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DE ZIN VAN REIZEN

Inside 
out

e jassen zijn uit, de  
terrassen uitgestald 
en de zon straalt 
aan de strakblauwe  
hemel. De zomer is 

het jaargetijde waar de meeste mensen 

reikhalzend naar uitkijken. Maar waar-
om eigenlijk? ‘De zomer is het seizoen 
waarin je het meest naar buiten gaat’, 
verklaart Tessa aan de Stegge, reis-
trendwatcher van beroep. ‘Ik hou van 
het licht, de warmte en het buitenleven 
dat de zomer ons brengt. In de zomer 
merk je dat werk bij iedereen op een 
lager pitje staat. Daardoor hebben – of 
maken – we meer tijd om met vrienden 
en geliefden door te brengen. In de zo-
mer leven we vanuit ons hart. We maken 
veel meer mee, want we komen vaker 
buiten.’ En als iemand graag naar buiten 
gaat, dan is het Tessa wel. ‘Reizen heb 
ik van jongs af aan meegekregen. Elk 
jaar gingen we met het hele gezin naar 
een andere vakantieplek: wintersporten 
in destijds Tsjecho-Slowakije of met de 
camper door Europa. Ik kan me herin-
neren dat we in Hongarije langs een  
zigeunergemeenschap reden, spontaan 
stopten en daar een middag verbleven. 
Het zijn herinneringen die me hebben 
gevormd. Ik vind het bijzonder dat ik als 
kind heel Europa heb gezien. Mijn ou-
ders leerden me dat het belangrijk is om 
je open te stellen voor andere culturen 
en je wereldbeeld te verbreden; alles 
buiten jouw referentiekader is niet goed 
of fout, maar kun je leren begrijpen door 
met elkaar in gesprek te gaan.’

BEWUST REIZEN
Die instelling is een drijfveer geworden 

in haar werk als trendonderzoeker. Met 

haar bedrijf Purpose Lab helpt Tessa 
mensen en bedrijven de razendsnelle 
ontwikkelingen binnen de reiswereld bij 
te houden, te begrijpen en toe te pas-
sen. Een van de huidige actuele thema’s 
is ‘verantwoord toerisme’: een manier 

van vakantie vieren waarbij je bewuste  
keuzes maakt. Je houdt rekening met 
ecologische factoren (zoals de CO2-
uitstoot van een vliegtuig) en econo-
mische aspecten – bijvoorbeeld door 
lokale restaurants te verkiezen boven 
grote ketens. ‘Mensen vinden het leuk 
om dieren te zien, maar dieren komen 
het meest tot hun recht in hun natuur-
lijke habitat. Dus zie je dat mensen 
niet meer met verdoofde tijgers op de 
foto willen in Thailand. We zitten op 
een kantelpunt waarbij mensen zich  
bewust worden van de negatieve im-
pact van reizen. Steeds meer mensen 
zijn bereid om daar verstandige keuzes 
in te maken. Het leuke van die ontwik-
keling is dat de essentie van op reis 
gaan wordt versterkt: we gaan af van de  
gebaande paden, komen uit onze com-
fortzone en verbreden ons wereldbeeld. 
Verantwoord reizen is niet alleen beter 
voor de wereld, maar ook een verrijking 
van je eigen vakantie.’

VOGELVRIJ
Van Bolivia tot Iran en van India tot 
Senegal: Tessa zag de hele wereld, al 
dan niet in haar eentje op backback-
reis. Nog niet zo lang geleden ontdekte 
ze een nieuwe liefde. ‘Van mijn vriend 
heb ik het kamperen geleerd. We heb-
ben vorig jaar een camper gekocht en 
opgeknapt. Het charmante van kam-
peren is dat je helemaal teruggaat naar 

de kern. Je leeft van weinig en voelt de 

verbondenheid met de natuur en het 
avontuur. Je volgt je gevoel en voelt je 
zo vrij als een vogel.’ Met de camper 
trokken zij en haar vriend wekenlang 
door Ierland, ging ze op yogaretraite 
met vriendinnen en kampeerde ze met 

haar oma een weekend aan een Fries 
meer. Ook komende zomer staat er een 
kampeertrip op de planning. ‘Dat geluk 
met anderen delen, vind ik heel mooi. 
Het leuke is dat ons enthousiasme aan-
stekelijk werkt: we gaan met vrienden 
die ook een camper hebben naar een 
festival in Duitsland en ontspannen bui-
ten de stad voor een korte weekendtrip.’ 
Hoeveel landen Tessa al van dichtbij 
zag, durft ze niet te zeggen. ‘Ik heb geen 
idee. Ik heb het nooit geteld. Als je met 
die focus reist, ga je nooit vinden waar 
mensen het meest gelukkig van wor-
den; dat opgaan in een nieuwe plek. 
Het gaat niet om kwantiteit, maar om  
kwaliteit.’ 

MINI-OPLADER
Om los te kunnen laten, hoef je lang 
niet altijd ver weg te gaan, stelt Tessa. 
‘In een dag kun je al uitchecken bij je 
drukke, dagelijkse bestaan. Door mijn 
camper heb ik geleerd dat als je vanuit 
je woonplaats naar een camping van 
Staatsbosbeheer rijdt, parkeert, een 
terrasje opzet en daar op je blote voe-
ten rondloopt, je in mum van tijd in een 
andere wereld verkeert.’
Door ons gejaagde leven hebben men-
sen steeds vaker de behoefte om op te 
laden. Omdat we niet altijd zomaar naar 
de andere kant van de wereld kunnen 
vertrekken, worden we steeds crea-
tiever in hoe we de rust opzoeken. De 

microvakantie is dan ook in opkomst. 
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‘ In de zomer leven 
we vanuit ons hart’
Tessa aan de Stegge (35) kreeg haar reislust met de paplepel ingegoten. 
We spraken de reistrendwatcher over haar liefde voor het zomerse  
buitenleven, de laatste reistrends en haar favoriete bestemmingen. 
‘In Iran leerde ik hoe belangrijk het is om in het moment te leven.’

REISTRENDWATCHER TESSA:

DÉ REISTRENDS  
VAN NU
> DETOURVAKANTIE 
Als reactie op overtoerisme.  
Het gaat hierbij om het zelf willen 
ontdekken. Niet focussen op 
de highlights, maar gaan voor 
second best. Omrijden en van de 
reis zelf genieten in plaats van 
zo veel mogelijk drukbezochte 
plekken te zien.  
> FIX TRIP  
De reis als oplossing voor alles. 
Als je relatie niet goed zit, als je 
jezelf een gezonde levensstijl wilt 
aanmeten, als je wilt leren surfen. 
Trips met als doel een beter 
mens te worden. 
> MICRO-AVONTUUR 
Omdat we zo gepland en druk 
leven, hebben we steeds vaker 
de behoefte om op te laden. 
Daarvoor hoeven we niet in de 
trein of het vliegtuig te stappen, 
want dit kan ook in je eigen 
achtertuin. 

‘Mensen gaan kamperen in hun eigen 
tuin of leggen hun matras op het dak-
terras om onder de sterren te slapen. Bij 
een microvakantie gaat het erom dat je 
een setting creëert waarin je alles loslaat. 
Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als 
je vervolgens steeds je telefoon erbij pakt 
om door je Facebook-tijdlijn te scrollen, 
werkt het niet. Het is een mindset.’

DE PURA VIDA-MENTALITEIT
Mochten we aan tijd en financiële mid-
delen geen gebrek hebben, dan willen 
de meesten van ons memorabele avon-
turen in vreemde oorden beleven. Welke 
landen zijn volgens Tessa een must- 
visit? ‘Allereerst Noorwegen, waar ik een 
aantal jaar voor het toerismebureau heb  
gewerkt. Dat land heeft mijn hart her-

opend voor de natuur. Ik kom uit Twente, 

een oerprovincie met eikenbomen van 
honderden jaren oud. Natuur vond ik 
vanzelfsprekend, totdat ik verhuisde 
naar Amsterdam. Noorwegen heeft me 
doen inzien dat ik veel geluk haal uit 
natuurschoon. Verder vind ik het leuk 
om naar landen te gaan die het bui-
tenleven hoog in het vaandel hebben 
staan. Daarom is Colombia een van mijn 
favoriete bestemmingen. In dit tropi-
sche land genieten de mensen van elk  
moment – de pura vida-mentaliteit. Ik 
deed er een hike naar de Verloren Stad, 
een plek waar je alleen te voet kunt  
komen. We hebben vier dagen gewan-
deld bij een temperatuur van 35 graden 
en een luchtvochtigheid van 80 procent. 
Het was het zwaarste dat ik ooit heb ge-
daan. Als je lichamelijk kunt afzien, kan 

de natuur je ontzettend belonen. Tot 

slot was Iran een van de meest specia-
le plekken waar ik ben geweest. Door de 
media krijgen we een eenzijdig beeld van 
dat land geschetst. Er zelf naartoe reizen 
kan zo’n beeld compleet doen kantelen. 
De mensen daar zijn enorm gastvrij en 
beschaafd, en het barst er van de cultuur 
en historie. In principe vind je er geen 
alcohol of entertainment en ook online 
word je beperkt. Daardoor zijn de inwo-
ners erg ingesteld op menselijk contact 
met elkaar. Ze leven zó in het moment, 
daar heb ik veel van geleerd. Ik besefte 
dat we in de westerse wereld constant 
bezig zijn ons leven te plannen en dat 
de smartphone ons afleidt van waar het 
leven over gaat. Het deed me realiseren 
wat ik het belangrijkste vind in het leven: 
je hart volgen, persoonlijke ontwikkeling 

en écht contact hebben met mensen.’ 

‘BIJ EEN MICRO-VAKANTIE
GAAT HET EROM DAT 

JE EEN SETTING CREËERT
 WAARIN JE ALLES 

LOSLAAT’

„

CHECK BEVER.NL/BUITENTIJD 
VOOR MEER MICRO-AVONTUUR 
INSPIRATIE 



GA VOOR MEER SHOPPING 
NAAR BEVER.NL

1/ The Number One Biologisch afbreekbare tandenborstel met handvat van bamboe. The Bamboo Brush Society, € 4,50 2/ Light De iconische WakaWaka-zaklamp op zonne-energie, maar dan in een nieuw, 
strakker en compacter design. WakaWaka, € 29,95 3/ Dig Deep Grafisch T-shirt  van gerecycled en duurzaam materiaal. Tentree, € 39,99 4/ Biopod Deze award-winning zomerslaapzak is volledig van natuur-
lijke materialen gemaakt, van de vulling in de slaapzak tot de houten knopen waarmee je 'm dicht maakt. Grüezi-Bag, € 399,95 5/ Astrum EVO 55+10 Mooie, duurzame trekkingrugzak met uitbreidbaar volume.  
Vaude, € 199,95

1. KIES ELKE DAG EEN FOTO VAN DE DAG EN BESCHRIJF IN TWEE  

REGELS WAAROM DAT MOMENT ZO WAARDEVOL VOOR JE WAS. WAAR 

JE DAT BIJHOUDT – IN EEN BOEKJE, IN DE NOTITIES OP JE TELEFOON, 

OP INSTAGRAM – MAAKT NIET UIT. HET GAAT OM HET STILSTAAN. 

2. DURF OFFLINE TE GAAN. 

3. INVESTEER IN EEN KOPTELEFOON MET NOISE CANCELLING.  

OF JE NU IN EEN OVERVOLLE KIPPENBUS IN COLOMBIA ZIT, OF IN  

EEN VLIEGTUIG MET KRIJSENDE KINDEREN: HET MAAKT JE REIS 

ZOVEEL RELAXTER. 

4. NEEM IETS VAN HUIS MEE DAT JE EEN THUIS GEVOEL GEEFT. ZO  

NEEM IK OP REIS ALTIJD MIJN EIGEN THEE MEE, OMDAT ZE IN HEEL 

VEEL LANDEN VOOR MIJ TE STERKE, BIJNA ZWARTE THEE HEBBEN. 

5. LEES LOKALE LITERATUUR. ELK LAND HEEFT EEN BEKENDE NATIO-

NALE SCHRIJVER EN EEN BOEK VERTELT JE VAAK VEEL OVER DE 

CULTUUR EN GESCHIEDENIS VAN DE PLEK WAAR JE TE GAST BENT.

5X LEUKER REIZEN VOLGENS TESSA 
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NIEUWSGIERIG NAAR TESSA’S 

FAVORIETE ZOMERNUMMERS? VIA 

DE SPOTIFY-CODE KUN JE HAAR 

SPOTIFY-PLAYLIST BELUISTEREN.
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ZOMERGERECHT

Good
food

PANPIZZA BIANCA MET GROENTEN
4 PERS. / 50 MIN. + 8 UUR WACHTEN / 
BIJGERECHT 

Dit supermakkelijke pizzadeeg hoef je niet te kneden 
– roeren is genoeg – en kun je tot wel 24 uur buiten de 
koelkast bewaren. Ideaal voor on the road dus.

Ingrediënten
◆ 225 g bloem + extra om te bestuiven ◆ 4 g fijn zout  
◆ ½ zakje droge gist ◆ 1 bol (125 g) mozzarella ◆ 1-2 
tenen knoflook, geperst ◆ 125 g ricotta ◆ zout en peper  
◆ ½ kleine aubergine ◆ ½ courgette ◆ ½ wortel ◆ olijf-
olie ◆ ½ rode ui ◆ ½ bosje bieslook en/of peterselie

Zo maak je het
● Meng voor het pizzadeeg de bloem, zout en gist door 
elkaar. Giet er 160 ml water bij en meng met een vork tot 
een plakkerig deeg. Dek het deeg af met plasticfolie en 
laat het bij kamertemperatuur (of buiten, in de schaduw) 
minimaal 8 uur en maximaal 24 uur rijzen. 
● Snijd voor de topping de mozzarella in kleine blokjes. 
Prak de mozzarella met de knoflook en 100 gram ricotta 
tot een glad mengsel. Breng op smaak met zout en peper.
● Snijd de aubergine, courgette en wortel met een scherp 
mes of mandoline in flinterdunne plakken. Dek af en  
zet apart.
● Verdeel het deeg in twee min of meer gelijke delen. 
Rol de helften op een met bloem bestoven plank uit tot 
cirkels van 25-30 cm. De pizzabodems hoeven de pan 
niet helemaal te vullen, maar probeer ze wel lekker dun 
te rollen.
● Laat een koekenpan goed heet worden op hoog vuur (of 
op de barbecue). Draai het vuur terug tot middelhoog en 
bak 1 pizzabodem 3-4 minuten per kant, zodat het deeg 
aan beide kanten opbolt en donkerbruine plekken krijgt. 
Tip: leg de andere pizzabodem zo lang onder een vochtige 
theedoek of wikkel in plasticfolie, zo blijft die vers.
● Haal de pizzabodem uit de pan, spreid de helft van het 
kaasmengsel erop uit en beleg met plakjes wortel, auber-
gine en courgette. Druppel er wat olijfolie overheen.
● Doe de pizza terug in de pan en bak op laag vuur onder 
een deksel nog circa 15 minuten, of tot de groenten gaar 
zijn en de bodem lekker knapperig is. Snipper intussen de 
rode ui en hak de kruiden.
● Bestrooi de gare pizza met rode ui, de overige ricotta 
(verkruimeld) en de kruiden. Herhaal voor de tweede 
pizza, terwijl je alvast aanvalt op de eerste. 

LIEVER EEN TRADITIONEEL PIZZADEEG?  
Meng voor 1 grote pizza 250 g Italiaanse tipo 00-bloem 
met 5 g zout en ½ zakje droge gist in een grote kom. 
Voeg 160 ml lauw water toe, meng alles tot een bal en 
laat onder een vochtige theedoek 5 minuten rusten. 
Kneed het deeg 8-10 minuten, vorm tot 2 ballen en laat 
ze onder de theedoek nog eens 30 minuten rijzen. Rol 
uit en beleg en bak zoals hierboven beschreven.

MEER LEKKERE RECEPTEN VIND JE OP  
BEVER.NL/BUITENTIJD
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Skillet 10” 
Extra gladde, gietijzeren koekenpan 
(27 centimeter) met extra handvat. 

Barebones, € 39,95

Tip
Rollen, prakken, smeren, beleggen… 

Pizza’s zijn voor kinderen niet alleen een 
feest om te eten, maar ook om te maken. 
Het mag namelijk kleurig, rommelig en 

vooral véél zijn – want heb je ooit een nette 
pizza gezien? Dit recept is perfect voor het 

introduceren van nieuwe smaken.  
Laat je kind een nog onbekende groente 

uitkiezen in de winkel, snijd die flinterdun 
en (ver)stop ’m tussen bekendere  

zomergasten zoals courgette,  
tomaat of aubergine.

Op een zwoele zomeravond binnen no-time een huis gemaakte 
pizza op tafel zetten: dat klinkt als iets wat alleen in Italiaanse 
films gebeurt. Dankzij dit makkie van een recept lukt het jou 
ook – en daar heb je niet eens een dure pizzaoven voor nodig. 
Met een kwaliteitsskillet heb je namelijk altijd een goede 
pizzapan bij je: op een gasbrandertje op de camping, op de 
(draagbare) barbecue of zelfs bij een kampvuur. Gietijzer is 
dan ideaal omdat dat de warmte goed vasthoudt – precies 
zoals een pizzasteen dat doet. Pizzapunt in de hand, koud 
drankje erbij: zo simpel kan het zijn. 

The dust settles. 

Shoulder your Manaslu
Breathe in. Buckle up.
Zip, clip, adjust.

Life loaded on your back
A dirt track at your feet. 

Brace yourself.
This is The Carry Moment™
Breathe out, and go.

lowealpine.com

Move from mountain trails to forest glades, find yourself with flip-flop 
feet washed up on a wild beach, pack on back and the world at your feet. 

Trek, travel - trust in your carry system.

MANASLU: designed to move your world
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