijnt.”

3. Fotografeer dichtbij
“Ik wil altijd de beleving van mijn  ■

dochter delen als ik foto’s van haar 
maak. Dan zorg ik dat ik op gelij-
ke hoogte kom, bijvoorbeeld door te 
hurken. Toen ze voor het eerst zonder 
angst in de branding rende, ben ik 
ook de zee in gegaan. Overigens: als 
ze later groot is en in de python wil, 
blijf ik veilig met beide benen op de 
grond!” 

 Kies je voor een compactcamera, let 
dan onder meer op de reactiesnelheid 
van de ontspanknop, adviseert Jiri. Die 

is meestal heel belangrijk als 
je een bijzonder moment 
wilt fotograferen. Ook heb-
ben veel camera’s handige 
extra instellingen, zoals 
een belichtingsfunctie.

Wie een spiegelrefl ex koopt, 
kan in eerste instantie uitstekend 
met de standaard camera uit de voeten. 
Een glazen lens vindt Jiri, zeker in de 
omstandigheden waarin hij zelf zijn 
sportbeelden moet schieten (in don-
kere sporthallen of bij somber weer), 
prettiger werken.

Vraag advies
Tot slot adviseert Jiri om 

bij de aanschaf van een ca-
mera je goed te laten advi-
seren. In een fotospeciaal-
zaak werken mensen met 

verstand van zaken die je heel 
goed kunnen uitleggen wat de ei-

genschappen zijn van de verschillen-
de modellen. Ook een simpel ogende 
compactcamera heeft vaak tal van mo-
gelijkheden voor optimale fotografi e 
onder alle omstandigheden. Lees thuis 
nog eens rustig de gebruiksaanwijzing 

door, zodat je weet wat de verschillende 
instellingen zijn.

Wat voor foto’s hij zelf het liefst 
maakt van zijn dochtertje? De mooi-
ste momenten waren de eerste keer 
fi etsen of de eerste keer schomme-
len. Overigens maakt Jiri op vakantie 
liever video-opnamen. Een fotoca-
mera heeft hij voor het werk al vaak 
genoeg in zijn hand! 

Ook compactcamera biedt ongekende mogelĳ kheden

 EMILE HILGERS

redactie@mediaplanet.com

 EMILE HILGERS

redactie@mediaplanet.com

Vraag: ■  Waarom lukt het veel 
amateurfotografen niet om hun 
kind spelend op het strand of gil-
lend in een kermisattractie goed 
op de foto te krĳ gen?

Antwoord: ■  We zĳ n te gehaast. 
Wie rustig de tĳ d neemt en veel 
opnamen maakt, zal ontdekken 
dat dat prachtige plaatje van een 
onvergetelĳ k moment wel dege-
lĳ k binnen handbereik is.

Voor de beste foto’s is een 
goede camera essentieel. 
Beroepsfotograaf Jiri Buller 
werkt zelf met een spiegelre-
flexcamera. Hij heeft weinig 
ervaring met compactcame-
ra’s, maar weet dat er uitste-
kende modellen in de handel 
zijn die kwalitatief hoogwaar-
dige digitale foto’s maken.

Elke dag een foto - ■  Een Brit-
se vader, Munish Bansal, neemt 
dagelĳ ks een portetfoto van zĳ n 
dochter Suman (13) en zoon Jay 
(10). Hĳ  doet dat tĳ dens vakanties, 
maar ook op schooldagen, en zet 
alle foto’s op internet.

Ander perspectief - ■  Kinderen 
fotograferen vaak vanuit een an-
der perspectief dan volwassenen. 
Dus laat je kinderen zelf foto’s ma-
ken, dan kan unieke vakantiebeel-
den opleveren.

FEITEN

Hoge snelheid

1
Foto’s maken van een kind 
dat met grote snelheid 
aankomt, is erg moeilijk 

zonder speciale apparatuur. Als een 
kind bijvoorbeeld in een trapwa-
gen recht op je af rijdt, geeft een ca-
mera met een anticiperende auto-
focus het beste resultaat. Dan blijft 
de scherpte op het onderwerp. Voor 
een foto van een kind dat in een 
kermisattractie langs komt, geldt 
hetzelfde. Bovendien is het belang-
rijk om zo dichtbij mogelijk te foto-
graferen, niet te lang te wachten 
en in korte tijd zoveel mogelijk 
beelden te schieten. Durf die knop 
voortdurend ingedrukt te houden! 
Dan is de kans dat er één of meer-
dere mooie plaatjes bij zitten het 
grootst.

Tegenlicht

2
Felle zon is niet altijd een 
belemmering om een 
mooie foto te maken. Je 

kunt zelfs de mooiste plaatjes 
schieten. Gebruik dan wel spotme-
ting, want als je de camera op de 
automaat laat staan, raakt de licht-
meter in de war van het felle licht. 
Stel: je wilt een meisje fotografe-
ren dat in de zon middenin een 
bloeiend korenveld staat. Maak je 
die foto met automatische belich-
ting, dan is het meisje meerdere 
stoppen onderbelicht. Richt daar-
om de spotmeter op het gezicht of 
het lichaam en zorg dat het meisje 
twee of drie stoppen overbelicht is. 
Dan wordt de omgeving wit en 
zonnig, maar is het meisje precies 
goed belicht. Zo krijg je nét even 
een andere foto dan bij normale 
lichtomstandigheden.

Waterschade

3
Het zwembad is tijdens va-
kanties een favoriete 
speelplek en dus ook een 

aantrekkelijke locatie om foto’s te 
maken van je kind. Wat je je wel 
moet realiseren, is dat camera’s 
slecht tegen water kunnen en een 
verzekering niet uitkeert als dure 
apparatuur door eigen schuld in 
het water is gevallen. Wees dus 
voorzichtig, ook met spetterend 
water. Probeer van afstand, even-
tueel met een telelens, de opnames 
te maken. Wil je toch in of dichtbij 
het water fotograferen, koop dan 
een onderwaterhuis. Dat is een wa-
terdichte hoes die om de camera 
past. Met deze hoes kun je de ca-
mera tot een diepte van tientallen 
meters meenemen en gebruiken. 
Ideaal voor duiklie� ebbers!

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

3
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Genieten van de vrijheid van kamperen, maar wel van alle gemakken voorzien. Bij 
Canvas Holidays staat uw luxe bungalowtent of stacaravan compleet ingericht voor u 
klaar. U kunt aankomen en vertrekken wanneer u wilt en meerdere bestemmingen 
combineren, ook in het hoogseizoen. Bij Canvas Holidays is alles er op gericht om u 
en uw gezin een fantastische vakantie te bezorgen!

Uw vakantie nog niet 
geboekt? Wacht niet langer!

Tot

40%
korting

U ontvangt tot 40% korting, afhankelijk van de periode en de camping. 
U krijgt ook in het hoogseizoen korting!

Kijk voor meer informatie, reserveringen of de brochure op 
www.canvasholidays.nl of bel 0900-8824 (€ 0,20 p. min.)

• Luxe stacaravans en chalets
•  Comfortabele bungalowtent met 

afgescheiden keukengedeelte

• Canvas Hoopi kinderclubs
•  Family Extra: gratis activiteiten-

programma voor het hele gezin

• De beste campings van Europa 
• Overal uitgebreide faciliteiten 
• Vakantie op de mooiste plekjes 

& & 

Luxe accommodaties Volop activiteiten Topcampings

09-00366 adv CVS AD.indd   1 27-05-09   10:26
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