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Reisvoorbereiding; waar en wanneer beginnen we? 
  
Op reis gaan of vakantie houden is belangrijk voor ons welzijn en onze gezondheid, tijd voor onszelf en ons gezin 
maken en gezamenlijk erop uit trekken. Een vakantie is het moment om de accu weer op te laden. 
Tenminste, als alles goed gaat en er geen vervelende verwijtbare voorvallen plaats vinden. 
Wij belichten vanavond graag een aantal aandachtspunten en hopen dat er wellicht een tip tussen zit die bij kan 
dragen aan jullie toekomstige reiservaringen. 

Veiligheid en gezondheid 
En gezond weer terug! Met deze woorden vertrekken jaarlijks velen en in de meeste gevallen komt men ook fris en 
vrolijk weer retour. 
Dat is echter lang niet altijd te danken aan een goede voorbereiding, maar aan dat er niets vervelends is gebeurd. 
In welke mate en hoe ga je om met veiligheid en gezondheid? Voor expedities schrijft men een uitgebreid V&G 
plan waarin alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s staan vermeld inclusief de te nemen maatregelen, zou het niet 
zinnig zijn om hier eens met een schuin oog naar te kijken? 
Als het er op aan komt kan het cruciaal zijn dat de juiste beslissingen worden genomen. Of je nu van de kaart raakt 
in de Ardennen of iets onder de leden krijgt in Kazachstan, het is handig om vooraf even uit te zoeken bij wie je aan 
kunt kloppen mocht je hulp nodig hebben. 
Wijzelf maken er een goede gewoonte van om als we op reis gaan even langs te gaan bij de GGD in onze 
woonplaats. Zij beschikken over de laatste wereldwijde informatie die van belang kan zijn voor jouw gezondheid 
en je kunnen adviseren over eventuele vaccinaties. Erg handig zijn de inentingsboekjes en medische paspoorten 
die in meerdere talen inzicht geven over maatregelen die al genomen zijn. 
Wat je zelf hier nog aan toe kan voegen is bijvoorbeeld een lijst van de handelsnamen van medicijnen die door je 
reisgezelschap in gebruik zijn. Let op dat niet ieder medicijn overal hetzelfde heet en dat verkrijgbaarheid ook niet 
altijd vanzelfsprekend is. Sterker nog, voor veel medicijnen is een Schengenverklaring nodig die door je huisarts 
ondertekend moet zijn. 
Uiteraard bewaar je je medicijnen niet op 1 plek maar splits je de voorraad zodat een vergeten toilettas niet 
meteen nare gevolgen geeft. Handig is om een deel in de AEHBO onder te brengen, zodat bij een calamiteit je het 
makkelijk mee kunt grissen. (AEHBO = allereerste hulp bij ongelukken, ofwel een handzaam etui met het absolute 
minimum aan EHBO artikelen.) 

Reisdocumentatie 
Het klinkt misschien gek, maar er zijn nog talloze mensen die zonder reisdocumenten op pad gaan. Minimaal is 
uiteraard het paspoort waar van de geldigheid gecontroleerd  is. Controleer ook in wat de regels zijn in het land 
van bestemming, sommige landen eisen dat het paspoort nog 6 maanden geldig moet zijn.  
 
Voor alle opmerkelijke regeltjes die voor erg vervelende verassingen kunnen zorgen kun je terecht bij de 
desbetreffende ambassade (en vergeet daarbij de doorreislanden niet) of bij ons eigen ministerie van buitenlandse 
zaken. Vaar niet blind op wat een reismannetje weet te vertellen en doe je eigen research. 
Vergeet ook niet dat je voertuig ook een belangrijke reisgenoot is die papierwerk met zich mee brengt. 
Eigendomspapieren waarvan je uiteraard een kopie in handbagage hebt zitten, maar ook voor de zelfstandigen 
onder ons een brief aan jezelf waarin je jezelf toestemming geeft om de bedrijfsauto te gebruiken voor een privé 
reis. 
In je reisdocumentatie hoort ook een kopie van de inhoud van je portefeuille. Erg handig dat er op het bankpasje 
een nummer staat dat gebeld kan worden om de rekening te blokkeren, maar...  
Als je een document kunt overhandigen aan de lokale politie waarop alles staat wat je aan pasjes etc. bij je had, 
bespoedig je het doen van aangifte aanzienlijk en minimaliseer je de kans dat je de helft vergeet. 
Nu we het toch over lijstjes hebben, er zijn op de wereld nog steeds grensovergangen waar men graag een 
overzicht ziet van alle waardevolle goederen die je het land in brengt. Het is handig om bij binnenkomst een 
dergelijk overzicht van een stempel te laten voorzien zodat als men vragen stelt bij het verlaten van het land, 
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aantoonbaar is dat de betreffende goederen bij binnenkomst al in bezit waren. En als je dan toch een lijst aan het 
maken bent, neem dan ook even de moeite om serienummers erbij te schrijven, wel zo handig als er iets aan de 
reisverzekering opgegeven moet worden. 
 
Verzekeringen, daar is op zich een avond mee te vullen. Wat wij uiteraard aanbevelen is een goede doorlopende 
reisverzekering. Vraag bij je agent of maatschappij duidelijk naar het dekkingsgebied en welke restricties er zijn. 
Beknopt uit de doeken doen waar je heen gaat en hoe je reis er uit zal zien werkt vaak erg goed en zet aan tot 
meedenken. 
Ook je autoverzekering is minder vanzelfsprekend als je zou denken. Lang niet alle landen staan op de groene kaart 
vermeld, in Rusland is dat bijvoorbeeld een reden om de auto te weigeren. Ook is er soms een brief van de 
verzekeraar verplicht dat het betreffende land tot het dekkingsgebied behoort. Je verzekeringsagent kan een 
dergelijke verklaring direct voor je uitprinten, stempelen en ondertekenen. 

Techniek en voertuig preparatie 
Liz en ik hebben de afgelopen jaren diverse reizigers allerhande tips aan de hand gedaan over het inrichten van 
hun reisauto’s. Omdat het afstemmen van de persoonlijke wens hierin altijd centraal stond, is uiteindelijk geen 
voertuig gelijk aan de ander geworden. Het moge dus duidelijk zijn dat er niet een ‘standaard’ reisauto uitrusting is 
die voor iedereen van toepassing is. 
Een auto waarmee een gezin op kampeertocht gaat door Scandinavië zal er heel anders uit zien dan de reisauto 
waarmee een offroad vakantie in de Karpaten gehouden gaat worden. De prioriteiten zullen op andere vlakken 
liggen en dat komt sterk tot uiting in het voorbereidend werk en het kostenplaatje. 
Wat wij wel ondervonden hebben is dat er een flinke hoeveelheid accessoires op de markt zijn waarbij het er alle 
schijn van heeft dat het slechts cosmetische accessoires gaat. Zodra tijdens een reis er een wezenlijk beroep 
gedaan moet worden op het betreffende accessoire, faalt het al snel en brengt de nodige frustraties met zich mee. 
Het kaf van het koren kunnen scheiden is een vaardigheid die je meestal door scha en schande leert. Hier zou je 
uiteraard een beroep kunnen doen op de deskundigheid van een 4x4 garage met aanzien, maar ook hier is kaf 
tussen het koren te vinden. Een belangrijk signaal van kwaliteit is de vaardigheid te luisteren naar de antwoorden 
op de juiste vragen. Als een garage jou een offerte uit kan brengen voor preparatie zonder dat jij uitvoerig je 
verhaal hebt gedaan, kun je hem gerust terzijde leggen. Er is geen standaard. 
 
Een van de belangrijkste keuzes die je zult moeten maken is op welke banden je je reis gaat ondernemen. Die 
zelfde kampeertocht van daarnet zal uitstekend te doen zijn op banden die lekker stil zijn en makkelijk rollen. Het 
gezin dat zich uit gaat leven in de Karpaten, zal heel andere prioriteiten hebben en het liefst eenmaal ter plekke op 
tractorbanden rijden, maar gezien de reis er naar toe toch voor een compromis moeten gaan. Neem alle factoren 
en aspecten mee in deze overweging. Ter illustratie: 
Liz en ik hebben een winterreis naar Spanje gemaakt. Aha, Spanje; zon, zee, zand. 
Wij vertrokken dus op onze winterbanden en hebben dit besluit gedurende de reis tientallen keren bejubeld. De 
reis er naar toe sneeuwde het terwijl we door de Alpen trokken. Eenmaal in de Pyreneeën en in de Siërra Nevada 
bleek het er toch naar te kunnen opvriezen in de vroege ochtend en op plekken in het terrein waar we toch echt 
dat blokkenprofiel voor nodig hadden zijn we er aan voorbij gereden. Keuzes maken, waarbij veilig thuis komen 
altijd het zwaarst weegt. 
Overigens beperken wij onze offroad escapades tijdens de reizen tot een niveau waarbij de risico’s die we nemen 
acceptabel zijn. Het inschatten van deze risico’s komt voort uit ervaring die we op gedaan hebben tijdens onder 
andere de LRCH offroad evenementen. Op grond van deze ervaring verkiezen we in de praktijk tijdens onze reizen 
bijna uitsluitend greenlanes die overigens menigmaal voor genoeg uitdaging zorgen. 

Voedsel 
Reizen is hard werken en bij hard werken hoort goede voeding. De reiskeuken echter heeft zo zijn beperkingen ten 
opzichte van de keuken thuis. Voor een kampeerder die langere tijd op dezelfde plek blijft vallen die beperkingen 
erg mee en is er doorgaans een prima maaltijd samen te stellen uit verse ingrediënten die de plaatselijke 
middenstand aan kan bieden. Het arsenaal aan kookgerei voor deze doelgroep is aanzienlijk, het is altijd weer 
opmerkelijk te zien wat mensen mee nemen op reis. 
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Voor de reizigers die iedere dag verder trekken is het inrichten van de reiskeuken meestal een heel ander ritueel. 
Voor het bereiden van de maaltijden overdag neemt men minder tijd en regelmatig moeten stoppen voor 
boodschappen komt niet altijd even goed uit. Deze groep reizigers beschikt doorgaans over een heel andere 
keuken uitrusting dan de eerder genoemde kampeerders. Men kookt vaak snelle eenpansgerechten op een enkele 
brander en weet zich goed te bedienen van het aanbod instant producten. Deze vriesdroog producten hebben een 
goede voedingswaarde en blijven in smaak niet dramatisch ver achter bij de verse producten. Waar je wel voor 
moet waken is dat de maaltijden niet eentonig worden; de Knorr instant hutspot is heerlijk, maar eet het 4 dagen 
achter elkaar en het komt je neus uit. Variatie kan al aangebracht worden door nuances aan te brengen; snipper 
een stuk gedroogde worst door de vriesdroog aardappelpuree, neem een strooibusje mee met diverse 
kruidenmengsels die je thuis uit kan proberen en experimenteer met de kleine kartonnen busjes gedroogde 
Zwitserse kaas. 
De kans is groot dat je na vertrek toch door Duitsland moet rijden. Bezoek dan vooral een grotere supermarkt die 
je gemakkelijk bij de grote steden langs de snelweg kunt vinden. Het aanbod aan maaltijden of ingredienten in 
folieverpakkingen etc. is daar veel groter dan in ons land en kwalitatief hoog.  
Ook zijn er redelijk goede kant en klaar maaltijden in blik te vinden, maar blikken hebben ten opzichte van 
vriesdroogmaaltijden wel wat nadelen. Blik is zwaar, lastiger efficiënt op te slaan en gevoeliger voor extreme 
temperaturen dan vriesdroog producten. Een winterreis ondernemen bijvoorbeeld zet een streep door conserven, 
zoals alle producten die water bevatten. 
 

Het uitstippelen en plannen van de reis 
Het voorbereiden van de reis zelf is in alle gevallen het zoeken naar de juiste balans. Een uiterste is iemand die 
iedere kilometer van de route vooraf heeft zitten bestuderen in Google Earth, het andere uiterste is iemand die op 
de bonnefooi een land binnen rijd en zich laat verrassen door wat het land te bieden heeft. 
De eerste krijgt te maken met een paar dagen slecht weer of een slagboom die niet op de kaarten te zien was 
waardoor de hele planning in de war gaat, de ander is weliswaar lekker aan het toeren, maar mist de fraaiste 
greenlanes en bezienswaardigheden. 
Een goed voorbereide reis zit tussen deze twee uitersten in. Waar precies ligt aan de persoonlijke voorkeur van de 
reiziger zelf. Een belangrijk aspect van de routeplanning is dat er genoeg flexibiliteit in zit om in te kunnen spelen 
op factoren die niet te voorzien zijn. Het genoemde slechte weer bijvoorbeeld; Je kunt toch je reis vervolgen en 
mogelijk in problemen komen, of afwachten tot de situatie verbeteren zal. Een betere keuze is je plan B aan te 
spreken, ofwel doorrijden naar een volgend gebied waar het wellicht beter toeven is. Het hebben van een plan B is 
een kenmerk van een goede reisvoorbereiding. 
Waar bij het bepalen van een te rijden route ook op gelet moet worden is de kruissnelheid. De infrastructuur in 
Nederland is in vergelijking met andere landen erg doordacht en efficiënt waardoor het uitrekenen van afstand en 
kruissnelheid met een acceptabele marge gedaan kan worden. Als je op diezelfde wijze een route gaat plannen 
langs de kust van Noorwegen, kom je bedrogen uit. De maximum snelheid ligt er lager, veel wegen zijn slechts een 
eenbaansweg en in het toeristenseizoen heb je al snel met een overbelasting te maken. De overbelasting uit zich in 
bijvoorbeeld netjes op tijd aan komen, maar een volle veerboot aan treffen. 
Zo is het ook het geval met het rijden van greenlanes. Een gemiddelde van 30 kilometer per uur is helemaal niet 
vreemd op een greenlane waar je op zich lekker door kunt rijden. Zodra je een route aan het rijden bent waar je 
toch echt af en toe even na moet denken of de auto uit moet om het pad vrij te maken, daalt het gemiddelde soms 
tot onder de 15 kilometer per uur. Dat geeft uiteraard helemaal niets zolang je er maar rekening mee gehouden 
hebt. Het zal de wildkampeerders onder ons een zorg zijn, als het tijd is om te gaan stoppen doen ze dat. Maar als 
er een route uitgezet is met besproken overnachtingen heb je die flexibiliteit veel minder en zal je heel realistisch 
moeten plannen. Een handig middel hiervoor is greenlanes plannen die een dagdeel in beslag nemen. ‘s Ochtends 
begin je er dapper aan en heb je de middag ook nog nodig om er doorheen te komen, heb je jezelf de stress van 
het niet op tijd halen van het eindpunt ontnomen. 
 
Fijne vakantie! 
 
Martin & Liz. 


