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Groepsreizen maar 
dan helemaal anders

Argentinië · Australië · Belize
Bhutan · Bolivië · Cambodja
Canada · Chili · China
Colombia · Costa Rica · Ecuador
Guatemala · Ijsland · India
Indonesië · Iran · Japan · Kirgizië
Laos · Madagaskar · Maleisië
Mongolië · Myanmar · Namibië
Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland
Oeganda · Panama · Peru
Singapore · Sri Lanka · Tanzania
Thailand · USA · Vietnam
Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea

www.andersdananders.be

http://www.andersdananders.be/


Koen van den Bosch | Gedelegeerd bestuurder

@ VVReisbureaus

VerenigingVlaamseReisbureaus

www.vvr.be

E
D

IT
O

R
IA

A
L

DE HOOGVLIEGER 242 5

Spanje is en blijft, na Frankrijk, een van de favoriete 
reisbestemmingen van onze klanten en vakantie is 
en blijft onze spreekwoordelijke “bread and butter”. 

Ook omdat Salamanca in het hart van Castilla Leon 
een unieke universiteitsstad is en garant staat voor 
een smeltkroes aan internationale aanwezigheid, 
zowel aan studenten als aan toeristen, al horen 
deze laatsten deze naam niet echt graag. Ze zien 
zich liever als gasten of bezoekers. 

Wanneer je dan op een gezellig terras van een 
wijn- en tapabar met hen aan de praat geraakt 
merk je al snel dat heel wat onder hen naar deze 
culturele parel gekomen zijn op aanraden van, 
jawel, hun reisagent. Neen, ik had dit zeker niet 
verwacht, want wanneer ik de media moet geloven 
zit iedereen aan de klassieke costa’s en nemen 
bestemmingen als Turkije en Tunesië hun plaats 
weer in, in de rangorde van favoriete bestem-
mingen. Toch zien deze mensen dit anders.  
Ze zochten meerwaarde voor hun vakantie. Cultuur, 
culinair ontdekken, tijd om intens samen te zijn 
met de familie, andere zaken te beleven en andere 
mensen leren kennen. 

Ze hadden het internet afgezocht en hadden heel 
wat opties, echter, hun reisagent (in het Leuvense) 
had hen deze suggestie gedaan, werkte voor hun 
een route uit die ze zelf op een aangenaam tempo 
met de wagen konden afleggen. Hij reserveerde 
voor hen in Spanje een mix van Paradores en Casa 
Rurales en in Frankrijk, om de rit te breken, een mix 
tussen Logies de France en Chambre d’hotes. Hij 
gaf hen heel wat tips mee om zaken te bezoeken. 
“Leuke restaurants, bars, bezienswaardigheden, 
maar ook activiteiten voor de kinderen zoals een 
aangepast touwenparcours (Parque de Aventura in 
Hoyos del Espino) en een bezoek aan een natuur-
lijk zwembad (La Laguna in dezelfde regio) waar ze 
zich, bij afwezigheid van de zee, helemaal konden 
uitleven. De reisagent in kwestie gaf zelfs enkele 
suggesties op vlak van aan te raden boeken en 
literatuur mee. Hij suggereerde enkele nuttige 
websites – want je ziet door de bomen vaak het 

bos niet meer op het web -, gaf tips en tricks mee 
voor reizen met kinderen, assisteerde ons voor 
de nodige vignetten, kortom, stond ons bij in de 
volledige voorbereiding van de reis. Dit was niet 
zomaar een goede verkoper, dit was echt vakwerk, 
iemand met passie, een specialist, gaf Peter aan.

Deze ontmoeting tijdens mijn eigen vakantie 
bevestigde nogmaals mijn stelling dat een goede 
reisagent effectief meerwaarde biedt en zorgt voor 
gemoedsrust. Deze reisagent heeft er een trouwe 
klant bij. 

In deze Hoogvlieger delen we dan ook graag 
de beleidsnota die goedgekeurd werd door de 
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. 
Ondertussen werd ze ook verder onderbouwd met 
de feedback die we mochten ontvangen uit onze 
bevraging. Met meer dan 100 antwoorden op  
600 leden mag deze echt als representatief 
beschouwd worden en daar bedanken we jullie 
graag voor. We zijn dan ook gestart met het conse-
quent omzetten van dit plan in heldere actiepunten 
en deze zijn we nu ook concreet aan het omzetten.

Binnen de eerste pijler die focust op onze interne 
werking en ledenwerking hebben we onze eerste 
regionale meetings – in Antwerpen en Hasselt - 
achter de rug. De feedback was goed, de reacties 
op de weergave en de foto’s ervan in onze E-Vram 
zeer enthousiast en onze derde meeting staat 
ondertussen reeds op de agenda. 
In de pijler van VVR als incubator zijn er onder-
tussen twee projecten lopende: Project #DIGIT 
dat door HOWEST wordt geleid en waarvan je 
een eerste weerslag mag lezen in dit nummer 
en starten we met “Een Lerend Netwerk voor 
Reisagenten” een tweede project in samenwerking 
met het WES.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken 
om jullie om input en feedback te vragen. De 
Hoogvlieger, E-Vram enz… zijn er voor jullie, maar 
zijn ook van jullie. Feedback en werkbare ideeën 
zijn dan ook meer dan welkom.

“ Plaza Mayor, Salamanca, Spanje, 
geen betere plaats om een eerste 
editoriaal te schrijven.”

http://www.vvr.be/


Beleidsnota
6

Als sector worden wij voortdurend uitgedaagd 
op vlak van reisgedrag, reisbestemmingen en 
reislogistiek. De recente gebeurtenissen in 
zowel het binnenland (lock-down in Brussel 
en de situatie na 22 maart) als het buitenland 
(Parijs, Nice, Berlijn, Istanbul, Stockholm, 
Manchester, London, enz…) beïnvloeden in 
belangrijke mate de manier waarop de klant 
van vandaag zijn reis voorbereid en finaal 
boekt. 

Bovendien zorgt de politiek ook niet 
meteen voor stabiliteit en laten ze het vaak 
afweten wanneer belangrijke beslissingen 
dienen genomen te worden. Men neemt 
geen beslissingen, men neemt ze te laat 
of laat zich sterk beïnvloeden door grote 
drukkingsgroepen. (De nieuwe Europese 
Richtlijn betreffende de Pakketreizen is hier 
een bijzonder mooi voorbeeld van.)

Nieuwe spelers (disruptors) komen op de markt 
en het wordt steeds moeilijker om de situatie 
van de reisbemiddelaar en reisorganisator 
helder te krijgen. Wie zit er achter deze nieuwe 
organisaties? Wie is er verantwoordelijke indien 
er iets misloopt? 

Vaak ontstaan deze initiatieven in incubators 

en werken zij volgens het trial & error 
principe. Zij bevinden zich dan ook vaak in 
een schemerzone en laat ook hier weer het 
wetgevend kader op zich wachten wat op dat 
ogenblik ook reeel de markt ontregelt. Het 
level playingfield is dan zoek.

Door deze nieuwe spelers, maar eveneens 
door nieuwe ontwikkelingen ontstaan er 
ook nieuwe kansen. Denken wij maar aan 
het feit dat de roaming binnen Europa is 
weggevallen waardoor er ook op dit vlak 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Denken 
we maar aan de ontwikkeling van bijv. Apps die 
nu makkelijker gebruikt zullen kunnen worden.

Wij willen jullie dan ook verder stimuleren 
om nog meer te professionaliseren, jullie 
begeleiden en informeren rond de nieuwe 
kaders, wetten, decreten die op ons afkomen 
(vanuit de EU en andere niveaus). Wij moeten 
verder innoveren. 

Gezien de context dienen wij dit ook steeds 
meer te doen vanuit een samenwerking met 
andere verenigingen. Net zoals wij aanraden 
om samen te werken waar mogelijk moeten 
wij dit ook doen, niet enkel om het voorbeeld 
te stellen, maar vooral om de impact en het 
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gewicht naar derden toe en het beleid in het 
bijzonder te verhogen.

Als moderne vereniging zullen wij op bepaalde 
vlakken moeten afstoffen en verfrissen. Wij 
zullen dit moeten doen met respect voor 
het reeds gerealiseerde. Wij zullen kritisch 
naar alle processen moeten kijken en helder 
moeten maken waar wij wel of niet op inzetten. 
Op deze manier zullen wij er in moeten slagen 
om een absolute meerwaarde te creëren voor 
jullie, onze leden.

Het zal eveneens gaan om keuzes te maken. 
Wij zullen moeten kiezen om bepaalde zaken 
wel te doen en andere mogelijk niet meer of 
anders te doen. Wat goed is zullen wij nog 
verder versterken en de minder sterke zaken 
zullen wij aanpakken. De basis hiervoor moet 
zonder twijfel het algemene belang van al onze 
leden zijn, zowel de reisbemiddelaar als de 
reisorganisator. De input vanuit deze leden en 
een gedegen draagvlak voor de actiepunten 
is dan ook een must. De eerste reacties op 
de enquête die we recent uitzonden zullen 
hier zeker toe bijdragen. Het geheel gaat 
uit van onze eigen sterkte en is niet gebaat 
bij negativisme en afschuiven naar andere 
actoren. 

WERKEN OP BASIS VAN VIER PIJLERS

1. Eigen Werking, Interne Structuur, 
Ledenwerking en Betrokkenheid 
Vanuit een helder organogram met 
bijhorende functieomschrijvingen en 
verantwoordelijkheden wordt nu actief werk 
gemaakt van het opzetten en uittekenen van 
alle bestaande procedures zodat we deze 
kunnen evalueren en optimaliseren.
We werken vandaag ook actief aan 
een grondig plan van aanpak zodat we 
de bestaande documentatie op een 
gestructureerde manier verder kunnen 
digitaliseren.
VVR dient daarbuiten een stuk de waakhond 
te blijven. Dit heeft niets te maken met het 
proberen uitsluiten van potentiële leden of 

weren van nieuwkomers. Deze moeten uiteraard 
verwelkomd en ondersteund worden. Echter, 
het is belangrijk dat VVR erover waakt dat de 
reputatie van de leden en bij uitbreiding de 
georganiseerde reissector gevrijwaard blijft. Het 
is eveneens kritisch dat er in het belang van 
onze leden een level playingfield blijft bestaan.
Reisbemiddelaars, reisorganisatoren en 
nieuwkomers dragen bij voorkeur de 
vereniging. Jullie input en bijdrage aan het 
geheel op basis van jullie competenties is 
bijzonder belangrijk. De uitkomst van de 
enquête, die zowel kwantitatief als kwalitatief 
is, zal mee de orde van de actiepunten 
bepalen. Uiteraard worden ze ook afgetoetst 
op basis van haalbaarheid, kost, tijdsbestek en 
een degelijke dosis gezond verstand.
Ook voor de toegetreden leden willen we 
meer waarde kunnen bieden. Ook hier is een 
grotere betrokkenheid gewenst. Dit pakket aan 
mogelijke diensten, studies enz… moet hen 
een gedegen return bezorgen.

2. Professionaliseren, Informeren, 
Adviseren en Communiceren
De adviesfunctie waarvoor VVR vandaag 
gekend staat moeten we verder versterken en 
moderniseren. 
Een communicatieplan met een kapstok-
kenkalender is ondertussen de nieuwe basis 
om onze communicatie te stroomlijnen en 
relevanter te maken.
Less is hier soms more. Zo hebben we reeds 
besloten om de E-vram tweewekelijks door 
te zenden. De inhoud wordt bepaald op basis 
van de meerwaarde voor jullie als leden en 
wordt geëvalueerd door een redactiecomité. 
Alle inbreng is hier steeds welkom. Een aantal 
dossiers vragen een specifieke opvolging. Ze 
worden door Europa opgelegd en moeten 
in 2018 omgezet worden naar Nationale 
Wetgeving:
- Pakketrichtlijn (zie ook Hoogvlieger 239/240)
- Wet op de Privacy (ook reeds in de laatste 

E-Vrams)
- PNR Richtlijn 
- EU2020 normen met betrekking tot 
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“ Het verder professionaliseren 
van onze sector blijft voor 
VVR een absolute must.”
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VVR is vandaag reeds erkend door Cevora, 
Syntra en de KMO Portefeuille. Het verder 
professionaliseren van onze sector blijft dan 
ook een absolute must. Niet enkel voor nieuwe 
starters binnen onze business.  
Ook voor de bestaande leden en de 
verschillende teams en medewerkers blijft  
een constante bijscholing en training een must. 
Het handelt niet enkel om productkennis, 
maar eveneens om een efficiënt werken met 
de verschillende office-tools, een gedegen 
financieel beheer en cash-management,  
het introduceren van CRM-systemen en deze 
up-to-date houden, enz…
Een degelijke kennis van verschillende 
systemen zal niet enkel zorgen voor efficiënter 
en accurater werken, het zal er ook voor 
zorgen dat klanten, offertes en de bijkomende 
verkoop beter opgevolgd worden. Dit zal leiden 
tot een grotere schare trouwe klanten, een 
hogere omzet en bij een goed beleid eveneens 
een betere marge. Er komt zo ook tijd vrij om 
te innoveren.
We bestuderen de optie om op basis van 
Mystery Shopping een heldere kijk te 
krijgen op de behoeftes. Deze kan opgezet 
worden door de VVR zelf maar kan eveneens 
in samenwerking met partners die hier ook 
interesse in hebben. Op deze manier kunnen 
we jullie zeer doelgericht adviseren over 
nuttige opleidingen evenals suggesties tot 
verbetering van jullie diensten.

3. Inspireren, Stimuleren en Innoveren
Op basis van colleges, informatieavonden, 
regionale meetings en uiteraard een degelijk 
congres dat door de leden als een “must 
attend” gezien wordt willen we jou positief 
stimuleren. De inhoud van deze momenten zal 
inspirerend en praktisch dienen te zijn zodat je 
hier als deelnemer meteen iets van mee naar 
huis kan nemen en in de vorm van een quick 
win meteen kan toepassen.
Deze momenten kunnen uiteraard in 
samenwerking met partners en geassocieerde 
leden opgezet worden.
Concrete voorbeelden hiervan zijn de 
nieuwe Reispakket- en Gekoppelde 
Reisarrangementenwet (RP&GRW) evenals 
de nieuwe Privacy Wetgeving. Het is nuttig 
om deze grondig en helder te duiden naar 
jullie leden toe, echter, het is belangrijk 
om eveneens een partner te vinden die 
meteen kan aangeven hoe je dit best 
praktisch aanpakt en handleidingen evenals 
stappenplannen ter beschikking te stellen. 

Pay By Mail is een mooi voorbeeld van 
innoverend werken. Het feit dat de roaming 
is weggevallen in Europa brengt weer nieuwe 
opportuniteiten. Door mogelijke samenwerking 
met externe partners kunnen we samen met 
de leden nieuwe initiatieven ontwikkelen die 
beantwoorden aan de vraag en noden van 
de klant van vandaag. Een app waarbij het 
reiskantoor bijvoorbeeld vlot met de klant kan 
communiceren om bijvoorbeeld tips & trics te 
delen maar eveneens aan upsell doen bestaat 
reeds en kan mogelijk snel gepersonaliseerd 
worden.
Dit kan niet enkel op het vlak van nieuwe 
apps en ontwikkelingen, ook op het vlak van 
services. 
VVR zou bijvoorbeeld op basis van een 
testcase met een beperkt aantal partners een 
service kunnen opzetten voor het opvolgen 
van klachten. 
VVR zou eveneens op basis van een testcase 
met een beperkt aantal partners een service 
kunnen opzetten voor het opvangen van calls/
chats na de openingsuren van het kantoor. 
Eens deze zaken zijn uitgetest kunnen we 
deze services openstellen en uitrollen naar  
alle leden.

4. Imago, wegen op beleidsbeslissingen 
De VVR en de koepel met UPAV willen door 
zowel de interne als de externe stakeholders 
gezien worden als de referentie binnen de 
reiswereld. We streven ernaar de motor van de 
reisindustrie te worden en hier zijn we reeds 
actief aan aan het werken.
Via ons lidmaatschap van bepaalde 
organisaties zoals UFTAA, UNIZO en De Hoge 
Raad Voor Zelfstandigen en KMO’s willen we 
op een positief kritisch manier wegen op de 
beleidsvlakken die ons als reisbureausector 
aanbelangen. Vandaag werken VVR en UPAV 
reeds nauw samen en deze samenwerking kan 
nog verder versterkt worden. 
Ook met ABTO en de andere 
beroepsverenigingen worden de banden 
aangehaald en mogelijk pistes met ECTAA 
worden met open vizier onderzocht.  
Op deze manier willen we jullie nog beter 
vertegenwoordigen en erin slagen jullie 
belangen optimaal te behartigen.  
Met jullie steun zullen we hier ongetwijfeld 
succesvol zijn.

Koen van den Bosch
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels (waarvan 100 nieuwe!) 
  - Focus op o.m. Mallorca (20 hotels), Corsica & Costa Brava
  - Rondreizen: o.m. Corsica, Zuid-Spanje, Oman, Thailand, 
    Vietnam, Bali,...
  - Canada & USA à la carte: hotels, huurwagens, mobilhomes,  
    gidsen,...
  - Golfspecialist
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet
• Nieuwe dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
 - Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Superhandige overzichten van alle Huwelijks- & Vroegboekpromo’s

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Middellandse Zee I 2017 - 2018
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee II 2017
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

2017

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2016 - 2017
Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Worldwide 2017 - 2018
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • USA • Cruises 

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

www.cosmic.travel
Wij zijn steeds en graag tot uw dienst!

T 054 54 00 00 - F 054 54 00 01
info@cosmic.travel

MAAR wordt aangevuld door een  INTERACTIEVE WEBSITE 
vol met aanvullende informatie

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met

• vluchten en de prijzen
• programma’s en mini-circuits met streken en prijzen en bij de prijzen binnenkort 
 ook de bijhorende hotels (deze laatste begin 2017)
• hotels met informatie, foto’s en prijzen • streken en bijhorende foto’s
• prijzen die regelmatig naar wisselkoers en andere worden ge-update
• praktische informatie • kaart • lokale tijd
• huidig weer en mits door te klikken, meer gedetailleerd

Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2017 extra functionaliteiten 
bij om te filteren en te sorteren!

MAAR ER IS NOG MEER
Van dit alles, kunt u deze informatie verzamelen en “toevoegen aan mijn lijst” 
zo kunt u gericht de informatie verzamelen over een bestemming, 
de praktische informatie, één of meerdere programma’s of mini-circuits 
met al dan niet de prijzen en of de streken, hotels en zo verder…

Eenmaal alles verzameld: “Bekijk de reeds verzamelde onderdelen”

En indien gewenst, druk dan op “download pdf” en sla deze op of verzend 
deze naar familie, werk of vrienden, zo hebt u een duidelijk overzicht en 
gepersonaliseerde brochure op uw maat … en het begin van uw reis naar uw wensen!
 

Ecologisch, gemakkelijk en op maat!
zoals Cosmic Travel 

Cosmic
Travel

Lic. 5159

2017: Grootste én kleinste brochure ooit !
DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde voorraad ver-
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven, met zowel 
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers

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

The future  
has arrived

Welcome onboard the new 
British Airways and Iberia  
aircraft designed to make your 
travel experience extraordinary.

Tickets to travel on the A380, Boeing 787 dreamliner and 
A330 are now available to book on selected flights in the 
British Airways and Iberia network.

colours Latin Am
erica

Cosm
ic Travel 
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Uw reisagentschap:

Verantwoordelijke uitgever:
Cosmic Travel Agency
Chris Verdonck, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen
Lic. 5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze of in enige vorm  
worden overgenomen of gebruikt, behoudens hetgeen door de wet 
is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteur en de uitgever.

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van  
25 april 1997 is Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door 
de Europese Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij, n.v. ap, 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, 
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
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Project #DIGIT zoekt 
een antwoord op 
hoe reisbureau’s hun 
service level naar hun 
klanten toe verder 
kunnen verbeteren.

10

#DIGIT
"Digital Gear  
 In Tourism"

staat voor

 

Digitalisering



SOCIAL MEDIA
86% van de kantoren beschikt over een 
Facebook profiel, 30% beschikt over een 
Instagram account en geen vierde van 
de kantoren heeft een Twitter profiel. De 
belangrijkste motivatie om aanwezig te zijn 
op Social Media blijkt het verzekeren van de 
naamsbekendheid van het kantoor. 60% van 
de kantoren geeft aan dat ze zeker iedere twee 
weken een nieuw bericht plaatsen op Facebook 
terwijl uit een toetsing aan de praktijk duidelijk 
blijkt dat dit niet het geval is.
De argumenten die worden aangehaald zijn 
in de eerste plaats “te weinig tijd om me 
systematisch bezig te houden met social media”, 
te weinig kennis en indien we inspanningen 
doen, moet het ook boekingen opleveren. 
Facebook is een bijzonder makkelijk medium 
wat ook heel gebruiksvriendelijk is. Betere 
bekendheid betekend eveneens een groter 
bereik en dus ook de opportuniteit om meer 
te verkopen. Hier op een verstandige manier 
mee omgaan kan dus zeker potentiële klanten 
opleveren. Daarom geven we alvast enkele  
tips mee. D
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HOWEST voert dit project onder het 
peterschap van VVR en past perfect in  
de pijler van VVR als incubator.
Doel is om op basis van een gedegen 
onderzoek verbeterpunten te identificeren, 
laagdrempelige digitale tools te inventariseren 
en nadien ook een selectie van deze tools 
aan te reiken samen met een praktijkgericht 
vormingsformule.
Het eerste deel van dit onderzoek is 
ondertussen afgerond. Op basis van een 
relevant aantal kwantitatieve als kwalitatieve 
interviews en bevragingen stelde Jane 
Gheysen de eerste bevindingen voor.

Het vertrekpunt voor dit onderzoek was 
de “Customer Journey” en alle mogelijke 
“Touchpoints” die hierbij horen. 
De “Customer Journey” staat voor de 
verschillende stappen die iedere klant steeds 
opnieuw doorloopt bij het kiezen en boeken 
van een reis. De “Touchpoints” staan dan weer 
voor alle mogelijke contactpunten waarbij 
interactie met de (potentiële) klant mogelijk is 
en waar er dus opportuniteiten ontstaan om de 
klant te inspireren, te converteren en om nog 
extra diensten te verkopen. We denken in deze 
laatste fase aan verzekeringen, huurwagen, 
excursies, enz…

Alle bevindingen rond dit dossier zijn 
bijzonder leerrijk en uiteraard zal eens 
het project afgehandeld is de nodige 
feedback met suggestie van tools en 
opleidingsmogelijkheden volgen.  
De analyse van de eerste conclusies leveren 
echter reeds enkele mogelijke “quick wins” 
op, en deze wouden we jullie dan ook niet 
onthouden.



 
 

 

PLAN JE COMMUNICATIE

Maak een heldere kalender aan (in Outlook of 
Excel) en plan alles in. Dit vraagt wat tijd en 
voorbereiding, maar zal je helpen om de zaken 
concreet aan te pakken en ook af te werken. 
In Outlook kan je makkelijk taken inplannen, 
een herinnering instellen, het geheel 
delegeren en opvolgen wat uiteraard kan 
helpen. De boodschappen/beelden/filmpjes 
die je plaatst kan makkelijk op basis van een 
aantal kapstokken. Je kan er voor opteren om 
bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks iets op 
je pagina te posten. Het kan echter ook aan 
de hand van kapstokken zoals bijvoorbeeld 
“de dag van…” of gebeurtenissen in de media 
of evenementen in een bepaald land. Dat kan 
bijvoorbeeld de Nationale Feestdag zijn, een 
gekend culinair festival, een natuurfenomeen 
enzovoort. Op deze manier creëer je relevante 
content. 

Combineer ook enkele kanalen. Indien je 
een mooi beeld via Instagram wil posten 
kan je het vaak ook delen met bijvoorbeeld 
Facebook en Twitter. Gebruik dan wel meteen 
de juiste “hashtags” (#) zodat je ook op deze 
manier makkelijk gevonden kan worden. 
Door het feit dat je een kapstok gebruikt zal 
je vaak merken dat het thema ook in andere 
communicatiedragers en media gebruikt wordt 
waardoor er meer aandacht voor dit geheel is. 

CRM: KEN JE KLANTEN  
EN ZORG ERVOOR DAT JE  
HUN GEGEVENS OPSLAAT  
EN EFFICIËNT GEBRUIKT.

Slechts 55% van de kantoren geeft aan over 
een performante CRM-tool te beschikken. 
Analyse leert dat zij die er over beschikken 
deze tool zelden efficiënt gebruiken.  
Zo laat je heel wat extra mogelijkheden die 
aangeboden worden onbenut. Velen staan 
zelfs sceptisch tegenover zulke tools, terwijl 
de meerwaarde ervan, zeker de dag van 
vandaag reeds bewezen is. We denken hierbij 
bijvoorbeeld concreet aan de mogelijkheid 
om “slapende” klanten opnieuw te wekken. 
Bovendien vraagt de nieuwe GDPR – zoals 
we reeds aangaven in onder verschillende 
E-Vrams – dat persoonsgegevens elektronisch 
worden opgeslagen.     
  
Weet dat ook hier weer het standaard office 
pakket heel wat mogelijkheden biedt om 
een aantal gegevens te verzamelen zodat je 
deze effectief kan gebruiken (Outlook, Excel, 
Access). Deze zijn meestal standaard en 
hoeven dus niet meteen veel te kosten.  
Zo kan je je belangrijke klanten beter opvolgen 
en dus bijvoorbeeld dankzij de herinneringen 
in je agenda een berichtje zenden voor 
hun verjaardag. Een klein gebaar dat vaak 
bijzonder gewaardeerd wordt, sowieso de 
banden aanhaalt en een kapstok geeft om 
even over de volgende vakantie te beginnen 
spreken. Het is ook een goede gewoonte 
telkens wanneer nieuwe en dus potentiële 
klanten zich aanmelden (via eender welke 
kanaal, of het nu via een fysiek bezoek in het 
kantoor is, per telefoon, per mail, enz…) een 
aantal basisgegevens op te vragen. Denk 
maar meteen aan de contactgegevens, maar 
ook even polsen naar reisgewoontes, reeds 
bereisde bestemmingen, enz…  
Het klopt, dit vraagt even tijd, maar de klant zal 
zich meteen belangrijk voelen, zeker wanneer 
het argument ‘persoonlijk service’ gebruikt 
wordt. 

Het is opmerkelijk dat het onderzoek aantoont 
dat nog steeds teveel kantoren deze kans 
laten liggen. Denk er aan dat je maar één keer 
een eerste indruk kan maken.
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CONTACTEER JE KLANTEN PRO-ACTIEF

Goed nieuws, er is nog een enorm potentieel 
om te verbeteren, te groeien en het verschil 
te maken. Bestaande klanten die dit jaar nog 
niet reserveerden worden nog voor meer dan 
40% zelden of nooit pro-actief gecontacteerd. 
Klanten die reeds een verkoopgesprek hadden 
worden nog steeds in 16% van de gevallen 
zelden of nooit opgevolgd.  

Ook klanten die reeds boekten worden in meer 
dan 55% van de gevallen niet meer pro-actief 
gecontacteerd om extra informatie mee te 
geven, even te polsen of er nog vragen zijn, 
laat staan de mogelijkheid benutten om extra 

diensten aan te bieden en te verkopen. 
Een efficiënte CRM-tool en een degelijk 
kennis van je systeem om er vlot mee te 
werken kan dan soelaas bieden. 

Ook hier weer wordt vooral het argument tijd 
gebruikt evenals de vrees dat klanten dit niet 
waarderen. Stel daarom op een werkbare 
manier de proef op de som. Doe de test met 
een selectie van je klanten. Bijvoorbeeld de 
top 50. Test dit uit, registreer in je CRM welke 
klanten ervoor open staan en welke niet.  

Je zal verbaasd staan van de resultaten.

DE HOOGVLIEGER 242 13



“Uitdagingen  
bij de vleet”
Luc Coussement (LC) 
Voorzitter ABTO
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Het zal ondertussen wel voor iedereen 
duidelijk zijn dat er bij ABTO (Association 
of Belgian Tour Operators) een nieuwe 
wind waait. Luc Coussement (51) volgde 
– weliswaar na twee verkiezingsrondes – 
als voorzitter van de raad van bestuur de 
betreurde Claude Perignon op en samen 
met de leden van de Board is ABTO aan een 
grondige en ingrijpende herbronning toe.  
Er wordt duidelijk en met enthousiasme aan 
de toekomst gebouwd. Maar minstens even 
belangrijk is vandaag de wil om intens samen 
te werken met andere vakorganisaties die  
dit land rijk is.

Voorzitter Luc Coussement (LC) en  
secretaris-generaal Ilse Meyers (IM)  
geven tekst en uiteg.

Hoe verloopt de uitrol van het nieuwe 
strategische plan? Een eerste evaluatie op 
basis van een paar maanden werken?
LC: De algemene vergadering van april ll. stond 
100 procent achter de nieuwe structuur en 
heeft een nieuw kernteam van bestuurders 
gekozen. Dit team is met volle energie aan de 
slag gegaan met de uitrol van ons strategisch 
plan. Door de beperktere Board kan ABTO zeer 
snel de nodige beslissingen nemen rond de 
lopende dossiers en de interne werking. Dit 
is nodig in een tijd waar nieuwe wetgeving en 
gebeurtenissen elkaar snel opvolgen. De focus 
gaat nu vooral naar een moderne werking met 
alles wat daarbij hoort.
IM: De eerste resultaten van de vernieuwde 
werking zijn vandaag al duidelijk merkbaar. 
We hebben onze communicatie gestroomlijnd 
en in een nieuw formaat gestoken. Onze 
ledenvergaderingen blijven zeer belangrijk, 
maar we focussen ons op hapklare praktische 
informatie. Door deze nieuwe werking is er 

ook meer focus op onze lopende dossiers en 
kunnen we veel sneller beslissingen nemen. 
Deze dossiers vragen momenteel vandaag 
heel wat aandacht.

RESULTAATGERICHT

Is er een nieuw evenwicht gevonden na 
de hectische periode van de verkiezingen 
en hoe zit het met het onderlinge 
vertrouwen?
LC: Laat me duidelijk zijn, er was helemaal 
geen nood voor een nieuw evenwicht maar  
wel voor vernieuwing binnen ABTO. 
IM: Wij stellen ons zeer resultaatgericht op 
zodat onze leden exact weten wat ze van 
hun vereniging kunnen verwachten. Voor 
elk doel dat we bereiken, voor elk resultaat 
dat we behalen, bevestigen we de wil tot 
samenwerken onder de leden. 

OPEN EN CONSTRUCTIEVE 
SAMENWERKING

Hoe zie je de samenwerking met andere 
vakorganisaties? VVR, UPAV, …
Waar wel en waar niet samenwerken?
LC: Wij staan open voor iedere samenwerking 
zolang die gebaseerd is op een open en 
constructieve manier van aanpak en het over 
topics gaat die de hele sector aanbelangen.
IM: Een mooi voorbeeld uit het verleden, 
meer bepaald tijdens de zomer 2015, is de 
werking rond de nieuwe reiswetgeving waar 
we met alle beroepsverenigingen hebben 
samengewerkt naar een sectoroverkoepelende 
visie en dito advies voor de wetgever. Deze 
samenwerking wordt verdergezet als we als 
sector samen met de overheid de richtlijnen 
zullen schrijven om de nieuwe reiswet te 
interpreteren. IN
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“ Het komt erop neer om vanuit een  
ruim productaanbod het juiste product te 
matchen met de verwachting van je klant.”

Interview ABTO | Association of Belgian Tour Operators
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Een volgende stap in die richting werd door 
VVR, UPAV en ABTO reeds genomen door, 
naast regelmatige ad hoc contacten, een 
driemaandelijks overlegmoment tussen de 
verenigingen in de agenda in te plannen.

VAN PRODUCTBELEVING NAAR 
ERVARINGSBELEVING

Hoe zie je de toekomst van de 
reisindustrie en die van de reisagent  
in het bijzonder?
LC: Zonder te willen vervallen in clichés blijft 
onze rol als professionele spelers in het 
georganiseerd reizen in het bieden van een 
duidelijke toegevoegde waarde voor onze 
klanten. Zij het nu op het vlak van organisatie, 
service of bemiddeling. Meer dan ooit neemt 
de potentiële klant de eindbeslissing op basis 
van verwachtingen die komen via verschillende 
inspiratiebronnen, onafhankelijk van wat 
via campagnes de markt ingestuurd wordt. 
Hierdoor verandert het verwachtingspatroon 
van de klant en is het aan ons, als reissector, 
om onze toegevoegde waarde hierop in 
te stellen. Een duidelijke trend die we 
vaststellen is dat er een verschuiving is van 
productbeleving naar ervaringsbeleving. 
Inzicht in dergelijke trends en de kennis van 
onze klant is dan ook de uitdaging naar de 
toekomst van onze reissector.
IM: We zijn er van overtuigd dat er een 
toekomst blijft bestaan voor moderne, 
efficiënte en professionele reisagenten.  
Dit staat volledig los van welke 
verkoopkanalen onze leden aanbieden. 

AANSPREEKPUNT

Wanneer kan de reisagent volgens  
jou als gezond bedrijf verder bestaan? 

Waaraan moet hij/zij voldoen?
IM: Een reiskantoor dat financieel gezond is, 
over de nodige actuele vakkennis beschikt 
en voldoende klantkennis in huis heeft, zal 
zonder twijfel als gezond bedrijf de toekomst 
tegemoet gaan.

Welke suggesties zou jij vanuit ABTO aan 
de reisagenten meegeven?
LC: Wij zijn steeds voorstander geweest van 
een open en constructieve houding naar de 
sector. We zitten met heel wat uitdagingen 
naar de toekomst en zijn daar als reissector 
absoluut niet de enige sector. Het komt erop 
neer om vanuit een ruim productaanbod het 
juiste product te matchen met de verwachting 
van je klant.
IM: Investeer in efficiëntere processen 
waardoor meer focus kan gaan naar het 
realiseren van die toegevoegde waarde 
waarnaar de klanten op zoek zijn. Hou je 
skills en expertise scherp waardoor je als 
verkoopkanaal aantrekkelijk blijft voor onze 
leden. Zorg er ook voor dat de klant bereid 
is om voor je service en dienstverlening te 
betalen. Een mooi voorbeeldje hiervan zijn de 
10 reisvragen die gesteld werden aan Jan 
Verheyen in een recent interview in De Tijd en 
waarin hij stelt dat hij steeds via een reisbureau 
boekt omwille van de service die hij krijgt en 
het aanspreekpunt mocht er iets fout gaan.IN
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“ Een reiskantoor dat financieel gezond is, 
over de nodige actuele vakkennis beschikt 
en voldoende klantkennis in huis heeft, 
zal zonder twijfel als gezond bedrijf de 
toekomst tegemoet gaan.”
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Welke suggesties heb jij voor de VVR en 
haar leden in het bijzonder?
LC: Zoals het VVR-management ons 
onlangs meedeelde, ligt er ook bij de VVR 
een strategisch toekomstplan op tafel. 
Onze suggestie aan alle VVR-leden is dat 
dergelijk plan een must is naar de toekomst 
en 100% vertrouwen verdient. 

Steun dit plan dan ook volop door eraan 
mee te werken en jullie input aan te reiken. 
Bovendien hebben jullie een vernieuwing 
in het management, dat vanuit de 
vereniging maar ook vanuit de leden, 
absoluut een kans verdient.

Ilse Meyers (IM)
Secretaris-generaal ABTO

Zo ziet de nieuwe raad  
van bestuur van ABTO  
er vandaag uit:
Voorzitter:  
Luc Coussement (TUI)

Ondervoorzitters:  
Jean-Luc Hans (BT Tours),  

Geert Raes (Wings’n Wheels), 

Penningmeester: 
Bjorn Moriau (MSC Cruises).

Bestuurders:  
Yohan Devlieger (Corendon),  

Dirk Dom (Thomas Cook),  

Pierre Fivet (Vacansoleil),  

Vanessa Van Calster  

(Lagrange) ,  

Olivier Vandenbroecke  

(USA Travel).

Secretaris-generaal:  
Ilse Meyers

Office & Communication 
Coordinator:  
Laurence Feneau

LUC COUSSEMENT 
Gepassioneerd toerisme professional, sinds 1989 in het toerisme actief.  
Werkt voor TUI Destination Services en is verantwoordelijk voor Guest 
Experience en Service Design voor al de TUI-bestemmingen.  
Hobby's: zelf vliegen, golf en heerlijk lekker koken.

ILSE MEYERS 
Afgestudeerd als jurist en criminoloog aan de KU-Leuven.  
Gestart als advocaat aan de balie van Leuven, en nu 3,5 jaar  
werkzaam bij ABTO.
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Van 21 januari tot 3 februari 2018 
organiseert Asteria Expeditions 
voor de vierde maal een exclusieve 
poolexpeditiecruise naar de 
Zuidpool. “Antarctica pakt je en laat 
je nooit meer los”, zegt general 
manager Annick Desmet (45), 
die ook present was op de vorige 
‘ontdekkingsreizen’ in het spoor van 
de Gerlache en die via de Brugse 
ondernemende touroperator al jaren 
met verve een pioniersrol vervult in 
het beantwoorden van de vurigste 
wensen van Belgische  
poolreizigers.
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“Het bijzondere aan onze Zuidpoolcruise”, 
benadrukt Annick Desmet, “is dat wij als 
pionier en marktleider op de bestemming 
telkens het expeditieschip volledig charteren. 
Dat betekent o.m. dat wij in samenspraak 
met de kapitein onze eigen reisroute kunnen 
bepalen en dat we een programma volledig op 
maat kunnen aanbieden. Naast de traditionele 
hoogtepunten, die vrijwel iedereen te zien 
krijgt, komen wij ook op plaatsen die veelal 
voor anderen verborgen blijven.”

STRAKS 15 JAAR
Reizen Van Renterghem, waarvan Annick 
Desmet zaakvoerder is, nam Asteria in 2003 
over van Herman Hannon en herdoopte 
deze avontuurlijke touroperator in Asteria 
Expeditions. Naast poolreizen biedt Asteria 
Expeditions een heel gamma tot de 
verbeelding sprekende expedities aan, van 
Kongo al over riviercruises tussen Moskou en 
Sint-Petersburg en recent, met de komst van 
Koen Van Hauwermeiren topsafari’s in Kenia, 
Tanzania, Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. 
Asteria Expeditions heeft daarnaast het 
grootste aanbod in ons land voor winters 
Lapland. In 2018 mag Asteria Expeditions 
overigens 15 verjaardagskaarsjes uitblazen 
met ondertussen toch een zeer omvangrijk en 
trouw klantenbestand. R
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Voor de vierde maal 
naar de Zuidpool

UNIEKE ERVARING
Annick Desmet: “Naast de oogverblindende 
prikkeling van de natuur, leidt een reis naar 
Antarctica ook tot reflectie. Het is telkens 
sowieso een unieke levenservaring. Asteria 
organiseerde reeds in 1997 de eerste poolreis 
naar Antarctica. De onmiddellijke aanleiding 
voor deze unieke herdenkingspoolreis was 
uiteraard de historische Belgica-expeditie van 
Adrien de Gerlache in 1897. De voorbije jaren 
deden we in 2008, 2009 en 2016 opnieuw de 
Zuidpool aan en in 2005 en 2010 bezochten 
we Groenland en in 2018 komt de Zuidpool 
opnieuw aan de beurt en gaan we ook naar 
Spitsbergen.”

IN GOEDE HANDEN
“De familie de Gerlache is van bij het begin 
van onze Zuidpoolexpedities steeds nauw 
bij de reizen betrokken geweest. Deze keer 
reist Bernard de Gerlache, de kleinzoon van 
Adrien, mee. De fascinatie van de familie de 
Gerlache voor de Belgische pooltraditie en 
de waarden die zij vertegenwoordigt plaatsen 
wij steeds centraal in onze poolexpedities. 
Verder zijn ontdekkings- en poolreiziger Dixie 
Dansercoer, doctor in de wetenschappen en 
auteur Jozef Verlinden en WWF Vlaanderen 
voorzitter Yan Verschueren van de partij. Dit 
kruim van specialisten verzorgt samen met 
het internationaal expeditieteam aan boord 

Reportage | Annick Desmet (gm Asteria Expeditions)



– stuk voor stuk experten in hun domein – 
infosessies over geologische, glaciologische, 
biologische, ornithologische en zoölogische 
onderwerpen.”

UNIEKE ONTMOETINGEN
“Op Antarctica gaan we met de zodiac aan 
land. Slechts één schip tegelijk mag passagiers 
aan land brengen op een bepaalde site en 
telkens worden er niet meer dan  
100 personen tegelijkertijd aan land gebracht. 
Vandaar dat wij de expeditie met maximum 
100 belangstellenden ondernemen. Op 
Antarctica val je gewoon van de ene verrassing 
in de andere. Tijdens onze vorige cruise 
werden niet minder dan 44 verschillende 
diersoorten gespot, van Adéliepinguins tot 
zandloperdolfijnen en van krabbeneters 
tot een kudde bultruggen. Een bezoek aan 
de Zuidpool zorgt voor een aanstekelijke 
fascinatie voor een geweldige brok natuur, 
een enorme ervaring die we graag en volop 
delen met telkens weer zeer enthousiaste 
reizigers. Wij beschouwen het daarenboven 
als onze persoonlijke missie om van al onze 
poolreizigers verantwoorde en bewuste 
poolambassadeurs voor het leven te maken.”

MV SEA SPIRIT
“Het expeditieschip MV Sea Spirit heeft 
54 kajuiten voor een passagierscapaciteit 
van 114 personen. Er zijn kajuiten in 
zeven verschillende categorieën en géén 
stapelbedden. Twee ruime lounges, een 
scheepsbar met panoramisch zicht en een 
bibliotheek met poollectuur verhogen de 
kwaliteit van het avontuur. 
Er is ook een multifunctionele 
presentatieruimte, voorzien van moderne 
apparatuur. Het sports deck heeft een hot tub, 
zithoek en bistro. Alle passagiersdekken zijn 
bereikbaar per lift. Er is een scheepsdokter 
aan boord en wie dat wenst is welkom op de 
brug bij de kapitein.”
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“ Op Antarctica val je  
gewoon van de ene verrassing  
in de andere.”
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Vragen & 
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Zuidpool of Noordpool?
Dat is een moeilijke vraag, net zoals wie zie  
je liever je vader of je moeder, je dochter of  
je zoon? De polen zijn voor een stuk gelijk, 
maar toch ook zo verschillend. 

Eén voorbeeld waarin jullie uniek zijn?
Tijdens onze expeditie kan je één nacht op 
het ijs kamperen. Tijdens de vorige expeditie 
waren er daarvoor 39 moedigen. Dit is bij 
ons in de prijs begrepen. Amerikaanse 
expeditieschepen durven daarvoor 700 dollar 
per persoon aanrekenen. Ook kayaking is bij 
ons gratis.

Hoe geraak je ter plaatse?
We vliegen met Iberia van Brussel naar Buenos 
Aires en Aerolinas Argentinas of Lan brengt 
ons dan naar Ushaia en daar gaan we aan 
boord van MV Sea Spirit met een capaciteit 
van 114 passagiers en een bemanning van  
72 stuks.

Wat is de commissie voor reisagenten 
die de cruise verkopen?
De gebruikelijke 10 procent en op een 
prijskaartje van 12.900 euro per persoon is 
dat toch mooi meegenomen, niet?

Is alles inbegrepen in de prijs?
Enkel de drank aan boord en persoonlijke 
kosten zoals wasserij, medicatie, fooien en  
zo, zijn afzonderlijk te betalen.  
De rest is inbegrepen zoals de vluchten, een 
hotelovernachting in Ushuaia, alle maaltijden 
aan boord, alle excursies en zodiaclandingen 
tot zelfs het gebruik van de rubberlaarzen. 
Bovendien krijgt iedereen een kwaliteitsvolle 
expeditiejas die je mag meenemen naar huis 
als souvenir aan een onvergetelijke reis.

Wat is de beste tijd om te gaan?
Tijdens de Arctische zomer van november 
tot maart. Buiten deze periode is een bezoek 
vrijwel onmogelijk. Tijdens ons bezoek is de 
kans groot dat je pinguinkuikens hun eerste 
onzekere stappen ziet zetten.

Hoe koud is het wel?
Gemiddeld -5°C tot +5°C.  
Een beetje zoals de temperaturen tijdens  
de wintersporten.

Welke kledij meenemen?
Je traditionele wintergarderobe is voldoende. 
Je kleedt je ter plaatse best in meerdere 
lagen zodat je een en ander kunt uittrekken 
afhankelijk van de temperatuur. Zorg zeker 
voor handschoenen, muts en sjaal. Ter plaatse 
krijg je de rode expeditiejas cadeau en 
rubberlaarzen zijn in bruikleen.

Tijdverschil?
In Ushuaia -4 u. In Antarctica zijn er geen 
tijdzones, de meeste scheepsklokken blijven 
op de tijd van de vertrekhaven, in ons geval 
Ushuaia.

Reisdocumenten en vaccinaties?
Internationaal paspoort dat nog minimum 6 
maanden geldig is na je terugkeer in België. 
Geen vaccinaties vereist.

Iets tegen zeeziekte?
De oversteek van de Drake Passage kan vrij 
woelig verlopen. Voldoende eten, slapen en 
zeker ook uitgerust aan de reis beginnen zijn 
de beste remedies om zeeziekte te verkomen. 
Je kan altijd tabletten of pleisters tegen 
zeeziekte meenemen.

Hoe fit moet je zijn om te kunnen 
deelnemen?
De reis is toegankelijk voor iedereen die 
in goede gezondheid verkeert en geen 
problemen heeft bij het stappen. Er is een 
dokter aan boord die je bijstaat bij eventuele 
ongemakken.

Waarom bij Asteria Expeditions 
boeken?
Inzake prijsvergelijking wat je betaalt en wat 
je er allemaal voor krijgt, zijn wij beslist de 
goedkoopste. Daarenboven zijn er een aantal 
belangrijke gratis extra’s zoals een film- en 
fotoreportage die je van de reis krijgt. Ik ben 
steevast van de partij en dat is soms nodig 
want er kan zich altijd een situatie opdringen 
waarbij onmiddellijk de juiste beslissing moet 
worden genomen. Dat ons aanbod in de smaak 
valt moge blijken uit het feit dat we op geen 
enkele van onze Zuidpoolcruises ooit met één 
lege kajuit hebben gevaren. Belangstellenden, 
haast je allesbehalve langzaam, zou ik zo 
zeggen…

Meer info op info@asteriaexpeditions.be -  
www.asteriaexpeditions.be - 050 33 25 10

mailto:info@asteriaexpeditions.be
http://www.asteriaexpeditions.be/
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Deel XLIII



Deel I tot XLII van deze geschiedenis van de 
reiswereld zijn verschenen in een aantal vorige 
nummers (vanaf 184). Een aangevulde versie  
(tot 1992) staat op de website van de VVR.

1999, Toerisme
Volgens de World Tourism Organisation (WTO) 
gaven in 1998 616,7 miljoen toeristen wereldwijd 
451,4 miljard $ uit.

1999, januari, VVR
Gerrit Van der Wiele komt in dienst van de VVR. 
Het is de bedoeling dat hij eerst directeur wordt 
en vervolgens ged. bestuurder en Van Eeckhout 
opvolgt als CEO.

Gerrit van der Wiele wordt geboren 
te Lauwe op 6 augustus 1950  
en stamt uit een familie met 
Nederlandse roots. 

Hij volgde Grieks-Latijnse aan het St. Berchmans-
college in Brussel en studeert rechten in Leuven. 
Van 1976 tot 1987 is hij advocaat aan de Kortrijkse 
balie. In dat jaar wordt hij benoemd tot rechter bij de 
rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. 

Noch de advocatuur, noch de magistratuur boeien 
hem echt. Zijn interesse ligt vooral bij cultuur en 
reizen. Hij wordt dan ook een gevierd docent aan 
de afdeling toerisme van het Hiepso (thans Howest) 
te Kortrijk. In die functie komt hij in contact met de 
VVR die hem de functie van directeur-bestuurder 
van de VVR aanbiedt. Hij wordt zowel door betrok-
kene als door de raad van bestuur gezien als de 
ideale opvolger van Antoon Van Eeckhout.

Alhoewel de menselijke verhoudingen uitstekend 
zijn; loopt het uiteindelijk toch mis. De grote werk-
druk en het gebrek aan fundamentele kennis en 
inzicht van de reisburausector spelen Gerrit parten.  
Zo herinner ik mij onze deelname aan een congres 
van UFTAA in Bahrain waar Gerrit na een intercon-
tinental vlucht en twee avonden in het gezelschap 
van gepassioneerde reisprofessionelen, volledig 
uitgeput de rest van het congres slapend in  
zijn kamer doorbracht.

Op 29 februari 2000 legt hij met onmiddellijke 
ingang zijn functie neer. Door tussenkomst van zijn 
vriend Roland Vermeersch (1942-2006) direc-
teur-generaal van de Hogeschool West-Vlaanderen 
worden zijn leeropdrachten uitgebreid tot een 
quasi fulltime betrekking en een andere relatie 
Luc Glorieux schakelt hem in bij FBAA, BAAV, 
Reisleiders Vlaanderen en VLARA. Hij wordt ook 
één van de betere voorzitters van een Arbitraal 

College bij de Geschillencommissie Reizen.

Gerrit verhuist dus naar, wat de VVR betreft, 
het andere kamp maar heeft zich altijd correct 
gedragen. Wij hebben nooit ondervonden dat Gerrit 
van der Wiele vitale kennis of informatie die hij 
heeft opgedaan bij de VVR, gebruikt ten behoeve 
van zijn nieuwe broodheren.

1999, januari, Myanmar boycot
De VVR voert een actie tegen een linkse druk-
kingsgroep (KWIA) die het reizen naar Myanmar 
wil verhinderen. Zij worden gesteund door minister 
Landuyt, maar die haalt bakzeil na tussenkomst van 
de VVR. 

1999, 12 januari, vergunningen
Het VCGT kent volgende vergunningen toe: 

(5843) *Asteria Travel bvba, Huldenberg, 
(voorheen: Brussel) werd in 1982 gesticht door 
Herman Hanon (°Blankenberge 1939). Deze zoon 
van een rijke Knokse kruidenier koos voor de 
bakkerstiel omdat zijn oudere broer meer recht 
had op de ouderlijke kruidenierszaak. Na de Ceria 
bakkerschool, vertrok hij naar Brussel en runde er, 
samen met zijn echtgenote, Joanne Bogaerts, een 
bloeiende bakkerij. In 1973 maakte hij, via een 
missionaris-tante, kennis met Papua Nieuw Genua 
en organiseerde illegaal reizen naar deze bestem-
ming tot hij zijn (Franstalige) vergunning verkreeg. 

In 1996 verkocht hij de bakkerij en wijdde zich 
voortaan volledig aan zijn reisbureau. De mytho-
mane Hanon nam enorme risico’s. Hij charterde 
schepen voor cruises naar Antartica, ging een 
samenwerking aan met Space Adventures 
(ruimtereizen), waarvoor hij zelfs voorschotten van 
klanten incasseerde en was voortdurend op reis. 
Hij werd de hemel aangeprezen door zijn vriend 
Walter Baeke (Travel Express) en kon zo de VVR 
overtuigen tot lidmaatschap en aansluiting bij de 
groepspolis financieel onvermogen. Aangezien 
de inkomsten uit de bakkerij de verliezen van zijn 
reisbureau niet verder financierden ging hij op 13 
januari 2003 failliet. 

Zijn dochter Marleen (°1968) was actief in het 
reisbureau, zijn zoon Walter (°1965) was eveneens 
banketbakker. Na het faillissement was Hanon nog 
een tijdje “adviseur” bij Reizen Van Renterghem 
die het Asteria product uit het faillissement had 
gekocht en reisde hij opnieuw de wereld rond als 
“journalist”. Hij woont nu op enkele stappen van de 
VVR in een klein Brugs huisje. R
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1 Jetair nam echter opnieuw ontslag bij de VVR.  
Als voorwendsel werd aangevoerd dat het lidgeld van de 
VVR te hoog lag. Toen Jetair nog heil zag in samenwerking 
met de VVR was geen sponsorbedrag te hoog.
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(5841) *De Nieuwe Nomaden n.v. Aarschot, werd 
op 6 januari 1999 gesticht door Guido Daems 
en Gerda Vergauwen (°1958) die Brigitte Daenen 
(°1953, ex Fiesta Reizen) belastten met het 
dagelijks bestuur. Deze laatste werd in september 
2000 opgevolgd door Maria Baetens (°1954, ex 
Master Tours, ex Cargus Travel). In 2006 nam Gerda 
Vergauwen deze functie over. De reisbureau-acti-
viteiten werden op 30 november 2014 beëindigd 
en de vennootschap werd op 10 februari 2015 in 
vereffening gesteld.

(2363) *De Reiswijzer, Lebbeke, was de 
éénmanszaak van Mireille Segers (°1966), die 
voorheen een bijkantoor van MVK Travel uitbaatte. 
Zij leverde haar vergunning in op 31 december 
2007 en werd dan kantoorhoofd in een bijkantoor 
van Ster Reizen.

(5845) *Eurocult, Thomas Joosten & Jan Bruins 
vof, Antwerpen, werd op 27 november 1998 
gesticht door de Nederlanders Thomas Joosten 
(°1961) en Jan Bruins (°1957). De vergunning werd 
in mei 2005 ingetrokken nadat het bedrijf onver-
zekerbaar bleek tegen financieel onvermogen. De 
vennootschap werd in vereffening gesteld op 30 
november 2012.

1999, 22 januari, Garantiefonds (GF)
Toen eind 1998 de VVR en het GF aankondigden 
dat zij hun meningsverschillen zouden bijleggen 
viel de reiswereld – voor de zoveelste maal in 
dit dossier – van de ene verbazing in de andere. 
De verklaring lag nochtans voor de hand: er was 
een patstelling ontstaan waar beide partijen zich 
uiterst ongemakkelijk bij voelden. Enerzijds had 
de VVR, door enkele uitgekookte ingrepen, het 
GF onbestuurbaar gemaakt; anderzijds had de 
VVR de procedure tot ontbinding van het GF in 
eerste aanleg verloren en waren de vooruitzichten 

op een hervorming van het vonnis in beroep niet 
bemoedigend. Uiteindelijk had de VVR toch haar 
voornaamste doel: de creatie van een eigen formule 
inzake garantiestelling financieel onvermogen, voor 
en door de onafhankelijke reisagent, bereikt.

Aangezien er zowel in de leiding van de VVR, 
als van het GF personen met een pragmatische 
instelling, de dienst uitmaakten, lag de oplossing 
voor de hand: een dading, voorbereid door de 
respectievelijke raadslieden (Mr. Pockelé en Mr. Van 
Bellinghen) zorgde voor een wapenstilstand.

De VVR zag af van haar procedures en de Jetair/
TUI groep vervoegde opnieuw de rangen van de 
VVR. De door hen te betalen lidgelden zouden 
dan meteen als financiële compensatie dienen 
voor de kosten die de VVR in haar strijd tegen het 
GF had moeten maken. Wij vonden dit een leuke, 
anderen noemden dit een satanische, oplossing: 
het GF zelf laten betalen voor de processen die de 
VVR tegen haar voerde. Inderdaad, de lidgelden 
die Jetair aan de VVR betaalde werden immers, 
naar wij vernamen, (discreet) met de premie van 
Jetair aan het GF verrekend. Dit is trouwens één 
van de redenen waarom Jetair, in tegenstelling tot 
NUR Touristic en Sunair en ondanks financieel zeer 
interessante voorstellen van Gerling (en anderen) 
vooralsnog bij het GF verzekerd bleef. 

1999, 25 februari, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: (2311) 
ABO International, Neerpelt - (5833) Arena 
Travel, Diest – (5835) Bora Bora Travel, Glabbeek 
- (5841) De Nieuwe Nomaden, Aarschot - (2363) 
De Reiswijzer, Lebbeke.

(3501) Diana Travel, bvba, Merksem-Antwerpen 
(1992 Wespelaar-Haacht) werd gesticht eind 1982 
door Marcel Andries (°1956) en Gilbert Vanroye 
(°1956). De C-vergunning werd vermoedelijk in 
1983 of 1984 verleend en in maart 1999 inge-
trokken waarna de vennootschap verder optrad als 
zuivere vervoerder . Men was slechts kort VVR-lid 
met als enige intentie het hoger aangehaalde 
probleem van intrekking op te lossen. Op 17 maart 
2016 werd het faillissement uitgesproken. In 2003 
richtten dezelfde personen echter een VOF met 
dezelfde naam op die tot op vandaag actief is in 
personenvervoer maar geen reisbureau-activiteiten 
ontplooit.
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(5825) Lemco, Belsele - (5269) Meyvaert-
Artevelde Reizen, Ertvelde - (1555) Travelline, 
Overijse. En als geassocieerd leden: Azura 
(Franstalig reisbureau).  
Namen ontslag: Lauwers Reizen, Boechout –  
West Belgium Coach, Oostende.  
Werd uitgesloten: D-Tours, Grobbendonk. 

1999, 3 maart, vergunningen
Het VCGT kent volgende vergunning toe: 

(5851) *Horizon Reizen, Westerlo, werd in maart 
1999 als éénmanszaak gesticht door Anne 
Vets (°1970, ex VTB 1990-1994) die later een 
bijkantoor van Autocars De Hulst uitbaatte. De 
reisbureau-activiteiten werden in december 2016 
beëindigd.

Daarnaast behandelde het technisch comité ook 
volgende dossiers:

(1817) King Travel bvba (tot 1992: Royal Tours 
Edegem), Edegem. De overdracht van het dagelijks 
bestuur van Hubert Halans naar Monique Discart 
(°1952, in dienst bij King Travel sedert 1993) werd 
door het TC ongunstig geadviseerd. 

King Travel; opgericht einde 1984 door  
Hubert Halans (°1954) was vanaf 1 januari 1985 
een onafhankelijke franchisenemer van Royal 
Tours, maar werd in 1990, wegens wangedrag 
door Gerard Brackx buiten gegooid. Vermoedelijk 
werden de aandelen in 1999 verkocht aan een 
zekere Luc Van Eester die echter op 30 mei 2000 
besliste de vennootschap in vereffening te stellen. 
Er was ook nog een autocarbedrijf, King Tours n.v, 
Edegem (1995: Zwijndrecht) (zonder reisbureau-
vergunning) die werd gesticht in januari 1988 maar 
op 27 oktober 1998 failliet werd verklaard. Ook 
hier was er in 1995 een nieuwe eigenaar (Henri 
Steenbeke) opgedoken.

(3435) Quo Vadis bvba, Willebroek. De vergunning 
werd ingetrokken wegens gebrek aan een verzeke-
ring financieel onvermogen maar op 12 mei terug 
ingesteld toen aan dit euvel was verholpen.

Quo Vadis bvba werd in 1947 gesticht door familie 
Van Assche, die er op 27 april 1977 een vennoot-
schap van maakte. De leiding berustte sedert 1981 
bij Paul Van Assche (°1944) die later werd bijge-
staan door Serge Van Assche. De reisbureau-ver-
gunning werd ingeleverd in 2003 maar men is nog 
altijd actief in het personenvervoer.

V.U. K. Stuyts Lic 1615

INDEPENDENT TR AVEL DESIGNER
SINCE 1958

THE  FIVE  STAR  HOTEL  COLLECTION

CHICG
O

 

GLAMOROUS  CITIES

1  N OV E M B E R  2016  -  31  O K TO B E R  2017

GO CHIC-2017.indd   3 18/08/16   16:35

THE  FIVE  STAR  HOTEL  COLLECTION

CHICG
O

GLAMOROUS  RESORTS

1  A P R I L  2 0 1 7  -  3 1  M A A R T  2 0 1 8

GO CHIC resort-17-18.indd   2 3/10/16   11:57

LONDEN

1 APRIL 2017 - 31 OK TOBER 2017

Londen Z17-18-OK.indd   1 3/01/17   09:19

CITYTRIPS

1 NOVEMBER 2016 - 31 OK TOBER 2017
A  L A  C A R T E  O F  B E G E L E I D E  R E I Z E N

N I E U W M A L A G A -ST R A ATS B U R G

Citytrips 2017.indd   1 22/06/16   16:12

PARIJS

1 NOVEMBER 2016 - 31 OK TOBER 2017
JA ARBROCHURE

Parijs 2016-17.indd   1 19/04/16   14:08

THAILANDCHARMING

1 NOVEMBER 2016 - 31 OK TOBER 2017
HOTEL S EN RONDREIZEN

Thailand 2016-17-ok.indd   1 9/03/16   13:23

VIETNAMCHARMING

1 NOVEMBER 2016 - 31 OK TOBER 2017
HOTEL S EN RONDREIZEN

C A M B O D J A  -  L A O S

Vietnam 2016-17.indd   1 9/03/16   11:21

BALICHARMING
J A V A  -  L O M B O K  -  S U L A W E S I

1 NOVEMBER 2016 - 31 OK TOBER 2017
HOTEL S EN RONDREIZEN

Bali 2016-17.indd   1 9/03/16   11:07

CHARMING ESPAÑA

1 APRIL 2017 - 31 MA ART 2018
HOTEL S EN RONDREIZEN

SPANJE_17-18.indd   1 6/10/16   10:10

CHARMING PORTUGAL

1 APRIL 2017 - 31 MA ART 2018
HOTEL S EN RONDREIZEN

NIEUW MADEIRA

PORTUGAL_17-18.indd   1 17/11/16   11:09

CHARMING FRANCE

1 APRIL 2017 - 31 MA ART 2018
HOTEL S EN RONDREIZEN

FRANCE_17-18.indd   1 6/10/16   10:01

CHARMING

HOTEL S EN ARR ANGEMENTEN
1 APRIL 2017 - 31 MA ART 2018

BENELUX DUITSLAND

BENELUX 17-18.indd   1 13/10/16   16:55

CHARMING ITALIA

1 APRIL 2017 - 31 MA ART 2018
HOTEL S EN RONDREIZEN

ITALIA_17-18.indd   1 6/10/16   10:03

NEW YORK
W A S H I N G T O N  ·  T O R O N T O

HOTEL S EN RONDREIZEN
1 APRIL 2017 - 31 MA ART 2018

NIEUW TORONTO

newyork-1718.indd   1 13/10/16   10:15

Adv.Transeurope-FEB2017.indd   1 9/02/17   16:37

	 Cursief:	niet	
meer	actief	als	
reisbureau	

*	 wordt	VVR	lid



28

 
Het TC noteerde ook volgende stopzettingen, 
waarbij zowel, de volledige stopzetting als het 
beëindigen van de reisbureau-activiteiten wordt 
bedoeld: (1673) Aqua Travel, Deurne – (5663) 
Ashraf Reizen, Antwerpen - (1155, 3551) 
Autobusbedrijf Bronckaers, Genk.

(3005) J. De Reys & Zonen, Heist op den berg, 
werd gesticht op 14 oktober 1961 door de familie 
De Reys. De stopzetting betrof enkel de reisbu-
reau-activiteiten. De vervoeractiviteit wordt tot op 
vandaag vlekkeloos verdergezet.

(5327) Gertours, Gent - (5001) Hageland Cars, 
Overijse – (5429, later opnieuw toegekend) 
Heidebloem Cars, Vorselaar - (1927, later opnieuw 
toegekend) Hoekx, Houthalen – (3587) Reizen 
Poelman Ronie, Vorselaar.

(3065) Retie Cars bvba, Retie, werd in de jaren 
zestig gesticht door de familie De Witte. Jozef De 
Witte nam ontslag als zaakvoerder in 1997 en werd 
opgevolgd door Odette De Witte. Op 14 november 
2000 werd Willy De Witte aangesteld tot vereffe-
naar.

(3011) Vlaminck, Moorsele – (1447) Wouters 
Reizen, Antwerpen

Het VCGT ging tevens over tot volgende intrekkingen:

(3325) Autocars Gaverland, Melsele, behalve de 
intrekking van de vergunning zijn over dit bedrijf 
geen verdere gegevens beschikbaar.

(5775) Tornado Travel Benelux, Borgerhout

1999, 10 maart, vergunningen
Het VCGT kent volgende vergunning toe:

(5853) Holiday Tour and Travel International bvba, 
Antwerpen, werd gesticht door de Nederlander 
Heinrich Bronkhorst (°1960), die ook actief was in 
een gelijknamig reisbureau in Nederland, op 21 
januari 1999. Ondanks het feit dat er geen verzeke-
ring financieel onvermogen kon worden voorgelegd, 
leverde het VCGT de vergunning toch af, maar was 
genoodzaakt ze in september 1999 terug in te 
trekken, nadat de VVR een procedure lastens dit 
bedrijf had gewonnen. Bronkhorst verdween van 
het toneel, zijn vennootschap werd echter slechts 
ambtshalve uitgeschreven in oktober 2013. 

(2365) *MJ Reizen bvba, Ekeren, werd op 25 
februari 1999 gesticht door de buschauffeur 
Marie Josée Sneppe-D’Hert, die Marleen Verboodt 
(°1958, ex Mariaburg Cars) belastte met het 
dagelijks bestuur. De vergunning werd in november 
2000 ingetrokken en het faillissement volgde op 
12 december 2000.

Het VCGT trekt tevens volgende vergunningen in: 
(5301) Kale, Gent - (5249) Mariaburg Cars, Ekeren 
en stelde de stopzetting van reisbureau-activiteiten 
van (2239) Anmi Reizen, Oevel, vast.

1999, 28 april, RVB VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:  
(5851) Horizon Reizen, Westerlo - (2365) MJ 
Reizen, Ekeren - (5819) Sun City Travel, Lebbeke 
- (5605) Reisburo Superservice-Con Brio, 
Harelbeke - (5849) Tucana Travel, Peer.

1999, mei, Tenbel
Michel Huyghen (°1916) de stichter van het 
vakantiepark Tenbel op Tenerife overlijdt. Ook zijn 
opvolger, Marcel Van Geel (°1940) wordt in oktober 
2000 weggerukt door een hartaanval. Uiteindelijk 
neemt Jetair het bedrijf over.

1999, mei, Aquasun
Bob De Man (°Kortrijk 1969) neemt Aquasun 
over en gaat in zee met Colruyt. Hij werd echter 
bedrogen door Van Walleghem en begin 2001 legt 
hij de boeken neer.

1999, 12 mei, vergunningen
Het VCGT kent volgende vergunning toe:

(5863) Colyns Marc, Heusden, was de éénmans-
zaak van Marc Colyns (°Gent 1959) die voorheen 
een bijkantoor van Flash Travel in Gentbrugge 
uitbaatte. Op 16 januari 2002 richtte Colyns,  
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Van links naar rechts: 
Lou Antonis (Schoeters Reizen) , 
Luc Demuynck,
Annette Geirnaert (VCK),  
Karel De Meulemeester,  
Nadine De Strooper (VCK), 
Tuur Van Wallendael, Nicole 
Vanderveken (Travel Design),
Dominique Verbeeck (toen 
Skipytours) 

samen met zijn echtgenote, Nancy Willems (°St. 
Niklaas 1953) een vennootschap op, Tropicana 
bvba, genaamd die het handelsfonds overnam. In 
2005 nam Colyns ontslag als zaakvoerder. Voortaan 
trad Nancy Willems als enige zaakvoerder op.

(5859) De Reiswinkel- SGR bvba, Mol, werd 
gesticht in september 1988 onder de naam 
Grimpex door een zekere Antoine Grzesjak uit 
Wuustwezel die actief was als dakwerker. In 1998 
werd de vennootschap overgenomen door Guido 
Marien en het jaar daarop werd de doestellling 
gewijzigd. Patrick Lowette (°1956, ex Cocon Reizen 
1991-1997) werd belast met het dagelijks bestuur 
maar men ging al op 17 oktober 2000 failliet.

(5857) *Seauton bvba, Leuven (2004: Wijgmaal), 
werd op 7 december 1998 gesticht door Jan 
Samyn (°1971, ex Special Travel 1995-1996, ex 
Reizen Muylaert (1996-1999) die Veerle Muylaert 
(°1967) belastte met het dagelijks bestuur. In 2002 
legde zij deze functie neer en werd vervangen. 
Seauton ontwikkelde zich tot een zeer succesrijk 
en creatief bedrijf, gespecialiseerd in evenementen. 
Het team bestaat thans uit Inge en Jan Samyn, An 
Lambrechts en Marggo Herremans. Men heeft ook 
kantoren in Amsterdam en Lissabon.

(5855) Up to date Travel, bvba, Antwerpen 
werd gesticht op 4 maart 1999 door Pascal 
Vangoubergen (°1972, bachelor toerisme, ex 
Exclaim Incentives 1995-1999). Zijn vorige 
werkgever bleek geen goede leerschool want  
op 20 oktober 2005 werd al het faillissement 
uitgesproken.

Het VCGT stelde tevens de stopzetting vast van: 
(1441) ACB Reizen, Antwerpen – (5537) Mister 
Travel, Sint Genesius Rode.

1999, 1 juni, VVR kwaliteitsclub
Uitreiking van de eerste certificaten aan de 
leden van de VCK-V VR Vlaamse Kwaliteitsclub, 
in opdracht van minister-president, Luc Van Den 
Brande, door Tuur Van Wallendael (1938-2009) die, 
alhoewel van een andere partij (sp.a), ook bij  
het project betrokken was.

Luc Demuynck, zei toen, als voorzitter van de  
VVR, hierover ondermeer het volgende:
Reeds enkele jaren zagen wij de noodzaak in 
degelijke kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor 
onze leden. Maar wij begrepen al vlug dat wij 
bij het toemeten van kwaliteit geen rechter en 
partij konden zijn... met ander woorden een 
kwaliteitslabel toekennen aan onze eigen leden zat 

deontologisch verkeerd. Wij wilden objectiviteit 
en kwaliteit bij het eventueel in het leven roepen 
van onze kwaliteits-club. Wij kwamen terecht bij 
het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg onder 
leiding van directeur Annette Geirnaert, bij wie 
wij de nodige deskundigheid ontdekten. De 
hoofdopdracht was echter niet niks. Zorgen dat 
de reisbureaus vanuit zichzelf, vanuit hun eigen 
werking een jaarlijks verbeterplan voorleggen dat 
zou goedgekeurd worden door een onpartijdige 
jury. Daarenboven hield deze opdracht ook 
in dat de potentiële leden van de VCK-VVR 
Kwaliteitsclub hun verbeterplan vooral zouden 
invullen vanuit de verlangens van de klant. 

Maar wat wilt de potentiële toerist ?  
Wat verwacht de reiziger van zijn reisagent ?
Om daar een wetenschappelijk antwoord op te 
krijgen gaf de VVR de opdracht tot een specifieke 
studie aan het West-Vlaams Studiebureau. Op 
basis van deze studie en zijn criteria, op basis 
van de wensen van de toerist, die hoofdzakelijk 
vriendelijke ontvangst en kennis onder-streepten, 
stelden wij ons congres 1997 in het thema 
Noodzaak van kwaliteitszorg in de reisindustrie.

Wij leefden toen in dergelijke euforie dat wij 
reeds tijdens ons congres in Frankrijk de 
VCK-VVR Kwaliteitsclub uitriepen en de eerste 
sympathisanten inschreven. De ontnuchtering 
volgde echter snel toen wij onder de strenge 
eisen van het VCK, de dossiers concreet moesten 
invullen en rechtvaardigen. Er was een werkgroep 
nodig onder leiding van Karel De Meulemeester 
die het geheel van het begin af stimuleerde en 
begeleidde in overleg met VCK. De leden van die 
werkgroep die belangeloos en midden hun drukke 
professionele bezigheden heel wat avonden aan de 
concrete realisatie meewerkten, wil ik speciaal ook 
danken. Het zijn Geert Staelens, Lou Schoeters, 
Geert Duffeleer, René Coppieters en Paul Cremers.

Dat de normen hoog liggen bewijst dat op heden 
slechts enkele leden in aanmerking komen 
en het unieke is dat ieder een analyse maakt 
van zijn eigen organisatie, eigenlijk een zekere 
introspectie om zijn eigen tekortkomingen te 
ontdekken en op deze tekortkomingen een 
concreet actieplan uit te werken, wat uiteraard 
arbeidsintensief en tijdrovend is.



Na aanvankelijk succes, stierf, dit overigens mooi 
project, een stille dood. Het werd gesaboteerd 
door de grote spelers (touroperators én ketens), 
die enkel wensen te investeren in hun eigen 
merk. Het werd ook niet gesteund door de 
samenwerkingsverbanden die, misschien terecht, 
eisten dat al hun leden “in bloc “ zouden aanvaard 
worden. Voor kleine reisbureaus was het tenslotte 
te duur.

Een gelijksoortig project opgezet na de afschaffing 
van het reisbureaudecreet in het kader van de 
zogenaamde (mislukte) zelfregulering, ging om 
dezelfde redenen, zelfs niet van start. 

1999, 3 juni, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:
(2193) Carmens Reisshop, Anzegem-Vichte - 
(5224, 5817) Ciem Buitenland Morabeza, Gent 
– (5845) Eurocult, Thomas Joosten & Jan Bruins, 
Antwerpen - (5241) Patrick Cars, Smetlede –
(5871) Guy Van Assche, Kortrijk.

1999, 8 juni, vergunningen
Het VCGT kent volgende vergunning toe: 

(5241) Reisburo *Patrick Cars, Smetlede, was 
de nieuwe naam van de op 17 augustus 1993 
opgerichte n.v. The Belgian Institute for Osteopathy 
uit Aartselaar die het handelsfonds, inclusief de 
vergunning, van H. Schockaert, Patrick Cars had 
gekocht. De nieuwe bestuurders waren: Patrick 
Schockaert (°Wetteren 1959), Chantal De Groot 
(°Aalst 1962) en Frans De Groot (°Mere 1939, 
bestuurder tot december 2001). In 2013 werden 
de reisbureau-activiteiten stopgezet.

(5869) *Toerisme Provincie Antwerpen vzw, 
Turnhout (2002: Antwerpen) heeft tot doel 
de promotie van het toerisme in de provincie 
Antwerpen. Onder impuls van Luc Verwerft en 
Jozer Genens werd een vergunning aangevraagd 
en na enige tegenstand, zowel binnen het VCGT 
als het Technisch Comité toegekend. Martine Vinck 
(°1964, bachelor toerisme, ex BBL, 
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ex Neckermann, ex Furness Travel ) werd belast 
met het dagelijks bestuur. De vergunning werd in 
2008 om onduidelijke redenen ingeleverd.

(5871) *Vanassche Guy, Kortrijk, was de 
éénmanszaak van Guy Vanassche (°Menen 1951, 
ex VTB 1974-1979, ex Kuoni 1979-1983) die 
vanaf 1983 een bijkantoor van Reizen Montiane 
in Kortrijk uitbaatte. Op 18 juni 1999 was er 
reeds een bvba, Guy *Vanassche Travel & Tickets 
Ltd, opgericht die echter slechts in juli 2001 de 
vergunning overnam. Op 31 december 2005 
werden de reisbureau-activiteiten beëindigd.  
Op 17 maart 2006 werd de vennootschap in 
vereffening gesteld.

Het VCGT trekt ook volgende vergunningen in:

(3395) Roan Travel n.v. Balen, werd opgericht eind 
1983 als pvba onder de naam Van Roey Travel. 
In september 1990 werd naam en rechtsvorm 
gewijzigd en een C-vergunning aangevraagd door 
Petrus en Ferdinand Van Roey. Op 23 oktober 
2006 werd de vennootschap ontbonden.
(3399) Van Winckel-Frederickx bvba, 
Scherpenheuvel-Zichem is een autocarbedrijf dat 
op 7 februari 1972 werd opgericht en in 1969 
een C-vergunning verkreeg, die echter in 1999 
werd ingetrokken. Sedertdien opereert men 
vermoedelijk als zuivere vervoerder.
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