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Over de auteur 
Ruim vijfentwintig jaar was Ilse Hesp hoofdredacteur van 
uiteenlopende vakbladen. De basis: een gedegen opleiding 
wetenschapsjournalistiek en voorlichting, plus een fotografische 
opleiding. De combinatie van schrijven en fotograferen bleef in haar 
werk een vast gegeven. In 2007 kwam een fotoboek uit, ‘Hof van 
Holland’ waarmee ze de Bollenstreek met foto’s en tekst in beeld 
heeft gebracht. In de tweede helft van 2008 zal een volgend fotoboek 
van haar hand verschijnen. Als onderwerp koos ze ditmaal de koeien 
die de Nederlandse weiden begrazen. Bovendien schreef ze een boek 
voor kinderen vanaf negen jaar: ‘Zij van hiernaast’, met als 
hoofdspelers twee katten en een heks. 
Als hoofdredacteur verkeerde de auteur in heel andere werelden dan 
die van heksen, katten en koeien. Voor ‘De Bouwadviseur’ schreef ze 
voor architecten en ingenieurs. Voor het vakblad ‘Exkies’ richtte ze 
zich tot tandartsen en tandtechnici. Bij Management Support 
Magazine voorzag ze de topsecretaresse in het Nederlandse 
bedrijfsleven van onmisbare informatie.  
Voor KappersNieuws gaf ze vorm aan managementinformatie voor 
de kapper/saloneigenaar. Ze stond aan de wieg van ‘Labyrint’, een 
nieuwsbrief over Alzheimerproblematiek voor de afdeling 
Kennemerland van Alzheimer Nederland. 
Op dit moment is Ilse Hesp op freelancebasis verbonden aan diverse 
magazines, fotografeert behalve koeien alles wat los en vast zit en 
geeft lezingen en workshops over schrijven en fotograferen en de 
combinatie daarvan. 
 
Wie meer wil weten kan contact met haar opnemen: 
Website: www.ilsehesp.nl. Email: ilsehesp@gmailcom 

Foto: Annet Delfgauw, Rotterdam 
 
 
 
Verschenen boeken: 
Hof van Holland, uitgever Diverti (www.diverti.nl) 
Zij van Hiernaast, uitgever Free Musketeers (www.freemusketeers.nl) 



 5

Een stukje geschiedenis 
Dit boek kwam tot stand na gesprekken met Renger de Ruiter, oprichter van Holidaylink, de 
Nederlandse organisatie voor vakantiewoningruil. Holidaylink is aangesloten bij het internationaal 
opererende Homelink. Bovendien ontstond er onder de paraplu van Holidaylink een centrale 
organisatie voor de oppas voor huisdieren, de LOC (landelijke Oppas Centrale). Hoe dat allemaal zo 
gekomen is? Welnu, met de zoveelste verhuizing voor de boeg, bedacht Renger de Ruiter zo rond 1979 
dat het veel handiger zou zijn wanneer hij simpelweg aan kon kloppen bij een of andere organisatie om 
een woningruil te kunnen regelen. Woningruil was geen vreemde gedachte voor hem. Zijn ouders 
organiseerden dat in de jaren dertig geregeld op eigen houtje, maar dan alleen voor de vakantieperiode. 
Die gedachte liet Renger de Ruiter niet meer los. Toe aan een nieuwe uitdaging herschiep hij dat jaar 
zijn garage tot kantoor en startte een bureau voor woningruilvakanties. Helemaal nieuw was het niet, 
want ook onderwijzers en bepaalde kerkelijke gezindten organiseerden toen al op kleine schaal 
woningruilvakanties in binnen- en buitenland.  
‘Het ontbrak alleen aan een algemene bemiddeling,’ licht Renger de Ruiter toe. Hij is inmiddels 
gepensioneerd en heeft de fakkel doorgegeven aan zoon Ton en dochter Inga.  Totaal loslaten kan hij 
het niet. Homelink blijft een kind dat hij heeft zien groeien en heeft doen bloeien. ‘We kregen 
natuurlijk ook aanvragen voor woningruil buiten Nederland. Het lukte mij om de juiste contacten te 
leggen. Al snel konden we internationale contacten aanbieden.‘ Dat gebeurde door de aansluiting van 
Holidaylink bij Homelink International. 
Vanaf het begin was er ook geregeld vraag naar een oppas voor huis én huisdier in vakantieperiodes. 
Die vraag naar dierenoppas in eigen huis nam rap toe en toen Holdidaylink uit het garagekantoor 
groeide, werd meteen besloten de boel op te splitsen. Zo konden de beide ‘vakantievragen’ efficiënter 
beantwoord worden. Dus ontstond een tweede tak van de organisatie: de Landelijke Oppas Centrale 
(LOC).  
 
 

Alle gegevens op een rijtje 

Holidaylink  &  de Landelijke Oppas Centrale (LOC) 
Naast de bemiddeling voor vakantiewoningruil kreeg Holdidaylink ook te maken met de vraag naar 
een oppas voor huis, haard en huisdier.  
De LOC brengt de oppassers en oppasvragers bij elkaar. 
 
Holidaylink   &  Homelink International 
Homelink  is een internationale organisatie, waarbij Holidaylink is aangesloten. Lidmaatschap geeft 
toegang tot het ruil bestand dat jaarlijks uit meer dan 14.000  woningen bestaat, overal ter wereld. 
Het ruilaanbod is te raadplegen  op de website maar ook verschijnen jaarlijks twee dikke ruilgidsen. 
 
Adresgegevens: 
Hoge  der  A  13 A, 9712 AD Groningen 
Postbus 7020, 9701 AD Groningen 
Telefoon vakantieoppas: 050-313 3535, e-mail: loc@holidaylink.com 
Telefoon vakantiewoningruil: 050-313 2424, e-mail: lovw@holidaylink.com 
Website: www.holidaylink.com 
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DEEL1: DIERENLEED & VAKANTIEPRET  

1. Probleemgevallen 
Neem nou Jerry, een ongeremde en enthousiaste bokserhond. Zijn roedel is niet groot: vader en 
moeder Kolman, plus hun zoon Kris. Jerry is aan ze gehecht en ze hebben in zijn ogen maar één 
ongewenste eigenschap. Ze gaan graag op pad, het liefst in vreemde landen en bij voorkeur weken 
achter elkaar.  
 
Natuurlijk denken deze globetrotters daarbij altijd aan het welzijn van hun hond. Ze deden hem ooit 
voor proef naar een betrouwbaar hondenpension toen ze een lang weekeinde gingen wandelen in 
Limburg. Jerry weigerde te eten en kreeg een waterige uitslag in de plooi tussen zijn staart en zijn rug. 
Gealarmeerd door de berichten van de eigenaar van het dierenpension braken de Kolmannen hun 
vakantie af een haalden Jerry weer op. Zodra hij ze zag, kwam er weer leven in hem. Hij sprong meters 
hoog tegen zijn baasjes op en schreeuwde het uit van enthousiasme.  

 
 
Jerry miste zijn vertrouwde omgeving en 
bracht zijn gastgezin tot wanhoop door 
regelmatig weg te lopen 
 (Foto: Image*After) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dat was slecht nieuws voor deze globetrotters en hun toegewijde bokser. Sinds de mislukte proef bij 
het dierenpension verblijft Jerry nu tijdens de vakanties bij een gastgezin. Deze familie Kwint (vader, 
moeder, vier kinderen) is lief met hem in de weer. Laten hem regelmatig uit. Verzorgen zijn natje en 
zijn droogje en zijn gek op hem. Toch krijgt hij iedere keer weer die nare eczeem in de plooi tussen zijn 
rug en zijnstaart. Dan sluipt hij naar de gang met de koele granieten vloer. Vouwt zijn staartje 
voorzichtig naar beneden. Drukt de gloeiende rugplooi tegen het koele graniet en brengt de Kwinten 
tot wanhoop. 
 
Zalfjes helpen niet, weten ze. Jerry wil gewoon naar huis, naar zijn eigen geurtjes, zijn eigen bekende 
wandelroutes. Nu is hij alles kwijt: zijn baasjes én zijn vertrouwde omgeving. Hij loopt dan ook 
regelmatig weg bij de Kwinten en koerst dan regelrecht op huis aan. Dierenleed en vakantiepret gaan 
uiteraard niet samen, zodoende denken de Kolmannen diep na over een oplossing. Er zitten namelijk 
nog heel wat reizen in de planning. 
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Ook kattenliefhebbers kennen het probleem. Natuurlijk is er altijd wel een aardige en betrouwbare 
buur of scholier die de planten verzorgt en de katten voorziet van eten, drinken en tien minuten 
aandacht. Dat is voor echte ‘schootzitters’ een nogal magere oplossing. Dat weten kattenoppassers uit 
ervaring. 
 
Niels, 16 jaar: ‘Ik verzorg aardig wat katten bij mij in de buurt, gewoon, om een paar centen te 
verdienen. Je ziet aan alles dat de katten uit hun doen zijn. Loop ik bijvoorbeeld de trap op naar boven 
en dan ruik ik het al: daar ligt weer een protestkeutel ! En wie weet hoe lang al, want ik zit de hele dag 
op school. Natuurlijk probeer ik ze te verwennen en een beetje met ze te kroelen, maar wat is nou een 
half uurtje aandacht wanneer je vierentwintig uur gewend ben?’ 
 
Marja, 17 jaar: ‘Mijn oppaskat Mimi, een pers,  had regelmatig last van haarballen. Dan zat ze te 
hoesten en te hoesten en dan, hé he’, kwam die haarbal eruit. Op een dag ging dat mis. Ik kwam op 
mijn vaste tijd om haar eten te geven, te borstelen en aandacht te geven. Lag ze dood achter de deur!  
Ik was helemaal overstuur. Mijn vader bracht Mimi naar de dierenarts, want wat moet je anders? Later 
vertelde de baasjes van Mimi wat er nou was gebeurd. Door dat ophoesten van die haarballen was er 
een ader in haar maag gesprongen. Ik hoop dat nooit meer mee te maken. Ik heb een hele tijd niet 
meer op katten gepast.’ 
 

 
 
Mimi heeft een opvolgster gekregen: dit 
is Pastis, aangenaam! 
 (Foto: Image*After) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook andere dieren hebben het te verduren. Een aquarium hoef je niet uit te laten, dat is waar, maar 
vraagt wel dagelijkse verzorging. De welwillende oppas-plantenverzorger-visvoerder doet zijn best 
maar heeft geen verstand van aquaria. Waardoor de heldere bak langzaam is veranderd in erwtensoep 
tegen de tijd dat u terugkomt uit Andalusië. 
 
Of er sluipt een vreemde kat naar binnen terwijl de oppas de plantjes water geeft, nadat ze de vissen 
heeft gevoerd. Voor de frisse lucht had ze even de tuindeuren opengezet en toen ze terugkwam bij het 
aquarium, oh ramp! De insluiper hing tot aan zijn oksel in het water en had de halve visstand 
opgevreten. 
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Zangvogeltjes ontsnappen en de vervangende exemplaren vallen door de mand omdat ze geen snavel 
meer opendoen. ‘Is dat ons Pietje wel?’ vraagt u zich bij thuiskomst af en u begint na te denken over 
een andere oplossing voor de vakantieperiodes. Want uw zeventienjarige zoon, die bezwoer dat hij de 
zelfstandigheid enorm goed aankon, beweert bij hoog en laag dat dit wel degelijk ons Pietje is. En 
waarom het dier niet meer zingt? Geen idee, aldus zoonlief. 
 
Hoogste tijd om eens na te denken over de LOC, ofwel de Landelijke Oppas Centrale. Een unieke 
Nederlandse service voor huisdieren en hun vakantieminnende eigenaren. 
 
 

 
 

Het gaat niet altijd om honden, katten en kanaries. Oppassers kunnen iedere vakantie kennismaken met de 
meest exotische huisdieren. Foto: Image After 
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2. Landelijke Oppas Centrale (LOC) 
 
De Landelijke Oppas Centrale (LOC) heeft meer dan vierduizend ingeschreven deelnemers. Oppassers 
zijn over het algemeen gepensioneerde echtparen en alleenstaanden. Ook Vutters en mensen met 
kleine inkomens weten de LOC te vinden om zich aan te bieden als oppas van huis, haard en huisdier. 
Oppassen op andermans huis en huisdieren heeft eigenlijk alleen maar plus-kanten. De investering in 
de reis is relatief gering tot verwaarloosbaar. Je leeft als oppasser in een totaal andere omgeving, wie 
weet midden in de bossen of op loopafstand van strand en duinen, of pal in het centrum van een 
heerlijke, avontuurlijke stad. Tegelijkertijd hoef je niet uit de koffer te leven, want er staat een 
comfortabele woning tot je beschikking. Deze mogelijkheid blijkt een echte trekpleister voor 
dierenliefhebbers. Die kunnen zich uitleven op honden en katten, maar ook op allerhande ‘kleinvee’.  
Want Nederland kent talloze huishoudens waar van alles op en rond het erf scharrelt: kippen, ganzen, 
geiten, hangbuikzwijntjes, konijnen, pony’s, paarden, ezels, en noem maar op.  
 

‘Nooit geweten dat ezels zulke leuke dieren zijn!’ 

‘Wij leven van een klein pensioentje, dus uitgebreide vakantiereizen zitten er 
voor ons niet in. Tegelijk zijn we gek op wandelen en fietsen en tuinieren,’ 
vertelt Bas Heijmans. Hij is zeventig en zijn vrouw Trude is een ‘jonkie’, aldus 
Bas. Ze is pas vijfenzestig geworden. Een vitaal stel, dat er graag op uittrekt. 
‘Het was een idee van Trude,’ vervolgt Bas, maar krijgt niet de kans om verder 
te praten want zijn vrouw neemt het meteen over. ‘ Een kennis van me 
besteedde via de LOC haar vakanties in alle mogelijke uithoeken in 
Nederland. Ze kwam iedere keer terug met verhalen over leuke huisdieren en 
hele stapels foto’s. Het duurde niet lang tot bij mij ook het kwartje viel.’  
Proberen kan geen kwaad, dachten de Heijmannen en schreven zich in bij de 
LOC.  
‘Dat is inmiddels al wat jaren geleden, sinds Bas met pensioen ging,’ vertelt 
Trude. ‘Sindsdien hebben we op de nodige honden en katten gepast, maar 
dat niet alleen.’ Bas knikt en springt er even tussenin terwijl Trude een 
adempauze inlast. ‘Nooit geweten dat ezeltjes zulke leuke dieren zijn! En 
pony’s! We hebben intussen heel wat dieren op onze ‘CV’ staan, dus een 
oppasvrager kan met ons alle kanten op.’ 
 ‘Om kort te gaan,’ onderbreekt Trude, ‘Wij hebben heerlijke vakanties en 
maken de leukste huisdieren mee. We wonen in comfortabele woningen en 
het past allemaal prima binnen ons bescheiden vakantiebudget. We hebben 
eigenlijk alleen de kosten van de reis. Nee, wij zijn dik tevreden en wat meer 
is, onze oppasdieren en hun bazen ook. Wat wil je nog meer!’ 

 
Naast de potentiële oppassers zijn daarom natuurlijk ook dierenbezitters ingeschreven bij de LOC. Zij 
zijn juist op zoek naar betrouwbare mensen die tijdens de vakantie hun huis op orde houden, de 
planten en de tuin verzorgen, de dieren vertroetelen en het mogelijk maken dat ze in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven. In sommige gevallen zijn er geen huisdieren aanwezig, maar wil 
een huiseigenaar simpelweg een oppas voor het huis, zodat de woning niet leeg staat tijdens de 
vakantieperiode. 
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3. Hoe is de LOC te vinden? 
Mogelijkheid 1: dierenarts 
Tja. Je wil wel vakantie, maar je wil dus geen dierenleed. Maar als je huisdier pensions verfoeit, met een 
oppasadres geen genoegen neemt, eten en drinken weigert of alsmaar wegloopt om terug naar huis te 
rennen, wat moet je dan? 
Eenvoudig: je gaat naar de dierenarts en kijkt in de wachtkamer op het prikbord. Daar hangt als het 
goed is een poster van de LOC, ofwel de ‘Landelijke Oppas Centrale’. Nog beter: de posters zijn 
voorzien van afscheurbare adreskaartjes van de LOC.  
 

Mogelijkheid 2: website 
Wie thuis is op de computer heeft het gemakkelijk. Gewoon het volgende adres intikken: 
http://www.vakantieoppas.nl of  http://www.holidaylink.com.  

Ook is het mogelijk contact op te nemen via de email: loc@holidaylink.com 

 

Mogelijkheid 3: gewoon het postadres gebruiken 
Niet iedereen beschikt echter over de digitale mogelijkheden. Dan is daar nog altijd de gewone post. 
Schriftelijk verzoeken om inlichtingen kunt u richten aan: 
Holiday Link 
Landelijke Oppas Centrale 
Postbus 7020 
9701 JA Groningen 
Kantooradres: Hoge der A 13 a, Groningen 
Bezoek volgens afspraak 
 
 
Telefoon 050-313 35 35 
Fax 050-313 31 77 
 
 

 
Tim en Tobias: blij dat ze op hun gemakje thuis konden blijven. Foto: Image After 
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4. Stap een: de inschrijving 

 

4.1 Lidmaatschap oppasvragers 
Het is niet alleen de kans op diefstal waardoor mensen voor de vakantieperiode op zoek zijn naar een 
oppas voor hun woning. Hoe goed de buren ook de tuin in de gaten houden, het is niet te voorkomen 
dat de planten een knauw krijgen tijdens de zomermaanden. Grote hitte vraagt grote zorg, van dag tot 
dag. Maar ook tijdens een natte zomer is het fijn wanneer iemand de waterautomaat uitzet en 
regengevoelige kuipplanten in de kas zet. 
Dringender nog is de zorg voor huisdieren. Iemand die de kippen voert, de geitjes en de schapen 
verzorgt, de ezel op tijd binnenhaalt, de stal uitmest, of het paard op de wei zet. Plus de honden en de 
katten vertroetelt die liever niet buitenshuis logeren. Het lidmaatschap voor oppasvragers verloopt als 
volgt. 
 

• Hoe 
Wie een oppasser zoekt, wordt lid van de LOC. Inschrijven kan via de website, maar ook schriftelijk.  
 

• Wat kost dat 
Oppassers en oppasvragers vinden elkaar via de advertenties van de LOC. Daar bieden de leden hun 
huis aan, aan oppassers en vice versa. Om van het advertentiebestand gebruik te kunnen maken en een 
eigen oproep te kunnen plaatsen is het nodig lid te worden van de LOC. Dat kost € 70,- per 12 
maanden. Het lidmaatschap biedt tegelijkertijd toegang tot internet. De eigen advertentie op de site is 
dan gratis. 
 

• Voorwaarden 
Oppassen kost niets, buiten het lidmaatschap van de LOC;  afhandeling vindt plaats met gesloten 
beurzen. Oppassers betalen meestal zelf hun vervoer naar het oppasadres, of delen dit met 
oppasvragers. 
 

• Wat heb je ervoor 
Vreemden in je huis waarvan je huisdieren afhankelijk zijn: kan dat goed gaan. Wat héb je voor dat 
lidmaatschap van de LOC? In ieder geval een gratis advertentiemedium in de vorm van de website van 
de LOC. Daarop kan de aangesloten deelnemer net zo vaak gratis adverteren als dat nodig is. 
Bovendien kan de oppasvrager rekenen op een absoluut betrouwbare en toegewijde oppas voor 
huisdier en woning. De LOC heeft namelijk een garantiefonds in het leven geroepen om de kwaliteit 
van de services te kunnen waarborgen. Dit garantiefonds dient voor situaties waarin de verzekeringen 
van beide partijen niet zouden uitkeren in geval van schade. Dat laat niet onverlet dat beide partijen 
verplicht zijn zelf te zorgen voor adequate verzekeringen. Mocht dit ondanks alle goede intenties en 
voorbereidingen toch nog onvoldoende blijken dan kan de LOC eventueel overgaan tot het aanbieden 
van hulp of vergoeding. Deze vergoeding is gebonden aan een maximum van € 3.000,- en een eigen 
risico van € 100,-. 
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4.2 Lidmaatschap oppassers 
Dan is er nog die andere partij, de oppassers. Mensen die een betaalbare vakantie in eigen land zoeken 
en daar graag de handen voor uit de mouwen steken. Dat wil zeggen: zich bezig houden met prettige 
karweitjes, zoals lange wandelingen met de hond, of in de schaduw in een heerlijke tuin een kopje thee 
drinken met de oppaskat op schoot. De achtergronden voor een vakantie in andermans huis lopen 
uiteen. Iemand is gepensioneerd of met de VUT en heeft ruimschoots de tijd om op een andere manier 
de vakantie door te willen brengen. Of je kunt simpelweg op zoek zijn naar tijdelijk onderdak omdat 
het eigen huis nog niet beschikbaar is door verbouwing, verkoop of wat dies meer zij. Vakantie houden 
in een comfortabele woning en met de gezelligheid van dieren om je heen: er zijn slechtere manieren 
om zo’n periode door te komen. In een hotel, bijvoorbeeld, met alle kosten die daarbij horen! 
Hoe dan ook, oppassers en hun oppasvragende tegenpartij, helpen elkaar met gesloten beurzen aan een 
oplossing voor een probleem én aan een prettige, zorgeloze vakantie. De een is op reis. De ander 
geniet van de woning van de reiziger. 
 

• Hoe 
Ook wie wil oppassen, wordt lid van de LOC en krijgt toegang tot de website en de bijbehorende 
advertentiemogelijkheden. 
 

• Wat kost dat 
De kosten zijn voor oppassers en oppasvragers gelijk: € 70,- per 12 maanden.  
 

• Voorwaarden 
Oppassen kost niets, buiten het lidmaatschap van de LOC. Afhandeling van de oppasvakanties vindt 
plaats met gesloten beurzen. Oppassers betalen meestal zelf hun vervoer naar het oppasadres of delen 
dit met oppasvragers.  
 

• Wat heb je ervoor 
Het lidmaatschap biedt, zoals gezegd, tegelijkertijd toegang tot internet. De eigen advertentie op de site 
is dan gratis. Ook oppassers kunnen net zo vaak adverteren als ze willen. Diezelfde advertenties komen 
ook in het wekelijkse overzicht te staan dat per post wordt verzonden aan mensen die niet zijn 
‘gedigitaliseerd’. 
 

 
Beer ligt vlak achter de deur de oppas in de gaten 
te houden. 

 
 Foto: Image After 
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5. Stap twee: de advertentie 

 
Binnen de LOC zoeken oppasvragers en oppasser dus contact met elkaar via advertenties op de 
website en de identieke, wekelijkse lijsten die de LOC per post verzend. Daarnaast heeft de LOC ook 
de beschikking over een lijst met Belgische oppasadressen en oppassers. Dit is mogelijk dankzij het 
samenwerkingsverband van de LOC met de Belgische organisatie Taxistop, gevestigd in Gent. 
Geef in de advertentie zoveel mogelijk details. Hoe groot is het huishouden, bijvoorbeeld. De woning 
van een gepensioneerd echtpaar is over het algemeen niet geschikt voor een echtpaar met twee 
opgroeiende kinderen en vice versa. Beschrijf de omgeving. Beschrijf de eigen liefhebberijen, wellicht 
vindt een oppasser daar aansluiting bij en kan zo extra zorgvuldig voor de kasplanten zorgen 
bijvoorbeeld. Met een goede beschrijving in de advertentie is het beter mogelijk gelijkgestemde zielen 
aan te trekken voor de periode dat huis en huisdieren een oppas nodig hebben. 
 

• Hoe 
De ingeschreven deelnemers stellen zelf hun advertentieteksten op en plaatsen deze op de website 
www.vakantieoppas.nl. De LOC verstrekt daarvoor de nodige instructies bij inschrijving. Deelnemers 
zonder internetmogelijkheden kunnen hun advertenties schriftelijk opgeven.  
 

• Hoe vaak of hoe lang 
Hoe vaak de deelnemers hun advertenties plaatsen is helemaal vrij, mits de oppasperiode valt binnen 
het betalingsjaar. De advertenties kunnen net zo lang blijven staan als nodig is. Dat wil zeggen, totdat 
de adverteerder zijn oppasser of oppas-adres heeft gevonden. Deze advertenties mogen net zo vaak 
worden gewijzigd of verwijderd als nodig is. Het is mogelijk om maximaal drie foto’s toe te voegen aan 
de advertentietekst. 
 
 

6. Stap drie: kennismaken en aftasten 
Wie nooit eerder een vreemde op zijn huis en huisdier liet passen zal een drempel over moeten. De 
eerste vraag die eigenlijk altijd opkomt is: kan dat wel, zo maar vreemden in je huis halen? Daarom 
heeft de LOC een referentiesysteem in het leven geroepen, dat alle vragen kan ondervangen. Dit 
referentiebestand bestaat uit alle gegevens, ervaringen en beoordelingen van zowel oppassers als 
oppasvragers. Na de oppasperiode vullen beide partijen een evaluatieformulier in en sturen dat naar de 
LOC. De vakantiegangers kunnen aangeven hoe het stond met hun huisdieren, hun tuin en hun huis 
toen ze thuiskwamen. De oppassers vullen in hoe ze werden ontvangen in hun gasthuis, was het 
schoon, toegankelijk, was er voldoende rekening gehouden met hun komst, klopten de verstrekte 
gegevens. Het staat beide partijen vrij deze gegevens vooraf op te vragen. Sterker nog: de LOC 
adviseert dit altijd te doen, want dat neemt de nodige weerstanden absoluut weg. 
De LOC adviseert zelfs om vooraf contact met elkaar te hebben en kennis te gaan maken met mensen 
én dieren. Zo’n bezoek vooraf aan het oppasadres lost in één keer een hoop vragen op, want al tijdens 
de eerste kop koffie weten beide partijen of het klikt of niet. 
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Bovendien, iedereen met een beetje ervaring met dieren weet hoe gevoelig het contact kan liggen 
tussen mens en dier. Niet alleen mensen willen ‘aan elkaar kunnen snuffelen’.  Het is daarom van 
belang om zo snel mogelijk na de eerste advertentiestap een tweede stap in te lassen: een 
kennismakingsronde. 
 

• Klikt het tussen de mensen en mensen? 
Meestal weten we meteen of we die meneer en mevrouw in ons huis willen hebben of niet. Daarom is 
het belangrijk elkaar eerst te ontmoeten. Staat er een advertentie die bij uw situatie past, dan is er nog 
meer één ding te doen: de telefoon pakken om contact te zoeken. Of de pc aan zetten en een email 
versturen. Telefoon is wellicht het belangrijkste instrument in deze. Vaak ‘proeven’ we aan het 
telefoongesprek al of het klikt of niet. 
 

Geheim adres 

Er zijn ook oppassers met een geheime opdracht en een geheim adres!  
Zo gebeurde het op een dag dat ergens in het land een stel aan het 
koningshuis gelieerde huisdieren een vakantieoppas nodig hadden. Meneer 
en mevrouw X. schreven daar op in – niet wetend dat het om 
hooggeplaatste honden ging - en het klikte tussen de achtenswaardige 
vakantiegangers en echtpaar X.  
De verheven  honden  hadden er ook plezier in en vonden de 
vakantieoppassers een geschikt stel mensen. Of ze het andere jaar maar 
weer wilden aantreden wanneer de baas en bazin met vakantie gingen.  
Het was wederzijds dermate goed bevallen, dat er nieuwe afspraken 
werden gemaakt. Alles volgens de regels die er bij hoorden. Meneer en 
mevrouw X zwijgen bijvoorbeeld over hun delicate  oppasadres als stenen 
leeuwen. Bovendien – en dat is een LOC-regel – wordt iedere nieuwe 
vakantieafspraak geregeld via de LOC. 

 
 

• Klikt het tussen de mensen en de dieren? 
Wij mensen mogen dan via de telefoon wel hebben besloten dat de oppasser precies is wat we zoeken, 
maar daar hoeft Fido het bijvoorbeeld helemaal niet mee eens te zijn. Iedereen kent zijn eigen dier het 
best en weet hoe het zal reageren op vreemden in ‘zijn’ huis. Dan is een kennismakingsronde wellicht 
geen overbodige luxe. Want pas wanneer je zeker weet dat het klikt tussen jouw huisdier en de oppas 
ga je echt opgeruimd met vakantie. Ook voor de oppassers is het zinvol om dat eerste contact te 
hebben. Zo kan er sprake zijn voor de oppas voor twee honden en een kat, maar dan blijkt er ook een 
inpandige parkiet aanwezig.  En laat de oppasser nou allergisch zijn voor vogelveren! Niets aan te doen. 
Even goede vrienden en verder zoeken naar een geschikte oppas. 
 
Komt het dan wel eens voor dat het niet lukt een oppas te vinden voor huis en huisdieren?  
Nee, eigenlijk nooit. De bestanden van de LOC zijn namelijk enorm uitgebreid. De woningen van de 
oppasvragers zijn verspreid door heel Nederland. Er zijn woningen in de kustgebieden, maar ook in de 
bosrijke streken van Nederland, op de Veluwe, in Limburg en de leukste steden en dorpen.  
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De aangesloten LOC-leden zitten letterlijk overal.  
Soms is het nog belangrijker dat het klikt tussen de mensen dan tussen de dieren, zoals in het volgende 
geval. 
 

Een bijzonder geval 

Bram en Marjan van Sweeden waren blij dat ze hun oppassers hadden 
gevraagd langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Plus een 
snuffelronde voor de hond Mickey vanzelfsprekend. Het liep allemaal heel 
anders dan ze vooraf hadden kúnnen bedenken. Alhoewel de afspraak stond 
genoteerd voor een bepaalde datum, kwam het echtpaar niet opdagen.  
 
Bram en Marjan besloten daarom een nieuwe oppasser te zoeken, maar het 
was een bijzonder hete, zomerse week. Dus werd het zoeken even uitgesteld. 
Het ging tenslotte om de herfstvakantie, dus hadden ze een beetje rek in hun 
planning. Ze zaten achter het huis in de tuin toen met een zwaai het tuinhek 
tegen de schutting klapte. Ze schrokken en stoven boos op.  
 
Daar stond meneer Y, de ene helft van het echtpaar dat niet was komen 
opdagen voor de kennismakingsronde. Dat kwam meneer Y alsnog even 
doen. Hij gaf geen hand, maar viel babbelend neer in een van de tuinstoelen, 
trok meteen zijn schoenen uit en legde zijn voeten op de andere stoel. Bram 
en Marjan zagen zich genoodzaakt twee andere stoelen elders uit de tuin op 
te vissen. 
 
‘Het heeft ons aardig wat tijd gekost om meneer Y weer weg te krijgen,’  
vertelde Marjan later en ze kan er nu om lachen. ‘Eigenlijk was het wel een 
beetje zielig want meneer Y. had relatieproblemen. Vandaar dat ze niet waren 
komen opdagen.’ ‘Gelukkig konden we hem aan het verstand brengen dat de 
afspraak niet door kon gaan. Even goede vrienden,’  vulde Bram aan. 
Inmiddels maken Bram en Marjan al weer jaren gebruik van oppassers voor 
hun hond Mickey. ‘En dat gaat altijd fantastisch,’ meldt Bram, ‘Want 
uitzonderingen bevestigen de regel nou eenmaal. Meneer Y was een 
bijzonder geval, en dat was ie.’  

 

7. Stap vier: geheimen onthullen 
 
Heeft u al bedacht hoe de oppassers aan de sleutel kunnen komen? Ontvangt u de mensen nog zelf, 
om ze wegwijs te maken of zorgt u dat ze op een andere manier aan de sleutel kunnen komen? En wat 
vertelt u allemaal? Welke dingen zet u op papier? Kortom, voordat uw eigen vakantie begint en de 
oppassers aan hun taak kunnen beginnen, moet er nog het een en ander worden geregeld, te weten: 

• Het sleutel-‘verkeer’ 
• Buren, familie en eventuele vrienden op de hoogte stellen van het feit dat er ‘vreemden’ in uw 

huis wonen. Want stel je voor dat ze –niet wetend wat u heeft afgesproken-  de politie bellen... 
• Het maken van een lijst van de belangrijkste adressen en telefoonnummers, van de A van 

Alarmnummer tot en met de Z van Ziekenhuis. 
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• De onthulling van uw ‘huisgeheimen’, in de vorm van een Huishoudboek. Dat is een schriftje, 
een lijst of kaartjes met aanwijzingen: hoe zetten we de CV hoger, wanneer moet de vuilnisbak 
aan de straat staan, waar liggen de lucifers, en zo meer. Want ook al legt u van te voren nog 
zoveel uit, geen mens is in staat al die details te onthouden.  

 
Aangezien niet iedereen hetzelfde is, zal het Huishoudboek van huis tot huis verschillen. Ook de 
manier waarop die tot stand komt kan nogal uiteenlopen. De een loopt even met pen en papier door 
het huis en maakt wat notities, de ander put zich uit in een boekwerk van ettelijke pagina’s. Een deel 
van de voorpret van een vakantie kan juist gelegen zijn in het maken van een boek vol ‘huisgeheimen’. 
Waardoor het voor de oppassers niet alleen nuttig maar ook leuk is dat boekje, dat schriftje of die lijst 
door te nemen. Wat te denken van een boek vol  handige folders en visitekaartjes van gelegenheden in 
de nabije omgeving. Restaurants en andere gelegenheden waar u zelf geregeld komt zijn daar vaak ruim 
in voorzien. Plak ze in en voorzie iedere kaart en folder van commentaar. Leg duidelijk uit waar het 
adres is te vinden. Vertel ook over de speciale adresjes waar u zelf graag naar toe gaat, zoals 
antiekwinkeltjes, de markt op dinsdag voor de verse vis, de streekfeesten als die toevallig plaatsvinden 
wanneer de oppassers voor het huis en de dieren zorgen. Verzamel gegevens in de trant van 
streekconcerten in nabije kerkjes, op marktpleintjes, in evenementenhallen enzovoorts. 
Vaak is er op internet ontzettend veel weg te halen aan dit soort aankondigingen. Wat de uitkomst ook 
mag zijn, een aantal basisregels zijn wellicht handig voor degene die voor het eerst zo’n 
gebruiksaanwijzing gaat samenstellen.  
 

Hoe maakt u dat Huishoudboek? 

Hoe u snel en handig een compleet  Huishoudboek maakt , is te vinden in het derde 
deel van de dit boek: CONTACT!, dat helemaal handelt over de onderlinge 
communicatie. U vindt daar: 

• Tips en aanwijzingen om al in uw advertentietekst goed uit de verf te 
komen 

• Checklisten om u te helpen niks te vergeten 
• Tips over ‘mailiquette’ zodat misverstanden uitblijven 
• Tips over het wisselen van de sleutels over grote afstanden 
• Het Huishoudboek: wat zetten we er allemaal in 
• Moeiteloos een Huishoudboek in elkaar zetten: schrijftips 
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8. Stap vijf: afspraken die staan als een huis 
 

• Schade en verantwoordelijkheden 
o Informeer bij de verzekering in hoeverre u bent gedekt voor schade door de 

oppassers aan huis, fietsen, en/of auto. 
o Bel bij ziekte of andere tegenslag meteen de oppassers op, zodat ze wellicht naar een 

ander oppasadres kunnen omzien. 
 

• Referenties geven en opvragen 
o Maak altijd gebruik van de evaluatieformulieren van de LOC, zowel als oppassers als 

oppasvrager. Daarmee ‘voedt’  u het referentiesysteem van de LOC, en kan iedere 
deelnemer ten allen tijde informatie opvragen over een potentieel oppasadres of 
mogelijke oppasser.  

 
• Toekomstige afspraken 

o Oppassers en oppasvragers verplichten zich om nieuwe afspraken altijd via het 
lidmaatschap van de LOC te laten lopen. Dus ook wanneer het wederzijds is bevallen, 
loopt een nieuwe vakantieafspraak via de LOC. 

 
• Kosten  

o De enige kosten de oppassers en oppasvragers hebben zijn de lidmaatschapskosten 
van de LOC. 

o Oppasvragers zijn niet verplicht de reiskosten te dragen van de oppassers. Hierover 
kunnen onderling wel afspraken worden gemaakt. 

o Zowel oppasvragers als oppassers zijn verantwoordelijk voor hun eigen verzekeringen, 
zoals WA-verzekeringen. Wanneer huisdieren ongelukken veroorzaken zijn de 
eigenaren van de dieren altijd verantwoordelijk, ook al stonden de dieren onder de 
hoede van oppassers.  

 
Dikke vrienden, samen 
Thuis, niks aan de hand! 
Foto: Ilse Hesp
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9. Niet vergeten 

9.1 Checklist oppasvragers 
o Maak een duidelijke advertentie. Beschrijf het huis eerlijk en precies. Geef aan om 

hoeveel dieren het gaat en meldt hun bijzonderheden (Bijvoorbeeld: onze hond is elf 
jaar oud en doof). Daardoor weten potentiële gegadigden meteen waar ze aan toe zijn. 

o Bij positieve reactie: spreek zo snel mogelijk met elkaar. In ieder geval telefonisch. 
o Probeer als het enigszins kan een kennismakingsronde in te lassen, zodat beide 

partijen weten of het klikt tussen oppasvragers, oppassers en de huisdieren. 
o Bevestig de vakantieafspraken per mail of brief. Maak een definitieve schriftelijke 

overeenkomst. 
o Stuur Holiday Link LOC het Garantiefondscertificaat en verwijder of wijzig uw 

advertentiegegevens. 
o Maak een overzicht van uw ‘huisgeheimen’ in een speciaal Huishoudboek (Zie 

daarvoor deel 3: Contact!). 
o Laat een GSM-nummer of emailadres achter van uw vakantieadres, of van een 

contactpersoon die u bereiken kan. Handig in geval van nood. 
o Ga lekker met vakantie en geniet. 

 

9.2 Checklist oppassers 
o Omschrijf in uw advertentie duidelijk wie u bent, uw leeftijd, uw ervaring met 

huisdieren, uw wensen t.a.v. oppasomgeving, en dergelijke. Bijvoorbeeld: u bent een 
echtpaar van 50-plus, vief en actief, woont in het oosten van het land en zoekt vooral 
een adres in de kuststreek. 

o Bij positieve reactie: spreek zo snel mogelijk met elkaar. In ieder geval telefonisch. 
o Probeer als het enigszins kan een kennismakingsronde in te lassen, zodat beide 

partijen weten of het klikt tussen oppasvragers, oppassers en de huisdieren. 
o Bevestig de vakantieafspraken per mail of brief. Maak een definitieve schriftelijke 

overeenkomst. 
o Check uw verzekeringen. Zorg dat u helder weet tot waar uw verzekeringen de schade 

dekt die u onverhoopt mocht veroorzaken. 
o Bevestig de vakantieafspraken per mail of brief. Maak een definitieve schriftelijke 

overeenkomst. 
o Behandel uw gasthuis als dat van uzelf. 
o Vraag van te voren of het mogelijk is vrienden of logees te laten komen, of eventueel 

meer mensen in huis te halen bijvoorbeeld i.v.m. een verjaardag. 
o Lever het gasthuis aan het einde van de oppasperiode brandschoon af, of in ieder 

geval net zo schoon als u het heeft aangetroffen. 
o Mochten er dingen stuk gaan: probeer deze te vervangen of maak anders een 

aantekening en overleg over de vergoeding na afloop van de oppasperiode. In geen 
geval verzwijgen, ook al is het maar die lelijke vaas die ergens in de bijkeuken stond. 
Niet alleen omdat mensen er misschien aan gehecht waren, maar ook omdat het zo 
‘stiekem’  en in ieder geval slordig staat om het niet te melden. 
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o Hou eventueel een dagboekje bij van uw activiteiten met de dieren, en grappige 
voorvallen. Daaruit kan blijken dat de huisdieren het uitstekend naar hun zin hadden 
en u op de koop toe. 

o Zorg dat het huis aan het einde van de oppasperiode net zo schoon is als u het 
aantrof en zet een bloemetje neer voor de thuiskomende vakantiegangers. 

 
 

 ‘Lief dagboek… 

Agnes van Ree en haar man Bob passen regelmatig op andermans huizen en 
huisdieren en hebben daarin een eigen ritueel ontwikkeld. ‘Waar we ook zijn,’ vertelt 
ze, ‘ik hou altijd een dagboekje bij. Een paar regeltjes per dag is voldoende, en dat 
gaat heus niet altijd over de dieren, de planten of de andere praktische dingen. Nee, 
we vinden het juist leuk te vertellen wat we hebben gedaan, waar we hebben 
gewandeld of gewinkeld. Wat voor bijzondere activiteiten we hebben ondernomen.’ 
Het blijkt dat de vakantiegangers dat bij thuiskomst als een leuke verrassing ervaren. 
Ze zien hun dagelijkse omgeving dan ineens met andere ogen, de ogen van een 
vreemde die heeft genoten. ‘Waardoor ze soms zelf weer andere dingen gaan zien en 
ondernemen. Waardoor ze als het ware de smaak van hun eigen huiselijke omgeving 
weer te pakken krijgen,’ aldus Agnes van Ree. ‘Het wordt in ieder geval reuze op prijs 
gesteld en wij vinden te ontzettend leuk om te doen, om op die manier te laten merken 
dat we enorm hebben genoten van de gastvrijheid en het comfort van hun woning.’  

 
 

9.3 Het Garantiefonds 
De LOC heeft een eigen Garantiefonds waarin alle deelnemers kosteloos zijn opgenomen vanaf het 
moment van inschrijving. Er kunnen ten slotte zaken voorvallen die de eigen 
(aansprakelijkheids)verzekeringen wellicht niet dekken. Zowel oppassers als oppasvragers hebben de 
verplichting zelf te zorgen voor adequate verzekeringen. Denk  bijvoorbeeld aan een 
bagageverzekering, een WA-verzekering voort schade aan andermans eigendommen (stel je voor dat 
de fietsen die je leent gestolen worden, bijvoorbeeld). Bij pech en schade zijn oppassers en 
oppasvragers vanzelfsprekend wel verplicht eerst na te gaan in hoeverre de eigen verzekeringen een en 
ander dekken. Mocht dat op een teleurstelling uitlopen dan kan het Garantiefonds van de LOC 
eventueel uitkomst brengen. Daarbij is het aan de LOC om uit te maken wat voor soort hulp zal 
worden geboden of hoe hoog de vergoeding zal zijn. In alle gevallen geldt een eigen risico van € 100,- 
en een maximum van € 3.000,- per schadegeval. 
 

 
Soms kom je als oppasser om de mooiste locaties 
terecht. Foto: Ilse Hesp 
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DEEL 2: MET GESLOTEN BEURS DE WERELD 
ROND 

1. Waar gaan we van de zomer naar toe? 
Eindelijk naar…. Mexico of Maastricht, Nieuw Zeeland of Noord-Brabant, Kopenhagen of Koog aan 
de Zaan.  
Begin juni. Bij de koffiemachine klieken een vijftal medewerkers bij elkaar. Mopperig, want het is 
zomer en de regen stroomt langs de ramen. Mayra de afdelingssecretaresse komt aangestoven met een 
aantal ansichtkaarten in haar hand. Ze prikt deze op het prikbord onder het toeziende oog van de 
humeurige collega’s. De ene kaart toont grazende schapen op de Veluwe. De andere een zonovergoten 
Grieks landschap en de derde de Golden Gatebrug bij San Francisco. ’Groeten van Sophie, van 
meneer Flipse en van Harry,’  zegt Mayra en geeft een energieke dreun op de knop van de 
koffiemachine. Er tuimelt een kartonnen bekertje in de houder en de koffie siepelt traag in het bekertje. 
’Allemaal verzopen op de camping zeker,’  bromt Jos, de advertentieverkoper die even niet zag waar de 
ansichtkaarten vandaan kwamen. 
’Nee hoor,’ weet de secretaresse, ’alleen Sophie want die zit veertien dagen op de Veluwe in een 
vakantiehuisje.’ 
’Zonde van je geld,’ snuift Anneke van de boekhouding, ’Voor de prijs van zo’n huisje kan je beter 
naar Spanje vliegen. Heb je tenminste zon.’ 
’En Harry zit in San Francisco,’ meldt de secretaresse onverdroten. 
’Welja!’ roepen alle koffiedrinkers als uit één mond. ’Vorig jaar Mexico, in de herfstvakantie zat ie in 
Kopenhagen en die man heeft drie kinderen en twee pleegkinderen. Die laat ie zeker thuis!’  
’Volgens mij zat hij vorig jaar in Nieuw Zeeland en was het de zomer daarvoor dat hij in Mexico zat!’ 
aldus Mayra. ’Met alle kinderen!’ Ze gniffelt en strooit ruim suiker in haar koffie. 
’Waar doet hij dat van!’ bromt Anneke van de salarisadministratie, ’Dat kost kapitalen en ik weet 
precies van die man verdient. Daarvan vlieg je niet met een heel gezin naar Verwegistan. Bovendien, je 
hebt daar ook nog kosten, hotel, eten, uitstapjes noem maar op!’ 
De secretaresse voedt het moppervuur met de opmerking dat meneer Flipse dit jaar vakantie houdt in 
een villa bij Athene. ’Met zwembad!’ voegt ze er aan toe. Iedereen staat paf. Ze giechelt, neemt een 
slok koffie en zegt: ’Flipse heeft een geheim. En dat heeft hij weer van Harry. Flipse heeft dit jaar zijn 
drie kleinkinderen meegenomen, vanwege dat zwembad. Zijn kinderen – de ouders dus van de 
kleinkinderen – mochten ook mee.’ Ze draait zich om en gaat aan haar werk. 

    
  
Zo’n droomlocatie ligt in Duitsland ook in het bereik van 
vakantiewoningruil. 
Foto: Ilse Hesp 
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Even later kraakt Mayra ’s deur. Anneke van de salarisadministratie glipt er langs. Twee bekertjes koffie 
in haar hand, eentje met veel suiker. Die zet ze op het bureau van de secretaresse. Mayra kijkt niet op, 
want ze zit als een razende op haar toetsenbord te timmeren. ’Dat rapport moet af,’ zegt ze 
verontschuldigend ’Dus ik rammel even door. Maar als je het geheim wil weten, kijk dan even op 
internet. Flipse doet het al een tijdje en die heeft het weer van Harry en die heeft het mij een tijdje 
geleden ook verteld. Er is niks geheims aan. Gewoon vakantiewoningruil. De wereld ligt voor je open.’ 
Ze krabbelt iets op een papiertje, schuift het over haar bureau naar Anneke die het gretig vastgrijpt en  
leest: http://www.holidaylink.com. Ze kijkt op en zegt: ’Ga me nou niet vertellen dat jij ook logeert in 
een huis met zwembad, net als Flipse!’ 
’Wel degelijk!’ zegt de secretaresse terwijl ze haar vingers met de snelheid van het licht over haar 
toetsenbord laat vliegen en voegt er aan toe: ’Volgend jaar ook, zeker weten!’ 
Maar dat hoort Anneke al lang niet meer. Die is de gang op gerend, naar haar kamer, naar haar 
chef. ’Vind je het goed dat ik een middagje vrij neem?’ hijgt ze, ’Ik moet dringend even iets uitzoeken. 
Privé!’ Voordat de goede man kan reageren is Anneke al verdwenen. Weg. Naar huis. Om daar eens 
even uitgebreid achter haar laptop te duiken. 
 
 

1.1 Garantstelling & calamiteitenfonds 
Anneke heeft een hoop te ontdekken. Ze ziet al snel dat het niet uitmaakt of het gaat om een 
huurwoning of een koopwoning. Of je nou riant woont, of bescheiden, in de stad of ergens in een 
landelijke omgeving. Eigen huis is goud waard, begrijpt ze al snel. Goud in de zin van prachtige 
vakanties. Wie graag reist, hoeft daar geen kapitalen aan uit te geven. De ticket heen en weer naar de 
vakantiebestemming zal de grootste onkostenpost zijn. Bij de meeste vakanties begint het dan pas. 
 
Wat is dat eigenlijk, vakantiewoningruil? Het fenomeen staat nog niet op Wikipedia, maar dat zou 
eigenlijk wel moeten, want het bestaat al enige tijd. Aanvankelijk op kleine schaal en voor een beperkte 
groep mensen. In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw was het bijvoorbeeld onder leraren 
al gebruikelijk om voor de vakantie tijdelijk te verhuizen naar andermans huis. En tegelijk het eigen 
huis ter beschikking te stellen aan een ander leraarsgezin. Deze eerste initiatieven kwamen van een 
aantal vakbonden; in 1953 leidde dat tot de oprichting van Intervac, de ‘Teachers Holiday Service’. De 
ruilmogelijkheden waren beperkt: alleen binnen Nederland en Zwitserland. Al snel groeiden die 
mogelijkheden uit want er sloten zich steeds meer landen aan. Eind zeventiger, begin tachtiger jaren 
zette Renger de Ruiter een algemeen bemiddelingsbureau op: Holidaylink. Omdat er steeds meer 
verzoeken kwamen om naar het buitenland te kunnen, sloot Holiday Link zich aan bij het 
internationale Homelink International. Vandaar dat het nu mogelijk is om over de hele wereld 
woningen te ruilen voor de vakantieperiode. Onder de vlag van Homelink is het mogelijk te 
beschikken over vakantieadressen in vijfenzestig landen en ieder jaar komen daar nieuwe landen bij. De 
jongste toevoeging is Japan, een vakantieland dat sterk in opkomst is. 
 
Daarmee is de vraag eigenlijk nog niet beantwoord: wat is vakantiewoningruil en hoe is dat te 
organiseren? Niet door zelf het wiel uit te vinden en op eigen houtje te gaan experimenteren. Dan 
ontbeer je de mogelijkheid terug te kunnen vallen op een goedlopende organisatie. Dingen kunnen 
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fout gaan, het vakantieadres kan tegenvallen, vakantiegangers hebben jouw eigen huis niet achter 
gelaten zoals je zou willen. Dan is een organisatie zoals Holidaylink/Homelink International een 
uitkomst. Omdat deze hebben gezorgd voor garantstellingen en zelfs een calamiteitenfonds hebben 
om op te kunnen terugvallen. Daar wordt overigens zelden een beroep over gedaan maar daarover 
straks mee. 
Wie niet zelf het wiel wil uitvinden, begint met een inschrijving. Tegen een bescheiden bedrag kunnen 
inschrijvers adverteren met de eigen woning en tegelijk zoeken naar aanbiedingen in het land van keuze. 
Deze ruilgidsen zijn online te raadplegen aan de hand van een persoonlijk password. Natuurlijk zijn er 
ook mensen zonder internet; die krijgen twee keer per jaar de ruilgidsen toegestuurd. 
 

 
Het hoeft niet altijd aan het andere einde 
van de wereld te zijn. Dit romantische 
dorp ligt in de Belgische Ardennen. 
Foto: Ilse Hesp 
 

 

 

 

 

 

1.2 Ze liggen in mijn bed en zitten aan mijn spullen! 
Voordat het besluit valt op die manier met vakantie te gaan, gaat er wel wat water onder de brug door. 
Iedereen die er voor het eerst aan begint, zit eigenlijk met dezelfde vragen. Is het wel zo lekker een stel 
vreemden in je huis te hebben. Stel je voor dat ze zitten te rommelen op onze PC, die oude Chinese 
kom kapot gooien of in onze administratie zitten te bladeren. Of nog erger: een vreemde in je bed! 
Kan ik daar wel mee leven, denkt u dan. 
Om met dat laatste te beginnen: we slapen allemaal wel eens in een hotel. Wie er vóór ons in dat 
comfortabele bed heeft gelegen, komt niet in ons hoofd op. De kamer ruikt fris, het beddengoed is 
kraakhelder, de kasten zijn leeg en uitnodigend, en de badkamer glimt je tegemoet. Het is maar net hoe 
u er tegen aan kijkt. Voor al die andere vragen en problemen zijn heel gemakkelijk maatregelen te 
nemen. Die Chinese kom gaat achter slot en grendel, samen met de andere dingen waar een ander niks 
mee te maken heeft of die u te dierbaar of te kwetsbaar acht. 
 
Meestal is de woningruil ook rechtstreeks: de mensen die naar Nederland komen, stellen óók hun huis 
ter beschikking: aan u! Zij kennen de gevoelens, de overwegingen, de vragen, zij hebben ze ook gehad! 
Zij zijn – om kort te gaan - van het zelfde kaliber als u. Zij willen niet dat u hun kostbare wijnvoorraad 
opslobbert, met modderschoenen aan in bed duikt, of de geluidinstallatie onherstelbaar beschadigt. 
Wie ruilt met andere ruilers, weet eigenlijk alleen al daardoor meteen waar hij aan toe is. 
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Deze mensen hadden dezelfde intentie: een leuke plek bezoeken, gebruik te maken van de gastvrijheid 
van een comfortabele woning, van mensen waarmee het klikte. 
 
Die vreemde in uw bed is dan niet meer zo vreemd, vooral omdat er eerst een onderlinge 
communicatie op gang is gekomen. Voordat de ruil werkelijkheid is, zijn er al vele mails, of faxen en 
telefoongesprekken geweest. Voordat we op Schiphol staan, op weg naar Nieuw Zeeland, hebben we 
al zo vaak contact gehad met die Nieuw Zeelanders die in ons huis gaan wonen, dat het kennissen 
lijken die we al lang geleden ontmoetten. Tegenwoordig hebben heel veel mensen ook een eigen site of 
een weblog. Waardoor het nog makkelijker is mensen te leren kennen en beoordelen. 
Er liggen dus geen vreemden in mijn bed. Er liggen juist heel aardige mensen in en die houden hun 
modderschoenen niet aan, of erger. Het zijn mensen waar ik mijn best voor wil doen. Dus lever ik ze 
een kraakhelder bed, met geurend beddengoed, een blinkende badkamer en wens ik ze een heerlijke 
vakantie in Nederland. Wij zijn zelf op weg naar ons tweede huis in… Nieuw Zeeland. Wie had dat 
ooit kunnen denken! Wie heeft er nou zo’n tweede huis, met alleen de lusten en geen lasten? 
 

1.3 Een tweede huis in ieder denkbaar land 
Wie de eerste stap eenmaal heeft genomen en voor het eerst heeft geproefd van het fenomeen 
vakantiewoningruil, heeft voor de rest van zijn leven een tweede huis. Adres: de wereld! Het lijkt op 
een kinderfantasie die we op onze schoolschriften zetten: adres De Wereld. Maar het is geen 
kinderfantasie. Voor een luttel bedrag per jaar kunnen we beschikken over een tweede huis in 
Engeland, Noorwegen of Japan of waar dan ook. We hoeven er niet uit de koffer te leven. Wanneer we 
uit willen, kunnen we gewoon ons beste bloesje strijken en uitgebreid vooraf in bad gaan. We geven 
voor ons eten geen kapitalen uit, want we doen gewoon boodschappen bij de plaatselijke supermarkt. 
Ons vakantiebudget is daardoor aanzienlijk ruimer dan wanneer we echt een tweede huis zouden 
hebben gehad. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Wat dacht u van een tweede huisje in de 
Ardennen. Reistijd met de auto hooguit drie uur, dus ideaal voor de weekeinden en de vakanties. 
Vooral voor de kinderen want die kunnen schitterend spelen in die prachtige bossen! Maar dan die 
rekeningen! Behalve de aankoop en onderhoud van het huis, krijgen we te maken met de rekeningen 
voor water en energie, voor plaatselijke en provinciale belastingen, voor verzekeringen en inrichting. 
De kinderen vinden dat spelen in die bossen heerlijk, maar zodra ze de discoleeftijd krijgen groeit het 
gemor en gemopper. Het is er saai, er is niks te beleven, alleen maar ouwe mensen hier! Intussen loopt 
u te rennen om een plaatselijk aannemer te vinden die à la minute wil verschijnen om de schoorsteen te 
repareren. Nog één storm en hij stort van het dak af. 

 
 
Wel eens gedacht aan Zuid 
Engeland of het eiland Wight? 
Foto: Ilse Hesp 
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Nee, een vakantiewoningruil klinkt aanzienlijk beter. Dit jaar staat uw tweede huis in Toscane. Het 
volgend jaar in de buurt van Praag, of Hongarije en wat te denken van Ierland.? Geen extra kosten 
behalve de reiskosten. Wie ruim op tijd besluit kan tegenwoordig via internet ook de kosten van de 
tickets goed onder controle houden. Op tijd boeken voor vliegtickets betekent vaak aanzienlijke 
kortingen op de prijs. Des te meer blijft er over om te besteden tijdens de vakantie. Dat tweede huis is 
uit te kiezen, passend bij uw familieomstandigheden. Met kleinere kinderen is een huis met een 
zwembad in een bosrijke omgeving heerlijk. Met grotere kinderen kiezen we het tweede huis zodanig 
dat er geen gemopper ontstaat over: ‘Niks te beleven, hier zijn alleen ouwe mensen, ik wil niet meer 
mee met vakantie, ik vind er niks aan.’ Ruimte genoeg om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. 
Keus genoeg om een huis te kiezen van mensen die kinderen gewend zijn, waar u de fietsen mag 
gebruiken, waar meerdere computers staan zodat de kinderen hun games kunnen spelen, waar het 
buitenterras bij het zwembad is voorzien van een schitterende barbecue en noem maar op. Iedere fase 
van uw gezinsleven een ander tweede huis, in een andere stad, een ander werelddeel.  
 

1.4 Meer dan vakantie vieren alleen 
Neem nou Ewa en Rickard Molder, een Zweeds echtpaar. Zij leerden elkaar ooit kennen in Nederland 
en zochten al langere tijd naar een leuk vakantieadres buiten de gangbare vakantiemaand: juni. Dan 
zouden zij namelijk zelf liever in hun eigen vakantiehuisje blijven, want juni is ook in Zweden vaak de 
mooiste periode van de zomer. Omdat ze gewend waren aan het fenomeen vakantiewoningruil, 
besloten ze die zomer eens naar Spanje te gaan, of Portugal, of zelfs Israël. Zij hadden dat als hun 
voorkeur aangegeven in hun eigen advertentie. Plotseling echter viel hun oog op een advertentie voor 
woningruil in Nederland. Ze waren in één keer om. Spanje, Portugal of Israël kon altijd nog! Ze 
konden nu een romantische vakantie gaan doorbrengen in Nederland, namelijk op de plek waar ze 
elkaar ooit leerden kennen.  
 
De familie Kraan, de eigenaar van de ruilwoning, haalde de Molders zelf van Schiphol en maakten ze 
wegwijs, alvorens zelf te vertrekken. Ewa en Rickard zagen heel Noord-Holland op de fietsen waar ze 
vrijelijk over konden beschikken. Dankzij andere leden van de familie Kraan kregen ze uitgebreide 
rondleiding in Hollandse molens. Waarvan ze eerst niet begrepen dat deze er stonden om de 
Nederlandse polders droog te houden. Ze dachten aanvankelijk dat het graanmolens waren. Ooit 
leerden de Molders op de lagere school bij aardrijkskunde de Zuiderzee kennen als een typisch 
Nederland fenomeen. Ze hebben zich suf gezocht naar die Zuiderzee. Het heeft even geduurd voor ze 
er achter kwamen dat deze was getransformeerd in het huidige IJsselmeer. En zo is vakantiewoningruil 
beduidend meer dan een economische manier van vakantie vieren.  
Els en Hans Nieuwpoort hebben een heel ander verhaal. Zij hebben hun leven lang hard gewerkt in 
een eigen kapsalon. Uiteindelijk was het tijd om te stoppen, de salon te verkopen en eindelijk eens te 
doen wat ze graag wilden: reizen. Middenstanders hebben echter vaak niet de middelen om dat 
grootscheeps te doen, dus leek hen vakantiewoningruil uitstekende mogelijkheden te bieden. Toen ze 
de salon nog hadden, gunden ze zichzelf de tijd niet en bleef het bij korte ‘last minute’ vakanties, die 
ondanks de sfeer van ‘speciale aanbiedingen’ en ‘prijsknallers’ nog verrassend kostbaar kunnen worden. 
Hoe dan ook, de familie Nieuwpoort ging het anders aanpakken, maar waarom kozen ze ineens voor 
vakantiewoningruil? Dat kwam omdat hun oudste dochter in Canada was gaan wonen. Ze kwamen er 
al snel achter dat sommige Canadezen net zo graag naar Nederland wilden als andersom.  
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Veel Amerikanen, Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders trekken graag voor een periode naar 
Nederland omdat daar hun voorouders vandaan komen. Omgekeerd wilden Els en Hans Nieuwpoort 
een half jaar doorbrengen in Canada. Zij hadden hun dochter al veel te lang niet gezien en kenden hun 
kleinzoontje alleen nog maar van foto’s en webcam. Els en Hans zijn nog maar net terug, boordewol 
Canadese ervaringen. Ze hebben zes maanden lang kunnen ruilen met Canadezen die in Nederland 
hun ‘roots’ wilden onderzoeken. De Nieuwpoorts noemen vakantiewoningruil uniek, omdat je voor de 
prijs van een ticket kunt gaan en staan waar je wilt, over de hele wereld. Canada, hun dochter, 
schoonzoon en kleinkind wonen nu nog maar acht uur vliegen verderop. Dat past zonder problemen 
in de portemonnee van een gepensioneerde middenstander. Wie een half jaar lang in Canada wil 
doorbrengen in een hotel en alle maaltijden buiten de deur moet eten, mag wel een hutkoffer vol 
goudstukken meenemen. En dan is het nog niet genoeg. Vakantiewoningruil is een rijke mogelijkheid 
om wat meer van de wereld te kunnen zien. 
 

1.5 Waar we nou toch terecht zijn gekomen... 
Watertandend lezen we over Italiaanse dorpjes en romantische Spaanse steden, croissantjes halen bij de 
bakker op het pleintje in een Frans dorp, een Londens appartement met uitzicht op de Houses of 
Parliament, kerstmis in het Australische Sidney, het gezelschap van drie raskatten in Innisfall 
(Queensland, Australië), de hond uitlaten in Central Park vanuit een appartement aan de Upper West 
Side in New York… 
En daar kom ik met mijn doorzonwoning aan de Aastraat in Nergenshuizen. Wie zit daar nou op te 
wachten... Wat ik te bieden heb, is een tuin die wel eens onder handen genomen mag worden, een 
zeventiger jaren open haard, en een gewone keuken in plaats van een woonkeuken. En een chique 
inrichting, wellicht? Nee, ook dat laatste bezit ik niet. Het is een mengelmoesje van de nalatenschappen 
uit de familie en pubervaste aanbiedingen van Ikea. Geen enkele reden voor mij dus om zelf op een of 
andere schitterende ruil te mogen rekenen. Terwijl ik met mijn drie kinderen en twee honden eigenlijk 
ook wel een maandje zou willen wonen op een romantisch stekje in Toscane. Dat wel… 
 
Laten we daarom de ‘aantrekkelijkheden’ van woningen eens op een rijtje zetten, aan de hand van de 
vraag: waaróm willen mensen gebruik maken van andermans huis. Natuurlijk spelen er een aantal 
belangrijke punten een rol. Stel, u heeft inderdaad drie kinderen in de leeftijd van zes, negen en elf. U 
bent een gewone, modale kostwinner en uw vrouw prijst zich gelukkig omdat ze sinds kort een aardige 
deeltijdbaan heeft die het budget wat meer lengte en breedte geeft. Dat wil nog niet zeggen dat u 
meteen in staat bent om tijdens de vakantie naar Parijs af te reizen, een hotel te bekostigen voor een 
week of tien dagen en eens lekker rond te hangen in Disneyland. U zou wel gek zijn wanneer u dat 
deed. Dus, de financiële voordelen zijn duidelijk, maar mensen ruilen om meer redenen dan dat. Al na 
een paar dagen bent u gewend aan de buurt waarin u tijdelijk woont. U bent geen toerist meer, maar 
een Parijzenaar, een Londenaar, een slenterende Italiaan, een onderdeel van de omgeving. U eet uw 
croissants met al die andere Parijzenaars en u leeft niet uit een koffer.  
 
Met kromme tenen in een appartement? 

Dat is wat huizenruilers zoeken. Geen toerist en toch op avontuur. Juist voor gezinnen met kinderen is 
het heerlijk om te kunnen beschikken over een huis waar kinderen geen bezwaar zijn. Net als uw huis 
dus, met de pubervaste inrichting, de fietsen in de garage, in de Aastraat in Nergenshuizen. Van 
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waaruit potentiële gasten rechtstreeks de hei op kunnen fietsen, of de hele dag door kunnen brengen 
bij dat natuurzwembad. Waar die schitterende dierentuin lekker bereikbaar blijkt te zijn en een lange, 
hete rit met de auto niet nodig blijkt. 
Dus, hoe aantrekkelijk is mijn huis wanneer het niet in hartje Amsterdam ligt? Heel aantrekkelijk! 
Waarom woont u zelf daar zo fijn met uw drie kinderen? Ga daar maar eens van uit en u krijgt een heel 
ander beeld van uw eigen huis. Zou u met uw drie kinderen de vakantie willen doorbrengen in een 
chique appartement in de Amsterdamse binnenstad? U zou bij iedere vreugdekreet van een van uw 
dierbaren meteen in de alarmstand schieten. Om nog maar te zwijgen van het effect wanneer u ze 
helemáál niet hoort. Want wat zijn ze aan het uitvreten tussen die spullen die zo uit een glossy 
woonmagazine lijken te komen! Een ontspannen vakantie zal het dus niet worden, en zo denken er 
meer mensen over. Gezinnen met kinderen hebben graag dat huis van u in de Aastraat in 
Nergenshuizen, want wellicht ligt het op steenworp afstand van de Duitse grens, of zelfs van de Duitse 
én de Belgische grens. Want lag Nergenshuizen nou in de Achterhoek, of was het juist Zuid-
Limburg… 
Wie het Nederlandse advertentieaanbod doorneemt ziet dat er overal in het land woningen worden 
aangeboden. En dat de aanbieders allemaal leuke bezienswaardigheden en andere zaken weten te 
melden.  
 
Bovendien is er nog een andere vraag: hoe gelijkwaardig is de ruil doorgaans? In de praktijk blijkt er 
van een gelijkwaardige ruil nauwelijks sprake te zijn. Het gaat niet altijd om de grootte en de kwaliteit 
van de woning. De locatie is haast belangrijker. Waarom anders zou een stel uit Londen hun piepkleine 
flatje hebben kunnen ruilen voor een villa met zwembad bij San Francisco? Of inwoners van die riante 
villa in het Gooi voor dat mini-mini-woninkje in Wenen? 
Het gaat er natuurlijk ook om waaróm huizenruilers een ruil zoeken. Canadezen bijvoorbeeld die persé 
in de maand mei in Amersfoort willen wonen vanwege een bruiloft, zullen genoegen nemen met ieder 
aanbod.  
Ook de periode van het verblijf spreekt een woordje mee. Mensen die op korte termijn ergens willen 
zijn, stellen veel lagere eisen. Bij een plotseling opkomende wens om Valentijnsdag door te brengen in 
Parijs, is ieder aanbod goud waard! Huizenruilers die twee jaar tevoren al plannen beginnen te maken 
om een maand lang in een favoriet land of een favoriete streek te kunnen doorbrengen, zullen heel 
andere eisen stellen. Die zoeken net zo lang tot ze hebben wat ze hebben willen. 

 
Die veefokdag bij u in 
de buurt maakt uw 
huis juist heel 
buitengewoon. 
 Foto: Ilse Hesp 
 
 
 
 
 

Dan zijn er natuurlijk ook de vakantiegangers die speciaal in die in een bepaalde regio willen zitten en 
duidelijk aangeven dat het huis er op zichzelf niet zo toe doet. Als ze maar een dak boven hun hoofd 
hebben. Zelf zou u dat ook doen. U wilt graag een maand kunnen doorbrengen in een beroemde stad, 
bijvoorbeeld Rome of Barcelona. Dan bent u blij met ieder aanbod dat een beetje passend is voor u en 
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uw reisgenoten. Als er maar voldoende slaapplaatsen zijn. Open haard, woonkeuken, riante tuin met 
zwembad, zijn dan mooi meegenomen maar niet noodzakelijk. Sterker nog, liever een wat soberder 
woonomgeving, want anders kon u nog eens in de verleiding komen om de hele vakantie aan de rand 
van dat zwembad in die riante tuin te blijven hangen. En gingen we daar nou voor naar Rome?  
 
Uw huis is hoe dan ook aantrekkelijk, om redenen die u zelf nauwelijks kunt verzinnen:  

• Mensen willen een periode dicht bij familie kunnen doorbrengen, maar kunnen de hotelkosten 
daar niet voor opbrengen. 

• Een echtpaar wil graag een poosje in de buurt van hun in Groningen studerende kinderen 
doorbrengen. 

• Er vindt jaarlijks een belangrijk evenement plaats in de omgeving van uw woonplaats. Het kan 
gaan om sport, om muziek, om van alles en nog wat. Voor u juist een reden om uw van drukte 
gonzende dorp of stad te ontvluchten. Voor de liefhebbers van het evenement bent u de 
benijdenswaardige eigenaar van een unieke locatie. 

• En dan de categorie ‘verras me’. Dat zijn mensen die in zijn voor een uitdaging. Die willen 
juist daar zijn waar ze als toerist nooit terecht zouden komen. Dus vinden ze uw huis in de 
Aastraat in Nergenshuizen juist het neusje van de zalm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woont u in de buurt van bezienswaardigheden, zoals de Zaanse Schans, maak daar dan gebruik van in uw 
advertentietekst. Foto: Ilse Hesp
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2. DE EERSTE KEER, HOE PAK JE HET AAN 
 

2.1 Even snuffelen 
Voor wie nog nooit één stap heeft gezet op het pad van de woningruilvakantie, kan even rond 
snuffelen geen kwaad. Daarna is de eerste stap veel gemakkelijker gezet. Het simpelweg openen van 
een woningruilsite geeft al een schat van informatie. Daar hoeft u nog geen lid voor te zijn, u kunt 
gewoon bekijken wat de woningruilmarkt te bieden zou hebben. Namen en adressen krijgt u pas 
wanneer u bent ingeschreven bij de site. Geeft niet, we kijken alleen even. 
Ga als volgt te werk: 

• We nemen de organisatie Holidaylink als voorbeeld. Tik dus ‘holidaylink’ in als zoekterm, of 
ga rechtstreeks naar www.holidaylink.com. Holidaylink is de Nederlandse organisatie voor 
vakantiewoningruil in eigen land, maar deze is aangesloten bij het internationaal opererende 
Homelink International. Daardoor kunt u rondkijken in het aanbod van in 65 landen. 

• Kies vervolgens voor de optie: vakantie woningruil. U krijgt een overzicht met verschillende 
mogelijkheden, plus een korte beschrijving van de diensten van de organisatie. 

• Kies vervolgens voor de optie: Ruilbestand voor bezoekers. U komt dan uit op een lijst van 
verschillende landen waarin u kunt zoeken naar een ruilwoning voor de vakantieperiode die u 
in gedachten heeft. 

• We kiezen: Canada, en klikken op de naam van het land. Er opent zich een venster met een 
blik op de kaart van Canada. Deze is verdeeld in vier gebieden. 

• We kiezen voor: Central Canada. Nu opent zich een venster waarin u uw wensen gaan invullen. 
• Om snel te kunnen zien of Canada leuke mogelijkheden biedt vullen we een aantal vakjes in en 

sommige slaan we over. We kiezen: geen kinderen, autoruil, gepensioneerde deelnemers, 
slaapplaatsen voor 2 personen. We laten de bestemming en de data open, zodat we een ruim 
overzicht krijgen. 

• We klikken op ‘zoek’ en krijgen maar liefst 20 mogelijkheden voorgeschoteld. Opvalt dat daar 
een aantal mogelijkheden tussen zitten die voor de gewenste periode én gewenste bestemming 
helemaal open zijn. Dat zijn dus de echte avonturiers die zich graag laten verrassen. 

• We klikken in dit geval op een van die open aanbiedingen: Niagara Falls. Er opent zich een 
venster met tekst en een aantal foto’s. We zien een leuk huis, voornamelijk begane grond, in 
een groene omgeving en een zwembad achter het huis. Een snelle vertaling van de engels tekst 
levert een schat van informatie op: 

 
“Onze woningruilwensen voor 2007 zijn inmiddels helemaal ingevuld. We zijn nu op zoek naar mogelijkheden 
voor 2008. Onze eengezinswoning is ongeveer honderd jaar oud en ligt in de landelijke omgeving van Oakhill 
Forest in Ridgeway. Dit ligt 11 km van de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Het huis ligt op een 
stuk bosgrond van ongeveer twee hectare. De oppervlakte van het huis meet ongeveer 1480 suare feet (ofwel 
137,5 vierkante meter) en is recent gerestaureerd en gerenoveerd. Het voldoet daardoor aan de moderne 
wooneisen, terwijl tegelijkertijd het oude karakter van het huis bewaard is gebleven. Het huis heeft zeven 
kamers, waaronder de woonruimte met een 18 foot (5,5 meter) hoog plafond onder het schuine dak met 
originele dakbalken, een open haard van zwerfkeien, een open keuken en open eetkamer. Op de begane 
grond liggen tevens de bibliotheek annex werkkamer, een grote badkamer met bad, douche, toilet en 
wastafels, plus de grote slaapkamer met inloopkast. Op de eerste verdieping zijn nog twee slaapkamers 
gesitueerd. Er bevindt zich een ruime, besloten tuin rondom het huis, voorzien van een verwarmd zwembad 
en een groot terras. Beroep van de aanbieder: gepensioneerde onderwijzersechtpaar.“  
 

• Dan volgt er nog de puntsgewijze opsomming van de belangrijkste kenmerken van dit aanbod: 
“airconditioning, barbecue, balkon, gebruik van fietsen, toeristische omgeving, centrale 
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verwarming, kabel/satelliet-tv,  open haard,  garage,  nabij golflink,  meren,  moderne keuken,  
huisdieren niet welkom,  rookvrije woning,  besloten / privacy,  privé-zwembad,  
videocassetterecorder,  wandelmogelijkheden,  gebruik van pc aangeboden.” 

• De namen en de contactgegevens van deze aanbieder zijn alleen beschikbaar voor deelnemers, 
dus zullen we eerst lid moeten worden van Homelink Internationaal willen we meer weten 
over deze aanbieding. 

• We gaan terug naar de homepage van Holidaylink en gaan eens even kijken hoe wij lid kunnen 
worden en serieus kunnen gaan neuzen in het aanbod. Want deze kleine snuffel-oefening heeft 
er voor gezorgd dat we trek gaan krijgen in een echte eerste stap in de richting van 
vakantiewoningruil. 

 

2.2 De spelregels 
Tijd dus voor de tweede stap: de informatie opzoeken over de spelregels. We zien wel mogelijkheden 
in die prachtige Canadese locatie. Tijd om serieuze stappen te ondernemen. We zijn daarom 
teruggekeerd naar de homepage van Holidaylink en klikken op ‘Spelregels van Holiday Link’. We 
krijgen de volgende informatie: 

• Het lidmaatschap bij Holidaylink kan op ieder moment van het jaar ingaan. Verlenging is 
steeds voor een periode van twaalf maanden. 

• Kosten : € 95,- per jaar en € 20,- voor een foto. 
• Opzeggen: schriftelijk en uiterlijk 3 weken voor de verlengingsdatum. 
• Deelnemers kunnen onbeperkt eigen advertenties plaatsen in de fullcolour ruilgiden én in het 

online ruilbestand.  
• Voor degene die niet beschikken over internet is het handig te weten dat zij de ruilgidsen op 

aanvraag toegestuurd krijgen.  
• Wie is ingeschreven krijgt een password om online de ruilbestanden te kunnen raadplegen. 
• Deelname geeft toegang tot het ongelimiteerd maken van ruilafspraken, binnen het 

betalingsjaar.  
• Bovendien kunnen deelnemers gratis en online de webadvertentietekst wijzigen, zovaak men 

dat wil.  
• Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden om een eigen homepage gratis te linken aan de 

eigen webadvertentie.  
• Mocht er iets fout gaan, dan kunnen deelnemers terugvallen op hulp uit het Holiday Link 

Garantiefonds. 
• Deelnemers die in het buitenland wonen en geen Nederlandse giro- of bankrekening hebben 

kunnen met een creditkaart betalen.  
 
Dan is er nog het Gentleman's Agreement of wel de basis van alle afspraken tussen woningruilers. Dat 
is een hecht doortimmerde reeks van afspraken, die luidt als volgt 
 
“Deelnemers verlenen een ander gastvrijheid in hun woning en/of genieten van gastvrijheid in 
andermans woning. Deze gastvrijheid vindt plaats met gesloten beurs. Deelnemers zullen geen 
commerciële activiteiten aanbieden aan andere deelnemers. (De enige uitzondering hierop geldt voor 
deelnemers met een verhuur of B&B advertentie in de daarvoor bestemde secties van de Homelink 
ruilboeken en/of webpagina's) Ruilwoningen dienen bij aankomst schoon te zijn. De woningen dienen 
in dezelfde staat achtergelaten te worden. Holiday Link verwacht van haar deelnemers dat zij 
voorzichtig omgaan met eigendommen van een ander. Eventuele schade aan eigendommen moet 
worden vergoed. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om zich tegen risico’s te verzekeren door in 
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het bezit te zijn van een inboedel-, opstal-; reis en bagage verzekering alsmede een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Deelnemers van Holiday Link accepteren dat eenmaal gemaakte 
afspraken, die zijn vastgelegd op de daarvoor bestemde formulieren, moeten worden nagekomen. 
Deelnemers die via Holiday Link met elkaar in contact zijn gekomen zullen ook toekomstige afspraken 
melden. Deelnemers weten dat zij door de ander worden beoordeeld na afloop van een ruilperiode. 
Referenties die door Holiday Link worden ontvangen kunnen te allen tijde door deelnemers worden 
opgevraagd.  
Het wachtwoord en gebruikersnaam die deelnemers ontvangen zijn strikt persoonlijk en mogen niet 
aan anderen worden doorgegeven. Ook de ruilgidsen dienen strikt voor eigen gebruik en mogen niet 
worden verstrekt aan derden. Het niet naleven van dit Gentleman's Agreement en/of een (herhaalde) 
rechtmatige klacht kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname, zonder teruggaaf van 
de jaarlijkse bijdrage.” 
 
Kort en goed, we hebben een schitterende locatie gevonden. De eigenaars blijken net als wij, 
gepensioneerde onderwijzers te zijn. Ze hebben geen tijd of locatie opgegeven die hun voorkeur 
zouden hebben; dus wellicht vinden we aansluiting. We hebben ons ingeschreven bij Holidaylink en 
hebben nu met een eigen password toegang tot het internationale ruilbestand van Homelink, waar 
Holidaylink lid van is. We kunnen de wereld over, zo vaak en zo ver we maar willen. Tijd om contacten 
te leggen. 
 

2.3 De eerste hobbel 
Ook al hadden we nog zo’n mooie locatie op het oog, eenmaal het lidmaatschap aangegaan met 
Holidaylink/Homelink wil nog niet zeggen dat een eerste ‘hit’ ook meteen een voltreffer is. Die 
Canadese aanbieding doet ons watertanden, maar wellicht blijkt er tijdens het contact dat het toch niet 
helemaal is wat we zoeken. Daarom is het verstandig om meerdere ijzers in het vuur te houden en niet 
te gokken op één enkele aanbieding. We kijken rond en leggen via de e-mail rechts en links contacten. 
In eerste instantie doen we eigenlijk niets meer of minder dan informatie uitwisselen. Wij willen méér 
weten van de aanbieders, en zij willen natuurlijk ook precies weten wie er aan die andere kant van die 
interverbinding zit. Sommige aanbieders informeren in hun advertentie zo uitgebreid over huis, haard 
en henzelf, dat we het gevoel hebben deze mensen al bijna te kennen. Anderen daarentegen zijn nogal 
summier gebleven in hun advertentietekst waardoor er van onze kant veel meer vragen open blijven. 
Daarom zal het per deal verschillen hoe kort of lang het duurt voor we ‘beet’ hebben. Soms lukt dat in 
enkele mails, maar soms gaan er wel twintig mails over en weer voordat we aan beide kanten van de 
wereld een duidelijk beeld hebben van elkaar en elkanders huis, tuin en wijde omgeving. 
 
Of een deal wel of niet slaagt, heeft natuurlijk niet alleen te maken met de vraag: vinden wij die mensen 
aardig genoeg om ons huis aan uit te lenen. De eerste hobbel die moet worden genomen is tenslotte 
die van de locatie en de ruilperiode. Pas wanneer dat overeenkomt met onze eigen wensen en ruilen 
een reële mogelijkheid lijkt, gaan we meer en meer informatie uitwisselen. We werken dan als het ware 
aan een vertrouwensband. Als het goed is, ontstaat die feitelijk vanzelf. We willen van twee kanten 
precies hetzelfde, namelijk een fijne vakantie in een leuke omgeving. Zo groeien we vanaf de eerste 
mail naar de eerste positieve ‘klik’ en groeien vervolgens door naar het moment waarop we wederzijds 
de lichten op groen zetten. 
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Dat is het moment wanneer de vrijblijvendheid voorbij is en we in feite een positieve verplichting zijn 
aangegaan. Nu nog terugkrabbelen kan alleen om heel serieuze redenen. Het kan bijvoorbeeld blijken 
dat de ticketprijs veel hoger uitvalt dan u vooraf had gedacht. Tja, wat dan! Raadzaam is om in dit 
stadium veelvuldig contact te blijven houden en niet eenzijdig ingrijpende beslissingen te nemen. 
Wanneer u pats-boem besluit ‘dan gaan we maar niet’ en daar niet op tijd over bericht, dan kan het zijn 
dat de tegenpartij al tickets heeft en niet meer terug kan. Of de tegenpartij wil koste wat het kost zo 
snel mogelijk boeken, om de ticketprijs zo laag mogelijk te kunnen houden. Aan de ene kant 
begrijpelijk, maar aan de andere kant voelt u zich daardoor terecht onder druk gezet wanneer het voor 
u eigenlijk nog te vroeg is om het besluit al te nemen.  
 
Een en ander hangt tenslotte af van het moment van de reis. Gaan we op de lange of de korte termijn, 
gaan we ver of steken we maar één landsgrens over? Maken we die reis over zes maanden naar het 
andere einde van de wereld, of willen we snel een weekje er tussenuit naar het Lake District in 
Engeland? Ook dat soort zaken zet het moment van de definitieve afspraak in een ander daglicht. Wie 
snel weg wil, neemt ook vaker genoegen met de niet zo perfecte locatie en de wat hoger uitgevallen 
kosten. Wie lang en ver weg wil, is dat al maanden van tevoren aan het plannen. De locatie moet 
kloppen, de kosten moeten niet te gek worden en als het niet lukt, zoekt u liever verder. Al die 
aspecten kleuren als het ware uw contact met de tegenpartij. Ze bepalen de toon van de 
onderhandelingen. Een zwaar woord ‘onderhandelingen’, maar dat zijn het natuurlijk wel. Ook al zijn 
die mensen nog zo sympathiek en regelt u in feite een vakantie met gesloten beurzen, u bent wel bezig 
met een zakelijke deal. Daarin is afspraak gewoon afspraak; daarin houden we ons aan onze beloften. 
 

 
Er even 
tussen uit in 
maart? Malta 
ligt maar een 
paar uurtjes 
vliegen 
verderop. 
Foto: 
Ilse Hesp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouden regel is dus: contact blijven houden, vriendelijk blijven en geen druk uitoefenen. Juridisch 
gezien is iedere afspraak een overeenkomst waaraan partijen zich dienen te houden. Ook wanneer er 
geen letter over op papier zou staan. Dan is het hooguit moeilijk te bewijzen dat u een afspraak had, 
maar dat doet niks af aan uw verplichtingen. Probeer dus te blijven woekeren met de 
onderhandelingsruimte om u eventueel te kunnen terug trekken, maar blijf daarover ook open en 
eerlijk. Spreek wellicht al in een eerder stadium iets af over de financiële kant, net als bij de koop van 
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een woning: ‘Mocht de financiering niet lukken, dan behouden wij het recht om af te haken’,  of iets 
dergelijks. Met zes man naar Auckland, Nieuw Zeeland kan een financiële klap op het achterhoofd 
blijken wanneer we er definitief werk van gaan maken.  
Daarom verdient het ook aanbeveling om van te voren globaal te bekijken wat de financiële lengte en 
breedte zou kúnnen zijn van uw leuke vakantie idee. Sinds de mensheid internet tot zijn beschikking 
heeft is dat niet meer zo ingewikkeld. De indicatie of die reis naar de andere kant van de wereld past bij 
uw portemonnee heeft u vrij snel. Met die informatie gewapend valt het vast wat gemakkelijker om die 
eerste stap te nemen, contacten te leggen en tenslotte… 
…de knoop door te hakken. 
 

2.4 Tweede huis ruilen kan ook 
Ruilen betekent doorgaans gelijk oversteken. Wij willen kerstmis graag doorbrengen in Berlijn omdat 
we daar romantische herinneringen hebben liggen aan die stad en die periode. Onze tegenpartij vindt 
het schitterend om juist met de kerst in Amsterdam te zijn. In zo’n geval hebben we naar een heel 
specifieke locatie en periode gezocht én gevonden. Maar het hoeft niet altijd gelijktijdig, want stel dat 
wij de trotse eigenaars zijn van een tweede huis, hier in Nederland of wellicht ergens in Engeland, 
Frankrijk, België of Duitsland. Dat staat voor een groot deel van de tijd leeg. Ook dat tweede huis 
kunnen we gebruiken als ruilobject en dan hoeft de vakantie van beide partijen zich niet als 
vanzelfsprekend tegelijkertijd te voltrekken. Al ruilend en mailend raken  we steeds meer geroutineerd 
in het inrichten van onze woningruilvakanties. Er zijn zelfs mensen die zo verslingerd zijn geraakt aan 
het ruilen dat ze een ruilobject kochten in de vorm van een appartement in Parijs en later zelfs nog een 
in Brussel. Zo ontstaat er een heel eigen cultuur onder woningruilers. Ze zwerven de wereld over en 
hebben overal kennissen en vrienden. Er is één nadeel: ze zullen niet snel meer wennen aan een 
‘gewone’ vakantie, aan een lastminute reis naar een volgepakt strand en bomvolle terrassen. Wie 
eenmaal gewend is geen toerist te zijn tijdens de vakantie maar een tijdelijke bewoner van een exotische 
stad of een landelijk dorp, wil geen stap meer terug. Zo’n stap terug laat zich dan voelen als veel geld 
uitgeven en er niet genoeg voor terug krijgen. 

 
Deze foto is 
genomen vanuit 
een appartement 
aan de haven van 
Porthmouth. 
Zomaar een weekje 
tussendoor naar 
Engeland voor de 
prijs van een 
retourticket. 

 Foto: Ilse Hesp 
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3. Zo zijn we nog nooit ontvangen 
 

3.1 De laatste loodjes 
1. Start met een grote schoonmaak. Niets is zo erg als om andermans haren uit het doucheputje 

te moeten vissen. Zorg dus voor een lekker fris en schoon huis. 
2. Zorg dat alles wat lekt, piept en kraakt in het huis is gerepareerd, dat alle ramen (weer) sluiten, 

de luxaflex open en dicht kan, enzovoorts. Een mooie gelegenheid om al die klusjes eens aan 
te pakken. Zo komt u zelf na de vakantie ook weer lekker thuis. 

3. Maak ruimte vrij in de kleding- en ladenkasten op de slaapkamers, zodat de gasten hun eigen 
spullen kwijt kunnen. Mooie gelegenheid om eens grootscheeps af te rekenen met oude kleren, 
schoenen en andere zaken. 

4. Werp een kritische blik in de lades van de nachtkastjes en ontdoe ze van uitgedroogde dropjes, 
verkruimelde aspirines en ander ongerief. Lever ze het liefst helemaal leeg op en leg een paar 
gezellige tijdschriften op het nachtkastje. 

5. Kijk kritisch naar uw beddengoed. Misschien verdient het aanbeveling eens wat nieuwe 
dekbedovertrekken aan te schaffen. Zorg voor voldoende reservebeddengoed, extra dekens en 
kussen.  

6. Maak het bureau leeg. Stop belangrijke papieren achter slot en grendel. Berg ook die oude 
familiesierraden op en andere dingen die u koestert. 

7. Loop met het oog van een vreemde door uw huis en zorg overal voor toiletpapier, schone 
nieuwe zeepjes, gastendoekjes en handdoeken. Haal al die aangebroken flesjes en potjes weg 
uit de badkamer en zorg voor nieuwe badsponzen. 

8. Zorg dat alles werkt in de keuken. Doe apparaten die stuk zijn weg of zorg dat ze gerepareerd 
of vervangen zijn. Branden alle lampjes? Ook in de koelkast en die van de afzuigkap? Zijn alle 
kruidenpotjes schoon of plakken uw vingers er aan vast? Hoe dan ook, zorg dat uw gasten 
zonder zorgen of ergernissen lekker kunnen koken in uw keuken. 

9. Plak een briefje op de koelkast waarop u aangeeft welke dingen op mogen (en moeten) in 
verband met hun bederfelijkheid. Gooi etensresten weg. Kijk de vriezer na op zaken die over 
de datum zijn. Komen uw gasten ’s avonds laat aan, zorg dan voor wat gemakkelijk klaar te 
maken ingrediënten in uw koelkast plus een flesje wijn. 

10. Zet een welkomstbloemetje op tafel en leg daar wat folders bij van afhaalrestaurants. Maak 
anders een lijstje van restaurantjes in de omgeving. Zet daar ook op waar uw gasten hun 
boodschappen kunnen doen en tussen welke tijden, wanneer en tussen welke tijden er markt is 
en dat soort dingen. 

 

3.2 Ruilen zonder huilen? 
1. Verplaats u in uw gasten. Bekijk uw eigen huis kritisch. Maak de beschrijving niet mooier dan 

hij is. Niet iedereen zoekt een luxueus appartement of een artistiek verbouwde woonboerderij. 
Ook een rijtjeshuis heeft zijn aantrekkelijke kanten. Met een eerlijke advertentie trekt u de 
juiste mensen aan. 

2. Bevestig alles, ook voorlopige afspraken. Probeer vervolgens zo snel mogelijk te komen met 
een definitieve overeenkomst. Maak daarvoor gebruik van de kant en klare formulieren zoals 
bijvoorbeeld Homelink die aanbiedt, zodat u niet zelf het wiel zit uit te vinden. 

3. Boek geen vlucht of andere reistickets voordat u dit heeft overlegt met uw ‘ruilgezin’. Zodra 
de vluchtgegevens of andere reisgegevens bekend zijn, geeft u dat door aan uw ‘ruilgezin’. 
Zorg dat wederzijds het Exchange Agreement Form is ondertekend en naar elkaar is verstuurd. 

4. Neem geen  extra familieleden of vrienden mee zonder overleg vooraf. Ook al vertrekt u naar 
een huis met tien slaapkamers, dan nog kan het wel eens niet de bedoeling zijn dat u die ook 
allemaal vult met familie en vrienden. 
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5. Heeft u gezorgd voor een Huishoudboek waarin alle ‘Huisgeheimen’ zijn opgesomd? 
6. Geef in uw eigen huis duidelijk aan wat u wel of juist niet waardeert. Vermeldt bijvoorbeeld 

duidelijk in de Huishoudboek dat uw oude, opgeknapte Volkswagenbusje een heiligdom is en 
zelfs niet aangeraakt mag worden. 

7. Check het Huishoudboek nog eens. Staan daar de volgende adressen en telefoonnummers in: 
• Arts 
• Tandarts 
• Politie 
• Brandweer 
• Ambulance 
• Loodgieter 
• Verwarmingsmonteur 
• Buren 

8. Vertel de buren dat er vreemden in uw huis wonen en dat u hun telefoonnummer in uw 
Huishoudboek hebt opgenomen. Vanzelf op voorwaarde dat zij daarmee akkoord gaan. 

9. Verzamel zoveel mogelijk folders van evenementen, exposities, theatervoorstellingen  en 
locaties uit de omgeving die de moeite van een bezoek waard zijn en leg die goed zichtbaar 
klaar. 

10. Informeer bij uw verzekeraar in hoeverre uw gasten zijn verzekerd voor schade aan uw huis en 
andere zaken. Regel dit zoveel er te regelen valt. Wat niet geregeld kan worden: zet dat 
nadrukkelijk in de Huishoudboek en geef dat ook van te voren al aan zodat zij dat van hun 
kant kunnen regelen. 

11. Natuurlijk gaat u met uw gastwoning nog zorgvuldiger om als met uw eigen huis. Dat spreekt 
vanzelf. Bovendien zet u bij vertrek als blijk van waardering een bloemetje neer of een klein 
presentje. Sommigen mensen laten zelfs een klein dagboekje achter met hun belevenissen en 
om te laten zien hoe ze hebben genoten. 

12. Denk aan een annuleringsverzekering voor wanneer er onverwachts is fout gaat en de vakantie 
niet door kan gaan. Mits het gaat om redenen die door de verzekeraar worden genoemd, zoals 
familieomstandigheden bijvoorbeeld. In de meeste gevallen zullen in ieder geval de kosten van 
de tickets worden vergoed. Informeer ook bij de woningruilorganisatie. Wellicht heeft die er 
een aparte regeling voor. HolidayLink heeft bijvoorbeeld een eigen Garantiefonds voor de 
gevolgen van plotselinge annulering.  

 
 
 
 

In dit Canadese huis was aan alles gedacht. 
Er lagen zelfs schone badjassen op ieder bed. 
Foto: Ilse Hesp 
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4 Uit het vakantieleven gegrepen 
In het Huishoudboek vermeldt u zoveel mogelijk alle bijzonderheden over de streek, de stad of het 
dorp waar u woont. Sommige huizenruilers open een speciale site en houden die liefdevol bij. Anderen 
maken een fraai boekwerk vol folders, routekaarten, aangekondigde evenementen, locaties van 
restaurantjes, musea, leuke markten en wat er nog meer te verzinnen valt. Wees er in ieder geval zeker 
van dat uw gasten komen voor ‘de buurt’  en probeer daar zoveel mogelijk over te vertellen. Of laat 
een stapeltje folders, routekaarten en boekjes achter op een centrale plaats, met een bloemetje er bij en 
een vriendelijk briefje. Zo opent u ‘de buurt’  als het ware voor uw gasten. 
Sommige gasten zullen u hun dankbaarheid tonen op hun eigen manier. Veel mensen vinden het leuk 
om een dagboekje bij te houden, daarin op te tekenen wat ze allemaal deden, hoe de huisdieren 
reageerden op de gasten en hoe het met de hond, de kat, of de geitjes ging van dag tot dag. Dat laten 
zij op hun beurt weer achter wanneer ze naar huis gaan, ook al met een bloemetje en een vriendelijk 
briefje. Dat is de taal van de huizenruiler, zo blijkt uit de praktijk. Daarom hieronder een greep uit de 
bijzondere verhalen die zo zijn ontstaan. 
 

• Geheime bestemming gezocht 
De bestemming van huizenruilers hangt natuurlijk af van het aanbod, maar sommige ruilers maken er 
een sport van om terecht te komen op ‘onmogelijke’ plaatsen in de wereld. Linda en Bas van Kam zijn 
vijftigers die verzot zijn op avontuur. Toen ze voor het eerst ruilden, kwamen ze per ongeluk terecht in 
een oude log cabin in het beboste gebied in de buurt van Toronto in Canada. Vanzelfsprekend wisten 
ze wel ongeveer waar ze terecht kwamen, maar bij nader inzien bleek het aardig wat reistijd te vragen 
voor ze bij de afgelegen log cabin arriveerden. Dat zette meteen de toon voor nieuwe vakanties. Ze 
wilden voortaan alleen maar van dit soort avontuurlijke, ongewone locaties. Sindsdien zijn ze inderdaad 
op plekken geweest die geen mens voor mogelijk houdt. Ze hebben gewoond op een klein Filippijns 
eilandje, en het jaar daarna op een boerderij vol met zonnecollectoren  midden in het woestijnachtige 
gebied in de buurt van Las Vegas. Ze zijn van plan om al huizenruilend alle geheime plekjes van de 
aarde te verkennen, zolang leven en welzijn hen dat zal toestaan. Als ze willen weten in wat voor 
‘buurt’ een potentieel aanbod ligt, verkennen ze eerst de omgeving via internet. Daarvoor gebruiken ze 
Google Earth en Google Maps. Het eerste programma geeft schitterende satellietbeelden van de 
locatie. In het tweede programma is dat beeld ‘vertaald’ in een stratenplan en routekaart, met de 
mogelijkheid te informeren naar voorzieningen in de buurt. Wie dus midden in de bush zou willen 
zitten en toch een restaurantje op zijn tijd op prijs stelt, kan die informatie gewoon opvragen via 
Google Maps. 
 

• De vos 
Hendrik Keyzer en zijn vriendin Sophie van Laar vonden een ruiladres in de omgeving van Nice. De 
Franse eigenaar woonde in Grenoble maar had daar een tweede huis. Vooral Sophie heeft heel 
bijzondere herinneringen aan de plek. Om te beginnen konden ze hun hond, Banjer meenemen, een 
rustige bastaard, wit met zwarte oortjes. Hun Franse tegenhanger had zelf ook een hond en was 
opgetogen vertrokken naar hun huis aan de rand van Nijkerk. Juist de hond Banjer zou een belangrijke 
rol spelen die vakantie. Het eerste wat hij deed zodra ze waren gearriveerd, was zichzelf een plekje te 
zoeken in de tuin. Het gras was een beetje lang; het moest nodig worden gemaaid. Banjer vond dat 
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heerlijk, want die draaide net zo lang tot er een soort nest was ontstaan. Hendrik nam zich voor het 
gras de andere dag te maaien, maar eerst moest ze uitpakken en bijkomen van de reis.  
Sophie kon die eerste nacht niet slapen. ‘Ik moet altijd wennen aan een vreemd bed,’ vertelde ze. ‘Dus 
ik ging het balkon op en keek de tuin in. Het huis lag in een moderne enclave van vakantiewoningen. 
Overal was gezorgd voor lantarens die de hele nacht brandden. Je kon de hele tuin doorkijken, zo 
vanaf het balkon.’ Een steelse beweging in de hoeken van haar blikveld vroeg ineens om aandacht. ‘En 
daar stond een vos. Doodstil. Hij –of zij, wie zal het zeggen-  keek omhoog naar mij, daar op het 
balkon. Hij bleef doodstil staan en ik ook. Ik keek even achterom om te zien of Hendrik al sliep of niet, 
maar toen was de vos ook meteen verdwenen. Ik keek op mijn horloge, het was half een ’s nachts en ik 
hoopte dat de vos een vaste agenda had en misschien terug zou komen.’ 
De andere dag haalde Hendrik de grasmaaier te voorschijn om lekker aan het werk te gaan. Hij hoefde 
Banjer niet uit zijn ‘grasnest’ te verjagen want die kwam er niet meer bij in de buurt. En wat bleek? De 
vos had er zijn behoefte in gedaan, wat zo veel wilde zeggen als ‘ik woon hier, Banjer, dit is míjn 

territorium.’ ‘Banjer verstond die taal 
duidelijk,’ zucht Sophie bij de herinnering, 
‘Een Hollandse hond en een Franse vos 
hebben geen last van taalproblemen. Banjer 
sliep niet meer op het gras. Ik heb nog 
regelmatig ’s nachts om half één op het 
balkon gezeten, samen met Hendrik en met 
een goed glas wijn. We hebben de vos nog 
verschillende keren gezien. Altijd keek hij 
omhoog naar ons, maar hij legde geen 
territoriumkeutels meer neer. Één keer was 
blijkbaar genoeg.’ 
 

De vos die op bezoek kwam. Foto: Jon Sullivan 
 
 

• Kerstmarkt in Keulen   
Als het even kan gaan Wilma en Sven van Drunen rond de kerst altijd een weekje naar Keulen. Zonder 
auto, lekker met de trein, maar wél op basis van een woningruil. Dat lukt vrijwel altijd wanneer ze hun 
zinnen er op gezet hebben, omdat ze dit op tijd regelen. Zelf wonen ze hartje stad Utrecht aan een van 
de oude grachten, dus hun huis heeft zelf ook vele aantrekkelijke punten. Keulen is hun favoriet in 
december vanwege de kerstsfeer in het stadscentrum. Dit jaar hadden ze extra geluk met de locatie van 
hun ruilwoning. Die lag midden in het oude deel van Keulen. Zodra ze hun bagage hadden neergezet 
in ‘hun’ huis zijn ze de straat weer opgegaan. Er loopt namelijk een kribberoute dwars door het 
centrum. Je wandelt er van kerststal naar kerststal. Rondom de Dom is het een drukte van belang, 
vanwege de grote kerstmarkt. Wilma en Sven drijven vanzelf op de geur van warme wijn en 
kerstbomen in de richting van de markt. Overal kun je glühwein drinken of warme chocola. Er is 
zoveel te zien dat ze gelukkige bijna vergeten om erg veel hebbedingetjes te kopen, want je kunt hier 
makkelijk platzak raken. Langs de Rijn is een Middeleeuwse kerstmarkt te vinden en op de Rijn ligt zelf 
een drijvende kerstmarkt. ‘Wanneer we moe zijn van al die kerstmarkten zakken we neer bij Patisserie 
Reichard. Voor een heerlijk stuk taart, of nog erger, een uitgebreide high tea. Want ook daarin weten ze 
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van wanten daar in Keulen,’  vertelt Wilma nog nagenietend. Nog veel later, weer helemaal 
moegelopen, zakken Wilma en Sven weer even neer op die grote kerstmarkt bij de Dom. Met een 
biertje en een glas wijn bivakkeren ze op een bankje en genieten van het optreden van een band. 
‘Eigenlijk zien we in die dagen ons ruilhuis alleen om te gaan slapen,’ grinnikt Sven. ‘En dan zijn we zo 
moe, dat we genoegen zouden hebben genomen met een stal met wat stro er in,’ vult Wilma aan. ‘Maar 

toch is het dan wel erg lekker 
om een comfortabel huis tot je 
beschikking te hebben, met 
een goed bed en een fijne 
badkamer. Nee, iedere keer 
wanneer we naar Keulen willen 
is het eerste wat we doen een 
advertentie zetten op de site 
van de woningruilorganisatie. 
Daarna gaat alles gewoon 
vanzelf. We doen dit nu al 
voor het zevende jaar en 
krijgen er geen genoeg van. 
 
Kerst in Keulen. Foto: Robert 
Pasti 

 
 

• Beren en bultruggen 
Woningruilvakanties zijn bepaald geen doorsnee vakantie. Want waar vindt je een ‘betaalvakantie’ waar 
je de volgende dingen  kunt doen, samen met je drie kinderen, zonder armlastig te worden. Lees even 
mee met de enthousiaste mail van Marlies en Victor Sellenraad: ‘We hadden al jaren Vancouver Island 
op ons verlanglijstje staan en eindelijk is ons dat gelukt. Dat wilden we graag omdat we gek zijn op 
kajakken en orka’s en dan is Vancouver Island de plek waar je moet zijn. Onze kinderen zijn zes, acht 
en tien en die vonden de reis er naar toe al een hele belevenis. Wij overigens ook. Tien uur reizen is 
niet niks, ga er maar eens aan staan. Maar beladen met mp3spelers, luister CD’s met allerlei verhalen en 
met muziek, met gameboys en allerlei spelletjes kwamen we uiteindelijk aan. Al vanuit het vliegtuig 
keken we onze ogen uit. Vancouver Island is prachtig, wát een natuur. We hebben inderdaad gedaan 
waarvoor we kwamen. We hebben gekajakt, wij zijn vier dagen op een orka-kamp geweest in 
Johnstone Strait, we hebben walvissen gezien en we zaten helemaal aan het einde van de wereld. 
Heerlijk! Zwarte beren, zeeotters, adelaars, zeehonden, bultruggen, orka’s, dolfijnen en dan die ruimte, 
al die bomen. Een compleet paradijs. 
Het was fantastisch om een gewoon huis als basis te hebben. De buren waren bovendien schatten. Ze 
hebben voor ons een afscheidsmaal georganiseerd op de dag van ons vertrek. We gaan weer terug. Niet 
meteen de volgende zomer, want dat wordt door de reiskosten een beetje te gek. We sparen nog even, 
voor het jaar daarop. Hebben we weer iets om naar uit te kijken.’ 
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DEEL3: CONTACT! 
Er komt een moment dat het regelen van de droomvakantie begint te vragen om praktische 
handelingen. Dat is het moment waarop er een serieus contact is gegroeid dat er veelbelovend uit ziet. 
Er moet ineens van alles gebeuren en met sommige elementen hebben we niet allemaal even veel 
ervaring.  Bovendien is een goede voorbereiding het halve werk.  

Daarom laat dit hoofdstuk zien: 

• Hoe uw advertentie het beste uit de verf komt 
• Waar we op moeten letten bij een serieus contact 
• Hoe we het sleutelverkeer kunnen regelen, ook al moeten ze de oceanen over 
• Waarom en hoe we de ‘Huisgeheimen’ het liefst opnemen in een Huishoudboek 
• Hoe we dat Huishoudboek snel en gemakkelijk schrijven, zonder dat het onze nachtrust kost.  
• Waar we op moeten letten in onze e-mails om misverstanden te voorkomen, de ‘mailiquette’ 

 
We gaan dus aan de slag en let wel: voorpret is óók pret. De vakantie begint al naar u toe te groeien. 

 

1 De advertentie: verkoop uzelf! 
Voor degene die serieus bezig is een keuze te bepalen, zijn de teksten in de aanbiedingsadvertenties van 
huizenruilers de eerste aanknopingspunten. Het is voor beide partijen van belang hoe die teksten in 
elkaar zitten, wat ze vertellen. Het zijn vensters op het bestaan van de adverteerders. Wij plaatsen ook 
een advertentie; ook wij openen onze ramen voor de wereld.  
De vraag is dus niet alleen: wat willen we weten? Tegelijk is de vraag ook: wat willen zíj weten. Immers, 
wat zoeken we eigenlijk: aansluiting, gelijkgestemde zielen, ‘ons soort mensen’. Want laten we eerlijk 
wezen: wie zou zijn huis en haard uitlenen aan een rafelige griezel die beweert zijn brood te verdienen 
met toverkunsten? Het gaat er om dat onze advertentietekst laat zien wie wij zijn, zodat er mensen 
reageren die zich daar thuis bij voelen. Dan weten we haast vanzelf dat ons dierbare huis, onze 
huisdieren en onze verzameling oude jazzplaten in veilige handen zijn. 
 
Wat laten we zien in de advertentietekst: 

• Wie we zijn en wat we doen voor de kost. Zijn we tandarts of douaneambtenaar, is mijn 
vrouw secretaresse of heeft ze en eigen winkel in bijzondere soorten koffie.  

• Leeftijden: zijn we gepensioneerd of gaat het juist om een jong gezin? Hoe oud zijn onze 
kinderen: kleuters of pubers? Dat maakt nogal wat uit. Onze tegenpartij heeft wellicht ook 
kinderen in die leeftijd en dan is het wel handig dat ze geen speelgoed of fietsen mee hoeven te 
slepen, de halve wereld over.  

• Hobby’s! Wellicht is de tegenpartij net als u helemaal bezeten van antiek of juist van moderne 
kunst, van jazz, of van geschiedenis, van computers of juist van schilderen in acryl en olieverf.  

• Dieren: wanneer we melden dat we achter het huis een veldje hebben met een stal en vier 
schapen, dan komen daar in ieder geval geen mensen op af die twee linkerhanden hebben 
wanneer het om dieren gaat, of er zelfs vies van zijn. Wanneer we vertellen van onze drie 
raskatten, of de cavia’s van de jongste dochter, dan zullen zich mensen aangetrokken voelen 
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die thuis een vergelijkbare situatie hebben. Hun jongste spruit kan namelijk maar amper 
scheiden van de konijnen Chop-Chop en Mink. Met andere woorden; wij zullen goed zorgen 
voor hún dierbare huisdieren en zij voor de onze. Dat geeft een bijna hoorbare ‘klik’ in de 
latere e-mails die over en weer zullen gaan. 

• De omgeving waarin u woont. Is dat in een klein plaatsje, midden in de Bollenstreek, vlak bij 
het internationaal bekende Keukenhof? In de buurt van belangrijke en gezellige steden als 
Amsterdam en Den Haag en Leiden en Haarlem.? Op fietsafstand van de duinen en het strand? 
Kortom, beschrijf de omgeving. Maak melding van de sportieve mogelijkheden aan het strand, 
van de fiets- en wandelroutes door de streek. Maak een opsomming van de dichtstbijzijnde 
musea en andere bezienswaardigheden, zoals molens, bloemenveilingen, antiekmarkten en 
noem maar op. Wellicht staat u zelf verbaasd over de mogelijkheden van uw eigen woonplaats. 
Nooit geweten dat u in zo’n leuke streek woonde... 

 
Hoe beter de tegenpartij zichzelf ‘verkoopt’, des te duidelijker is het beeld dat al ontstaat wanneer u de 
advertenties doorleest. Datzelfde geldt natuurlijk dubbel en dwars voor u zelf. Vandaar het motto: 
verkoop uzelf. Denk goed na wat ú wilt in die vakantie van uw leven, want dan weet u meteen aan 
welke dingen u moet denken wanneer u uw eigen advertentietekst maakt. Zoals gezegd zijn de 
aanbiedingsadvertenties een venster op uw bestaan én het bestaan van de tegenpartij. Bevalt datgene 
wat u door dat venster ziet, dan heeft u bijna vanzelf te maken met mensen die aansluiting voelen bij 
uw manier van leven. Dat zijn de mensen aan wie u uw huis en levende have met een gerust hart zult 
toevertrouwen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ruilvakanties vaak uitmonden in wereldwijde vriendschappen. 

 

Utah, Bryce Canyon, foto: Jon Sullivan 
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2 Nog even over die spannende aanbieding... 
U kwam over de hond en dus over de staart. De aanbieding was dermate overtuigend dat u de tickets 
bestelde en de koffers pakte. En toen viel het toch een beetje tegen. Daarom een korte checklist, 
waarin de zaken nogmaals op een rijtje zijn geplaatst. Liever dubbel gecheckt dan één keer te weinig. 
Liever nog een keer wat vragen via de mail, voordat u daar staat in een plaatsje in Utah met koffers en 
kinderen en ontdekt dat het toch niet helemaal was wat u er zich van had voorgesteld. Daarom hier 
nog eens de checklist: 

• Lees de aanbieding met dubbele aandacht. Als u bezwaar hebt tegen huisdieren of er een 
loopneus van krijgt, ga er dan niet op in. Als het een huis is dat nogal ver van de bewoonde 
wereld ligt, kijk dan naar de vervoersmogelijkheden. Kunt u beschikken over de auto van de 
aanbieder, zijn er fietsen of moet alles met de benenwagen? 

• Vaak staan er foto’s bij de aanbieding, maar bedenk wel dat die foto’s soms helemaal niks 
zeggen. Dat leuke huis staat er formaatvullend op en uw wilt meer weten over de omgeving. 
Stel dat het huis aan een drukke weg staat, dat wilt u niet want u heeft drie kleine kinderen. 
Vraag gerust om meer foto’s, van zowel binnen als buiten, zodat u zich een beeld kunt vormen 
van de ligging en de ruimte en indeling binnenshuis. 

• Zorg ervoor dat de huishoudens waarmee u ruilt zoveel mogelijk met elkaar overeenkomen. U 
wilt met drie kleine kinderen niet graag een periode doorbrengen in het huis van een 
gepensioneerde wetenschapper vol boeken, antiek en kostbaarheden. U heeft geen seconde 
rust in zo’n omgeving. Bij twijfel altijd de aanbieder betrekken bij uw bedenkingen. Misschien 
valt het mee, maar wellicht valt het inderdaad tegen. Dan is het beter om beiden naar een 
andere ruilmogelijkheid om te zien. 

• Wat de ligging van het huis betreft kunt u ook duidelijkheid krijgen door via internet er naar te 
zoeken. Programma’s als Google Maps en Google Earth zijn in dat opzicht ideaal. U kunt dan 
tevens met één klik vragen naar de bezienswaardigheden in de buurt, de restaurantjes, de 
winkels en wat er nog meer te verzinnen valt. Er zijn natuurlijk ook aanbieders die zelf al klaar 
staan met dit soort gedetailleerde informatie. Des te beter! 

• Bij twijfel: probeer referenties te krijgen over het aangeboden huis. Zoek via Holidaylink 
contact met eerdere bewoners die ervaring hebben met het huis, de omgeving, de 
weersomstandigheden, de voor- en de nadelen. Stel dat u een romantisch onderkomen hebt 
gevonden aan een strand in een land waar u zelfs nog nooit eerder van had gehoord. Wellicht 
weet uw referentie er allerlei leuke en gunstige zaken over te vertellen, maar waarschuwt deze 
u ook dat de reis gecompliceerd en kostbaar was. Dat kan een reden zijn om af te haken. 

• Gebruik  voor het maken van de afspraken de gestandaardiseerde overeenkomsten van 
Holidaylink. U hoeft het wiel hier niet zelf uit te vinden. De formulieren zijn gebaseerd op de 
langdurige en brede ervaring van de organisatie. 

• Denk zoveel mogelijk vooruit en probeer onzekerheden van te voren te ondervangen. Maak 
een vragenlijstje en neem contact op met de aanbieder, iedere keer wanneer er nieuwe vragen 
opduiken. Probeer calamiteiten voor te zijn, of vooraf te regelen. Voor de hand liggende 
vragen zijn: 

o Mogen we de computer gebruiken 
o Hoe regelen we de kosten die daaraan verbonden zijn 
o Mochten we er niet mobiel kunnen bellen, mogen we dan gebruik maken van de vaste 

telefoon en hoe regelen we dat met de kosten 
o Zijn er kostbaarheden in huis 
o Wat doen we bij schade door ons of onze kinderen 
o Komt er geregeld een hulp voor het huishoudelijke werk en wie betaalt deze 
o Wat doen we met die laatste ‘lichting’ beddengoed en handdoeken 
o Wie bellen we bij problemen met de verwarming, de warmwatervoorziening, lekkages, 

verstopte afvoer en wie betaalt dat 
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o Kunnen we de auto ook voor langere ritten gebruiken of is die alleen bestemd voor 
korte ritten en boodschappen 

o Wanneer komt onze gastheer precies thuis, zodat wij op tijd kunnen zorgen voor een 
smetteloze woning 

o Is het voldoende bekend wanneer wij precies arriveren en weer vertrekken 
 
Het lijkt misschien wat overdreven allemaal, maar het is in feite niet anders als bij ieder ander project 
met grote consequenties: meten is weten. Hier geldt natuurlijk: vragen is weten. Dan komt u er 
misschien te elfder ure achter dat de aanbieders het juist leuk vinden om u nog te ontmoeten voor u 
weer vertrekt. Zodat u over en weer ervaringen kunt uitwisselen. Tenslotte zaten zij al die tijd in uw 
huis aan de Aastraat in Nergenshuizen en ook u zult het leuk vinden van de mensen zelf te horen of ze 
hebben genoten en wat ze allemaal hebben gedaan. 
 

3 Tussen deur & drempel: de sleutel 
In alle gevallen van woningruil zal de ene set sleutels in handen moeten komen van de andere partij en 
vice versa. Soms zitten er werelddelen tussen het ene en het andere adres, dus hoe is dat het slimste te 
organiseren. 
 
Mogelijkheid 1 

Allereerst is het natuurlijk mogelijk het eigen moment van afreizen zodanig te organiseren dat u de 
gebruikers van uw huis nog kunt ontmoeten voordat u afreist naar het huis dat zij hebben 
achtergelaten. Dan kunnen er twee sleutelsets ter plekke van hand tot hand gaan. U bent alvast 
voorzien van uw bosje sleutels voor het adres van uw eigen vakantie en u weet tegelijkertijd zeker dat 
uw eigen sleutels veilig en wel ter hand zijn gesteld aan uw logees. 
 
Mogelijkheid 2 

Maar het is natuurlijk niet in alle gevallen mogelijk om de gebruikers van uw huis zelf op te vangen. Is 
het dan mogelijk de sleutels via de post te wisselen? In principe wel natuurlijk, maar daar zitten risico’s 
aan vast. Je zult net zien dat juist dat belangrijke pakketje op een of andere manier verloren gaat bij de 
post en dan hebben we een probleem. Voor de durfals die het er via de post toch maar op wagen: 
stuur nooit het adres mee met diezelfde enveloppe. Dieven zijn tenslotte dol op sleutels met 
adreskaartjes! 
 
Mogelijkheid 3 

Veel slimmer en handiger is het om afspraken te maken met buren of familieleden. Om er voor te 
zorgen dat die op een of andere manier de vakantiegangers op vangen en van de sleutel voorzien. Dat 
kan heel ver gaan. Een vakantieganger in Dublin kon zich vervoegen bij een klein kruidenierswinkeltje 
dat open was van zeven uur in de ochtend tot elf uur in de avond. Zoiets heet nou ‘Couleur Locale’! 
Het geeft de vakantie een extra dimensie. De vakantieruilers konden aan het einde van hun vakantie de 
sleutels daar ook weer achter laten. Het geeft dus niet wie er zorgt voor de sleuteloverdracht, als het 
maar vertrouwd en veilig is. Daar gaat het om. 
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... en verder ... 

Natuurlijk valt er wel voor te pleiten om, als het even kan, de sleuteloverdracht zelf te verzorgen. Dan 
bent u gelijk in de gelegenheid de meest brandende vragen te beantwoorden, of te laten zien hoe de 
alarminstallatie werkt. 
Een ander punt is de vraag of één set sleutels wel genoeg is. Twee sets is wellicht het minimum, zodat 
zowel Mijnheer als Mevrouw Logee een set op zak of in de handtas kan houden. Bovendien verdient 
het aanbeveling om links en rechts nog wat sleuteladressen te organiseren, zodat bij verlies (je hoopt 
van niet, maar het gebeurt toch) er altijd een uitweg uit het probleem is en de toegang tot uw huis 
verzekerd blijft. Stel je voor dat uw woningruilgasten alsnog naar een hotel moeten omzien omdat ze 
die ene sleutelset kwijtraakten. Niet alleen sneu voor de logees, maar ook voor u. Uw huis staat 
onverwacht totaal onbewaakt en onbeschermd. Ook dát is een aspect dat meetelt. 
 
Zoals gezegd gaat het niet altijd alleen maar om de sleutel, maar is uw woning wellicht voorzien van 
een alarminstallatie. Die vraagt om een code, die u natuurlijk zelf wel uit uw hoofd weet. Van uw 
gasten hoeft u dat vanzelf niet te verlangen, dus een klein kaartje met daarop de code, bevestigd aan de 
sleutelbos is ‘for the time being’ eigenlijk de meest handige oplossing. Op gedoe zit niemand te 
wachten tijdens de vakantie. Stel: het alarm gaat af en de politie arriveert met vliegende vaandels en 
slaande trom. Hoe verklaar je dan als buitenlander dat je geen indringer bent, maar de huisoppas voor 
de komende drie weken, maand, of half jaar. 
 

4 Waarom een Huishoudboek 
Niet iedereen staat er bij stil dat vreemden soms maar moeilijk hun weg zullen vinden in jouw huis. 
Althans in het begin. Daardoor kan het gemakkelijk gebeuren dat er helemaal niets op papier staat en 
de gasten zelf maar moet uitvinden hoe de CV-ketel werkt, hoe de warmwatervoorziening functioneert 
of wanneer het huisvuil wordt opgehaald. Tijd om ter denken aan een Huishoudboek waarin alle 
denkbare ‘Huisgeheimen’ een plekje krijgen. 
 
De kas 

Een huis is nu eenmaal niet in alle gevallen alleen maar een ruimte met vier muren en een dak er op. 
Irma en Johan van den Berg kwamen terecht in een knots van een ruilhuis in de omgeving van Berlijn. 
Drie hele etages, een lap grond plus een enorme kas vol exotische planten. De eigenaren hadden 
gelukkig een Huishoudboek achtergelaten en begonnen daarin wonderlijk genoeg met die enorme kas. 
Je kon er bijna in wonen; ruimte genoeg. Blijkbaar was die kas ze extra aan het hart gebakken. Het 
bleek ook achteraf een van de leukste elementen in de vakantie van Irma en Johan van den Berg. 
Aanvankelijk schrokken ze van het feit dat ze de verantwoordelijkheid hadden gekregen voor een 
uitgelezen collectie planten die iedere dag hun verzorging nodig hadden. Achteraf bleek dat juist een 
van de heerlijkste herinneringen. ’s Morgens ging een van beiden als eerste naar de kas en sproeide alle 
planten. De ander laadde intussen koffie en ontbijtspullen op een dienblad en kwam dan ook naar de 
kas, waar tussen de planten een romantische hoek was ingericht met een tafel en stoelen. Na het ontbijt 
in de fris besproeide kas kon de dag beginnen. Als het een erg warme dag was geweest, dronken ze 
samen iets koels op het terras in de schaduw van de kas en sproeiden de planten nog eens een keertje. 
Zowel de planten als Irma en Johan van den Berg hebben een heerlijke tijd gehad in dit bijzondere huis. 
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Termeer daar de eigenaar van het huis de verzorging van de planten uitgebreid had beschreven in zijn 
Huishoudboek. 
 
Virtuele wandeling 

Voor de zusjes Hoogstraaten ging het weer anders. Susan en Elise wisten van te voren precies waar ze 
aan toe waren, want hun gastheer had een eigen site. Hij had een oude woonboerderij in de omgeving 
van Chichester in Zuid Engeland waar hij terecht erg trots op was. Het had zelfs de aandacht gekregen 
van een gerenommeerd Engels woonmagazine. Susan en Elise hadden van te voren al een virtuele 
wandeling gemaakt door zowel het huis als de omgeving. Toen ze uiteindelijk arriveerden op hun 
gastadres, bleek daar op de computer een uitgebreide Huishoudboek te staan en dat niet alleen. Hun 
gastheer had ook alle mogelijk moeite gedaan om ze de omgeving ‘te laten zien’. Niet alleen vertelde hij 
veel over bezienswaardigheden in de omgeving, maar had hij ook gezorgd voor allerlei links naar 
locaties en gelegenheden die het bezoeken waard waren. Dit was wel een heel bijzondere, en heel 
complete Huishoudboek, bovendien erg van deze tijd. 
 

 
 
Sommige woningruilers open een site waardoor je een virtuele wandeling door de omgeving kunt maken. 
Foto: Robert Pasti 
 
 
Dit zijn vanzelf de goed ervaringen maar er zijn ook minder leuke voorvallen. Die ondervangen 
hadden kunnen worden met een goed gedocumenteerd Huishoudboek. Wat te doen bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van een uitgebreide beestenboel? Dat kan juist aantrekkelijk zijn, vooral voor 
echte dierenliefhebbers, maar het brengt ook onverwachte perikelen met zich mee. Wat te doen 
bijvoorbeeld bij ziekte? Wie is de dierenarts? Hoe wordt de betaling geregeld met de dierenarts, want 
dat soort kosten kunnen nogal uit de hand lopen. Wat te doen wanneer een van de dieren overlijdt en 
contact daarover met de eigenaars niet lukt. Moet de overleden Pipy worden gecremeerd, of juist niet? 
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Moet dat exotische visje worden vervangen of liever niet? Wat te doen wanneer de hond, de kat of het 
konijn ontsnapt? 
Bedenk wat voor rampenscenario’s er kunnen voorvallen met uw huisdieren, en probeer vooraf zaken 
te regelen. Wellicht heeft u familie of vrienden die als aanspreekpunt bij rampen kunnen fungeren. 
Neem dat op in het Huishoudboek. Voorkomen dat ellende met uw huisdieren een ellendige vakantie 
tot gevolg heeft voor de mensen in wiens huis u op uw beurt een heerlijke, ongestoorde vakantie hebt. 
In ieder geval horen de ‘gebruiksaanwijzingen’ van de dieren die verzorgd moeten worden duidelijk op 
papier te staan, inclusief contactadressen en –telefoonnummers van dierenartsen, familieleden of 
vrienden die weten van de woningruil en die de dieren kennen.  
 
Zorg dus voor een goed gedocumenteerde Huishoudboek. Denk na over de zaken die daar in thuis 
horen, probeer zoveel mogelijk naar uw eigen huis te kijken met de ogen van een vreemde. Vraag ook 
nadrukkelijk om een Huishoudboek voor het gastadres waar u zelf naar toe gaat. Het maakt ook úw 
vakantie een stuk fijner als u alles kunt vinden en precies weet hoe die tropische vissen verzorgd 
moeten worden.  
 

5 Het Huishoudboek 
Een vreemd huis kan een waar labyrint zijn wanneer je niet weet waar je de lichtknopjes, de 
handdoeken, het bestek en allerlei andere voorzieningen kunt vinden. Daarom is het van belang om uw 
huis te voorzien van een uitgebreide handleiding of gebruiksaanwijzing, ofwel het Huishoudboek. 
Laten we daarom eerst eens puntsgewijs de vertrekken langslopen om te bezien wat er allemaal in het 
Huishoudboek  moet komen te staan. In het volgende hoofdstuk vind u een aantal handige tips om er 
voor te zorgen dat u die handleiding snel en helder op papier kunt krijgen. Een heldere handleiding 
vraagt namelijk niet om een schrijftalent à la Hemmingway, maar is gewoon een kwestie van het volgen 
van een aantal eenvoudige spelregels. Maar hier eerst de opsomming per vertrek. Welke elementen 
komen er nou wel of juist niet in de Huishoudboek? 
 

• Bij binnenkomst 

Wanneer er sprake is van een alarminstallatie, spreekt het vanzelf dat de gebruiksaanwijzing klaar ligt, 
de meest voorkomende handelingen in de Huishoudboek staan beschreven en de toegangscode 
bekend is. 
Voorkom tevens dat uw gasten zich afvragen wat te doen met de post, en binnenkomende telefoontjes. 
Zet ook dat duidelijk in de Huishoudboek. Vermeldt bovendien alternatieve contactadressen, mocht er 
iets voorvallen en u  blijkt niet bereikbaar of vindbaar te zijn. 
 

• Keuken 

De keuken is een ware uitstalling  van allerhande apparaten. Vaatwasser, fornuis, magnetron, 
broodrooster, koffie apparaat, wasmachine, droger en noem maar op. Hopelijk heeft u niet alle 
gebruiksaanwijzingen van die apparaten weggegooid of onvindbaar gemaakt (wat natuurlijk hetzelfde 
is). Het handigste is om alle gebruiksaanwijzingen op een stapeltje in de keuken te leggen op een voor 
de hand liggende plek. Dan kunt u dat als eerste item vermelden in de Huishoudboek, onder het 
hoofdstuk ‘Keuken’. Zijn die gebruiksaanwijzingen er niet meer, probeer ze dan via internet op te 
sporen en uit te printen. En als dát niet lukt, dan zit er niks ander op om ook de spelregels van ‘Hoe 
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overleef ik het broodrooster’ op te nemen in de Huishoudboek. Laten we hopen dat dit niet hoeft, 
want dat is een hoop werk. 
Er is tenslotte zoveel meer te melden over de keuken, bijvoorbeeld: 

• Waar vinden we de schoonmaakmiddelen 
• Waar zijn de vuilniszakken, de stofzakken voor de stofzuiger, de plastic zakjes voor wisselende 

doeleinden 
• Waar staan de kruiden en de specerijen 
• Waar vinden we bestek, servies, glaswerk 
• Waar vinden we placemats, tafellakens, servetten, theedoeken, keukenhanddoeken, 

vatendoekjes of wat dies meer zij 
• Waar is de voorraadkast en wat mag daar uit worden opgemaakt; welke zaken moeten worden 

aangevuld wanneer ze op zijn 
• Wat te doen met lege flessen, en oude kranten 
• Wanneer wordt het huisvuil opgehaald 

Zet er vooral de hartelijk aanbeveling bij om alle kastjes en lades te openen en te onderzoeken om zo 
snel mogelijk thuis te raken in de keuken. De keuken is tenslotte het hart van de woning. 
 

• Badkamer 

Ook een heel belangrijke plek, de badkamer en stuk minder gecompliceerd als de keuken. Hier heeft de 
Huishoudboek veel minder te vertellen: 

• Waar vinden we de huisapotheek met aspirines, pleisters en dat soort dingen 
• Waar vinden we de schoonmaakmiddelen voor de badkamer, toiletpapier, tissues, 

wattenbolletjes 
• Waar vinden we badhanddoeken, washandjes of wat daarvoor in de plaats komt 

 
Hoe de douche werkt,  of de wastafel of toilet, kan achterwege blijven, behalve wanneer er iets 
bijzonders mee aan de hand is. Zoals het gebruik van een luxe bad met whirlpool, of een bijzondere 
douche met massagestralen. Wie wel eens in een vreemde badkamer heeft staan hannesen met een 
douche met twee douchekoppen (één vaste en één aan de wand), begrijpt dit misschien. Soms vraagt 
het namelijk veel van het raad- en puzzelvermogen van een vreemde om er achter te komen hoe en 
wanneer de ene kop of de andere kop werkt en hoe en wanneer we heet of koud water over ons heen 
krijgen. Een lekkere douche nemen kan op die manier ontaarden in een uitputtingsslag of leiden tot 
een woedeaanval van het vermoeide slachtoffer dat de douche niet naar behoren aan de praat kreeg.  
 
Probeer u dus in te leven in de eigenaardigheden van uw eigen  huis. Juist die eigenaardigheden horen 
thuis in de Huishoudboek. Nog een klein voorbeeldje: soms is een toilet niet rechtstreeks aangesloten 
op het riool. Dan loopt het afvalwater via een gewone, smalle afvalbuis naar een aansluiting op het 
riool elders in het huis. Om dat mogelijk te maken moet al het afval eerst een afvalvernietiger passeren. 
Net zo iets als een afvalvernietiger in de gootsteen van keukens. Die dingen maken kabaal en wie daar 
voor het eerst mee wordt geconfronteerd kan zich een hoedje schrikken. Een kleine waarschuwing in 
de Huishoudboek is dan op zijn plaats. 
 

• Slaapkamers 

Natuurlijk voorziet u alle slaapkamers van fris beddengoed, dat spreekt vanzelf. In de Huishoudboek 
vermeldt u waar schoon beddengoed is te vinden en waar wasmanden zijn. U geeft aan waar extra 
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dekens, kussens en andere zaken liggen. U kijkt bovendien zorgvuldig rond met de ogen van een 
vreemde om na te gaan of er nog bijzonderheden te vermelden zijn. Zoals die ene schemerlamp met 
die kwetsbare kap, die beter niet verplaatst kan worden. Of het feit dat het bovenraampje in de grote 
slaapkamer met geen mogelijkheid helemaal dicht wil. Geef ook aan dat u kastruimte vrij heeft gemaakt 
in de hangkast en in de ladenkast zodat de gasten er hun eigen spullen kwijt kunnen. 
 

• Woonkamer 

In de woonkamer zijn het de televisie en de geluidapparatuur die de meeste aandacht vragen. Die 
bovendien vaak allemaal hun eigen afstandsbediening hebben. Een stickertje op iedere zapper maakt 
het leven wat overzichtelijker. Bovendien verdient het ook hier aanbeveling de gebruiksaanwijzingen 
paraat te houden. Vermeld in de Huishoudboek de niet voor de hand liggende eigenaardigheden. Zoals 
het feit dat het even duurt voordat de televisie aanspringt bij gebruik van de afstandsbediening. Wie dat 
niet weet, denkt wellicht meteen dat de televisie stuk is. Mocht er een open haard zijn, noem ook 
daarvan de eigenaardigheden. Begin te vertellen of het een gewone open haard is of een gasgestookte. 
In dat laatste geval, hoe deze bediend wordt of waar de gebruiksaanwijzing ligt. Soms zijn er ook 
andere eigenaardigheden die het weten waard zijn. Zoals in het huis waar de thermostaat van de 
centrale verwarming vrij dicht bij de open haard zat. Waardoor het hele huis gruwelijk koud werd in de 
winter wanneer de haard werd gestookt. De bewoners gaven de thermostaat in zo’n geval altijd een 
flinke zwiep naar een onwaarschijnlijk hoge binnentemperatuur, zodat het huis behaaglijk bleef terwijl 
de open haard brandde. Ook op een kille zomeravond is het fijn zoiets te weten. 
 

• Werkkamer 

De werkkamer kan een plek des onheils zijn maar dat hoeft niet. Wie daar al zijn administratie en 
polissen bewaart, of zelfs zijn brood verdient vanuit deze werkkamer, doet er verstandiger aan de 
kamer af te sluiten en dit in de Huishoudboek toe te lichten. 
Wanneer het allemaal niet zo gevoelig ligt, dan is het wel verstandig afspraken te maken over gebruik 
van de computer, de telefoon en de fax. Kinderen denken er soms helemaal niet over na dat het niet 
gewoon is om vanuit Nederland lekker lang te bellen met oma in Nieuw Zeeland. Wellicht zijn ze zelfs 
te jong om te begrijpen dat er verschil is tussen een vaste telefoon en een mobieltje.  
Het Huishoudboek is ervoor om spelregels op te nemen die dit soort, vaak onbedoelde, situaties 
regelen. Mogen uw gasten uw computer gebruiken, maak dan een apart gastaccount voor ze aan en 
vertel dit in het Huishoudboek.  
 

• De ‘geheime kamer’ 

Zoals gezegd kan het juist de werkkamer zijn die u liever afsluit, maar in feite kan ieder kamertje 
figureren als de ‘geheime kamer’. Iedere gast zal begrijpen dat u ze wil vrijwaren voor vervelende 
schade, zoals bij het antieke glasservies dat al zo lang in de familie is, of dat u persoonlijke papieren, 
administratie en dergelijke zaken ook liever achter slot en grendel houdt. Kortom, het is verstandig een 
ruimte, een kamer, of een kast te reserveren die gedurende de vakantieruil gesloten blijft. U kunt daar 
ook de kleding onderbrengen die u uit uw kasten heeft gehaald om ruimte voor uw gasten te maken, 
bijvoorbeeld. 
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• De tuin, de fietsen, de auto 

De ene  tuin heeft een kas. De andere is niet groter dan een flink balkon, maar heeft een slim aangelegd 
bewateringssysteem voor de kuipplanten. Iedere tuin heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing voor de 
verzorging van de planten, het water geven, de plaats van de kussens voor de tuinstoelen, waar de 
parasol is te vinden of de hangmat. De een maakt gebruik van een simpele barbecue, terwijl de ander 
net een enorm luxueuze buitenkeuken heeft aangeschaft met ontelbare knoppen en mogelijkheden. 
Ook hier doen de parate gebruiksaanwijzingen natuurlijk al wonderen. Zijn die er niet, of niet meer, 
dan zit er niks anders op dan de Huishoudboek te voorzien van gebruiksregels. 
Wanneer u uw gasten wilt laten beschikken over de auto, zorg dan dat de autopapieren niet in uw 
portefeuille blijven zitten terwijl u vertrekt naar het andere einde van de wereld. Leg ze op een logische 
plek, samen met de verzekeringspapieren en noem deze plek in het Huishoudboek. Kijk bovendien 
van te voren even na of uw gasten wel zijn verzekerd, wanneer ze in uw auto rijden en  onverhoopt 
schade krijgen. Meestal is dat niet het geval en moeten zij dat vooraf zelf regelen. 
In het Huishoudboek kunt u ook melding maken van het feit waar de fietsen staan, hoeveel het er zijn 
en of de gasten er gebruik van kunnen maken. Meestal zal dat geen probleem zijn, maar bent u de 
eigenaar van een heel bijzondere racefiets met ultradunne bandjes, leg hem dan aan de ketting. Uw 
gasten zullen dat begrijpen, en pakken waarschijnlijk om te beginnen al liever die gewone huis- tuin en 
keukenfiets. 
 
 

6 Hoe schrijven we dat Huishoudboek moeiteloos 
Natuurlijk kunnen een aantal gevoelige, kwetsbare of heel persoonlijke zaken uitstekend worden 
weggeborgen voor de periode dat vreemden van uw huis gebruik zullen maken. Zij zullen het begrijpen, 
temeer wanneer u een en ander toelicht. Zij zullen in hun eigen huis – waar u binnenkort een paar 
weken verblijft – precies hetzelfde doen. 
Maar stel dat er in huis bepaalde voorzieningen zijn. Kostbare zaken waar u trots op bent, die u 
wellicht net heeft aangeschaft of heeft laten aanleggen. Zoals een jacuzzi, of een gasgestookte 
buitenkeuken annex barbecue, of een dieselgestookte grasmaaier van enige omvang vanwege al die 
hectaren gazon die u zo graag als een biljartlaken onderhoudt. Dan wilt u graag dat uw trotse bezit 
correct wordt gebruikt en heel blijft. Dan zit er dus niks anders op dan een goed en duidelijk 
Huishoudboek te schrijven.  
Alleen doen we dat niet alle dagen, dus hoe schrijf je een helder en begrijpelijk Huishoudboek? En aan 
welke eisen voldoet een goede Huishoudboek? 
 

• Voor wie bestemd 
Allereerst stellen we ons voor ogen wie de handleiding gaat gebruiken. Hebben we  het over een stel 
dertigers met opgroeiende kinderen waarvan de heer des huizes in de computerbranche werkt? Of 
hebben we het over een artistiek echtpaar van rondom de veertig die allebei verwoed kunstschilder zijn 
en van automatisering niet veel meer weten dan: hoe werkt mijn mobieltje. Voor we ons aan de tekst 
zetten moeten we dus helder voor ogen hebben voor wie we hem schrijven.  
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• Wat moet er in 
Wat moet er allemaal in die handleiding? Alles, zou je zeggen, maar dat is een flauw antwoord. Een 
gebruiksaanwijzing heeft net als een verhaal een begin en een einde, met een middenstuk daartussen in.  

• Verdeel de informatie daarom in stappen die u noteert in de vorm van steekwoorden: begin 
met het aanzetten van de jacuzzi, de buitenkeuken of de grasmaaier. Ga die stappen nog niet 
helemaal beschrijven; bewaar dat voor later. We houden het op steekwoorden. 

• Bepaal wat de volgende stap is, na het aanzetten van het apparaat. En bepaald daarna de 
volgende stap en de volgende en de volgende. Nog steeds alleen maar in de vorm van 
steekwoorden.  

• Uiteindelijk heeft u een heel lijstje met steekwoorden. U legt dat nog even voor aan uw partner, 
met de vraag of u compleet bent geweest. Vast en zeker heeft u nog wat over het hoofd gezien 
of blijken er dubbele dingen in voor te komen.  

• Maak het lijstje compleet en ga over tot de volgende stap. 
 
Ieder steekwoord vertegenwoordigt nu als het ware een apart hoofdstukje in de handleiding. Geef bij 
ieder steekwoord in het kort aan wat hier te vertellen valt. Doe dit nog steeds in de vorm van een 
aantekening. Het is nog steeds een kladversie. Bedenk wat uw bezoekers al kunnen weten. De dertiger 
in de computerbranche zal op bepaalde onderdelen minder informatie nodig hebben als het artistieke, 
schilderende echtpaar. In deze fase bepalen we dus wat er niet in hoeft. 
Wanneer we dat compleet hebben, wordt het tijd te inventariseren wat er beslist in zal moeten om te 
begrijpen hoe het apparaat werkt. Nu hebben we een tamelijk complete lijst van aandachtspunten of 
hoofdstukken plus een korte schets van de inhoud per aandachtspunt of hoofdstuk.  
 

• Hoe verder uit te werken 
Over tot het schrijven van de handleiding. Nu zit menigeen te staren naar het lege scherm of het lege 
vel papier: de kwelling van de eerste zin. Hoe begin ik dit werkje over de jacuzzi, de buitenkeuken met 
barbecue of de grasmaaier. Heel gewoon: door niet bij het begin te beginnen. Het handige van een 
handleiding is dat de lezer het pas ziet wanneer het helemaal klaar is. Dat de eerste zin als allerlaatste 
werd geschreven is helemaal niet van belang. 

• Begin daar waar het onderwerp u blijkbaar het meeste aanspreekt, ook al is dat in het midden 
van de totale handleiding.  

• Behandel ieder detail op een logische manier, spring niet van de hak op de tak.  
• Ga –als dat van toepassing is in de situatie- van links naar recht en van boven naar beneden in 

het benoemen van de functies van het apparaat.  
• Begin bij het aanzetten. Beschrijf vervolgens wat er allemaal kan. Eindig bij het uitzetten van 

het apparaat. 
• Gebruik gewoon recht toe recht aan Nederlands. Doe niet lollig, niet iedereen heeft hetzelfde 

gevoel voor humor en het kan zelfs tot misverstanden leiden. 
• Probeer bij ieder aandachtspunt zeven vragen te bedenken die bij de gebruiker zouden kunnen 

opkomen. Beantwoordt die vragen zo snel mogelijk. Spendeer niet meer dan vijf minuten per 
vraag wanneer u op de computer de handleiding schrijft. Hoe meer tijd er aan zo’n antwoord 
wordt besteed, des te wolliger zal het worden. 

 
Omdat u ergens in het midden bent begonnen, en de gaten zich vanzelf lijken te dichten tijdens het 
schrijven, zult u klaar zijn voor u het weet. Tijd om de hele handleiding zorgvuldig door te lezen en 
eventueel te bekronen met een inleiding en een einde, mocht dit nog niet als vanzelf in het proces zijn 
gebeurd. 
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• De eindredactie 

Tijd om het complete exemplaar voor te leggen aan uw partner en de juiste vragen te stellen. Vraag dus 
niet of de tekst mooi geschreven is; dat is op dit moment helemaal niet belangrijk. Vraag ook niet: 
begrijp je deze tekst? Het antwoord zal meestal positief zijn want niemand wil voor een domoor 
worden versleten. Vraag wat je er aan kan toevoegen of veranderen om de tekst te verbeteren. Dat is 
het beste advies bij het maken van een handleiding. Het gaat tenslotte om de duidelijkheid. Alleen door 
duidelijkheid zal de jacuzzi, de buitenkeuken met barbecue, of de grasmaaier deze zomer met 
vreemden in het huis overleven. De laatste stap is dus het bijslijpen van de tekst aan de hand van het 
commentaar. Het Huishoudboek is klaar! 
 
Tenslotte: een handleiding is niet voor de eeuwigheid. Maak er dus geen geplastificeerd monument van. 
Een bescheiden ‘snelhechter’ (een mapje op A4-formaat met plastic kaftje en bindsysteem met twéé 
gaatjes) is doeltreffend genoeg. Volgend jaar logeren er weer anderen in uw huis, die wellicht een 
andere taal spreken en aangepaste informatie nodig hebben. 
 

7  Over mailiquette & Schreeuwschrift 
Ooit schreven we elkaar brieven en dat ging volgens bepaalde regels. We hebben het hier niet over de 
periode van ganzenveer, inkt en strooizand om de inkt te doen drogen. De kunst van het schrijven van 
verzoeken, mededelingen een aanbiedingen is met de komst van het emailverkeer aardig veranderd – 
om het maar eens zachtjes te zeggen.  
Wie echter in tien e-mails de wereld rond wil, zal graag zo voordelig mogelijk voor de dag willen 
komen. We maken langs deze elektronisch weg kennis met volslagen vreemden, en waarom zouden zij 
ons hun huis en haard willen uitlenen wanneer wij ons via de e-mail al laten zien als ongeletterde 
sloddervossen. 
Er zijn dus een paar regels, en afhankelijk van de reacties van de tegenpartij kunt u al dan niet wat 
losser zijn met deze mailiquette. De ideale e-mail ziet er als volgt uit: 

• Geen tik- of spellingsfouten, ook niet wanneer de voertaal een andere is dan die van uzelf. 
• Geen je en jij zolang de tegenpartij dat zelf niet versoepelt. 
• Onderteken iedere mail met al uw gegevens. Dat is automatisch in te stellen (ga in uw e-

mailprogramma naar ‘Extra’--‘Opties’-- ‘Handtekening’, en eindig iedere email met ‘Invoegen’ 
--‘Handtekening’)  

• Bewaar ‘smileys’ en fonetische tekst (ff w8chten) pas wanneer u de andere partij beter kent en 
weet dat het geen (lees)problemen oplevert. 

• Gebruik gewone platte tekst, geen hele woorden in hoofdletters. Dat is hetzelfde als 
schreeuwen. Schreeuwschrift werpt barrières op, en we willen juist contact. 

• Wilt u stukjes tekst toch kunnen accentueren, gebruik daarvoor de gebruikelijke leestekens.  
• Voeg geen objecten toe tussen de tekst, want niet iedereen gebruikt het programma Outlook, 

waarmee dat kan. Daardoor kan het gebeuren dat de ontvanger de tekst en de afbeeldingen 
niet tegelijkertijd kan lezen. 

• Wilt u toch foto’s of andere zaken meesturen, doe dit dan als bijlage. 
• Blijf vriendelijk en enthousiast, ook als het allemaal niet loopt zoals u had gedacht. Wellicht 

kunt u in een ander jaar gebruik maken van die prachtige locatie van deze aardige mensen. 
• Wanneer de voorgestelde periode niet uitkomt, probeer te polsen of een andere periode ook 

kan zonder te pushen. 
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Kleine tip: HolidayLink heeft een eigen berichtensyteem, waarin het emailadres van de ander eigenlijk 
altijd onzichtbaar blijft. Dit ter bescherming van privacy en misbruik van het ledenbestand. Het is niet 
mogelijk om via Outlook elkaar te benaderen, tenzij deelnemers elkaar expliciet hun emailadres geven.  
 
Uiteindelijk is de toon van de onderlinge communicatie bepalend of mensen wel of niet met elkaar in 
zee gaan. Is de aanbieder naar uw smaak wel erg veeleisend, vraag u dan af of u niet beter naar een 
andere aanbieding kunt zoeken en haak beleefd af. Aan de andere kant, stelt u zelf erg veel 
randvoorwaarden, hou er dan rekening mee dat uw contact daarom liever verder zoekt. Vakantie is 
synoniem met ontspanning en het ontbreken van stress. Daar komt weinig van terecht wanneer 
iemand nauwelijks een vin durft te verroeren in het gasthuis. 
 
Wie zelf een onderkomen zoekt voor de vakantie kan het beste beginnen met in veelvoud 
verschillende aanbieders te benaderen. Dat is niet alleen slim, maar ook gebruikelijk. Zo leveren tien 
aanbieders wellicht drie serieuze mogelijkheden op. Hoe nu verder: 

• Laat dan de andere aanbieders eerlijk weten dat u met iemand anders in zee gaat of bent 
gegaan.  

• Iedere positieve reactie van uw kant schept natuurlijk verwachtingen. Ga daar zorgvuldig mee 
om.  

• Een ‘ja’ betekent zoveel als ‘ga maar tickets bestellen’; mensen maken kosten, zelfs al hebben 
ze een annuleringsverzekering afgesloten. Let wel: zorg eerst dat beide partijen het Exchange 
Agreement Form hebben ondertekend en aan elkeer hebben verstuurd. 

• Kondig uw besluit dus heel duidelijk aan. Vraag expliciet of de tegenpartij akkoord is en over 
en weer het moment is aangebroken om tickets te bestellen.  

• Laat het niet zover komen dat u moet mailen: ‘toen ik dat en dat mailde, bedoelde ik helemaal 
niet….’, enzovoorts. Huizenruil kan leuke vakanties opleveren voor relatief weinig geld, maar 
met het bestellen van tickets zijn vaak behoorlijk bedragen gemoeid. 

• Omgekeerd moet u daarom zelf ook alert blijven. Dacht u een aanbieder te hebben maar 
hoorde u daar al een poosje niks van, zoek dan contact voordat u uw dure geld uitgeeft aan die 
reis naar de andere kant van de wereld. Stuur een beleefd, informerend mailtje: ‘Are you still 
interested?’ Dan voelt de andere partij zich vrij om eerlijk aan te geven dat er bijvoorbeeld 
bezwaren zijn.  

• Een verontwaardigde mail op hoge poten is te allen tijde af te raden. Hou de eer aan uzelf. 
Overigens is Engels doorgaans de voertaal in het onderlinge verkeer, op een enkele uitzondering na. 
Om er vertrouwd mee te raken is het wellicht slim om eens een paar Amerikaanse en Engels ruilsites 
door te nemen. Dan raakt u gewend aan de gebruikte termen en woordkeuze in een taal die tenslotte 
niet de uwe is. Door deze sites goed te bekijken doet u en passant een kleine cursus ‘Engels voor 
woningruilers’ waardoor u minder fouten zult maken in uw advertentietekst en emails. 
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8 Leuke en bruikbare sites 
 
www.homelink.org, te bereiken via de site van www.holidaylink.com 
Homelink heeft vertegenwoordigers in 29 landen. In Nederland is dat Holidaylink. Via deze site kunt u 
rondkijken in 65 landen. Lidmaatschap kost € 95,- per jaar. 
 
http://earth.google.com is het internetadres van het bekende Google Earth. Heeft u een ruilwoning 
uitgezocht op een eilandje in de Stille Oceaan? Dan kunt u hier uitzoeken of het wellicht niet toevallig 
met de rug pal tegen de plaatselijke vuilnisbelt aanligt of hoe schoon het in de advertentie bejubelde 
strand echt is. Via Google Earth kunt u met één klik naar Google Maps. 
 
http://maps.google.com is het adres van Google Maps. Een handige site om overal ter wereld uit te 
pluizen hoe van A naar B te komen. Via het venster ‘In de buurt zoeken’ komt u terecht op een 
zoekvenster, waar u een zoekterm kunt intikken, zoals restaurants of parkeergarages of iets dergelijks. 
Leuke site om vooraf de omgeving van een ruilwoning mee te verkennen. Via deze site kunt u met één 
klik naar Google Earth. 
 
www.inpaklijst.nl is een praktische site om te komen tot een efficiënt ingepakte koffer en niets te 
vergeten. 
 
 www.schoolvakanties.nl is een handige site waarvan het doel voor zichzelf spreekt. Geeft een 
overzicht van de vakanties in alle regio’s.  
 
www.vakantie-checklist.com is een site waarin verschillende checklists zijn opgenomen, zoals 
checklisten voor vlak voor  vertrek, voor reisdocumenten en betaalmiddelen, voor persoonlijke 
verzorging, voor de dingen die ruim van te voren geregeld moeten zijn, welke medicijnen je in de 
reisapotheek meeneemt en ga zo maar door. Leuk zijn ook de tips voor vakanties met kinderen, zoals: 
geef ze een wegwerpcamera zodat ze hun eigen foto’s kunnen maken. 
 

 
Thuis in de hele wereld.  
Illustratie: Cristina Cazan 
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