
In slechts 36.633 seconden je koffer inpakken? Dat kan! 
Dounia winnaar éérste editie NK Kofferinpakken 

Utrecht, Nederland – 21 januari 2020. Meer dan 600 reizigers 

gingen op de Vakantiebeurs de strijd aan om de titel, ‘Snelste 

koffer inpakker van Nederland’ te winnen tijdens het NK 

Kofferinpakken van reiswebsite Holidayguru. Tijdens het laatste 

uur van de competitie zette Dounia El Maanni een nieuw record 

neer met haar razendsnelle tijd van 36.633 seconden. Daarmee 

stootte ze Herman van Velzen van de troon en wint ze een all 

inclusive vakantie naar Brazilië en de titel ‘snelste koffer inpakker van 

Nederland’. 

Reiswebsite Holidayguru daagde bezoekers op de Vakantiebeurs uit om hun inpakskills te tonen en 

organiseerde samen met Corendon, Travelbags en de Vakantiebeurs het ’NK Kofferinpakken’. Ruim 600 

bezoekers gingen de uitdaging aan. Veel mensen waren sneller dan één minuut, maar niemand was zo 

snel als de 27 jarige Dounia uit Amsterdam. Zij had maar 36.633 seconden nodig om alle reisitems in de 

koffer te stoppen en de trolley netjes dicht te krijgen. 

Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Dounia: ‘Ik 

had niet echt een tactiek bedacht behalve gefocust 

en rustig te blijven tijdens het inpakken. Mijn 

vriendin noemt mij ‘Speedy Gonzales’, ik ben 

gewoon vlotjes.’ Meedoen betekent winnen voor 

Dounia: ‘Ik ben een competatief persoon, als ik 

ergens aan meedoe dan ga ik er voor de volle 100% 

voor!’ 

Hoofdprijs: een volledig verzorgde reis naar Brazilië 

Dounia mag binnenkort opnieuw haar koffer 

inpakken want met haar snelle inpakskills heeft ze 

een all inclusive vakantie voor twee personen naar 

Brazilië gewonnen georganiseerd door Corendon. 

Dounia: ‘Ik ben nooit eerder naar Brazilië geweest. 

Brazilië stond wel op mijn must see lijstje dus ik ben 

hartstikke blij!’ Dubbel feest want Dounia is 

aanstaande zaterdag jarig. ‘Dit is een mooi 

verjaardagscadeau!’ Naast de reis won ze – net als 

alle dagwinnaars – ook een mooie koffer van 

Travelbags. Heeft Dounia verder nog inpak tips voor 

reizigers? ‘Door je kleding op te rollen hou je meer 

ruimte over in je koffer!’, zegt de snelle koffer 

inpakker.  

 
Afbeelding: Dounia wint de eerste editie van het NK Kofferinpakken 
tijdens de Vakantiebeurs 2020 met een recordtijd van 36.633 
seconden. 

http://www.holidayguru.nl/


Het NK Kofferinpakken tijdens de Vakantiebeurs 

Hoe ging dat, het NK Kofferinpakken? Elke deelnemer kreeg een goed gevulde bak met reisitems – van 

teenslippers tot een pot pindakaas – en moest alles zo snel mogelijk in de koffer krijgen. Pas wanneer de 

reistrolley netjes dicht was, stopte de tijd. In totaal kent het NK maar liefst vier dagwinnaars: 

Dagwinnaar 16 januari 2020: Noehad (40.974 seconden) 

Dagwinnaar 17 januari 2020: Herman (37.114 seconden) 

Dagwinnaar 18 januari 2020: Menno (40.500 seconden) 

Dagwinnaar 19 januari 2020: Dounia (36.633 seconden) 

Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 200 medewerkers 
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is het Nederlandse 
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.  
 
Contact:        Uitgever: 

Sami Chouchane       UNIQ B.V. 

Marketing & PR Manager Holidayguru.nl    Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht  

pers@hoidayguru.nl      www.holidayguru.nl/pers    

Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@hoidayguru.nl) 

voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru.  
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