
 

 
 
 

 
 

Hein Morssinkhof heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

17 augustus ·  

Roemenie juli 2017. Het begon met veel regen wat het terrein dan ook nog een 

keer extra zwaar maakte. veel lieren maar wat een mooie tocht, wat een 

uitzichten en wat een lieve mensen allemaal. Jij noemde het soms het paradijs en 

dat is m.i. nog maar pover uitgedrukt. In een woord fantastisch.Speciale dank 

aan jou Harrie voor de uiterst goede coaching en de inventieve hulp bij de 

afgelopen bandjes, het ophangen van de LC aan een boom om het wiel te 

wisselen etc. Ook dank voor jou maatje Johan, onze gids voor deze 

onvergetelijke week, want zonder hem hadden we deze tocht niet kunnen 

maken. 

 
 

 
 

Jan Lancee aan Harrie Schouten 

4 september om 21:42 ·  

Vrijdag 21 juli begon onze Roemenie reis met Harrie Schouten. Samen met mijn 

14 jarige zoon Laurens Lancee 2 weken op avontuur. De trip er naartoe is best 

een aardig stukje, onderweg 2x overnacht op leuke campings die spontaan 

aangedaan worden. Harrie is een kei in het vinden van de leukste plekken om te 

overnachten! De Roemenie reis is betoverend mooi. Wat een geweldig 

landschap en wat een gave tracks had Harrie voor ons in petto. De eerste 2 

nachten heeft het stevig geregend waardoor de tracks zeker uitdagend waren. 

Een hele leuke groep mensen op deze trip. Na een paar uur was er al een leuke 

sfeer en werd er rond het kampvuur gegeten en gedronken. Onderweg iedereen 

behulpzaam naar elkaar. Nu even wachten tot mijn andere zoon 18 wordt zodat 

hij wat rij-ervaring op kan gaan doen! Harrie wij hebben genoten van deze reis. 

Je bent een vakman, je maakt het je gasten naar de zin. Bedankt en tot de 

volgende rit! 
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Jelle Bertens heeft 5 nieuwe foto's toegevoegd. 

27 juli ·  

Top hier in Roemenië met Harrie Schouten Ad Bertens 
 

 

 
 

Joost Frijlink heeft ingecheckt bij Groșii Țibleșului, Maramureș 

2 augustus ·  

Fijn plekje in een bijzonder land met een meer dan superieur reisje met Harrie 

Schouten 

 
 

 

 
 

 
 
Bert de Rooij heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

9 september ·  

Wat een vakman die Harrie, hij heeft, lijkt wel, overal verstand van. Hij kan 

moeiteloos bourgondische Belgen, een Brabantse boer, een stel gewone 

mensen en een aantal jonge en dartelende Nederlandse wolven tot één 

gezellige groep te smeden. Door zijn rustige, vakkundige aanwijzingen weet hij 

van elke 4x4 driver een topper te maken. Hij heeft een neusje, om samen met 

zijn Roemeense gids - Johan -, de meest avontuurlijke tochten te ontdekken. Hij 

houdt al zijn gasten constant in de gaten en springt bij daar waar nodig. Hij kan 

auto's repareren en weet de plaatselijke bevolking te masseren tot 

uitzonderlijk vriendelijke en gastvrije hosts. Bovendien kan hij goed koffie 

zetten. Wat een voorrecht om met hem op pad te kunnen en echte 4x4 

avonturen te mogen beleven. Van 11 tot 22 augustus 2016 hebben wij van de 
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4x4 offroad Roemenië reis genoten. Naast één dagje regen, schitterend weer 

door bossen, over heuvels, door dalen, over vigolies en door rivierbeddingen. 

Vrijwel onneembare steile hindernissen afgewisseld met adembenemende 

panorama uitzichten en kamperen op bergweiden en een tweetal 

overnachtingen in luxe B&B's inclusief zwembad. Ook het zwemmen in de rivier 

met een natuurlijke glijbaan was in het programma opgenomen. Graag bedank 

ik alle deelnemers en bovenal Harrie voor deze onvergetelijke ervaring. Bert de 

Rooij. 

 

 

 

Karin Liefhebber heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

13 augustus ·  

Wat een vakantie, of liever gezegd: wat een levenservaring... Wij hebben het 

geluk al heel veel van de wereld te hebben mogen zien maar Roemenië is een 

verhaal apart; naast de schitterende landschappen wordt Roemenië bevolkt 

door 1 van de MEEST gastvrije mensen die er op deze aardbol bestaan! Van 

deze mensen kunnen wij in het zogenaamde "ontwikkelde westen" nog een 

HELE hoop leren!! Zo decadent als wij hier met onze dure, geprepareerde 

auto's komen "binnenrollen", met open armen worden wij in dit land 

ontvangen.. Ongelooflijk! Mocht de natuur je nog niet overmeestert hebben, 

dan doet het Roemeense volk dit wel. 

Buiten het feit dat wij het verschrikkelijk goed getroffen hadden met de groep 

waar we mee op pad gingen, wisten we vooraf dat de reisleiding in orde zou 

zijn. We kenden Harrie reeds van een aantal Polen-reizen. Nog steeds dezelfde 

bezieling en hetzelfde enthousiasme aanwezig bij deze TOP reisbegeleider! Wat 

een TOP vakantie hebben wij beleefd, en ZEER zeker niet de laatste die wij 

geboekt hebben via HSR! Het is zoals we reeds besproken hebben Harrie, het 

gaat niet alleen om het terreinrijden.. Het gaat om VEEEEEEL meer; het 

ontdekken van jezelf en van je medemens, of het nu een Roemeen, Pool, Griek 

of Amsterdammer is.. Dit soort reizen brengt je terug naar de basis (waar het 

allemaal om draait) en laat je niet alleen kennismaken met het land maar ook 

met de cultuur en de gewoontes en ook met jezelf en hoe je in het leven staat. 

Ik zie dit niet alleen als een vakantie maar ook als een ontwikkeling van mezelf 
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en alle anderen die dit meegemaakt hebben. 

Kort samengevat: ga zo door Harrie en haal uit je klanten wat er in zit want 

daar bezit jij de capaciteiten voor! Wij zijn in ieder geval nog niet "uitgeleerd" 

en gaan ZEKER nog wat vakanties met (en bij) je boeken! Heel veel liefs uit 

België van Frank en Karin XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemma van Heuvel heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren          

7 september ·  

Ik ben met Harrie mee geweest op de 2e Roemenië reis in augustus 2016. 

Gekozen voor een reis met Harry, omdat hij heel veel ervaring heeft met het 

rijden op zwaar terrein en hij op een hele vriendelijke makkelijke manier de 

groep begeleidt.  

Deze reis hadden we Belgen en Nederlanders mee. De Belgen trokken om 

11.00 uur de champagne open, terwijl de Nederlanders dan een kopje koffie 

zetten. En dat was maar één van de verschillen tussen Nederlanders en Belgen. 

Harry wist het allemaal in goede banen te leiden en zocht routes uit die voor 

iedereen een uitdaging waren. Van prachtige uitzichten en mooie bospaden tot 

onneembare gladde hellingen of diepe V-geulen.  

Met Harry hebben we 7 dagen genoten van de bergen, bossen en de natuur 

van Roemenië. En we hebben kennis gemaakt met de lokale boeren bevolking 

die ontzettend vriendelijk is en leeft zoals wij 70 jaar geleden deden.  

Roemenië heeft ontzettend veel paden waar je alleen maar met een 4x4 kan 
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komen. Er zijn prachtige bergen, bossen en uitzichten. Schattige dorpjes en een 

vriendelijke bevolking. Echt een hele mooie bestemming om terrein te rijden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boy de Rooij heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren7 

september ·  

Echt een super ervaring gehad in Roemenië. Gastvrije mensen, mooie 

omgeving, leuke routes en natuurlijk super reisleiding en gids. In 1 woord 

Geweldig! 

 

 

Arnold Booden heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

23 augustus ·  

 

Begin Augustus met Harrie Schouten naar de Karpaten in Roemenië geweest. 

Wat kon ik verwachten ? Dus heel veel mooie natuur, leuke ploeg mensen ! 

Harrie is een persoon die rent en vliegt , geeft je aanwijzingen hoe je moet 

rijden en laat je de mooiste plaatsen zien in de Karpaten . Wat mij ook op viel 
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ook even helpen wanneer en panne is aan de auto's heeft altijd wel een 

oplossing , niet alleen bij de reizigers maar kroop ook letterlijk onder de 

motorkap bij de plaatselijke bevolking om de helpende hand te bieden  

Ik ga weer eens rustig kijken wat hij volgend jaar voor reizen heeft ! 

Harrie bedankt voor deze mooie reis tot ziens  

Arnold Booden uit Amsterdam Zuid 

 

 

 

Lizzy Willems heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren                  

29 december 2015 ·  

Wat een indrukwekkende HSR tocht hebben wij in 2015 in de Karpaten van 

Roemenië mogen maken! Dankbaar ben ik Harrie voor deze fantastische 

ervaring! Onuitwisbare gekoesterde indrukken heeft het land op mij 

achtergelaten; de variëteit van het landschap (weidse vergezichten amper op 

beeld te vangen, verwilderde bossen, groene heuvels, beekjes, kale 

besneeuwde bergen, onbekende flora, fruitbomen in bloei) en de groothartige 

mensen die je gastvrij ontvangen en je hun verse zelfgemaakte lekkernijen 

voorschotelen. Hartverwarmend en heel speciaal om je zo welkom te voelen. 

Wat ik zo bijzonder vind aan reizen met Harrie is dat hij, naast zijn off-road 

expertise, zijn open blik op de wereld met me deelt. Door open te staan, mijn 

verwachtingen los te laten en puur te ervaren wat er op me af komt ontstaan 

de meest mooie momenten. Naast de off-road uitdagingen hou ik ervan om 

echt iets van het land te zien, het buitenleven, iets mee te krijgen van het 

lokale leven en ik geniet enorm van de vrijheid van het vrij-kamperen. Dit zijn 

precies de ingrediënten die Harrie in de off-road reizen weet samen te 

brengen! Ik kijk enorm uit naar ons volgende avontuur: Roemenië 2016! 

Jazeker, weer Roemenië, daar kan ik nog geen genoeg van krijgen :) 
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