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- De leukste ontmoetingen
- Het ergste vakantieleed
- De grootste top- en flopaccommodaties
- De meest aangrijpende verhalen
- De fraaiste plekjes

De honderdduizenden vakantie-ervaringen van de
bezoekers van de website www.zoover.nl vormen de
basis van ‘Het is hier geweldig…’.
Auteur Raph Schouten is daarnaast ook nog zelf
op zoek gegaan naar mensen met een bijzondere
reiservaring. De meest opmerkelijke belevenissen
zijn uitgewerkt in korte interviews, vaak aangevuld
met eigen foto’s van de hoofdpersonen. Het resul-
taat is een kleurrijk boek met tientallen verhalen
en foto’s.
Een speciale oproep op de site van Zoover heeft
tientallen supertips opgeleverd die verspreid door
het boek zijn terug te vinden. Bovendien zijn er 
uiteenlopende polls geplaatst die betrekking
hebben op de vakantiebeleving.

‘Het is hier geweldig…’ leest makkelijk weg, is
onderhoudend en staat boordevol informatie en
nuttige tips.

Een handzame pocket die niet mag ontbreken bij
het inpakken van de reisbagage!
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Voorwoord
‘Het is hier geweldig…’ Een kreet die je tijdens de vakantie
vaak hoort, of zelf in de mond neemt. Maar ook als iets tien
keer niks is, komen deze woorden met een cynische ondertoon
regelmatig voorbij. Dit boek is een bonte lappendeken van lief
en leed, top en flop.

De website www.zoover.nl vormt de basis van het boek. Op de
site staan 300.000 vakantiebeoordelingen van 70.000 accom-
modaties door en voor vakantiereizigers. De meest opmerkelijke
ervaringen zijn uitgewerkt in korte interviews en in veel geval-
len geïllustreerd met een eigen vakantiekiek. Een speciale
oproep op de site heeft eveneens bijzondere vakantiebelevenis-
sen opgeleverd. Daarnaast ben ik zelf op zoek gegaan naar men-
sen met een bijzondere reiservaring. Het resulteerde in zestig
uiteenlopende belevenissen; ontroerende momenten en bijzon-
dere ontmoetingen, maar ook verschrikkelijk vakantieleed.

Op de website zijn tal van polls geplaatst met uiteenlopende
vragen die betrekking hebben op de vakantie- en reisbeleving.
De uitslagen zie je verspreid door het boek terug. Dat geldt
tevens voor de vele supertips die werden ingestuurd.

Eén persoonlijke tip wil ik jullie op voorhand niet onthouden:
het gaat in het leven niet om het bereiken van de eindbestem-
ming, maar om de reis ernaartoe!
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Istanboel. Eveneens uitmuntende kwaliteit, maar het geeft je
wel een gevoel van thuiskomen, en dat mis ik in Burj al Arab. De
prijs-kwaliteitverhouding van het hotel is desondanks dik in
orde. Het was een geweldige ervaring, maar niet om er nog eens
naartoe te gaan.’

14

In welk land wonen 
de mooiste mannen?

1. Italië 29%
2. Nederland en België 29%
3. Spanje 12%
4. Scandinavië 8%
5. Turkije 7%
6. Frankrijk3%
- Overige landen 12%

In welk land wonen de
mooiste vrouwen?

1. Nederland en België 34%
2. Scandinavië 19%
3. Italië 17%
4. Spanje 12%
5. Turkije 5%
6. Frankrijk 4%
- Overige landen 9%

Bron: bezoekers Zoover.nl

Bron: bezoekers Zoover.nl

Hoe vaak per jaar ga je met
vakantie?

2 keer 34%
1 keer 30%
3 keer 18%
nooit 7%
meer dan 5 keer 6%
4 keer 5%

Bron: bezoekers Zoover.nl
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Af en toe een beetje pech...
Nee, aan de drie weken vakantie in Italië heeft het niet gelegen
bij de familie Sticker uit Haaksbergen. ‘Met mijn vrouw Marie
José, de drie kinderen en caravan volop genoten’, vertelt Willie
Sticker. De vakantie-ellende begon op de terugreis, een rit van
1350 kilometer. Het gezin kreeg onderweg heel wat pech voor
de kiezen. De rit duurde uiteindelijk zes dagen!

‘We vertrokken zondagochtend om acht uur uit de Italiaanse
badplaats Marina di Bibbonna richting Nederland. 25 kilome-
ter voor de Gotthardtunnel ging het mis.
De Renault Espace hield er plots mee op.
Dat leverde benauwde momenten op,
want we reden met de caravan bergop-
waarts en er was geen vluchtstrook.
Bovendien keken we een diep ravijn in.
Mijn vrouw drukte de kinderen tegen de
vangrail aan om ze te beschermen tegen
het voorbijrazende verkeer. Ik heb maar
1-1-2 in Nederland gebeld en die ver-
bonden mij door met de Zwitserse hulp-
dienst TCS. De auto werd afgesleept en
wij zochten tijdelijk onderdak in een
hotelletje.

Tot onze verbazing was het niet mogelijk
om er iets te eten. Moesten we met het
hele gezin naar een naburig dorpje lopen
om toch iets binnen te krijgen. De vol-
gende ochtend hoopten we zo vroeg
mogelijk onze reis voort te zetten, maar
dat pakte anders uit. Het garagebedrijf vertelde het euvel niet
te kunnen vinden. Vreemd allemaal, want mijn auto is pas twee
jaar en twee maanden oud, met 75.000 kilometer op de teller.
Die zou nog wel eventjes moeten kunnen meegaan, toch? We
kregen een vervangende splinternieuwe Volkswagen Touran met
7 kilometer op de teller. In etappes reden we verder. Woensdag
in Duitsland begon de motor te stotteren. We hadden er meteen
al geen goed gevoel bij. Met een slakkengangetje van 20 kilo-
meter per uur een parkeerplaats opgezocht en daar de Duitse

15

Voorkom druk op
oren bij opstijgen
‘Met name kinderen heb-
ben tijdens de vliegreis
last van druk op de oren
bij het opstijgen en lan-
den. Dat is eenvoudig te
voorkomen. Een kwestie
van een halfuurtje voor
het opstijgen en landen
even een neusspray
gebruiken. Het houdt de
luchtwegen open en zorgt
voor een vrije doorgang
van de buis van Eustachius.

Jeanneke Bijl, Deventer
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wegenwacht ADAC gebeld. Die heeft ons gesleept naar een
Volkswagengarage.
De computertest gaf aan dat er in de Touran een storing zat,
maar het autobedrijf kon niets vinden en wilde ons weer met
dezelfde auto op pad sturen. Daar voelden wij niets voor.
Uiteindelijk kregen we de toezegging dat we 160 kilometer ver-
derop een andere leenauto konden krijgen. Met samengekne-
pen billen maar weer op weg. Onze angst voor nieuwe autopech
bleek gegrond: op een druk verkeersknooppunt bij Karlsruhe
hield de Touran het voor gezien. Voor de derde keer moesten
wij de sleepdienst bellen. In afwachting van de komst van de
ADAC verbeet ik mijn onmacht op een stuk ontbijtkoek en toen
ging ook dat mis…

Ik werd door een wesp onder mijn tong gestoken. Een enorme
zwelling; ik kreeg bijna geen lucht meer. Inmiddels was de mon-
teur gearriveerd en die zag dat het met mij helemaal mis dreig-
de te gaan. Hij heeft me in zijn auto gezet en we zijn samen
naar de garage gereden. Daar werd ik al opgewacht door een
arts en ambulance. De situatie was zo ernstig, dat er kort daar-
na een helikopter landde. Er sprong een arts uit de heli die mij
snel een speciaal medicijn toediende om te voorkomen dat ik
zou stikken. Vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis. Vier
uur later was de zwelling flink afgenomen en mocht ik weg. Mijn
vrouw en kinderen waren inmiddels ook opgepikt en we zijn
met z’n vijven opnieuw naar een hotel gebracht. Het chique
hotel wilde ons in eerste instantie geen onderdak bieden, maar
toen we ons verhaal vertelden mochten we toch blijven.

De volgende dag terug naar de garage. De hulpdiensten hadden
inmiddels een vervangende auto geregeld. Maar nog voor we
konden instappen, attendeerde de eigenaar van de garage ons
op een probleempje: “Er zit geen trekhaak aan uw vervangende
auto”. We moesten vervolgens een taxi nemen die ons in drie
kwartier naar een andere plek reed waar een Ford Mondeo op
ons stond te wachten. Daarna weer een uurtje terugrijden om
de caravan op te pikken en vervolgens richting Nederland.
Vrijdagnacht om één uur passeerden we het plaatsnaambord
Haaksbergen.
Ik had al een week aan het werk moeten zijn, maar door alle
pech kwam daar niets van. De terugreis kost mij nog eens vijf

17
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vakantiedagen. Hoe het met mijn eigen auto staat? Die heb ik
na twee weken nog niet terug en het is nog steeds onduidelijk
wat ermee aan de hand is. Garantie? Nou, da’s een beetje lullig:
de Renault Espace is twee maanden over de garantietermijn.
Ach, af en toe een beetje pech, zullen we maar zeggen…’

18

Pas op met gebarentaal
‘Wees terughoudend met gebarentaal. In Nederland wijzen we
naar ons voorhoofd om aan te geven dat iemand gek is en
draaien we met een vinger tegen de slaap om te vertellen dat
iemand intelligent is. In Oost-Europa en Latijns-Amerika is dit
precies omgekeerd. 
Er zijn meer cultuurverschillen. Wij begroeten elkaar met drie
zoenen, in Oost-Europa en Latijns-Amerika kussen ze elkaar
twee keer.
Raak een moslim nooit aan met de linkerhand, want die is
onrein; daar vegen ze hun billen mee af. In Indonesië staat op
het toilet een fles water, daar reinigen ze hun billen mee na
een grote boodschap. In Egypte drinken veel mannen hun 
whisky met de linkerhand, want die is voor Allah onzichtbaar,
zo kreeg ik er te horen.’

John Louwrier, Leiden
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Alternatieve
poepdoos voor
kinderen
‘Ben je net op het
strand, moet je kind
poepen. Tja, wat doe
je dan? In zee of op
het strand vinden we
weinig verheffend.
We hoorden van een
ouder een uitsteken-
de oplossing. Neem

enkele pedaalemmerzakjes mee. Als je kind een grote bood-
schap moet, span je het zakje om de rand van de speelgoe-
demmer en je hebt een alternatieve poepdoos. Na de grote
boodschap doe je een knoop in het zakje en je stopt het zó
in de afvalcontainer.’

Fam. Merkesteijn, Ochten

Nooit meer overbodige bagage mee
‘Terug van vakantie haal ik de vuile was uit de koffer en voor-
dat ik het in de wasmachine stop, noteer ik alle kledingstuk-
ken die tijdens de vakantie zijn gedragen. Vervolgens stop ik
dit lijstje in de koffer. Bij de volgende vakantie kom ik het
kledingbriefje weer tegen en weet ik exact welke kledingstuk-
ken ik nodig heb. Op deze manier komt het niet meer voor
dat je allerlei kleding meeneemt die je toch niet draagt.
Bovendien maakt het de koffer een stuk lichter!’

Mieke Lijten, Nuenen 
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maar wel een heel leuk hotel,
dicht bij de stad. We kennen
er alle medewerkers. Sterker
nog, van manager tot tuin-
man, het zijn allemaal vrien-
den geworden. Ook elders op
Chios hebben we veel contac-
ten. Warme omhelzingen als
we bekenden tegenkomen en
vaak krijgen we spontaan een
drankje aangeboden. Met een
aantal Chioten zijn we zo
goed bevriend, dat we er het
hele jaar door mee in contact
staan.

Vorig jaar ontstond het idee
om een Chios-boekje uit te
brengen. Weet je, er zijn best
veel toeristische boekjes over
dit eiland, maar het is vooral
veel tekst en weinig foto’s. Het
leek me leuk om op basis van

mijn eigen ervaringen een boekje samen te stellen met het
accent op foto’s. Het resultaat is een boekje met veertig pagi-
na’s op A4-formaat. Ik fotografeer nog niet digitaal, dus ik heb
alle foto’s via mijn computer moeten scannen en vervolgens op
fotopapier afgedrukt. Ik heb er vijftien gemaakt. Ja, het is een
echt collectors item, haha.’

92
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Liftend de wijde wereld in

Door de gratis openbaarvervoer abonnementen voor scholieren
en studenten kom je in Nederland zeer sporadisch een lifter
tegen. Dat is jammer, vindt de 21-jarige Pascal Kuyten uit
Enschede. Hij studeert Technische Informatica aan de
Universiteit Twente en trekt liever liftend de wijde wereld in.
‘Het is een fantastische manier om mensen te ontmoeten en
nieuwe plaatsen te ontdekken.

Ik lift sinds twee jaar en heb inmiddels zo’n 20.000 kilometer
afgelegd. Ik heb gelift in eigen land, België, Duitsland, Polen,

93

Don’t disturb voorkomt diefstal uit hotel-

kamer

‘Er wordt veel gestolen uit hotelka-

mers. Natuurlijk beschikken veel

accommodaties over kluisjes, maar die

worden niet altijd gebruikt of je kunt

er slechts een deel van je waardevolle

spullen in kwijt. Daar heb ik iets op

gevonden. Als de poetsvrouwen zijn

geweest, hang ik aan de buitenkant

van mijn kamerdeur het labeltje met

Don’t disturb aan de deurklink. Dat

schrikt dieven af, want die zijn in de

veronderstelling dat er iemand binnen

is. Ze zullen ongetwijfeld een deur

verder hun slag proberen te slaan.’

Nadia
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Litouwen, Letland, Oostenrijk, Kroatië, Servië en Slovenië. De
ene keer lift ik naar een studentencongres in het buitenland, de
andere keer ga ik liftend op vakantie. Vaak in m’n uppie, soms
met een reisgenoot. Da’s wel gezelliger. De onvoorspelbaarheid
van het liften is het leukst. Ik heb eens een superlift gehad in
Polen. Het was hartje winter en koud. Ik stond er nog maar een
half uurtje, stopt er een Duitser die me een lift geeft van 1000
kilometer naar Hamburg – en dat met een snelheid van 180
kilometer per uur!

Het zit ook wel eens flink tegen. Afgelopen zomer ben ik naar
Belgrado gelift en heb ik in Slovenië noodgedwongen in een
maïsveld moeten pitten. Maar de pijn was snel verdwenen toen
een vrachtwagenchauffeur mij oppikte en spontaan een “rond-
leiding” door Vukovar gaf. Dit Kroatische grensdorp kreeg het
zwaar te verduren tijdens de Balkanoorlog. De trucker vertelde
alle ins en outs en we reden langs een boerderij waar veel
Kroaten waren gefusilleerd. Indrukwekkend.

Een andere bijzondere ervaring was een lift van 400 kilometer
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met een Trabant. Best een superlift, maar de keerzijde was dat-
ie zelfs bergafwaarts nauwelijks 90 kilometer per uur haalde,
haha. Een schril contrast met een lift van Berlijn naar
Hannover: terwijl de bestuurder en bijrijder verbaal een heftige
ruzie uitvochten, stond de snelheidsmeter op 250 kilometer per
uur.

Vrachtwagenchauffeurs hebben vaak communicatieapparatuur
aan boord waarmee ze onderling in contact staan. Da’s wel han-
dig. Ik ben eens vier keer van vrachtwagen gewisseld, zonder
aan de weg te staan; de chauffeurs regelden met elkaar dat ik
verder kon reizen. Zo soepeltjes gaat het natuurlijk niet altijd.
Ik herinner me een nacht dat het vijf graden vroor en ik met
een vriend bij de Pools-Duitse grens was gestrand. We stonden
tot onze enkels in de sneeuw. In Berlijn heb ik eens vijf uur bij
een wegoprit moeten wachten op een lift. Het is tegen mijn
principes om dan maar de bus of trein te pakken. Ik heb het
één keer gedaan om met een korte treinrit een goede liftplek te
bereiken.
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Op de bonnefooi met rugzakje door China
Veel toeristen gaan tot in de puntjes voorbereid op vakantie en
laten niks aan het toeval over. Dat is helemaal niets voor Sophie
Bentein en Steven Vermeulen uit het Belgische Mechelen. Het
liefst bezoeken ze onbekende bestemmingen in Thailand,
Cambodja en China. 

‘We boeken uitsluitend de vliegreis. Als we geland zijn binden
we de rugzak op en zoeken het verder helemaal zelf uit. Dat valt
tijdens een vierweekse rugzakvakantie in China niet altijd mee.
Woordenboekje bij de hand, maar het blijft behelpen. Je bent
aangewezen op gebarentaal en dat vergt veel geduld. Chinezen
zijn zeer behulpzaam en vriendelijk, dat scheelt. Of het moeilijk
is door het “gesloten” China te reizen? Absoluut niet. We waren
vooraf gewaarschuwd dat het erg moeizaam zou gaan, maar dat
viel reuze mee. Met uitzondering van de vliegtickets naar
Beijing, hebben we alles in China zelf geregeld, van bus en trein
tot binnenlandse vlucht. Het duurt wel allemaal iets
langer, omdat de taalbarrière groot is.
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Met name het reizen per trein was een  geweldige belevenis;
dwars door China krijg je fantastische beelden voorgeschoteld.
Maar ook het slenteren door Beijing en de uitgestrekte rijstvel-
den maakte veel indruk. Tijdens een van onze tochten door een
zeer dun bevolkt gebied kwamen we twee schatten van kinderen
tegen. Ze waren heerlijk aan het donderjagen bij een uit-
gewoond huisje.
Uiteraard heeft China ook minder leuke kanten. Het blijft
vreemd dat het heel gewoon is om op de grond te spuwen. En
iedereen wil met je op de foto. In het begin is dat nog wel leuk,
maar na twintig keer… Ach, we stelden ons maar geroutineerd
op: keep smiling. Waar we niet aan konden wennen zijn de
openbare toiletten, soms wel met z’n tienen naast elkaar in een
gootje. Zonder tussenschotjes!

Op zoek naar overnachtingsmogelijkheden kregen we spontaan
hulp van voorbijgangers. Meestal sliepen we in goedkope
Chinese hotelletjes, alleen in Shanghai in een duurder westers
hotel. China is geen goedkoop land, zeker niet als je door ande-
re Aziatische landen hebt gezworven. Het vervoer is relatief
duur, maar als je de megatoeristische pleisterplaatsen mijdt,
kun je toch redelijk goedkoop reizen.

China is volstrekt anders dan de westerse cultuur. Je moet wel
een open mind hebben, niet meteen met je eigen (voor)oordeel
klaarstaan. De Chinezen vinden het leuk om Europeanen te
ontmoeten. Ze vinden ons enerzijds heel cool en trendy, maar
denken daarnaast dat we alles in de schoot geworpen krijgen en
dat we het niet zo nauw nemen met de (familie)waarden en nor-
men. Het is een veilig land om in rond te reizen. We hebben ons
geen moment angstig gevoeld. Alleen in Beijing gedroegen stu-
denten van de kunstacademie zich soms opdringerig. Ze spre-
ken je op straat aan, werpen zich op als je beste vrienden en
proberen vervolgens een tekening te slijten – die blijkt achteraf
geen cent waard te zijn. Maar ach, waar hebben we het dan
over? China is echt een te gek land!’
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