
DE VAKANTIEFILM 
2. Bezint eer ge begint 



Plannen maken 

• Als we eenmaal een bestemming gekozen hebben kan de voorbereiding 
beginnen: Wat is het doel resp. de intentie van de vakantie(film)? 

 

• Niets leuker dan kijken wat ons te wachten staat, en vooral wat we voor 
geen goud zouden willen missen (in de video). 

 

• Begin de voorbereiding van de vakantie(film) oppervlakkig en duik 
vervolgens in de details die U interesseren. 

 

• Hoe meer we te weten komen, hoe interessanter het wordt. 

 

Denk aan Leonardo da Vinci: “Wees Nieuwsgierig” 
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Wat gaan we zien/doen 

• Kennis kan uw vakantiebeleving verdiepen en uw video interessanter maken. 
Bereid daarom uw vakantie, en daarmee ook uw video, voor. 

 

• Bepaal wat uw doel is, resp. wat u interessant lijkt:  
– De rust 

– Het eten 

– Gebouwen, musea 

– Muziek 

– Natuur, dieren, etc. 

 

• Ga op zoek naar informatie (wees nieuwsgierig), bijv. 
– Reisgidsen en landkaarten 

– Wikitravel of Wikivoyage 

– Wikipedia 

– Google Maps 
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Reisgidsen 

Voordelen:  

• Handig voor goede voorbereiding 

• Veel illustraties: 
– Kleurenfoto’s 

– Fraaie opengewerkte tekeningen 

– Kaarten en plattegronden 

 

Nadelen: 

• Gewicht. Bijvoorbeeld: 
– Duitsland, 610 pagina’s: ca. 800 gram 

– Groot-Brittannië, 674 pagina’s: ca. 870 gram 
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Reisgids - Voorbeeld 
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WikiVoyage/Wikitravel 

• Gericht op het reizen: 
– Info,  

– Arriveren,  

– Rondreizen,  

– Bekijken,  

– Doen 

 

• Internet is niet altijd beschikbaar onderweg:  
– Gebruik “Printvriendelijke versie” om elektronische PDF versies 

voor Mobiel of Tablet te maken t.b.v. naslag onderweg als U 
overhoop geen internet heeft. Of … 

– Gebruik eventueel de functie “Exporteren al ePub” (eBook).  
Opm.: Wikitravel kent niet “Downloaden als PDF”. 
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Wikitravel Tips 
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Wikitravel: maak een PDF voor gebruik offline: 
• Printvriendelijke versie en dan “printen”  

met bijv.  “Microsoft Print to PDF”, óf 
• Eventueel “Downloaden als ePub” 
Noot: voor wikivoyage zie onder Wikipedia. 

Een andere taal kan meer/minder  
of andere informatie geven 

https://wikitravel.org resp. 
https://en.wikivoyage.org 

https://wikitravel.org/
https://wikitravel.org/
https://en.wikivoyage.org/
https://en.wikivoyage.org/


Wikipedia 

• Welhaast onbegrensde bron van informatie 

• D.m.v. hyperlinks “inzoomen” op details die ons 
interesseren 

– Tip: Selecteer eventueel een andere taal voor meer/andere 
informatie 

• Internet is niet altijd beschikbaar 

– Tip: Gebruik de functie “Downloaden als PDF” óf 
“Printvriendelijke versie” om elektronische PDF versies 
voor Mobiel of Tablet te maken t.b.v. naslag onderweg als U 
overhoop geen internet heeft. 

• Let op: Wikipedia kan fouten bevatten. Doe in cruciale 
gevallen een extra check op juistheid. 

Denk aan Leonardo da Vinci: “Toets uw aannames” en  
“Omhels dubbelzinnigheid, paradox en onzekerheid” 
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Wikipedia Tips 
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Wikipedia en Wikivoyage 
Maak een kopie in PDF formaat 
voor gebruik offline: 
• Downloaden als PDF, of 
• Printvriendelijke versie en dan “printen”  

met bijv.  “Microsoft Print to PDF” 

Een andere taal kan meer/minder  
of andere informatie geven 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina


Google Maps 
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https://www.google.nl/maps 

Streetview 

https://www.google.nl/maps
https://www.google.nl/maps

