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Zin om eens een keer - letterlijk en 

 figuurlijk - buiten de gebaande paden 

te gaan, maar geen idee waar je moet 

beginnen? Geen nood, want we laten ons 

bij de hand nemen door iemand die het 

kan weten: Martijn Huizer van de popu-

laire website Reishonger.nl. Hij geeft een 

spoedcursus avontuurlijk reizen.
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Honger naar avontuur
Buiten de gebaande paden
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‘Verboden voor massatoerisme’

Martijn (42) en Dionne (37) Huizer maakten in 2009 een 

reis van vier maanden. “We hielden een blog bij voor familie 

en vrienden en kregen daar veel leuke reacties op”, vertelt 

Martijn. “We kregen zoveel energie van het reizen dat we 

besloten ons eigen platform op te zetten: Reishonger. In het 

begin hadden we allebei nog een fulltime baan, dus werkten 

we ‘s avonds aan onze site. Wekenlang zaten we tot diep in 

de nacht te werken, maar het is gelukt. Je leest op Reishon-

ger vooral verhalen over wat meer avontuurlijke reizen, niet 

voor niets is ‘Verboden voor massatoerisme’ onze slogan. 

We houden niet alleen van reizen, maar we hebben ook een 

passie voor schrijven en fotograferen. Inmiddels werken we 

samen met zo’n veertig andere blog-

gers en vloggers. Zij maken allemaal 

bijdragen voor onze site.”

Dionne werkt inmiddels fulltime 

voor Reishonger, Martijn is ook nog 

verbonden aan een financiële instelling. 

In de zomer (het hoogseizoen) trekt de 

website meer dan 200.000 bezoekers 

per maand. Reishonger is ook actief 

op Instagram, Facebook, Twitter en 

YouTube. Het stel heeft inmiddels ook 

twee kinderen, Mika van 4 en Daelynn 

van 2. De kinderen gaan ook regelma-

tig mee op reis. 

Hoe verdelen Martijn en Dionne de 

taken? Martijn: “Dionne is vooral actief 

achter de schermen. Ze reviewt de 

stukken van onze schrijvers en let op 

alle details. Ik ben meer iemand die de 

grote lijn in de gaten houdt en ons plat-

form naar buiten toe uitdraagt. Verder 

zouden we dit echt niet kunnen doen 

zonder een aantal vaste redacteuren 

die ons al jaren met van alles helpen.”

Reishonger staat vol met blogs en vlogs van avon-

tuurlijke reizen. Ben je altijd al zo avontuurlijk 

geweest?

“Nee, eigenlijk niet. Het is begonnen toen mijn vrouw 

Dionne en ik onze eerste wereldreis maakten, in 2009. 

Voor die tijd waren we toeristen zoals zoveel mensen: we 

gingen vooral op vakantie in Europa en maakten af en toe 

een stedentrip. Toen we een keer naar New York gingen 

begon het te kriebelen. New York is natuurlijk super- 

toeristisch, maar toch is het in Amerika heel anders dan in 

Europa. Dat gevoel, de sensatie van iets nieuws ervaren, is 

daarna nooit meer weggegaan.”

Moet je een avontuurlijk type zijn om op reis buiten 

de gebaande paden te gaan?

“Dat valt wel mee, maar het helpt als je het niet erg vindt 

als er onverwachte dingen gebeuren. Ik heb dat zelf ook 

moeten leren. Dionne maakt zich nooit druk, wat er ook 

gebeurt, maar ik zit net wat anders in elkaar. Ik ben  

opgevoed in een beschermde omgeving, als kind ging ik 

vaak naar dezelfde camping in Zuid-Frankrijk. Dus op reis 

met Dionne vond ik het in het begin best lastig dat ik ‘s 

ochtends vaak niet wist wat ons die dag te  

wachten stond.”

En hoe is dat nu?

“Ik ben daar enorm in gegroeid. Nu vind ik avontuurlijk 

reizen het mooiste wat er is.”

Stel, ik wil avontuurlijker gaan reizen. Hoe kan ik dan 

het beste beginnen?

“Doe het in kleine stapjes. Ons honger naar avontuur werd 

aangewakkerd in New York. Als dat bevalt, ga je een stap 

verder. Thailand is ook een perfecte opstap naar meer 

avontuur. Dat land is zo ontzettend gevarieerd, makkelijk 

bereisbaar en rijk aan natuur, geschiedenis en cultuur. Je 

vindt er ondoordringbare jungle in het noorden, tropische 

eilanden en stranden in het oosten en westen en een 

prachtig gevarieerd binnenland.”

Verder nog tips?

“Je kunt je altijd oriënteren op Reishonger.nl, haha. Maar 

zonder gekheid: wij zeggen altijd: just go! Overal in de 

wereld zijn zoveel leuke en lieve mensen en iedereen is 

bereid om je te helpen, waar je ook bent. En mocht het 

tegenvallen, dan kun je vanaf iedere plek op de wereld 

binnen 24 uur weer thuis zijn.”

“Wij zeggen altijd: just 
go! Overal in de wereld 

zijn zoveel leuke en lieve 
mensen en iedereen is 

bereid je te helpen”

Reishonger.nl
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4 avontuurlijke hoogtepunten  

van Reishonger

1. LONGYEARBYEN (SPITSBERGEN)
“Longyearbyen is de grootste nederzetting op het eiland 

Spitsbergen. Het ligt op 78 graden noorderbreedte. Dat 

is noordelijker dan Nova Zembla en Siberië, daarmee is 

Longyearbyen de meest noordelijke bewoonde plek van de 

wereld. We waren er in de winter en ik kan je verklappen: 

het was er vrij koud. Ik heb er geen glimpje licht gezien, 

want in ‘the dark season’ is het er 24 uur per dag donker.”
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4. BORNEO, INDONESIË
“Na ons huwelijk op Bali zijn we met een lokaal vissersbootje 

naar de binnenlanden van Borneo gevaren. We gingen op zoek 

naar orang-oetans. We sliepen op het dek onder een klamboe 

en aten wat er die dag gevangen of geplukt was. Met handen 

en voeten communiceerden we met de visser en zijn vrouw en 

kinderen. Na drie dagen kwamen we aan en na een trekking 

door het oerwoud stonden we opeens oog in oog met de 

orang-oetans.”

3. DRAWAQA ISLAND, FIJI
“In Fiji verbleven we op een eiland met de naam Bare Foot, 

oftewel Drawaqa Island. De bewoners dreven nog ruilhandel met 

stammen van andere eilanden. Er was geen elektriciteit en we 

sliepen in bamboehutjes aan het strand, Het ultieme Robins-

on-gevoel! Deze reis heeft veel indruk op me gemaakt omdat ik 

voor het eerst mensen tegenkwam die helemaal geen geld en 

voorzieningen hadden. Ze ruilden een sinaasappel voor een vis. 

Na zo’n reis vind ik het weleens moeilijk om te zien waar wij ons 

in Nederland dan druk over maken.”

2. BELIZE
“Belize is klein, redelijk onontdekt en de mensen spreken 

er Engels. In het zuiden kwamen we nauwelijks andere 

toeristen tegen. We sliepen er in een lodge in de jungle, 

zonder stromend water en met een uurtje elektriciteit per 

dag. Onze kinderen genoten ervan dat ze de hele dag in 

de natuur waren, ze ‘badderden’ heerlijk in de rivier. Ook 

leerden ze hoe de lokale bevolking chocola maakt en ze 

hielpen met het plukken van citroenen en sinaasappels.”

Waar hebben Martijn en Dionne het ultieme 

buiten-de-gebaande-paden-gevoel beleefd? 

Martijn kiest vier bestemmingen die op 

Reishonger beschreven zijn.
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Supernieuwsgierig

Martijn en Dionne nemen hun kinderen Mika (4) en Daelynn 

(2) overal mee naartoe. “Reizen met kinderen is niet iets om 

bang voor te zijn”, zegt Martijn. “Je hoeft niet te stoppen 

met reizen nadat je kinderen hebt gekregen. Kinderen zijn 

uit zichzelf supernieuwsgierig, ze vinden een boeddha in 

Thailand net zo interessant als de mascotte van een of 

ander kinderpark. Kinderen willen echt niet alleen maar 

naar Disneyland; in een oude Maya-tempel kun je ook op 

ontdekkingstocht.”

Daarnaast zijn kinderen flexibel, vindt Martijn. Als ze klein 

zijn, vinden ze alles goed - zo lang ze maar bij papa en 

mama zijn. “De meeste locals geven je een voorkeursbehan-

deling als je met kinderen bent. Er gaan deuren voor je open 

die anders voor je gesloten blijven en je wordt door iedereen 

met open armen ontvangen. Het brengt je in andere situaties 

dan wanneer je met z’n tweeën zou zijn.”

Martijn en Dionne houden wel altijd de vinger aan de pols als 

ze met hun kroost op reis zijn. “We vragen regelmatig hoe 

ze het vinden en of ze iets van thuis missen. Op die manier 

polsen we of we nog langer op een bepaalde plek blijven, of 

dat we doorreizen naar de volgende plaats.”

Angkor wattes?

Martijn en Dionne reizen meestal buiten de gebaande 

paden. Maar zelfs zij hebben soms ook zin om gewoon even 

lekker de toerist uit te hangen en de ‘highlights’ van een 

bestemming te gaan spotten. Denk aan de Niagara Falls, de 

Maya-tempels in Centraal-Amerika of het Angkor Wat-tem-

pelcomplex in Cambodja. Martijn: “Waar we dan wel bewust 

voor kiezen, is om die plekken zoveel mogelijk te bezoeken 

met het lokale openbaar vervoer. En we slapen dan in klein-

schalige accommodaties, gerund door de lokale bevolking.”

“Kinderen willen echt niet 
alleen maar naar Disney-
land; in een oude Maya-

tempel kun je ook op 
ontdekkingstocht”

De 
reis van 

je leven!

Linda Keizer,
Reisspecialist Canada

13-daagse autoreis 
‘Impressions of  
East Canada’
vanaf € 1150,- p.p. 
(incl. autohuur, excl. vlucht)

“Houd jij net als ik van lekker eten? Breng dan zeker een bezoek 
aan de ByWard Market in Ottawa, waar je lokale producten kunt 
proeven. Hier kun je ook de beroemde BeaverTail proberen. Dit is  
een Canadese zoete lekkernij van gefrituurd deeg (in de vorm van  
een beverstaart), met toppings naar keuze. Denk aan banaan, 
slagroom, kaneel en chocoladepasta. Voor de echte zoetekauw!”

Deze reis combineert indrukwekkende natuur met de historische steden van 
Oost-Canada. Zo maak je onder andere kennis met de hoofdstad Ottawa 
met haar prachtige musea en statige parlementsgebouwen. De stad is fijn 
compact zodat je alles te voet kunt doen. Of per fiets, want dat wordt hier 
steeds populairder! De reis begint en eindigt in gezellig Toronto, hier kan je 
vanaf de CN-Tower genieten van een prachtig uitzicht over de stad en Lake 
Ontario.
 Via de Trans-Canada Highway, de handelsroute van de vroegere pioniers 
bereik je het uitgestrekte Algonquin National Park, wat uitnodigt tot actief
bezig zijn! De reis eindigt bij het woeste natuurgeweld van de immense 
Niagara Falls, een absolute ‘must-see’.
 Begin je reis comfortabel met Air Canada, in 2018 voor de 7e keer in 9 jaar
uitgeroepen tot beste Noord-Amerikaanse vliegmaatschappij.
 
Deze reis maar dan net iets anders? Dat kan! Wij passen de reis aan op basis
van uw specifieke wensen!
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