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Wie kan daar beter ant-
woord op geven dan
meervoudig olympisch

dressuurkampioene Anky van
Grunsven, die jarenlang de wereld
over vloog met haar paarden.

„Dieren hebben net zo goed als
wij last van een jetlag”, zegt Van
Grunsven. „Zeker toen we in 2000
naar Australië moesten voor de
Olympische Spelen. Dan is het
tijdsverschil maximaal.”

Uit onderzoek van de universi-
teit van Bristol blijkt ook nog eens
dat paarden extreem gevoelig zijn
voor veranderingen in hun biorit-
me. Dit in tegenstelling tot honden
en katten, die er een minder streng
dag- en nachtritme op na houden.

Daarentegen schijnen apen en kip-
pen weer heel veel last te hebben
van het passeren van tijdzones. 

Volgens de site howstuffworks-
.com kan het voorkomen dat die-
ren die het moeten hebben van hun
reuk na een lange vlucht ineens ’s
nachts actief worden en dieren die
op hun zicht vertrouwen wakker
zijn met het aanbreken van de dag.

Om de paarden op tijd topfit te
krijgen, is het volgens Van Gruns-
ven belangrijk ruim van tevoren af
te reizen. „Eenmaal op plaats van
bestemming geven we de paarden
vaker kleinere porties voer, ver-
deeld over de dag. Door te spelen
met tijd probeerden we ze zo snel
mogelijk te laten wennen.”

Zijn dieren sneller in hun ritme
dan mensen? „Ik denk dat het af-
hangt van het dier.” 

Wennen dieren aan reizen?
„Mijn paarden in elk geval wel. Ze-
ker voor sportpaarden is het be-
langrijk dat ze gemakkelijk reizen,
anders heb je een probleem.” Is er
nog voedsel dat wordt vermeden
als je op reis gaat? „Op de plaats van
bestemming krijgen mijn paarden
de voeding die ze thuis ook krijgen.
Tijdens de reis moet je echter wel
iets veranderen aan de samenstel-
ling. Het krachtvoer gaat er dan af
en ze krijgen meer vocht in ver-
band met kolieken.”

Uit onderzoek blijkt dat dieren
net als mensen bij aankomst gebaat
zijn bij zonlicht, regelmatig eten en
beweging. In het algemeen hebben
mensen voor elke tijdzone die ze
passeren een dag herstel nodig. Bij
dieren zou dit sneller kunnen ver-
lopen, al hangt dat dus af van de
soort. Uit een onderzoek aan de
universiteit van Buenos Aires bleek
bijvoorbeeld dat hamsters na een
vlucht van zes uur, dus van Am-
sterdam naar New York, sneller in
hun oude ritme terugkeerden als ze
een pilletje viagra kregen toege-
diend. In plaats van na twaalf dagen
waren de ’gedrogeerde’ hamsters,
nachtdieren bij uitstek, al na acht
dagen weer het ’ventje’.

Ook dieren hebben een jetlag

AAN VERRE REIZEN MAKEN KLEEFT VAAK EEN NADEEL: DE JETLAG. Nu hebben 

sommige mensen er nauwelijks last van, maar voor het gros van ons geldt toch 

dat ons bioritme een flinke optater krijgt en we minstens een paar dagen van slag

zijn. Reiskrant vroeg zich af of dieren daar ook last van hebben. 
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Het moet niet veel
gekker worden.
Pretpark Walibi

lanceert ‘een rollercoaster-
cursus voor bange moeders’.
De eerste is op 29 maart en
wordt door heuse professio-
nals begeleid. Professionals?
Ja, er worden twee thera-
peuten van Stichting VALK
ingeschakeld. Normaal
bestrijden die vliegangst,
maar nu bijna iedere Neder-
lander die cursus heeft
gehad, moet de schoorsteen
wel blijven roken.

Om onverklaarbare rede-
nen zouden met name moe-
ders fobische spanningen
ondergaan alleen al bij het
zien van een achtbaan. „Dus
blijven zij achter bij de tas-
sen, terwijl kroost en man-
lief gillend de armen in de
lucht steken”, aldus Walibi.

Tijdens de VALK-cursus
leren de kwetsbare mama’s
welke psychische klachten
een rol spelen bij hun diep
ingeslepen angst voor pret-
parken en razendsnelle
over-de-kop-attracties in
het bijzonder. En natuurlijk
wordt hun alles verteld over
de o zo veilige technieken
die hun irrationele nacht-
merries moeten overwin-
nen, zeg nou zelf, me-
vrouw...

VALK baseert zich ‘op
wetenschappelijk onderzoek
en de behandelingen slagen
in 95% van de gevallen’. Nu
weet ik toevallig dat de hele
Nederlandse luchtvaart in
VALK participeert: KLM,
Transavia, Martinair, Arke-
Fly en Schiphol. Het is in
hun belang dat wij onze
angsten onder controle
krijgen, zodat we weer snel
een ticket kopen en vrolijk
in het vliegtuig stappen.

En juist, dat begint al op
de grond, in een rollercoas-
ter. Want als je die G-krach-
ten eenmaal als ‘leuk’ er-
vaart, is echt vliegen een
fluitje van een cent. Of is dit
een vroege 1 aprilgrap?

p.eldering@telegraaf.nl

■ Alles over opening
attractieparkenseizoen

■ Veel historie in
Hongarije

■ Stedentrip: sfeervol

Tallinn

Volgende week
in de Reiskrant

De 13 beste beachbars

■ Blue Marlin, Ibiza, Spanje (foto)
■ Babylon Beach, Ibiza, Spanje
■ El Chiringuito, Ibiza, Spanje
■ Potato Head Beach Club, Bali,

Indonesië
■ Lone Star, Barbados
■ Rocka Beach Lounge & 

Restaurant, Brazilië
■ Hula-Hula, Kroatië
■ La Plage, Goa, India
■ Ruin Beach Café, Scilly-

eilanden, Engeland
■ Lido Pizzo, Salento, Italië

■ Hotel Saint-Barth Isle de
France, St. Barth’s, Frankrijk

■ Le Club 55, Zuid-Frankrijk

■ Hostellerie Provençale, 
Port-Cros, Frankrijk

Bron: www.cntraveller.com

Nu de lente bijna officieel is begonnen, kunnen we
vast gaan dromen van een strandwandeling met een
afzakkertje in de zon op het terras. Deze strandbars
en -clubs zijn zeker ook in het laagseizoen een
aanrader. U moet er wel het land voor uit.

■ VAKANTIEFOTO’S IN
DE LUCHT

Het schijnt dat vakantiegangers
zo’n driehonderd foto’s nemen
als zij een weekje weg zijn. Gaat
dit voor u ook op? In ieder geval
brengt dit gegeven ons op de
vraag: wat doet u met al dit
beeldmateriaal? Uit onderzoek
van Sunshine.co.uk blijkt name-
lijk dat maar liefst 97 procent

niet wordt uitgeprint en dus niet in een album verschijnt. De foto’s
worden over het algemeen op de camera bewaard of vullen de albums
op Facebook om ze te delen met vrienden. De redactie is benieuwd
wat u doet met uw vakantiekiekjes. Vertel het ons op Reiskrant.nl

■ DIGITAAL AFKICKEN
Hoe meer technische snufjes
op vakantie, hoe beter? Niets is
minder waar. Digitaal afkicken
op reis is de nieuwste trend.
Steeds meer hotels bieden
daarom aan dat je bij het in-
checken ál je apparaten kunt
inleveren. Zelfs een wekker op
je kamer is niet toegestaan. 
Hotelgasten die te luid bellen,
toch nog even je werkmail
checken… Reizigers hebben er
hun buik vol van, blijkt uit
onderzoek van Marriott. De
hotelketen heeft als proef
’Braincation Zones’ in het leven
geroepen. In deze ruimtes is
alles wat met technologie te
maken heeft verboden. Ook in
het Riverplace Hotel in Port-
land kun je digitaal afkicken.
Telefoons, laptops en tablets
worden ingeruild voor een fles
wijn, chocolaatjes en een but-
ler. In The Ranch at Live Oak
Malibu in Californië hebben
mobieltjes niet eens bereik. Is
digitaal afkicken op vakantie
iets voor u? Praat mee op
Reiskrant.nl

Foto: Ronald Bakker

Zowel mens
als dier heeft
last van een
jetlag. Een
hond is echter
net weer iets
sneller op de
been…

Het échte Amerika
H

et is tegen zonson-
dergang als we on-
ze camper Bad-
lands National
Park inrijden, in

het zuidwesten van de Amerikaan-
se staat South Dakota. Voor ons
strekt zich een oneindig landschap
uit met bizarre rotsformaties. Ter-
wijl de volle maan al aan de hemel
prijkt, geeft de wegzakkende zon de
rotsen een donkerrode gloed.

’Mako sica’, noemden de Lakota-
indianen dit gebied. Ofwel: slecht
begaanbaar land. Diepe kloven, ho-
ge rotsen en droogte maakten de
Badlands zeer moeilijk om te paard
doorheen te trekken. Toch hebben
we het gevoel dat we ieder moment

in de verte een troep indianen kun-
nen zien galopperen. Dit is het Wil-
de Westen zoals je het je voorstelt:
droog, stoffig en eindeloos verla-
ten. 

Na een korte stop waarin we
ademloos over het uitgestrekte
landschap hebben getuurd, vervol-
gen we onze weg langs de Loop
Road, een bochtige, lange weg die
dwars door het nationale park
loopt. Inmiddels is het pikdonker

en zien we geen hand voor ogen,
maar met de maan als schijnwerper
kunnen we steeds op tijd remmen
voor overstekende berggeiten, die
soms uit het niets voor onze kop-
lampen opdoemen. Eindpunt voor
vandaag is de camping Cedar Pass,
waar we onder een duizelingwek-
kende sterrenhemel ons avond-
maal verorberen, eigenhandig be-

SOUTH DAKOTA

door ISABEL MICHELOTTI

Diepe
kloven, hoge
rotsen en
droogte…

IN HET LAND VAN DE ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN IS TIJDENS JE VAKANTIE DE CAMPER hét vervoer-

middel bij uitstek. Met je eigen ’rijdende huis’ overal binnen handbereik kun je moeiteloos het prachti-

ge land doorkruisen op zoek naar mooie plekjes. Onze verslaggeefster bezocht het ’Wilde Westen’,

South Dakota. 

Het uitzicht over het Badlands-
landschap kan soms adembene-
mend mooi zijn…

3 verweg

Lees verder op pagina 4

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

Kijk snel op www.kras.nl/LR21268

Profiteer van onze 
4=3 en 5=4 actie!

Aankomst van 23 maart t/m 25 oktober 2013.
 Lezersprijs Lezersprijs
2 dagen vanaf € 45 4 dagen nú vanaf € 69
3 dagen vanaf € 69 5 dagen nú vanaf € 99
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen. 

Inclusief: 2 t/m 5 dagen (1 t/m 4 nachten) verblijf in het
Postillion Haren met ontbijtbuffet en 1 dagticket per
persoon voor een overtocht naar Schiermonnikoog v.v.

Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden, reis- en
annuleringsverzekering, vervoer fiets tijdens overtocht,
toeristenbelasting ca. € 2,30 p.p.p.n. (verplicht, ter
plaatse te betalen), reserveringskosten € 19,50 per boe-
king (verplicht) en parkeerkosten haven in Lauwers oog.

2- t/m 5-daags arrangement inclusief verblijf, ontbijt en overtocht naar Schiermonnikoog!

Combineer Groningen & Schiermonnikoog!Speciaal geselecteerd voor
lezers van De Telegraaf

Ga er even heerlijk tussenuit naar het noorden
van Nederland. U verblijft in Haren, nabij het
sfeervolle Groningen, en uw dagticket voor een
overtocht naar het natuurrijke waddeneiland
Schiermonnikoog is al inbegrepen! Boven dien
boekt u t/m 31 maart 4 dagen voor de prijs van
3 en maar liefst 5 dagen voor de prijs van 4!

Postillion Hotel Haren***

Dit comfortabele 3-sterren hotel ligt op slechts 10 
autominuten van het gezellige Groningen en is een 
ideale uitvalsbasis om het noorden en de Wadden te 
ontdekken. Het hotel beschikt o.a. over een bar, res-
taurant, terras en gratis parkeergelegenheid.

45p.p.

vanaf

2 dagen
Exclusief voor u 

te boeken
t/m 31 maart!

Schiermonnikoog Groningen

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN
Boeken via internet: Typ in uw adresbalk www.kras.nl/LR21268. Kies uw datum en prijs en klik op BOEK NU. 
Telefonisch boeken? Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer LR21268
Deze reis is exclusief voor u te boeken t/m 31 maart 2013. 



tie in de VS heb je een visum nodig. Kosten zijn 14
dollar (ongeveer 11 euro), te voldoen met credit-
card. Aanvragen kan via http://www.cbp.gov/xp/
cgov/travel/id_visa/esta/
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4-5 verweg FAMILIEBEZOEK
Wie: Ben en Ria
Woonplaats: Groenlo
Waarheen: Maleisië
Duur: 2,5 week
Accommodatie: Bij onze zoon
thuis
Geboekt bij: De vlucht bij Ma-
laysia Airlines
Verwachting: Ria: „We logeren
bij onze zoon en zijn gezin
thuis. Het wordt dus een fami-
liebezoek waarbij we ook de
omgeving gaan bekijken. We
vliegen eerst naar Kuala Lum-
pur en gaan dan meteen door
naar Borneo. Ze wonen in het
noorden, aan de rand van de
stad Bintulu in de provincie
Sarawak in een mooi, groot
huis aan de rivier. Zij zijn in
augustus voor zijn werk ver-
huisd en wij willen graag zien
hoe ze daar leven en wonen.” 
Ben: „We gaan eerst een beet-
je in de omgeving rondkijken,

maar willen daarna ook een
paar nationale parken bezoe-
ken. Ze wonen zelf ook dicht bij
de wildernis, dus dat is ook al
erg leuk. Maar, ook heel dicht
bij zee, dus we gaan vast ook
naar het strand. Ria wilde ook
graag een boottocht over de
rivier maken, maar dat hebben
ze haar uit het hoofd gepraat
omdat er krokodillen zijn. We
laten ons gewoon lekker ver-
rassen: Ze wonen daar al een
poosje, dus ze weten de mooie
plekjes vast al wel te vinden. En
als er nog tijd over is, kan ik
altijd nog gaan klussen.”
Ria: „Het is sowieso al heel erg
fijn dat we hen na zo’n lange
tijd weer gaan zien. Kijken
waar de kinderen op school
zitten en hun vriendjes en
vriendinnetjes leren kennen.”
Kosten: 1050 euro p.p. voor
een retourvlucht

Wie: Shirley en Chantal
Woonplaats: Bunnik en 
Nieuwegein
Waarvandaan: Kenia
Duur: 9 dagen
Accommodatie: Hotel
Geboekt bij: Toerkoop
Verwachting: Shirley: „We
hebben een school opgebouwd
in Kenia en zo nu en dan gaan
we kijken hoe het gaat en het
met de kinderen is.”
Werkelijkheid: Shirley: „Wij
zijn vriendinnen, maar ook
allebei werkzaam in het onder-
wijs. Het was weer heel bijzon-
der om samen naar Kenia te
gaan om alles en iedereen
weer te zien. De school in
Mombasa wordt gesponsord
door leerlingen van onze scho-
len in Nederland. De kinderen
hebben geld ingezameld en ik
ben tien jaar geleden naar
Kenia gegaan om grond te

kopen. Daarom voelen we ons
ook zo betrokken. Nu gaan we
er regelmatig heen met koffers
vol pennen, potloden, gumme-
tjes en linialen.”
Chantal: „We zijn heel leuk
ontvangen door de ongeveer
vijfhonderd leerlingen. Wij
moesten op een soort troon
zitten terwijl zij allemaal dans-
jes deden en liedjes zongen. Ze
zijn zo blij, met bijna niets. Dat
voelt wel een beetje dubbel,
zeker wanneer je ziet dat ze
thuis op zand en stenen slapen
terwijl jij ’s avonds teruggaat
naar je all-inclusive hotel.”
Shirley: „We hebben deze keer
geen tijd gehad voor toeristi-
sche dingen. We hebben wel
ons haar mooi laten invlechten.
We hopen dat het een tijdje
blijft zitten, want ze hebben er
erg hun best op gedaan.”
Kosten: 1400 euro p.p.

SCHOOL IN KENIA

Shirley en Chantal bezochten ’hun’ school in Kenia…

Ben en Ria zullen hun zoon en zijn gezin in Maleisië
bezoeken… FOTO’S: DE TELEGRAAF

UIT &
THUIS

Een klein
stukje op
de kaart is
een enorme
afstand…

Per camper door
prairielandschap met
grazende bizons

reid op het gasfornuis van de cam-
per. 

Omdat de Badlands het aller-
mooist zijn bij zonsop- en -onder-
gang, besluiten we de volgende
ochtend voor dag en dauw de Loop

■ REISWIJZER
United Airlines vliegt vanaf Schiphol via een
tussenstop in Washington naar Denver, Colora-
do. Lufthansa vliegt vanaf Frankfurt recht-
streeks naar Denver. Bezoek voor de vele ande-
re aanbieders voor vluchten naar Amerika het
internet. In Denver huurden wij bij Travelhome
onze camper, waarmee we ruim 600 kilometer
noordwaarts reden naar South Dakota. Op de
terugweg naar Denver reden we door de staat
Nebraska. Houd er rekening mee dat er daar
langs de snelweg weinig tot geen tankstations
of eetgelegenheden zijn. South Dakota heeft
een landklimaat met warme (na)zomers en
strenge winters met veel sneeuw. De beste
reistijd is van mei tot september. Een reis door
South Dakota is goed te combineren met een
bezoek aan Yellowstone National Park, in de
naastgelegen staat Wyoming. Voor een vakan-

■ KAMPEREN
Via www.travelhome.nl kun
je een pakket boeken met
vlucht, camper en hotelover-
nachting voor de eerste
nacht. Deze is in de VS ver-
plicht als je een camper
huurt. Meestal is zo’n pakket
goedkoper dan wanneer je
zelf je ticket en hotel boekt.
Kamperen kan in de VS vrij-
wel overal. KOA (Kampings
of America) is een grote
keten van kampeerterreinen
waar je de camper kunt
aansluiten op stroom en
water. De KOA campings
bieden meer luxe (warme
douches!) dan de meeste
campings in nationale par-
ken en staan altijd duidelijk
aangegeven op de snelweg.
De ligging is soms wat min-
der mooi dan de campings in
de nationale parken, maar
dat is een kwestie van uit-
proberen. De wegen zijn
overzichtelijk en goed onder-
houden. De afstanden zijn
groter dan je denkt, dus plan
je reis niet te vol. 

■ MILE HIGH CITY
Beginpunt van onze reis door
South Dakota is Denver, van
oorsprong de stad van cow-
boys en goudzoekers, aan de
voet van de Rocky Moun-
tains. De hoofdstad van
Colorado telt zo’n 600.000
inwoners en heeft de bij-
naam ’Mile High City’, omdat
de stad precies 1 mijl boven
zeeniveau ligt. De stad staat
bekend om zijn grote aantal
bierbrouwerijen, waaronder
Coors Brewery, de grootste
ter wereld, waar bier wordt
gebrouwen met bronwater
uit de Rockies. Tijdens het
Great American Beer Festival
in oktober komen jaarlijks
ruim 300 brouwerijen uit de
VS naar Denver om hun
bieren te promoten. Ben je
toe aan iets anders dan een
biertje, ga dan naar cocktail-
bar the 9th Door op 1808
Blake Street, voor Spaanse
tapas en goddelijke cocktails
met namen als Pink Coyote
en Dark ’n Stormy. De lekker-
ste hotdogs die je ooit hebt
geproefd vind je bij Biker
Jim’s, 2148 Larimer Street. 

Vervolg van pagina 3

In Deadwood vind je nog een heuse saloon…

Road opnieuw te rijden. Ditmaal in
het opkomende daglicht, dat de bo-
venste rotslagen felrood kleurt.
Groot voordeel van in een camper
toeren: zodra de wekker gaat, ben je
klaar voor vertrek. Aankleden, tan-
den poetsen en ontbijten kan alle-
maal onderweg; we rijden in ons ei-
gen huisje. 

De kleuren en schaduwen van de
rotsen zijn prachtig in dit ochtend-
licht. Maar hoe comfortabel het
ook is om je vanuit de camper na
iedere bocht opnieuw aan het uit-
zicht te vergapen, we willen zelf de
natuur in. We besluiten ons te wa-
gen aan The Notch Trail, een wan-
delpad dat over de bodem van een
ravijn slingert en je naar een ladder
tegen een schuin oplopende wand
brengt. Klauterend over rotsblok-
ken bereiken we uiteindelijk een

opening in de rotswand – ’The
Notch’, met een spectaculair uit-
zicht over de White River Valley en
het glooiende prairielandschap
met rondgrazende bizons.

Diezelfde bizon, ook wel buffel
genoemd, of Tatanka, zoals de La-
kota-indianen zeiden, vormt de ro-
de draad van onze reis door South
Dakota. Hier, in een van de dunst

wers. Als de kudde van zo’n 1500 bi-
zons eenmaal bij elkaar is, kunnen
we ze tellen, brandmerken en vac-
cineren.”

Wij zijn er net het weekend na de
Round-up en kunnen de bizons dus
alleen binnen de omheiningen zien
staan, maar het park biedt genoeg
ander wildlife: coyotes, herten,
nieuwsgierige ezels en grappige
prairiehondjes – eekhoorns die nog
het meest lijken op een mollige va-
riant van het Afrikaanse stok-
staartje. We kamperen op de camp-
site van het park. Midden in de na-

tuur, wat blijkt als we de volgende
ochtend ontwaken: in de ochtend-
schemer staan we oog in oog met
een groep herten. 

Voor ons is het dan alweer tijd
om verder te rijden, want wie rond-
reist in South Dakota en de staat
goed wil ontdekken moet er diep in
doordringen. Maar als je ergens het
’echte’ Amerika vindt, dan moet je
niet in het westen zijn, maar hier, in
het midden-noorden van de VS. 

Onderweg zien we het landschap
veranderen van lage heuvels en tal-
rijke meren naar beboste bergen en
de indrukwekkende Black Hills.
Keer op keer vergissen we ons in de
afstand; een klein stukje op de kaart
is in werkelijkheid een enorme af-
stand in eindeloos niemandsland.
De Black Hills zijn bekend om toe-
ristentrekpleister Mount Rushmo-
re, het in de bergen uitgehakte mo-
nument van de presidenten Was-
hington, Jefferson, Roosevelt en

Lincoln. Deze mag je zeker niet
overslaan, maar veel indrukwek-
kender vonden wij Crazy Horse
Memorial; het uit graniet gehou-
wen monument van 172 meter
hoog van Lakota-opperhoofd Cra-
zy Horse, galopperend op zijn
paard. Alleen: dat paard is er nog
niet. De bouw startte in 1948, maar
64 jaar later is slechts zijn hoofd
voltooid, nog zonder tooi. Vergelijk
het met Gaudí’s Sagrada Familia in
Barcelona, ook dit onwaarschijnlijk
knappe bouwwerk is afhankelijk
van giften en komt waarschijnlijk
nooit af. Maar maakt het echt uit?
Op deze manier duurt het eerbe-
toon van de native Americans aan
hun grote opperhoofd, die ten on-
der ging in de verdediging van hun
heilige land, eeuwig voort. 

■ Lees meer over deze prachtige 
trip door South Dakota op
www.reiskrant.nl/verrereizen

Bedelende ezel…

bevolkte staten van de VS, leefden
er ooit miljoenen in het wild. Tot-
dat in de negentiende eeuw blanke
goudzoekers de Black Hills introk-
ken en op verzet van de Lakota
stuitten, die leefden van bizonvlees
en zich kleedden met hun huiden.
De kolonisten roeiden de bizons
nagenoeg uit – er bleven er zo’n
duizend over – en dirigeerden de in-
dianen naar reservaten. Inmiddels
is het aantal bizons door intensieve
beschermingsprogramma’s weer
enorm gestegen en kom je ze al rei-
zend door de staat regelmatig te-
gen. Een van de grootste kuddes is
te vinden in Custer State Park, vlak
bij de stad Rapid City. „Om te voor-
komen dat de kudde te groot wordt
en schadelijk is voor de natuur, drij-
ven we ze jaarlijks bijeen tussen
omheiningen”, vertelt ranger Ho-
ward Jensen. „Deze round-up trekt
jaarlijks wel tienduizend toeschou-

De bizon was ooit bijna uitgestorven,
maar inmiddels grazen er weer vele
duizenden in de Badlands, die je op je
campertrektocht regelmatig tegen-
komt… FOTO’S: SD TOURISM
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De camper
aan de voet
van Mount
Rushmore. 

Mount Rushmore is dé publiekstrekker in de Black Hills.

Via een ladder in
de Notch Trail kom
je op een prachtig
uitzichtpunt. 
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