
INPAKLIJSTINPAKLIJSTINPAKLIJST
Je gaat een paar van de extreemste plekken op aarde 

bezoeken. Je krijgt het waarschijnlijk koud en vast en zeker 
ook heet. Je gaat bergen beklimmen, daalt af in grotten en 

duikt in de oceaan. Je kunt je niet op alles wat je gaat meemaken 
voorbereiden (en dat is juist zo leuk aan reizen), maar er zijn een 
paar dingen die handig zijn om in te pakken.

LICHT
Neem een krachtige zaklamp mee. 

Neem ook een hoofdlamp mee 

(een lamp die je op je hoofd zet 

zodat je handen vrij blijven).

ZONBESCHERMING
Neem een pet en zonnebrandcrème mee en alles wat je 

nodig hebt om jezelf te bedekken en verbranding door 

de zon te voorkomen. Een zonnebril is heel belangrijk. 

Vooral op heldere, besneeuwde plekken heb je een 

goede bril nodig om schitteringen te verminderen.

Herbruikbare 
Waterflessen
Je zult behoorlijk wat water drinken. 

Neem ook herbruikbaar bestek 

en een rietje mee als je echt 

milieubewust bezig wilt zijn!

DE JUISTE KLEDING
Het kiezen van kleding draait niet alleen om wat er in de mode is. 

Het is soms een kwestie van leven en dood. Omdat katoen vocht 

opneemt – en je het hierdoor koud en nat kunt krijgen – riskeer je een 

gevaarlijke daling van je lichaamstemperatuur. Dit heet 'onderkoeling'. 

Laat die spijkerbroek dus maar thuis. Wol en synthetische materialen 

houden je droog en voorkomen stinkvoeten op dag vijftien.

ANDERE KIJKERS
Je kunt zelfs een verrekijker of een 

kleine telescoop meenemen. Je gaat 

ook naar afgelegen plekken met weinig 

lichtvervuiling waar de hemel bezaaid is 

met sterren.

Camera
Er zijn eindeloos veel soorten camera’s – van heel 

simpel tot heel bijzonder. Hier zijn er een aantal die 

je kunt proberen:

•  onderwatercamera

•  infraroodcamera (laat het onzichtbare  

licht zien dat je voelt als warmte) 

•  3D-camera

•  analoge fotocamera

•  camera op je mobiele telefoon

Neem ook wat interessante accessoires 

mee. Met een macrolens kun je 

bijvoorbeeld piepkleine insecten 

fotograferen alsof het enorme monsters 

zijn. Een polarisatiefilter verbergt 

schitteringen op het wateroppervlak zodat 

je beter zicht hebt.



GEITENSNOEPJES
Voor het geval dat je schattige 

– maar hongerige – geiten 

tegenkomt…

HANDDOEK
Dit is het meest nuttige 

voorwerp dat een jonge 

wereldreiziger bij zich 

kan hebben.

HOOGTEMETER
Hoe hoog of laag bevind je je? 

Dit apparaatje geeft precies 

jouw hoogtepositie weer.

SATELLIET
TELEFOON
Deze telefoon doet het 

overal… zelfs in de woestijn 

of midden op de oceaan.

GEIGER
TELLER
Deze gebruik je 

om schadelijke 

radioactieve 

straling te meten.

TEKENSPULLEN
Het vastleggen van de dingen die je 

ziet – en de emoties die daarmee 

gepaard gaan – lukt soms het 

beste via kunst. Neem waterverf, 

kleurpotloden of andere (draagbare) 

tekenspullen mee die je 

graag gebruikt.

EHBODOOS
Hopelijk heb je hem 

niet nodig, maar het 

is slim om overal op 

voorbereid te zijn!

REPARATIESET
Een naald, draad en 

ducttape: hiermee kun 

je dingen repareren 

– altijd handig in 

noodsituaties!

BOEKEN
Hiermee zul je 

je niet vervelen 

tijdens lange reizen 

in het vliegtuig, 

de auto, de trein 

of de boot. Denk 

aan puzzelboeken, 

reisgidsen of 

lange, spannende 

fantasieverhalen.

ZONNELADER
Laad je telefoon en andere 

elektronica op met de kracht 

van de zon.
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★  Op elke pagina, naast de naam van de stad, het dorp of de regio, staan letters en nummerreeksen die er zo uitzien: 

N 60.9025 E 101.9045. Dit zijn de lengte- en breedtegraden van je bestemming. Maar wat betekenen ze? Nou, het zijn een 
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Húsavík

Þríhnúkagígur

Vulkanische vergezichten
Binnen in de vulkaan 
Þríhnúkagígur 
Hafnarfjörður, Hoofdstedelijke Regio   N 63.9985 W 21.6990

Benieuwd naar hoe de binnenkant van een vulkaan 
eruitziet? Dat kun je nu met eigen ogen zien. Zet een helm 
op, trek een harnas aan, stap een liftkooi in en daal af naar 
de rotsachtige kern van de vulkaan Þríhnúkagígur.

Geen zorgen, je zult niet levend verbranden. Oké, je gaat 
een enorme ruimte in die ooit vol magma zat, maar die is nu 
leeg. Þríhnúkagígur is al ruim 4.000 jaar niet uitgebarsten.

Terwijl de liftkooi langzaam afdaalt, merk je twee 
dingen op. Ten eerste zie je hoe groot de ruimte is. Het 
Vrijheidsbeeld past er gemakkelijk in. Maar weet je wat pas 
echt adembenemend is? De muren die schitteren door een 
regenboog van mineralen. Bij het licht van je hoofdlamp zie 
je een prachtige mengeling van paars, oranje en geel. Dikke 
klodders afgekoelde, geharde magma kleven aan de muren. 

Wie had gedacht dat er zulke wonderen onder de grond 
bestonden? O, maar we zijn nog maar net begonnen…

IJSLANDIJSLANDIJSLAND
LOCATIE: Noord-Atlantische Oceaan

POPULATIE: 332.529 – ongeveer net zo veel als de stad Utrecht.

HOOFDSTAD: Reykjavík, de noordelijkste hoofdstad op aarde.

OPMERKELIJK: In IJsland vind je de enige elfenschool ter wereld.
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9.571 kilometer verderop kun je nog een ongelooflijk migratie meemaken. Als je zou meeliften op een blauwe vinvis,  
zou het ruim acht dagen op maximale snelheid duren om daar te komen… En je zou ook wat kanalen moeten graven.

Mega-migraties
Blauwe vinvismigratie  
bij Húsavík
Norðurþing, Noordland Oost N 66.0450 W 17.3383

Terwijl je jezelf schrap zet op het dek van een deinend schip, 
hoor je een geluid dat lijkt op een kanonschot. Het grootste 
dier ter wereld is naast je boven water gekomen. Het water 
uit zijn spuitgat komt haast net zo hoog als een gebouw van 
drie verdiepingen. Zijn blauwe lichaam is langer dan twee 
stadsbussen en naast hem lijkt je schip wel een speelgoedbootje. 

Blauwe vinvissen zijn nog zwaarder dan de grootste 
dinosaurussen. Maar ze kunnen zich snel verplaatsen. Als ze haast 
hebben, zwemmen ze maar liefst 48,3 km/u. Elk jaar migreren ze 
tussen warmere wateren (waar ze bevallen) en koudere zeeën 
bij de polen (waar voedsel is). In mei en juni blijven sommige 
rondhangen in de baai ten noorden van Húsavík.

Elke verschijning is speciaal en zeldzaam. Er zijn nog maar 
enkele blauwe vinvissen op aarde, omdat er vroeger op hen 
gejaagd is. Er zwemmen er misschien nog maar duizend rond in 
de Noord-Atlantische Oceaan. Maar bijna een op de vijf vinvissen 
wipt even aan bij deze IJslandse baai, dus hier heb je grote kans 
op een onvergetelijke ontmoeting.
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Duivels
zwembad

Vleerhonden

Mega-migraties
Vleerhonden van Kasanka
Serenje District, Central Provincie S 12.5833 E 30.2000

Terwijl de zon ondergaat in de bossen van het Kasanka 
Nationaal Park, zie je een van de grootste en verrassendste 
dierenverschijningen in Afrika. Tien miljoen krijsende 
vleerhonden verlaten hun nesten hoog in de bomen en vliegen in 
het rond. Dat zijn er haast evenveel als het halve bevolkingsaantal 
van heel Zambia! De vleerhonden zijn groot, ongeveer net zo 
groot als kraaien, en hebben een spanwijdte tot 90 centimeter. 
En ze hebben honger.

Gelukkig sta jij niet op het menu. Deze vleerhonden – strokleurige 
vleerhonden om precies te zijn – zijn hierheen gemigreerd om het 
rijpe fruit in het bos te eten. Ze brengen de nacht etend en slapend 
door. Bij zonsopgang vliegen ze weer terug naar hun boomnesten. 

De vleerhonden zijn alleen tussen oktober en december in 
Kasanka te vinden. Als ze eenmaal al het fruit hebben opgepeuzeld, 
gaan ze weer verder en laten ze het bos leeggeroofd achter.

ZAMBIAZAMBIAZAMBIA
LOCATIE: Zuidelijk Afrika, omringd door acht landen.

NAAM: Afgeleid van Zambezi, een van de langste rivieren in Afrika.

VOEDSEL: Nshima is een gerecht van maïsbloem dat Zambianen 
eten met sauzen gemaakt van vlees, bonen of groenten.

OPMERKELIJK: Zambia riep de onafhankelijkheid uit tijdens de 
Olympische Spelen van 1964 in Tokio. Hierdoor werden ze het eerste 

land dat de Spelen begon en eindigde als een ander land.
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In Antarctica is er zelfs nog een vreemdere waterval. Deze kun je slechts op een paar manieren zien.  
Ga naar Station McMurdo of Basis Scott en stap daar in een helikopter of maak een cruise over de Rosszee.

Wilde watervallen
Duivelszwembad 
Livingstone, Zuidprovincie  S 17.9244 E 25.8568

Peddel naar de rand van deze zwemvijver en kijk naar beneden. 
De schrik zal je om het hart slaan. Het Duivelszwembad 
bevindt zich naast een enorme waterval. Vanaf hier duikt de 
Victoriawaterval 108 meter naar beneden. Hij is nog hoger dan 
de Big Ben-klokkentoren in Londen. 

Waarom duwt de kracht van het water je niet over de rand? 
Gek genoeg is er maar weinig stroming in het water zelf. Onder 
de oppervlakte liggen rotsen die een barrière vormen tegen de 
omringende waterval. Je mag alleen tijdens het droge seizoen 
– van september tot november – in het zwembad zwemmen als het 
waterniveau precies goed is. Op elk ander moment in het jaar word 
je over de rand gespoeld en stort je naar beneden. 
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