dossier

Onder gezag van een kettingrokende reisleider een
propvol programma afwerken, nee, dat is niet wat
elke reiziger verlangt. Ook niet ideaal: alles zelf
uitzoeken in, bijvoorbeeld, hartje Cairo of Calcutta,
daarbij gesteund door een reisgids die ter plekke
gedateerd blijkt. Wat lonkt is de middenweg: een
beetje van jezelf en een beetje hulp van een local.
Tekst: Joris van Drooge, Jan Willem Kerssies, Kees Lucassen, Nicolline van der Spek en Anne Wesseling

Vaak sprankelen zijn
ogen en heft hij een lied
aan, waar we geen woord
van begrijpen
Wie: Ladislav Riha Waar: Praag, Tsjechië

Wie: Palani Waar: Luang Prabang, Laos

Wat & Hoe: Ladislav Riha heeft REIZEN Magazine vijf jaar geleden
in Praag ontmoet. Goedlachs, kleurrijk verteller en groot liefhebber van
het decadente leven. Tijdens onze stadswandeling is er altijd wel even
tijd om iets te eten en te drinken, vooral te drinken. Ladislav kent zijn
adresjes, het is een feest om met hem door Praag te lopen. Een geboren
ondernemer, die jarenlang is gedwarsboomd door de communisten. Van
hem leren we dat de vele art nouveau-panden in Praag er twintig jaar
geleden totaal verwaarloosd bijstonden. ‘Met dank aan de rode bandieten’, benadrukt Ladislav. Terwijl we door zijn stad lopen merken we
meermaals dat deze lange Tsjech nog een flinke appel heeft te schillen
met de communisten. ‘Als niemand eigenaar is, stort alles in!’ Maar
minstens zo vaak sprankelen zijn ogen en heft hij een lied aan, waar we
geen woord van begrijpen maar dat met zoveel gevoel voor drama wordt
gezongen dat het maken van een scherpe foto onmogelijk is.

Wat & Hoe: Per tuktuk wilden we naar de Kuang
Si-watervallen, een uurtje of twee buiten de Laotiaanse stad Luang Prabang (werelderfgoed). Op een steil
stuk van de weg begaf ons voertuig het echter, zodat
wij midden in de vrije natuur zonder vervoer zaten. Na
tien minuten lopen kwamen we bij een riviertje alwaar
een vriendelijke Laotiaan zijn auto stond te wassen. Na
wat gezwaai met handen, voeten en onze reisgids begreep deze local waarheen wij wilden. Palani sprong
in zijn pick-up, gebaarde ons in de achterbak te gaan
zitten en reed naar de watervallen. Daar bleef hij geduldig wachten tot we waren uitgezwommen, om ons
vervolgens mee te tronen naar zijn favoriete eetstalletje. Na een pittige Laotiaanse kipschotel bracht hij
ons terug naar Luang Prabang, alwaar hij elk aanbod
voor financiële compensatie van zijn diensten hoffelijk
weigerde.

Het thema van de Vakantiebeurs 2010 in Utrecht is…
‘meet the locals’. Maar overal waar mensen zijn, zijn locals.
Sommigen helpen je niet, anderen helpen gratis en weer
anderen willen (te) graag wat aan je verdienen. De ideale local
vind je bij toeval ter plekke, en hij of zij bezorgt je een bijzon-

dere belevenis voor weinig of niks. REIZEN Magazine weet dat,
omdat wij al veel van die hulpvaardige lieverds hebben mogen
ontmoeten. Om het toeval een handje te helpen, stellen we
er vijf aan je voor. En we wijzen je de weg naar locals via het
onvolprezen internet.

Lekker eten in Toronto of gewoon bij ‘ons’ in de Jordaan.
Een tocht maken door Lissabon
in een oude krakkemikkige Mercedes of door Rome pruttelen op
een scooter. Dit en meer is allemaal te regelen via like-a-local. In acht landen worden allerlei
activiteiten georganiseerd die je tegen betaling kunt boeken.
Ze worden steevast verzorgd door een enthousiaste local, die
opvallend vaak de Nederlandse taal machtig is. Hoe dat zo?
De organisatie is opgericht door twee Nederlanders en veel
lokale gidsen zijn (ex)landgenoten die zijn verhuisd naar hun
geliefde stad in den vreemde. De informatie op de site is vrij
toegankelijk. Via een boekingsformulier maak je meteen contact met de local. Je kunt ook jezelf aanmelden, mits je een
bijzondere activiteit in je stad kunt verzorgen of een smakelijke maaltijd op tafel kunt toveren. De complete lijst van steden
en activiteiten vind je op www.like-a-local.com.

Een gründliche site van de oosterburen. Naast een bestemming, kun
je hier een thema kiezen, zoals eten
& drinken, cultuur, sightseeing of
sport. De site belooft dat je door een
persoonlijke benadering, aan de
hand van een gids, een stad of land leert kennen. Maar eerst
dien je een heuse screening te ondergaan, opdat de ideale
gids wordt gevonden en je, bijvoorbeeld, als ruige rocker
niet wordt gekoppeld aan een oud besje dat alles van kantklossen weet. De meet-a-local-gidsen werken volgens tien
geboden, maar dit is niet hetzelfde tiental dat Mozes ooit
beitelde. Een voorbeeld? ‘Jij bent tolerant en internationaal
ingesteld.’ Of: ‘Jij weet dat je van iedereen iets kunt leren,
en iedereen iets van jou.’ Meer geboden en info kun je vinden
op de site. Maar voordat je alle info kunt lezen, moet je jezelf
wel eerst registreren. We zeiden het al, gründlich.

Deze site kent geen gidsen maar
bloggers. In tal van Europese steden wonen locals die hun geliefde
stad profileren door het geven van
tips. Over waar en wat te eten, over
vermaak, kunst, cultuur en natuur.
Steden als Milaan, Wenen en Stockholm worden beschreven
aan de hand van liefhebbende bewoners. Gratis en praktisch
leesvoer voor wie een stedentrip gaat maken. Daarnaast biedt
spottedbylocals.com ook informatie over hostels wereldwijd,
autohuur en goedkope vluchten. Alle blogs zijn overigens
in het Engels en elke stadspromotor houdt een agenda bij
met activiteiten. De bloggers kunnen voor zowel vragen als
aanvullende info worden gemaild.

www.like-a-local.com

www.meet-a-local.com

www.spottedbylocals.com
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Contact: www.ri-tours.cz

Contact: met een beetje geluk langs de niet digitale weg tussen tussen Luang Prabang en Kuang Si.
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Deze local is dan ook
geboren in Rotterdam,
maar getrouwd met
een Italiaanse donna

Wie: Roy Tjin Waar: Paramaribo, Suriname
Wat & Hoe: Op het terras van een Amsterdams
café vond REIZEN Magazine Roy Tjin. Na een goed
glas bier en een dito gesprek, liepen we enkele
maanden later achter deze geboren Surinamer aan.
Zowel door Paramaribo als over de Corantijn-rivier
van Nieuw Nickerie naar Apoera, en door de jungle
naar Stondansi, Falawatra, Witagron en de Voltzberg.
Dankzij Roy, een ex-boswachter, zagen we brulapen,
tapirs, piranha’s, boomkippen, luiaards, kaaimannen
en de verse pootafdruk van een jaguar. Vandaag
werkt Roy onder meer als fotograaf voor Surinam
Airways. Waarschijnlijk zal hij dus niet met jou door
de jungle gaan zwerven, maar Roy geeft antwoord
op al je vragen met betrekking tot zijn gastvrije
land.

Wie: Peter Hoogstaden Waar: Amalfi, Cilento & verder, Italië

Wie: Karin Kloosterman Waar: Parc des Écrins, Frankrijk

Wat & Hoe: Hoogstaden, dat klinkt niet Italiaans. Deze local is dan
ook geboren in Rotterdam, maar getrouwd met een Italiaanse donna,
heeft diverse bambini en is al 14 jaar in Salerno woonachtig, pal naast
de kust van Amalfi (werelderfgoed). Omdat Peter kust en achterland
zo goed kent, vroeg reisorganisatie SNP hem wandelroutes vanuit
kleine hotels uit te stippelen. En zo kwamen wij hem bij toeval tegen
op het terras van Bar Internazionale (voor drank en buskaartjes) in
Positano, waarna hij ons op sleeptouw nam. We liepen over ezelpaden
én de Ponte Pretatetta (Brug van de Borst van Steen), door kloven én
antieke dorpen, en langs grotkerken, olijfboeren én burgemeesters. De
kans dat Peter ook met u gaat lopen, is klein, want hij stippelt inmiddels
wandel- en fietsreizen door héél Italië uit. Maar antwoord op uw vraag
per mail, dat krijgt u wel.

Wat & Hoe: Kloosterman, weer zo’n Hollandse naam: en jawel, ook
Karin komt uit ons kikkerland. Vijftien jaar geleden besloten zij en haar
lief Jos om hun roer om te gooien en te verhuizen naar Champcella, een
gehucht hoog in de zonnige Hautes-Alpes. Hier transformeerden ze
het oude huis van de burgemeester tot La Bergerie, een gîte d’étape.
Grofweg is de taakverdeling: Karin kookt, Jos hakt hout of begeleidt
wandelaars, langlaufers of mountainbikers door het Parc des Écrins, het
Parc de Queyras en verre omstreken. Bergachtig gebied dat Karin kent
als haar receptenboek en Jos als zijn rugzak. REIZEN Magazine sliep
al menige nacht onder het dak van La Bergerie, uitbuikend na een
tarte choucroute of notensalade met blauwe kaas. Maar ook als je niet
van plan bent dit te gaat doen, wil Karin (of Jos) best een vraag met
betrekking tot de Hautes-Alpes beantwoorden.

Contact: www.genius-loci.it

Contact: www.gite-labergerie.com

Contact: tjinroy@gmail.com
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Vijftien jaar geleden
besloten zij en haar
lief Jos om hun roer
om te gooien

Uw REIZ& Local?
Kent u ook een hulpvaardig iemand in den
vreemde die bereid is om collega-lezers van tips
te voorzien? Stuur dan een tekst over het wie,
wat & hoe van uw local samen met zijn of haar
foto naar reizen@anwb.nl o.v.v. Reiz& Local.

Via www.parisgreeter.org kun je
een paar uur door Parijs dwalen
met een echte Parisien(ne) als gids.
De greeters zijn allemaal vrijwilligers die het leuk vinden om een
paar uur hun enthousiasme voor
hun stad of wijk te delen met bezoekers van buiten. Je kunt ze uithoren over hun
geheime eetadresjes, leuke winkels, of ze gewoon laten vertellen over het dagelijks leven in de stad. De dienst is gratis, je kunt je privé aanmelden of
met een groepje (max. 6 personen), maar je moet je wel een tot twee weken van
tevoren opgeven via parisgreeter.org. Daar kijken ze dan of er op de gewenste
tijd iemand beschikbaar is. Daarbij kun je ook aangeven of je op stap wilt met
iemand die veel weet van, bijvoorbeeld, de geschiedenis van de wijk Marais,
trendy winkels in Saint-Germain of Frans voetbal. Greeters zijn overigens niet
uniek voor Parijs, je vindt ze ook in Chicago (www.chicagogreeter.com),
New York (www.bigapplegreeter.org), Adelaide (www.cityofadelaide.com.au),
Buenos Aires (www.cicerones.org.ar) en Nantes (www.greeters-nantes.com).

‘Proef de passie van het nieuwe
leven van geëmigreerde Nederlanders en hun speurtocht naar
het goede leven’, zo lezen we op
nltraveller.nl. Overnachten op een
boot of in een kasteel hoort daarbij
tot de mogelijkheden. Op deze site staan allemaal adressen
van geëmigreerde Nederlanders bij wie je tegen betaling als
gast kunt verblijven. Adressen in Europa én ver daarbuiten,
want we zien ook plaatsen in onder meer Australië, Brazilië
en Bali. Via de site zie je direct de gevraagde prijs en kun je in
contact met de ‘local’ komen zonder dat er een bemiddelaar
tussenkomt. Die local is meteen een gids met tips voor de
omgeving waarvan menig reisgids verstoken is.

‘De afgelopen vier jaar heb ik
couchsurfing gebruikt, en ik
vind deze site het beste wat
ik tot nu toe op het internet heb
gevonden.’ Dit is te lezen op
de site die ’s werelds grootste
organisatie is voor het regelen van een gratis (!) overnachting
bij mensen thuis. In totaal zijn er 1,4 miljoen leden in 62.000
steden in 230 landen. Zoals de Peruviaan Joel, over wie Annie
Lamare uit Frankrijk jubelt: ‘Joel Angulo from Lima is a guy
you can trust, he is kind, helpful and open minded.
I recommend him to all the couchsurfers!’ Dagelijks komen er
zo’n 1700 nieuwe leden bij, onderling worden de slaapplaatsen
geregeld. Iedereen kan gratis lid worden. Kortom, alles is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.couchsurfing.org

www.parisgreeter.org

www.nltraveller.nl

www.couchsurfing.org
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