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Over mij

even vOOrstellen
Wie ben ik?
Naam: Danny van der Meijden
Leeftijd: 37 jaar (geboren op 27 mei 1985)
Woonplaats: Geldrop (Noord-Brabant)
Talen: Nederland, Engels en Duits

Waarom reizen?
In 1993 maakte ik mijn eerste verre reis. Samen met mijn ouders en zus vierden we twee 
weken vakantie in Tunesië. Hierna volgden enkele jaren dat ik jaarlijks naar Turkije afreisde. 
Vanaf 2006 wilde ik meer van de wereld zien. Ik vloog naar Yucatan, Mexico. Met een 
huurauto verkende ik deel van Mexico. Een jaar later liep ik stage op Curacao en bracht ik een 
bezoek aan Venezuela. Het reisvirus werd aangewakkerd. Vanaf 2008 maakte ik verschillende 
reizen door Europa, Azië, Afrika, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en bezocht ik vele steden 
binnen Europa.

Waarom Reizen & Reistips
Eigenlijk is Reizen & Reistips als schoolproject gestart. Tijdens mijn opleiding als webdesigner/
webdeveloper moest ik een portfolio site maken. Ik besloot een website te maken over mijn 
reizen. Ik publiceerde pagina’s over de bestemmingen die ik heb bezocht met informatie en 
foto’s. De site ging in 2009 het wereldwijde web op. De jaren erna hield ik de website netjes 
bij en voegde ik nieuwe bestemmingen toe. Toen ik in 2015 een uitnodiging kreeg voor een 
persreis, heb ik Reizen & Reistips serieuzer genomen en ben ik begonnen met het schrijven 
van blogartikelen. Vandaar dat er op de website een gedeelte is voor blog artikelen en een 
gedeelte met info-pagina’s.

Toekomst van Reizen & Reistips
Reizen is het liefste wat ik doe. En daar zou ik graag mijn werk van willen maken. Mijn doel is 
om meer reizen te maken, meer content te schrijven en uiteindelijk (gedeeltelijk) mijn brood 
met reizen te verdienen. Om dit te realiseren, ben ik altijd bezig om de website te verbeteren.
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Over reizen & reistips

De website/blOg
Belangrijke kenmerken van Reizen & Reistips
- Geen standaard blog design
- Veel foto’s
- Eerlijke en handige informatie
- Geen overkill aan advertenties

Thema’s van Reizen & Reistips
- Stedentrips (geschiedenis, bezienswaardigheden, hotspots en tips voor de omgeving)
- Reistips (informatie over bijzondere plekken/bezienswaardigheden of natuurgebieden)
- Roadtrips (handige routes met beschrijvingen en plekken om te overnachten)
- Wandelroutes (leuke wandelroutes voor een dag, of meerdaagse wandelingen)
- Accommodaties (bijzondere plekken om te overnachten)
- Bier en reizen (de leukste biercafés in een stad)
- Urban exploring (het bezoeken van verlaten locaties)

Doelgroep van Reizen & Reistips
We houden allemaal van reizen. De één houdt van verre exotische landen, de ander zoekt 
het liever wat dichterbij huis. De één zoekt de natuur op, de ander wandelt graag door een 
wereldstad. Aangezien de bestemmingen die ik heb bezocht en bezoek ver uiteen lopen, is er 
op Reizen & Reistips voor ieder wat wils te vinden. Hierbij is de focus steeds meer komen te 
liggen op een combinatie van minder bekende steden en regio’s en daarbij de omliggende 
natuur, landschap en wandelroutes. De doelgroep die ik wil bereiken zijn de mensen die 
meer van een land of stad willen zien. Hen probeer ik zoveel mogelijk nuttige informatie mee 
te geven zodat zij een bijzondere kunnen plannen.

Niche van Reizen & Reistips
Ik wil me specifiek richten op een bepaalde niche. Aangezien ik enthousiast word van 
meerdere zaken, vind je derhalve ook meerdere uiteenlopende onderwerpen op Reizen & 
Reistips. Als ik ergens enthousiast over ben, kan ik ook leuke artikelen publiceren.
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COnneCties

samenwerken
Samenwerken met Reizen & Reistips kan op verschillende manieren:
- Een review van een product of dienst
- Persreis, blogtips of destination marketing
- Winacties en give-aways
- Het plaatsen van een gastartikel
- Een artikel schrijven voor uw website, nieuwsbrief of voor Reizen & Reistips zelf
- Review schrijven van accommodaties

Ik heb reeds succesvol samengewerkt in de vorm van een persreis met o.a. Baltus 
Communications, Sachsen Tourismus, Harz Tourismus, Teutoburger Wald Tourismus, Discover 
Tzoumerka, het Tsjechische Verkeersbureau, Visit Croatia, Churfranken, de Duitse deelstaat 
Nedersaksen, Madeira, de Silezië regio en de Lubelskie regio, de steden Delft, Osnabrück, 
Münster, Leuven, Brussel, Gent, Hull en Dresden.

Voorbeelden van artikelen
Advent Zagreb, één van de mooiste kerstmarkten van Europa
Review: Verliefd op de Wereld van Roëll de Ram
Vulkanen in Costa Rica die je moet bezoeken
Street Art in Paderborn
Tips voor het Teutoburger Wald
Tips voor een stedentrip Pilsen
Silezië, een afwisselende regio
Tips voor Oost-Bohemen, Tsjechië
Wandelen in Duitsland: Harzer Grenzweg
Overnachten in het NEO KVL Hotel by Tasigo
Review: Fjällraven Travellers Zip-off Trousers
Wandelen in Duitsland: De Malerweg in de Sächsische Schweiz
Lichtsicht, lichtkunstfestival in Bad Rothengelde
Lubelskie regio, verrassende bestemming in het oosten van Polen
Churfranken, regio om te genieten
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bezOekersaantallen en website sCOre

statistieken
Reizen & Reistips houdt sinds augustus 2013 de bezoekersaantallen bij van de website.
Destijds bezochten ongeveer 30 bezoekers per dag de website, met een  gemiddelde van 
circa 600 unieke bezoekers per maand. Anno juli 2020 zijn deze aantallen enorm gestegen. In 
de maand augustus 2022 had Reizen & Reistips meer dan 31.800 bezoekers, een gemiddelde 
van meer dan 1000 bezoekers per dag. 

59% van de bezoekers zijn vrouwen en de meeste bezoekers zijn tussen de 25 en 34 jaar oud. 
Van de huidige bezoekers is 87% Nederlandstalig. Zie de gegevens in de afbeelding hiernaast. 
Spambots worden hierin niet meegenomen.

Aangezien ik dagelijks bezig ben met webdesign en webdevelopment, ben ik goed op de 
hoogte van de laatste SEO-trends. Hierdoor ben ik in staat om mijn website zo goed mogelijk 
op te bouwen voor een betere vindbaarheid.

+31.000 bezoekers per maand, waarvan +27.000 unieke bezoekers

41 Domain Authority
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statistieken

sOCial meDia
Reizen & Reistips is actief op Instagram, Facebook, Twitter YouTube en Pinterest. Ik heb geen 
volgers of likes gekocht. Alle volgers zijn uit eigen beweging Reizen & Reistips gaan volgen.

Het aantal volgers van Reizen & Reistips op 10-01-2023

   
   https://www.facebook.com/reizenenreistips/
   1913 volgers

   https://www.instagram.com/reizenenreistips/
   5238 volgers

   https://twitter.com/reizenreistips
   1257 volgers

   https://nl.pinterest.com/reizenenreistips/
   21,7k impressies per maand - 189 volgers

Tijdens (pers)reizen plaats ik gedurende de dag meerdere stories. Indien gewenst kunnen
verwijzingen en hashtags vooraf worden afgesproken. Na afloop van de reis volgt er 
minimaal 1 foto op Instagram en een samenvatting van de reis op Facebook. Zodra een artikel 
gepubliceerd is, wordt deze gedeeld op Instagram (stories en een verwijziging bij een foto), 
Facebook (ook op verschillende Facebook-groepen), Twitter, Pinterest en mijn persoonlijke 
LinkedIn profiel.
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COntaCt

neem COntaCt met me Op
Wilt u meer informatie of samenwerken met Reizen & Reistips?

Bel me: +31 (0)628273550
Mail me: info@reizen-en-reistips.nl

Een product of perspakket kunt u opsturen naar:

Reizen & Reistips
T.a.v. Danny van der Meijden
Waleweinlaan 263
5665 CJ Geldrop
Nederland

http://www.reizen-en-reistips.nl
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Natuur en landschap Wandelingen

Minder bekende steden en regio’s ontdekken Inspiratie voor roadtrips en toffe vakanties
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