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Intro

Dames en heren, jongens en meisjes,

Jullie worden 15 juni allemaal verwacht bij gate 
CasaNova nummer 4. Hier zal jullie avontuur 
starten om in 2 nachten en 2 dagen de hele wereld 
over te reizen. We zullen leeuwen in Afrika gaan 
spotten, gaan surfen in Australië, en een big Mac 
met 3 liter cola bestellen in Amerika. In dit 
boekje vinden jullie de eerste en belangrijke 
informatie over jullie reis. Vergeet ook niet het 
spannende verhaal te lezen met specialiteiten van 
de leiding.

Vrijdagavond zullen jullie met uiterst luxe 
vervoersmiddelen naar jullie eerste verblijf, het 
safarikamp in Huizen, gebracht worden. Waar jullie 
alle ondergebracht zullen worden in een ander 
continent om volledig in thema Rond de Wereld te 
gaan reizen. De adresgegevens en routebeschrijving 
van jullie verblijven zijn verder op te vinden in 
het boekje.

Om een wereldreis te maken is soms wel wat geld 
nodig voor wat extra suiker om die laatste stappen 
de berg op toch te halen. De rest van de dure 
spullen kunnen alleen maar vergeten, gestolen 

of kwijt raken gedurende de reis en worden ook 
afgeraden mee te nemen. Een slaapoutfit, met 
slaapzak en kussen kunnen wel erg handig zijn 
voor een lekkere nachtrust. 

Natuurlijk zijn er meer tips en tricks over wat 
je wel en niet moet meenemen. Lees daarvoor snel 
dit boekje verder door. Ook belangrijke nummers 
zijn hier terug te vinden. 

De reisgidsen zijn er zo goed als klaar voor om 
jullie een geweldige wereldreis te gaan laten 
maken. Nu hebben we alleen nog blije reizigers 
nodig die allemaal 15 juni klaar staan om er een 
geweldig weekend van te maken. 

Wij zijn zeker van een geweldig kamp dit jaar, 
veel leesplezier en tot de 15de allemaal!

Namens alle leiding,

Karen en Brigit
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Adres en Noodnummers

Adres safarikamp Calis
Woensbergweg 5
1272 JP Huizen
 Telefoon: 035 - 53 82 481

Noodnummers:
Brigit van Brenk:  +31 6 228 91 807
Karen Nauta: +31 6 114 61 770

Vertrek en thuiskomst:

We vertrekken vrijdag 15 juni om 18.00 uur per 
auto naar Huizen. Het rijschema zal op de site 
(www.kvnova.nl) te vinden zijn, zodra reisleiding 
Wesley deze rond heeft. Daarnaast zal het schema 
in ons clubhuis komen te hangen. 

Voor de allerkleinste wereldreizigers zal het 
vertrek plaatsvinden op zaterdag 16 juni om 9.00 
uur vanaf het clubhuis. Zij zullen rond 20.30 uur 
weer vertrekken vanaf Huizen om dan rond 21.00 
uur uitgeput en voldaan in Bilthoven in bed te 
kunnen kruipen. 

Grootvervoer
Op een wereldreis heb je altijd maar één tas mee 
met al je spullen. Extra spullen meenemen maakt 
het reizen duur. Daarbij moet je eens bedenken 
dat je al die spullen moet sjouwen gedurende je 
reis. Aangeraden wordt dus zo min mogelijk mee 
te nemen, alleen datgene wat echt nodig. Spullen 
meegeven met het grootvervoer zal dit jaar dan 
ook niet gaan. Het grootvervoer zal namelijk vol 
zitten met alle palen, spelletjes en eten voor op 
het kamp. 

Een tip: Ook al neem je je eigen spullen mee in de 
auto, kan een naamlabel aan slaapzakken, tassen 
etc. niet overbodige luxe zijn. Raak je iets 
kwijt, kunnen wij tenminste makkelijk de eigenaar 
terug vinden.

19.00

Vertrek terug naar Bilthoven zal rond 16.00 uur zijn.
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Reisleiding 2018

Hoofdleiding
EHBO
Nachtwacht
Pakezel

Hoofdleiding
BHV

Nachtwacht
Winkel/keuken

Schoonmaak
Contactpersoon A&F 

Winkel
Keuken
Grootvervoer
EHBO
Nachtwaker

Contactpersoon D
speurtochtman

Ouwe reisleider nr. 1
& en houdt wel van 

modder

DJ
Verantwoordelijke  
rode draad
Vissende reisleider

Contactpersoon A
Flamingo reisleider

DJ

Karen

Brigit

Niels
Andreas

Steven

Jacco
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DJ
Fietsende reisleider

De bonte fanaat
Net-groentje-af 

reisleider

Reisleider met 
aardrijkskundige 
kennis: Vraag maar 
raak!

Contactpersoon D
Reisleidster met de 
grootste glimlach 

:)

Contactpersoon E
Ouwe reisleider nr. 2

Contactpersoon E
Ouwe reisleider nr. 3

Coen

Karin

Stijn Frank

Vincent

Manon
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GROENTJE
Mag je mee doen wat je niet 
laten kan, als ze maar geen 
pijn heeft. 

Reisleider met de 
grootste verhalen
Ouwe reisleider nr. 4 

Coördinator vervoer
Reisleider van de 

grote spellen

Arne

Wesley

Esther
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Nachtwacht
Tijdens het reizen let je meestal op je eigen 
spullen en zorg je samen met je mede tent genoten 
dat je veilig bent. Om er toch zeker van te zijn 
dat alles goed gaat wanneer elke reiziger ligt te 
slapen hebben we een speciale nachtwacht. 
Mocht er iets gebeuren of heb je iets nodig? Ga 
dan snel naar één van de nachtwachten. Kun je ze 
toch even niet vinden? Ook de andere leiding kan 
je natuurlijk helpen!

Vrijdagnacht: Karen en Vincent/Frank

Zaterdagnacht: Niels en Brigit

Bijzonderheden
Medicijnen?
Heb je medicijnen en wil je dat iemand je er mee 
helpt? Geef het dan direct even door aan Karen! 
Zij zorgt er voor dat je alles op tijd krijgt. 

Karen Nauta: +31 6 114 61 770

Ander eten?
Lust je geen voedsel uit andere landen? Geef het 
dan even door aan Brigit. Zij zorgt er samen 
met de rest van de keuken staff voor dat er 
andere exotisch voedsel speciaal voor jou wordt 
klaargemaakt.

Brigit van Brenk: +31 6 228 91 807

Van de meeste wereldreizigers weten we deze 
informatie al via het opgave formulier. Toch is 
het altijd handig om even te melden!
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Kampverhaal
Vlakbij Korfbalvereniging Nova in Bilthoven, net aan de andere 
kant van het spoor, staat midden verscholen in de bossen een kleine 
villa. Er loopt geen weg naartoe, alleen via een overwoekerd, 
nauwelijks te vinden bospad kon je ernaar toe lopen. Als je niet 
precies wist waar het was kon je de villa nooit vinden. In deze 
villa woonde een verveelde miljonair, Steven genaamd. Steven 
had zijn fortuin gemaakt met de uitvinding van de strijkbout 
voor linkshandigen. Jaren geleden heeft hij zijn bedrijf voor 
miljoenen verkocht aan zijn oom Leen, die het uitbouwde tot een 
woonwinkel. 

Het enige verzetje dat hij had, was eens in de zoveel tijd naar 
de korfbalclub aan de overkant van het spoor te gaan en daar 
een plaatje één seconde lang te draaien. Langer was helaas niet 
mogelijk, want dan werd er weer keihard doorheen geschreeuwd met 
teksten als: “Lainel Ritsjie met Denzing on de zieling!!!” of 
“Addel met Rolling in de diep!!!” Steven wilde wel zijn favoriete 
nummertjes langer draaien, maar dan schreeuwde het publiek om 
wéér een ander nummer. Toch bleef Steven komen, andere vrienden 
had hij namelijk niet. 

Een avond bij Nova sprak hij met Frank. Frank was de enige 
andere miljonair van Nova. Hij was rijk geworden doordat hij de 
oplaadbare hark had bedacht. Frank had een beetje medelijden met 
Steven en vroeg hem waarom hij niet eens op reis ging. Andere 
werelden ontdekken, de zon zien opkomen in Japan en hem weer zien 
zakken in Acapulco. Je hebt geld zat! 

Steven keek bedeesd naar Frank en zei dat hij niet durfde te 
vliegen. En het was ook nog eens heel slecht voor het milieu. 
Nee, verre reizen waren aan hem niet besteed. Waarom ga je niet 
met de trein en de boot, vroeg Frank daarop. Steven  schudde met 
zijn hoofd. Dat duurt toch veel te lang! Frank’s ogen begonnen te 
gloeien. Vol vuur vertelde hij dat 32 jaar daarvoor de wereld was 
rondgereisd, zonder het vliegtuig te nemen. Hij had er 81 dagen 
over gedaan. Frank kreeg een idee om in de uitgebluste Steven 
weer een beetje leven te krijgen. Weet je wat, schreeuwde hij 

enthousiast uit, als je binnen 80 dagen de wereld reist, zonder het 
vliegtuig te gebruiken, krijg je één miljoen euro van mij! 

De eerste reactie van Steven was nee, maar toen hij erover na begon 
te denken besloot hij het toch te proberen. Wat had hij nou  te 
verliezen. Hij ging akkoord met de weddenschap en ze spraken af dat 
hij bij Nova zou beginnen en na 80 dagen weer op de club zou zijn. 

Steven had geen zin om in zijn eentje te reizen. Hij had iemand 
nodig die hem kon assisteren. Op de Facebookpagina van Nova plaatste 
hij een berichtje. Niemand dacht hij het in 80 dagen zou halen, dus 
niemand reageerde. Op één persoon na, dat was Andreas. Andreas hield 
wel van uitdagingen. Steven was eerst nog wat huiverig, Andreas is 
namelijk echt een wildebras. Maar goed, er was voor de rest niemand, 
dus op een mooie dag stonden Steven en Andreas met hun koffertje bij 
Nova. In 80 dagen de wereld rond, met de strenge regel dat er niet 
gevlogen mocht worden, ga er maar aan staan. Frank wenste hun veel 
succes, maar moest ook wel een beetje gniffelen, die 80 dagen redden 
ze nooit! Stiekem had Frank er 95 dagen over gedaan en wilde hij met 
de weddenschap Steven alleen een beetje plagen. Nee, die miljoen 
euro zou hij gewoon houden. 

Steven en Andreas gingen op pad. Ze pakten de bus naar Utrecht 
Centraal. Eenmaal aangekomen op Utrecht Centraal plofte het duo 
eerst bij een café neer na de uitputtende eerste etappe van hun reis 
voor een heerlijk gekoeld drankje. Na drie uur keek Andreas op zijn 
telefoon en ze besloten de trein richting Enschede te nemen. Tijdens 
de lange treinreis kwam een leuk meisje van de railcatering langs. 
Steven en Andreas raakten met het meisje aan de praat en ze stelde 
zich voor als Karen. Karen werkte al tien jaar in de trein en was het 
helemaal zat om elke dag weer gevulde koeken, koffie en Twixen te 
verkopen. Toen Steven en Andreas vertelden over hun plannen, gooide 
Karen haar tas uit het raam van de rijdende trein en riep keihard 
door de stiltecoupé “Ik ga meehee!”. Steven en Andreas keken elkaar 
aan. Hun eerste gedachte was dat het zonde van de koffie was die nu 
ergens midden op de Veluwe lag, maar de tweede gedachte was waarom 
ook niet. Een meisje dat bij de railcatering werkt heeft vast wel de 
kwaliteiten  om op de wereldreis behulpzaam te kunnen zijn! 

Een uurtje later zaten Steven, Andreas en Karen uitgeput op het 
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terras van Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant De Chinese 
Muur, een van de beste Chinese restaurants van Enschede, met een 
heerlijk gekoeld drankje. Langzaam zakte de zon achter de horizon 
en besloot ons olijke trio dat het genoeg gereis was voor deze 
dag. 

De volgende dag, na lekker uitgeslapen te zijn, gingen ze weer 
op pad. Enschede ligt vlakbij de Duitse grens en ze besloten 
eensgezind dat door Duitsland de volgende etappe zou moeten zijn 
in hun epische reis. Zo gezegd, zo gedaan, en onze helden stapten 
de trein naar Duitsland in. Even later hadden ze toch wel weer 
zin in een heerlijk gekoeld drankje en stapten ze uit op het 
station van Schnitzelschützheim. Even verderop zagen ze al een 
terrasje en bestelden Steven, Andreas en Karin hun lang verwachte 
heerlijk gekoelde drankjes. Twee dagen gereisd en ze waren al vijf 
kilometer de grens over. De reis ging keurig op schema! 

Zo reisde het trio steeds Oostelijker. Op dag 14 en vele heerlijk 
gekoelde drankjes verder bereikten ze eindelijk de Poolse grens 
bij het dorpje Wodkawice. Bij de plaatselijke kroeg viel het oog 
van Karen op een oude, wijze man die in een hoekje zat. Karen vond 
hem wel interessant en vroeg in haar beste Pools: Jakie jest twoje 
imię i jak mieszacie ubrania w pokoju? Dit betekent: Hoe heet je en 
waarmee roer je je kleren door de room? Karen’s Pools was dan ook 
niet zo goed. De oude man keek haar mild lachend aan en vertelde 
dat hij Arne heette. Vroeger was hij een rijk man geweest, maar 
hij had al zijn geld geïnvesteerd in kartonnen barbecues en hij 
had zijn geld daarna in rook zien opgaan. Tegenwoordig ontving 
hij een pensioentje waarmee hij net eenmaal per week een heerlijk 
gekoeld drankje kon kopen in de plaatselijke kroeg. Hij hoefde 
dan ook niet lang na te denken op de vraag of hij mee wilde gaan.

Met zijn vieren trokken ze verder. Na een wilde stapavond in 
Warschau, waarbij vooral Andreas de voetjes van de vloer liet 
gaan, namen ze de bus richting Rusland. In de oude bus zong Karen 
keihard: On kierowca autobusu zamierzamy marynowac twój van w 
sosie sojowym, wat zoiets betekent als: Hé buschauffeur we gaan je 
busje in ketjap marineren. Als gezegd was het Pools van Karen niet 
om naar huis te schrijven. Midden in de nacht passeerden ze de 

grens en zo waren ze in Rusland. Steven had er wel eens een film 
uit de jaren ’80 met griezelige wezentjes over gezien; Kremlins. 
Hij moest huiveren bij de gedachte, maar ze moesten door. 

Na een aantal dagen kwam het kwartet in Moskou aan. Ze wilden het 
station vinden om vervolgens via de Transsiberië Express naar de 
Stille Oceaan te reizen. Dit was echter moeilijker dan gedacht, 
Moskou is een hele grote stad. Arne sprak een willekeurige 
voorbijganger aan in zijn beste Russisch en vroeg: 
ęęęęę, ęę ęęęęęę, ęęę ęęęęęęę ęęęę? Dit is Russisch voor: 
Mevrouw weet u waar de kastanjes gefileerd worden? De lezer zal 
dan ook niet verbaasd zijn dat de vrouw raar moest opkijken. Ze 
moest wel lachen om deze man en aangezien later bleek dat Arne en 
deze mevrouw, ze bleek Karin Meijersova te heten, op dezelfde dag 
jarig waren en ze de rest van de groep ook wel mocht, besloot ze 
om van het viertal een vijftal te maken. Ze leidde het groepje 
naar het station en niet veel later zaten ze met zijn vijven in 
de trein richting Vladivostok, zo’n 9289 kilometer verderop (noot 
van de schrijver: ja check Wikipedia maar, stelletje wijsneuzen) 
en belandden ze in de meest Oostelijke Russische havenstad. 

Maar ja, nu waren ze bij de oceaan, hoe nu verder? De trein, bus 
of auto konden niet meer en het vliegtuig was uit den boze. Ze 
moeten dus wel met de boot. Ze pakten een taxi naar de haven en 
vroegen hoe duur een kaartje naar de overkant naar de plas, naar 
Amerika, was. Het kwintet schrok van de prijs. Omgerekend 5000 
euro! Dit vonden ze wel wat gortig. De man achter de kassa raadde 
aan om dan maar via Oost-Korea te reizen. Minder comfortabel, maar 
veel goedkoper! 

Zo gezegd zo gedaan. Met de bus gingen ze naar de grens en nadat 
hun bagage uitgebreid gecheckt was door de douane mochten ze het 
land in. Vermoeid namen ze hun intrek in een vervallen hotel, 
waar ze snel in slaap vielen. Vroeg in de ochtend werden onze 
vrienden echter gewekt door een hoop herrie. Slaperig deed Karen 
het gordijn open en daar zag ze een militaire parade langsrijden. 
Oh cool, dacht Karen, en pakte haar mobieltje om het tafereel te 
filmen, niet wetende dat het in Oost-Korea ten strengste verboden 
is voor buitenlanders om filmpjes te maken van militaire objecten. 
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Enfin, twee uur later zaten ze met hun allen op een Oost-Koreaans 
politiebureau. De inspecteur dacht dat hij met spionnen te maken 
had en zo belandde het vijftal in de cel. De reis om de wereld 
in 80 dagen leek zo in de soep te lopen. Na drie dagen in de cel 
klikte de deur open. De groep keek met grote ogen naar de man 
die binnenkwam. Ze kenden hem alleen van het nieuws. Het was de 
Grote Verheven Leider van Oost-Korea Kim-Jung Coen. Kim-Jung Coen 
werd als de beste korfballer van Oost-Korea beschouwd, maar dit 
kwam vooral omdat niemand tegen hem een doelpunt durfde te maken, 
aangezien ze dan in de gevangenis terecht zouden komen. Het was 
geen man om mee te spotten. Karin zei dus uiterst respectvol: 
ę ęęę ęęę, ęęę ęęę ę ęę ęę ęę ęęę ęęęę, vrij vertaald: Oh 
grote verheven leider, uw sokken zijn als gesmolten kaas over 
mijn ziel. Karin’s Koreaans was niet perfect. Gelukkig bleek dit 
hun redding te zijn. Kim-Jung Coen moest zo lachen dat hij meteen 
besloot om ze vrij te laten en zelfs een gratis boottrip aan te 
bieden. Helaas zou dit niet naar de Verenigde Staten zijn, waarmee 
Kim-Jung Coen een soort van ruzie had. Nee, de boottrip zou naar 
Peru gaan, naar de havenstad Inca Marina. 

Na 12 dagen op een stinkende vissersboot kwam de groep aan in Inca 
Marina. Het was een heel andere sfeer dan in het grauwe Oost-
Korea. Het zonnetje scheen uitbundig en dus was het wel weer eens 
tijd voor een heerlijk gekoeld drankje. Na dit drankje kwamen 
de kaarten op tafel. Ze besloten via het Amazone regenwoud naar 
de oostkust van Brazilië te gaan en vervolgens met de boot naar 
Afrika. 

Niet veel later zaten ze op een rivierboot te varen over de 
Amazone. Andreas wilde even zwemmen, maar toen hij zijn grote teen 
in het water stak om de temperatuur te voelen, werd er gelijk een 
stukje afgebeten door een piranha. Geen goed idee dus. Voor de 
rest genoten ze van de natuur die ze vanaf de boot konden zien. 
Het regenwoud was schitterend. Enkele dagen later kwamen ze bij 
de monding van de Amazone aan en zagen ze een nieuwe oceaan: de 
Atlantische. Dit schreeuwde om een heerlijk gekoeld drankje. 
Genieten maar!

Op het terras zat een goed geklede man. Hij stelde zich voor als 

de Italiaanse multimiljonair Vincenzo Basso. Hij had net een 
reis over de Atlantische Oceaan gemaakt met zijn zeiljacht de 
Primadonna en over twee dagen wilde hij weer terug zeilen. Karin 
vroeg brutaal of de groep ook mee mocht. Vincenzo had het op de 
heenreis wel erg eenzaam gehad, dus hij vond dit wel leuk. Een 
paar heerlijk gekoelde drankjes verder namen ze afscheid en twee 
dagen later troffen ze elkaar in de haven en gooiden de trossen 
los. De eerste dagen waren heerlijk, maar midden op de Atlantische 
Oceaan brak er een gigantische storm los. De Primadonna leek 
er goed doorheen te komen, maar onder luid gekraak crashte de 
boot even later op een klif. Het zestal wist op tijd van boord 
te komen, maar toen het weer wat opklaarde, bleken ze op een 
onbewoond eiland te zitten en alhoewel op een onbewoond eiland 
niemand voor je neus loopt, leek het halen van de weddenschap 
verder dan ooit. 

Vijf lange dagen zat de groep op het eiland, toen Steven in de 
verte iets zag blinken. Langzaam kwam het dichterbij, het bleek 
een schip te zijn! De groep zwaaide en schreeuwde en gelukkig 
werden ze opgemerkt. Van het schip kwam een reddingssloep om ze op 
te halen. Even later zaten ze op het schip. De kapitein (hij werd 
door de crew Kapitein Stijn genoemd) vertelde dat het schip voer 
richting Marokko om een lading vierkante knikkers te lossen. Dat 
kwam als geroepen voor de groep, ze moesten toch nog naar Afrika!

Na het uitbundig danken van Kapitein Stijn liep de groep naar 
een plaatselijke uitspanning om een heerlijk gekoeld drankje te 
bestellen. De groep ging vroeg naar bed, na al die dagen was een 
echt bed een waar genot. 

De volgende dag liepen ze naar de kamelenverhuur en werden zes 
kamelen gehuurd. Over de bergen en door de woestijn kwamen ze een 
paar dagen later in de havenstad Tanger aan. De veerboot naar 
Spanje hadden ze net gemist, maar daardoor was er wel weer tijd 
voor een heerlijk gekoeld drankje. 

Een dag later zaten ze in Spanje. Het laatste stukje was nu een 
peulenschil. In de comfortabele trein met airco hadden ze de tijd 
om naar de mooie afwisselende landschappen van achtereenvolgens 
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Spanje, Frankrijk en België te kijken, totdat ze weer bij de grens 
van Nederland kwamen. Niet veel later kwamen Steven met zijn 
nieuwe vrienden bij Nova. Frank zat breed te grijnzen en keek naar 
de kalender op zijn telefoon. Ha! Jullie zijn een dag te laat! 
Jullie hebben er 81 dagen over gedaan. Lekker puh! 

Steven was een beetje bedroefd totdat hij zich bedacht dat hij 
vijf nieuwe vrienden had gemaakt. Dat is onbetaalbaar! Met deze 
gedachte troostte hij zichzelf, totdat bij Karin een lampje ging 
branden. Ze waren via het Oosten gereisd. Dit betekent dat ze door 
de internationale datumgrens waren gereisd en dat ze het toch in 
80 dagen hadden gedaan. Frank was verbijsterd. 

Een week later zat de hechte groep bij elkaar. Ze hadden een groot 
feest georganiseerd met het miljoen van Frank. Zelfs Kapitein 
Stijn was er! Iedereen was blij en zo zie je maar wat je met 
opofferingsgezindheid, doorzettingsvermogen, maar vooral met 
heerlijk gekoelde drankjes kan bereiken! 

Kamp regels
1. Groentjes hebben geen rechten en krijgen geen 
rust!
2. De leiding heeft altijd gelijk. Zo niet? Dan 
toch! Niet luisteren = gepaste straf
3. Het is niet geoorloofd om op kamers van het 
andere geslacht te komen zonder passende kleding.
4. Iedereen moet verplicht een onderlaken of 
hoeslaken gebruiken!
5. Het terrein rondom de safaritenten moet schoon 
blijven! Dus al het afval in de vuilnisbakken en 
-zakken!
6. Om 23.00 uur moeten de stemmen lager en de muziek 
wat zachter. 
7. Lastig vallen van andere mensen op het terrein 
wordt niet gewaardeerd. 
8. Er wordt niet gerookt in de tenten. Roken doe je 
buiten ver weg van iedereen!
9. Overdag wordt er niet geslapen. Betrapt? Een 
lekkere koude douche frist je wel op ę
10. Het toilet en de douches goed schoon houden. Draai 
jezelf altijd even om na een lozing of douchebeurt 
om vlekken, haren etc. nog even te verwijderen. 
11. Junioren hebben geen recht, dit omdat ze dit nog 
ooit hebben gehad op kamp!
12. Iedereen moet lief zijn voor de leiding, omdat 
de leiding gewoon lief is. 
13. Geen 18? GEEN ALCOHOL
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Meeneemlijst
- Identiteitskaart, voor de wereldreizigers vanaf 
14 jaar!
- Onderlaken, om onder je slaapzak te leggen.
- Slaapzak, om het niet koud te krijgen ’s nachts.
- Kussensloop en kussen¸ je moet ergens je kleding 
als reiziger in stoppen. 
- Theedoeken, om door andere te laten gebruiken bij 
corveé
- Sportkleding, geen NOVA sponsorkleding natuurlijk!
- Sportschoenen, rondreizen gaat niet op hoge hakken.
- Regenkleding, wie wilt nu niet droog aankomen op 
de volgende bestemming?
- Warme kleding, ook Antarctica zullen we gaan 
bezoeken.
- Toiletartikelen, om jezelf en de toiletten schoon 
te houden.
- Zakgeld, zoete energie is belangrijk voor een 
wereldreiziger! Ben je bang dat je geld gestolen 
wordt? Geef het dan af bij het winkeltje (Niels de 
winkelman)
- Waterkannonnen, om de groentjes ook wat verfrissing 
te geven.
- Stekkerbox, als je denkt wat extra stroom in je 
tent nodig te hebben.

 
 
 

Thuislaatlijst
- Dure juwelen, raken alleen maar kwijt gedurende 
de reis!
- Mobiele telefoons, het is toch maar duur om vanaf 
de andere kant van de wereld te bellen.
- Slecht humeur, smile! Laat je wilde heldere tanden 
zien!
- Sponsorkleding, het is verboden om sponsorkleding 
van NOVA mee te nemen.
- Gameboy, PSP of ander soort gamepad, kunnen alleen 
maar kapot gaan.
- Nieuwe kleren,  deze worden vies. 
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Routebeschrijving
Ook wereldreizigers hebben soms een kaart nodig 
om de weg te weten. Hier jullie beschrijving 
richting onze eerste bestemming. 
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