TEKST: CHRIS RIEMENS
BEELD: NIENKE DE LA RIVE BOX

NIENKE DE LA RIVE BOX:

'Het liefst ga
ik alleen op
avontuurvakanties'
Als presentatrice van 3 op Reis ziet Nienke de la Rive Box de hele wereld.
We spraken haar over alleen op pad, de schoonheid van dichtbij en haar
droom om per paard door Europa te reizen. 'Het lijkt me leuk om al die
landen waar je normaal doorheen rijdt, stapvoets te bekijken.'
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e laatste keer dat ik hier
was, lag ik met mijn neus
in de olifantenpoep voor
een kinderprogramma’,
zegt de sportieve globetrotter als we gaan
zitten op het terras bij Artis. ‘En omdat de
cameraman even niet oplette, vroeg de regisseur of ik dat nog een keer wilde doen.
Uiteindelijk lag ik vijf keer met mijn hoofd
in de poep.’ Het zegt iets over het onverschrokken karakter van Nienke de la Rive
Box. De 32-jarige blondine heeft de absolute droombaan te pakken als presentatrice van 3 op Reis. Ze reisde voor het
programma onder meer naar Jamaica,
Tanzania en Groenland. Af en toe knijpt
ze zichzelf nog weleens in haar arm. ‘Ken
je dat, dat je ineens denkt: wanneer ga ik
wakker worden uit deze droom?’

ULTIEME VRIJHEID / ADVENTURE
‘Reizen was in ons gezin niet ontspannen
en een beetje bijkomen, maar echt op
avontuur gaan. We hadden drie kano’s:
een grote voor mijn ouders en twee kleine
voor mijn broer en mij. Van de Dordogne
tot de Loire, ik heb alle rivieren onder de
Rhône gezien. Wekenlang voeren we in
een kano en kampeerden in het wild langs
de oevers. Pas toen ik vijftien was sliep
ik voor het eerst in een hotel, en dan ook
nog omdat we een auto-ongeluk hadden
gehad.’ De vakanties met haar ouders
wakkerde het reisvirus in haar aan. De
eerste keer dat ze alleen op vakantie ging,

was dan ook geen examenreis naar de
Spaanse Costa’s, maar met een vriendinnetje een maand lang met de trein door
Europa trekken. ‘Ik ga het liefst op avontuurvakantie. Dat zijn de vakanties waarin
ik mijn hoofd het best leegmaak. Als ik op
een strand ga liggen, kom ik fysiek misschien wel tot rust, maar in mijn hoofd blijf
ik malen. Pas als ik de bergen in ga, stoppen de radertjes met draaien. Dan lukt het
wel om een versnelling, of twee, lager te
gaan.’ Haar allermooiste reisherinnering
is toch die keer dat ze voor het eerst ging
interrailen. ‘Dat was de ultieme vrijheid.
Dat je op het station staat en zegt: ‘Oké,
we kunnen naar Berlijn, Boedapest of
Milaan. Wat gaan we doen?’’

TREND: SOLO / GEBAANDE PADEN
Die vrijheid is ook wat je verwacht als je alleen op reis gaat, maar Nienke ervoer gek
genoeg het tegenovergestelde op haar
eerste solotrip. ‘Ik ging een maand backpacken in Vietnam en ontdekte al snel dat
backpackers een aparte groep vormen. Ik
kwam de hele tijd dezelfde mensen tegen,
die er dan van uitgingen dat we samen
gingen reizen. Ik moest soms mijn best
doen om even alleen te zijn en iets in mijn
eentje te doen. Bij alleen reizen denk ik
aan totale vrijheid, mijn eigen keuzes maken, in mijn eigen ritme en met niemand
rekening houden. Maar in de praktijk is
vaak het omgekeerde het geval. Mensen
zien je bijvoorbeeld in je eentje voor een

Buitentijd

hutje zitten en denken: ah, zij is alleen, ik
nodig haar uit voor het eten. Dat is vaak
heel leuk, maar dan ben je wel weer bezig
met sociale activiteiten en dat kost best
veel energie. Zonde van mijn tijd.’
Het solobackpacken is al twee decennia aan een flinke opmars bezig. Steeds
meer mensen trekken er alleen op uit
om de wereld te verkennen. Waar zijn we
naar op zoek? Hoogleraar psychologie
en schrijver van het boek Wie (niet) reist
is gek Ap Dijksterhuis, geeft aan dat het
te maken heeft met de hunkering naar
vrijheid en avontuur. ‘Mensen zijn steeds
meer de architect van hun eigen geluk.
Nog maar een paar generaties geleden
kozen mensen niet zelf welk beroep ze
uitoefenden, waar ze woonden en zelfs
met wie ze trouwden. Nu zijn we ons eigen leven heel bewust aan het inrichten.
Sommigen willen kinderen, anderen juist
niet. Sommigen willen heel veel werken,
anderen vinden drie dagen per week genoeg en nemen genoegen met een lager
inkomen. Reizen hoort bij die combinatie
van vrijheid en bewustwording.’ Nienke
sluit zich daarbij aan. ‘Het is dat gevoel
van avontuur. Dat je alle mogelijkheden
hebt en keuzes kunt maken en dat alles
weer open ligt. Reizen is net een interactieve documentaire, alsof je naar een onverwachte plek wordt geteleporteerd. Je
hebt het voorrecht te mogen meekijken
op die plek, in de natuur en hoe het leven
er daar aan toegaat. Als je reist, kun je ook

‘EUROPA IS
DE WERELD
IN HET KLEIN.
WE HEBBEN
HIER ALLES’

Inside
out
DE ZIN VAN REIZEN
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NIENKE’S TIPS VOOR SOLO REIZIGERS
❆ L aat je vrienden een playlist voor je samenstellen.
❆
❆
❆
❆

Zo heb je én nieuwe muziek én voelen je vrienden
heel dichtbij.
L
 uister naar podcasts of luisterboeken, Roald Dahl
is een persoonlijke favoriet, als je een lange reis
moet overbruggen.
B
 oek een homestay; zo leer je de mensen in een
land pas echt goed kennen en voel je je snel thuis.
G
 een geduld om een dagboekje bij te houden?
Maak voicememo’s om je avonturen op te slaan.
N
 orrit, Diacure of Imodium zijn life savers als het
op diarree aankomt.

REISBOEKENTIPS VAN NIENKE
1/ Uitvinder van de natuur van Andrea Wulf
Fantastisch geschreven reisbiografie over
Alexander von Humboldt, een van de avontuurlijkste en spannendste ontdekkingsreizigers ooit.
2/ Het ware leven is elders van Ruud Welten
Prettig te lezen filosofisch boek, waarin wordt
onderzocht hoe je een ethisch ‘goede’ toerist
kunt zijn.
3/ Narziss en Goldmund van Hermann Hesse
Dit boek las ik toen ik 20 was. Voor mij is het een
ode aan het zwerven en het reizen.
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ESSENTIALS
❆ Oordoppen en een slaapmasker, zodat ik overal
kan slapen. Je weet nooit waar je belandt.
❆ O
 ploskoffie. Zonder koffie functioneer ik niet en
krijg ik hoofdpijn. Alleen psychisch is het al belangrijk om bij me te hebben.
❆ M
 uziek. Ik neem altijd een boxje mee, zodat ik
mijn eigen muziek kan luisteren.
❆ Ansichtkaarten uit je woonplaats zijn heel leuk
om mee te nemen. Zo kun je aan de lokale bevolking
laten zien waar je vandaan komt. Het verbaast me
altijd hoe leuk ze dat vinden.

‘ALLEEN REIZEN IS DE ULTIEME VRIJHEID’

Van boven
naar onder:
Ariel AG 55 Een
alleskunner voor de
vrouwelijke avonturier.
Osprey, €249,95
P-6 Logo Trucker
Toffe truckerpet voor
dames of heren.
Patagonia, €29,95
Ultralight Double
Sided Cube M Houdt
je bagage goed
georganiseerd.
Osprey, €21,95

GAAN VOOR NOG
MEER SHOPPING
NAAR BEVER.NL

even een nieuw iemand zijn. Thuis kent iedereen je en
daar gedraag je je ook naar. Op reis beslis je veel meer
zelf wat je laat zien. Niemand kent je, dus je kunt je eigen identiteit bepalen.’

sen in dat land die soms hun eigen hoofdstad niet eens
hebben bezocht, omdat ze er de financiële mogelijkheden niet voor hebben, terwijl wij er heel decadent naartoe vliegen. Dat is wel iets om over na te denken, vind ik.’

EUROPA / DE SCHOONHEID VAN DICHTBIJ

PAARDENDROOM / HORSE TRIPPING

Volgens Ap Dijksterhuis, die net een reis door onder meer Noord-Korea, Kazachstan, Kirgizië en
Turkmenistan heeft gemaakt, hoeft een mens niet per
se 32 uur in een vliegtuig te zitten om dat reisgevoel te
krijgen. ‘Het belangrijkste wat een reis tot reis maakt, is
dat je elke dag iets anders doet. Je leeft daarmee in het
nu en dat maakt je gelukkig. Dat kan ook dicht bij huis.
Ik zit nu in Oezbekistan, maar ik kan ook enorm genieten van een weekje Frankrijk.’
Ook Nienke is gek op trips dicht bij huis. ‘Sterker nog,
soms kun je je veel meer ontspannen als je vlakbij
bent, dan aan de andere kant van de wereld. Europa is
mijn favoriete continent. Het is de wereld in het klein.
Schotland lijkt op Nieuw-Zeeland, Roemenië lijkt op
Canada, Spanje lijkt op delen van Zuid-Amerika. Alleen
België is al zo anders dan Nederland. Vaak denken we
dat we ver weg moeten om dingen te zien, maar in
Europa hebben we alles en dat vind ik heel cool. Als je
ver weg wilt gaan, moet je dat zeker doen, maar wees je
bewust van waar je naartoe gaat. Verdiep je in het land,
de mensen en de cultuur. Vanuit milieuoverwegingen is
het al goed als je bewust reist. Maar ook voor de men-

Nienke is na haar belevenissen in Vietnam niet
vaak meer alleen op backpackavontuur geweest.
Tegenwoordig heeft ze de luxe dat ze haar werk met
vakantie kan combineren, door er na een werktrip nog
een paar weken achteraan te boeken in haar eentje.
Zo vertrekt ze binnenkort met de 3 op Reis-crew naar
Australië en reist ze daarna zelf een paar weken door
Nieuw-Zeeland. ‘Ik ben wel van plan om meer alleen te
reizen. Mijn droom is om met een paard door Europa te
gaan. Vanuit Amsterdam vertrekken en dan naar Rome
of Athene rijden.’ De ultieme manier van alleen reizen
noemt ze het zelfs. ‘Met de trein, auto of vliegtuig dender je keihard door die landen heen, maar het lijkt me
zo leuk om het een keer stapvoets te zien, dan maak
je Europa op een heel andere manier mee. Je ziet heel
langzaam de landschappen veranderen. Het lijkt me erg
cool, maar ook een uitdaging, omdat je toch elke keer
weer een slaapplek voor zo’n dier moet regelen. Je tentje kun je overal opzetten, maar een paard kan niet overal
staan. Ik moet alleen nog een moment vinden en een
paard regelen. Dus mocht iemand er nog een overhebben, dan hou ik me aanbevolen, haha.’

ADVERTORIAL

Zo blijf je in de
winter altijd warm
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Fjällräven
Keb Fleece Hoodie
€199,95

Toen de oprichter van Fjällräven,
Åke Nordin, in 1974 in een onverwachte Zweedse sneeuwstorm
terecht kwam deed hij zichzelf een
belangrijke belofte. Alle winterjassen die Fjällräven produceert,

1. Ga met lagen
de deur uit

Fjällräven
Keb Eco-shell Jas
€499,95

Ga in koude gebieden met
minimaal 4 lagen kleding de
deur uit. That’s it. Draag een
basislaag van merinowol.
De middenlaag absorbeert
het zweet (wol werkt hiervoor ook goed) en de derde
laag moet wind, regen en
een sneeuw tegenhouden.
Draag als vierde laag, die je
aantrekt als je stil zit of de
temperatuur daalt, het liefst
een goed isolerende donsjas.

2. Zorg voor
een volle maag

Fjällräven
Keb Expedition Down
€769,95
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Je lichaam heeft extra
energie nodig om je
lichaamstemperatuur op
peil te houden. In koude
omstandigheden verbrandt
je lichaam 3 keer zoveel
calorieën, dus is het
belangrijk om genoeg te
eten. Energierijke voeding
zijn bijvoorbeeld noten,
gedroogd fruit, pindakaas
of Nutella.

maken waar wat van de jas verwacht
wordt: de drager warm houden.
Sindsdien heeft het merk veel
kennis opgedaan en delen ze hier
hun 5 tips over hoe je de kou deze
winter van je weg houdt.

3. Drink genoeg
water

Water is nog belangrijker
dan voeding. Fjällräven
adviseert om met regelmaat
kleine slokken warm water
te drinken.

4. Blijf droog

Zorg ervoor dat je zo min
mogelijk zweet. Voel je dat
je transpireert? Verwijder
een kledinglaag (zie tip
1) van je lichaam. Ben je
gestopt om te rusten?
Doe weer een nieuwe laag
aan voordat je lichaam
volledig afkoelt.

5. Blijf actief

Beweging is erg belangrijk
om de lichaamstemperatuur
op peil te houden. Wacht
hier niet mee totdat je het
koud krijgt, want dan is
het al te laat. De klassieke
‘hoofd, schouders, knie en
teen’ kan al voldoende zijn
om je lichaamstemperatuur
op peil te houden.

Fjällräven
Keb Stormblocker Muts
€52,95

Meer producten
van Fjällräven
vind je in één van de
40 Bever-winkels
of kijk op Bever.nl
voor het volledige
assortiment.
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