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“Thuisblijven is duurder”
Reisblogger brengt boek uit met tips voor goedkope vliegtickets
AMSTERDAM - Een retourtje naar Mexico of Panama voor amper

de reisperiode (ja of neen). Als je
240 euro? De wereld rond in anderhalve maand voor 831 euro? De
de eerste week van mei naar BarNederlandse (reis)blogger Jelmer de Boer (31) geeft in zijn nieuw
celona wil, ben je natuurlijk beboek ‘Thuisblijven is duurder’ een reeks tips en trucs om goedkope perkt. Als je start met het idee
vliegtickets te boeken. “Ik krijg vaak de vraag: hoe vlieg je zo
‘de plek maakt niet uit, als het
goedkoop?”, vertelt hij. “Iedere reis vereist een ander strijdplan.
maar tropisch is’ of ‘de periode
Daarom heb ik mijn tips in een boek gebundeld.”
ligt niet vast, want ik kan verlof
Hanne DE BELIE nemen wanneer ik wil’, dan kan
je heel vaak heel goedkope ticMomenteel zit hij in Zuid-Afri- AirBnb. Ik werk online, dus ik kets vinden. Als je het niet erg
ka, de Amsterdamse blogger en kan mijn werk gewoon verder- vindt om over te stappen, vlieg je
schrijver Jelmer de Boer (31). zetten. Twee maanden geleden sowieso goedkoper. Soms is het
460 euro betaalde hij, voor zijn was ik in Bali en ook daar was ook minder duur om een route
retourticket. “Dat is niet spot- het leven voor mij goedkoper met overstap te boeken en dan te
blijven op de plaats van je tusgoedkoop”, zegt de Nederlan- dan thuis.”
senstop. Je skipt dus gewoon je
der, die op Instagram
am 41.300
laatste vlucht en maakt van die
volgers heeft. “Maar voor Zuid- Matrix
Afrika zijn er minder aanbie- Volgens Jelmer is er niet één truc tussenstop je eindbestemming.
ders, waardoor de prijzen vrij om hét goedkoopste vliegticket Ik zoek ook naar alternatieve
hoog blijven. Voor Mexico en te boeken. “Ik heb er zelf heel luchthavens in de buurt om te
Panama betaalde ik telkens on- veel tijd in gestoken om uit te vertrekken. Soms is Amsterdam
geveer 240 euro retour.”
zoeken hoe het werkt”, zegt hij. iets duurder dan Brussel of Düs‘Thuisblijven is duurder’, luidt “Mijn boek is een soort van sa- seldorf. Ik volg online blogs en
out geprijsde of
de titel van zijn boek. “Het is een menvatting van de technieken websites die fout
uitspraak van een vriend die en manieren om goedkoop te goedkope vliegtickets publiceveel reist”, vertelt Jelmer. “In vliegen. Iedere situatie vraagt ren. Via www.google.com/
veel gevallen klopt het wel. Voor een andere techniek. Ik start flights kan je gemakkelijk en
mezelf althans. In Zuid-Afrika met een matrix van vier moge- snel prijzen van vliegtickets vinanair
is het leven goedkoper dan thuis. lijkheden: ken je de plek waar je den en vergelijken. Ryanair
Ik verblijf hier goedkoop
oop via naartoe wil (ja of neen) en ken je wordt vaak genoemd als

het over goedkoop vliegen gaat,
maar ik heb een hekel aan Ryanair. Ze zijn wel goedkoop,
maar ze vliegen ’s ochtends
vroeg of ’s avonds laat en hun
luchthavens liggen op onmogelijke plaatsen. Als ik vlieg, wil ik
een zeker niveau én service. Ik
heb zelf niet één favoriete luchtvaartmaatschappij. Maar ik
vlieg wel vaker met dezelfde
maatschappijen omdat je dan
punten kunt sparen en weer kortingen krijgt.”
Zijn boek is vanaf eind deze
week verkrijgbaar. “Ik heb nu
enkele tips genoemd, maar als je
er goed in wil worden zal je mijn
boek moeten lezen”, besluit hij
lachend.
X Bestellen via
www.thuisblijvenisduurder.com,
30 euro

➜Kies een bestemming en/of reisperiode op basis van
goedkope vliegtickets die je vindt
➜Soms is het
goedkoper om een
route met overstap
te boeken en te
blijven op de plaats
van de tussenstop
➜Volg online blogs
die fout geprijsde of
goedkope vliegtickets publiceren
(zoals www.secretflying.com,
www.flynous.com
en
www.fly4free.com)
➜Favoriete boekingswebsite van
Jelmer: Momondo.com
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