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Tisza Lodge
Belgische gulheid in 

Hongarije

Tisza-Meer
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Als ik na een voorspoedige reis aankom in Tiszafüred, 
staat Patrick me al op te wachten in zijn knalgele 
autootje. Samen rijden we naar het piepkleine 
dorpje Tiszaderzs, vlakbij het Tisza-meer. “Dat 
werd uitgegraven in 1973, met de bedoeling een 

overstromingsbekken te creëren om wateroverlast te vermijden”, 
aldus praatgrage Patrick die de streek als zijn broekzak blijkt te 
kennen. “Het is dertig kilometer lang en het gebied is ondertussen 
uitgegroeid tot een groot natuurreservaat, een paradijs voor vogel-
liefhebbers en vissers. Een hele fijne plek, ver van de drukte zoals je 
die soms vindt aan het bekende Balaton-meer, en dus ideaal om een 
bed & breakfast te beginnen.”

Barbecue & Goulash
En dat is wat hij deed, samen met zijn vrouw Anita. Vijf jaar gele-
den lieten ze hun hele hebben en houden achter in België en koch-
ten ze in Hongarije een oude graanschuur. Die verbouwden ze tot 
een ruime guesthouse met zes kamers, een receptie, een eet- en 
zitkamer voor de gasten en een grote tuin. “De verbouwingen 
hebben de nodige tijd in beslag genomen. We zijn echt vanaf nul 
begonnen en ook de administratieve kant was vrij omslachtig. Je 
moet de nodige vergunningen hebben en het heeft een tijdje ge-
duurd eer we met alles in orde waren. We hebben veel hulp gekre-
gen van Evert, onze makelaar die nog steeds in de buurt woont.” 
Maar vandaag draait Tisza Lodge op volle toeren: tijdens het sei-
zoen zijn alle kamers bijna permanent volzet en ook buiten de 
populaire zomermaanden komt er flink wat volk over de vloer. Het 

stel heeft er een fulltime job aan. “Anita houdt zich bezig met het 
ontbijt, het linnen en de reserveringen, ik zorg voor de tuin en de 
boodschappen. En een paar keer per week koken we voor de gas-
ten. We organiseren een barbecue of maken pasta en natuurlijk 
bereiden we ook goulash op traditionele wijze. Daarvoor dient die 
driepoot in de tuin. Tijdens het hoogseizoen organiseren we een 
keer per week een Hongaarse avond, met alles erop en eraan, 
ook muziek en dansers van hier.” 
Het mag duidelijk zijn dat het koppel niets aan het toeval overlaat 
om het de gasten naar hun zin te maken: in Tisza Lodge kun je 
fietsen huren, lunchpakketten bestellen en bij aankomst krijg je 
zelfs een kaartje met de vaakst voorkomende Hongaarse woorden. 
“Het contact met de gasten is inderdaad uitstekend”, bevestigt 
Patrick. “We proberen hun verblijf altijd zo aangenaam mogelijk 
te maken. Je hebt daar de nodige mensenkennis voor nodig, want 
sommige mensen zijn meer op hun privacy gesteld dan anderen. 
Maar aan wie wil, geef ik graag tekst en uitleg bij alle mogelijke 
activiteiten hier in de buurt. Mensen voelen zich hier heel snel 
thuis en de gasten maken ook onderling makkelijk contact.”  

Welke dinsdag?
Een vrolijke sfeer dus, in Tisza Lodge. Maar waarom lieten ze hun 
gemakkelijke leventje achter, vraag ik terwijl Anita me een enorm 
stuk kraakverse zelfgebakken appeltaart serveert. “Ik was ver-
pleegster, Patrick beroepsmilitair”, zegt ze. “We hebben altijd 
veel gereisd, zowel binnen als buiten Europa. En omdat we allebei 
in ploegen werkten, schoot er van ons sociale leven op den duur 
niet veel meer over. We hebben op een gegeven moment loopbaan-
onderbreking genomen en stilaan groeide het besef dat er toch een 
andere manier van leven moest zijn. Dus zijn we beginnen zoeken 
naar een plek om die waar te maken. En die hebben we na de 
nodige omzwervingen door Zuid-Afrika, Centraal-Amerika, Ma-
rokko en Bulgarije gevonden in Hongarije. We zijn blij. Het land 
is makkelijk bereikbaar voor vrienden en familie. Ze komen regel-
matig langs, dat is toch belangrijk in je leven.” 
Missen ze België dan nooit? “Neen, in feite niet, hoewel we af en 
toe terugkeren. Dan zijn we altijd overstresst”, lacht Anita. “Het 
ritme hier is heel anders, afspraken zijn niet zo stipt”, beaamt Pa-
trick. “Als ze hier zeggen dat ze op dinsdag komen, moet je er 
voor alle zekerheid wel bijvragen van welke week. Dat is wen-
nen. Maar je moet je aanpassen aan het land waar je woont, hè. 
De taal was in het begin ook lastig.” Die hebben ze geleerd van een 
vrouw uit een naburig dorp die hen ook inwijdde in de plaatse-
lijke geschiedenis. “De mensen zijn hier echt supergastvrij”, besluit 
Anita. “We zijn ondertussen goed ingeburgerd. Na ongeveer een 
jaar begonnen onze buren ons in te lichten wanneer de uien of de 
aardappelen goedkoop waren en het dus het juiste moment was 
om ze te kopen. En dingen worden hier beklonken met een glas 
zelfgestookte palinka (fruitlikeur). We hebben ondertussen al een 
flink voorraadje gekregen van de mensen hier. Natuurlijk moeten 
we soms hard werken, net zoals de locals trouwens. Reizen zit er 
voorlopig dus niet meteen in. Maar dat doen we via de verhalen 
van onze gasten en het voelt nog altijd een beetje als vakantie.”

Sommige mensen leiden een 

rustig leventje waaraan op het 

eerste gezicht niets ontbreekt. Als 

die op een dag aankondigen 

dat ze alles achterlaten om hun 

geluk elders te beproeven, rijst 

meteen de vraag waarom. We 

vroegen het aan Anita Bisschop 

(38) en Patrick Luyten (41) die 

enkele jaren geleden hun job in 

België opzegden om een bed & 

breakfast te openen bij het Tisza-

meer in Hongarije. Een verhaal 

van reiskriebels, pionierswerk en 

vooral veel gastvrijheid.

Reportage door Griet Byl
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egerDe HelDen van De poesTa

HeT MoDeM voor MoDerne kunsT - Debrecen
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De tips van Anita en Patrick
TiSzA-mEEr
Dit kunstmatige stuwmeer in de uitgestrekte Hongaarse laagvlakte 
ontstond bij de indamming van de Tisza. Het groeide uit tot een 
mekka voor vogelliefhebbers, vissers, watersporters. De fauna en 
flora zijn van een zelden geziene rijkdom. Je ontdekt de schoonheid 
van het meer dat 127 km² beslaat best vanuit een boot, al dan niet 
in gezelschap van een gids. Je kunt een bootje huren of nemen in 
het haventje van Poroszló. Laat je overzetten tot aan de wachthuis-
jes waar je heerlijk kunt uitrusten of picknicken, tussen de vogels, 
terwijl je uitkijkt over het water. Wandel over de waterpromenade 
tussen het riet. Klim zeker op de panoramatoren en speur naar 
roofvogels en reigers. Vissen mag, met een vergunning: je vangt hier 
vooral snoek, karper, meerval en barbeel. Het is een van de favo-
riete tijdverdrijven van de Hongaren. Er is ook een zwemgedeelte 
aan het meer met een drukbezocht strand. “gasten die zelf een 
bootje huren, geven we een kaart mee”, aldus Patrick, “maar langs 
het meer staan palen met borden wat waar ligt, zodat je niet verlo-
ren kunt varen. En je kunt ook de weg vinden met behulp van een 
GPS.  Het is trouwens niet alleen fijn op het meer, ook er rond is veel 
te zien. Heel leuk is een rondje rond het water, met de auto, fiets of 
te paard, over de dijken (ongeveer 80 km).” www.vizisetany.hu,  

http://itthon.hu/regiok/tisza-to/english, www.szabicskikoto.hu 

ABáDSzALóK
Een soort van 'Hofstade in het groot' met allemaal restaurantjes en 
attracties, vlak aan het meer. Dit is ’s zomers het drukste plekje van de 
streek. leuk om te gaan zwemmen en te gaan eten. Dat kan bijvoor-
beeld in Czifra Csarda (István k. út 133, Abádszalók, tel.: +36 20 574 1312), 
een Hongaars restaurant met typische gerechten. Op de uitgebreide 
menukaart – ook in het Nederlands, een attentie van Patrick en Anita 
–  vind je stevige vis- en vleesschotels. Gelukkig kun je ook halve porties 
vragen. Ook in het typische Lila Akác Kisvendéglo (Blaha Lujza tér 3, 

Abádszalók, tel.: +36 309 03 1330) vind je lekkere Hongaarse specialitei-
ten die je bij mooi weer verorbert op het mooie terras. “De opge-
legde augurken en kleine paprika’s zijn echt een must”, aldus Patrick. 

PuSzTAKETTOS
Op de weg van Berekfürdo naar Tiszaders, in het kleine Pusztaket-
tos, kom je een heel schattig cafeetje tegen dat is onderge-
bracht in wat duidelijk een oud treinstation is. zelfs de oude 
schakeldoos voor de wissels staat er nog. Een uniek plekje waar 
het heerlijk toeven is. Je biertje bestel je in een mengelmoes van 
Duits en gebarentaal, maar het smaakt overheerlijk. 

BErEKfürDO
in het stadje Berekfürdo ligt een kuur- en zwembadcomplex waar jong 
en oud van water en zon komen genieten. Niemand spreekt frans of 
Engels, maar iedereen is uiterst behulpzaam. Je vindt hier een aantal 
geneeskrachtige (warme) thermaalbaden, een zwembad met lig-
weide en een groot park met stalletjes en eet- en drinkgelegenheden, 
allemaal in een ontspannen sfeertje. www.berekfurdo.com 

czifra csarDa 

puszTakeTTos

berekfürDo

Tisza-Meer
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DEBrECEN
De tweede grootste stad van het land die vooral bekend is vanwege 
haar studenten en het Bloemencarnaval in augustus. Er hangt een 
fijne sfeer die herinnert aan de gloriedagen van de Oost-Europese 
steden van weleer. Aan vertier en cultuur geen gebrek. 
Bier drink je in het Belgian Beer Café (Stella, Leffe, Hoegaarden, Belle 
Vue en Kwak van ’t vat). www.belgaetterem.hu. 
neem de tijd om de vele leuke pleintjes te ontdekken, zoals ‘Hal kol’ 
aan de simonffy utca met een gezellig café. rust uit bij de grote fontein 
aan de Piac en drink iets in het café naast het art deco Aranybika Hotel 
op Debrecen Plaza. Je vindt er vele verschillende soorten koffie, luistert 
naar jazz, snuistert tussen de boeken en sluit af met een ijsje of een stuk 
taart. Wandel naar het Deri museum dat in een mooi parkje ligt en breng 
zeker een bezoek aan het modem. Het museum voor moderne kunst is 
ondergebracht in een strak hedendaags gebouw met een heus vlieg-
tuig tegen de gevel. als je geluk hebt is de cafetaria op het dak open. 
Toeristische dienst: Piac utca 20 in Debrecen. Tel.: +36 52 412 250 www.gotodebrecen.com

Net buiten de stad in het Nagyerdei Park, bij het Aquaticum, ligt Vi-
gadó Etterem, een ongedwongen maar uitstekend restaurant met 
groot terras waar je eet voor geen geld in het gezelschap van grote 
Hongaarse families. Proef zeker de gevulde koolrolletjes met een uit-
stekende witte wijn.

HOrTOBAGy NATiONAL PArK
Dit prachtige natuurgebied van 800 km² behoort tot het unesco Wereld-
erfgoed en bestaat onder andere uit eindeloze weilanden (de beroem-
de Hongaarse poesta). Er worden paarden en dekhengsten gekweekt, 
net zoals runderen en varkens. Eeuwenlang werd dit gebied enkel ge-
bruikt als weiland; er wonen geen mensen, enkel de parkwachters. Tradi-
tioneel dragen de hoeders wijde blauwe broeken en mantels en een 
knallende zweep. ze berijden hun paarden op een licht los zadel (dat 
amper 2 kg weegt) en ze kunnen hun rijdieren letterlijk laten doen wat 
ze willen. De paarden zijn niet bang van het geklap van de zweep omdat 
er vroeger veel rovers waren en ze dus niet zouden schrikken van het 
geknal van de geweren. Je bezoekt het park best per huifkar: tekst, 
uitleg en een indrukwekkende dressuurdemonstratie verzekerd. Mis 
ook de Halasto fish pond niet. Deze visbanken zijn een broedgebied en 
een rustplaats voor trekvogels vanwege de vis. Je kunt het traject te voet 
afleggen of het treintje nemen. De beste periode om de fauna te bewon-
deren, is april of mei; in oktober zie je dan weer de meeste kraanvogels. 
rond de middag spot je grote kuddes buffels die komen baden. uniek. 
Bezoekerscentrum: Petöfi tér 13 in Hortobágy. www.hnp.hu en www.hortobagy.eu 

EGEr
Te midden van de glooiende heuvels ligt dit barokke stadje met zijn 
gele en roze kerkjes en gezellige pleintjes aan het einde van smalle 
kasseistraatjes. Het is er toeristisch; dat is geen wonder, want in deze 
streek wordt onder andere het beroemde stierenbloed gemaakt, 
de Egri Bikavér, zo genoemd omdat volgens de legende de vrouwen 
ten tijde van de Turkse belegering de wijn aanlengden met echt stie-
renbloed, opdat hun mannen beter zouden vechten. Het stadje telt 
dan ook heel wat proeverijen en vlakbij vind je de Vallei van de mooie 
Vrouwen, waar de wijnkelders uitgegraven zijn in de flanken.

Debrecen

HorTobagy naTional park

eger eger



61

goeD oM Te weTen
een geldige identiteitskaart volstaat. zeker kopen ter plaats: een pro-
duct tegen de muggen.
Met dank aan de Hongaarse Dienst voor Toerisme, Louizalaan 365, bus 17 

1050 Brussel, tel. 02-346 86 30, fax 02-344 69 67.

TiSzA-mEEr praktisch

ernaarToe
de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev vliegt vanuit Brussel naar 
Budapest. Van daaruit is het ongeveer een kleine twee uur rijden tot in 
Tiszafüred. een auto huren kan via www.sunnycars.com. 

verbliJven in De buurT
• Tisza Lodge. Ady Endre út 16 in Tiszaderzs 5243. Tel.: +36 30 29 65 960  

info@tiszalodge.com, www.tiszaldoge.com Prijs: € 52 per nacht per kamer

• Tiszafüred. Uitstekend viersterrenhotel in het hoofdplaatsje van de 
streek, met prachtig uitzicht over het water. ruime comfortabele kamers, 
voorkomende en zeer vriendelijke bediening, groot zwembad. Tisza Bal-
neum Thermal Hotel. Húszöles út 27. http://balneum.hu. 
• Berekfürdo. Thermal Hotel Szivek. gezellig hotel met eigen zwembad 
tegenover de baden van Berekfürdo. Hortobágyi út 1. www.thermalhotels-

zivek.hu. 

• Debrecen. Aquaticum Debrecen Termál & Wellnesshotel. Buiten het 
centrum in het park, de tram naar het centrum stopt voor de deur. 
Comfortabel en uitgerust met eigen kuurcentrum. Nagyerdei Park 1.  

www.aquaticum.hu.

• Mata. Club Hotel Hortobagy. groot hotelcomplex in het nationaal 
Park. ruim, met een ouderwets sfeertje. www.hortusnaturaehotels.hu/club-

hotel-hortobagy

Tisza-Meer
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