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Het was ver uit de mooiste reis die ik ooit heb gemaakt. We hebben veel bijzondere dingen 
gedaan die ik nooit dacht te doen in mijn hele leven. Van met een hete luchtballon vliegen, 
tot loopings maken met een zweefvliegtuig tussen de bergen. Het programma van deze reis 
was adembenemend (zowel letterlijk als figuurlijk). 
 
Ook heb ik op deze reis vrienden voor het leven gemaakt. Het is heel bijzonder om een 
groep jongeren bij elkaar te stoppen die elkaar nog nooit hebben gezien of zelfs hebben 
gesproken. Na mijn mening denk ik dat het in de meeste gevallen wel even zou duren 
voordat zo’n groep los zou komen. Maar in het geval van IACE was dat zeker niet zo.  
We zijn allemaal aviation-minded jongeren en hebben dus ongeveer dezelfde passies en 
doelen. Dit zorgt ervoor dat je al heel gauw gaat kletsen met elkaar en er ontstaat een leuke 
sfeer. Ook praten over verschillend gewoontes in landen en stereotypes was erg grappig. 
(“Nederlanders zijn toch altijd high?”) We hadden echt een leuke groep en er is nu al zelfs 
sprake van een reünie tijdens de kerst vakantie! 
 
Je gaat met IACE niet alleen vliegen maar ook een beetje cultuur beleven en de omgeving 
verkennen. In Zwitserland vond ik dit prachtig aangezien we in Nederland geen bergen 
kennen. Een van de hoogtepunten voor mij was toen we gingen hiken met de groep naar de 
Morterartsch-gletsjer. De tocht was gezellig en het uitzicht was prachtig. Toch een keer iets 
anders dan akkers! 
 
De gastvrijheid in Zwitserland was goed op te merken. Overal was je welkom en iedereen 
was aardig. De voorzieningen waren ook erg goed. 
De reisgidsen waren erg leuk en hebben veel bijgedragen aan de reis en de geweldige 
herinneringen die we hebben gemaakt.  
 
Het was een reis die ik nooit zal vergeten. Ik hoop dat IACE nog lang zal blijven bestaan 
want het is echt geweldig dat zulke gaven reizen mogelijk zijn voor jongeren zoals ons. 
 
Josca van Steijn 
 

  



 

 

 
 


