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VOORWOORD

In de stad waar ik 
opgroeide, staat een 
casino. Een imposant 
gebouw met lichtjes 
die me toen ik jong was verleidelijk toe 
straalden, net zoals de bezoekers die er 
altijd piekfijn uitzagen. Daar wilde ik bij 
horen! Wat was ik blij toen ik eindelijk 18 
werd… Ik mocht naar het casino!
Met 20 euro en een grote dosis 
enthousiasme begon ik aan het avontuur. 
Dankzij de knappe croupier die vakkundig 
met de fiches speelde, dacht ik al snel dat 
roulette echt mijn ding was. Rood of zwart, 
hoe moeilijk kon het zijn? Binnen no-time 
was ik door mijn speelgeld heen en ging ik 
naar huis. Toch is de magie van die eerste 
avond me altijd bijgebleven.
Aanleg voor het gokken blijk ik niet te 
hebben, maar ik kom nog steeds graag in 
een casino. Al is het maar om die magische 
sfeer te blijven proeven.
Wil jij zelf een gokje wagen op vakantie? 
Lees op pagina 30 alle tips en trucs voor 
een gezellig avondje uit in het casino! 

Carola van Ingen
Hoofdredacteur magazine #Vakantie!
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2WIE ZOET IS...
Wat Suikerfeest (Id-al-Fitr), Turkije

Wanneer 18 t/m 20 juli 2015

Waar Kusadasi

De uitbundigste gebeurtenis van het Islamitische jaar vier je in 
Turkije! Na dertig dagen zonder eten, drinken, roken of seks 
tussen zonsopkomst en zonsondergang, is de Vastenmaand 
afgelopen. Kusadasi is het hele jaar door al in trek, maar tijdens 
het Suikerfeest wordt de kustplaats overspoeld door mensen uit de 
hele wereld. Het feest duurt meerdere dagen en het motto is ‘zoet 
eten, zoet praten’. Ofwel: baklava en gastvrijheid alom. Logeertip: 
het kleinschalige hotel smartline Lion in Kusadasi.

FOODFIGHT!
Wat La Tomatina, Spanje

Wanneer 26 augustus 2015

Waar Buñol, 38 kilometer ten 

zuiden van Valencia

Eens per jaar verandert het 
pittoreske Buñol (9.000 inwoners) in 
één groot tomatengevecht waarbij 
20.000 mensen zich in de kleine 
straatjes persen en ruim 150.000 
tomaten naar elkaar gooien. 
Het festival begon in 1945 toen 
bezoekers van de markt tomaten 
gooiden naar ratten die aan de 
watermeloenen knaagden. Een 
Spanjaard miste en raakte vol een 
ander, die gooide terug en binnen 

no-time was het tomatenoorlog. 
Een jaar later stonden 

ze er weer. Wil jij 
er dit jaar bij zijn? 

Koop dan op 
tijd een kaartje, 
want er is een 
deelnemerslimiet.

LET ME 
ENTERTAIN 

 YOU!
10 X VOOR OP JE BUCKET LIST

Genieten: van een wijnweekend, rondvaren in een opblaasboot 
of pak ‘m beet gooien met tomaten. Ook al is entertainment nog 

zo’n subjectief begrip, we draaien allemaal wel érgens warm voor. 
Kijk eens over de landsgrenzen en laat je verrassen door het 

overweldigende aanbod.

DANSEN AAN ZEE
Wat Matala Beach Festival, Griekenland

Wanneer 19, 20, 21 juni 2015

Waar Het strand bij de baai Matala, Kreta

‘The night is a starry dome, and they’re playin’ that scratchy rock and roll, Beneath 
the Matala Moon,’ zong Joni Mitchell in de jaren zeventig over het festival in 
‘Carey’. Waan je op Woodstock in de baai die jaarlijks 100.000 bezoekers trekt 
tijdens het Matala Beach Festival. De line-up is nog niet bekend, maar verwacht 
muziek van de sixties tot nu. Vorig jaar stonden er onder andere tribute bands 
van Santana, The Doors, The Beatles, The Police, Muse en Bob Marley op het 
program. En heel hippiesque: de entree is gratis!

9. LorraIne Mondial AIr Balloons, Frankrijk

3
JAZZ IT UP
Wat Malta Jazz Festival, Malta 

Wanneer 16 t/m 19 juli 2015

Waar Valletta

De lange, zwoele avonden en nachten op Malta worden nog fijner tijdens 
het Jazz Festival. Onder de bastions van het zestiende-eeuwse Valletta en 
langs het water van de jachthavens spelen wereldberoemde jazzartiesten 
– zoals in het verleden onder meer John Scofield, Betty Carter en 
Joe Zawinul – drie dagen de sterren van de hemel. Ook leuk voor de 
hobbymuzikant: op het Malta Summer Jazz Camp van het festival werk 
je samen met bekende jazzmuzikanten aan je gitaar, piano, drums of 
saxofoon skills. Iedereen mag meedoen en de workshops zijn gratis!

LET ME ENTERTAIN YOU!
10 X VOOR OP JE BUCKET LIST

4 NECKERMANN MAGAZINE NECKERMANN MAGAZINE 5



8

6BOTEN EN BIER
Wat Kaljakellunta, 

ofwel: ‘Beer Floating’, Finland 

Wanneer 1 augustus 2015

Waar Helsinki, de Vantaa rivier

Prop je opblaasboot maar alvast 
in je koffer... Al sinds 2007 drijven 

’s zomers duizenden mensen in 
een bootje of zelfgemaakt vlot 

over de Vantaa-rivier. Aan boord 
natuurlijk genoeg bier en snacks. 
Speciaal aan dit evenement: er is 

geen organisatie. Via social media 
wordt de datum en startplaats 

bekend gemaakt. En mocht het idee 
van bier en opblaasboten je niet 

aanstaan: met een wijntje aan de 
waterkant is het ook goed toeven in 

het warme Helsinki.

DE DOOD OF DE GLADIOLEN
Wat Il Palio di Siena, Italië 

Wanneer 2 juli 2015 (Palio di Provenzano) 

en 16 augustus (Palio dell’Assunta) 

Waar Het centrum van het Toscaanse Siena

Op het prachtige plein van Siena wordt elk jaar 
een historische paardenrace gehouden. Zeventien 
verschillende contrade (wijken) gaan de strijd met 
elkaar aan. Overal in de stad zie je optochten met 
mythologische dieren, panters, adelaars, wolven, 
die de wijken vertegenwoordigen. Uiteindelijk 
strijden er tien ruiters om de eer van de stad. En 
nee, dat is niet voor de toeristen. Het evenement 
is hier zó belangrijk dat zelfs de finale van het EK-
voetbal – die gelijktijdig plaatsvond – niet op grote 
schermen werd uitgezonden. Italië ten top.

WIJNFESTIJN
Wat Wijnfestival Rethymnon, Griekenland

Wanneer 1 t/m 7 juli 2015

Waar Rethymnon, Kreta

Denk je bij wijn aan Frankrijk, Italië of Zuid-Afrika? 
Guess what: een van de leukste en grootste wijnfestivals 
van Europa vind je in Griekenland, op Kreta om precies 
te zijn. Onder de bomen van het Municipal Park kun je 

de lokale Douloufakis en Dourakis proeven, maar – met 
fijne live muziek op de achtergrond – ook Cabernets en 

Chardonnay’s. De entree is zeven euro en daarvoor drink 
je zoveel lokale wijn als je wilt. 

THEATERMAKER
Wat Fringe, Schotland 

Wanneer 7 t/m 31 augustus 2015

Waar Edinburgh

Drama, komedie, muziek, musicals, opera, dans, mime of 
kindertheater; You name it, en het staat op Edinburgh Fringe, 
het grootste kunstfestival ter wereld. In drie weken worden er 
49.497 voorstellingen van 3.193 shows gegeven op 299 locaties. 
Het enige wat de organisatie doet is een programmaboekje 
maken en kaartjes verkopen. Iedereen mag dus optreden – er zijn 
geen eisen – en daardoor struikel je op iedere straathoek over 
podiumkunsten. Ontdek het zelf!

IN DRIE WEKEN WORDEN ER 

49.497 VOORSTELLINGEN GEGEVEN 
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7 9 10EEN BEHOUDEN VAART
Wat Fiesta Nuestra Señora del Carmen, 

Spanje

Wanneer Vanaf 16 juli 2015

Waar Lanzarote

Hoe zorg je ervoor dat 
je vissersbootje weer 
en wind doorstaat? 

Simpel: op Lanzarote 
organiseren ze een 
feestdag om de 
beschermheilige van 
de vissers te eren. 
Dorpjes als Teguise, 
Tias, Yaiza en Caleta 
de Sebo veranderen in 

een grote bloemenzee, 
terwijl Mariabeelden vanuit de 

kerken naar de felgekleurde, versierde 
vissersboten worden gedragen. Wat 
volgt is een tocht langs de kust en een 
feestweek vol muziek en lekker eten. 
Behalve vissersboten varen er ook een 
hoop andere boten mee, dus vraag 
een local of je mee mag voor een 
once-in-a-lifetime-experience! 
Logeertip: Aparthotel THB Flora in 
Puerto del Carmen.

UP!
Wat Lorraine Mondial Air Balloons, Frankrijk

Wanneer 24 juli t/m 2 augustus 2015

Waar Chambley Planet’Air, Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Romantisch met z’n tweetjes in een luchtballon? Doe het in de 
Lorraine! Daar vind je eens in de twee jaar vlakbij Metz het 

grootste ballonfestival van Europa. Jaarlijks doen er zo’n duizend 
ballonvaarders mee en iedere dag varen er een paar honderd uit. 

Het beeld van al die bontgekleurde, gekke luchtballonnen bij 
elkaar is adembenemend. Ook verschillende Nederlandse teams 

doen mee. Niet vergeten om van tevoren te reserven. 

MUNICIPAL PARK
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De weg dwars over het Tunesische Chott el Djerid, 
een zoutmeer met een oppervlakte van zo’n 
vijfduizend vierkante meter, is schier eindeloos. 
Een dor, uitgestrekt niets. Toch ligt midden in dit 
niets een pareltje uit de Hollywoodgeschiedenis: 
‘Lars Homestead’. Een klein huisje midden in de 
woestenij, waar je in het eerste deel van Star Wars 
kennismaakt met held Luke Skywalker. In Tunesië 
vonden de bedenkers van de populaire filmreeks 
namelijk het ideale decor voor hun planeet 
Tatooine.
Het is bijna veertig jaar geleden dat de eerste Star 
Wars-film uitkwam, maar Lars Homestead – een 
tikkeltje verweerd – bestaat nog steeds. Net als 
tal van andere Star Wars-filmlocaties is het een 
magneet voor liefhebbers en nieuwsgierige mensen. 
En daar staat het ruimtesprookje niet alleen in; 
overal ter wereld worden filmlocaties gekoesterd 
door locals en drukbezocht door toeristen. Want 
wat is er leuker dan je op vakantie heel even een 
ware filmheld wanen?

Mamma mia!
Vier je je zomervakantie in Griekenland en is 
eilandhoppen je ding, breng dan een bezoekje 
aan Skopelos. Het kleine eilandje is een belangrijk 
decor van de Abba-ode Mamma Mia!. Bijvoorbeeld 
het strand waar Christine Baranski opgetogen de 
Abba-classic ‘Does Your Mother Know’ zingt. Of 
de Agios Ioannis Chapel, een klein kerkje bovenop 
een rots in zee, van waaruit Meryl Streep ‘The 
Winner Takes It All’ voor haar rekening neemt.
Een heel eind verderop, in Marokko, waan je jezelf 
in Sex and the City 2. In Marrakech kun je à la 
hoofdpersonage Carrie Bradshaw een rondje door 
de medina doen, de oude ommuurde binnenstad. 
Of je bezoekt het authentieke Amanjena Hotel, 
waar de vier New Yorkse luxepoezen in de film 
verblijven. Al gaat het gerucht dat de cast stiekem 
in het La Mamounia Hotel verbleef. Je raadt het al, 
een vijfsterrentoko.

NET ALS 
IN DE FILM
Luke Skywalker in je eigen Star Wars, Frodo 
Baggins in je persoonlijke The Lord of the Rings of 
Carrie Bradshaw in je privéversie van Sex and the 
City. Soms is het te gek om je even de ster uit je 
favoriete film te wanen. Hebben wij nieuws voor 
jou, dat kan! Verborgen filmlocaties van de grootste 
blockbusters liggen dichterbij dan je denkt.

STAR WARS Tunesië, Ksar Hadada

STAR WARS Tunesië, Chott El Jerid

MAMMA MIA! Skopelos, Agios Ioannis Chapel

‘De man in het pak van de glimmende gouden 
‘protocoldroid’ C3PO moest om het kwartier aan 
het zuurstof vanwege de hitte in zijn pak’

DE VERBORGEN FILMLOCATIES
NET ALS IN DE FILM

NECKERMANN MAGAZINE 9



SEX AND THE CITY 2 Marrakech, Merzouga

THE LORD OF THE RINGS Lanzarote, Timanfaya

MAY THE 
FORCE BE 
WITH YOU
Ben je in Tunesië en wil je de 
volledige Star Wars-ervaring, 
dan zijn dit de mooiste 
highlights:

NEFTA
CHOTT EL JERID
MATMATA
KSAR HADADA
TATAOUINE

OOK 
ZIN IN 
VAKANTIE?
Dit zijn onze aanraders!

SUNCONNECT 
DJERBA AQUA RESORT

Tunesië
Djerba, Djerba

  Rustige ligging aan privéstrand
  Gave activiteiten georganiseerd 

door de ConnectScout

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

Turkije
Lycische Kust, Marmaris

  Mooie ligging aan zee, in een 
groene omgeving

  Inclusief tennis, squash, waterfietsen, 
minigolf en aquapark

SUNCONNECT HD BEACH RESORT 

Spanje
Lanzarote, Costa Teguise

 Gerenoveerd resort direct aan het strand
  Veel sportfaciliteiten en uitgebreid 

wellnesscenter

SUNCONNECT OSTRIA BEACH

Griekenland
Kreta, Ierapetra

  Luxe hotel met ruime familiekamers
  Uitgebreid animatieprogramma voor 

alle leeftijden

Land van de Hobbits
Voor de meest fabelachtige filmbestemming moet 
je het vliegtuig pakken naar de andere kant van de 
wereld. Regisseur Peter Jackson vond in Nieuw-
Zeeland de ultieme locatie voor zijn vertolking van 
The Lord of the Rings. Zo liet hij op een boerderij in 
de buurt van het dorpje Matamata in het noorden 
van het eiland een volledig Hobbit-dorp bouwen 
dat bestaat uit kleine, knusse huisjes in de heuvels 
met ronde deuren in plaats van rechthoekige. De 
naam van het dorpje: Hobbitstee.
De filmset is liefst 5,5 hectare groot en is inmiddels 
verworden tot een heuse toeristische attractie. Om 
die reden worden er dagelijks tours van zeker twee 
uur gegeven door het dorpje. Dichterbij Nederland 
schijn je overigens ook een filmset van The Lord 
of the Rings te kunnen vinden. Het maanachtige 
landschap van het nationale park Timanfaya op 
Lanzarote zou dienst hebben gedaan als Mordor, 
het gebied waar de kwade heerser Sauron huist, 
al wordt dit door locals op Lanzarote nog altijd 
ontkend.

Terug naar Star Wars in Tunesië, want daar 
bestaat ook een dorp met ondergrondse woningen, 
dat bovendien bijna dezelfde naam draagt als het 
Nieuw-Zeelandse dorp: Matmata. Hier kun je de 
ultieme Star Wars-ervaring krijgen. In Hotel Sidi 
Driss, dat bestaat uit enorme gaten in de grond die 
door ondergrondse tunnels met elkaar verbonden 
zijn, is het alsof de tijd stil is blijven staan na de 
opnames van Star Wars. Het hoogtepunt: dineren 
op dezelfde plek als Luke Skywalker veertig 
jaar eerder. Alleen de beroemde blauwe melk 
ontbreekt. 

Die sterallures – want dat zijn het – staan nogal 
haaks op hoe het er vier decennia terug aan toe 
ging in de Tunesische woestijn. Het stof was de 
ergste vijand voor de crew die er het – destijds nog 
low budget – Star Wars probeerde te maken. De 
wieltjes van de op afstand bestuurbare eigenwijze 
robot R2D2 liepen om de haverklap vast en 
de man in het pak van de glimmende gouden 
‘protocoldroid’ C3PO moest om het kwartier aan 
het zuurstof vanwege de hitte in zijn pak.
Eerlijk is eerlijk, ook Carrie Bradshaw en consorten 
hebben moeten afzien. Zij trokken per 4X4 en 
kameel de Sahara in. En niet een klein stukje, maar 
een flink eind. Vlakbij het kleine dorpje Merzouga, 
zo’n 550 kilometer van Marrakech, werden alle 
woestijnscènes opgenomen. Kom er maar eens 
om, op je Louboutins. Gelukkig kun jij, als je de 
trip in stijl herbeleeft, gewoon je bergschoenen 
onderbinden. Wel zo comfy.

‘Peter Jackson liet een 
volledig Hobbit-dorp 
bouwen dat bestaat uit 
kleine, knusse huisjes 
in de heuvels met 
ronde deuren’

SEX AND THE CITY 2 Marrakech, Medina

OVER DE GRENS
Als de budgetten eindeloos zijn, zoals in 
Hollywood nogal eens het geval is, kun je de hele 
wereld over om de perfecte filmlocatie te vinden. 
Hoewel de portemonnees van Nederlandse 
regisseurs lang niet zo goed gevuld zijn, gaan 
ook zij graag over de grens. Bijvoorbeeld in 
deze gevallen:

  Ventoux (2015), België en de Franse Provence. 
Vier vrienden beklimmen op hun racefiets de 
Mont Ventoux, zoals ze dat dertig jaar eerder 
ook al deden. 

  Kenau (2014), Hongarije en België. Een biopic 
over Kenau, een vrouw die besluit met een 
vrouwenleger in opstand te komen tegen het 
Spaanse leger.

  Toscaanse Bruiloft (2014), Toscane. Een vrouw 
runt samen met haar ouders een trouwlocatie 
in Toscane. Perfect voor de mooiste dag van je 
leven. Zo perfect, dat sommigen hem twee keer 
beleven. Met een ander.

  Verliefd op Ibiza (2013), Ibiza. Elf mensen, 
vier verhaallijnen, één eiland. En feest, heel 
veel feest.

  Bride Flight (2008), Nieuw-Zeeland. Een 
vliegtuig vol vrouwen die emigreren om te gaan 
trouwen in Nieuw-Zeeland. En één man die in 
het leven van drie vrouwen een grote rol blijft 
spelen.

  Volle Maan (2002), Mallorca. Zes 
schoolverlaters gaan tijdens een zeiltocht 
naar een geheime Full Moon Party waar 
belangrijke beslissingen gemaakt worden.

  Costa! (2001), Salou. Twee zussen gaan op 
vakantie naar Spanje, eentje wordt verliefd. De 
ander vindt dat maar niks.
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VERNUFTIG 
VERMA AK

De hele dag in je strandstoel bruin bakken 
terwijl je aan exotische cocktails slurpt, kan 

zomaar jouw ideaalplaatje van de perfecte reis 
zijn. Maar een beetje entertainment op zijn tijd 
kan geen kwaad toch? Heb je al eens aan deze 

handigheidjes gedacht?

VERNUFTIG VERMAAK
BE SMART

Edgy smartphone
Leuk, zo’n vernieuwde en 
superinnovatieve app van Google 
Translate, maar wel zo handig wanneer 
je ook een goedwerkend apparaat 
hebt om de toepassing mee te kunnen 
gebruiken. De Samsung S6 Edge is 
een baanbrekende smartphone die 
uitermate geschikt is voor dit klusje. 
De telefoon beschikt als eerste 
telefoon ter wereld over een scherm 
dat een hoekje omgaat. Letterlijk! Wij 
raden je aan deze nieuwe ruimte te 
gebruiken voor je Translate-app, 
heb je ‘m altijd binnen handbereik. 
samsung.com, € 849

Bewaarexemplaar
Ben jij er ook zo een die 

het liefst ieder bonnetje 
van iedere kop koffie die je op 

vakantie drinkt bewaart als aandenken? 
In Mijn Creatieve Bewaarboek kun je die 

gewoonte al tijdens je reis nut geven. Hierin bundel 
je namelijk alle kleine souvenirs en herinneringen, 
van metrokaartjes tot de titel van dat ene liedje dat de 
héle zomer grijsgedraaid werd in de lokale kroeg.
Cosmox.nl, € 12,50

NO HABLO 
ESPAÑOL

De nummer één ergernis in 
het buitenland: jezelf niet 

verstaanbaar kunnen maken. 
Sta je weer, in een winkel 

met een enorme rij achter je, 
paniekerig met je handen te 

gebaren naar de medewerker 
aan de andere kant van de 

toonbank. Dat hoeft niet meer 
dankzij Googles vernieuwde 

Translate-app. Zo kun je met je 
vinger een woord op je scherm 
schrijven en dat laten vertalen, 
maar je kunt ook je camera op 

de tekst richten. Deze tekst 
wordt real-time op je schermpje 

vertaald.
Gratis verkrijgbaar in de Play 

Store en AppStore

LET THE MUSIC PLAY ON!
Zonder muziek geen vakantie. Juist omdat 

muziek je altijd zo spot on en snel in de 

goede stemming weet te brengen, hebben 

we speciaal ter voorbereiding op jouw 

vakantie een reismuzieklijstje samengesteld. 

Verwacht een mix van oud én nieuw. Welk 

nummer er op één staat kunnen we alvast 

verklappen: ‘Don’t Stop Me Now’ van Queen!

BEAM ME UP!
Hoe fijn is het om – zelfs tijdens je vakantie – even een filmpje naar 
keuze te kunnen kijken. Op groot scherm. Het Nederlandse Beam 
Labs komt met een beamer die van iedere schemerlamp een projector 
maakt. Hij is namelijk net als een lamp uitgerust met een fitting. 
Je verbindt hem met je smartphone en hij werkt met iedere app. 
Je kunt dus niet alleen video’s kijken op je muur, maar ook de krant 
lezen of gamen.
Beamlabsinc.com, € 350

TWEE VLIEGEN 
IN ÉÉN KLIK

Als je met z’n tweeën op vakantie 
bent, dan is het niet altijd makkelijk 

om samen op de foto te gaan. 
Misschien is de app TwoCam het 

proberen waard. De app maakt bijna 
tegelijkertijd twee foto’s: eentje 

met de camera aan de voorkant van 
je iPhone en eentje met de camera 
aan de achterkant. De app zet deze 
foto’s naast elkaar. Zo heb je altijd 

een foto waar zowel de maker als het 
onderwerp op staat.

Verkrijgbaar in de AppStore, € 0,99

Stadsgids 2.0
Het grootste euvel van de ouderwetse cityguide: 

je hebt ‘m nog niet afgerekend of de informatie die 
er in staat is gedateerd. Dat probleem kunnen we 

dankzij Petite Passport naar de geschiedenisboeken 
verwijzen. Reisjournaliste en blogger Pauline Egge 
biedt via haar website online stadsgidsen aan die 

continu geüpdatet worden. Hoe handig, als je lekker in 
bijvoorbeeld Barcelona gaat citytrippen!

Petitepassport.com, € 14,99

GET SMART

HEETLOPEN
Even een flink stuk rennen 
tijdens je vakantie voelt altijd 
anders dan wanneer je het thuis 
doet. Al kunnen de – hopelijk – 
meer gunstige temperaturen wel 
een blokkade opwerpen. Asics 
komt daarom met een speciale 
sportkledinglijn gemaakt van 
extreem luchtdoorlatende en 
zweet afvoerende materialen. 
Zo kan je lichaam zijn warmte 
sneller kwijt en hou jij je hoofd 
tijdens het hardlopen koel.
Asics.nl

SPECIAAL 
VOOR JOU EEN 

REISMUZIEKLIJSTJE

HOE HANDIG! 
ONLINE STADGIDSEN 

DIE CONTINU GEÜPDATET 
WORDEN
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5 VRAGEN OVER…

TURKIJE
Natuurlijk, je kunt ook een moskee bezoeken of 

genieten van de Turkse keuken in Nederland. Maar dat is 
in Turkije toch veel leuker? En daarbij: het land 

heeft nog zoveel meer te bieden!

1 Is het in Turkije alleen maar all inclusive 
wat de klok slaat?
Je hebt gelijk hoor, er zijn veel all inclusive-

resorts in Turkije te vinden, maar er zijn ook veel 
appartementen. Turkije biedt eigenlijk alles. Inclusief 
honderden restaurants waar je van de lokale keuken 
kunt smullen, mocht je geen zin hebben om zelf te 
koken in je appartementje. Je kunt je lol op, want de 
Turkse cuisine is de meest veelzijdige van de wereld. 
Ja echt, ze hebben meer dan Turkse pizza of broodjes 
kebab! Ze eten niet, zoals de gemiddelde Nederlander, 
drie hoofdmaaltijden per dag, maar juist allemaal kleine 
hapjes: mezze, te vergelijken met tapas. Als hoofdgerecht 
wordt er veel lamsvlees gegeten en tijdens het nagerecht 
kun je testen of het glazuur van je tanden nog werkt, als 
je de superzoete baklava eet. Lekker!

2 Kun je jezelf er alleen maar aan het 
strand vermaken?
Natuurlijk niet! Turkije biedt alles wat 

je je maar kunt wensen op het gebied van kunst 
en cultuur. Bewonder bijvoorbeeld de ruïnes van 
Efeze, de Romeinse stad Aspendos bij Antalya, 
het middeleeuwse kasteel van Bodrum of trek het 
achterland in voor prachtige natuur. Ook ‘s avonds

valt er genoeg te beleven, want overal in de resorts 
vind je professioneel entertainment. De dansers, 
acteurs en zangers in de shows hebben vaak 
het conservatorium of balletschool gedaan en 
entertainment wordt hier héél serieus genomen. 
Daardoor is het vaak stukken beter dan in andere 
landen. Een aanrader is hotel Ali Bey Club in Side, 
deze heeft een geweldig animatieteam. En als bonus 
leren ze jou met liefde ook een paar pasjes of noten.

3 Kun je er als blonde Hollandse veilig 
over straat? Of worden vrouwen lastig 
gevallen?

Geen nood, als vrouw zijnde word je echt niet op iedere 
straathoek lastiggevallen of verkocht voor tien geiten. 
Je kunt er prima in je korte broekje of tanktop over 
straat. Op het platte land in het oosten wordt dit niet 
gewaardeerd, maar in de grote steden en badplaatsen 
zijn ze een stuk minder conservatief. Ook komen in 
internationale lijstjes met de meest onveilige steden 
ter wereld, zoals die van Business Insider, geen Turkse 
bestemmingen voor. Wat betreft de onrust die begin dit 
jaar veel in het nieuws is geweest: badplaats Izmir ligt zo’n 
1150 kilometer van de grens met Syrië, ter vergelijking: 
dat is nog verder dan van Amsterdam naar Warschau.

TURKIJE
5 VRAGEN OVER...

‘DE DANSERS, ACTEURS EN ZANGERS 
IN DE SHOWS HEBBEN VAAK HET 

CONSERVATORIUM OF DE 
BALLETSCHOOL GEDAAN’

‘JA ECHT, ZE HEBBEN HIER MEER 
DAN TURKSE PIZZA OF BROODJES KEBAB!’

Professionele animatie bij de hotels van Ali Bey Ali Bey Club in Side

Bodrum

Izmir
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4 Hoeveel Guccy, Dolci & Gabbana, 
Abibas en Channel mag je meenemen 
naar Nederland?

In Turkije kun je je hart ophalen wat shoppen betreft: 
nieuwe schoenen of leren jas? Check, aan leer geen 
tekort. Namaak merkkleding? Je vindt het er allemaal 
in overvloed. Niet gek dus dat de Nederlander massaal 
inslaat tijdens zijn vakantie in Turkije. Maar aangezien je 
de douane niet wilt spekken met een nieuwe tas of heerlijk 
geurtje: houd je aan de regels! Zolang je niet meer dan drie 
nephorloges, shirts, dvd’s of maximaal 250 ml nepparfum 
voor eigen gebruik meeneemt, is er niks aan de hand. En 
een tip voor het shoppen: klinkt het te mooi om waar te 
zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. 

5 Is het geloof overal aanwezig?
Nee hoor. Het klopt dat bijna iedereen 
er moslim is, maar Turkije is verre van 

fundamentalistisch en het geloof en de staat zijn van 
elkaar gescheiden. Een bezoekje aan de moskee móét op je 
bucket list staan om de Turken een beetje te leren kennen. 
Pas je wel even aan de gewoonten aan: vrouwen dragen 
een hoofddoek, hun armen en schouders zijn bedekt, en 
laat dat superkorte broekje vandaag ook maar even in 
de kast. Oh, en vergeet natuurlijk niet je schoenen uit te 
trekken! Op toeristische plekken zijn de meeste moskees 
vrij toegankelijk. Is er een gebed aan de gang? Kom dan 
later terug. 

OOK 
ZIN IN 
TURKIJE?
Dit zijn onze aanraders!

SMARTLINE KAPTAN

Turkije
Turkse Rivièra, Alanya

  Kleinschalig hotel 
in centrum Alanya

  Dineren met panoramisch 
uitzicht over zee

OTIUM ECO CLUB SIDE

Turkije
Turkse Rivièra, Side

  Ecologisch bewust gebouwd 
vakantieparadijs

  Gelegen in een mooie groene tuin

SENTIDO PERISSIA (MANAGED BY PALOMA)

Turkije
Turkse Rivièra, Side

  Geniet van biologische groenten, 
fruit en wijn

 Prachtig uitzicht over zee

SUNCONNECT EFTALIA MARIN

Turkije
Turkse Rivièra, Alanya

  Leuke barretjes in het zwembad 
en aan het strand

  Groot aquapark met spectaculaire glijbanen

WIST JE DAT…

  Tulpen komen officieel uit Turkije, en niet 

uit Nederland

  Het woord ‘Turk’ betekent sterk

  Ieder jaar komen er ruim 12 miljoen 

toeristen naar Turkije

  Antalya is ongeveer vier uur vliegen 

vanaf Amsterdam

  Sinterklaas komt helemaal niet uit Spanje, 

maar uit Turkije. Hij is in Demre geboren

  Het land is 783.562 km2 groot, ongeveer 

19 keer zo groot als Nederland

  Voor je vakantie in Turkije heb je een 

visum nodig. Dit vraag je gemakkelijk aan 

op neckermann-vakantieservice.nl

‘Als vrouw zijnde word je echt 
niet op iedere straathoek 
verkocht voor tien geiten’

Izmir

Kijk op neckermann.nl/vakantie-turkije als je de antwoorden wil 
weten op vraag 6 tot en met 10!
6. Wat is een Turks oog? 9. Kun je als toerist naar een hamam? 
7. Moet je Turks spreken? 10. Komen er alleen Russen in Turkije?
8. Kan ik zelf een auto huren
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‘IK DENK DAT WE DE 
KOMENDE DAGEN EEN 

LUXEPROBLEEM HEBBEN: 
STRAND OF ZWEMBAD?’

Het zwembad van Kipriotis Village

9.10 uur
Vakantie! Zon, zee, strand en een heerlijk hotel aan 
de oostkust van het Griekse Kos. Bepakt, bezakt 
en redelijk bezweet komen we in ons winterse 
kloffie (thuis was het koud!) aan bij Kipriotis 
Village. We worden direct ontvangen door de 
vriendelijke host die ons een supersnelle tour geeft. 
Zij vertelt honderduit over de talloze dingen die 
we hier kunnen doen. Ook aan de kids is gedacht. 
Ze zijn gevlogen zodra ze de Xbox Kinect in de 
animatieruimte van het hotel zien staan. Fijn, 
kunnen wij even rustig rondkijken.

10.00 uur
Koffers uitpakken? Dat komt later wel! Hop, snel 
onze bikini’s en zwembroeken aan en off to the 
beach. Want hé, na een jaar hard werken is dit 
alles wat we willen. Het hotel ligt pal naast het 
strand, dus ik denk dat we de komende dagen een 
luxeprobleem hebben: strand of zwembad? We 
worden direct getrakteerd op een prachtig uitzicht 
op de Egeïsche Zee en al snel sukkel ik in slaap 
onder de parasol. Tja, het was vroeg vanochtend en 
stressen!

12.30 uur
We zijn lekker aan het lunchen op het heerlijke 
terras van het hotel als er twee mascottes naar ons 
tafeltje komen. De kinderen kijken mij als eerste 
aan. “Wie zijn deze dansende giraffe en beer?” zie 
ik ze denken. Natuurlijk wist ik goed wie dit waren: 
Lollo & Bernie van de Kids Club die er in de zomer 
is! Mees geneert zich dood als zijn moeder en zusje 
mee beginnen te dansen. Uiteindelijk gaat hij toch 
overstag en doet hij ook mee. Kijk, hiervoor heb 
ik een familieresort uitgekozen. Het zorgt meteen 
voor veel gezelligheid en saamhorigheid.

Het vakantiedagboek: iedere dag iets schrijven en 
dan jaren later tijdens het teruglezen spontaan weer 
verliefd worden op dat kleine restaurantje in Italië of 

je jeugdvriendje aan de Turkse Rivièra. Voor #Vakantie! 
schreef Lisa over de eerste vakantiedag op Kos met haar 

man Mark en twee kinderen (Mees, 10 en Denise, 8).

VAKANTIEMAN, 
gezellig hè?

24 UUR OP KOS
VAKANTIEMAN, GEZELLIG HÈ?

12.30 UUR - LOLLO & BERNIE

10.00 UUR - OFF TO THE BEACH
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OOK ZIN 
IN KOS?
Dit zijn onze aanraders!

KIPRIOTIS VILLAGE

Griekenland
Kos, Psalidi

  Direct aan het strand gelegen
  Kinderen spelen met hun 

vriendjes Lollo en Bernie in 
de Kids Club

SUNCONNECT KIPRIOTIS 
AQUALAND

Griekenland
Kos, Psalidi

  Waterpark met 6 glijbanen
  Spectaculair uitzicht over de baai 

en zee

SMARTLINE PHILIPPION

Griekenland
Kos, Kos-Stad

  Centrale ligging aan 
de boulevard van Kos-Stad

  Voordelig genieten zonder poespas

SMARTLINE MORE 
MENI COSMOPOLITAN

Griekenland
Kos, Tigaki

 Tegenover prachtig zandstrand
  In het centrum van Tigaki

13.30 uur
De kinderen kunnen écht niet langer wachten: 

ze móéten de glijbanen van Aqualand, dat naast 
Kipriotis Village ligt, ontdekken. “Wedstrijdje 

doen?” roept Mees naar zijn zusje als we klaar zijn 
met eten. En ja, dat moet mama natuurlijk timen 

met de stopwatch op haar telefoon. Ik plof neer aan 
de ConnectBar bij het zwembad en stuur via de wifi 
de eerste vakantiefoto door naar mijn moeder. Om 

er vervolgens ook nog een jaloersmakend plaatje 
van mijn cocktail achteraan te gooien. Haha, ik 

moest het toch laten weten als we in het resort 
waren? Ik heb mijn oplader op de hotelkamer laten 

liggen, maar hoera: de aardige meneer in de bar 
heeft er eentje voor me. 

15.00 uur
Tijd voor wat activiteit! De host vertelde 

vanochtend over de workshops die worden gegeven 
bij Kipriotis Village. En dus op de planning: tzatziki 

maken. Man, ik dacht dat dat alleen komkommer 
met yoghurt was! Daar komt toch meer bij kijken. 

Wat fijn om even met andere Nederlanders te 
kletsen en quality time met Marco te hebben zonder 

de kinderen. Die zijn nu namelijk Lollo & Bernie’s 
verjaardag aan het vieren in de Kids Club.

18.30 uur
Tijd voor het avondeten. De keuze op het resort 

is reuze. De vraag: gaan we naar het Italiaanse 
restaurant, het Griekse restaurant óf kiezen we 

voor een Ilios barbecue? Het antwoord is als het 
aan Marco ligt simpel, de barbecue natuurlijk! We 

eten de lekkerste Griekse vleesgerechten met  – 
daar is ‘ie weer  – tzatziki. En hoe lief: even later 

komt onze host nog langs om te vragen of we een 
fijne dag hebben gehad. 

20.00 uur
Na het eten besluiten we te blijven hangen voor 
het optreden, er is hier namelijk iedere dag een 

show, livemuziek of Griekse avond. Geen idee 
wat dat inhoudt, maar we gaan het ontdekken! 

Mees en Denise zijn in de mini-disco met Lollo 
en Bernie aan het dansen. Er is Nederlandse 
begeleiding bij, dus dat is super voor hen én 

voor ons. Jammer dat ze nog zo jong zijn, want 
blijkbaar wordt er voor tieners ’s avonds een 

spannend spel op het strand georganiseerd door 
de teens animator van Neckermann.

21.10 uur
Time flies when you’re having fun, tijd om die twee 
kleintjes naar bed te brengen. We zijn vandaag zo 
veel buiten geweest dat onze koffers nog steeds niet 
zijn uitgepakt. Dus dat doe ik eerst nog maar even. 
Marco en ik maken nog een wandeling – het weer 
is zo lekker op dit tijdstip! – en besluiten daarna 
te relaxen in onze superruime hotelkamer met 
zitgedeelte.

23.00 uur
Marco zit verzonken in boek (en stiekem op z’n 
telefoon zijn werkmail te checken, want: wifi) en 
ik schrijf in mijn vakantiedagboek. Eerst even 
plannen maken voor morgen. Wat zullen we doen? 
Een fietstocht naar Kos-stad, een photowalk langs 
alle fotogenieke plekjes in de buurt, shoppen in 
de winkeltjes die ik vanmiddag zag, misschien 
even sporten in de ochtend of naar het uitgebreide 
wellnesscenter? Of toch eindelijk mijn duikbrevet 
halen? En misschien wil Denise wel de KidsYoga 
in SunConnect Kipriotis Aqualand proberen? We 
kunnen ook altijd nog lekker gaan zwemmen in 
zee of de zwembaden. Wat nou strandvakantie? 
Strandvakantie 2.0 zullen ze bedoelen! 

‘EEN FIETSTOCHT NAAR KOS-STAD, EEN 
PHOTOWALK LANGS ALLE FOTOGENIEKE 

PLEKJES IN DE BUURT OF NAAR HET 
UITGEBREIDE WELLNESSCENTER?’

15.00 UUR - TZATZIKI MAKEN

18.30 UUR - BARBECUE!

21.10 UUR - NOG EVEN EEN STRANDWANDELING

KOS-STAD
13.30 UUR - COCKTAILTIME

Meer blogs lezen? Kijk op blog.neckermann.nl
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‘IK BEN ECHT EEN 
VLIEGPRO!’

Strandhangen is hartstikke fijn, maar ex-Miss Universe, ondernemer 
en lifestyledeskundige Kim Kötter (32) vindt ook dat een beetje 

cultuursnuiven tijdens haar vakantie niet mag ontbreken. 
En ook al werkt ze in de modellenwereld, vakantiebestemmingen 

verkent ze niet op stiletto’s. ‘Met hakken van twaalf centimeter door 
het zand ploegen? Mij niet gezien!’

WANNEER MAAKTE JE JE EERSTE 
VLIEGUREN? “Ik was een jaar of zes en ging 
met mijn ouders naar Mallorca. Het jaar ervoor 
waren mijn ouders al met zijn tweeën naar 
Mallorca gevlogen om te kijken of het wel veilig 
genoeg was om met de kindjes te gaan. Het was 
natuurlijk ook best spannend, dat vliegen. Ik had 
best snel last van mijn oren en het was afwachten 
hoe dat zou gaan. Ik kan me de outfits van de 
lieve Martinair-stewardessen goed herinneren, 
ik wilde zelf ook meteen stewardess worden.”

IS VLIEGEN JOUW DING? “Ik vlieg ont zettend 
veel voor mijn werk en heb er totaal geen problemen 
mee. Voor mij liever een lange vlucht 
dan een korte. Nog voor het vliegtuig 
is opgestegen, duik ik in het menu om 
te kijken wat voor eten er komt. Omdat 
ik zo vaak vlieg, weet ik inmiddels wel 
wat ik mee moet nemen aan boord. 
Tandenborstel, crèmepje tegen droge 
handen, joggingbroek, extra sokken. Ik 
draag altijd laagjes tegen de kou. Je kunt 
altijd nog iets uittrekken. Ja, ik ben echt een vliegpro!”
 
WAT ONTBREEKT ER NIET IN JOUW 
KOFFER? “Als ik naar een ander land ga, vind 
ik het fijn als ik een nieuwe toilettas heb, gevuld 
met schone en nieuwe spullen. Op vakantie wil ik 

rust en een nette, frisse toilettas helpt daarbij. 
Een raar ritueel eigenlijk, haha! Weet je wat het 
gekke is? Ik pak de koffer van mijn vriend Jaap 
(Reesema, red.) altijd heel gestructureerd in, en 
veel te vol. Maar voor mezelf vergeet ik altijd 
van alles. Ik heb áltijd te weinig bij me. Maar dan 
heb ik wel een excuus om te gaan shoppen.”

PLAK JE WEL EENS EEN VAKANTIE AAN 
JE WERKTRIP VAST? “Ik kom door mijn werk 
op allerlei plekken. Van het mooie Oostenrijk 
en zonnig Ibiza tot het ruige Malta. Als het 
even kan, probeer ik daar wat langer te blijven 
om de omgeving te verkennen. Kan ik mooi 

weer afvinken van mijn lijstje!”

ENTERTAINMENT IS VOOR MIJ... 
“Boeken lezen. Ik vind het heerlijk 
om op Schiphol boeken uit te zoeken. 
Hoe dikker, hoe beter en het liefst 
meteen een stuk of vijf. Ik ben een 
snelle lezer, dus die gaan allemaal 
uit voor de vakantie voorbij is. Ik hou 

vooral van thrillers en oorlogsromans. Zonder 
dollen, ik denk dat ik iedere oorlogsroman zo 
ongeveer heb gelezen. Die boekenverslaving 
levert wel iedere reis weer problemen op, 
want ze moeten ook weer mee naar huis. 
Mijn bagage is dus standaard te zwaar.”

KIM KÖTTER
INTERVIEW

‘Ik ben van 
huis uit best 
verwend qua 

vakanties’
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KIM KÖTTER
Kim Kötter (Losser, 27 juli 1982) is ondernemer en presentatrice. Ze groeide op in Twente, maar was niet 

van plan daar lang te blijven plakken. Ze moest haar studie beleids- en organisatiewetenschappen aan 

de Universiteit van Tilburg noodgedwongen stopzetten omdat ze gekroond werd tot Miss Universe. Niet 

veel later mocht ze als Miss Universe Nederland deelnemen aan de Miss Universe-verkiezing in Puerto 

Rico. Winnen deed ze niet, maar na deze ervaring besloot de gedreven dame een modellenbureau op te 

richten. Sinds 2009 organiseert ze ook nog eens de Miss Nederland en Miss Duitsland-verkiezingen.

ZET JE DE BLOEMETJES BUITEN OP 
VAKANTIE? “Jaap en ik zijn op vakantie 
niet echt feestbeesten. Als wij samen door 
Indonesië trekken, bezoeken we liever prachtige 
rijstvelden, waar we bijvoorbeeld de nacht 
doorbrengen op matjes op de grond. Maar als ik 
voor een Miss Universe- of Miss Worldverkiezing 
op reis ben, dan horen daar wel feestjes en 
clubbezoekjes bij. Die pak ik allemaal mee.”

IK GA OP VAKANTIE EN NEEM MEE... 
“Praktische schoenen waar je goed op kunt lopen. 
Wij pakken vaak de scooter als we op vakantie zijn, 
om de omgeving te kunnen verkennen en op de 
plekken te komen die niet zo toeristisch zijn. Als 
ik voor mijn werk moet presenteren of naar een 
première moet zie ik er verzorgd uit, maar op zulke 
dagen laat ik mijn hakken lekker thuis. Met twaalf 
centimeter door het zand ploegen, mij niet gezien.”

WAT VIND JIJ ONMISBAAR OP VAKANTIE? 
“Een goede combinatie van relaxen op het strand 
en kennismaken met andere culturen. Ik ben van 
huis uit best verwend qua vakanties. Als ik met 
mijn ouders drie weken naar Costa Rica – oprecht 

het mooiste plekje op aarde – ging, dan bezochten 
we niet alleen mooie hotels en te gekke stranden, 
maar ook de sloppenwijken. Dat is wel een 
eyeopener. Het laat je de keerzijde zien, je even 
realiseren dat we het hier heel goed hebben.”

WELKE BESTEMMINGEN STAAN OP 
JOUW BUCKET LIST? “Ik heb Argentinië al 
heel lang in mijn hoofd zitten, het lijkt me een 
land met interessante contrasten. Maar ook 
Australië triggert me steeds meer. Echt een eind 
vliegen, maar ik hoop het ooit mee te maken. 
En, dit klinkt misschien een beetje gek voor 
iemand die zo vaak reist, ik ben nog nooit écht 
in Italië geweest. Het lijkt me zó leuk om daar 
een keertje naar toe te gaan! Heerlijk weer, 
veel cultuur en ook nog eens lekker eten!”

OOK ZIN IN 
EEN LUXE 
VAKANTIE?
Dit zijn onze aanraders!

SENTIDO PUNTA DEL MAR

Spanje
Mallorca, Santa Ponsa

  Modern hotel met prachtige 
ligging op de rotsen

  Alleen voor volwassenen

LOPESAN BAOBAB RESORT

Spanje
Gran Canaria, Meloneras

  Groot zwemparadijs met 
watervallen, grotten en 
zandstrand

  Afrikaans thema is mooi 
in het hotel verwerkt

MET TWAALF CENTIMETER 

DOOR HET ZAND PLOEGEN, MIJ 

NIET GEZIEN.”

Miami

‘Ik heb áltijd te 
weinig bij me, maar 
dan heb ik wel 
een excuus om te 
shoppen’
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ALS DE BAASJES 
VAN HUIS ZIJN…

... zijn Fikkie, Tijger en Pluisje vaak 
de klos. Terwijl je hond of kat 
natuurlijk óók recht heeft op een 
relaxte vakantie. En dat is heus niet 
onmogelijk.

Voor miljoenen Nederlanders is het ieder jaar weer 
hoofdpijnmaterie in de vakantieperiode: wat doen we met 
ons geliefde gezinslid Brutus of Minou? Als het even kan, 
willen we op vakantie én het beste voor ons beestje. We 
geven de zorg niet graag uit handen of zijn bang dat hij 
in een pension in een soort isoleercel wordt opgesloten, 
wat zorgt voor een groot dilemma: moet je ‘m wel of niet 
meenemen naar die zonnige bestemming of op citytrip? 

“Er zijn mensen die hun kat meenemen op vakantie, 
maar dat is gevaarlijk. Wat als ‘ie wegloopt?,” vertelt tv-
presentator en dierendeskundige Martin Gaus. Een hond 
meenemen kan volgens de expert wel, maar de vraag is of 
je dat überhaupt wilt. “Je viervoeter wordt echt niet blij 
van Zuid-Spanje met dertig graden. Dan zou hij de hele 

dag op de hotelkamer moeten liggen of in een camper 
waar de airco aan staat. Met dat soort temperaturen kan 
een hond maar één ding: helemaal niets.” 

Kees op de achterbank
Ongeveer achttien procent van de Nederlanders met 
een huisdier besluit tóch om de hond of kat mee te 
nemen naar het buitenland, zo blijkt uit onderzoek 
van onderzoeksbureau Multiscope. Gaus: “Vliegen is 
sowieso geen goed idee met dieren. Ze moeten dan in 
het ruim – tenzij je huisdier heel 
klein is, dan mag hij op schoot – en 
dat is niet iets om over naar huis te 
schrijven,” vertelt Gaus. “Een dier 
wordt hartstikke gestrest als hij in 
een kleine ruimte zit opgesloten 
met harde geluiden, bewegingen en 
verschillen in luchtdruk.”
Met de auto zou kunnen, maar dan 
wel écht met airco zodat je kameraad het niet te heet 
krijgt. Sommige honden kunnen prima tegen autorijden, 
anderen niet. Volgens dierentrainer Gaus weet je dat als 
eigenaar het beste. “Is je hond niet bijster enthousiast als 
hij in de auto moet of moet hij overgeven tijdens korte 

ritjes, zet hem dan alsjeblieft niet 1500 kilometer op de 
achterbank. Liever een blije hond in een dierenhotel, 
dan een ziek beestje in de auto.”

Wat dan wel?
Je kunt je hond of kat natuurlijk laten verzorgen door 
een bekende. Het is veruit de populairste oplossing, 
ruim de helft van alle huisdierbezitters vraagt buren, 
vrienden, collega’s of familie om op Max of Tijgertje 
te passen. Het klinkt als de ideale oplossing. Gaus: 

“Meestal gaat het goed, maar wat 
betreft honden is het een enorme 
verantwoording. Wat als je hond 
ontsnapt, wordt doodgereden of iets 
stuk maakt? Maak goede afspraken 
en zorg dat je een WA-verzekering 
hebt, anders kan het de relatie met 
mensen kapot maken.”
Oké duidelijk, maar bij wie breng 

je hem? Je zus gaat op vakantie, de buren werken en je 
ouders zijn slecht ter been. “We hebben het allemaal 
drukker en misschien wil je mensen in je omgeving 
helemaal niet lastigvallen met deze vraag,” stelt Carlo 
Haerens van Huisdieropvakantie. nl. Twaalf jaar geleden 

‘Met 30 graden kan 
een hond maar één ding: 

helemaal niets’

‘LIEVER EEN BLIJE HOND IN EEN 

DIERENHOTEL, DAN EEN ZIEK BEESTJE 
IN DE AUTO’

HUISDIER OP VAKANTIE
ALS DE BAASJES VAN HUIS ZIJN
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zocht hij zelf opvang voor zijn katten. Haerens 
speurde het internet af en merkte dat de meeste 
pensionhouders veel tijd en liefde in de dieren 
steken, maar niet bezig zijn met marketing en 
internet. “Toen ontstond het idee voor een website 
met een selectie van de beste pensions en hotels, 
waar je meteen een plekje kunt boeken. Het werkt 
hetzelfde als wanneer je een hotel voor jezelf boekt. 
Het zijn allemaal verborgen pareltjes.”

Doei schuldgevoel
Veel dierenhotels hebben een 
uitloopweide en soms zelfs een zwembad 
voor de honden of een uitgebreide 
kattenkamer met klimtoestellen, vertelt 
Haerens, die de komende tijd meer 
arrangementen wil gaan aanbieden zoals je 
ze in de reiswereld ziet. “Dat je een training 
Speurwerk voor je hond kunt boeken of 

DAG FIKKIE, 
FIJNE VAKANTIE!
 Kijk naar een plek waar jouw kat of hond het 

fijn heeft: is hij lekker rustig? Of raakt hij 
helemaal in de stress?

 Is er ruimte om te kunnen rennen, blaffen en 
kuilen graven?

 Katten moeten overal hun nagels in kunnen 
zetten, lekker klimmen en urenlang kroelen in 
hun mandje.

 Honden vinden het prettig om in 
groepsverband gehuisvest te zijn.

 Het is prettig als je hond of kat z’n eigen 
voedsel krijgt: is er een keuzemenu in 
brokjes?

 Het is prettig als alle zorg voor je hond of kat 
dichtbij is: is er een dierenarts oproepbaar, 
een operatiekamer, wellicht een trimsalon?

 Een kennel met airconditioning is in de zomer 
onmisbaar voor je hond.

‘VEEL DIERENHOTELS HEBBEN 
EEN UITLOOPWEIDE EN SOMS ZELFS EEN 

ZWEMBAD VOOR DE HONDEN OF EEN UITGEBREIDE 
KATTENKAMER MET KLIMTOESTELLEN’

als een dierenhotel vlakbij zee zit: een dagelijkse 
strandwandeling. Dan heb je echt een vakantie met 
entertainment voor je kat of hond.”
Alles voor ons beestje, want we hebben toch 
allemaal een schuldgevoel tijdens de vakantie. 
Haerens: “Een van onze pensionhouders plaatste 
tijdens de zomerperiode updates over een van de 
honden op Facebook. Het baasje kwam huilend 
van blijdschap terug van vakantie. Tien jaar 
lang had ze zich schuldig gevoeld dat haar hond 
tijdens haar vakantie in een pension zat, nu kon 
ze met eigen ogen zien hoe fijn hij het had.” De 
dieren zijn bij een goed hotel even uit de dagelijkse 
sleur, ontmoeten nieuwe vrienden, leren van de 
ervaringen, genieten van de aandacht en komen 
helemaal tot zichzelf. Precies de redenen waarom 
jij ook op vakantie gaat, toch? Wil je toch met 
je huisdier op vakantie? Filter op ‘huisdieren 
toegestaan’ op neckermann.nl en zie waar jouw 
viervoeter welkom is. 
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‘Veel mensen hebben 
het beeld uit de film: een 
grote tafel met maffiosi 
die sigaren roken en hun 
fiches verspelen. 
Dat is het niet!’

CASINO 
ROYALE

WAAG EEN GOKJE

Kaarten worden razendsnel geschud en 
gedeeld, kleine torentjes van bontgekleurde 
fiches worden ingezet en groepen mensen 
kijken vol verwachting toe of de speler zijn 
lucky day heeft. Een avondje casino tijdens 

je vakantie heeft iets magisch, bijna filmisch. 
Maar als je nog nooit een gokje hebt gewaagd, 

waar begin je dan?

WAAG EEN GOKJE
CASINO ROYALE
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OOK 
ZIN IN 
RHODOS?
Dit zijn onze aanraders!

SMARTLINE 
COSMOPOLITAN 

Griekenland
Rhodos, Ixia

  Kleinschalig hotel met 
ruime familiekamers

  Direct aan het strand, 
centrum op loopafstand

SMARTLINE FALIRAKI 

Griekenland
Rhodos, Faliraki

  Vlak bij het mooie brede 
Faliraki zandstrand

  Aanrader voor liefhebbers 
van watersport

SENTIDO PORT ROYAL VILLAS & SPA 

Griekenland
Rhodos, Kolymbia

  Ruime bungalowsuites met privézwembad
  Luxe hotel, direct aan het strand van 

Kolymbia

SUNCONNECT KOLYMBIA STAR

Griekenland
Rhodos, Kolymbia

  Rustige ligging tussen de olijfbomen
  Veel activiteiten voor jong en oud

De croupier draait de roulette en laat een klein, wit 
balletje in tegengestelde richting draaien. Je hoopt en 
verwacht dat het balletje zal blijven liggen bij een even 
nummer dat ook nog eens de kleur rood draagt. Het 
balletje passeert de 37 genummerde en gekleurde vakjes. 
Rood. Zwart. Oneven. Even. Je veert omhoog uit je stoel 
en vergeet door de spanning even te ademen. Het balletje 
blijft rusten op nummer 26. Een even nummer met een 
zwarte kleur. Ach, je hebt in ieder geval geen verlies 
gemaakt.
“Veel mensen denken bij casino’s aan filmbeelden. Een 
grote tafel in een donkere ruimte met van die maffiosi 
die sigaren roken, whisky drinken en hun autosleutels 
nonchalant op tafel smijten nadat ze al hun fiches 
verspeeld hebben,” schetst oud-hockeyspeelster en 
professioneel pokeraar Fatima Moreira de Melo. Maar zo 
is het niet, zegt Moreira de Melo stellig. Het casino is niet 
iets voor schimmige figuren, maar voor iedereen. Een 
plek waar je de avond van je leven kunt hebben. En waar 
je – hopelijk – nog iets aan overhoudt ook.

Kansen spreiden
De link naar filmbeelden is best begrijpelijk, want als 
het om casino’s gaat lijkt groot, grootser, grootst de 
stelregel. Van extravagante varianten in Las Vegas tot 
het majestueuze Casino de Monte-Carlo in Monaco, 
compleet met torentjes en reusachtige fontein. Of het 
statige Casino Rodos in Rhodos-stad. Gebouwd in 
1927 onder regie van de Italianen aan de rand van 
de Egeïsche zee én op een steenworp afstand van het 
smartline Aquamare hotel. 

Voordat je het Casino Rodos binnenloopt, is het zaak 
dat je jezelf voorziet van speelgeld. Denk van tevoren 
goed na over hoeveel geld je wilt vergokken; je wilt 
de rest van je vakantie per slot ook nog leuke dingen 
kunnen doen. Kortom, met welk verlies kun je leven? 
Koop voor dat bedrag fiches. Dit is je speelgeld. Maak je 
– en dat hopen we van harte – winst, dan hou je je winst 
apart van je speelgeld. Is je speelgeld op, dan is het tijd 
om te stoppen. 
Ga je voor blackjack, dan speel je tegen een croupier en 
niet tegen gehaaide Moreira de Melo’s. Of kies voor het 
turbulente roulette, waar je door slim in te zetten op één 
nummer, kleur of een groep nummers je kansen goed 
kunt spreiden. Kortdurende spellen, met een aardige 
kans op winst. Met die twee populaire tafelspellen 
begon Moreira de Melo ooit ook, vertelt ze. “Als student 
ging ik al naar het casino. Dan nam ik vijftig gulden 
mee en ging ik op zwart zitten bij roulette. 
Of ik speelde blackjack, ook een 
goed spel om mee te beginnen.”

Minimaatschappij
Heb je meer zin in een 
spel dat langer duurt, 
waag je dan aan poker. Je 
hebt je niet voor niets in 
je goede kloffie gestoken! 
Volgens Moreira de Melo 
is er één veelgemaakte 
beginnersfout: te snel 
willen gaan. “Je moet je, 
zeker in het begin, een beetje gedeisd houden en niet 
bang zijn om je kaarten weg te doen,” vertelt de ex-
topsporter. Bij twijfel altijd passen, luidt haar devies. “Je 
koopt ook niet zomaar het eerste het beste huis dat je 
tegenkomt. Je moet je verdiepen en je voorbereiden! Dat 
is bij poker ook zo, ik zie dat spel als een minivorm van 

onze maatschappij. Het is 
echt niet gek als je tachtig 
procent van de tijd je 
kaarten past.”
Poker is kansberekening, 
iets wat ook geldt voor alle 
andere gokspelen in een 
casino. Het belangrijkste, 
zo meent Moreira de Melo: 
“Het is de kunst om snel 

te bepalen wat je kans op winst is met de kaarten die 
op tafel liggen. En je moet de prijs die gevraagd wordt 
willen betalen voor die kans.” Valt de gok goed uit, is 
een klein feestje op zijn plaats. Mocht je in the end toch 
door je speelgeld heen zijn, denk dan aan het foute cliché 
‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. 

VIJF POKERTIPS 
VAN EEN PRO
Fatima Moreira de Melo heeft naast 
hockeytalent een zesde zintuig voor het 
pokerspel. Dit zijn haar beginnerstips:

 Speel niet gelijk om groot geld.
 Start met het inwinnen van informatie 

over het spel.
 Begin niet in je eentje, maar ga samen met een 

vriend of vriendin de uitdaging aan.
 Maak veel uren, poker leer je niet 

in een avondje.
 Wees zelfbewust. Ben je ongeduldig? 

Probeer dat te beheersen.

BLACKJACK BASICS

Het doel: versla de dealer. Dit doe je door met je 
kaarten een waarde te halen die dichter bij de 21 ligt 
dan de kaarten van de dealer. Heb je 21, doordat je 

bijvoorbeeld een Aas met een Boer hebt, dan heb je 
blackjack en win je. Zijn je kaarten meer dan 21 waard? 

Dan is deze ronde voor jou verloren.

PRACHT CASINO’S
Van alle casino’s ter wereld, zijn dit er vier die de moeite waard én bereikbaar zijn.

CASINO DE MONTE-CARLO, MONACOCASINO BARCELONA, SPANJEDRAGONARA CASINO, MALTA
CASINO RODOS, RHODOS

‘Ga liever niet op je 
teenslippers en in je 
afgeknipte spijkerbroek 
aan de poker- blackjack- 
of crapstafel zitten’

Casino Rodos
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DANIELLE VAN DER SPEK

JACQUELINE VAN VELZEN

JUDITH PRINSTINEKE LEENEN

SUZANNE TEN HOFF

#VAKANTIE!
ONTDEK HET MET 

NECKERMANN
Zet je favoriete vakantiekiekje(s) met de hashtag 

#vakantie! op Facebook, Twitter of Instagram.
Wie weet zie jij je foto volgende maand terug in 

dit magazine én maak je kans op een 
reischeque van € 100!

ELLEN VAN DE PLASMANDY LORWA

ELKE SESSINK

SHIRLEY RIJKEN

IN DEZE EDITIE: BABY'S OP 
VAKANTIE. WANT MET JE BABY 
OP VAKANTIE GAAN HOEFT 
BIJ NECKERMANN NIET DUUR 
TE ZIJN. Bij verschillende hotels 
kun je namelijk gratis een 
babypakket bijboeken! Met een 
flessenwarmer, bedje, badje, 
babyfoon en aankleedkussen 
hoef je zelf niet meer te slepen.

WIM TIMMERMANS

Een SENTIDO-vakantie staat garant voor persoonlijke 
aandacht en het prikkelen van je zintuigen.

SENTIDO hotels en resorts vind je 
exclusief bij Neckermann. 

Denk aan lekkere geuren, smaken uit de lokale keuken, 
loungebars met fantastisch uitzicht en een massage. 
Laat je verwennen; vakantie is immers om te ontspannen! 

Holiday ConCierge
Helpt je om het beste uit je vakantie te halen.

Wifi
Gratis wifi beschikbaar in de publieke ruimte(s).

Holiday Plus Programma
Gratis activiteiten zoals kookworkshops, de SENTIDO 
Daybreak - een combinatie van yoga, Tai-chi, pilates   
en wandelexcursies naar nabijgelegen stadjes, 
stranden en markten. 

senTido keuken
Verse gerechten uit de lokale keuken.

Vroeg inCHeCken, laaT uiTCHeCken
Zo haal je het maximale uit je verblijf.

relax
Ontbijten kan tot 12:00 uur ’s middags en 
ontspannen doe je met een drankje in de  
SENTIDO Blue Bar.

duurzaam
Geniet in harmonie met de natuur. Bij SENTIDO 
houden we rekening met onze omgeving. 
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