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Over dit boek
Methode Tendens Toerisme & Recreatie
Wie in de reisbranche werkzaam is of wil zijn, heeft veel basiskennis nodig. Het mag niet voorkomen
dat een klant jou naar een bestemming vraagt en dat je geen idee hebt waar deze het over heeft.
Het gaat om topografie (weten waar een toeristische bestemming ligt), maar ook om inhoudelijke
kennis van die bestemming. Het is aan de reisspecialist om te achterhalen of de bestemming bij
het klanttype past. Dat kan alleen als je informatie over diverse bestemmingen paraat hebt.

Een bestemming is een land, een gebied of een stad/plaats. Klanten oriënteren zich steeds beter
en bereiden zich goed voor op de reis die ze willen maken. Zij komen dan ook vaak met gerichte
vragen naar de balie, aan de telefoon, via chat, sociale media of e-mail. Het is aan de reisspecialist,
dus aan jou, om de informatie waar de klant om vraagt efficiënt en correct te verstrekken. Deze
lesstof helpt je bij het verkrijgen van die informatie.

Het boek Bestemmingen: de wereld is onderdeel van de methode Tendens Toerisme & Recreatie.
Tendens Toerisme en Recreatie is een mbo-lesmethode gebaseerd op het Kwalificatiedossier Travel,
Leisure & Hospitality. Opdrachten worden gepresenteerd in contextspecifieke werkboeken en de
bijbehorende theorie wordt behandeld in algemene theorieboeken. Binnen Tendens Toerisme &
Recreatie staan vijf contexten centraal: reisbranche, hotel, verblijfsrecreatie, dagrecreatie en
toeristisch informatiebedrijf.

Indeling van de lesstof
In Bestemmingen - de wereld, staat de kennis van bestemmingen centraal. De lesstof bestaat uit
deze hoofdstukken:
• Algemene informatie
• Europa
• Midden-Oosten en Noord-Afrika
• Afrika
• Noord-Amerika
• Midden-Amerika
• Zuid-Amerika
• Azië
• Oceanië.

Toeristisch belangrijkste landen
In het boek is een selectie gemaakt van de - toeristisch gezien - belangrijkste landen. Van die landen
staan de belangrijkste gegevens in het boek. Op de methodesite vind je over die landen nog meer
informatie. Bovendien staat daar een uitgebreider aanbod aan landen die alleen digitaal beschikbaar
zijn.

Algemene informatie
Het eerste hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk, met algemene informatie over onderwerpen als
klimaatindeling, reisseizoen, tijdsverschillen, landschappen en samenwerkingen. De informatie in dit
hoofdstuk zie je alleen als afkortingen terug bij de landenbeschrijvingen.
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Index
In de theorie vind je informatie over talloze plaatsen, staten, nationale parken en bezienswaardigheden.
Op de methodesite vind je een uitgebreide index van deze bestemmingen met per bestemming het
paginanummer waarop je deze in het boek kunt vinden. Ga hiervoor naar het naslagwerk 'Index
Bestemmingen: de wereld'.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met deze werkboeken:
• Werkboek Promoten en verkopen reisbranche | pakketreizen
• Werkboek Promoten en verkopen reisbranche | maatwerkreizen
• Werkboek Promoten en verkopen hotel
• Werkboek Promoten en verkopen verblijfsrecreatie.

In de werkboeken vind je vragen en opdrachten.

Relatie met andere theorieboeken
Dit theorieboek heeft een relatie met deze theorieboeken:
• Bestemmingen: Nederland en de buurlanden
• Producten en diensten voor de reisbranche
• Commerciële dienstverlening.

Wanneer je een ander theorieboek of een ander hoofdstuk in dit theorieboek kunt raadplegen
voor verdiepende of aanvullende informatie, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je waar je meer informatie kunt opzoeken:

Titel van het theorieboek dat je kunt raadplegen
Hier lees je in welke paragraaf je de benodigde informatie kunt vinden.

Methodesite Tendens Toerisme & Recreatie
Wanneer je www.tendens-tr.nl kunt raadplegen, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek twee verschillende pictogrammen
tegen:

Bron op www.tendens-tr.nl
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendens-tr.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.
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1. Algemene informatie

Bij de beschrijving van een land krijg je te maken met een aantal algemene omschrijvingen. De
ligging van het land bepaalt het klimaat en de tijdzone. Het klimaat bepaalt mede het beste
reisseizoen en heeft grote invloed op de landschappen die een land te bieden heeft. Het is informatie
die je helpt om basiskennis te krijgen over dit land. Landen kunnen onderling samenwerken op
het gebied van bijvoorbeeld vrij verkeer van personen of bescherming van grensoverschrijdende
gebieden.

Je leert meer over deze onderwerpen:
1. De wereld in delen
2. Klimaat en reisseizoenen
3. Tijdzones
4. Landschappen
5. Samenwerkingen
6. Trends en ontwikkelingen.

1.1 De wereld in delen

De eerste vraag die je jezelf stelt als een klant naar een bestemming vraagt, is: ‘In welk deel van
de wereld ligt die bestemming? ’Die ligging is basisinformatie die je nodig hebt.
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De ligging van een bestemming op de wereld zegt veel over bijvoorbeeld de natuur, de cultuur, het
klimaat en de beste reistijd van en naar die bestemming.

Wil je zien waar de verschillende werelddelen en wereldzeeën liggen? Bekijk dan de video ‘Werelddelen
en wereldzeeën’.

Wil je je topografische kennis van de werelddelen en wereldzeeën oefenen? Ga dan naar de weblink
‘Topografie werelddelen en wereldzeeën’.

Werelddelen
Als je het hebt over de landverdeling op aarde, spreek je van continenten of werelddelen. Dit zijn
verschillende begrippen. Een continent is een aaneengesloten landmassa, daar horen eilanden dus
niet bij. Een voorbeeld is Eurazië: het aaneengesloten land van Europa en Azië. Een continent is
dus een geografische indeling. Een werelddeel is een politieke verdeling van het landoppervlak
waar zowel het vasteland als de eilanden bij horen. Er zijn zeven werelddelen.
In volgorde van grootte zijn dat:
• Azië
• Afrika
• Noord-Amerika
• Zuid-Amerika
• Antarctica
• Europa
• Oceanië.

Soms wordt Antarctica niet als werelddeel meegerekend, dan wordt er dus over zes werelddelen
gesproken.

Twee bijzondere voorbeelden
IJsland behoort tot het werelddeel Europa, maar niet tot een continent, omdat het een
oceaanbodem is (die boven het water uitsteekt).
Groenland behoort ook tot het werelddeel Europa, maar ook tot het continent Noord-Amerika,
omdat deze landmassa onder het water een geheel vormt met Noord-Amerika.
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Wereldzeeën
Het oppervlak van de aarde bestaat voor ongeveer 29% uit land, de overige 71% is water, gevormd
door de oceanen en zeeën. Een oceaan is een opzichzelfstaande wereldzee die een eigen
watercirculatie heeft en door de continenten wordt begrensd. Een oceaan kan ook zeeën bevatten.
Een zee heeft een bodem die bij een continent hoort.

Er zijn vijf oceanen:
• Stille of Grote Oceaan
• Atlantische Oceaan
• Indische Oceaan
• Noordelijke IJszee
• Zuidelijke IJszee.
Al deze oceanen zijn met elkaar verbonden en vormen zo één grote watermassa.

Verdeling per streek
In deze lesstof zijn de landen niet per werelddeel verdeeld, maar per streek: Europa, het Midden-Oosten
en Noord-Afrika, Afrika, Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Azië
en Oceanië. Deze indeling is gekozen omdat landen die culturele overeenkomsten vertonen op deze
manier bij elkaar staan. In je werk is het belangrijk dat je weet waar werelddelen, landen en wereldzeeën
liggen, en waaraan zij grenzen. Dit kun je opzoeken op de kaarten.

1.2 Klimaat en reisseizoenen

Het klimaat van een bestemming heeft uiteraard invloed op de beste tijd om naar dat land te
reizen, het beste reisseizoen.

1.2.1 Klimaat
Als je het hebt over een klimaat, dan gaat het over een weerssituatie over een periode van dertig
jaar. Een weerssituatie is een samenspel van de elementen van het weer: neerslag, wind en
temperatuur. De zon heeft een grote invloed op het klimaat. Weergemiddelden en uitersten van
bepaalde streken worden over een periode van minimaal dertig jaar bijgehouden. In de gebieden
waar de gegevens overeenkomen, heerst eenzelfde klimaat. Er zijn verschillende modellen om de
klimaten in te delen. De meest gebruikte is de klimaatclassificatie van Vladimir Köppen. Deze
Russisch-Duitse bioloog heeft dit systeem al in 1918 ontwikkeld, en het is verfijnd door de Duitse
Rudolf Geiger. Vandaar dat de indeling ook wel de indeling van Köppen-Geiger wordt genoemd.

Het verschil tussen de klimaten wordt door allerlei factoren bepaald:
• de hoogte van de zon

Als deze recht boven het aardoppervlak staat, kan ze dit beter verwarmen.
• de hoogte van een gebied of plek

Dichter bij het aardoppervlak is de lucht warmer. Hoe hoger een gebied of plek dus ligt, hoe
kouder het daar zal zijn.

• ligging op/aan water of op land
Water warmt langzamer op dan land, maar koelt ook langzamer weer af. Midden op het
vasteland zijn er dus grotere temperatuurverschillen dan aan het water.

• de zeestromen
Deze voeren warm of koud water mee, wat de temperatuur op het land beïnvloedt. Langs
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Nederland loopt bijvoorbeeld een warme golfstroom die ervoor zorgt dat de lucht wordt
opgewarmd.

• de aanwezigheid van gebergten
Daar waar de wind inkomt (loefzijde) worden wolken opgestuwd en valt regen. De andere
kant van het gebergte (lijzijde) is dan veel droger.

• de aanwezigheid van bossen
In uitgestrekte bossen ligt de temperatuur vaak lager en is de luchtvochtigheid hoger.

Klimaatclassificatie van Köppen
Köppen lette bij zijn indeling op de plantengroei. Het verspreidingsgebied van plantensoorten is
namelijk afhankelijk van temperatuur en neerslag.

In dit systeem zijn klimaatgroepen op verschillende niveaus ingedeeld en aangegeven met letters.
Op het eerste niveau krijgt een klimaat een hoofdletter, A, B, C, D of E:
• A: tropisch klimaat

Hier komt de gemiddelde temperatuur in de koudste maand niet onder de 18 °C.
• B: droog of aride klimaat
• Hier is te weinig neerslag voor bomen om te groeien, of voor permanente rivieren om hun

oorsprong te hebben. Deze indeling heeft niet met temperatuur te maken.
• C: gematigd of zeeklimaat

In de koudste maand is het gemiddeld niet kouder dan -3 °C, in de warmste maand is het
gemiddeld tussen de 10 en 18 °C.

• D: landklimaat
In de koudste maand is het gemiddeld kouder van -3 °C; in de warmste maand is de temperatuur
gemiddeld hoger dan 10 °C.

• E: poolklimaat
In de koudste maand is het gemiddeld kouder dan -3 °C, in de warmste maand is de temperatuur
gemiddeld lager dan 10 °C.

De klimaatzones op het eerste niveau.

Als je het B-klimaat buiten beschouwing laat, kun je het eerste niveau van een klimaat dus bepalen
aan de hand van de gemiddelde temperatuur in de koudste of warmste maand. Met de gemiddelde
temperatuur in de koudste maand bepaal je eerst of een gebied in klimaatgroep A, C of D/E valt.
Voor indeling D of E kijk je vervolgens naar de gemiddelde temperatuur in de warmste maand.
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De indeling van de klimaatgroepen bepaal je aan de hand van de gemiddelde temperatuur in de warmste
en in de koudste maand.

Verder heeft de classificatie van Köppen te maken met de hoeveelheid neerslag die ergens valt, of
wanneer het neerslagseizoen begint.

Klimaatclassificatie van Köppen

NeerslagOnderverdelingGemiddelde
temperatuur

Klimaat

Gemiddeld minimaal 60 mm
per maand, verspreid over het
jaar

Af – tropisch regenwoudKoudste maand
niet lager dan
18 °C

A: tropisch
klimaat

Gemiddeld minder dan 60 mm
in de droogste maand, met
een uitgebreid droog seizoen

Am – moessonklimaat

Minstens 1 maand met minder
dan 60 mm, met een
uitgebreid droog seizoen

Aw – savanneklimaat

Minder dan 200 mm per jaarBW – woestijnklimaatN.v.t.B: droog
klimaat 200-400 mm per jaar,

voornamelijk in de zomer
BS – steppeklimaat

Minstens 30 mm in de
droogste maand, verspreid
over het jaar

Cf – zeeklimaatKoudste maand
niet lager dan
-3 °C, warmste
maand tussen 10
en 18 °C

C: zeeklimaat

Minder dan 30 mm in de
zomer, natste maand in de
winter minimaal driemaal zo
veel als de droogste maand in
de zomer

Cs – mediterraan klimaat
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Natste maand in de zomer
minimaal tienmaal zo veel als
de droogste maand in de
winter

Cw – Chinaklimaat

Gehele jaarDf – landklimaatKoudste maand
lager dan -3 °C,
warmste maand
hoger dan 10 °C

D:
landklimaat Droge wintersDw – landklimaat

Droge zomersDs – landklimaat

ET – toendraklimaatKoudste maand
lager dan -3 °C,
warmste maand
lager dan 10 °C

E:
poolklimaat EF – sneeuwklimaat

EH –
hooggebergteklimaat

Naast deze letters kan nog een derde of vierde letter aan de code worden toegevoegd. Hiermee
wordt nog meer uitgelegd over de temperatuur en de droge en natte seizoenen. Deze letter komt
niet in dit boek voor. In de introductie van elk land wordt verwezen naar de klimaatclassificatie
van Köppen. Je kunt de codes dus in dit schema opzoeken. Bij de bestemmingskennis wordt daarnaast
uitleg gegeven over het klimaat en het beste reisseizoen.

1.2.2 Reisseizoenen
Er zijn vier seizoenen of jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter. Elk seizoen heeft eigen
kenmerken op het gebied van weer en natuur. De seizoenen hebben te maken met de ligging van
een land ten opzichte van de evenaar, en met de denkbeeldige as waar de aarde omheen draait.
Deze as staat schuin, waardoor er met het draaien van de aardbol rond de zon steeds een ander
gebied is waar de zon recht boven staat.

De evenaar is een denkbeeldige lijn die horizontaal over de aardbol loopt, precies tussen de Noord-
en Zuidpool. Hij doorsnijdt Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Alles wat ten noorden van de evenaar
ligt, heet het noordelijk halfrond. Alles wat ten zuiden van de evenaar ligt, heet het zuidelijk
halfrond.

Beste reisperiode
Voor het bepalen van de beste reisperiode voor een bestemming, kun je rekening houden met de
temperatuur en de hoeveelheid neerslag (soms is een warme periode ook de natste periode).
Daarnaast zijn voor sommige bestemmingen nog andere factoren relevant. Als er bijvoorbeeld een
safari in Afrika op het programma staat, is de locatie van de dieren van belang. Het verschilt per
seizoen waar de dieren zich ophouden. Er zijn ook landen waar de natuur in het voorjaar groen
en bloemrijk is, maar in het najaar droog en kaal; ook dat bepaalt mede de beste reistijd.

Begin en eind van de seizoenen
Op ongeveer 23,5° noorderbreedte (ten noorden van de evenaar) loopt de Kreeftskeerkring. Op
ongeveer 23,5° zuiderbreedte loopt de Steenbokskeerkring. Tussen deze 2 eveneens denkbeeldige
lijnen kan de zon recht boven het aardoppervlak staan: het zenit. Wanneer de zon recht boven
een keerkring staat, noem je dit de zonnewende. De zonnewende rond 21 juni op de
Kreeftskeerkring markeert het begin van de zomer op het noordelijk halfrond en het begin van
de winter op het zuidelijk halfrond. De zonnewende rond 21 december op de Steenbokskeerkring
luidt de winter in op het noordelijk halfrond en de zomer op het zuidelijk halfrond. De seizoenen
op het noordelijk en zuidelijk halfrond zijn dus precies tegengesteld, afhankelijk van wanneer de
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zon dat deel van de wereld het meest kan verwarmen (er het langst en rechtst boven staat). Staat
de zon precies boven de evenaar, dan begint de herfst of de lente, namelijk rond 21 maart en 21
september.

Onderscheid van de seizoenen
Ten noorden van de Kreeftskeerkring en ten zuiden van de Steenbokskeerkring, kun je de vier
seizoenen heel goed onderscheiden doordat de zon, afhankelijk van het moment, goed of juist
nauwelijks op het aardoppervlak kan schijnen en dit kan verwarmen. Doordat de zon tussen de
keerkringen recht of bijna recht boven het aardoppervlak staat, is het hier in de meeste gebieden
het gehele jaar warm. Je kunt de seizoenen hier dus moeilijk onderscheiden: het lijkt er het hele
jaar zomer, of seizoenen uiten zich op een andere manier, bijvoorbeeld met een regentijd of
moesson.

1.3 Tijdzones

De aarde is steeds met één helft naar de zon toegekeerd, waar het dan licht is. Op de andere helft
is het donker. Doordat de aardbol om een denkbeeldige as draait, komt steeds een ander deel in
het licht, aan de andere kant schuift weer een deel het donker in. Om deze verschillen in moment
van de dag op te vangen, zijn er tijdzones ingesteld. Daarvoor is de wereld nog verder verdeeld
met denkbeeldige lijnen, de meridianen of lengtegraden. Meridianen zijn denkbeeldige lijnen
tussen de Noord- en Zuidpool. De nulmeridiaan van Greenwich (Groot-Brittannië) vormt het centrum
van de standaardtijd. De standaardtijd wordt weergegeven in de letters UTC. Tijdzones worden
ten opzichte van deze UTC weergegeven, bijvoorbeeld UTC+1 of UTC-8.

De verdeling van de tijdzones ten opzichte van de UTC: de standaardtijd.
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Tijdsverschil ten opzichte van Nederland
In dit boek staat bij de introductie van een land niet het tijdsverschil ten opzichte van de UTC vermeld,
maar het tijdsverschil ten opzichte van Nederland. Nederland valt onder de Midden-Europese tijdzone
(UTC +1).

Verdeling van tijdzones
De aarde heeft 24 uur nodig om om haar eigen as te draaien. De aardbol vormt een cirkel van 360°.
Als je die 360° door 24 uur deelt, krijg je stukjes van elk 15° breed. In theorie vormt elk stukje een
tijdzone. Zo lijken er dus 24 tijdzones te zijn, met een verschil van +12 tot -12 ten opzichte van de
UTC, het nulpunt. In de praktijk zijn er echter veertig tijdzones. Dit komt door een grillig verloop
van de internationale datumgrens, waardoor in sommige landen de tijd meer dan 12 uur verschilt,
ten opzichte van de UTC. Bovendien worden in sommige gebieden de tijdsverschillen met halve
uren of zelfs een kwartier aangegeven. Zo vind je in Australië een gebied met UTC+8.45 en valt
het midden van het land onder UTC+9.30, hanteert India de tijdzone UTC+5.30 en Nepal UTC+5.45.
Tijdzones volgen vaak de landsgrenzen, maar vooral in grote landen kunnen er verschillende
tijdzones voorkomen binnen de landsgrenzen.

Zomer- en wintertijd
Binnen de tijdzones heb je ook nog te maken met de zomer- en wintertijd. Deze is in ongeveer
zeventig landen ingesteld om efficiënt om te gaan met het daglicht. Lang niet alle landen of staten
binnen een land doen hieraan mee. Wanneer op het noordelijk halfrond de klok een uur wordt
teruggezet en de wintertijd ingaat, wordt deze op het zuidelijk halfrond vooruitgezet en gaat de
zomertijd in en andersom. De zomer- en wintertijd gaan niet overal tegelijk in, er kunnen enkele
weken tussen zitten. Binnen de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart
tot de laatste zondag van oktober.

Reizen in de tijd
De tijdzones zorgen ervoor dat je rekening moet houden met het ‘reizen in de tijd’. Reserveer je
bijvoorbeeld een vliegreis voor een klant, dan zijn de vertrek- en aankomsttijden in de lokale tijd
weergegeven. Houd rekening met het tijdsverschil tussen vertrek- en aankomstplaats, om erachter
te komen hoelang de vliegduur daadwerkelijk is.

De tijdzones zijn ook de oorzaak van een jetlag. Wanneer je naar het oosten reist, dan reis je vooruit
in de tijd. Het is dan eerder avond dan je lichaam gewend is. Op het moment dat je normaal naar
bed gaat, ben je waarschijnlijk nog niet moe. Reis je naar het westen, dan reis je terug in de tijd.
Op de tijd waarop je normaal naar bed gaat, is het dan nog vroeger op de dag. Je bent dan moe,
terwijl het niet het moment lijkt om te gaan slapen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het
tijdstip waarop je wakker wordt, waarop je eet, enzovoort. Als je lichaam hierdoor in de war raakt,
heb je een jetlag. Je hebt het meest last van een jetlag als je naar het oosten reist. Af en toe bewegen
in het vliegtuig en goed water drinken, helpt de jetlag te verminderen.
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