
M eestal willen
inwoners van
een land juist
níet voldoen aan

het beeld dat ’het buitenland’ van ze
heeft. Denk aan Holland, waar nie-
mand erover piekert om klompen te
dragen. Texanen echter voldoen graag
aan het stereotype beeld van een
cowboy. Als je hier ergens binnen-
komt, klinkt negen van de tien keer
een ’Hi y’all!’. 

En wie denkt dat een cowboyhoed
iets uit de tijd van John Wayne is, zal
hier zijn ongelijk moeten bekennen.
In Big Bend, een gebied in het zuiden
van Texas ter grootte van Gelderland,
wordt de cowboyhoed nog met trots
gedragen. Dat heeft voornamelijk
praktische redenen: in de uitgestrekte
streek die Big Bend National Park en
Big Bend Ranch State Park samen
vormen, is het meer noodzaak dan
luxe om het hoofd koel te houden. In
de zomermaanden wordt het hier
makkelijk 40 graden en op veel scha-
duw hoef je hier niet te rekenen. 

Locals waarschuwen toeristen
continu voor hitte en uitdroging.
„Moet je plassen? Mooi!” roept ook
gids Janelle. „Dan heeft je lichaam
nog vocht overgehouden.” En dat
terwijl de omstandigheden toch niet
perfect zijn voor een toiletbezoek: er
is in geen velden of wegen een klein-

ste kamertje te vinden. 
Janelle is een wrangler, zoals dat

hier heet: ze verzorgt de paarden van
Lajitas Stables, dat toeristen op de
viervoeters rondleidt door het immen-
se park. Een blik op de Amerikaanse
zal bij de meeste toeristen een andere
benaming doen binnenschieten:
cowgirl. Janelle is met haar laarzen,
spijkerbroek, overhemd en cowboy-
hoed een wandelend uithangbord
voor de regio. Alleen de achternaam
die ze van haar Nederlandse opa en
oma kreeg, De Groot, wijkt daarin af.
„Ik ben wel eens in Nederland ge-
weest. Heel mooi hoor, maar een
beetje te krap voor mij.” 

Bij het uitkijkpunt waar de paar-
denrit langskomt, is dat gevoel niet
moeilijk voor te stellen. Je kijkt hier
kilometers ver, zonder een mens te
zien. Aan de ene kant ligt het staats-
park, aan de andere kant Mexico, het
thuisland van Janelles collega Onorio.
Ook Onorio zou niet misstaan op een

Lucky Luke rijdt er nog net niet elke avond de
zonsondergang tegemoet, maar verder heeft
de Big Bend regio in het Amerikaanse Texas
alles wat een lonesome cowgirl-hart begeert.
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Cowgirls
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VANGIGANTISCHE

KORTINGEN

Vakanties & restaurants,
maar ook tv’s, tablets & gadgets
tot wel 80% korting!
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Wie kent Judit?
Ze is een super intelligente en zeer mooie donkere
vrouw van ongeveer 29 jaar oud. Ze heeft Caribi-

sche roots, maar groeide op in Nederland. Ze
spreekt minstens 7 talen. Wie zou haar a.u.b. kun-
nen vertellen dat Tobias naar haar op zoek is. +1

829 864 09 00 is mijn telefoonnummer. 

MARA Medium,  helpt  snel  bij
alle problemen. Bel nu
06-44065345.
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HYMERMOBIL B534-1999 inr
mog  met rondzit-grootbed
achterin.airco 0653181883
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Er een paar dagen tussen uit

Hotel Pension Bergrust***
Sinds 1931 een vertrouwd Familiehotel

Geniet van het Limburgse landschap en de gastvrijheid
AUGUSTUS-AANBIEDING 2013: 4d/3n LO € 99 HP € 147

p.p.  Week LO € 231 HP € 343 p.p.  incl. ontbijtbuffet + diner
Emmaberg 8, Valkenburg Tel. 043-6012755 bgg 045-5219254
www.hotelbergrust.com info@hotelbergrust.nl

PESSE, 4-8 prs recr. bung's te huur Aanbieding tot 27/9 € 255
pw  Info: www.bungalowpark-nuilerveld.nl  of  020-4412491

WWW.CAMPINGDEWATERTOREN.NL
Chalet/stacaravanverhuur-Landgraaf Z.Limburg 045-5321747

Genieten tussen de heuvels! 3 dagen vanaf € 98,00
WWW.HEUVELLANDHOTELS.NL

Texel, De Koog ***Hotel Boschrand
4 Dgs. Arr. (3 overnachtingen), kamer d/t v.a. € 187,50 p.p.

Halfpension (incl. ontbijtbuffet en 4 gangen diners)
Verlengen is mogelijk + Aankomst op elke gewenste dag

Bel: 0222-317281 of kijk op www.hotelboschrand.nl

DE KOOG Landgoed Hotel Tatenhove: 3-dgs Natuurlijk Texel
arr.  2  nachten met  ontbijt  +  3-gangendiner  op  aankomstdag:
v.a. € 105,- p.p. www.hoteltatenhove.nl - Tel: 0222-317274

Heerlijke vakantie a/h water
Gezellige vakantiechalets en 5 sterren kamperen.

WWW.LEUKERMEER.NL of bel 0478-502444 Tot ziens!

tussen V'burg-M'tricht luxe sta
car's, 4* camp., binn-buit. bad
55+ korting. 045-5459088
www.vakantiecaravans.com

TEXEL  gewekt  worden  door
de vogels en verwend worden
in  ons  ***hotel  4d./3n.  €147,-
incl. ontbijt. Tel.  0222-313282
WWW.HOTELDEWAAL.NL

Zomervoordeel:  overnachting
in  een  ****hotel  in  Limburg
voor  maar  €29,50  p.p.  incl.
ontbijt. Gratis kleurenfolder?
0478-511466 www.asteria.nl

Achterhoek  Landg. De Bollert
10  luxe  2-10  p  FINSE bung's
pracht natuurgeb. 4 m. sauna.
Redelijke prijs. 0545-291472
WWW.DEBOLLERT.NL

Terschelling HOTEL NAP
ZOMERMIDWEEK arrangem.
zon-vrij 5n. €360 (= prijs 4n.)
incl. ontbijt /diners / fietsen
WEEKENDarr.  2  n.  €  157,50
incl. ontbijt, 1 diner en fiets 
0562443210 www.hotelnap.nl

GULPEN-SLENAKEN  luxe
2-8 pers. vakantiewoningen  
043-4504668. www.pinkers.nl

GAASTERLAND 2 pers. APP.
m.eigen terras bij bos & water
Rust en comfort 0514-605098

Roden,kl.park  familiehuis  2-
6p.bung's/trekkersh/camping
050 5019261 www.dorado.nl

Kamperen vanaf € 7,95 p.n.
overdekt zwembad/speeltuin.
Overige aanbiedingen en
arrangementen: 0541-229368
WWW.RAMMELBEEK.NL

DIEPENHEIM - Twente.
Hotel 't Holt. Midweek special
(ma-vr/zo-do)  €199,50 pp  HP
0547351844 www.hoteltholt.nl

RENESSE a. Zee, bungalows
chalets,camping 0111-461231
vakantieparkschouwen.nl

VALKENBURG Gezellige 2 p.
app.  va.  €  22,50  pppn  043-
6012119 www.bergzicht.com

Nazomeren  5d/4n  hp  €198pp
balkon,tv,sanitiar,airco  0591
549946 wapenvanexloo.nl
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Luxe busreis 10d Spanje 14x buffet Hotel Reymar*** boulevrd
to strand Malgrat, kmer bad/douche, wc, airco, tv, balkon aug
26 €225 aug 30 €199 sept  30+okt  4 €190 okt  7 €165 okt  11
€175 Benidorm hotel Mont Park***okt 25 €274 nov 8-15 €216
nov  22-29+dec 6-13  €211 Kerst  dec  20  €273 gratis  gids  RC
€25 045-5227777 boek online+bespaar €6 www.boosten.nl

Huizen op wijndomeinen
Wijn- en culinaire reizen 072-
5116111 www.cazebonne.nl

Als god in Frankrijk
nazomeren!
www.brisebois.fr

www.moezelvakantie.de
Hotel "ZUR KUPFERKANNE"
Tel. 0049-2607-342

ANDALUSIË
Villa's + zwmbd v.a. € 370 p/w
WWW.VAKANTIEMALAGA.nl

Vakantie in  Het  Zwarte Woud
in  een  familiair  Gasthof  in
Schuttertal.  Moderne  kamers,
goede  keuken,  mooie  omge-
ving.  Kijk  op de site  voor  een
arrangement.  Wij  spreken  NL
Tel: 0049-7823-2434
www.krone-schuttertal.de

Te  huur:  (STA)CARAVANS
Boppard a.d. Rijn en Cochem
a.d. Moezel. Inl. 0314-621548
www.lovink.info     last minute
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Kijk voor auto- en camper-
reizen naar de USA op:
WWW.WRC.NL

Kijk voor reizen op maat naar
Thailand op: WWW.WRC.NL

Kijk voor auto- en camper-
reizen naar Nieuw-Zeeland
op: www.WRC.nl

Tulip Campers voord. Camper
huur  in  Nieuw  Zeeland  www.
tulip.co.nz Info? 0172-519224
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Aanbieding nw. Recreatiecha-
let  5*  park  direct  aan  de  kust
(NH) 2 slaapk. v.a. € 31.950,=
072-5710484 stekelbos.nl
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Gezocht ZZP'ers
Koelmonteur

1e Fitter / Lasser
Industrieelmonteur
CV servicemonteur

Bel ons direct: 088-2352680
WWW.CONNECTZZP.EU

MET  SPOED  GEZOCHT:
SCHOONMAKERS & TOILET
DAMES.  SCHOONMAAKBE-
DRIJF  H.B.S.  B.V.  JOHAN
HUIZINGALAAN  132-136
1065  JE  AMSTERDAM 020  -
475 13 62

Gevraagd:  freelance  verte-
genwoordigster  i.b.v.  auto
voor  schoolfotografie.Ervaring
een pre. Reacties: postyfoto@
kpnmail.nl 

THUISWERK, tot €275 p/dag!
Inpakken  snoep  ,  stickeren.
Info: www.SimpelThuiswerk.nl

�$#%! "

Kredietcrisis? Hete  rijke  vrou-
wen bieden mannen 18+ hulp
Sms  POEN  naar  2040  1:1
Chat  €4,50/Chat  =max3sms
www.smschatfun.com

BREDA VEILIG VEEL verdie-
nen?  bel:  0650490106  of  kijk
op huizesandra.nl(19070)

Nieuwe arrangementen!
Nieuwe website met 100 nieuwe fiets- en sloeparrangementen

met bagagevervoer en snelle pechhulp. Elfsteden, Friese
Wouden, Friese Meren, Friese kastelen, Giethoorn en Weer-

ribben. U dineert en slaapt in sfeerhotels en B&B’s:
www.frieslandtravel.com Gratis reisgids?

Bel het bureau voor toerisme van Fryslân: 0561-615364
(ook ’s avonds en in het weekend).

Gulpen, BUNG.PARK LANDSRADE, luxe 2-22 p. vak.won.
Rustig gelegen. 043-4502653 www.landsrade.nl

Hotel De Pelikaan Texel
Lastminute 3 dg logies met ontbijt v.a. € 85,- p.p. 

www.depelikaan.nl of tel: 0222-317202   

Wil jij€500 per dag verdienen?
Bezoek WWW.VIENNA.NL
T:020-6123444/161695B01

Camper te koop?
Maak & plaats je Speurder via
 www.speurdersindekrant.nl

Camper te koop?
Maak & plaats je Speurder via
 www.speurdersindekrant.nl

Sp!ts bereikt dagelijks bijna 

1,7 miljoen lezers. Plaats uw 

speurder in Sp!ts. Ga naar  

www.speurdersindekrant.nl.

Ook een speurder plaatsen in 

Sp!ts?  Kijk voor tarieven en 

meer informatie op  

speurdersindekrant.nl.

Breng uw product of dienst 

onder de aandacht van bijna 

1,7 miljoen lezers met een 

speurder in Sp!ts. Ga naar   

speurdersindekrant.nl.

Breng uw product of dienst 

onder de aandacht van bijna 

1,7 miljoen lezers met een 

speurder in Sp!ts. Ga naar   

speurdersindekrant.nl.

Camper te koop?
Maak & plaats je Speurder via
 www.speurdersindekrant.nl

Reizen

Op de veranda in Terlingua wordt muziek gemaakt.

De Rio Grande kronkelt door Big Bend National Park.

Janelle is een echte cowgirl. FOTO’S: D.K.



zeer welkome afkoelingsduik. Er is
een flink aantal wandelpaden uitge-
zet, ook hoger in de bergen waar de
temperatuur wat lager ligt dan in de
vallei en op bordjes langs de weg zijn
de scenic drives langs de mooiste
punten aangegeven. Voor niet-kam-
peerders is hier maar een plek om te
overnachten: de Chisos Mountain
Lodge. De manager van het hotel, dat
prachtig uitzicht biedt op de zonson-
dergang over de Chisos Basin, denkt
er echter niet aan om zijn slechts 72
kamers tellende resort uit te breiden.
De watervoorziening zou meer

gasten niet aan-
kunnen, maar
aanpassing daar-

van is geen optie:
„Het zou hier veel

te druk worden.” 

vrijdag
16 augustus 2013 Reizen 7www.spitsnieuws.nl

TRAVELBITES

Van 25 tot en met 29 september kleurt

Curaçao roze tijdens de eerste Curaçao Gay

Pride. Behalve veel straat- en themafeesten

komen er ook andere thema’s aan bod, zoals

een congres, kerkdienst, het huldigen van

homoactivisten en een filmfestival. Er

worden veel bezoekers verwacht uit de

regio, Latijns- Amerika, Verenigde Staten en

Europa. Kijk op www.gaycuracao.com.

Ten zuiden van Berlijn wordt gebouwd aan

een van de grootste watersportgebieden van

Europa, dat in 2018 klaar moet zijn. Voorma-

lige open bruinkoolmijnen worden daar

gevuld met water. Het eerste zwemparadijs,

de Senftenberger See, is al klaar. 

Hotelkamers in Den Haag zijn de schoonste,

die in Rotterdam de vieste van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van het internatio-

nale reserveringsportal hotel.info. Hotelgas-

ten gaven Den Haag een dikke 8 voor

hygiëne, Rotterdam een 7,5. Internationaal is

Tokio het schoonste met bijna een 9. Onder-

aan de internationale Top 20 bungelt Londen.

FOTO: AFP

‘Groeten uit Texas’-ansichtkaart, ware
het niet dat hij vandaag zijn paard
heeft ingeruild voor een koppige ezel.
„Dan blijft het een beetje een uitda-
ging,” grinnikt de cowboy, voor hij op
het dier de voortsjokkende toeristen
voorbij racet. 

‘Kleine stadjes, Spookstadjes,
Stadjes die niet eens echt stadjes zijn’
is de omschrijving van backpackers-
bijbel Lonely Planet van de westkant
van Big Bend. Juist dat spookachtige
maakt dit toch onherbergzame, deso-
late gebied absoluut de moeite waard.
Terlingua was in de mijntijden boom-
ing. Rond de vorige eeuwwisseling
werd hier kwik gevonden, wat een
aardige industrie op gang bracht. Na
de Tweede Wereldoorlog, toen de
vraag naar het voornamelijk voor
explosieven gebruikte kwik behoorlijk
afnam, liep de populatie van Terlin-
gua zover terug, dat er niets dan een
spookstadje overbleef. Volgens gids
Mike woonden hier in 1977 nog maar
drie mensen. In de steeds drukker
wordende wereld bleek er echter toch
weer behoefte aan rust, aldus Mike.
Tegenwoordig is het inwonersaantal
van Terlingua weer terug op maar
liefst 200. 

In downtown Terlingua is het dan
ook een drukte van jewelste als aan
het eind van de dag de zon ondergaat
en de ergste hitte afneemt. Menig
inwoner van de streek komt hierheen
voor een drankje, wat boodschappen
(‘het’ winkeltje is hier gevestigd) of
een bezoekje aan het theater. Dit

gebouw begon ooit als het Chisos
Movie Theatre, maar toen in moeilij-
ker tijden het dak moesten worden
verkocht en de blote sterrenhemel
zichtbaar werd, veranderde de eige-
naar de naam slim in Starlight Thea-
tre. 

Tegenwoordig zit er een restaurant,
voorzien van een grote veranda waar-
op muziek wordt gemaakt door de
lokale bevolking. Ook ín het Starlight
Theatre is entertainment: een van de
vaste acts is duo Alex en Bonnie
Whitmore, dat veel Cashnummers
zingt, afgewisseld met eigen werk.
Uit die laatste categorie slaat vooral
We’re having sex in our sixties goed
aan, een nummer dat gezien het
voorkomen van de Whitmores al
zeker tien jaar meedraait. 

De weg naar het oosten
brengt bezoekers van de
regio naar Big Bend National
Park, gelegen rond het Chisosgeberg-
te. De hoogteverschillen en de Rio
Grande die hier doorheen stroomt,
zorgen voor afwisselender natuur
dan in het staatspark. In verge-
lijking met menig ander Ame-
rikaans National Park is het
hier bijkans uitgestorven, maar
dit gebied is wel íets toeristi-
scher dan het Ranch State
Park. Verschillende bedrijven
bieden hier kano- en kayaktrips
aan over de Rio Grande, een
mooie manier om de groenste
delen van het park te bekijken,
afgewisseld met een ook hier

Sinds de economische crisis sluit 25% van

de Nederlandse reizigers een vliegticketga-

rantie af. Vooral jongeren dekken zich in

tegen allerlei financiële risico’s, zoals het

faillissement van een vliegmaatschappij.

Vliegticketgaranties worden dan ook het

meest afgenomen door boekers tot 35 jaar

en vooral bij vluchten met prijsvechters en

wankele, faillissementsgevoelige maatschap-

pijen. Dat blijkt uit de meest recente boe-

kingsgegevens van CheapTickets.nl. FOTO: EPA

en ezels

Texas is groot, heel groot. Wil
je door de staat trekken en
geen dagen spenderen op
uitzichtloze wegen, boek dan
op lange trajecten een binnen-
landse vlucht. Aan je rij-uren
kom je evengoed: vanaf de
dichtsbijzijnde vliegvelden bij
Big Bend bijvoorbeeld is het
een kleine 400 kilometer
(Midland) en een dikke 500 (El
Paso) rijden naar de parken.
Vanuit Nederland kun je dan
wel weer direct naar Texas
vliegen: KLM biedt recht-
streekse vluchten naar Dallas
en Houston. Meer info:
www.traveltex.com.
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Kanoën over de Rio Grande.

Onorio kan zo op een ansichtkaart.


