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Afgelopen 25 jaar 
heeft er een stille 
revolutie plaatsge-

vonden in de Nederland-
se keuken. De gerechten 
die op tafel komen zijn 
vaak spannend en spicy. 
De nieuwste culinaire 
trends: vaker vegeta-
risch op tafel en koken 
met lokale, seizoensge-
bonden producten.

Aanjagers van de snelle veran-
deringen op ons bord zijn de 
kookprogramma’s op televisie, 
waarvan Jamie Oliver en Ru-
dolph van Veen de belangrijkste 
gezichten zijn, en natuurlijk ook 
de inspirerende gerechten op 
verre vakantiebestemmingen. 

Flexitariër
Naar schatting eet zo’n 4 
procent van de Nederlandse 
bevolking volledig vegetarisch 
of veganistisch. Van de overige 
96 procent van de Nederlanders, 
bestempelt 43 procent zich 
als ‘flexitariër’, als iemand die 
bewust minder vlees eet. In 2011 
noemde nog maar één op de 
zes Nederlanders zich flexitariër. 
Vegetarisch eten stond lang 
synoniem aan ‘saai en sma-
keloos’. Als alternatief voor je 
stukje vlees had je de keuze uit 
een droge groenteburger, tofu 
of een roerei. Veel verder reikte 
het aanbod in de supermarkt 
en qua recepten niet. Dat beeld 
klopt allang niet meer, onder 

Vleesvervangers zijn 
de afgelopen jaren 
een stuk goedkoper 
geworden.
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FRISSE START: VOEDING

Een dagje zonder vlees is steeds normaler

Tien vegaburgers
Nederlanders eten van 
alle Europeanen de 
meeste vleesvervangers, 
blijkt uit een studie van 
marktonderzoeksbureau 
Nielsen. Qua aantallen is er 
nog een markt te winnen: 
per persoon eten we jaarlijks 
gemiddeld 870 gram aan 
vleesvervangers, nog geen 
tien vegaburgers.

meer met dank aan de Israë-
lische chef Yotam Ottolenghi, 
die met z’n kookboek ‘Simpel’ 
vegetarisch eten sexy wist te 
maken. Wat ook helpt is dat 
vleesvervangers steeds beter 
worden en soms qua smaak 
bijna niet te onderscheiden zijn 
van echt vlees.

Proberen waard
Nederland is koploper op het 
gebied van de ontwikkeling 
van vleesvervangers. Dat zie je 
terug in de keuze in het ve-
ga-aanbod van supermarkten. 
Die concurrentie is goed voor de 
portemonnee. Vleesvervangers 
zijn de afgelopen jaren een stuk 
goedkoper geworden. Hierdoor 
is vegetarisch niet langer altijd 

EXPERT

KARIN LÖWIK, 
MARKETING DIRECTEUR 
VIVERA FOODGROUP

Hoe bespaar je op je 
maaltijdinkopen?
“Gelukkig worden 
plantaardige 
alternatieven steeds 
goedkoper en zijn onze 
krokante schnitzels nu 
al goedkoper dan de 
vleesvariant. Dat maakt 
het wel heel gemakkelijk 
om het eens te proberen. 
Ook kun je besparen 
door geen voedsel te 
verspillen.”

Krijg je wel genoeg 
voedingsstoffen binnen 
als je plantaardig eet?
“Wij letten goed op het 
eiwitgehalte zodat je 
in ieder geval genoeg 
eiwitten binnenkrijgt. 
We gebruiken hier 
vaak soja voor, omdat 
de eiwitten uit soja 
goed door je lichaam 
worden opgenomen. 
En we voegen ijzer en 
vitamine B12 toe aan 
onze producten, maar dat 
is vooral voor mensen die 
helemaal veganistisch 
eten zodat ze hier geen 
tekort aan krijgen. Zo 

zorgen we ervoor dat 
je alle voedingsstoffen 
binnenkrijgt.”

Hoe moeilijk is 
verandering?
“Gedragsverandering 
kost tijd. Je wordt 
onbewust beïnvloed 
door je gewoontes 
en de mensen om je 
heen. Je hebt je vaste 
winkelroutines, waardoor 
je bijvoorbeeld direct naar 
de vleessectie loopt en 
niet langs onze producten 
komt. Het zou een mooi 
experiment zijn om te 
kijken wat er gebeurt 
als een vegetarisch 
product – bijvoorbeeld 
ons plantaardig gehakt 
– in het vleesvak komt 
te liggen. Ook weten 
mensen vaak niet of ze 
het lekker vinden en 
of ze de familie erin 
meekrijgen. Begin eens 
met onze kipkrokant 
schnitzel of shoarma 
en zet die gewoon op 
tafel. Niemand proeft het 
verschil, je wordt positief 
verrast.”

duurder dan vlees. In twintig 
procent van de gevallen is het 
zelfs goedkoper dan het goed-
koopste dierlijke alternatief, 
blijkt uit onderzoek van ProVeg. 
Het is het proberen waard. Voor 
het geld hoef je het niet te 
laten.  

•  Bezoek onze informatie- en verkoopdagen
•  Digitale afspraak ook mogelijk
•  4,5% geïndexeerde huuropbrengst of variabele huurvariant*
•  Prijzen vanaf € 100.500,- excl. BTW, incl. inventaris

(*)  Vraag onze vastgoedadviseurs naar  
de voorwaarden. 

INVESTEREN IN  
CENTER PARCS PARK EIFEL

INFORMATIE- 
EN VERKOOPDAGEN

• Do. 2 juni: 12.00 - 17.00 uur
• Vr. 3 juni: 10.00 - 15.00 uur
• Vr. 17 juni: 12.00 - 17.00 uur
• Za. 18 juni: 10.00 - 16.00 uur

Projectlocatie: Center Parcs Park Eifel
Am Kurberg, 56767 Gunderath 
(Duitsland)

Interesse? 
Scan de QR code of neem contact 
op met onze vastgoedadviseurs.

Kenmerken:
•  440 cottages op ruime kavels  

eigen grond, waarvan 120 cottages 
nieuw worden gebouwd!

•  In Comfort, Premium of VIP 
uitvoering voor 2 tot 8 personen

•  Aantrekkelijke financierings-
mogelijkheden

•  Zorgeloos investeren, kosten beheer 
en onderhoud voor Center Parcs

• Doorverkoop altijd mogelijk!

Allerlaatste 
aanbod 

renovatiefases 
in verkoop!

 +31 (0)10 – 498 98 00
 centerparcs-vastgoed.nl
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IN SAMENWERKING MET VIVERA

De lekkerste producten, plantaardig! www.vivera.com»

In een Vivera burger 
zitten minder 
calorieën, minder 
vet, minder zout 
en meer eiwit dan 
in hamburgers van 
dierlijk vlees.

De belangrijkste barrières om 
een vegaburger, plantaardig 
gehakt of andere plantaardige 
producten te kiezen zijn 
smaak en prijs. Het zijn dé 
klassieke drempels om het 
niet te proberen, waarbij 
een negatieve ervaring lang 
blijft hangen. Er is in korte 
tijd veel verbeterd op het 
gebied van kwaliteit, vertelt 
CEO Willem van Weede van 
Vivera. “We ontwikkelen 
heel sterk op smaak. Vivera 
heeft al meer dan 30 jaar 
ervaring met het maken van 
vleesvervangers. We hebben 
heel veel geïnvesteerd om 
de smaak top te krijgen. 
We testen onze producten 
ten opzichte van vlees en 
dan zie je bijvoorbeeld dat 
onze plantaardige shoarma 
en krokante schnitzel qua 
smaak net zo hoog scoren 
als dierlijk vlees. Voor smaak 
hoef je het dus niet te laten.” 
Door de stijgende prijzen van 
bijvoorbeeld tarwe gaat de 
prijs van vlees relatief harder 

omhoog dan de prijs van 
plantaardige alternatieven. 
“Onze plantaardige schnitzel 
is nu al goedkoper dan een 
vleesschnitzel.”

De sterkste man
“Veel mensen zitten zo vast 
in hun routine, dat ze te druk 
zijn om na te denken over hun 
eetroutines. Ze zijn vaak niet 
erg bezig met de impact van 
hun eetpatroon op hun eigen 
gezondheid en de aarde,” 
constateert Van Weede. 
Toch is het superbelangrijk. 

De voordelen op het 
gebied van gezondheid van 
plantaardige producten versus 
vleesproducten zijn legio. Er 
zitten veel minder verzadigde 
vetten in plantaardig en 
minder calorieën. Het is 
beter voor je cholesterol en 
kan het risico op hart- en 
vaatziekten verminderen. De 
Vivera-hamburger scoort qua 
zoutgehalte beter dan de 
gewone hamburger. “Eigenlijk 
scoort die op de voornaamste 
voedingswaarden beter.” Het 
brengt Van Weede op de 
mythe dat je als man veel 
vlees nodig hebt, omdat je 
daar sterk van wordt. “Dat is 
het beeld dat veel mannen 
jarenlang voorgeschoteld 
hebben gekregen. Maar de 
sterkste man ter wereld is 
veganist. Voor het aanmaken 
van spieren heb je eiwitten 
nodig, maar die kunnen net 
zo goed uit plantaardige 
producten komen. Daarom 
zorgen wij dat  onze 
vleesvervangers dezelfde 
voedingswaarde hebben qua 
eiwitten”.

Klimaatimpact
“Als de hele wereld hetzelfde 
zou eten als de gemiddelde 
Nederlander, dan hebben we 
drie-en-een-halve aardbol 
nodig om de gewassen te 
planten.” De belangrijkste 
reden: “Om de veestapel 
te voeden, heb je heel veel 
gewassen nodig. Van een 
kilogram soja kunnen we een 
kilogram vleesvervangers 
maken of meer zelfs. Voor 
een kilogram rundvlees 
heb je zeven kilogram soja 
nodig. Dat betekent dat je 
veel meer gewassen moet 
laten groeien en veel meer 
water nodig hebt.” Bij het 
produceren van bijvoorbeeld 
een hamburger wordt acht 
keer meer CO2 uitgestoten 
dan bij de productie van een 
vegetarische hamburger! Ook 
is er acht keer zoveel land en 
bijna zes keer zoveel water 
nodig.
“De omzetting naar 
dierlijke eiwitten is veel 
inefficiënter dan dat we 
rechtstreeks plantaardige 
eiwitten omzetten in 
producten.” Dit is extra 
relevant in een wereld waar 
klimaatverandering een 
grote rol gaat spelen en we 
steeds meer met droogte te 
maken krijgen. “We moeten 
zuinig omspringen met onze 
gewassen om te voorkomen 
dat er hongersnoden komen. 
Daarom is het extreem 
belangrijk dat we anders 
gaan eten.” 

Probeer het!
Hetzelfde geldt voor de 
broeikasgassen. Bij klimaat 
wordt vooral de link gelegd met 
vliegen en kolencentrales. Door 
je eetpatroon te veranderen, 
draag je ook een steentje bij. 
“We kunnen 25 procent van 
de CO2-uitstoot besparen door 
plantaardig te gaan eten.” 
“Als de 54 grootste landen 
van de wereld minder vlees 
gaan eten, kunnen we de 
klimaatdoelen van Parijs in 
één jaar halen,” benadrukt 
Van Weede. Zijn boodschap: 
“Als we allemaal één dag 
in de week geen vlees eten, 
heeft dat direct impact. Als 
we het met z’n allen doen, is 
het effect enorm. Je doet het 
voor de toekomst van je (klein)
kinderen.” Hij hoopt vooral de 
50 procent die nog elke dag 
vlees of vis eet in beweging 
te krijgen met zijn oproep. 
“Probeer het eens! Ontdek zelf 
hoe lekker plantaardig eten 
kan zijn. Voor de shoarma 
of krokante schnitzel van 
Vivera hoef je het niet te 
laten. Die zijn nauwelijks 
van het vleesequivalent te 
onderscheiden. En het is 
ook nog eens goed voor je 
gezondheid.”

De plantaardige 
shoarma en 
schnitzel van 

Vivera zijn qua smaak 
en beleving net zo goed 
als de alternatieven van 
traditioneel vlees. Het 
is vooral een gezonde 
keuze, die in vergelijking 
tot vlees en vis steeds 
voordeliger is. Een 
belangrijk bijkomend 
voordeel is dat producten 
van plantaardige eiwitten 
beter zijn voor de 
planeet.

Plantaardig. Goed voor jezelf, de aarde 
en de portemonnee
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Zelf ook veilig op de fiets? Win een fietshelm www.flyctletselschade.nl/winactie-fietshelmen

Flyct geeft 20 fietshelmen weg 
aan jong én oud: 
Scan de QR-code!

»

Het aantal ongeval-
len met e-bikes 
neemt snel toe. Met 

name kinderen en oude-
ren zijn betrokken bij een 
ongeval. Tessa ’s Grave-
made, algemeen directeur 
van Flyct Letselschade, 
voert actief campagne 
om de bewustwording te 
vergroten en het vrijwillig 
gebruik van een fietshelm 
te promoten.

sprake is van zwaar (hersen)
letsel. We worden in onze 
letselschadepraktijk dage-
lijks geconfronteerd met de 
gevolgen. Als het misgaat, 
gaat het vaak ook goed mis 
wat het hoofd betreft. Voor 
het kind zelf en het gezin 
ligt de hele toekomst aan 
duigen bij niet-aangeboren 
hersenletsel. Het dragen 
van een fietshelm verkleint 
de kans op ernstig letsel. 
Daarom dragen we graag 
een steentje bij aan het 
zoveel mogelijk voorkomen 
van hoofd- en hersenletsel 
bij kinderen en ouderen in 
het verkeer. We zijn een 
partij die de belangen van 
slachtoffers behartigt, maar 

snel ingeburgerd raakt. “We 
willen het dragen van een 
fietshelm stimuleren, niet 
verplichten. Ik zie skiën 
en wielrennen als voor-
beeld. In een paar jaar tijd 
is iedereen een helm gaan 
dragen. Ik ben zelf ruiter. 
Het is ondenkbaar dat je 
op een paard gaat zitten 
zonder helm. Voor de cam-
pagne ‘Veilig op de fiets 
naar school’ in Capelle aan 
den IJssel heeft Flyct Let-
selschade 800 fietshelmen 
uitgedeeld onder schoolkin-
deren uit groep 7. “Hoe meer 
kinderen en volwassenen 
een fietshelm gaan dragen, 
hoe lager de drempel voor 
acceptatie wordt.” 

het primaire doel moet zijn 
dat het ongeluk helemaal 
niet plaatsvindt of in ieder 
geval met minder ingrijpend 
letsel.” 

Onderschatting
Het risico wordt onderschat. 
De snelheidsverschillen en 
komst van cargobikes en 
andere elektrische vervoers- 
middelen vergroten de 
zorgen over de verkeersvei-
ligheid op en rond het fiets-
pad. Bovendien is er sprake 
van een toename van het 
aantal eenzijdige ongevallen 
door een onderschatting 
van de verkeerssituatie. ’s 
Gravemade is optimistisch 
dat een fietshelm dragen 

“Het snelheidseffect zorgt 
bij een e-bike voor een veel 
grotere impact bij een bot-
sing of val, waardoor eerder 

IN SAMENWERKING MET FLYCT

Gebruik je hoofd. Gebruik een fietshelm

4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

FRISSE START: VEILIG OP WEG

Hoe goed ken 
je de (nieuwe) 
verkeersregels? 
Doe de VVN 
Opfriscursus!

Verkeersregels veranderen, 
wegen worden drukker 
en er verschijnen nieuwe 
vervoersmiddelen in het 
straatbeeld. De kennis van 
verkeersregels zakt na verloop 
van tijd weg. Zo blijkt uit de 
VVN Opfriscursus dat 52% 
van de verkeersdeelnemers 
niet weet wat de 
maximumsnelheid is in een 
woonerf. Ook weet een kwart 
van de weggebruikers niet 
hoe hard je mag rijden op 
een rijbaan met een groene 
streep. Benieuwd hoe goed 
jouw kennis van de (nieuwe) 
verkeersregels is?  Met de 
online VVN Opfriscursus kun 
je je verkeerskennis gratis 
testen.
www.vvn.nl/opfriscursus

De toenemende 
verkeersdrukte zorgt 
ervoor dat ruim één 
op de drie ouderen 
zich weleens onveilig 
voelt in het verkeer.

“Het is ondenkbaar 
dat je op een paard 
gaat zitten zonder 
helm.”

Nederland vergrijst 
en we willen met z’n 
allen zo lang moge-

lijk veilig mobiel blijven. 
Dat gaat gelukkig vaak heel 
goed, maar helaas zien we 
ook in de verkeersveilig-
heidscijfers dat senioren 
vaak betrokken zijn bij 
ongevallen. Dit komt niet 
omdat senioren onveiliger 
fietsen, maar omdat de ge-
volgen van een ongeval bij 
senioren vaak ernstiger zijn 
dan bij jongere mensen. 

Veilig onderweg, op iedere leeftijd

Nederland ontgroent en ver-
grijst. De gevolgen van min-
der jongeren en meer oude-
ren zien we terug in heel veel 
onderdelen van de samenle-
ving: op de arbeidsmarkt, in 
de zorg, maar bijvoorbeeld 
ook op de weg. Volgens cij-
fers van het CBS is het auto-
bezit in de leeftijdsgroep van 
75 jaar of ouder in tien jaar 
tijd met een derde gestegen. 
Bovendien legt deze groep 
meer kilometers per persoon 
af dan voorheen. Niet zo heel 
vreemd, want het betreft 
hier ondernemende ouderen 
die reislustig en gemiddeld 
fitter en welvarender zijn 
dan de generaties voor hen.  
Ze staan nog midden in het 
leven. Het overgrote deel wil 
mobiel blijven, om spontaan 
te kunnen doen waar ze zin 
in hebben. Het ‘oud’ van nu, 
is kortom, ánders oud. 

Aandeel ouderen
De vergrijzing zien we ook 
terug in de recente onge-
vallenstatistieken van het 
CBS. Vorig jaar kwamen 582 

haalbaar? De zogenoemde 
Verkeersveiligheidscoalitie, 
een samenwerkingsverband 
van tientallen verkeersveilig-
heidspartijen, waaronder Vei-
lig Verkeer Nederland, vindt 
het te vrijblijvend en roept 
op om van verkeersveiligheid 
een nationale prioriteit te 

mensen om bij een verkeers-
ongeval. Dat is 4,6 procent 
minder dan in 2020 en het 
laagste aantal sinds 2015. 
Het is zelfs, ondanks de groei 
van de bevolking, een halve-
ring ten opzichte van 2000. 
Maar wat vooral opvalt, is 
het grote aandeel ouderen 
in de cijfers. De helft van de 
verkeersdoden is 60 jaar of 
ouder. 

Het verkeer verandert
Binnen het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030 is er 
expliciet aandacht voor de 
oudere weggebruiker. Neder-
land heeft de ambitie om 
in 2050 uiteindelijk op nul 
verkeersslachtoffers uit te 
komen. Dat is natuurlijk een 
mooi streven, maar is het 

maken. Ondertussen veran-
dert het verkeer en komen er 
nieuwe soorten weggebrui-
kers bij. Denk aan flits- en 
maaltijdkoeriers op e-bikes 
en bezorgers met elektrische 
bestelbusjes. Dit kan zorgen 
voor extra verkeersdrukte.

Fysieke grenzen
Voor oudere weggebruikers 
zijn de gevolgen van een on-
geval vaak ernstiger, omdat 
hun fysieke gesteldheid min-
der is. Een ongeval zit boven-
dien in een klein hoekje. Hoe 
kwiek je op latere leeftijd ook 
nog kunt zijn, je gehoor, zicht 
en reactievermogen zijn hoe 
dan ook achteruitgegaan. 
‘Veilige verkeersdeelname’ 
betekent, juist voor deze 
weggebruikers, je altijd be-

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

wust zijn van je fysieke gren-
zen en daar rekening mee 
houden. Bijvoorbeeld door 
een ander vervoermiddel te 
kiezen of hulpmiddelen, zoals 
een fietshelm, achteruitkijk-
spiegel, lage instapfiets, of 
dikkere banden, te gebruiken.
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 Ga voor meer informatie naar www.vvn.nl/ervarenrijder

Door een helm te 
dragen bescherm je 
jezelf én maak je het 
voor anderen ook 
normaler een helm op 
te zetten. Meedoen is 
makkelijk!

Met een helm op de e-bike? Dat spreekt voor zich.

De e-bike houdt je 
langer in beweging 
en geeft je een 

ongekend gevoel van 
vrijheid. Met een paar 
slimme inzichten en 
simpele maatregelen 
maak je de fietservaring 
nog leuker. En vooral 
veiliger. Belangrijkste tip: 
draag een helm. Draag 
je een fietshelm bij een 
botsing of val dan is de 
kans op ernstig hoofd- of 
hersenletsel maar liefst 
60% kleiner.

Langer in beweging blijven, 
met een groter gemak 
en met dat fijne gevoel 
van vrijheid. De e-bike is 
onder alle leeftijdsgroepen 
populair, vooral onder 
50-plussers. Zij zijn 
inmiddels zeer ervaren 
weggebruikers die zich al 
een leven lang in het verkeer 
bewegen. Voor deze groep 
is de e-bike een prachtige 
manier om lang mobiel te 
blijven. Met nog een paar 
slimme inzichten en simpele 
maatregelen maak je er 
een veilige en onbezorgde 
ervaring van. Belangrijkste 
tip: draag een helm. Draag 
je een fietshelm bij een 
botsing of val dan is de 
kans op ernstig hoofd- of 
hersenletsel maar liefst 60% 
kleiner. Het risico op dodelijk 
hoofd- of hersenletsel is 
zelfs 70% kleiner. 
(Bron: SWOV (2019). 
Fietshelmen. SWOV-factsheet, 
juni 2019, SWOV, Den Haag) 

Geen wonder dat het 
gebruik van een fietshelm 
een stijgende lijn vertoont. 
“We zien op straat dat 
steeds meer 50-plussers 
en kinderen een fietshelm 
dragen. Dat vinden wij een 
goede ontwikkeling,” zegt 
Evert-Jan Hulshof, directeur 
van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). Met de campagne ‘Een 
ervaren rijder kan risico’s 
mijden’ stimuleert VVN het 
dragen van een fietshelm. 

Zo houd je het leuk
(en veilig)
Een fietshelm beschermt 
het hoofd tegen hoofd- en 
hersenletsel, twee vaak 
voorkomende gevolgen 
van fietsongevallen. Een 
helm dragen als je op de 
fiets stapt, zou daarom 
ook bij kleine ritjes, zoals 
naar de supermarkt, een 
vanzelfsprekendheid 
moeten zijn.  Hulshof: 
“Met de campagne maken 
wij 50-plussers attent op 

kleine direct toepasbare 
handelingen om het fietsen 
veiliger te maken.” Fietsen 
moet vooral leuk blijven, zegt 
Ingrid Wetser, projectleider 
bij Veilig Verkeer Nederland: 
“En dat blijft het als je 
oog houdt voor je eigen 
veiligheid en je bewust bent 
van de veranderingen die 
nu eenmaal plaatsvinden 
als je wat ouder wordt. We 
staan er niet graag bij stil, 
maar naarmate we ouder 
worden gaan ons zicht en 
gehoor achteruit. Ook wordt 
het wat moeilijker om over 
de schouder te kijken bij het 
afslaan. Bovendien wordt 
ons reactievermogen trager. 
Hierdoor corrigeer je minder 
snel een fout, wat de kans 
om met je fiets te vallen 
vergroot. Wanneer je dit 
van jezelf weet, is het slim 
om jezelf te beschermen. 
Daarom is een fietshelm 
geen overbodige luxe. Pak je 
eigen verantwoordelijkheid. 
Pas op jezelf. Draag een 
helm, ook op korte stukjes. 

Actief blijven
Oorspronkelijk is de e-bike 
ontwikkeld om mensen 
een steuntje in de rug te 
geven. Door de komst van 
de e-bike kun je tot op 
hoge leeftijd actief blijven. 
Fietsen is gezond. Je bent 

lekker in de buitenlucht. 
Je verplaatst je zowel in 
de stad als buiten de stad 
makkelijk en vaak ook 
sneller. Tegelijkertijd vraagt 
het rijden op een e-bike om 
andere vaardigheden dan 
met een traditionele fiets. 
Met een e-bike ga je vaak 
net wat sneller. Andere 
weggebruikers horen je 
niet aankomen en schatten 
jouw snelheid vaak te 
laag in. Bovendien wordt 
het verkeer in de stad en 
op de fietspaden almaar 
drukker, met verschillende 
voertuigen. Dat vraagt om 
een nieuwe mindset. Een 
helm op, ter bescherming, 
is helemaal geen verkeerd 
idee. Ook is het verstandig 
niet te snel te fietsen, zodat 

je op tijd stil kunt staan als 
dat nodig is. Wetser: “Met 
een e-bike kun je flink hard 
fietsen, maar waarom zou je 
dat doen?” 

Kwetsbaarder
Met het klimmen der 
jaren vermindert ook onze 
lenigheid en spierkracht. Dat 
maakt je kwetsbaarder op 
de fiets. Ongevallen onder 
oudere fietsers kunnen 
vervelende gevolgen hebben. 
Een botsing tegen een paaltje 
of uit balans raken door een 
stoeprand. Balansproblemen 
bij het opstappen. Het zijn 
met name de eenzijdige 
ongevallen waarmee mensen 
op de spoedeisende hulp 
belanden. Vergelijk het met 
skiën, waarbij knieletsel 
vaak het resultaat is van 
een ongelukkige val bij 
het tot stilstand komen. 
Gewoon een momentje 
van onachtzaamheid. Even 
je hoofd niet erbij houden 
en de gevolgen kunnen 
groot zijn, juist voor het 
meest kwetsbare deel 
van je lichaam, je hoofd 
en hersenen. Die wil je 
beschermen. Wetser: “Op de 
racefiets is het de gewoonste 
zaak van de wereld dat je 
een helm draagt, zo zou het 
ook moeten zijn als je met 
je e-bike de weg op gaat.” 

Veilig over straat

De missie van Veilig Verkeer 
Nederland is ‘Iedereen veilig 
over straat’. Sinds 2018 
luidt het motto ‘Meedoen 
is makkelijk’. Daar zit de 
gedachte achter dat iedereen 
eenvoudig zelf een bijdrage 
kan leveren aan meer 
verkeersveiligheid door het 
goede voorbeeld te geven.

Met de campagne wil VVN 
fietsers bewust maken van 
de bescherming die een 
helm biedt in het geval van 
een botsing of val.
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FRISSE START: KAMPEREN

Voor het ouderwetse 
kampeergevoel 
hoeven we niet meer 
in te leveren op 
comfort.

Kunnen gaan en 
staan waar je wilt, 
veel buiten zijn en 

tijd in de natuur door-
brengen, dat is de char-
me van het kamperen. 
Dit ultieme buitengeluk 
kun je tegenwoordig heel 
goed (en heel comforta-
bel) ervaren tijdens een 
luxe campingvakantie. 

‘Het gouden moment’ wordt 
het wel genoemd. En wie 
houdt van kamperen, weet 
precies wat daarmee wordt 
bedoeld. De (lange) reis zit 
erop, de caravan, camper of 
(bungalow)tent is opgesteld, 
de stoeltjes zijn uitgeklapt. En 
precies op dat moment kun je 
zomaar getroffen worden door 
iets wat van kamperen zo’n 
fijne ervaring maakt: het ultie-
me buitengeluk, een diep ont-
spannen gevoel van vrijheid 
en flexibiliteit. En luxe, zal de 
moderne kampeerder daaraan 
toevoegen. Niet alleen de 
luxe van quality-time met je 
partner, gezin en/of vrienden 
in een mooie omgeving, maar 
ook de echte luxe die je jezelf 
tegenwoordig op campings 
kunt gunnen: van een com-
fortabele bungalowtent die al 
voor je klaarstaat tot dineren 
in een kwaliteitsrestaurant op 
het campingterrein.

Buiten zijn is wat telt
In de basis blijft kamperen wat 
het al altijd is geweest.” ‘Bui-

onder andere ‘het inpakken’ 
als boosdoener wordt aange-
wezen. Het verklaart allicht de 
groeiende populariteit – zeker 
onder gezinnen en senio-
ren – voor de luxe van een 
bungalowtent of bijvoorbeeld 
een stacaravan die al klaar-
staat op het kampeerterrein, 
vaak ook nog eens compleet 
ingericht. 

Zorgeloos en comfortabel
Het buitengevoel blijft on-
aangetast, het binnengevoel 
is een flink stuk comfortabe-
ler. Lekker slapen op echte 
bedden, check. Koken in een 
volledig ingericht keukenblok, 
check. Goede verlichting, 
check. In de stacaravan lekker 
douchen in je eigen badkamer, 
check. Wie toch nog wat rest-
jes stress ervaart, kan die van 
zich afschudden in de jacuzzi 
bij het campingzwembad, 
omdat het eigen binnencom-

ten zijn is wat telt,’ conclu-
deerde de ANWB een paar jaar 
geleden in een groot onder-
zoek naar het kampeergedrag 
van Nederlanders. Conclusie 
van de onderzoekers: ‘Vrijheid 
is een belangrijk aspect voor 
het kampeergevoel. Kunnen 
gaan en staan waar je wilt, 
veel buiten zijn en tijd in de 
natuur doorbrengen, dat is de 
charme van het kamperen.’ 
Tegelijkertijd ervaren volgens 
de trendanalyse 4 op de 10 
vakantiegangers stress bij 
de voorbereiding, waarvoor 

geliefde buitengeluk in een 
zorgeloze en comfortabele 
setting.  

fort ook is terug te vinden in 
het comfort van de camping. 
Niet zo gek dat er in Frankrijk 
inmiddels een nieuw woord is 
voor campings, ‘hôtellerie de 
plein air’, buitenhotels. Hier 
vind je het ouderwetse en zo 

Luxe kamperen: 
het ultieme buitengeluk in 
een zorgeloze setting

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

BOEK NU JOUW VAKANTIE BIJ CAMPING- EN GLAMPINGSPECIALIST VACANCESELECT EN VERTROUW OP 35 JAAR ERVARING!
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●	 Aanbod in 
  Frankrijk, Italië, 
  Kroatië, Spanje  en   
 nog 9 andere landen

●				 Kampeergevoel 
  met de gemakken   
 van thuis

EXPERT

JOYCE DE MAEYER
DIRECTEUR VACANSOLEIL 
CAMPING HOLIDAYS

Bij Vacansoleil merken 
we dat onze gasten heel 
goed een keuze kunnen 
maken uit ons aanbod aan 
kampeermogelijkheden. 
In 19 landen en met ruim 
500 campings door heel 
Europa is de keuze zeer 
uitgebreid. Toch leven er 
vragen merken we.” Dit 
zijn de drie meest gestelde 
vragen:

Wat moet ik doen als 
mijn gekozen camping 
en vakantieperiode niet 
beschikbaar is?
“Allereerst voorkom je 
zo’n situatie door op tijd 
te boeken. Later in het 
seizoen komt soms het 
soort verblijf of de exacte 
periode niet overeen met 
je wensen. Er is altijd een 
oplossing, ons aanbod 
is breed. We bieden 
snel een alternatief, ook 
online. Bijvoorbeeld  door 
in plaats van een luxe 
stacaravan te kiezen voor 
een luxe safaritent.”
 
Zijn alle Vacansoleil-
accommodaties 
voorzien van dezelfde 

voorzieningen per type 
en per camping?
“Onze luxe safaritenten 
hebben in Kroatië dezelfde 
uitvoering en indeling 
als in Frankrijk. Maar er 
zijn ook luxe stacaravans 
met een eigen bubbelbad 
of zelfs zwembad. Die 
voorzieningen zijn 
natuurlijk niet overal 
beschikbaar. Wel is het zo 
dat al onze stacaravans 
voorzien zijn van 
airconditioning.” 
  
Heeft Vacansoleil 
aanvullende informatie 
over alle campings 
waaruit ik kan kiezen?
“De informatie op de 
website over de campings 
is zeer uitgebreid. 
Alle voorzieningen en 
activiteiten staan er 
overzichtelijk opgesomd. 
Soms zoeken ons gasten 
een bevestiging voor hun 
keuze, maar even zo vaak 
kunnen wij ze helpen 
aan een nog geschiktere 
camping of passend 
verblijf. Al de verschillende 
opties zijn heel goed 
vindbaar op onze website.”



» Vind de mooiste campingvakanties bij Vacansoleil: www.vacansoleil.nl
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IN SAMENWERKING MET VACANSOLEIL

Wie deze zomer wil genieten van het 
buitenleven kiest voor een campingvakantie. 
Door heel Europa zijn campings met voor 

ieder wat wils. Van kamperen met je eigen caravan of 
tentje tot een luxe stacaravan of safaritent voorzien 
van alle gemakken. De keuze is groot. 

biedt de perfecte combinatie 
van luxe campings en 
prachtige natuur. En dat in 
een heerlijk klimaat.”
Op de websites van 
touroperators staan alle 
landen en regio’s opgesomd 
waar een campingvakantie 
kan worden geboekt. 
Online is zo’n vakantie 
tegenwoordig binnen no 
time geboekt. Hier kun je 
vaak aangeven of je als 
gezin met jonge kinderen 
een verblijf zoekt of als 
stel. Daarna hoef je alleen 
nog maar je voorkeur aan 
te geven voor glamping, 
een stacaravan, safaritent 
of bungalowtent. Met het 
invoeren van de data komen 
direct de beschikbaarheid 
en prijs in beeld. Het hele 
proces is in een mum van 
tijd afgerond. 

“Wij zien een enorme 
behoefte bij vakantiegangers 
om te genieten van het 
buitenleven”, aldus Joyce De 
Maeyer, directielid van de 
grootste touroperator voor 
campingvakanties in Europa. 
“Door heel Europa bieden wij 
dan ook campings om dit te 
doen.” Vakantievieren op een 
camping in Europa betekent 
veel buiten zijn. Vaak met 
voorzieningen als zwembad, 
restaurant en ander vertier 
voor het hele gezin. Dat kan 
op hele levendige campings, 
maar ook op minder grote 
en rustige. Campings bieden 
voor iedere gast het vertier 

of de rust die men zoekt. 
Kinderen treffen altijd 
andere kinderen om mee 
te spelen en volwassenen 
hebben altijd de beschikking 
over een eigen plekje in de 
zon. En de verkoeling van 
een zwembad mag daar 
natuurlijk niet bij ontbreken. 
Het maakt dat je op een 
camping de meeste tijd 
buiten doorbrengt.

Glamping
Het leven op een camping 
staat voor gezellig samenzijn 
en een verblijf op bijzondere 
locaties. Dicht bij de natuur 
of de zee. Soms met de eigen 

caravan of tentje en steeds 
vaker in volledig ingerichte 
safaritenten of stacaravans. 
De Maeyer: “Deze moderne 
safaritenten of stacaravans 
bieden comfort van steeds 
hoger niveau. Luxe sanitair 
met regendouche en een 
moderne keuken zijn steeds 
vaker standaard aanwezig in 
onze verblijven. Dat is écht 
‘glamping’.” Als campinggast 
hoef je tegenwoordig 
geen concessie meer te 
doen aan de luxe die je 
thuis ook gewend bent. 
Steeds meer mensen 
zoeken de combinatie van 
de gezelligheid en het 
buitenleven op een camping 
met wat extra comfort. 

Populair
Kroatië, Frankrijk, Italië en 
Spanje zijn de populairste 
landen om te gaan 
kamperen. Maar er zijn nog 
veel meer mooie landen te 
ontdekken. “Wij zien dat ons 
gasten altijd verrast worden 
in Oostenrijk en Slovenië. 
De natuur in Slovenië is 
bijvoorbeeld onverwacht 
mooi. En het prijsniveau van 
het dagelijkse vakantieleven 
ligt er echt een stuk lager 

dan elders”, aldus De 
Maeyer. “Maar vergeet ook 
België en Luxemburg niet. 
Ook dichterbij zijn prachtige 
campings op mooie locaties, 
net als in Nederland. Die 
hebben allemaal een 
hoog voorzieningenniveau 
en de meest moderne 
accommodaties.” 

Zomers vertier
Wie zon en strand zoekt, 
kan mooie strandcampings 
vinden in Frankrijk, Portugal 
en Spanje. Of ga voor 
het mooie Kroatië. De 
gevarieerde kustlijn daar 
biedt volop zomers vertier. 
De campings in Kroatië 
zijn stuk voor stuk van 
hoog niveau met een ruim 
aanbod van de meest luxe 
vakantieverblijven. “Wij zijn 
inmiddels een ware Kroatië-
specialist”, stelt De Maeyer. 
“Met ons aanbod van bijna 
vijftig campings zijn in alle 
regio’s van Kroatië vakanties 
te reserveren. Juist Kroatië 

De moderne 
safaritenten of 
stacaravans bieden 
comfort van steeds 
hoger niveau

Buitenleven in de vakantie doe je op een camping



»
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FRISSE START: ZIEKTE VAN LYME

Fred Verdult leidde 
een zeer actief leven. 
Dat veranderde een 

half jaar na een fiets- en 
kampeervakantie in het 
buitenland. Uiteindelijk 
werd duidelijk dat hij de 
ziekte van Lyme opliep. 
Als je er laat bij bent, is 
deze aandoening helaas 
zeer lastig te behande-
len. 

“Een lymetest 
mist bij mij en bij 
heel veel andere 
lymepatiënten helaas 
de diagnose.”

“Vrijwel alle artsen 
zeiden: ben je niet 
overwerkt?”

Care Plus® is in 1992 gestart als 
specialistisch preventiemerk 
voor reizigers. Met voorlichting 
over infectieziekten en produc-
ten om het risico op infectie-
ziekten te verminderen. “In 
1994 brachten we een anti-in-

eventueel de broekspijp in 
de sokken. Care Plus® biedt 
bescherming door ondermeer 
Care Plus® Bugsox (geïmpreg-
neerde sokken) en Care Plus® 
Bio Anti-Teek spray, 6 uur lang 
beschermd door natuurlijke 
lemon-eucalyptus extracten.
“Als je dezelfde dag een teken-
check doet en de teek veilig en 
in zijn geheel uit de huid ver-
wijdert, met een tekentang, is 
er weinig risico dat je geïnfec-

teerd bent,” vertelt Aalbersberg. 
“Als de teek zich vasthecht, 
wordt je lichaam gefopt en krijg 
je geen reactie zoals een mug-
genbult. De teek drinkt je bloed, 
én daar reageert je lichaam wel 
op. Dat gebeurt pas na een tijd-
je en dát is het moment dat de 
Lyme-bacterie in het lichaam 
kan komen. Als je er op tijd bij 
bent, hoef je geen huisarts te 
bellen. Ik schrijf zelf altijd de 
datum in mijn agenda, voor 
het geval dat ik toch klachten 
ontwikkel.”spelen of wandelen de struiken 

is ingedoken, dan is het een 
goed idee om een tekencheck 
te doen.” De teek zal altijd van 
onderaf naar boven klimmen. 
Als preventie kun je het beste 
een lange broek dragen, met 

sectenmiddel op de markt, met 
50% DEET, dat de hele avond 
bescherming biedt in malaria-
gebied,” vertelt Chief Mosquito 
Officer Arnoud Aalbersberg.

Tekencheck
“De teek vervoert als een taxi 
een scala aan infectieziekten, 
waaronder de ziekte van Lyme.” 
Er is nog weinig kennis over 
tekenbeten, niet alleen bij de 
consument, maar ook bij huis-
artsen, constateert Aalbersberg. 
En hardnekkige mythes, zoals 
dat teken uit bomen vallen. 
“Volledige onzin. Teken leven in 
hoog gras en bosranden, waar 
niet te veel zon is. In het bos, 
of bij het golfen moet je dus 
uitkijken. En als je kind bij het 

25 jaar geleden 
publiceerde Care 
Plus® de eerste 

folder die waarschuwt voor 
tekenbeten. Het risico om 
ziek te worden neemt al 
jaren toe. Ongeveer twee 
op de 100 Nederlanders 
krijgen de ziekte van Lyme 
na een tekenbeet, zo’n 
27.000 mensen per jaar. 

IN SAMENWERKING MET CAREPLUS

Bescherm je tegen de teek. Laat ze niet bijten!

Kijk voor tips en adviezen voor veilig en gezond reizen op www.careplus.eu

beet mee start, is het zeer 
lastig om echt op te knap-
pen.” Om te voorkomen dat 
het leven van anderen net 
zoals zijn leven van de ene 
op de andere dag door een 
tekenbeet wordt geruïneerd, 
heeft Fred het Lymefonds 
opgericht. “Mijn persoonlijke 
goede nieuws: vorige zomer 
is het weer gelukt om een 
fietsreis te maken!”

Twintig jaar geleden ging 
Fred in het Hemelvaartsweek-
end met een vriend een paar 
dagen fietsen in de buurt van 
Nijmegen. Dat smaakte naar 
meer, de vriend stelde voor 
die zomer naar de Middel-
landse Zee te gaan fietsen. 
“Ik dacht dat hij een geintje 
maakte,” vertelt Fred. “Een 
lang verhaal kort: die zomer 
eindigde ik met m’n nieuwe 
vakantiefiets in Zuid-Frank-
rijk. Na Maastricht is het 
gedaan met het vlakke land. 
Later kreeg ik juist lol in 
beklimmingen. Of eigenlijk 
in afdalingen en prachtige 
uitzichten!”

Een grote rode vlek
Het fietsen werd Freds lust 
en leven. Elke zomer maak-
te hij met zijn tentje een 
fietsreis door Europa. Het ene 
jaar belandde hij in Barcelo-
na, een ander jaar op Sicilië. 
“Elke avond stond ik in het 
gras voor m’n tentje te koken. 
Elf jaar geleden kwam ik 
thuis na zo’n fietsreis en had 
ik een grote rode vlek op m’n 
buik. Verder had ik nergens 
last van. M’n huisarts wist 
niet wat het was, maar ze zei: 

telefoongesprek te voeren. 
Mist in m’n hoofd, zo noemde 
ik het.” In de maanden die 
volgden ervaarde Fred een 
komen en gaan van klachten. 
Niemand kon hem vertellen 
wat er aan de hand was. “Ik 
ging naar de cardioloog voor 
m’n hartkloppingen, naar 
de reumatoloog voor m’n 
gewrichtspijn en naar de oog-
arts voor dubbelzien. Vrijwel 
alle artsen zeiden: ben je niet 
overwerkt? Dat ben ik in het 
verleden wel geweest, maar 
voor mij was duidelijk dat 
er iets anders aan de hand 
was.”

Ruim twee jaar
Uiteindelijk duurde het ruim 
twee jaar voordat duidelijk 
werd dat Fred de ziekte van 

‘Kom maar terug als het over 
een paar weken niet over is’.”

Mist in het hoofd
“De vlek verdween,” vervolgt 
Fred. “Toen ik een half jaar la-
ter ernstige problemen kreeg 
om me te concentreren, was 
ik die vlek al bijna vergeten. 
De ene dag was er niks aan 
de hand, de andere dag was 
ik bijna niet in staat om een 
e-mail te schrijven of een 

Lyme had opgelopen. Het 
gevolg van de beet van een 
teek, het kleine spinachtige 
diertje dat zich vastbijt in de 
huid, zich voedt met bloed 
en de ziekmakende bacterie 
Borrelia aan de mens kan 
doorgeven. “Een lymetest 
mist bij mij en bij heel veel 
andere lymepatiënten helaas 
de diagnose. Ik ben nu in 
behandeling bij een buiten-
landse arts die in Lyme is 
gespecialiseerd.” 

Lymefonds
De diagnose is gebaseerd op 
Freds klachten, het uitsluiten 
van andere aandoeningen 
en het feit dat maandenlang 
gebruik van antibiotica voor 
verbetering zorgt. Fred: “Als je 
daar pas jaren na een teken-

“Een teek ruïneerde mijn leven”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

“Als je dezelfde dag de 
teek veilig verwijdert, 
is er weinig risico.”

Niet alleen in de 
zomer

Omdat het steeds vaker warm 
is, zijn er ook steeds meer 
teken. Die zijn niet alleen in 
de zomer actief, maar tot diep 
in het najaar. Teken komen 
niet alleen voor in het bos, 
maar ook in parken en tuinen. 
Lang niet iedereen die de 
ziekte van Lyme oploopt, krijgt 
een rode vlek of kring. Wat 
kun je doen om een tekenbeet 
te voorkomen? Wat als je toch 
door een teek bent gebeten? 
Kijk op lymevereniging.nl of 
lymefonds.nl.



Genieten van het 
buitenleven, het 
mooiste uitzicht 

en een symfonie aan 
vogelgeluiden. Het genot 
van gezonde lucht en 
de geur van gras en 
kruiden. Lekker voor je 
tent, camper of caravan 
je eigen prutje koken met 
een lekker glaasje wijn of 
een biertje bij de hand. 
De fervente kampeerder 
kan niet wachten om er 
weer op uit te trekken. 
De pret begint al met de 
voorbereiding.

Nergens is het 
lekkerder slapen dan 
in de buitenlucht. 

De pure romantiek van het kamperen

Kamperen oncomfortabel? Dat 
geldt alleen als je met een 
gebrekkige kampeeruitrusting 
op pad gaat. 

1. De juiste slaapspullen 
Nergens is het lekkerder 
slapen dan in de buitenlucht. 
Maar je moet natuurlijk wel 
rekening houden met een 
aantal basisvereisten: met de 
nieuwe generatie luchtbedden 
en selfinflatable matjes lig je 
net zo comfortabel als in een 
hotelbed. De slaapzak moet 
goed ademen en isoleren, 
zodat je het niet te warm, 
maar vooral ook niet te koud 
hebt.

2. Handige kampeerspullen
Op de camping koken is 
improviseren en met weinig 
middelen een geweldige 
maaltijd in elkaar flansen. Dat 
kan eenvoudig en snel met 
een kooktoestel of brander. 
En wat avontuurlijker op een 

compacte barbecue. Omdat je 
buiten bent, is het belangrijk 
dat je je spullen goed kunt 
koelen en goed afgesloten 
bewaart.

3. Feestje bouwen 
Kamperen is als picknicken 
in het park op een zwoele, 
zonnige zomeravond. Je 
bepaalt zelf hoe comfortabel 
je het wilt hebben. Als je 
voldoende bagageruimte hebt, 
is het lekker om een relaxte 
campingstoel en campingtafel 
bij je te hebben, en een 
hangmat voor een siësta. Ben 
je wat avontuurlijker ingesteld 
of ga je de natuur in, dan zijn 
lichtgewicht pannen, servies 
en bestek aan te raden. 

4. Licht en elektra
Als je kampeert, regel 
je zelf je verlichting. Die 
heb je in alle soorten en 
maten. Als je duurzaamheid 
belangrijk vindt, kun je 
kiezen voor ledlantarens 
met geïntegreerde zonnecel. 
En omdat je bereikbaar wilt 
zijn, zeker als je de natuur 
in gaat, is het slim om een 
powerbank voor je telefoon 
(met zonnecel) bij te steken.

5. Wildkamperen 
Je hoeft niet altijd te kiezen 
voor de camping. Op veel 
plekken in Europa kun je 
wildkamperen en het mooie 
is dat dit vaak ook nog eens 
in de mooiste natuur is. Als 
je het combineert met een 
avontuurlijke tocht, is het 
heerlijk om kant-en-klare 
outdoormaaltijden bij de hand 
te hebben en energierepen.

6. Outdoor kleding
Elke ervaren kampeerder 

en wandelaar weet dat 
je je zwemspullen binnen 
handbereik moet hebben. 
Onderweg komt je altijd 
wel een fijne zwemplek 
tegen voor een frisse duik. 
Buitenleven betekent ook 

dat de temperatuur ’s avonds 
snel kan dalen. Daarom is 
thermokleding een must, 
maar bijvoorbeeld ook 
ademende shirts die makkelijk 
en snel drogen.

7. EHBO-kit en 
bescherming
In de buurt van water of 
bosrijke omgeving moet je 
beducht zijn op muggen 
en teken. Een goede 
anti-insectenspray en 
tekentang horen thuis bij de 
standaarduitrusting, samen 
met een goede EHBO-set en 
ibuprofen. Contant geld op 
zak is ook iets wat je altijd 

moet hebben, want in veel 
landen is cash nog steeds 
king.

Helemaal klaar? Dat ben je 
pas als je goed voorbereid 
bent op regen. Zorg bij de 
aanschaf van een nieuwe 
tent dat de ‘waterkolom’ 
minimaal 1500 mm is. Zomers 
met onweer en in de bergen 
kan het weer in korte tijd 
omslaan. Dus de regenjas 
gaat altijd mee op pad. En is 
slecht weer voorspeld, dan is 
er nog niks aan de hand. Als 
kampeerder pak je je boeltje 
op en rijd je gewoon weer 
verder, richting de zon.
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FRISSE START: KAMPEERARTIKELEN

Je vindt OutdoorXL aan de Aalborg 1 in Barendrecht (Rotterdam) en online op outdoorxl.nl»

IN SAMENWERKING MET OUTDOORXL

Avontuurlijk én comfortabel op kampeervakantie

Om te zien hoe je 
anno 2022 een 
afwisselende, 

avontuurlijke én luxe 
kampeervakantie kunt 
beleven, doen we 
inspiratie op bij OutdoorXL 
in Barendrecht. 

Kom van 27- 29 mei 
naar de Tentenshow 
en Kanotest van 
OutdoorXL.

uitklapbare daktent op je auto 
of een slimme tent voor aan 
je (mini)camper, die je kan 
laten staan als je even een 
stadje gaat bekijken. Dankzij 
de flexibiliteit, het gemak en 
opzet- en afbreeksnelheid van 
de moderne tenten maak je je 
kampeervakantie afwisselend 
en avontuurlijk.

Comfort
Op een kampeervakantie anno 
2022 mag het je natuurlijk 
aan comfort niet ontbreken, 
zeker als het om de nachtrust 
gaat. Bij de selectie van de 
juiste kampeermatras is het 
ligcomfort inmiddels bijna 
hetzelfde als die van je matras 
thuis. Je hebt de keuze uit 
modellen van 10, 15 tot wel 
20 cm dikte, stuk voor stuk 

stretch-tijk. Het elastische 
materiaal vormt volledig 
mee met de contouren van je 
lichaam en geeft een optimale 
drukverdeling. Dus ga je voor 
een superzacht matras of heb 
je liever iets meer stevigheid? 
Je kan ze allemaal uitproberen 
in Barendrecht.

Spectaculair
Wat je tegenwoordig aan 

kano’s of supboards kunt 
meenemen op vakantie, is 
spectaculair. Van superkleine 
SUP’s tot origami kano’s. 
Wil je zelf proberen waarom 
een opblaaskano of SUP 
eigenlijk thuishoort bij elke 
kampeervakantie? Of wil je 
meer weten over het ligcomfort 
van kampeermatrassen en het 
ruimste aanbod tenten zien? 
Kom dan van vrijdag 27 tot 
en met zondag 29 mei naar 
de Tentenshow en Kanotest 
van OutdoorXL. En vergeet 
je zwembroek niet als je een 
proefvaart voor de winkel wilt 
maken!

met een andere hardheid 
schuim. Wat voor jou het 
lekkerst of beste ligt, kan je zelf 
uitproberen. De toplaag van het 
matras bestaat uit een zachte 

De ontwikkelingen op 
kampeergebied gaan hard, 
waarbij het gemak voorop 
staat. Zo zet je je tent in 
enkele minuten op en gaat 
het afbreken zo mogelijk 
nóg sneller. Het grote 
voordeel hiervan is dat je 
gemakkelijker meerdere 
plekken tijdens één vakantie 
kunt aandoen. Bijvoorbeeld 
met een opblaastent die je 
snel en makkelijk opzet, een 
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FRISSE START: MOTORRIJDEN

Motorrijden doe 
je vooral voor 
je plezier. Het 

nodigt je uit voor het 
avontuur. Motorrijders 
kiezen het liefst voor de 
landelijke, recreatieve 
routes, ‘off the beaten 
track’. De aantrekkings-
kracht neemt alleen maar 
toe, de motor is allang 
niet meer het exclusieve 
domein van mannen. Een 
op de vijf nieuwe motor-
rijders is vrouw.

Mati Bovendeaard (55 jaar) 
heeft dit voorjaar haar motor-
rijbewijs gehaald. Ze heeft met-
een een eigen motor gekocht. 
“Motorrijden was al mijn droom 
voordat ik m’n autorijbewijs 
had. Het kwam er gewoon 

Motorrijden is ‘hot’. Het totale 
aantal motorfietsen is gegroeid 
naar bijna 770.000 (bron: Motor-
RAI). Motorrijden is in vergelij-
king tot de auto heel betaal-
baar. Natuurlijk is de aanschaf 
van een (tweedehands) motor, 
een goede helm en motorkle-
ding een stevige investering, 
maar als de motor eenmaal 
voor de deur staat, ben je – 
zeker met de huidige brand-
stofprijzen en parkeergelden 
– spekkoper. Een ander voordeel 
is dat je met de motor voorzich-
tig langs een file kan rijden. De 
passie voor motorrijden schept 
een band. Het is een way of 
life. Motorrijders groeten elkaar 
en gaan vaak samen op pad. 
Veiligheid gaat voor alles. Bij 
de motorhelm begint het met 
de pasvorm. Voor de zomer heb 
je speciale handschoenen, voor 
goede grip. Met het Nederland-
se klimaat beperken de mees-

steeds niet van. Eerst had ik 
geen geld en later kwamen de 
kinderen.” Ze is blij dat ze het 
uiteindelijk heeft doorgezet. 
Het cliché ‘een gevoel van vrij-
heid’ klopt. “Je bent veel meer 
één met de omgeving. Je bent 
buiten en voelt de elementen. 
Zelfs de regen of wind is leuk. 
Het is heel anders dan de auto. 
Motorrijden is veel actiever. Het 
voelt veel meer alsof je onder-
deel uitmaakt van de machine. 
Die motor doet wat jij wilt.” 

Way of life 
Gevraagd of ze wel eens bang 
was tijdens de motorrijles, ant-
woordt Mati: “Net als bij skiën 
moet je soms dingen doen die 
tegengesteld zijn aan je gevoel. 
Het gevoel als je in de bocht 
hangt was in het begin eng. 
Maar als je het kunt, is het 
heerlijk. Het is leuk en span-
nend. Je wordt heel blij.”

te motorrijders hun tochten 
grotendeels tot de periode 
april-september. De zomer 
is een prachtige periode om 
met de motor eropuit te gaan. 
Omdat de temperaturen in de 
zomer – afhankelijk van waar je 

heen gaat – steeds vaker boven 
de 25 graden uitkomen, is het 
belangrijk daar rekening mee te 
houden met je motorkleding. 

De fun factor van motorrijden

EXPERT

FRANK ZOONTJES, 
MARKETING & 
PR MANAGER KAWASAKI

Wat maakt motorrijden 
zo mooi?
“Het klinkt cliché, maar 
motorrijden geeft je het 
gevoel van pure vrijheid. Je 
bent volledig in controle 
en 100% bezig met 
motorrijden. Ik vergeet 
de dagelijkse sores want 
het is echt even ik en 
mijn motor. Daarnaast is 
motorrijden gewoon enorm 
leuk en dan uiteraard met 
name de meer bochtige 
wegen.”

Wat is je mooiste 
ervaring?
“Dat zijn er veel, maar 
twee springen eruit. 
Jaren geleden heb ik met 
twee vrienden 3 weken 
op de motor door Europa 
getoerd. En het bezoek in 
2012 aan de TT Isle of Man. 
Het is een stratencircuit 
van circa 60 kilometer lang 
en de meest legendarische 
motorrace ter wereld. We 
hebben de TT gekeken 
vanuit de voortuin van een 
oude mevrouw die langs 

het circuit woont en waar 
op een paar meter afstand 
de motoren met 330 km/u 
voorbij raceten. Echt bizar 
en uniek.” 

Wat zijn de nieuwste 
trends?
“Wat ooit begon met ABS 
is inmiddels uitgegroeid 
tot een hele waslijst 
aan rijhulpsystemen 
zoals traction control, 
verschillende rijmodi, 
cruise control en nog veel 
meer. De laatste trends 
zijn TFT-displays met 
smartphone connectiviteit 
en ledverlichting.”
 
Wat is je advies aan 
twijfelaars?
“Het belangrijkste: probeer 
de motor uit. Dat kan 
met een proefrit bij onze 
dealers of via Kawasaki 
Rent waar je een motor 
voor een langere periode 
kunt testen. Het is de 
ultieme manier om de 
motorfiets van je dromen 
uit te proberen!”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

De vakantie komt eraan en met TomTom begint het 
ontspannen al onderweg. Bekend om het hoge 
gebruiksgemak, de tijdbesparende verkeersinformatie 
en zeer nauwkeurige kaarten.

TomTom GO Classic 6” Europa

• TomTom Traffic
• Updates via Wi-Fi
• Incl. kaartupdates voor Europa
• 1 maand waarschuwingen voor flitsers
• Smartphoneberichten

HERONTDEK DE WERELD MET TOMTOM GO



Kijk voor meer informatie»
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IN SAMENWERKING MET XXXXXXX

De Kawasaki Z900: een revolutionaire Naked met een subliem rijwielgedeelte en een 

ultramodern design. Het lichtgewicht Trellis frame en de fenomenale viercilinder 125pk 

krachtbron bieden een unieke combinatie van hoogstaande techniek en pure kracht. 

Niet voor niets is de Z900 de bestverkochte motor van dit moment. 

Verkrijgbaar vanaf €11.299,-

Ga voor meer informatie of het boeken van een proefrit naar

 www.kawasaki.nl
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Bij het KNRM Helpt 
Assistentie Cen-
trum (KAC) werken 

vrijwillige KNRM’ers met 
jarenlange ervaring in 
hulpverleningen op het 
water. Bij niet-spoedei-
sende hulpvragen van 
watersporters zijn zij het 
eerste aanspreekpunt. 
Bert Fleming is een van 
hen. Hij draaide 15 jaar 
operationele dienst bij 
reddingstation Elburg, 
voordat hij zich vorig 
jaar aansloot bij het KAC. 
“Als KAC-operator ben je 
operationeel, maar dan 
thuis. Je komt in dezelfde 
situaties terecht, alleen 
je ziet het niet.”  

 

FRISSE START: WATERSPORT

 “De rust en 
vakkundigheid 
die operator Bert 
uitstraalde, hielp 
ontzettend om de 
rust op onze boot te 
bewaren.”

De ervaren operators kennen 
de kneepjes van de maritie-
me wereld, het redderswerk 
én de organisatie. Hierdoor 
kunnen zij melders met 
niet-spoedeisende meldingen 
vaak op weg helpen zonder 
dat zij een reddingstation 
hoeven te alarmeren. Tele-
fonisch beoordelen zij de 
situatie, geven adviezen en 
schakelen een reddingsta-
tion in als de situatie erom 
vraagt.  
Bert benadrukt dat water-
sporters niet beschaamd 
moeten zijn om tijdig om 
hulp te vragen. “Zes op de 
tien hulpvragers zijn in pa-
niek als ze uiteindelijk bellen. 
Vaak door onkunde of omdat 
ze zelf alles al hebben ge-

probeerd. Dit gevoel probeer 
ik weg te nemen. Ik probeer 
een stuk rust te brengen. Dat 
kan door ze simpelweg te 
laten weten dat ik weet waar 
ze varen en hen vervolgens 
instructies te geven. Veel 
mensen proberen te lang om 
het probleem zelf op te los-
sen. Dat begrijp ik, maar het 
is belangrijk om de situatie 
goed te overzien. Sommige 
situaties kunnen heel verra-
derlijk zijn en dan verandert 
niet-spoed uiteindelijk toch 
in spoed.” 
 
Weersomstandigheden 
De operators werken thuis 
met systemen waarmee zij 

‘Je probeert op afstand de rust aan boord te bewaren’ 
Alledaagse melding voor KAC-operator voelt aan boord vaak heel anders 

meegemaakt. De situatie van 
Lars Eerenstein en zijn vrouw 
Caroline Reinders begon als 
een niet-spoedeisende hulp-
vraag via de KNRM Helpt app 
op Berts’ telefoon. Zij dobber-
den met hun Contest van ruim 
12 meter met een kapotte 
motor stuurloos rond in het 
Oostgat, een smalle vaargeul 
in de mond van de Wester-
schelde met veel beroeps-
vaart. Na via de marifoon de 
verkeerscentrale Vlissingen te 
hebben gevraagd om de zee-
schepen te waarschuwen over 
hun situatie, belt Lars via de 
app de KNRM. “De rust en vak-
kundigheid die operator Bert 
uitstraalde, hielp ontzettend 
om de rust op onze boot te 
bewaren,” vertelt Lars. “Omdat 
er weer wat wind kwam op-
zetten, spraken Bert en ik af 
dat ik verder zou zeilen naar 
Breskens en dat Bert stand-by 
zou blijven. Als we in de buurt 
van Vlissingen waren, zou hij 
de reddingboot uit Breskens 
naar ons toesturen. Maar de 
wind viel opnieuw weg en er 
voeren een aantal zeesche-
pen recht op ons af. Dit keer 
waarschuwde ik deze schepen 
via de marifoon. Daarna belde 
ik opnieuw naar Bert en hij 
stuurde meteen de redding-
boot die hij al had ingeseind. 
Na zo’n 20 minuten stapte 
één bemanningslid over op 
onze boot en heeft vakkundig 
de sleeplijn aangelegd. Zo 
zijn we veilig in de haven van 
Breskens aangekomen. Het is 
een geruststellende gedachte 
dat de KNRM er is. Anders 
waren we een stuk zenuwach-
tiger geweest.”   

direct kunnen zien wat de 
weersomstandigheden, de 
golfhoogte en de windrich-
ting in een bepaald gebied 
zijn. Als iemand vastligt bij 
de Wadden kan het zijn dat 
ze direct hulp nodig heb-
ben, maar het kan ook dat 
de operator ziet dat ze weer 
kunnen varen bij hoogwater 
als ze een uurtje wachten. 
Zo kan voorkomen worden 
dat een reddingboot onnodig 
uitvaart. Hierbij is kennis en 
kunde van groot belang. “Als 
KAC-operator moet je een in-
schatting maken op basis van 
wat je hoort,” zegt Bert. “Uit-
vragen is dan heel belangrijk, 
soms van levensbelang. Het 
hebben van gebiedskennis 
is ook onmisbaar. Operators 
krijgen daarom verschillende 
trainingen van de KNRM om 
de diverse gebieden te leren 
kennen. Als je dan hoort dat 
een zeilboot met een ge-
zin aan boord stilligt in het 
Hollands Diep, dan weet je 
meteen dat dit een drukke 
aanvoerroute is met zeesche-
pen. Dan is daar wel spoed 
bij.” 

Stuurloos 
Een vergelijkbare situatie 
heeft Bert vorig jaar zomer 

HISWA TE WATER
Sinds 2018 vindt de Hiswa 
te Water, de grootste 
in-water bootshow van 
Noord-Europa, plaats in de 
Bataviahaven in Lelystad. 
Na twee goedbezochte 
edities (2018 en 2019) in 
deze bekende, centraal 
gelegen watersportplaats 
kwamen de bekende 
coronamaatregelen. De 
fysieke 2020 & 2021-edities 
moesten plaats maken voor 
online varianten. Voor de 
komende editie, die van 
31 augustus tot en met 4 
september 2022 in Lelystad 
zal plaatsvinden, schreven 
vele botenbouwers, 
dealers en aanbieders van 
watersport gerelateerde 
producten en diensten zich 
reeds in en bereiden zich 
nu voor op een spetterende 
beurs. Tijdens deze 37ste 
editie worden iets meer dan 
325 nieuwe boten getoond 
en laten ongeveer 120 
kade-exposanten allerlei 
watersportgerelateerde 
producten zien. Een ieder 
die zich wil oriënteren of 
informeren op al het moois 
wat de watersport heeft 
te bieden mag de Hiswa 
te Water niet missen. Voor 
informatie en kaarten:
 www.hiswatewater.nl

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Bert Fleming: “Als KAC-operator ben je operationeel, maar dan thuis”.

Lars Eerenstein en Caroline Reinders



Word donateur. Kijk voor meer informatie op: www.knrm.nl»

De hulpvragen 
zijn afkomstig 
van kitesurfers 
in problemen tot 
pleziervaarders met 
motorpech.

oplossen, maar het kan ook 
zijn dat er toch assistentie 
van een reddingstation 
nodig is. Als de mogelijkheid 
zich voordoet, gebruikt de 
KNRM niet-spoedeisende 
hulpvragen als oefening voor 
nieuwe of minder ervaren 
opstappers bij een KNRM-
reddingstation om ervaring 
op te doen.  
Noodsituaties voorkomen, 
begint bij een goede 
voorbereiding. Een deel van 
de problemen waarmee 
watersporters te maken 
krijgt, kan hierdoor 
vermeden worden. Een 
vervuild brandstoffilter is 
bijvoorbeeld de grootste 
oorzaak van motorstoringen. 
Als watersporters in de 
problemen komen, is het 
belangrijk dat zij - van 
tevoren - weten wat ze 
moeten doen. Zo kan 
worden voorkomen dat 

een probleem uitmondt 
in een noodsituatie. De 
KNRM benadrukt daarom: 
zorg dat alle opvarenden in 
veiligheid zijn, draag altijd 
een reddingvest, blijf op 
een veilige positie en gooi 
indien nodig het anker uit. 
Daarnaast is het verstandig 
om je boot verzekerd te 
hebben.  
 
Goede voorbereiding 
Met de nieuwe 
watersportcampagne 
“Wij helpen… bij nood 
en problemen op het 
water”, licht de KNRM 
watersporters voor over 
een goede voorbereiding en 
hoe te handelen in (niet-)
spoedeisende situaties. Een 
belangrijk hulpmiddel om 
veilig te varen is de gratis 
KNRM Helpt app. Met deze 
app kun je onder meer 
vaartochten voorbereiden 
met omgevings- en 
weersinformatie en handige 
checklists, volgfuncties 
instellen om vaartochten 
vast te leggen en te delen en 
kun je snel hulp inschakelen. 
Zowel in spoedeisende als 
niet-spoedeisende situaties. 
De Kustwacht en het KNRM 
Helpt Assistentie Centrum 
zien direct je locatie zodra 
je belt.

Een stilgevallen 
motor op een mooie 
zomerdag, vastlopen 

op een zandbank of 
een lichte aanvaring. 
Dit zijn situaties die 
iedere watersporter 
kan overkomen. De 
hoofdtaak van de KNRM 
is spoedeisende hulp, 
Search and Rescue (SAR), 
maar zij assisteert via het 
KNRM Helpt Assistentie 
Centrum (KAC) ook 
bij niet-spoedeisende 
hulpvragen. In veel 
gevallen kunnen de KAC-
operators, die 24 uur 
per dag bereikbaar zijn, 
watersporters weer op 
weg helpen zonder dat 
een reddingboot hoeft uit 
te rukken.  

KNRM 
De KNRM bestaat bijna 200 jaar en is een goed doel dat met 
donaties - dus zonder overheidssteun - in stand wordt gehouden. 
Het KNRM reddingwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers en 
is mogelijk door donaties, giften en nalatenschappen. Dankzij 
deze donaties kan de KNRM helpen bij nood (Search and Rescue), 
strandbewaking, kusthulpverlening en veiligheid & preventie. 
 
In 2021 hebben de vrijwilligers van de KNRM meer dan 3500 
mensen en meer dan 100 dieren in veiligheid gebracht. Via het 
KAC kwamen bijna 800 assistentieverzoeken binnen. De Radio 
Medische Dienst van de KNRM geeft jaarlijks zo’n 1000 medische 
adviezen aan zeevarenden. Dit is van levensbelang en niet 
mogelijk zonder donaties.  
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IN SAMENWERKING MET DE KNRM

‘Je probeert op afstand de rust aan boord te bewaren’ 

De KNRM helpt bij nood én problemen op het water
De KNRM helpt en redt al 
bijna 200 jaar mensen en 
dieren in nood op zee en 
de ruime binnenwateren. 
Dat doen zij 24/7, vanuit 
45 reddingstations 
met 75 reddingboten, 
kosteloos en onder alle 
weersomstandigheden. 
Watersporters die buiten 
noodsituaties om hulp 
nodig hebben, kunnen in 
Nederland bij verschillende 
maritieme hulpverleners 
om assistentie vragen 
waaronder bij de KNRM. 
Op de website van de 
Nederlandse Kustwacht is 
het volledige overzicht van 
de maritieme hulpverleners 
terug te vinden. Zelf heeft 
de reddingmaatschappij 
het KAC ingericht waar 
vrijwillige KNRM’ers met 
jarenlange operationele 
ervaring hulpvragers te 
woord staan.   
 

Assistentie  
Bij het KAC kwamen 
vorig jaar bijna 800 
assistentieverzoeken binnen. 
De hulpvragen zijn afkomstig 
van kitesurfers in problemen 
tot pleziervaarders met 
motorpech, van gestrande 
zeilers tot opvarenden die 
gewond zijn geraakt. De 
operator overlegt samen met 
de hulpvrager welke actie 
nodig is. Bij een stranding 
kan een uurtje wachten op 
hoogwater het probleem 

Een zeiljacht in problemen wordt geholpen door de KNRM 

Bert Fleming van Reddingstation Elburg



Benieuwd of jij aan de voorwaarden voldoet om puppypleeggezin te worden? Kijk op geleidehond.nl/pup»

IN SAMENWERKING MET KNGF GELEIDEHONDEN

Zomerpups zoeken mandje bij pleeggezin

De komende maanden 
worden er veel leuke 
labradorpups geboren 

bij KNGF Geleidehonden. 
KNGF zoekt altijd vrijwilli-
ge pleeggezinnen die voor 
deze toekomstige hulphon-
den willen zorgen.

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

zelf over. Zij hebben goed voor 
de moederhond en haar kroost 
gezorgd, maar op de leeftijd 
van 7,5 week zijn de pups toe 
aan de volgende fase.”

Juul: “Voorzien van een mand, 
voer, riem, speeltjes enzo-
voort, rijden de pleeggezinnen 
stralend met hun pup naar 
huis. Nu begint het, want het 
opvoeden van een KNGF-pup is 
flink wat werk. Zindelijk maken, 
commando’s aanleren, de pup 
laten wennen aan het open-
baar vervoer, winkels, katten… 
Gelukkig hoeven ze dit niet 
alleen te doen. Ze krijgen alle 
ondersteuning van puppyin-
structeurs.” Petra Klomp is daar 
één van. Wat doet een pup-

van het gezin en je laat zien 
hoe ze bepaalde dingen kunnen 
aan- of afleren bij hun pub.” 
Elke pup is anders, elk gezin is 
anders, dus geven de puppyin-
structeurs advies op maat. 

Voor noodgevallen is KNGF 
dag en nacht bereikbaar voor 
advies en overleg. Een pup 
opvoeden doe je dus echt 
samen, met één gezamenlijk 
doel: de pup zo goed begelei-
den dat hij na ruim een jaar 
goed voorbereid kan begin-
nen aan de opleiding tot 
hulphond. En hij daarna aan 
het werk kan als een profes-
sioneel opgeleide hulphond 
voor iemand met een beper-
king.
Juul: “Veel mensen vinden 
een KNGF-pup opvoeden zo 
leuk, dat ze het meerdere 
keren doen. KNGF zoekt jaar-
lijks onderdak voor zo’n 200 
pups, dus heeft altijd nieuwe 
pleeggezinnen nodig.”

pyinstructeur? Petra: “Je gaat 
op huisbezoek bij de gezinnen 
of je spreekt met hen af in de 
stad. Je bespreekt het gedrag 
van de pup, bekijkt zijn vorde-
ringen, beantwoordt alle vragen 

De pups wonen eerst met hun 
moeder bij een fokgastgezin en 
verhuizen daarna naar een pup-
pypleeggezin voor hun basisop-
voeding. “De dag dat gezinnen 
een pup mogen komen halen, 
is altijd een feestje”, vertelt 
Juul Dorrestijn van Puppy- en 
pleeggezinnenzorg. “Het fok-
gastgezin draagt de hondjes 
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FRISSE START: GELEIDEHONDEN

Zijn zoon wilde altijd 
al een hond, maar 
vader Wouter Jans 

voelde er niets voor. 
Totdat hij kennismaakte 
met het puppypleegge-
zin-programma van KNGF 
Geleidehonden. Inmid-
dels verzorgt het gezin 
Jans al voor een derde 
pup de basisopvoeding.

“Iedereen die zoekt 
naar zingeving, kan 
ik ‘een pup met een 
missie’ aanraden.”

“Ik die geen hond wilde!” 
Wouter Jans blijft zich verbazen 
over zijn eigen, ongebreidelde 
enthousiasme. Zijn gezin heeft 
inmiddels alweer een derde 
pup in huis. Niet zomaar een 
pup, maar een ‘pup met een 
missie’ – een labrador retriever 
die bij de familie Jans de juiste 
basisopvoeding krijgt om later 
hulphond te worden. Na het 
eerste levensjaar is de hond oud 
genoeg om het echte hulphon-
denwerk te leren bij het oplei-
dingscentrum van KNGF Gelei-
dehonden. Jans: “Dat is wat we 
doen, een goede basis geven 
aan een hond die later steun 
en toeverlaat wordt van iemand 

met nieuwe opdrachten. Dat we 
nu moesten gaan werken aan 
nieuwe commando’s, dat we 
langer konden uitlaten, eigenlijk 
alle dingen die we ook al wisten 
van de e-learning.”

Zingeving
Jans’ onverwachte enthousias-
me kwam niet alleen voort uit 
het domweg genieten van een 
speelse pup. Daarbovenop, zegt 
hij beslist, is er ook een duide-
lijke meerwaarde: “Iedereen die 
zoekt naar zingeving, kan ik dit 
aanraden. Je zet je op een heel 
concrete én heel leuke manier 
in om uiteindelijk het leven van 
iemand met een beperking heel 
veel aangenamer te maken. 
Dat is net even iets anders 
dan alleen maar geld in een 

met een beperking. Dat trok me 
over de streep. Mijn zoon wilde 
altijd al een hond, ik niet. Tot hij 
iets las over puppypleeggezin-
nen. ‘Zou je dit misschien wel 
leuk vinden?’ vroeg hij. Ik dacht: 
‘We kijken gewoon of het wat 
is.”

Goede ondersteuning
Jans vond het meteen “gewel-
dig en superleuk”. En dat terwijl 
het gezin geen enkele ervaring 
had met het opvoeden van een 
hond. Jans: “Je wordt erg goed 
ondersteund daarin. Voordat 
je de eerste pup krijgt, heb je 
een intakegesprek en wordt er 
gekeken naar je thuissituatie. 
Is die geschikt voor je tijdelijke 
gast? En je krijgt een e-learning 
module te zien. Wat staat je het 
komende jaar allemaal te wach-
ten, wat moet je doen, waar 
moet je op letten? Rowin was 
de eerste pup die we kregen. 
De eerste zes weken was om 
te wennen, ze moest zindelijk 
worden dus je werkt naar een 
moment toe dat je haar ’s 
nachts alleen kunt laten. Dat 
was even best pittig. Na die pe-
riode kregen we elke zes weken 
bezoek van KNGF-begeleiders 

collectebus doen.” De voeding 
is gesponsord, de factuur van 
de dierenarts gaat rechtstreeks 
naar KNGF. Op rekening van het 
pleeggezin komt tijd en liefde. 
“Er gaat veel tijd in zitten,” 
benadrukt Jans. “Maar de liefde 
die je geeft, krijg je in veelvoud 
terug.” En het afscheid, valt dat 
niet zwaar? Jans: “Na een jaar 
doen ze met je hond een soort 
van eindexamen. Luistert ie 
goed naar de commando’s? Hoe 
gedraagt ie zich in een drukke 
winkelstraat? En ja, dan ben je 
hem kwijt, dan gaat ie naar het 
opleidingscentrum en daarna 
naar zijn nieuwe baasje. Ik heb 
daar geen moeite mee, je weet 
dat het gaat gebeuren. En als je 
het zwaar vindt, ga dan meteen 
verder met een nieuwe pup. Na 
de wilde Rowin, hadden we de 
zeer rustige Terry in huis. En nu 
hebben we Zyan, kijk ‘m liggen 
daar, prachtig toch?”

“We zijn pleeggezin voor een pup die 
straks iemands leven gaat veranderen”

Het ideale 
puppypleeggezin: 

• Hoeft geen ervaring met 
honden te hebben, maar 
uiteraard wel liefde voor 
honden

• Heeft voldoende tijd, gezond 
verstand en aandacht om 
de pup te verzorgen, goede 
hondenmanieren te leren en 
te laten wennen aan mensen, 
dieren, winkelcentra en OV

• Heeft kinderen boven de 
 4 jaar en beschikt over een 

auto
• Woont binnen de bebouwde 

kom
• Vindt het leuk samen te 

werken met de 
 KNGF-instructeur

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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IN SAMENWERKING MET XXXXXXX



In september vindt in 
Zwolle het eerste WK 
Streetfishing plaats.
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FRISSE START: SPORTVISSEN

Sportvissen is altijd 
al populair geweest, 
maar het aantal 

recreatieve vissers kent 
de laatste jaren een 
ongekende groei. Een 
opvallende ontwikke-
ling is dat steeds meer 
vrouwen ‘hooked’ raken 
aan het vissen. Een op 
de vier sportvissers is 
vrouw. Een andere trend 
is ‘streetfishing’, dat vijf-
tien jaar geleden onder 
studenten in Parijs is 
begonnen en wereldwijd 
in opmars is.

EXPERT

ONNO TERLOUW, 
WOORDVOERDER 
SPORTVISSERIJ NEDERLAND

Hoe oud was je toen je 
ging vissen?
“Ik was zo’n vier à zes 
jaar oud. Het is een 
klassiek verhaal. M’n 
vader viste en mijn opa 
en oma woonden aan de 
Meije bij Nieuwkoop. De 
verwondering is gebleven. 
Als je vist blijf je een 
beetje kind. Het is een 
fascinerende wereld onder 
water, deels onzichtbaar. 
Er is zoveel te beleven. 
Tijgers en leeuwen heb 
je niet in Nederland, 
maar onder water heb je 
wel roofvissen. Je hebt 
snoeken en meervallen die 
langer dan een meter zijn.”

Hoe verklaar je de 
populariteit?
“Als je een vis vangt en 
terugzet ben je in contact 
met de natuur. Het is 
‘catch & release’, met 
je vangst op de foto en 
weer terug. Sportvissen is 
altijd populair geweest. 

Je ontdekt het vissen 
via vriendjes, familie of 
mensen uit je omgeving. 
Vissen kun je op elk 
moment van de dag, een 
uurtje maar ook 24 uur 
en 7 dagen in de week. Je 
hebt heel weinig nodig 
om eropuit te gaan. Het is 
een echte volkssport, die 
wordt beoefend van jong 
tot oud.”

Hoeveel sport is 
sportvissen?
“Vissen is een sport, 
maar tegelijkertijd ook 
veel meer dan dat. Ik 
vergelijk vissen wel eens 
met fietsen. Je hebt heel 
veel wedstrijddisciplines, 
maar je kunt het prima 
als alledaagse hobby 
uitoefenen. We zijn lid van 
NOC-NSF en na voetbal 
qua ledental de grootste 
sportbond. Vorig jaar vond 
het WK Damesvissen 
plaats aan de Lage Vaart 
in Flevoland.”

Leren vissen
Als je wilt leren vissen, kun je 
het beste op zoek gaan naar ie-
mand die al jaren vist, om zo de 
kneepjes van het vak te leren, 
zoals het onthaken en inwer-
pen. Dat leer je niet van film-
pjes op internet of een boek. 
Het is handig dat iemand het 
eerst voordoet. Hetzelfde geldt 
voor het weten op welke plek 

De populariteit van Streetfis-
hing is goed verklaarbaar. In 
vrijwel elke Nederlandse stad is 
het water nooit ver weg, je vist 
voor de deur. Het kost weinig 
tijd en je hebt weinig nodig qua 
uitrusting. Het is jong en hip. 
En het belangrijkste: je kunt 
midden in de stad vissen op 
baars, snoek en snoekbaars. 
Nederlandse steden trekken 
als een magneet liefhebbers 
uit Europa en in september 
vindt in Zwolle het eerste WK 
Streetfishing plaats. Nederland 
is sowieso een populaire visbe-
stemming. 

Hobby
In de coronajaren hebben 
veel mensen het sportvissen 
ontdekt of weer opgepakt. Het 
ledental van Sportvisserij Ne-
derland is in twee jaar tijd met 
120.000 leden toegenomen. 
Daaronder opvallend veel vrou-
wen. In 2020 hebben volgens 

onderzoek 470.000 vrouwen van 
15 jaar of ouder één of meer 
keer gevist. In 2017 waren dat 
er nog minder dan 300.000. 
Nederland telt dus in totaal 
bijna 2 miljoen sportvissers en 
heeft daarmee in Europa na 
de vier Scandinavische lan-
den procentueel de meeste 
sportvissers (ruim 10 procent 
van de bevolking). Voor de 
meeste mensen is het vissen 
een hobby. Bijna de helft vist 
incidenteel, tot 6 keer per jaar. 
De fanatieke sportvisser (10%) 
is elke week of zelfs twee keer 
in de week langs de kant van of 
op het water te vinden.

je moet gaan vissen (en welke 
juist niet). En als je eenmaal de 
smaak te pakken hebt, kun je 
alsnog nieuwe kennis opdoen 
via de website vissendoejezo.
nl van Sportvisserij Nederland. 

Hier vind je handige uitleg, 
tips & trics, video’s, instructies, 
montages en meer.

Volkssport nummer 1 onder jong en oud 
groeit gestaag door

Ga je 
vissen?
Neem dan áltijd je VISpas mee!

Als je gaat vissen neem je de VISpas mee. De VISpas 
is een vergunning die je nodig hebt om te vissen op 
de Nederlandse binnenwateren. Dus, ga je vissen? 
Neem dan áltijd je VISpas mee! Vraag de VISpas aan 
op vispas.nl

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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FRISSE START: HUISDIEREN

Iedere 
huisdierenbezitter 
kent de verhalen, 

al dan niet uit eigen 
ervaring. Je bezoekt de 
dierenarts, voor wat een 
routinecontrole lijkt, 
en krijgt slecht en goed 
nieuws. Een behandeling 
van je huisdier is 
mogelijk, maar de kosten 
van het onderzoek en de 
behandeling zijn hoog. 
Had je nu maar een 
ziektekostenverzekering 
afgesloten!

Let dus op welke klachten 
eventueel zijn uitgesloten 
van de dekking voor jouw 
categorie rashond of -kat.

Eigen risico
Een verzekering voor de 
kosten van de dierenarts 
is een goed idee als je 
verrassingen wilt vermijden. 
Afhankelijk van je financiële 
veerkracht kun je kiezen 
voor een hoger eigen risico. 
De duurdere behandelingen 
heb je daarmee gedekt. 
Sluit je de verzekering af 
als je huisdier nog een 
puppy of kitten is, dan 
betaal je een lagere premie. 
Bij het vergelijken van 
huisdierenverzekeringen 
moet je verder op de 
volgende zaken letten: 
de dekking. Voor welke 
behandelingen moet je je 
aanvullend verzekeren? En 
de maximale vergoeding. Tot 
welk bedrag zijn de kosten 
gedekt? Als je weet dat je 
huisdier goed verzekerd is, 
scheelt dat een zorg minder 
als je met je zieke huisdier 
de dierenarts bezoekt.

Als het om de gezondheid 
van je huisdier gaat, geldt 
voor de meeste mensen 
geen limiet. Een huisdier 
maakt deel uit van het gezin. 
Dus als er wat aan de hand 
is, verdient je huisdier de 
beste zorg en ga je gewoon 
voor de behandeling. Koste 
wat het kost. Het Nibud 
heeft berekend dat een 
kat ongeveer 23 euro per 
maand kost en nog 120 
euro extra voor jaarlijkse 
kosten. Afgerond gemiddeld 
zo’n 400 euro per jaar. Een 
hond is twee keer zo duur: 
gemiddeld 50 euro per 
maand en zo’n 160 euro per 
jaar aan incidentele kosten 
daarbovenop. 

Vaccinaties
Zoals jonge kinderen een 
vaccinatie krijgen tegen 
polio en mazelen en andere 
besmettelijke ziekten, 
moeten katten, honden en 
andere huisdieren worden 

ingeënt. En gaat het 
huisdier mee op reis, dan 
heb je een dierenpaspoort 
nodig. De uitgaven voor deze 
reguliere bezoeken heb je 
natuurlijk ingecalculeerd. 
Het wordt een ander 
verhaal als je hond of kat 
een ongeluk krijgt of ziek 

wordt. De kosten van een 
operatie of behandeling bij 
de dierenarts of specialist 
lopen steeds hoger op, 
ook omdat er steeds 
meer mogelijk is. Met een 
MRI-scan, oncologische 
behandelingen en 
orthopedie loopt de rekening 
al snel op tot voorbij de 
1.000 euro. Maar ook een 
minder ingrijpend consult en 
de kosten van de medicijnen 
kunnen flink in de papieren 

lopen. Daarom is het 
verstandig om vooraf 
na te denken over 

een huisdieren-
verzekering.

Huisdieren-
verzekering

Net als bij een 
zorgverzekering 

heb je huisdieren-
verzekeringen in 
soorten en maten, 
qua dekkingen 

en vergoedingen. 
Vaccinaties vallen 

meestal buiten de 
verzekering. De 
standaardverzekering 
covert vooral het consult 
en onderzoek, eventuele 
operaties en de medicatie. 
Met de verzekering worden 
deze kosten minus je eigen 
risico vergoed. Castreren, 
steriliseren en heup- en 
gewrichtsaandoeningen 
zitten meestal niet in de 
standaarddekking. Hetzelfde 
geldt voor speciaal voer. 
Sommige rassen hebben 
erfelijke aandoeningen, 
zoals ademhalingsproblemen 
bij kortsnuitige honden. 
Verzekeraars weten dat ook. 

De kosten van 
een operatie of 
behandeling lopen 
steeds hoger op, 
omdat er steeds meer 
mogelijk is.

Een huisdier komt soms met een hoge rekening

Ga je 
vissen?
Neem dan áltijd je VISpas mee!

Als je gaat vissen neem je de VISpas mee. De VISpas 
is een vergunning die je nodig hebt om te vissen op 
de Nederlandse binnenwateren. Dus, ga je vissen? 
Neem dan áltijd je VISpas mee! Vraag de VISpas aan 
op vispas.nl

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Bereken de premie voor je huisdier op: petplan.nl/premieberekening»

IN SAMENWERKING MET PETPLAN

Petplan Huisdierenverzekering: 
van dierenliefhebbers vóór dierenliefhebbers

Natuurlijk wil je je 
huisdier zo lang 
mogelijk bij je 

houden. Bij Petplan hoef je 
niet uit te leggen waarom. 
Petplan is een unieke 
huisdierenverzekering, 
van dierenliefhebbers 
voor dierenliefhebbers. 
Met Petplan hoef je je 
geen zorgen te maken 
over onverwachte 
dierenartsrekeningen.   

“Als je ons belt, krijg 
je iemand aan de lijn 
die de liefde voor een 
huisdier deelt.”

tussen de 1.500 en 2.500 euro, 
met uitschieters tot 10.000 
euro” zegt Stefan van den Berg 
van Petplan. 
Eigenlijk ben je dan al te 
laat. Je wilt natuurlijk niet 
kiezen tussen je huisdier en 
je portemonnee. Met een 
huisdierenverzekering had je de 
rekening gewoon ingediend bij 
je verzekeraar, zoals je dat ook 
doet als je zelf medische zorg 
nodig hebt. Waarom zou je dat 
dan ook niet voor je huisdier 
regelen?”

Huisdierenliefhebbers
Petplan regelt al zestien jaar 
huisdierverzekeringen en is 
niet zomaar een verzekeraar. 
Van de Berg: “Petplan is 

verzekering voor jouw hond, 
kat, konijn, papegaai is. Hoe 
maak je een pakket dat de 
meeste zekerheid geeft? Daarin 
verschillen we van de grote 
verzekeraars. We kunnen de 
beste zorgverzekering bieden 
omdat we alles weten over het 
verloop van een dierenleven 
en welke risico’s daarbij 
komen kijken. En omdat we 
zelf huisdierenliefhebber zijn, 
snappen we hoe belangrijk 
dat is. Als je ons belt, krijg je 
iemand aan de lijn die de liefde 
voor een huisdier deelt.” 

Ontzorgen
Petplan staat bekend als 
‘het menselijk bedrijf van 
dierenliefhebbers vóór 

dierenliefhebbers’. Van den 
Berg: “Je kunt ook in één woord 
zeggen dat we ‘huisdierexpert’ 
zijn, maar we zijn zoveel meer. 
Je hoeft ons niet te vertellen 
hoe belangrijk een huisdier 
voor je is en hoe graag je wilt 
dat die zolang mogelijk bij 
je blijft. Dat is onze missie. 
We ontzorgen je zodat je 
je geen zorgen meer hoeft 
te maken over onverwacht 
hoge dierenartsrekeningen. 
Met Petplan weet je dat je je 
huisdier zo lang mogelijk bij je 
kunt houden.” 

gestart vanuit een nauwe 
band met dierenartsen. 
Als dierenliefhebbers en 
huisdierspecialisten kijken 
we continu wat de beste 

De rekening van de dierenarts? 
Wie van huisdieren houdt, 
weet dat die flink kan oplopen. 
“De kosten voor medische 
huisdierzorg liggen al snel 
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WhatsApp-fraude! Wanneer gaan 
bĳ  u de alarmbellen rinkelen?

Ga naar www.veiligbankieren.nl

FRISSE START: BANKFRAUDE

Criminelen gaan niets 
uit de weg om u geld 
te ontfutselen. Ze 

komen zelfs bij u aan huis 
om als nep-bankmede-
werker zogenaamd samen 
met u uw bankrekening 
te beveiligen of om uw 
betaalpas of inlogappa-
raatje en uw pincode op 
te halen. In dit artikel 
leest u hoe criminelen te 
werk gaan en wat u kunt 
doen om uzelf tegen dit 
soort praktijken te wape-
nen. Een ding is zeker: uw 
bank vraagt nooit om uw 
pincode of inlogapparaat 
en zal deze nooit bij u 
ophalen!

EXPERT

MARCO DOELAND, 
TEAMLEAD VEILIGHEID BIJ 
DE NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN BANKEN (NVB)

Is fraude in het 
betalingsverkeer een 
groot probleem?
“De toename van digitale 
criminaliteit vormt een 
breed maatschappelijk 
probleem. De 
maatregelen die banken 
nemen om schade 
door traditionele 
fraudevormen met 
gestolen bankpassen en 
phishing te voorkomen 
werken steeds beter. De 
werkwijze van criminelen 
verschuift echter naar 
fraudevormen zoals 
bankhelpdeskoplichting 
waarbij de klant wordt 
overgehaald om zelf 
geld over te maken. 
Hierdoor neemt de 
schade als gevolg van 
fraude toe. Criminelen 
richten zich direct op de 
klant waardoor het nog 
belangrijker is om alert 
te zijn. Een bank vraagt 
nooit om geld over te 
maken naar een ‘veilige 
kluisrekening’ of de 
betaalpas mee te geven 
aan een bankmedewerker. 
En als een bekende 
via een appje om geld 
vraagt, is het verstandig 
om die persoon eerst te 
bellen en te spreken.”

Kunnen banken het 
fraudeprobleem alleen 
oplossen?
“Banken hebben 
maatregelen genomen om 
fraude tegen te gaan, denk 
bijvoorbeeld aan de IBAN 
Naam Check. Tegen het 
fraudeprobleem kan alleen 
samen met alle betrokken 
publieke en private 
partijen, onder regie van de 
overheid, een vuist worden 
gemaakt. Banken zoeken 
actief de samenwerking 
op met andere partijen. Zo 
heeft de samenwerking 
met de telecomsector 
ervoor gezorgd dat 
telefoonnummers van 
banken niet langer 
misbruikt kunnen worden 
door fraudeurs.”
 
Wat doen banken om 
klanten te waarschuwen?
“Banken waarschuwen hun 
klanten voor alle vormen 
van digitale fraude o.a. 
via mobiel bankieren en 
gezamenlijke campagnes 
op veiligbankieren.nl. 
De NVB zal later dit jaar 
een nieuwe campagne 
tegen fraude lanceren 
die consumenten moet 
helpen om fraude eerder te 
herkennen.”

op te halen. U kunt niet 
zelf naar een bankkantoor 
komen, zogenaamd vanwege 
corona of om een andere 
reden. Tenslotte komt 
er inderdaad een nep-
bankmedewerker bij u aan 
huis om zogenaamd samen 
met u uw bankrekening 
te beveiligen of om uw 
betaalpas of inlogapparaatje 
en uw pincode op te halen. 

Uw bank vraagt nooit om 
uw pincode, betaalpas of 
inlogapparaat en zal deze 
nooit bij u ophalen.
Soms vraagt de oplichter dat
u uw pincode via een website
zelf wijzigt. De oplichter 
vraagt ook vaak dat u 
eerst zelf uw bankpas 
doorknipt. Ook dit zal uw 
bank nooit van u vragen. 
In werkelijkheid kunnen de 
oplichters uw bankrekening 
leegroven. Dit doen ze via een 
meegebrachte computer, op 
uw eigen computer of met uw 
betaalpas of inlogapparaatje 
en pincode. Als de 
betaalchip (het goudkleurige 
vierkantje op uw pas) niet 
doormidden is geknipt dan 
kan een oplichter met een 
doorgeknipte betaalpas nog 
steeds internetbankieren 
of geld opnemen bij een 
geldautomaat. De oplichter 
weet vaak veel persoonlijke, 
vertrouwelijke informatie 
over u, zelfs het actuele 
saldo op uw bankrekeningen 
de laatste betalingen die u 
heeft gedaan. Daarmee kan 
de oplichter u overtuigen 
dat u met een echte 
bankmedewerker spreekt. 
Ze kunnen u ook eerder 
via zogeheten phishing 
ongemerkt hebben misleid om 

Hoe probeert de crimineel
u te overtuigen mee te
werken?
Een oplichter belt u op en
doet zich voor als iemand van
uw bank. Het telefoonnummer 
waarmee de oplichter u
belt, kan het echte nummer
van uw bank zijn, maar is het
niet. Dit wordt spoofing
genoemd. De nepbankmede-
werker maakt u eerst bang
met een smoes, door bijvoor-
beeld te zeggen dat er een 
verdachte grote betaling
vanaf uw bankrekening is
gedaan, dat uw computer niet 
meer veilig is of dat uw
betaalpas of inlogapparaatje
vervangen moet worden.
Daarna maakt de nep-
bankmedewerker u wijs dat 
iemand van de bank bij u 
thuis moet langskomen om de 
problemen op te lossen of om 
uw betaalpas of inlogapparaat 

Nieuwe oplichtingstruc: bank-aan-huis-oplichting 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

inzage te krijgen in uw bank- 
en betaalgegevens. 

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u 
ongevraagd en onverwacht 
belt en u snel actie moet 
ondernemen (bijvoorbeeld 
om uw geld veilig te stellen), 
vraag dan naar de naam 
en het personeelsnummer 
van de medewerker. Hang 
op zodra u de naam en het 
personeelsnummer heeft 
genoteerd. Bel daarna 
uw bank zelf terug via 
een openbaar, officieel 
telefoonnummer dat
u zelf heeft opgezocht, via de 
website, internetbankieren, 
in de mobiele bankapp of 
op een bankafschrift. Bel 
uw bank nooit terug op een 
telefoonnummer dat u heeft 
ontvangen via sms, WhatsApp, 
e-mail of dat eerder aan u is 
doorgegeven. Wanneer u zelf 
het officiële telefoonnummer 
van uw bank belt, dan krijgt u 
gelukkig altijd uw echte bank 
aan de lijn.

Wat doen banken nooit?
“We komen nooit bij u thuis 
om uw bankzaken te regelen 
of om iets op te halen, zonder 
dat u dat heeft gevraagd. We 
vragen u ook nooit om uw 
betaalpas of inlogapparaatje 
op te sturen of af te 
geven. Of om uw pincode, 
5-cijferige identificatiecode 
en responsecodes van uw 
inlogapparaatje af te geven of 
te wijzigen, ook niet via een 
website. Als iemand u hierom 
vraagt, weet u zeker dat het 
om een oplichter gaat. 



Meimaand is 
voorde meeste 
mensenvakan-

tiegeldmaand. Het geld 
is eigenlijk een extraatje 
voor leuke dingen, maar 
door de hoge energie-
rekening en inflatie een 
nog welkomere aan-
vulling op het loon dan 
normaal.

Wat extra geld 
achter de hand 
houden is niet zo’n 
slecht idee dit keer.
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Vakantiegeld: voor spaarpotje
of de stroppenpot?

uit (bron: PwC/Q&A). Het 
nettobedrag dat je boven 
op je normale loon krijgt, 
kan soms wat tegenvallen. 
Oorzaak is het ingewikkelde 
belastingsysteem, met 
belastingschijven en 
heffingskortingen. Zeker als je 
op of rond een inkomensgrens 
zit, kan het gebeuren dat 
je werkgever relatief veel 
geld op de vakantietoeslag 
inhoudt. De arbeidskorting 
en algemene heffingskorting 
verlagen de belasting. De 
hoogte van de korting is 
afhankelijk van het inkomen. 
De arbeidskorting wordt vanaf 
een inkomen van 36.650 euro 
steeds lager. De algemene 
heffingskorting gaat zelfs 
al vanaf een inkomen van 
21.218 euro geleidelijk omlaag 
naar € 0. Het effect laat zich 
raden. Omdat beide kortingen 
worden berekend over je jaar-
inkomen, wordt er vanaf een 
bruto maandloon van rond de 

Als je werkt heb je meestal
recht op een vakantietoeslag,
die je tegelijk met het loon
van mei krijgt uitbetaald. In
principe bouw je elke maand
8 procent van je brutoloon op 
als vakantiegeld. Ook met een 
AOW- of bijstandsuitkering 
heb je recht op vakantiegeld.
Jongeren en uitzendkrachten
krijgen het vakantiegeld vaak
per maand uitbetaald. Dat
laatste is ongunstig, want je

aan de vakantie of een dagje
uit (bron: PwC/Q&A). Het 
nettobedrag dat je boven
op je normale loon krijgt,
kan soms wat tegenvallen.
Oorzaak is het ingewikkelde
belastingsysteem, met 
belastingschijven en 
heffingskortingen. Zeker als je 
op of rond een inkomensgrens 
zit, kan het gebeuren dat 
je werkgever relatief veel 
geld op de vakantietoeslag 
inhoudt. De arbeidskorting 
en algemene heffingskorting 
verlagen de belasting. De 
hoogte van de korting is 
afhankelijk van het inkomen. 
De arbeidskorting wordt vanaf 
een inkomen van 36.650 euro 
steeds lager. De algemene 
heffingskorting gaat zelfs 
al vanaf een inkomen van 
21.218 euro geleidelijk omlaag 
naar € 0. Het effect laat 
zich raden. Omdat beide 
kortingen worden berekend 
over je jaarbonus wordt 

onderdeel van je gewone 
loon en besteed aan de 
normale, dagelijkse uitgaven. 
Vakantiegeld dat je opspaart 
en in mei als kers op je 
normale loon krijgt, wordt
bewuster besteed, blijkt uit
onderzoek van Nibud. 

Nettobedrag
Al een aantal jaren zijn er
twee tendensen zichtbaar: 
een groeiende groep die het 
vakantiegeld nodig heeft 
om rond te komen – vorig 
jaar één op de drie mensen 
– en een grote groep die 
het geld opzijzet op de 
spaarrekening. En de grootste 
groep geeft het geld uit aan 
de vakantie of een dagje 

2500 euro een relatief groot 
percentage ingehouden aan 
belasting. Boven de 4000 euro 
gaat zelfs rond de helft naar 
de fiscus. Een kleine troost: 
het nettobedrag is lager, 
maar hoe dan ook een leuke 
meevaller.

Dure maanden
Terug naar de besteding van je 
vakantiegeld. Het is jouw geld, 
dus het staat je vrij waar je 
het aan uitgeeft of niet. Zoals 
Wat extra geld achter de hand 
houden is niet zo’n slecht idee 
dit keer. iedereen kan beamen, 
zitten er altijd maanden 
tussen waarin het geld de 
deur uit lijkt te vliegen en valt 
de vakantie vrijwel standaard 
duurder uit dan je vooraf had 
begroot. Met de hoge inflatie 
zal dat dit jaar niet anders zijn. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

EXPERT

MARK SNIJDERS, 
CIO DUTCH SPORT TECH FUND

“We zijn een trots, 
prestatiegericht 
sportland. Nederland 
is qua sport enorm 
goed georganiseerd 
in vergelijking met 
andere landen. We 
zijn sportminded, met 
mooie faciliteiten, zoals 
Papendal. Nederland is 
een kenniseconomie. Die 
combinatie zorgt ervoor 
dat we een innovatief en 
succesvol sportland zijn.”
 
Wat zijn trends op het 
gebied van nieuwe 
(sport)technologie?
“Data en wearables zijn 
de belangrijkste drivers, 
die steeds gerichter 
worden ingezet om de 
sporter beter en fitter te 
maken en de prestaties te 
verbeteren. Veel startups 
ontstaan hier. Als klein 
land of een niet zo’n rijke 
club moet je zorgen dat je 
met data en technologie 
beter wordt. Dat 
stimuleert innovatie. We 

waren een van de eersten 
met videoanalyses 
van trainingen en 
wedstrijdsituaties.”
 
Wat maakt het een 
groeimarkt?
“De trend is dat 
technologie meer en 
meer toegankelijk is voor 
iedereen. Niet alleen 
voor een professioneel 
sporter, maar ook een 
amateursporter bieden 
data en wearables mooie 
tools om je doel te 
bereiken en fit te blijven. 
Je kunt enorm veel doen 
met de data door het te 
delen. Sport en eSports 
groeien steeds meer naar 
elkaar toe. Met social 
betting kun je onderling, 
met je vrienden, een 
pooltje opzetten. En 
fans kunnen nog dichter 
bij de actie zijn, met 
wedstrijddata, video’s 
en interviews, wat de 
binding met de club weer 
vergroot.”



advertentie

    Mis niks meer
van een borrel.

   100% onzichtbaar,  
haarscherp geluid.

Maar loop onze winkel eerst maar eens binnen…

Als je de Schoonenberg 
winkel uitloopt,
is de wereld weer van jou. 

 Vergaderen via 
je hoortoestel.

Kijk voor de dichtstbijzijnde 
Schoonenberg winkel op 
www.schoonenberg.nl 
of bel 088-932 43 58.

Hoortoestellen worden steeds slimmer. Zo kan je je hoortoestel koppelen aan je 

smartphone en direct bellen of spotify luisteren. Er is een waterdicht toestel waarmee 

je gewoon kunt zwemmen en er zijn zelfs 100% onzichtbare toestellen. Je vindt ze 

allemaal bij Schoonenberg, de expert in hoorinnovaties. We zeggen dan ook niet voor 

niets: hier begint horen zoals je nog nooit hebt gezien. Ervaar zelf hoe onze innovaties 

je kunnen helpen om helemaal mee te doen. Loop onze winkel maar eens binnen of 

maak een afspraak. 


