
Ik ga op reis 
en ik neem mee ...
Survivalgids voor op reis
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Hoe ga ik op reis?

Met de auto

Met de auto op reis gaan, biedt veel voordelen. Het is een 

comfortabele manier om te reizen, vooral voor jou, want jij kunt 

toch nog niet rijden. Voor bestemmingen die niet ver gelegen 

zijn, is dit vervoermiddel dus ideaal.

Nadelen van reizen met de auto zijn er helaas ook. Jij en een 

medereiziger kunnen wagenziek worden. De rit kan heel erg 

lang duren of je kunt voortdurend in de file staan. De auto kan 

pech hebben en de kans op een ongeval is niet onbestaand.
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Met de trein

Met de trein reizen heeft als grote voordeel dat er niemand 

moet rijden en op het verkeer moet letten. Iedereen kan dus 

optimaal van de reis genieten. Het is een milieuvriendelijke 

manier van reizen, dus je doet er onze aardbol nog eens een 

plezier mee ook.

Maar er zijn ook nadelen van dit vervoermiddel. Er is niet veel 

plaats voor bagage. Vooral als je je surfplank wil meenemen, 

kan het voor problemen zorgen. Je reist best met een rugzak 

en probeert je bagage tot het absolute minimum te beperken.
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Met het vliegtuig

Reizen met het vliegtuig is een geweldige ervaring. Dit 

vervoermiddel is erg handig en voordelig, vooral als je 

reisbestemming heel ver is. Je bent heel snel op je bestemming 

en als je ouders vooraf boeken, dan kun je heel goedkoop 

reizen.

Nadeel is wel dat je weinig bagage mag meenemen en de 

strengere veiligheidsmaatregelen kunnen je ook parten spelen. 

Ook vliegangst kan hier een rol spelen. Na een hele lange 

vlucht kun je last hebben van het tijdsverschil. Dat heet jetlag 

en gaat best snel over als je goed uitrust.
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Met de boot

Met de boot kun je niet overal naartoe. Naar Engeland, Ierland 

en zelfs naar Zweden lukt het wel. Het is een leuke ervaring om 

op een boot te zitten. De meeste boten beschikken over leuke 

extra’s, zoals een disco, een cinemazaal en een restaurant en 

bar. Vaak kun je je auto ook op de boot meenemen.

Nadelen zijn dat je soms langer onderweg bent en dat je vaak 

op je bestemming ook een auto nodig hebt. Mensen die last 

hebben van zeeziekte, nemen best vooraf een pilletje in, want 

de zee kan soms echt woelig zijn. Voordeel hiervan is dat je 

zeeziekte over is als je voet aan wal zet. Echt!
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Met de fiets

Ook met je stalen ros kan je op reis gaan. Met de fiets op reis 

gaan, is een heel leuke ervaring. Je geniet van de natuur en je 

bent sportief bezig, wat dan weer goed is voor je gezondheid. 

Je reist bewust trager en daardoor zie je ook veel meer.

Nadelen van fietsen zijn er natuurlijk ook. Je kunt vaak pech 

hebben met een technisch defect zoals een lekke band 

of een ketting die breekt. Als je niet gewoon bent om zo 

lang in het zadel te zitten, kun je last krijgen van spierpijn of 

zadelpijn. Maar als je je goed voorbereidt, zal de fietstocht best 

meevallen. Het zal een heerlijke ervaring zijn!
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Te voet

Ook te voet kun je op reis gaan. Mensen gaan soms naar 

een bedevaartsoort of stappen gewoon van dorp tot dorp, 

gewoon omdat het leuk is. Ook deze manier van reizen is 

anders dan met een voertuig, omdat je veel trager en veel 

bewuster op reis gaat.

Nadelen zijn dat het traag gaat (maar dat hoeft geen 

nadeel te zijn), dat je blaren of spierpijn kunt krijgen of dat je 

je misschien verveelt met al dat stappen. Je kunt natuurlijk 

ook met de auto naar een bestemming reizen en daar grote 

wandeltochten maken. Iedereen blij!
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