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TRAVEL IN STYLE

dé referentie voor luxe vakanties

Bestel nu de nieuwe winterzon brochure
via connect.be of via info@silverjet.be
De nieuwe winterbrochure 2015-2016 is nu verkrijgbaar: twee nieuwe bestemmingen doen hun intrede,
nl. Jamaica en Sri Lanka. Het hotelaanbod werd grondig bekeken en een aantal nieuwe toppers vervolledigen ons aanbod.
Wordt dit pareltje straks opnieuw bekroont tot beste brochure?
Silverjet werkt exclusief via erkende Reiskantoren en beloont de reisagent via ons incentive programmma.
Contacteer ons voor meer informatie. www.silverjet.be / info@silverjet.be / tel: 050/700.965

SVJb TravelMagazine 08-15-2.indd 1
2015-10320_VVR_MAGAZINE_230_DEF.indd
4

03-08-15
17:30
28/08/15 14:40

15 17:30

DE HOOGVLIEGER 230

5

Antoon van Eeckhout, voorzitter VVR

Over vakmanschap
of het gebrek er aan
Zowat iedereen, zowel in de reissector als in alle
andere sectoren, is het er roerend over eens dat
professionalisme (vakmanschap) één van de
basisfactoren, zo niet het voornaamste element, is
voor het succes van een bedrijf of een bedrijfstak.

@VVReisbureaus
ferventreisagent
www.vvr.be

De geldt zeker voor de reisbureausector, want zowel
de reisorganisator als de reisbemiddelaar moet zijn
potentiële klant overtuigen van de meerwaarde die
hij biedt. In tegenstelling tot voorheen is de moderne
consument immers in staat zelf zijn pakketreis
samen te stellen, een reisaanbod waar de klassieke
touroperator vroeger het monopolie op had.

www.ferventreisagent.be

Op ondersteuning van de media hoeft onze sector
niet te rekenen: journalisten reizen vrolijk op kosten
van touroperators of diensten voor toerisme, liefst
naar exotische bestemmingen en/of luxe hotels,
om dan – al dan niet openlijk – in hun krant of
tijdschrift de lezer de weg te wijzen naar het zelf
organiseren1.

En wat te denken van onze partners in de slag
om de reiziger? Hoteliers, waarmee de reisbureaus
jarenlang samenwerken, betalen nog nauwelijks
commissie maar dokken wel 25 tot 30% af aan
booking.com en schrijven onze klanten rechtstreeks
aan; luchtvaartmaatschappijen hebben niet alleen
de commissie al lang afgeschaft maar verklaren
openlijk dat zij meer dan 50% van de markt
rechtsreeks willen veroveren; de grote touroperators
rammen hun multichannel verkooppolitiek door de
strot van de reisagent3.
Het zal de lezer ondertussen wel duidelijk zijn
dat de meest professionele reisagent ter wereld
(te veel) afhankelijk is van externe factoren. 
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EDITO

De overheid heeft weliswaar interesse voor het
toerisme, maar dan vooral om de toerist te melken
door allerlei taksen, maar het opbouwen of in stand
houden van structuren waar zowel de reiziger als de
ondernemer baat bij hebben (bijv. goede wetgeving)
behoort niet tot hun zorgen of doelstellingen2.
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Het meest uitgebreide
aanbod op Afrika
en Oceanië!

Live To Travel
Leopoldlaan 100
B-9300 Aalst
Tel.: +32 53 606 151
info@livetotravel.be
www.livetotravel.be
150325-L2T-Advertentie(186x131mm-NoBleed)-Liggend.indd 1

25/03/15 15:37

Geen zorgen
meer over
annulatiekosten?
Neem nu een
annulatieverzekering
op al je hotelboekingen

www.gateway.be
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Het hierna volgend voorbeeld met enkele citaten
uit een klachtenbrief van een top-klant die bij
een top-reisagent, een top-product had gekocht,
is sprekend.
De voorziene terugvlucht om 2300h vanuit Malaga
werd vertraagd met 2u10 min. Even voor de nieuwe
‘boarding time’ werd er omgeroepen dat onze
vlucht gecanceld werd... verder geen uitleg. Het is al
vreemd als de terugvlucht niet doorgaat, maar dat
men van niets weet en om middernacht met kleine
kinderen zonder koffers staat, is onaanvaardbaar.
Er werd ons, na lange communicatiestilte, meegedeeld dat het vliegtuig niet was opgestegen en dat
we onze bagage opnieuw zouden kunnen ophalen.
Hier heerste grote onduidelijkheid wie voor wat
verantwoordelijk was en waar we de bagage dienden
op te halen. Ondertussen alle food- en drinkstores
gesloten en geen watertje of versnapering aangeboden, met zelfs geen zicht op het wel en wee voor
de nacht met kleine kinderen. Nog veel later na
uiteindelijk de bagage te hebben gerecupereerd,
was er transport naar een hotel (sanitaire voorzieningen ondermaats: stuk bad en slecht werkende
waterkranen, lekkend toilet en (niet) werkende airco
om nog maar te zwijgen over de korrelmatras!).
Dergelijke gebrekkige opvang en communicatie
leggen een respectloze houding van de maatschappij bloot. Er is ons op geen enkel moment
correcte informatie gegeven. Zelfs de buschauffeur
reed nog verkeerd, wat een bijzonder onzeker gevoel
teweeg brengt. Dat er een onvoorziene situatie zich
voordoet kan gebeuren maar een effectief werkend
plan was er niet, het amateurisme was duidelijk.
Waarom was er geen duidelijke communicatie, even
een attentie voor het lange wachten, een behoorlijke
nachtelijke opvang (chic hoeft niet, toch correct).
Door de gebrekkige informatie heb ik mijn eigen
klanten maar pas de dag zelf kunnen meedelen dat
het restaurant niet open zou zijn wat ook voor hen
een domper was. Resultaat: klanten kwijt!

7

moeten verminderen of haar invloed op dezelfde
leveranciers moeten verhogen4 maar ook intensief
werken aan het niveau van haar medewerkers.
Het zijn niet zozeer de goedbetaalde managers
die instaan voor de kwaliteit van een product maar
vooral diegenen die direct contact hebben met de
reiziger: van de baliebediende in het reisbureau
tot de check in clerc op de luchthaven; van de
buschauffeur tot de reisleider...
Vakmanschap leert men niet op de schoolbanken,
zelfs niet helemaal in de praktijk. Ik ken reisbureau-medewerkers die een bachelor diploma
toerisme kunnen voorleggen, twintig jaar in een reisbureau werken en nog altijd geen professionelen
zijn en het vermoedelijk ook nooit zullen worden.
Vakmanschap is een instelling, een roeping. Het is
niet gebonden aan nine to five maar moet er altijd zijn.
Niet alleen in het kantoor , op cursus of op studiereis
maar ook terwijl je de krant of een boek leest, TV kijkt
of radio beluistert, over straat loopt in Antwerpen of
Ulan Baatar en zelfs als je de liefde bedrijft...

1

Zelfs zwaar gesponsorde programma’s, zoals het tot

verdwijnen gedoemd Vlaanderen Vakantieland verwijst
nooit (meer) naar de reisagent.
2

Denken wij maar aan het afgeschafte Vlaams

reisbureaudecreet of het monster van nieuwe richtlijn
pakketreizen dat op ons afkomt (zie artikel in nr.
33/34 van Travelmagazine Nederland: “E.U. Richtlijn is
brokkelwerk”.
3

De grote touroperators zijn zelfs zo arrogant dat in de

zogenaamde samenwerkingsvoorwaarden (eigenlijk
toetredingsvoorwaarden) wordt opgenomen dar de
hem oneerlijk beconcurreert (cfr. artikel 7: Thomas Cook
behoudt het recht om de diensten en producten, waar
onderhavige overeenkomst betrekking op heeft, zelf te
commercialiseren via gelijk welk distributiekanaal, al dan

niet onder verschillende merknamen en al dan niet tegen
andere voorwaarden).
4

Het is verontrustend te moeten vaststellen dat in het

aangehaalde voorbeeld, waar de luchtmaatschappijen

Indien de reisbureausector wil overleven zal zij niet
alleen haar afhankelijkheid van haar leveranciers
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reisagent zich akkoord verklaart dat de touroperator

Het gaat hier om een verstandige klant die redelijk
is en de verantwoordelijkheid legt waar zij hoort
(bij de touroperator). Maar welke conclusies trekt hij
hier uit? Volgende keer: rechtstreeks boeken bij een
lijndienst en ook direct bij het hotel? Daarenboven is
het percentage klagende redelijke klanten beperkt
en wordt de reisagent doorgaans als de verantwoordelijke boosdoener aangemerkt.

en de touroperator tot dezelfde groep behoren men daar

zelfs niet in staat is problemen te voorzien en op te lossen.
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CHARMING

THAILAND

CHARMING

C A M B O D J A A N G K O R W AT

HOTEL S EN RONDREIZEN
1 NOVEMBER 2015 - 31 OK TOBER 2016
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PARIJS

BALI

J AVA - LO M B O K - S U L AW ES I

HOTEL S EN RONDREIZEN
1 NOVEMBER 2015 - 31 OK TOBER 2016

Bali 2015-16.indd 1
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NEW YORK

CITYTRIPS

WASHINGTON

THE FIVE STAR HOTEL COLLECTION

G L A MO RO U S C I TI E S

JA ARBROCHURE
1 NOVEMBER 2015 - 31 OK TOBER 2016

1 NOVEMBER 2015 - 31 M A ART 2016
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GO CHIC-2016.indd 3
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CHARMING

THE FIVE STAR HOTEL COLLECTION

BENELUX DUITSLAND

CHARMING

PORTUGAL

CHARMING
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CHARMING

FRANCE

GLAMOUR IN A GARDEN OF EDEN
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1 APRIL 2015 - 31 M A ART 2016

Portugal.indd 1

28/10/14 15:28
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Italie.indd 1
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Latin America
MEXICO
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
ECUADOR
PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA
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Brochure te bestellen via Soundwave

Wij zijn steeds en
graag tot uw dienst!
T 054 54 00 00
F 054 54 00 01
info@cosmic.travel

www.cosmic.travel
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Travel
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Nederland heeft geen vergunningplicht, maar net
zoals in ons land is een garantiestelling financieel
onvermogen een wettelijke verplichting. Bij ons
wordt dit opgelegd door artikel 36 van de Reiscontractenwet, en in Nederland door artikel 512 van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Op 30 juni 2015 werd de Nederlandse reiswereld
opgeschrikt door een ongewoon faillissement:
verzekeraar SGST ging zélf failliet, nadat het 1,6
miljoen € had moeten ophoesten bij het bedrieglijk
faillissement van SGST-lid Sahin Baba QK Reizen.
(Dit aparte verzekeringsfonds werd nota bene binnen
SGR opgericht speciaal voor Turkije-specialisten).
Enkele weken later kwam de Nederlandse reissector weer in opspraak toen twee niet-verzekerde
reisorganisatoren over kop gingen: Turkije-specialist
Zonfly.nl en Griekenland-specialist Hellas Travel.
Voor de twee respectievelijke zaakvoerders zelfs
niet het eerste faillissement!

2015-10320_VVR_MAGAZINE_230_DEF.indd 9

Zonfly.nl bleek pure oplichting want de klanten
merkten pas op Schiphol dat ze niet geboekt waren
bij de luchtvaartmaatschappij.

JURIDISCH

Laksheid van
de Nederlandse overheid
Hellas Travel zou naar eigen zeggen wel de
accommodatie terugbetalen, als de klanten betaald
hadden aan de vzw “Stichting Hellas Travel Accommodatiegelden”. Maar het geld van hun tickets zijn
ze in elk geval kwijt. HT-zaakvoerder Rob van der
Poel had elke boeking immers opgesplitst in hotel
en vlucht om te ontsnappen aan de garantiestelling
voor pakketreizen. Deze Rob kon immers geen
dekking meer krijgen want in 2007 had hij SGR
opgezadeld met 7 miljoen € schade bij het faillissement van zijn Olympia Travel. Omdat de vluchten van
Hellas Travel niet geboekt waren bij Aegean Airlines
maar bij een Griekse handling agent (GS Charter
Aviation Services), weigert de airline de klanten te
vergoeden. Aegean Airlines wacht trouwens zelf
nog op betaling van de laatste drie vluchten die het
uitvoerde. Dat EU Claim nu beweert dat Aegean 

28/08/15 14:40
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Waarom boeken bij NMBS Europe?




Wie kan Mobile tickets
aanbieden voor
Thalys, Eurostar en
alle bestemmingen in
Duitsland, zelfs met de
optie “Elk Belgisch Station”
inbegrepen?
Wie biedt technologie
aan, aangepast aan ieders
behoefte: @lantis, @lantis
Light, Online Bookingtool,
Whitelabel B2B, …?



Wie heeft een Contact
Center waar uw klant 7
dagen op 7 terecht kan voor
naverkoop?



Wie biedt uw zakenreiziger
de mogelijkheid om zijn
BTW te recupereren?



Wie kan een
getrouwheidsprogramma
aanbieden om GRATIS
treintickets te sparen?

Wil je meer info?
www.nmbs-europe.com/agent
02 528 27 06

Luxe - Charme - Golf - Wellness - Gastronomie
• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels
- Meer dan 60 nieuwe hotels
- Unieke Afrika brochure
- USA à la carte: 2000 hotels
- Golfspecialist
• Zowel charter- als lijnvluchten
• Onmiddellijke bevestiging & prijsberekening
• Nieuwe dynamische & actieve website:
- Selecteer uw hotels volgens voorkeur & budget
- Bekijk alle extra promoties en last minutes
www.exclusive-destinations.be
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Voor het Nederlands reisconsumenten-televisieprogramma Groeten Van Max was die chaos in de
sector voldoende om op 3 augustus aandacht te
besteden aan niet-verzekerde reisorganisatoren.
Groeten van Max belde er enkele op, en de
gekende excuses passeerden de revue: mijn klanten
krijgen direct hun reisdocumenten als ze betalen, ik
kan niet failliet gaan want ik betaal mijn leveranciers
op tijd, ik ben betrouwbaar want ik ben al sedert
1987 actief, zo’n polis is te duur voor mij als kleine
reisondernemer, enz.
Naast SGR heeft Nederland twee fondsen die
énkel en alleen kleine reisorganisatoren dekken
(GGTO en Stichting STO). Groeten van Max zei in de
uitzending dat de controle op de garantiestelling
dient te gebeuren door de Autoriteit Consument
en Markt (ACM), en wat wij toen hoorden, tart alle
verbeelding. Het gesprek tussen de twee Groeten
van Max reporters ging letterlijk zo:
A: Nou moet dit gecontroleerd worden, gehandhaafd
worden, door de Autoriteit Consument en Markt. Jij
hebt contact met ze gehad, wat zeggen zij?
B: Zij zeggen eigenlijk dat het op dit moment geen
prioriteit heeft. Het zou nog maar om 5% van de
markt gaan.
A: Maar ja, 5%, dat gaat om tientallen zo niet
honderden ondernemingen?
B: In het verleden heeft de ACM wel goed werk
gedaan, toen hebben ze die bedrijven ook hard
aangepakt. Bovendien zeggen ze –en daar ben ik
het wel gedeeltelijk mee eens- dat consumenten
zélf moeten opletten of iemand is aangesloten.
A: Ze hebben gewoon de taak om toezicht te
houden op die wettelijke bepalingen. En dat doen
ze, volgens mij, dus niet voldoende.

2015-10320_VVR_MAGAZINE_230_DEF.indd 11

B: Maar ze zijn er waarschijnlijk heel druk mee
bezig nu, want wij hadden ze uitgenodigd om hier
aan tafel plaats te nemen, maar ze wilden met ons
daarover niet in discussie.
A: Nog even voor die consument: hoe kan hij er dan
achter komen of zijn reisorganisatie is aangesloten
bij een garantiefonds?
B: Nu ja, ik zei vroeger altijd ‘let op het logo’, maar
we hebben tegenwoordig met zoveel oplichters
te maken, het is het beste als het logo erop staat,
neem even contact op met het betreffende garantiefonds of het ook gedekt is en ga niét op reis zonder
garantiefonds want we hebben gewoon afgelopen
seizoenen gezien dat ze hier en daar gewoon failliet
gaan en dan ben je gewoon je geld kwijt.
A: En check eventueel nog die ANVR-lijst.
B: Goed. Duidelijk.
A: Opletten dus als je een reis boekt.
U leest het goed: de Nederlandse economische
inspectie wéét dat er veel niet-verzekerde reisorganisatoren actief zijn, maar ze weigert op te
treden. Meer nog: dat klanten opgelicht worden is
volgens de Nederlandse inspectie hun eigen schuld.
ACM bewijst zo nogmaals dat in een land zonder
vergunningplicht en/of registratieplicht charlatans
en oplichters vrij spel hebben. Op de zwarte lijst van
de ANVR (de zgn. ANVR-signaleringslijst financiële
zekerheid) staan momenteel 120 niet-verzekerde
reisbureaus en/of reisorganisatoren. Het is dus
een quasi-zekerheid dat er in de nabije toekomst
nog enkele niet-verzekerden overkop zullen gaan.

Besluit: nu de vergunningplicht in Vlaanderen is
afgeschaft worden Vlaamse toeristen nog enkel
tegen oplichters beschermd door de federale
‘Algemene Dienst Economische Inspectie’ én de
VVR die eventueel dagvaardt.

JURIDISCH

Airlines toch moet betalen, is irrelevant: als een
oplichter iets belooft bindt dat derden niet.
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Transeurope

“Een eerlijke en consequente
distributie is primordiaal”
Interview met ceo Koen Stuyts

Geboren te Brugge, studeerde Koen(raad) Stuyts in 1975 aan de Leuvense universiteit af als licentiaat en doctorandus Toegepaste Economie en doceerde hij een
kleine tien jaar in de afdelingen bedrijfsbeheer, toerisme en hotelmanagement aan
het toenmalige HTI (nu VIVES) te Brugge. Ondanks het feit dat hij twee handboeken
economie schreef werd de wereld van het onderwijs hem ietwat te klein en richtte
hij in 1984 Stuyts Accounting Services op. Toen Michel Maertens in 1994 Transeurope, dat in 1958 door diens vader Lionel boven de doopvont werd gehouden,
wilde afstoten, mocht het accountantskantoor van Koen – waar Transeurope klant
was – de overnameprijs van de touroperator bepalen. “Om een lang verhaal kort
te maken”, zegt Koen Stuyts, “deelde ik aan de KBC mee dat 2,5 miljoen euro een
eerlijke prijs was. De bankiers vroegen waarom ik het zelf niet kocht. Zij zouden wel
voor de aanvullende financiële middelen zorgen en zo werd ik touroperator.”
In 1994 bedroeg de omzet 4,4 miljoen euro. Twintig jaar later is dat opgeklommen
tot 25 miljoen euro en ging het van 13 medewerkers toen naar 50 vandaag. “Ik
hoop dat mijn zonen Tobias en Jonathan straks de fakkel kunnen overnemen.”
“Primordiaal voor een touroperator”, benadrukt Koen
Stuyts, “is dat je blijft groeien en dat kan maar als
je over een goed product beschikt en een consequente en eerlijke distributie voert. Respect voor de
reisagent kenmerkt al evenzeer het gewaardeerde
Transeurope-product en dat respect is er lang
niet altijd in een vergelijkbare mate bij een aantal

andere touroperators. Daarenboven mogen wij prat
gaan op zeer toegewijde medewerkers en het mag
waarschijnlijk nog eens benadrukt dat Transeurope
nog nooit ook maar één reisagent onder de vleugels
heeft geschoten. Akkoord, we hebben rond de
jongste eeuwwisseling Holiday Line in de markt
gezet, maar in eerste instantie naar de 70 procent
reizigers toe die tot dusver geen beroep doen op de
georganiseerde distributie. Belangrijk in dit perspectief is ongetwijfeld dat de omzet van Transeurope
als B2B-product vlugger groeit dat het B2C-product
van Holiday Line. Onze goede cijfers bewijzen dat
ons product gewaardeerd wordt.”
Sedert 2010 pakt Transeurope ook uit met
Cocooning Time. “Met dit prestigieus jaarboek dat
op 20.000 exemplaren wordt gedrukt,” vertelt Koen
Stuyts, “willen we bijdragen tot de lokale marketing
van een selectie van onze hotels.”

Go Chic
“In de periode dat Odysseus slagzij dreigde te
maken heb ik met Etienne Van Camp gesproken
over een overnameprijs, maar die was dermate
exuberant dat er geen sprake kon van zijn dat
Transeurope, dit toen zeer sterk merk, zou overnemen. Nadat Odysseus kopje onder ging, was voor
ons het merk gecontamineerd en hebben wij Go
Chic opgestart waarin we enkel vijfsterrenhotels in
de picture zetten.”

CRM
“Er wordt in de sector al te veel en al te makkelijk
gechicaneerd. De dag dat je niet meer creatief bezig
bent, moet je gewoon stoppen en dat geldt zowel
voor reisagenten als voor touroperators. Stop dat
getob over de dingen die verdwijnen, maar blijf niet
bij de pakken zitten rond de nieuwe zaken die zich
manifesteren. Als je even je ogen goed opendoet
dan moet je je toch realiseren dat er elke dag zoveel
nieuwe kansen opduiken en die moet je met beide
handen grijpen. In dit verband vind ik het spijtig dat
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veel reisagenten te weinig belang hechten aan hun
lokale verankering. De persoonlijke kennis van hun
klanten is van groot belang en als zij dat kunnen
combineren met een goed touroperating-product
is dat zonder twijfel een win/win-situatie voor
allebei. Nu ik het toch over de uitdagingen voor de
reisagent heb, zou ik nog willen benadrukken dat
veel onafhankelijke reisagenten veel meer gebruik
zouden moeten maken van een doorgedreven
customer relationship management. Een reisagent
die vandaag een goeie CRM weet uit te bouwen
beantwoordt niet alleen aan een uitdaging, hij
wapent zich ook voor de toekomst.”

Verkopen en terugkopen
En dan is er nog het verhaal van de verkoop van
Transeurope. “Na jaren van keihard werken had
ik duidelijk nood aan een adempauze”, aldus nog
Koen Stuyts. “Toen heb ik Transeurope verkocht aan
Dominique Tanaka. De prijs, die in de lijn lag van wat
ikzelf in 1994 aan Michel Maertens heb betaald,
was naar mijn gevoel zeer redelijk. Na de overname
door Dominique heb ik me de eerste zes maanden
zeer gelukkig gevoeld, maar daarna ging het echt
knagen, stilzitten is nu eenmaal niet mijn ding. Door
omstandigheden en na een verkwikkend sabbatjaar
heb ik Transeurope uiteindelijk teruggekocht en
daar ben ik tot op vandaag erg blij om. Uiteindelijk
is de reisindustrie een boeiende sector, zeker als er
zoals vandaag telkens nieuwe opportuniteiten op je
afkomen.”
Sinds twee jaar is de groep ook actief in de
hotellerie. Het luxueuze Brugse Pandhotel van de
familie Vanhaecke werd aangekocht en herdoopt in
The Pand.

Meer info over Transeurope
op tel. 050/34.64.46
Info.belgium@transeurope.com
www.transeurope.com
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Koen is 60, gehuwd met Mieke en vader van
Jonathan (34), Bruno (32) en Tobias (28).
Wat was je mooiste reis ooit?
“Brazilië. Een heel mooi land met hartverwarmende mensen dat, wat mij betreft, met kop en
schouders boven al de rest uitsteekt.”
Welke bestemmingen staan nog op je lijstje?
“Beijing. De verboden stad, het Tiananmen plein.
Ik wil dat ooit eens zien want het beeld waarbij
één enkele persoon een hele colonne tanks ophoudt staat voor immer op mijn netvlies gebrand.
Hobby’s?
“Ik wandel graag aan de volgens mij onderschatte Belgische kust en kom er tot rust. Ik lees
ook graag en hou van alle vormen van cultuur.”
Wat doe je als je 100 miljoen euro wint?
“Een kunstwerk kopen van Lucian Freud,
Edward Hopper of Egon Schiele.”
Je grootste uitdaging?
“Gedifferentieerde groei, en dat is nodig om
het aanwezige potentieel van je medewerkers
optimaal te benutten om de goede krachten te
behouden.”
Mocht je een dier zijn?
“Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn met
sterke vleugels aub meneer Merlijn.”
Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
“Ik ben zeldzaam opvliegend maar als je het
meemaakt is het helemaal niet mooi om te zien,
maar het gaat dan echt om de legendarische
druppel die de emmer uiteindelijk doet overlopen.”
Je dierbaarste bezit?
“Mijn gezin. Ik koester me eindeloos in de
nestwarmte.”
Wat maakt je ongelukkig?
“Kortzichtigheid, intellectuele oneerlijkheid en
arrogantie.”
Je favoriete boek?
“Vrijheid van Jonathan Franzen over de kleine
kanten van een modaal Amerikaans gezin.”
Waarvan lig je ’s nachts wakker?
“Laat me hierop antwoorden met een oude
wijsheid van mijn vader zaliger: Als je naar je
bed gaat is het om te slapen!”

IN DE KIJKER

“Ik vind het bijzonder spijtig
dat veel reisagenten hun
onmisbare rol als lokale
marketeer onderschatten”
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14

Andalusië vormt een brug tussen het Europese en
Afrikaanse continent. In de loop van haar geschiedenis hebben veel culturen hun sporen achtergelaten. Dit is te merken in de kunst, tradities,
monumenten en gastronomie.
Tartessus, Rome, de Arabische en de Joodse cultuur
doordrongen dit gebied van meer dan 87.000 km2. De
duizendjarige geschiedenis van Andalusië heeft een
immense artistieke erfenis nagelaten. Het Alhambra in
Granada, de Moskee van Cordoba of de Giralda en het
historische stadscentrum van Sevilla zijn monumentale mijlpalen van de mensheid.
In vele steden en dorpen zijn de beste momenten van
het artistieke leven van Andalusië door de eeuwen
heen vertegenwoordigd. De Arabische, Renaissance
en Barokke architectuur vinden we terug in gebouwen
zoals de huizen van Velázquez, Murillo en Picasso.
Andalusië is een land van kastelen, paleizen en een
grote verscheidenheid aan kleurrijke festivals en
feesten.
De landschappen zijn heel divers. De warme Guadalquivir vallei, de bergketens, de vulkanische landschappen en de woestijn zijn een bezoek meer dan
waard. Net zoals de witte toppen van de Sierra Nevada
of de eindeloze zandstranden (in totaal bijna 900

km lang) die afdalen naar de Middellandse Zee of de
Atlantische Oceaan. De kustlijnen zijn bezaaid met
charmante vissersdorpjes en steden zoals Málaga en
vormen een bijzonder toeristisch aanbod.
Andalusië wordt doorsneden door 24000 km. wegen
en autowegen.
Hogesnelheidstreinen verzorgen de verbinding met
het centrum van Spanje terwijl een uitgebreid aanbod
aan ruime moderne lucht- en zeehavens de bestemming zeer toegankelijk maken voor de buitenlandse
bezoeker.
Het klimaat is een van de grootste aantrekkingspunten van Andalusië. De warme droge zomers en
milde winters maken het een ideale bestemming om
het hele jaar door te bezoeken. Het licht, de zon, het
vrolijke en gastvrije karakter van de Andalusiër zorgen
voor de rest.
De vele natuurgebieden in Andalusië bieden zeer
gevarieerde landschappen. Ongeveer 18% van de
oppervlakte is beschermd gebied. De regionale overheid doet enorme inspanningen om deze natuurlijke
rijkdommen te beschermen en te behouden.
Wie Andalusië bezocht komt zeker terug.

Voor meer info:
www.andalucia.org
www.spain.info
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Introductie sprekers XVIe VVR congres – Malaga 20-23/11/15

“Als reisverkoper lichaamstaal
herkennen en toepassen”
door R. Deceuninck (drc communications)
Volgende items komen zeker aan bod:
•
•
•
•
•

55% in Communicatie is Lichaamstaal
Herken Micro-Expressies op het gezicht
Waarom zegt men ‘ja’, maar knikt men ‘neen’?
Anders denken en je eigen Lichaamstaal creëren
Maak gebruik van Lichaamstaal
en ontdek de Win-Win
• Ontdek meer zelfzekerheid d.m.v. Lichaamstaal
• Leer Lichaamstaal correct te beoordelen
• Hoe ga je Lichaamstaal positief beïnvloeden?

Artikel Vacature van 12 Januari 2013
Kan je medemensen manipuleren
door je lichaamstaal goed te beheersen?

René Deceuninck: “Zo sterk wil ik het niet
uitdrukken. Verkoopgesprekken, sollicitatiegesprekken of gewone gesprekken onder collega’s
kunnen op een positieve of negatieve manier
beïnvloed worden door de lichaamstaal van je
gesprekspartners. Wie van lichaamstaal geen
kaas gegeten heeft, zal zich onbewust door de
non-verbale communicatie van anderen laten leiden.
Wie wel weet hoe lichaamstaal werkt, kan er zijn
‘Discover Your Buddy-Body Talking’
voordeel mee doen. De Amerikaanse president
‘The Body Never Lies’
Obama is niet alleen een meester in het speechen,
‘See What’s Never Been Said’
maar ook in het beheersen van zijn non-verbale
communicatie. Op een filmpje op You-tube kan je
zien hoe hij een hand geeft aan iemand en hoe die
andere persoon bewust of onbewust probeert te
Tijdens het congres en zeker tijdens de “meet & greet” opdomineren door zijn arm zo te draaien dat Obama’s
Tijdens het
congres
en zeker
de “meet
& greet”
zondag
22/11
maak tijdens
je (opnieuw)
kennis
met op
hand onderaan ligt. Waarna Obama heel subtiel zijn
zondag 22/11
maaktoeleveraars
je (opnieuw): kennis met
volgende
duim boven op de andere zijn hand legt, en zo toch
volgende toeleveraars :
nog de overhand krijgt.”

Maak van Lichaamstaal
een tweede natuur
XVIe VVR congres
Málaga 20-23/11/2015

www.drcom.be
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volgende toeleveraars :

Inschrijvingsformulier via www.vvr.be
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Geef uw klanten een
veilig gevoel mee op reis.
Adviseer Family personen & voertuig*
bij elke autovakantie.

Bescherm uw klanten alsof het uw eigen
kinderen zijn. Met een familieformule personen &
voertuig van Touring is het hele gezin en de auto
gedekt tijdens de vakantie. Met een onbeperkte
terugbetaling van medische en repatriëringskosten,
en een vervangwagen tot 15 dagen in Europa.
Meer info op 02 286 31 38 en via
adm.sales@touring.be.

* De personenbijstand wordt gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming
toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. De bijstand aan uw voertuig wordt
uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, FSMA nr.
011210 cA en/of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten
en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon.

02TOU15074_Adv_FamFull_131x186.indd 1
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“Branding voor
kleine (reis)bedrijven”
door Kate Stockman en Isabel Verstraete
Beide dames combineren 2 X 20+ jaren van
ervaring voor o.a. ING - Callebout - Lee Cooper Vincent Sheppard - Bpost bank - Vandemoortele
bakery & Lipids Europe - HDR Antwerp - 3Suisses
Frankrijk en België - Toerisme Vlaanderen jobpunt Vlaanderen - NL Bachvereniging - Eskimo
- Vredescentrum - Xandres - Alpro...
Kate Stockman is een creatieve, intuïtieve denker
and ‘trend forecaster’ die gelooft in cross-disciplinaire oplossingen. Ze ontwikkelde een passie voor
merkpositionering en krachtige through-the-line-communicatie tijdens haar 20 jarige carrière
als creatief en marketing directeur voor de agentschappen Creau International, Addict Creative Lab,
Mutationspotting, Demonstrate en Square Melon.
Kate is gastprofessor van de bachelor Idea &
Innovation MGT in de Erasmus Hogeschool Brussel
(trendwatching & concept creatie). Ze schrijft trend
columns, heeft een internationale blog over contemporary culture en spreekt vaak op trend & marketing
seminaries, workshops & brainstorms.

XVIe VVR congres
Málaga 20-23/11/2015

Isabel Verstraete spendeerde de afgelopen
20 jaar zowel nationaal als internationaal bij grote
reclame bureaus zoals Havas, BBDO & Guillaume
Duval. Daarnaast deed ze ook enkele missies aan
de corporate kant bij bedrijven zoals KPN en Bpost
Bank. Ze lanceerde haar eigen brand consultancy
i-stories in 2011 en werkt sindsdien voor talrijke
bedrijven in binnen- en buitenland in sectoren
gaande van de bankwereld tot de mode industrie.
Ze heeft haar eigen blog en sociale media kanalen
waar ze updates deelt over haar eigen klanten en
relevante informatie over branding, marketing en
communicatie bespreekt en deelt.

www.stockmanverstraete.com

“We willen jou laten winnen via het ‘whole system
thinking’ – misschien kan je het ook ‘lange termijn
strategie’ noemen. We projecteren waar je merk
kan staan en bepalen samen met jou wat je merk
kan doen om je wedstrijd te winnen. Nu maar
vooral in de toekomst.”
“We buigen trends om in strategieën en gebruiken
daarvoor consumenten inzichten om sterke
positioneringen, innovatieve trajecten en communicatie platformen te creëren. We helpen merken
om relevant te zijn, nu en in de toekomst – liefst zo
simpel en effectief mogelijk.”

Inschrijvingsformulier via www.vvr.be

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Hurtigruten

De mooiste zeereizen t
Eigenlijk maakt het niet uit in welk seizoen je met Hurtigruten - op
individuele basis of in groep - een feeërieke en authentieke zeevaart
langs de schitterende Noorse kust maakt, want ieder van de vier
seizoenen zal zelfs de ervaren reiziger met verstomming slaan. Met
Hurtigruten kies je sowieso voor een onvergetelijke vakantie op een
route die oorspronkelijk door post- en vrachtboten werd afgelegd en
waar de jongste jaren 12 bijzonder comfortabele en ruime schepen de
dienst uitmaken voor de duizenden passagiers die voor deze uitzonderlijke cruise kiezen. De middernachtzon of het noorderlicht is in de
prijs begrepen! En als het nog iets meer mag zijn dan boek je maar MS
Fram naar IJsland, Groenland, Spitsbergen of Antarctica.

2015-10320_VVR_MAGAZINE_230_DEF.indd 18

De kust van Noorwegen is eindeloos, maar het land
is ook eindeloos mooi en zowat tien keer groter dan
België. Door het relatief lage inwonersaantal van
zowat 5 miljoen, bedraagt de bevolkingsdichtheid
niet meer dan circa 13 bewoners per vierkante
kilometer en is het koninkrijk Noorwegen – vooralsnog géén lid van de Europese Unie – daarmee,
na IJsland en Kazachstan, het dunst bevolkte land
van Europa. Na onder het juk van de Denen en de
Zweden te hebben moeten functioneren werd de
onafhankelijkheid in 1905 een feit. Het land van
Vikingen, bossen, gletsjers, meren, trollen, sagen,
elfen, mythes, rendieren, wilde landschappen,
fjorden én Peer Gynt is vandaag volgens de VN het
meest ontwikkelde en welvarendste land ter wereld
en dit uiteraard voor een flink stuk door de ontdekking van enorme gas- en olievelden voor de kust.

28/08/15 14:40
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Hurtig ruten is Noors voor snelle route en die snelle
vaart werd in 1893 opgestart in de poging om een
veilige handelsroute tussen Noord- en Zuid-Noorwegen te creëren. In het begin werd enkel tussen
Trondheim en Hammerfest gevaren, later tussen
Bergen en Kirkenes. Hurtigruten speelt vandaag
nog altijd een belangrijke rol door het aandoen
en bevoorraden van moeilijk toegankelijke havens
langsheen de Noorse kustlijn.

12 zalige dagen
Iedere dag van het jaar vertrekt vanuit de onvolprezen Hanzestad Bergen - en dit volgens een
strikt schema - een rood-wit cruiseschip dat de
poolcirkel en Noordkaap voorbij, helemaal naar

2015-10320_VVR_MAGAZINE_230_DEF.indd 19
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n ter wereld
Kirkenes, vlakbij de Russische grens, vaart om
daarna de terugweg naar Bergen aan te vatten.
De tocht duurt 12 dagen (maar er zijn ook kortere
formules), waarbij per enkele reis niet minder dan
34 havens – waarvan er 22 ten noorden van de
poolcirkel liggen - worden aangedaan. Vanuit flink
wat van die behoorlijk pittoreske haventjes wordt
een hele resem interessante excursies aangeboden.
De schepen kunnen het hele jaar door varen omdat
de Golfsroom de wateren ijsvrij houdt. Vanop de
behoorlijke grote cruiseschepen heb je een unieke
kijk op de in velerlei opzichten zeer indrukwekkende
Noorse kust. 
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Tevreden terug thuis
Je kan van aankopen in een supermarkt tevreden
terugkeren, maar van een reis met de Hurtigruten
kom je in ieder geval tevreden terug thuis. De
bootreis langs de langgerekte (2.400 km) Noorse
kust is een adembenemende onderneming, waarbij
je iedere dag opnieuw weggeblazen wordt door de
massale schoonheid van de fjordenkust.
Reeds in vroege tijden werden de Noorse koningen
in Trondheim gekroond. Deze stad telt flink wat
historische bezienswaardigheden en musea en is
zeker het bezoeken waard en dat geldt uiteraard
ook voor de magistrale Nidaros Domkirke of
kathedraal. Het betreft zonder meer het fraaiste
middeleeuwse bouwwerk van Noorwegen.
Naast typische kustplaatsjes waar regelmatig
wordt afgemeerd, bestaat ook de mogelijkheid om
op avontuur te vertrekken op de tot de verbeelding sprekende eilandengroepen zoals Lofoten
(duizenden stokvissen drogen hier op houten
rekken) en Vesterålen die een caleidoscoop van
(dramatische) landschappen om u tegen te zeggen
etaleren. Aangezien de regio een overvloed aan
voedsel biedt, is het de thuisbasis van talloze
vogelsoorten zoals zeearenden en papegaaiduikers.
Een walvissafari is al evenzeer één van de talrijke
niet te missen hoogtepunten van de reis.

Parijs van het noorden
Een bijzondere plaats in de reis is beslist weggelegd
voor Tromsø, sedert het begin van vorige eeuw
door zeelui van divers pluimage omschreven als het
Parijs van het noorden. Het is de meest noordelijk
gelegen universiteitsstad en heeft bijna een
mediterrane sfeer en was vroeger het startpunt van
vele poolexpedities. Dit is nog duidelijk merkbaar in
het beleveniscentrum Polaria waar de vele details
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“De meeste kansen om ijsberen
te zien biedt de groepsreis
rondom Spitsbergen”
Ontspannen op zee
De omvangrijke vloot van Hurtigruten is samengesteld uit schepen van meerdere generaties.
Elk schip heeft derhalve zijn eigen persoonlijke
stijl en een compleet eigen interieur, opgesmukt
met levendige kleuren en dito kunstwerken. De
belangrijke troef die ze absoluut gemeen hebben is
de ongedwongen en ronduit ontspannen sfeer aan
boord, wat zo typisch is voor reizen met deze zalige
cruiseschepen.

REPORTAGE

over de poolgeschiedenis zijn beschreven. En
natuurlijk bezoek je ook de Arctische Ishavskathedraal met wereldberoemde mozaïeken en een
zeer aparte moderne architectuur, symbool voor
ijs, noorderlicht en poolnacht. Voor je bij Tromsø
afmeert is er nog de Lyngenfjord, ongetwijfeld één
van de hoogtepunten van de reis in de lente. Deze
schitterende fjord wordt omgeven door de Lyngen
Alpen die helemaal niet moeten onderdoen voor
hun Zwitserse naamgenoten. Ook de doortocht van
de Trollfjord is op z’n minst spectaculair te noemen.

Verzorgde keuken

Hoe geraak je er?

De rondreispassagiers genieten gewoonlijk van
een inclusief volpension en het mag gezegd dat
de maaltijden prima verzorgd zijn en de kwaliteit
optimaal is. Naast een uitgebreid ontbijtbuffet is
er ’s middags een groot lunchbuffet met warme
en koude gerechten en een fraai aanbod desserts.
Het drie gangendiner zal je ’s avonds al evenmin
ontgoochelen.

Je kan vliegen op Bergen of Kirkenes en daar
aan boord gaan. Je kan bijvoorbeeld ook op Oslo
vliegen en dan naar Bergen reizen met de trein wat
overigens een niet te versmaden gelegenheid is om
nog meer van het prachtige Noorwegen te zien en te
beleven. Je kan ook met je eigen wagen inschepen
en ontschepen waar je het verkiest en daarna
opnieuw aan boord gaan op een ander schip. 
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KBC
Verzekeringen,
altijd een
stapje voor.

Wat u ziet.

Wat wij zien.

Bij KBC Verzekeringen zijn we altijd een stapje voor. We handelen uw schade persoonlijk af,
kennen u door en door en checken of uw risico’s gedekt zijn.

kbc.be/stapjevoor
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Nordic

Wanneer er naar toe?
In de herfst krijg je het spektakel in bruisende
en overweldigende herfstkleuren te zien waarin
bergwanden, bossen en heuvels zich met een flinke
dosis fierheid tooien. In de winter is de jacht op het
magische en mysterieuze noorderlicht open en is
het smullen van een op en top Arctisch landschap,
toegedekt met een immens sneeuwtapijt. In de
lente doet de zon overuren om het diep bevroren
landschap te ontdooien en elke dag neemt het
aantal zonne-uren ietwat toe. Overal ontspringt het
groen en krijgt het landschap zijn kleuren terug.
Zodra de zomer in het land is moet je jezelf bijna
dwingen om bij de middernachtzon toch nog tijdig
onder de wol te kruipen.
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Nordic is de internationale vertegenwoordiger
van Hurtigruten in België en specialist voor
het boeken van Hurtigruten-cruises langs de
Noorse kust.
Maarten Raes (gm Nordic): “Elk jaar bevindt
een deel van ons team zich aan boord van
de Hurtigruten-schepen. Op die manier
volgen wij het Hurtigruten-verhaal op de voet
teneinde de planning voor deze droomreizen
tot in de puntjes te kunnen verzorgen. Wie op
zoek is naar het absolute avontuur kan onder
begeleiding van Dixie Dansercour en mezelf
van 23 augustus tot 9 september 2016 mee
met het expeditieschip Fram naar Noorwegen, Spitsbergen, Groenland en IJsland.
En nog een tweede tip: de meeste kansen
om ijsberen te zien biedt de groepsreis
rondom Spitsbergen.”
Meer info bij Nordic op tel. 052/55.52.54,
info@nordic.be en www.nordic.be
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E EEENN AANNDDEERREE KKIIJJKK O P R E I Z E N
Argentinië- Australië
- Australië- -Belize
Belize - - Bolivië
Bolivië - - Borneo
Borneo -- Botswana
Botswana -- Bhutan
Argentinië
Bhutan -- Cambodja
Cambodja
Canada- Chili
- Chili- China
- China- Costa-Rica
- Costa-Rica- -Ecuador
Ecuador && Galapagos
Galapagos -- Guatemala
Guatemala -- IJsland
Canada
IJsland - -India
India
Indonesië- Japan
- Japan- Laos
- Laos- Madagaskar
- Madagaskar- -Mexico
Mexico -- Mongolië
Mongolië -- Myanmar
Myanmar -- Namibië
Indonesië
Namibië- -Nepal
Nepal
Nicaragua- Nieuw-Zeeland
- Nieuw-Zeeland- Oeganda
- Oeganda- -Oezbekistan
Oezbekistan -- Panama
Panama -- Peru
Nicaragua
Peru -- Sri
Sri Lanka
Lanka- -Taiwan
Taiwan
Tanzania- Thailand
- Thailand- -Tibet
Tibet- - USA
USA - - Vietnam
Vietnam -- Zimbabwe
Zimbabwe -- Zuid-Afrika
Tanzania
Zuid-Afrika -- Zuid-Korea
Zuid-Korea

www.andersdananders.be
www.andersdananders.be
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In Het Laatste Nieuws verscheen op 02/07/2015 een artikel met de titel:

Tour operator
verantwoordelijk
voor de dood van
verdronken elfjarige
Het trieste verhaal speelt zich af in juni 2011.
Een elfjarige jongen uit Henegouwen springt in
het zwembad van een hotel in Mahdia (Tunesië)
om de bril van een vriendje op te vissen. Bij dit
maneuver komt zijn arm echter vast te zitten in
de aanzuigopening van de filterinstallatie. Zijn
moeder en anderen merken dat er iets grondig fout
loopt en springen hem achterna. De jongen wordt
boven gehaald en door een andere toerist aan de
rand van het zwembad gereanimeerd. Hij vertoont
levensgevaarlijke verdrinkingsverschijnselen en
wordt overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder
stelt later dat er geen (of minstens onvoldoende)
reanimatiemateriaal in de ziekenwagen aanwezig is.
Enkele uren na het ongeval overlijdt de jongen in
het ziekenhuis.
In 2013 raakt bekend dat de moeder de reisorganisator voor de rechter sleept en ze voelt zich daarin
gesterkt door de wet van 16/02/94 (reiscontractenwet) die in de tweede paragraaf van artikel 17
stelt dat: De reisorganisator is voor de daden en
nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun
functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen
daden en nalatigheden.
Op 02 juli 2015 meldt de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid van de tour operator dat zij diens
verantwoordelijkheid niet betwist en stemt in met
het betalen van een schadevergoeding waarbij een
bepaald bedrag wordt voorop gesteld. Vermits het
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leven van een kind onbetaalbaar is zal het bedrag
uiteraard nooit voldoende zijn.
Belangrijker dan de discussie over de hoogte van
het bedrag is de vraag of dit een correcte (en
wenselijke) beslissing is. Ik herinner mij levendige
discussies in de reiswereld bij het uitbreken van
een legionella epidemie (veteranenziekte) in Turkije.
Eigenlijk is het onvoldoende of niet ontsmetten
(spoelen met heet water) van de warmwaterleidingen in een hotel ook een fout (minstens
nalatigheid) van een aangestelde. Probleem is dat
een tour operator dit onmogelijk kan controleren.
Een hotel dat aan het begin van het seizoen
brandschoon is, kan bij mismanagement na een
paar maanden smerig zijn. Quid met avontuurlijke
(exploratie) reizen?

UIT DE PRAKTIJK

Is een tour operator
verantwoordelijk voor slecht
functionerend, kapot of
gevaarlijk materiaal in
de hotels die hij aanbiedt?

Ik ben van mening dat men in plaats van de
ongenuanceerde en absolute aansprakelijkheid van
de reisorganisator (het ontwerp van de volgende
EU richtlijn hanteert zelfs het containerbegrip
reisverkoper in dit verband.) men beter terug zou
grijpen naar het aloude begrip goede huisvader. Kan
een reisverkoper aantonen zorgvuldig te hebben
gehandeld, beroep te hebben gedaan op betrouwbare leveranciers met een degelijke reputatie, hulp
en bijstand te hebben verleend enz. Dan moet
minstens een verminderde (gedeeltelijke) aansprakelijkheid kunnen worden vastgesteld. Een ongeval
met zeer zware gevolgen kan soms, jammer genoeg,
in een klein hoekje zitten.
JDM
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Eentje in de rij van je moet maar durven
Klant: “Wij hebben via Sunjets geboekt maar kunnen dit niet afdrukken, kan jij dat voor

Roodharig meisje mag niet
vliegen omdat ze te bleek is

ons afdrukken?”

Bron: The Scottish Daily Record, AD.nl

Collega: “Sorry mevrouw, wij verkopen geen Sunjets dus kunnen niet aan uw boeking.”

Het moest een droomreis naar de Malediven worden,

Klant: “Neenee geen boeking, wij hebben geboekt, maar u moet dat gewoon afdrukken,

maar voor de familie Wain uit Schotland pakte dat

jullie zijn toch een Jetaircenter en dat is toch hetzelfde?”

anders uit. Etihad Airways weigerde de 14-jarige
Grace Wain aan boord van het vliegtuig. De reden: ze
zag er nogal bleek en ziekjes uit.

All inclusive

De familie wilde afgelopen maandag van Manchester

Zonet klanten: “Graag last minute Turkije all inclusive morgen of overmorgen vertrekken

vlucht verliep niet van een leien dakje. Volgens The

voor 2 volwassenen en 1 kind. Waar in Turkije maakt niet uit Budget? 600 euro...”

Scottish Daily Record mocht Grace niet aan boord

Ik: “Per persoon?”

komen omdat ze bleekjes was en tegen haar moeder

Klant: “Ah nee hé (verbaasd gezicht)! Voor ons drie.”

aanleunde.

Blijkbaar had een vriendin iets geboekt voor 500 euro voor twee dus dachten ze dat 100

Haar vader probeerde het personeel nog te over-

euro extra voor het kindje wel redelijk was.

tuigen. “We wonen in Schotland”, aldus Paul Wain.

naar de Malediven vliegen, maar de aanvang van de

“Ze is roodharig en daardoor heeft ze een bleke huid.
Dat is gewoon hoe ze is.” Volgens de vader leunde

Klucht van de dag

Grace alleen maar tegen haar moeder aan omdat ze

Een klant stapt binnen in juni. Had een pakket geboekt van 5 nachten in augustus maar

en stond erop dat de ouders een doktersverklaring

wou graag een nacht annuleren omdat hij naar een begrafenis moest...

regelde. Na enige vertraging en een briefje van de

“Euh...” zei ik, “een begrafenis in augustus?”

dokter waarin stond dat Grace’s dokter geen reden

Toen ik hem sprak over annuleringskosten, was die begrafenis ineens niet meer zo belang-

inzag waarom de tiener niet zou kunnen vliegen, kon

rijk. Toch altijd goed geprobeerd hé... en wij hebben weer eens goed kunnen lachen!

het gezin eindelijk boarden.

moe was. De staf geloofde het verhaal niet helemaal

Etihad verklaart dat het personeel absoluut geen

VOOR U GELEZEN

discriminerende intenties had, maar zich zorgen
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Praktisch vraagje

maakte om de gezondheid van de jonge Grace. “Het

Klant heeft een ‘verblijfstitelkaart’ met Belgische rijks-

een officiele verklaring. “Onze medewerkers hebben

registernummer. Heeft ook Belgisch rijbewijs. Had

er een dokter bijgehaald. Nadat ze werd onderzocht

beide mee om te reizen naar Athene. Is wetenschap-

stond de arts erop dat de familie een officiële dokters-

pelijk journalist die op congres ging in Griekenland

verklaring moest regelen voordat ze konden vliegen.”

ging ten slotte om een lange vlucht”, is te lezen in

en zegt hier veel mee te reizen binnen Europa.
Heen met Swiss via Zurich op Athene geen probleem,
terug met Lufthansa (operated by Aegean) via Frankfurt weigert de supervisor in Thessaloniki hem om
in te checken.
Heeft na lange discussie met andere nog welwil-

Passagier klaagt vliegmaatschappij aan omwille van ‘te dikke
passagier’ naast hem

lende collega’s van Lufthansa en een behulpzame

Etihad, de luchtvaartmaatschappij die gevestigd is

luchthavenpolitie die zijn identiteit bevestigde nog

in Abu Dhabi, wordt door een mannelijke passagier

steeds een ‘nee’ gekregen van de supervisor en was

voor de rechter gesleept. De man beweert namelijk

uiteindelijk genoodzaakt om een vlucht met Ryanair

dat hij een rugletsel heeft opgelopen nadat hij op

naar huis te boeken.

een vlucht van Dubai naar Sydney naast een passa-

Heeft hierdoor dus een nieuw ticket moeten betalen

gier met overgewicht moest plaatsnemen. Dat meldt

en ook zijn hotelnacht in Brussel niet gebruikt (had

CNN donderdag.

late aankomst) omdat hij nu op Charleroi vloog ipv

Passagier James Bassos zei aan CNN dat hij zich in

van Brussel.

allerlei bochten moest wringen om contact met zijn

Wat voor rechten heeft die klant eigenlijk?

zwaarlijvige buurman te vermijden. Alsof dat nog niet

Noch een ‘verblijfstitel’ (hoewel het hetzelfde formaat

erg genoeg was, was zijn medepassagier ook nog eens

heeft als een gewone ID kaart) noch een rijbewijs

regelmatig aan het hoesten en aan het spuwen in zijn

zijn identiteitsdocumenten. En ja... ook binnen

richting. Na meermaals te klagen bij het cabineperso-

Shengen moet iedereen beschikken over een geldig

neel mocht Bassos uiteindelijk plaatsnemen op een

identiteitsdocument om zich naar het buitenland

zitje die voor het bemanningspersoneel voorbehouden

te begeven. De man heeft op zijn vorige reizen

is. Maar dat bleek ook niet zo comfortabel te zijn.

binnen Europa gewoon geluk gehad (of is misschien

Door de ongemakkelijke positie op de lange vlucht naar

gewoonweg niet gecontroleerd geweest).

Sydney zou Bassos een rugletsel hebben opgelopen.
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Beste van afgelopen week

Horror bij Airbnb Bron: New York Times & Het Laatste Nieuws

Klant: “Ok, dan gaan we 3 dagen naar Disneyland

NY op 4 juli. In de vooravond ontvangt Micaela Giles enkele gsm berichten van haar 19-jarige zoon

Paris. En wat kost de vlucht er naartoe?”

Jacob die bleek opgesloten te zitten in Madrid in het appartement dat hij via Airbnb gevonden had.

Reisagent: “Met het vliegtuig? Naar Disneyland

Jacob had met zijn ‘gastvrouw’ afgesproken aan een metrostation bij haar in de buurt. Toen ze

Parijs?”

haar appartement binnenstapten, werd hij meteen opgesloten. Ze probeerde hem herhaalde-

Klant: “Ja, het is toch een reis met JetAIR??”

lijk te kussen en verlangde duidelijk van hem enkele seksuele ‘gunsten’, maar hij verzette zich.

-

Als hij wilde voorkomen dat hij zonder spullen op straat moest slapen, diende hij zijn broek uit

Ik heb lang op de luchthaven gewerkt voor (het

te trekken. Om de druk op de jongeman wat te verhogen, rammelde ze met enkele messen in

toenmalige) Sunsnacks en op het shuttlebusje naar

haar keukenlade. Jacob smeekte zijn moeder om hulp.

het vliegtuig zei een man tegen zijn vrouw: “Ik dacht

Micaela contacteerde meteen Airbnb, maar de werknemers weigerden haar het logeeradres

dat we met het vliegtuig gingen ipv met de bus!”

te geven. Ze moest het stellen met een telefoonnummer van de Madrileense politie, maar
verder dan een bandje kwam ze niet. Toen ze daarna opnieuw Airbnb trachtte te contacteren,
botste ze op de voicemail. Vooraleer zijn moeder goed en wel besefte dat Airbnb haar geen

Een mooi verhaal

conctactgegevens zou verschaffen en ze het adres dus via Jacob moest te weten komen, had

Bij de TO komt een berichtje van zijn Griekse

Uiteindelijk maakte Jacob haar wijs dat hij afgesproken had met vrienden en dat die wisten

DMC: een hotelier vond een gouden ring aan het

waar hij verbleef. Als ze hem bleef vasthouden, zouden ze hem komen opzoeken of zelfs de

zwembad met een voornaam er in gegraveerd -

politie bellen. Hij joeg zijn ‘gastvrouw’ (die als man geboren werd maar nu als vrouw door het

of deze niet van hun klanten kon zijn. TO belt de

leven gaat), zodanig de stuipen op het lijf dat ze hem liet gaan, mét bagage. Hij keerde terug

RA die op zijn beurt contact opneemt met zijn

naar huis en is nu in traumatherapie. De ‘gastvrouw’ ontkent de beschuldigingen. Volgens

klant. Het blijkt inderdaad de trouwring te zijn van

haar was er instemming van beide partijen en is Jacob transfoob.

de klanten. Ze waren trouwens ook de knuffel van

Volgens de journalist (Lieber - New York Times) en volgens ons is volgende vraag cruciaal:

een van de kindjes kwijt... Ondertussen werd ook

hoeveel verantwoordelijkheid wil Airbnb nemen om de veiligheid van zijn klanten te garanderen?

die gevonden!

In plaats van iemand te sturen om te verzekeren dat Jacob Lopez niet in gevaar was, liet Airbnb

De hotelier heeft alles terug naar de klanten

de moeder zitten met het probleem. “Diensten als Airbnb en Uber worden pioniers van de

gestuurd! Een staaltje van Griekse gastvrijheid en

deeleconomie genoemd, maar wat ze ook delen is een risico”, schrijft Lieber. “Logica en fatsoen

eerlijkheid!

zouden toch veronderstellen dat Airbnb je zou helpen als je je in gevaar bevindt.”

Ad_Hoogvlieger.indd 1
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de ‘gastvrouw’ de toegang tot het internet afgesneden.
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Deel XXXV

De Droomverkopers
Deel I tot XXXIV van deze geschiedenis van de
reiswereld zijn verschenen in de nummers 184 tot
188, 193 tot 198, 203 tot 205, 207 tot 209; 211
tot 218 en 220 tot 229. In het nummer 200/201
werden de voornaamste gebeurtenissen tot 2010
binnen de VVR, inzonderheid in verband met de
bestuurders, opgenomen.

1997, 27 februari, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: (5595Almag Travel bvba, Gent – (5411) Lipsius Reizen
n.v., Overijse – (2299) Marlene Reizen, Lichtaart
– (5587) Travel Unlimited bvba, Kortrijk – (5619)
Vailiez n.v., Gent en als geassocieerd lid: Toerstiek.

(2325) *Linda’s Travel Shop, Heist-Goor is de
eenmanszaak van Linda Meerschaut (°1956, ex
Luxetour-Vermeulen 1988-1997). Eén van de
betere reisbureaus van de streek met een sterke
lokale verankering.

1997, maart, Uniglobe

Toerisme Vlaanderen deelde tevens mee dat
volgende reisbureaus hun activiteiten hadden
stopgezet: (2317) Global Destinaitons bvba,
Antwerpen – (1957) Wens Travel bvba, Tervuren –
(2033) Zeebrugge Transprot n.v., Brugge.

Ludwig Genie (Genius Travel, Leuven) en Stephen
Gillet nemen de Uniglobe licentie van Jean Helft over.

1997, april, Luchtvaart

1997, 25 maart, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen
toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt
VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.
(2329) Holiday and Travel Services HATS, Gent
was de eenmanszaak van Jean Hubene (°1961, ex
Sunair 1989-1994) die voorheen met een bvba, die
dezelfde naam droeg, al was veroordeeld wegens
illegale verkoop en verboden kortings-praktijken.
Ondanks ongunstig advies van het technisch comité
werd de vergunning toch door Toerisme Vlaanderen
verleend. Het feit dat Hubene de zoon was van een
bekende Gentse advocaat met goede politieke
connecties, zal daar wel niet vreemd aan geweest
zijn. Zij werd ingetrokken in juli 1999 wegens
gebrek aan verzekering financieel onvermogen
maar later terug toegekend. De vergunning werd
waarschijnlijk in 2001 ingeleverd.
(5701) Kale bvba, Gent werd opgericht op 21
februari 1997 door Gokcedag Kudret (°1941, ex
Turqoise Travel) en Mehmet Cal. Ondanks negatief
advies van het technisch comité werd de vergunning
toch verleend maar eind 1999 ingeleverd. De
vennootschap was, met duistere activiteiten actief
tot 11 januari 2004 toen zij werd failliet verklaard.
In november 1998 werden de aandelen van Kudret
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overgenomen door Zeki Pamut (°Yamuk 1970)
en op 23 december 1999 namen de Bulgaren
Fikri Youssein (°1962) en Severin Iliev (°1965) de
meerderheid.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair start goedkope vluchten vanuit Charleroi. De commissie voor
reisagenten wordt van 9 naar 7,5 % teruggebracht.

1997, april, Purperen Kemel
Deze award voor de stomste stoot in de reisbureausector van het voorbije jaar, wordt toegekend aan
Danny Vanderstraeten (toen Prima Tours) en Luc
Daels (toen D & D Reizen) wegens hun rol bij de
alternatieve reisbureauvereniging van de FBAA (later
Vlara geheten).

1997, 24 april, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: (2309,
5861) EM Reizen, Ekeren – (1595) Kontiki Travel,
Gent – (3577) Pajot Tours, Lennik – (5695, 6147)
Parmentier Reizen, Izegem – (1731) Prima Tours,
Hasselt – (5683) The Travel Factory, Mechelen en
als geassocieerde leden: Terre d’Afrique en de
Duitse Dienst voor Toerisme.

1997, 29 april, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen
toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt
VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.
(5705) (*) D Tours (2014: Travel Experience
bvba), Grobbendonk werd gesticht als eenmanszaak door Dave De Backer (°1972, ex De Keyzer

28/08/15 14:40
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Thornton, ex Paradiso) en op 13 juni 1997 omgevormd tot bvba.
Aanvankelijk diende De Backer zich aan als een
veelbelovend reisagent maar stelde zowel de VVR
als zijn collega’s teleur door zijn ondeontologische
verkooppraktijken. Dit leidde tot zijn ontslag bij de
VVR in 1999 en verschillende procedures waaruit
het onaanvaardbaar gedrag van betrokkene steeds
opnieuw bleek. Zowel in zijn reisbureau als in
verbonden vennootschappen veegde De Backer de
vloer aan met alle rechtsregels. Dit leidde ondermeer tot het faillissement van zijn luchthavenvervoerbedrijf (Suntrans) in 2010 en tot de in beslagname van zijn Porsche, wegens het niet betalen van
gerechtskosten en dwangsommen. Desondanks
blijft het bedrijf, dat in de loop der jaren verschillende verkooppunten opende, bestaan.

29

1943, ex Transamerica 1987-1997) en Roger
Gernaey (°Vinderhoute 1948). Deze uitermate
professionele en correcte reisagenten hebben
gedurende bijna 20 jaar, zonder enig probleem met
leveranciers en klanten hun zaak gerund. Zij stopten
in schoonheid op 31 december 2014.
Toerisme Vlaanderen deelde tevens mee dat (5223)
Baert & Waasland n.v., Sint Niklaas haar activiteiten stopt:

1997, mei, VVR
Jetair, Sunsnacks en All Air nemen ontslag als lid bij
de VVR in een poging om de creatie van een nieuw,
aan het Garantiefonds concurrerend, verzekeringssysteem te verhinderen.

(5707) *Falcon Travel n.v, Mechelen werd
opgericht in november 1994 onder de naam ACI
n.v. door Philippe Bonne (°1956, ex Travotel 19911992, ex Space Travel 1992-1995, belast met
het dagelijks bestuur vanaf februari 2000). Falcon
Travel was oorspronkelijk een merk van Cargus
Travel maar in 1997 verwierf ACI n.v. de naam en
het handelsfonds, vroeg een eigen vergunning aan.
en traden Marc van Nieuwenhove en August de
Coux (°1954) toe als aandeelhouders/bestuurders.
Deze laatste werd belast met het dagelijks bestuur
maar bleef eigenlijk actief bij Cargus Travel (dat later
dubieus failliet ging). Men was gespecialiseerd in
verhuur van vakantiewoningen maar in maart 1998
doken er al financiële problemen op, die zich steeds
opnieuw herhaalden en leidden tot de intrekking
van de vergunning in september 2001 en het
faillissement op 11 februari 2002.
(5711) *Leomarpat-Romantic Holidays cvba,
Borgerhout werd in januari 1995 gesticht door
Marc Schol, Leo en Patricia Somers (°1962, ex
Ictam 1984-1990, ex Sun Reizen 1992-1993, ex
Asian Travel 1993-1994). Deze laatste werd belast
met het dagelijks bestuur. Het bedrijf werd op 15
november 2001 failliet verklaard;
(5703) *Ygra Travel n.v. Lovendegem werd op 14
maart 1997 gesticht door Yolande Aelvoet (°Ronse
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Reisbureaus Vlaanderen (thans Vlara) stellen Danny
Vanderstraeten en Piet Vintevogel aan, respectievelijk tot voorzitter en secretaris. Danny Vanderstraten
was ambitieuze, kleurloze en manipuleerbare figuur
die na de verkoop van zijn bedrijf (Primatours)
uit de sector verdween. Piet Vintevogel was en is
een bekwame, toegewijde medewerker, die door
omstandigheden in het ‘verkeerde kamp’ is terecht
gekomen. (zie kaderstukje pag 30)

1997, mei, Luchtvaart
De Ierse low cost carrier, Ryanair opent haar verbinding Charleroi (Brussels South)-Dublin en vormt een
nieuwe bedreiging voor Sabena.

1997, mei, Luchtvaart
Lufthansa lanceert de Star Alliance. Deze allianties
die doorgaans gecontroleerd worden door één
of meerdere zeer grote luchtvaartmaatschappijen
zullen later een bepalende, monopolistische, rol
spelen in de luchtvaart en zullen de macht van de
IATA s aantasten.

1997, mei, Federatie
Luc Glorieux (BAAV-FBAA) wordt voorzitter van
de Belgische Federation Industrie Touristique/
Federatie Toeristische Industrie (FIT-FTI) in opvolging van Frank Beuselinck van Touring. Hij zal ze
omvormen van een de facto onbestaande Federatie

REISWERELD

1997, mei, Reisbureaus Vlaanderen
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van reisbureauverenigingen tot een even onbetekenende groepering die verondersteld wordt de
belangen van het (Belgisch) toerisme te behartigen.
Door zijn goede contacten met de politiek slaagt hij
er wel in gehoor te vinden, zonder echter resultaten
te boeken.

1997, 6 mei, Media
Het Laatste Nieuws brengt een sensatie-artikel
met als titel: Dood dreigt in het Paradijs. Het ging
om enkele gevallen van hersenvliesontsteking in
de Dominicaanse Republiek. Bart Brackx reageert,
samen met de VVR, terecht, furieus. Het is een
schoolvoorbeeld van, hoe onverantwoordelijke
journalisten en hoofdredacteurs, bewust of niet;
grote schade kunnen berokkenen aan een sector.

1997, 20 mei, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen
toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt
VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.
(5713) *Hofman Travel Service, bvba, Gent (2002:
Bilzen 2004) werd in november 1995 gesticht door
Gerrit Hofman (°1957, ex Sunair 1990-1995) maar
verkreeg, na enkele mislukte pogingen, maar in mei
1997 een vergunning. De vergunning werd op 31
december 2004 ingeleverd en de vennootschap
werd vereffend in april 2014.
(2757, 1757) Panda Travel bvba, Lier werd
gesticht in mei 1996 door Maria Van Dijck en
Herwig Van Tongerlo (°1938) en verwierf meteen
het handelsfonds en het vergunningsnummer van
Panda Reizen in Deurne. Snel kwam Panda Travel,
dat nu weer Lierke Plezierke heette, in moeilijkheden die leidden tot intrekking van de vergunning
in mei 1998. Ondanks deze intrekking en het
gebrek aan een verzekering financieel onvermogen,
boerde Van Tongerlo, met medewerking van de
grote touroperators en enkele onbaatzuchtige
collega’s, rustig verder? Het faillissement werd op
17 januari 2000 uitgesproken.
Toerisme Vlaanderen deelde tevens mee dat
volgende reisbureaus zijn gestopt: (5457) Sun Snow
Club Mortsel.
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Piet Vintevogel (°Kortrijk 9 april 1970)

2015-10320_VVR_MAGAZINE_230_DEF.indd 30

heb ik leren kennen als één van mijn betere
studenten bachelor toerisme in het Hiepso
(thans Howest) in Kortrijk. Na een korte
passage bij Touring Club Reizen in Kortrijk
en het Meli Park belandde hij eerst bij de
FBAA (1993-2000), later bij de BAAV (20002007) maar in feite werkte hij voornamelijk
voor Luc Glorieux in deze laatste zijn
strijd tegen de VVR. Vintevogel’s houding
was echter altijd correct en ondanks zijn
goede dossierkennis liet hij zich toch soms
inpakken, vooral door zijn eigen werkgever.

(1005) *Succestours bvba, Mechelen (1993:
Vilvoorde) werd gesticht op 26 november 1969 als
opvolger van de eenmanszaak van Gerard Duerinckx
(1918-1997) die al op het einde van de jaren
veertig van de vorige eeuw actief was. Gedurende
vele jaren was het een van de toonaangevende
Vlaamse autocartouroperators, maar enerzijds de
gewijzigde marktomstandigheden en anderzijds
de onbekwaamheid van zoon Jean (1945-2000)
leidden er toe dat het bedrijf in 1993 werd verkocht
aan Europabus die het op 22 januari 1997 volledig
opslorpte.

Hij was van 1996 tot 2006 ‘secretaris-generaal’ en tevens de enige parttime medewerker van de Federatie van de Toeristische
Industrie en vervulde op deze wijze tal van
(onbetaalde) mandaten in de reisindustrie.
Na een conflict met Glorieux verliet hij
in 2007 de FBAA/BAAV om kaderlid te
worden bij Sylvae Tours. Sedert 2013 is hij
medewerker van Covast, een platform voor
vastgoed, waar Jan Jassogne (CIB) voorzitter
is. Piet woont in Oostkamp.
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DE HOOGVLIEGER 230

Klaar voor een betere toekomst ?
Wij stappen mee in UW verhaal…

Als onafhankelijk reisbureau
biedt u gepersonaliseerde én
persoonlijke service.
U komt naar buiten met
uw specialisaties en interesses.
Mensen kennen u als een
vakbekwame reisadviseur.
En toch mist u soms iets.

Een eigen verhaal …

Ook zin in een betere toekomst?

U bent onafhankelijk en dat biedt veel
voordelen. Uw klanten krijgen nét dat wat ze
willen. Maatwerk.
Maar, wie onafhankelijk is moet ook keuzes
maken. En dan ziet u vaak door de bomen
het bos niet meer.

Word dan snel lid van Travelcoop, de echte

… dat samen wordt geschreven

Meer info?

Travelcoop combineert nu net de voordelen
van onafhankelijkheid met de slagkracht
van een grotere organisatie. We bieden het
beste van 2 werelden. Uw onafhankelijkheid
bewaren en toch te genieten van een
sterkere onderhandelingskracht, van een
groter aanbod, van meer informatie en van
scherpere prijzen.

Bel vandaag nog: 0473/910 757
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en hechte coöperatieve vereniging van
onafhankelijke reisadviseurs. Doe het nu en
geniet meteen van een pak voordelen en de
ervaring vanuit het samenwerkingsverband.

TRAVELCOOP
E E N R E I S O P U W M A AT
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SMILE!
Onze internationale keuken is al meermaals bekroond.
Niemand kan eraan weerstaan.

brusselsairlines.com
of je reisagentschap.
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WE GO
THE EXTRA
SMILE.
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