
 Ja maar...
DAN STA IK DAAR OPEENS MOEDER-
ZIEL ALLEEN AAN DE ANDERE KANT 
VAN DE WERELD
Nou en! Als je van tevoren een bed 
reserveert voor de eerste nacht(en) heb 
je alvast een plek om naartoe te gaan. In 
een hostel ontmoet je al snel andere 
backpackers om mee op pad te gaan. 
Het is ook leuk om de eerste nachten bij 
locals te logeren via Couchsurfing of 
AirBnb. Je kunt je host vooraf online 

Als het perfecte reismaatje 
niet komt aanwaaien, trek 
jij gewoon solo de wereld 
in! Twijfel je? Niet nodig 
met deze praktische tips.

KUNT ALLEEN
OP REIS

OOK JIJ

leren kennen en je bevindt je meteen in 
het aangewezen gezelschap om de stad 
mee te verkennen. Zo hoef je je cultuur-
shock in elk geval niet in je eentje te 
boven te komen. 

 Ja maar...
IK WEET NIET OF IK GEMAAKT BEN 
OM MET ZO’N ZWARE BACKPACK TE 
GAAN ZEULEN  
Fuck it! Waar komt toch het idee 
vandaan dat reizen per se met een 
backpack moet? Kies liever voor 
een swagpack: een harde koffer op 
wieltjes gaat beter op slot, dient als fijn 
bankje tijdens het wachten en rolt swag-
vol achter je aan van A naar B. Ook op 
zandweggetjes. Wil je een paar dagen op 
trektocht door de jungle? Stop dan een 
kleine rugzak in je swagpack. Is er echt 

geen lift in het ho(s)tel? Ach, zelfs een 
independent woman mag af en toe best 
een helpende (mannen)hand aannemen. 

 Ja maar...
IK WEET NIET NAAR WELK LAND IK 
DAN HET BESTE KAN GAAN    
Geen probleem. Het voordeel van alleen 
reizen is dat je met niemand rekening 
hoeft te houden. Als het je ergens niet 
bevalt, zit je zo weer in de bus of trein 
naar de volgende plek. Een goed land om 
te beginnen is bijvoorbeeld Thailand. 
Het is er goedkoop, de mensen zijn er 
vriendelijk en het land is helemaal 
ingericht op toerisme. De kans is groot 
dat je binnen een paar dagen leuke 
backpackers ontmoet, met wie je richting 
buurlanden als Cambodja, Vietnam, 
Laos, Maleisië of Myanmar kan trekken.   
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supermarkt. Het maakt niet uit wat je 
koopt – een flesje water is nooit overbo-
dig – want waar jij op uit bent, is het 
tasje dat er om heen zit. Weg rugzak of 
heuptas, jouw bezittingen gaan in het 
plastic zakje met het lokale supermarkt-
logo. Die local-look houdt heel wat 
zakkenrollers op afstand, en zolang er 
geen melk- en eierendief op je pad komt 
zit jij goed.   

 Ja maar...
STRAKS WORD IK ALSNOG BEROOFD 

Ook daar ben je grondig op 
voorbereid. Ten eerste 

steekt er altijd 
een nep portemon-
nee in je broekzak 
met wat oude 
guldens en verlo-
pen pasjes van de 
sportschool en de 
videotheek. Bij de 

vraag: ‘Je geld of je 
leven’ weet jij het 

antwoord wel. Je echte 
geld? Dat zit natuurlijk vei-

lig opgeborgen. In de cup van je 
beha bijvoorbeeld, of in een halfvol 
pepermuntdoosje tussen je snackkom-
kommers. 

 Ja maar...
WAT ALS IK HET NIET NAAR M’N ZIN 
HEB ALLEEN?    
Er komen zeker momenten dat je je even 
verloren, eenzaam of overspoeld van 
indrukken voelt, zo in je uppie in een 
vreemd land. De wereld verkennen is 
best vermoeiend. Dan is het tijd om je 
besparingsmodus uit te zetten: neem 
een duur hotel, ga uitgebreid in bad, laat 
je masseren, kijk de hele dag films in 
bed, geniet van de roomservice, laat je 
oppeppen via Facebook of Skype en 
slaap als een roosje in de airco voel je  
die ontspannen glimlach al opkomen? 
Solo reizen is zo gek nog niet. 

Xxxxxxxx

 Ja maar...
IK HEB GEEN IDEE WAAR IK MOET 
BEGINNEN ALS IK IN M’N EENTJE  
OP EEN NIEUWE PLEK AANKOM
Dat maakt niet uit. Voer een random 
park of gebouw in op je favoriete 
navigatie app en ga aan de wandel. Het 
daglicht en de beweging helpen je van je 
jetlag af en na zo’n verkenning heb je 
een aardig beeld van de stad waar je 
bent. Duur? Nee hoor, het barst 
tegenwoordig van de gratis wifi in de 
wereld. Een simkaartje met 3G aan-
schaffen kan ook, in Thailand krijg je 
bijvoorbeeld 90 MB internet 
voor een euro. 

 Ja maar...
STEL DAT IK ZIEK 
WORD, DAN IS ER 
NIEMAND OM 
VOOR MIJ  
TE ZORGEN  
Niets aan de hand. 
Zorg van tevoren dat je 
gevaccineerd en verze-
kerd bent en dat je wat 
basismedicijnen en belangrijke 
telefoonnummers bij je hebt. Word je 
ziek? Kies dan voor een wat luxer hotel 
waar je comfortabel ligt en waar je via 
roomservice een soepje kunt bestellen. 
Grote kans dat het hotelpersoneel af en 
toe een kijkje komt nemen, je spontaan 
een glas water aanbiedt of de dokter belt 
als het nodig is. Wacht in het buitenland 
ook niet te lang met een bezoek aan de 
dokter. Zo ben je er sneller bovenop en 
mocht het iets ernstigs zijn, dan ben je er 
vroeg bij. 

 Ja maar...
HET IS GEVAARLIJK OUT THERE.  
ALS JE ALLEEN REIST BEN JE EEN 
MAKKELIJKE PROOI 
So what? Criminelen heb jij in een 
handomdraai misleid. Jouw eerste stop 
bij een stadsverkenning is de lokale 

 Ja maar...
STRAKS ONTMOET IK IEMAND VAN 
WIE IK NA EEN TIJDJE MISSCHIEN  
WEER AF WIL  
So what! Ditch the bitch. Dat klinkt 
hard, maar het is voor beiden beter. Ga 
bijvoorbeeld voor de ninja-aanpak:  
pak ’s avonds onopvallend je tas in 
en sneak er bij het krieken van de dag 
tussenuit. Niet zo’n ochtendmens?  
Doe dan de U-turn: vogel uit waar  
je reismaatje naartoe wil en 
deel last minute mee dat jij een onge-
kende fascinatie hebt voor een plek 
die precies de andere kant op ligt.  
Optie drie is misschien nog wel het 
beste: the angel. Vertel eerlijk dat het 
je beter lijkt als jullie wegen zich splitsen. 
Mocht het op een drama uitlopen, dan 
kun je de volgende ochtend nog altijd 
voor de ninja gaan.   DO
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HET GROTE 
VOORDEEL VAN 

ALLEEN REIZEN? 
JE HOEFT MET 

NIEMAND  
REKENING TE 

HOUDEN!


