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door  Manon  Kuipers

           e meeste ouders zien op
tegen (lange) vliegreizen met hun
kinderen. Ik heb veel gevlogen met
onze kinderen en geloof mij in het
begin stond mij soms het huilen
nader dan het lachen. Toen ik nog
geen kinderen had, ergerde ik mij
aan huilende en rondrennende
kinderen. Ik zou dat dus helemaal
anders doen, dacht ik. Maar niets is
minder waar. Als je kind last heeft
van zijn oren, niet lekker is of
oververmoeid is, dan kun je
verzinnen wat je wilt maar een
relaxte vliegreis wordt het echt niet.
Zo heb ik een keer gevlogen met
een kleuter die aan de diarree was
en ik had maar 3 luiers
meegenomen. 

Hoe kun je een lange vliegreis met kinderen
voorbereiden?

D Dat gebeurt je dus echt maar eenmaal.
Of die keer dat ik bedacht om leuke
kleine cadeautjes mee te nemen. Ik
maakte de fout om een doosje lego te
geven. Het vliegtuig was te klein toen al
die onderdelen tussen de stoelen
verdwenen. 

Of die keer dat we naar Maleisië vlogen
en ik vergeten was om kindermaaltijden
te bestellen. Mijn kinderen waren enorm
teleurgesteld dat alle andere kinderen in
het vliegtuig knakworsten en lekkere
toetjes kregen en zij het moesten doen
met nasi. Dat is een enorme
teleurstelling als je nog maar vier jaar
oud bent. 

De twee belangrijkste tip zijn om
ten eerste je reis goed voor te
bereiden en ten tweede goed
voor jezelf te zorgen. Dit
magazine helpt je daarbij. 
Goede reis! 
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KIES  DE  JUISTE
STOEL
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KINDERMAALTIJDEN
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Een kindermaaltijd moet bijna
altijd van te voren worden
aangevraagd. Dit gebeurt niet atijd
automatisch. Via de website kun je
dit dan aangeven bij je
reservering.  Het maakt een lange
vliegreis voor een kind leuker.
Vaak wordt ook rekening
gehouden met de organisatie van
de maaltijden.  De kinderen
krijgen als eerste hun eten en aan
ouders wordt gevraagd of ze gelijk
of op een later tijdstip willen eten,
om zo de handen vrij te hebben
om de kinderen te helpen. 
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Via Seatguru kun je zien of het toestel
waar je mee vliegt hierover beschikt.
Met name voor lange vluchten is het
fijn als je een dvd-speler op stroom
kunt aansluiten. Je kunt ook zien
welke stoelen je beter niet kunt
kiezen. De achterste stoelen
bijvoorbeeld kunnen vaak niet naar
achteren, waardoor je bij
nachtvluchten minder goed kunt
slapen. Stoelen vlak bij het toilet zijn
ook niet altijd de beste plekken. Daar
staat vaak een rij mensen te wachten.

Meestal kun je gelijk bij het
reserveren van je vliegticket een
stoel reserveren. Maar dit kan
meestal ook op een later moment
zodat je even rustig kunt bekijken
waar je voorkeur naar uitgaat. Op
de website van Seatguru kun je
informatie vinden over het type
toestel waar je mee vliegt. Je ziet
welke plekken de beste zijn en de
faciliteiten die er aan boord zijn.
Zo hebben veel vliegtuigen nu AC-
power bij je stoel waar je een
laptop of dvd-speler op aan kunt
sluiten.

Christiaan en Tijmen wachten op het boarden  - Tioman, Maleisie
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EXTRA  KLEDING
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 ENTERTAINMENT

SYSTEEM
DVD  SPELER
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Als je kind nog wat jong is om de
Engelstalige films te zien dan kun
je overwegen om een portable
dvd-speler mee te nemen. Via de
site Seatguru kun je zien of jouw
stoel een AC power aansluiting
heeft. Neem wat leuke dvd's mee.
Deze kun je voordelig kopen bij
het Kruidvat of lenen bij de
bibliotheek. De tijd vliegt voorbij
als er een leuke film is. Een kleine
laptop waarop je dvd's kunt
afspelen kun je ook meenemen.
Denk wel even om een goede
koptelefoon die prettig zit.
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De entertainmentsystemen in de
vliegtuigen worden steeds beter.
Naast films worden ook games,
documentaires en televisieseries
aangeboden. Vlieg je met de KLM
dan heb je een uitgebreid
Nederlands aanbod. Bij overige
luchtvaartmaatschappijen is dit
meestal in het Engels met soms
(Emirates) Nederlandstalige
ondertiteling. Vaak kun je op de
website (even goed zoeken), het
programma vinden. Onderdeel
van de voorpret is om met je
kinderen een lijstje te maken van
wat ze willen zien.

Neem vooral een setje extra
kleding mee in de handbagage.
Ook voor jezelf. Er gebeuren wel
eens ongelukjes als je eet en
drinkt in een vliegtuigstoel met
altijd te weinig ruimte. Voor de
kinderen eventueel een lekker
joggingpak of pyama als je de
nacht ingaat. Dekens krijg je in
het vliegtuig. Moet je overstappen
dan zijn er op de meeste
luchthavens
douchegelegenheden. Vaak moet
je na een vliegreis nog een eindje
reizen om op je bestemming te
komen, dus het is heerlijk om je
dan even om te kleden.

Frederique in haar autostoel op weg naar Kuala Lumpur



KADOOTJES
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OVERSTAPPEN AUTOSTOEL
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Als je kind nog in een autostoel
past, neem deze dan mee. Dit
moet je wel van te voren
aangeven bij de
luchtvaartmaatschappij. Maar een
kind slaapt veel beter in een
goede autostoel die in een
slaapstand gezet kan worden dan
in een grote vliegtuigstoel. Het is
even sjouwen op de luchthaven
maar je kunt er veel baat bij
hebben. Op de plek van
bestemming heb je dan gelijk een
autostoel voor in de huurauto.
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Als je moet overstappen kan dit
een fijne onderbreking van de
lange reis zijn, maar ook een
slijtageslag. Kinderen zijn moe,
hebben misschien last van het
tijdsverschil en dan is
rondhangen op een luchthaven
niet waar ze op zitten te wachten.
Kijk van te voren op de website
van de luchthaven of download
de app. Elke luchthaven heeft
faciliteiten voor kinderen zoals
speeltoestellen, games of
televisieruimtes.

Pak van te voren wat kleine
kadootjes in die je uit kunt delen
als kinderen zich gaan vervelen. 
Houd er dan wel rekening mee dat
het geschikt moet zijn voor in een
vliegtuig, dus een kleurboekje of
spelletje. Lego is niet erg handig.
Het vliegtuig is te klein als deze
onderdelen tussen de zitting van
de stoelen verdwijnen. Bij de
Action of Kruidvat kun je veel leuk
speelgoed kopen voor een lage
prijs.

Het entertainmentsysteem van Emirates is geweldig!



Handbagage

www.travelott.nl 

Een fligthbag heeft veel handige vakjes
en past onder de stoel zodat je er
onderweg altijd bij kunt.

Wat neem ik altijd mee in de
handbagage?  Iets om op te kauwen
zodat mijn kinderen geen last krijgen van
hun oren bij het opstijgen en landen.
Bijvoorbeeld een paar  doosjes smarties,
of snoeprozijntjes. Als je kind druk wordt
van zoetigheid kies dan voor een
gezonde snack.

Reinigingsdoekjes voor je handen en
gezicht. Deze zijn ook handig om het
toilet even mee schoon te vegen als je
kind graag op de bril wilt zitten. Natte
washandjes kun je bij de drogist kopen in
een handige reisverpakking. Voor jezelf
kun je van die zachte reinigingsdoekjes
meenemen, bijvoorbeeld van Nivea die
gelijk je gezicht verzorgen, ,

Extra kleding, in ieder geval
schoon ondergoed en een t-shirt.
Een paar dikke sokken zorgt
ervoor dat je voeten lekker warm
blijven. Een extra fleecevest of
trui, het is vaak koud in
vliegtuigen zeker als je lang stil
zit. 
Daarnaast spelletjes, boekjes,
dvd-speler, Ipad en een paar
kadootjes. 
In een vliegtuig droog je snel uit,
dus een kleine tube crime is geen
overbodige luxe (check het
formaat!) mag in de handbagage,
let even op het formaat. Ik neem
zelf altijd de proefsachets mee,
die je in tijdschriften vindt.,
Daarnaast neem ik altijd mee,
een reistandenborstelset,
haarkam en een deodorant.

W A T  N E E M  J E  M E E
O N D E R W E G ?

Check eerst hoe groot de handbagage mag zijn
en hoeveel gewicht je mee mag nemen. Dit
verschilt namelijk per luchtvaart-maatschappij.
Laat je kinderen een leuke eigen trolley
uitzoeken. Dat is onderdeel van de voorpret. Er
zijn echt leuke trolleys  voor kinderen te koop.
Vaak moet je lange afstanden lopen op een
vliegveld dan is een trolley handiger dan een
tas. Voor jezelf kun je overwegen om een
flightbag aan te schaffen. Een flightbag past
over het handvat van een trolley zodat je hem
gemakkelijk kunt vervoeren.
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LEUKE APPS
EN WEBSITES

1 S E A T G U R U
Alle informatie over het toestel waar je
mee vliegt zoals wifi, ac power en beste
stoelen. Raadpleeg deze app altijd even
voordat je een stoel kiest. Ook
beoordelingen van reizigers vind je hier
.

2 T R I P A D V I S O R
De site waar je alle informatie kunt
vinden over je vakantiebestemming.
Hotels, bezienswaardigheden, attracties
en activiteiten. Miljoenen beoordelingen
van reizigers. Hier vind je net die ene
leuke accommodatie of activiteit die je
niet in de reisgidsen ziet staan.

3 S K Y S C A N N E R

Skyscanner vergelijkt duizenden sites
voor vliegtickets. Betaal nooit teveel en
doorzoek de sites van
luchtvaartmaatschappijen en ticketsites.
Handig, je kunt een prijsalert instellen.

4 A I R B N B

In meer dan 190 landen kun je nu
AirBnb vinden. Leuke hotels, pensions,
appartementen en kamers bij
particulieren staan op deze site. Kijk wel
even goed bij de reviews of er al veel
gasten geweest zijn en wat hun
bevindingen zijn. Door AIrBnb ervaar je
een bestemming als een local. Als je met
een gezin reist kun je hier fantastische
accommodaties vinden die geschikt zijn
voor meerdere personen zonder een
dure suite of dubbele kamers te boeken
zoals vaak in hotels moet.

5 BOOK I NG . COM

De volgende apps en websites zijn handig om je
vliegvakantie voor te bereiden.

G O O G L E  T R A N S L A T E

Woorden en zinnen vertaal je
gemakkelijk via deze site en app.
Gemakkelijk is ook de spraakfunctie
waarbij de vertaling wordt uitgesproken.
Nu zijn er ook pakketten te downloaden
zodat je Google Translate kunt
gebruiken als je offline bent.

E H B O  A P P  
Helaas gaat er soms wel eens wat mis.
Deze app geeft je informatie over wat
je snel kunt doen bij een ongeluk(je).
Ook kleine ongemakken zoals een
bijensteek of blaar wordt genoemd.
Vooral de EHBO app van het Rode Kruis
vind ik goed. 

Z O O V E R
Heel veel beoordelingen van mensen
over hotels. vakantiehuizen,
bestemmingen en campings over de
hele wereld. Makkelijk is dat je kunt
zoeken op gezinssamenstelling.

Een autoriteit op het gebied van
hotelreserveringen. Maar ook steeds vaker kun
je bij Booking.com appartementen vinden. De
site werkt gemakkelijk met een prima overzicht
van kamertypes en boekingsvoorwaarden. Er
staat duidelijk aangegeven of er een
aanbetaling verreist is of dat je ter plaatse
kunt betalen. Lees hier ook vooralde
beoordelingen van andere mensen.
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GESPOT!

W R I G G L E  W R A P P E R
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Handig in het vliegtuig om je kind lekker
te laten slapen als het bij je op schoot
zit. Er zit een lange riem aan (2,30
meter), de stof is afwasbaar en het
stoeltje zit perfect om je kind heen.
Opgevouwen is de Wriggle Wrapper
slechts 25 x 16 x 6 cm. En natuurlijk
ontbreekt een draagtas niet. Op plek van
bestemming kun je hem gebruiken als
kinderstoel. Te bestellen
bij shoptravelott

P I M P  J E  K O F F E R
Bij deze koffer worden 8 stickervellen
meegeleverd om je trolley mee te
pimpen.
Ook kun je stickers bestellen met je
eigen afbeeldingen.
Deze trolley is 52 cm lang dus check wel
even bij de luchtvaartmaatschappij of hij
mee in de cabine mag.  
Te bestellen bij de Kofferstunter.

www.travelott.nl 

S K Y  B A B Y
Dit is een matrasje dat je om je kind
heen kunt vouwen zodat het lekker kan
slapen in het vliegtuig. Werkt in
combinatie met de kinder
veiligheidsgordel van het vliegtuig. 
Te bestellen bij Love2bemama

A N W B  W E B S H O P

In de webshop van de
ANWB kun je veel
handige dingen
bestellen voor je
vliegvakantie. Zoals
opblaasbare
kussentjes, oordopjes
en spelletjes.
Te bestellen bij ANWB

www.travelott.nl 

http://kofferstunternl.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=21795_12_236243_&r=%2Fpimp-your-case-koffer-wit-handbagage-32l-52x34x20c.html
http://www.shoptravelott.nl/
http://www.love2bemama.com/
http://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/themashops/vakantievoorbereiding/vliegvakantie.html

