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“De Blauwe Horde” heeft in het 
voorjaar duidelijk zijn stempel gedrukt 
op het wielerseizoen. Bij het schrijven 
van dit editoriaal staan er al niet 
minder dan 23 overwinningen op 
de teller. Vlaanderens mooiste was 
waarschijnlijk een van de knapste 
overwinningen van de reeks waarbij 
een uitstekende voorbereiding, 
individuele kracht en uitgekiend 
teamwerk leidden tot een mooi 
resultaat.

Ook in de reissector is het seizoen goed 
van start gegaan. Alle parameters staan  
op groen zoals bleek op de recente 
hoogmis van het toerisme, de ITB, in 
Berlijn. De uitspraken waren niet gering. 
Toerisme is de belangrijkste economische 
sector ter wereld en toerisme is een 
potentiële brug naar welvaart, geluk en 
zelfs vrede voor de wereld. Want, werd 
er gesteld, reizen brengt mensen in 
connectie met plaatsen, ervaringen en 
bovenal met mekaar. Mensen leren zo 
mekaars cultuur en waarden ervaren en 
dus ook respecteren.
 
De verwachtingen zijn dat het aantal 
reizigers wereldwijd met 4,5% zal groeien 
en volgens de huidige voorspellingen 
zouden tegen 2030 - en dat is niet zo ver 
weg - jaarlijks 1,8 miljard mensen reizen. 
Op basis van de huidige cijfers betekend 
dit dat er tegen dan dus 500 miljoen meer 
reizigers zullen zijn.
 
Het hoeft geen betoog dat dit een 
belangrijke impact heeft en dat we dus 
als sector ook zeer bewust met onze 
toekomst moeten omgaan. 

Wanneer we niet duurzaam met reizen 
gaan omgaan dreigt de sector slachtoffer 
te worden van zijn eigen succes.
 
Tijdens de opening werd ook nogmaals 
gepleit om als sector meer aandacht  
te besteden aan innoveren en minder aan 
mekaar, dit zal de taart van het toerisme 
nog verder laten groeien en daar zijn we 
allen bij gebaat. Uiteraard heb je hier 
wel een lange termijn visie voor nodig. 
In deze groeiende sector zijn jullie als 
ondernemers een uiterst belangrijke 
schakel. Door nog meer in  
te zetten op service en inderdaad creatief 
om te springen met de verschillende 
opportuniteiten kunnen we met z’n allen 
duurzame groei realiseren.
 
VVR wil hier ook zijn steentje aan 
bijdragen. We willen jullie blijven 
stimuleren om te innoveren, om te kijken 
naar de lange termijn, niet enkel in jullie 
dagdagelijkse werking, maar ook in  
de relaties met jullie klanten – die finaal 
de kern van onze business zijn – en  
met jullie verschillende leveranciers. 
Met ons #BETravelCongres, voor het eerst 
een open congres, zetten we opnieuw een 
belangrijke stap op deze weg en die gaan 
we naar de toekomst toe met jullie verder 
uitbouwen.
 
We kijken er dan ook naar uit om jullie  
te ontmoeten op ons congres in Nantes,  
onze M-eat en Greets of tijdens de 
Algemene Vergadering op 26 juni.

“ Toerisme is de belangrijkste 
economische sector ter wereld en 
een potentiële brug naar welvaart, 
geluk en zelfs vrede voor de wereld.”



“Mijn medewerkers 
zijn geen verkopers 
maar entrepreneurs”

Kan je de historiek van Mare Tours  
in een nutshell schetsen?
Op mijn verjaardag 5 november 1985 ben 
ik inderdaad de grootste uitdaging uit mijn 
leven aangegaan, beklemtoont Marie-Jeanne 
Vancamp (58), door het reisbureau Oranjetours 
van Gilbert Schaeken in Aarschot over te 
nemen. Vandaag bestaat Mare Tours, na een 
aantal spectaculaire groei-jaren, uit 19 kantoren. 
Belangrijke data zijn 1995 door de intrede van 
Sunair met een minderheidsparticipatie van  
49 procent, die in 2000 werd overgenomen 
door Thomas Cook. Vorig jaar kwam Vayamundo 
erbij, waardoor er nu drie aandeelhouders zijn 
met elk 33,33 procent.

Ben jij een tevreden vrouw met  
de komst van Vayamundo?
Absoluut. Ik ben er overigens van overtuigd 
dat we met Vayamundo Travel een belangrijk 
verschil op de markt kunnen én gaan maken. 

Met deze nieuwe partner, die zich bovendien 
bijzonder actief profileert, staan we nu nog 
sterker dan voorheen. Er zijn momenteel 
reeds zeven Vayamundo Travel-brochures op 
de markt, maar er volgen er nog een aantal. 
Door nog meer thematische vakanties aan te 
bieden, zullen we ons aantal klanten behoorlijk 
kunnen verhogen.
 
Opmerkelijk is ook dat Odysseus nu 
opnieuw onder dak is bij jullie.
Het gaat hier duidelijk om een toegevoegde 
waarde, die de à la carte reizen die we al in huis 
hadden een extra dimensie zal geven.  
De 40 jaar ervaring van Etienne Van Camp – 
n.v.d.r.: géén familie! – en de 32 jaar kennis van 
Mare Tours en de mensen die ervoor werken, 
zorgt zonder twijfel voor een toegevoegde 
waarde naar de markt toe. Onze à la carte reizen 
krijgen hierdoor een belangrijke nieuwe insteek 
qua product, hoteltypes en belevingsformules. 

Marie-Jeanne Vancamp |  
CEO & shareholder Mare Tours
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Mare Tours, dat straks 33 kaarsjes mag uitblazen, heeft zich de jongste 
maanden herhaaldelijk in de kijker gewerkt. Daar was eerst de intrede van 
Vayamundo, gevolgd door de heropstart van Odysseus en het aantal kantoren 
dat op 19 gebracht werd met een inplant in Proximus Brussel.  
Tekst en uitleg hierbij van Marie-Jeanne Vancamp, zoon Maarten Janssens 
(directeur touroperating) en Jo De Bock (gedelegeerd bestuurder Vayamundo).
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Reisagenten die op zoek zijn naar differentiatie 
ten overstaan van de traditionele markt zullen 
hier zeer zeker hun gading in vinden.

Er is dus duidelijk sprake van 
schaalvergroting bij Mare Tours.
De opstart van Vayamundo Travel is een 
duidelijke stap naar maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, waarbij we een  
aantal producten willen aanbieden die niet 
onmiddellijk ergens anders te vinden zijn.  
We gaan daarenboven onze producten zoals 
USA en Canada en Scandinavië ook op deze 
nieuwe leest schoeien. Ik denk hier  
bijvoorbeeld aan programma’s rond ‘Oorlogen 
en veldslagen in de USA’ of ‘Reizen naar het 
noorderlicht’ boven de poolcirkel. Betaalbaar 
sociaal toerisme is inderdaad een belangrijke 
nieuwe wending binnen onze reisbureauketen.
Onze medewerkers krijgen momenteel een 
grondige scholing om deze nieuwe visie naar 
de toekomst vlot te implementeren. Met andere 
woorden: aan de hand van trainingen en 
infomomenten moet het nog duidelijker worden 
dat wij géén verkopers in huis moeten hebben, 
maar wel entrepreneurs, die zelf meewerken 
aan het samenstellen van de producten.

Hoe waren de eerste reacties op  
al die nieuwigheden?
Zeer positief. De reisagent die wil overleven 
moet zich vandaag ervan bewust zijn dat 
entrepreneurschap essentieel is. Overigens 
hebben de niche-touroperators waarmee 
wij nauw en intens samenwerken, zoals 
Imagine Travel, Transeurope, Travel World en 
Destination Green om maar enkel deze te 
noemen, dat al veel langer begrepen.

Vorig jaar heb je nog een oproep gedaan 
voor meer mobiele reisagenten.
Het is inderdaad zo dat we ons zo flexibel en 
soepel als mogelijk blijven opstellen naar de 
marktevoluties. Er is bij Mare Tours nog steeds 
vraag naar mobiele reisagenten, specialisten 
mogen zich nog altijd melden. Zo heeft  
Joy Keersmaekers, kantoorhoofd van  
Mare Tours Brasschaat zich heel verdienstelijk 
gemaakt op het vlak van duikreizen. Ik ben niet 

weinig fier op de meer dan 250 jaar ervaring 
die we in onze kantoren samen in huis hebben.

Welke goede raad kan je de reisagent  
nog meegeven?
Keren voor je eigen deur is vandaag niet meer 
voldoende. Als reisagent moet je verder kijken. 
Met Mare Tours wil ik een verankering en  
meer dan één steentje bijdragen tot een 
reisindustrie waarbij iedereen de vruchten zelf 
kan plukken. Ik wil de reisagent overtuigen dat 
we samen iets kunnen betekenen voor  
de reiswereld. We moeten de klanten wakker 
houden en niet wachten tot ze in onze 
kantoren verschijnen, maar ze met nieuwe 
producten gewoon van de straat durven 
plukken en innoverend de toekomst instappen 
en belevenisvakanties op allerlei vlakken 
uitwerken en aanbieden. Mare Tours is vandaag 
sterker en meer uniek dan ooit tevoren!

Wat staat er op je verlanglijstje  
qua bestemmingen?
Als volbloed natuurliefhebber wil ik ooit  
zeker eens naar Australië en Canada.  
Daarnaast heb ik mijn hart duidelijk verloren  
aan Turkije. Dit land heeft me zo gepakt dat  
ik ondertussen zelfs al een aardig mondje  
Turks spreek.

Je favoriete citytripbestemming?
Ik ben destijds met de ITB in Berlijn beland  
en ik vind dat nog altijd een van de mooiste 
steden om te bezoeken.

Favoriete cruisemaatschappij?
Zonder lang te moeten nadenken:  
Silversea, kleinschalig en met een grote 
persoonlijkheid.

“ In al onze kantoren samen hebben 
wij 250 jaar ervaring in huis.”

“ Keren voor je eigen 
deur is vandaag niet 
meer voldoende.”
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Op wat ben je bijzonder fier?
Op de mensen die voor Mare Tours werken. 
Velen denken dat ik een harde tante ben, maar 
ik heb ook een warme kant in mijn karakter. 
Zo ben ik bijzonder gelukkig met de inzet 
van mijn twee zonen (n.v.d.r.: Christoff (37) 
verantwoordelijk voor de retail en Maarten (31) 
verantwoordelijk voor de touroperating) daar 
waar het gaat om de droom verder te zetten en 
uit te bouwen, die ik in 1985 heb opgestart.

Wat maakt je ongelukkig?
Nijd en jaloezie, twee zaken die je ziet bij 
mensen die niet gelukkig zijn met zichzelf.  
We kunnen alleen maar samen sterk zijn.  
In het leven moeten we proberen breeddenkend 
te zijn en warmte geven. Aan negatieve mensen 
heb ik geen boodschap en die horen bij Mare 
Tours niet thuis.

Wat is je meest onhebbelijke  
karaktertrek?
Mijn directheid wellicht, al vind ik dat eerder  
een positief gegeven.

Is er iets in je leven niet gelukt dat  
je zo graag had zien gebeuren?
Ik heb lang gedacht om op 50 met pensioen  
te gaan, maar in het beste geval zal het  
61 worden.

Je favoriete boek?
De biografie van Frank Vandenbroucke. Ik 
heb altijd veel bewondering gehad voor deze 
talentvolle wielrenner. 

Kan je volgende personen of 
organisaties kort omschrijven?

Mare Tours: de neuzen in dezelfde richting
Vayamundo: een verrijking
Thomas Cook: travel partner
TUI: dynamisch
Odysseus: vernieuwend
VVR: noodzakelijk
Antoon Van Eeckhout: icoon
Koen van den Bosch: motiverend
Jo De Bock: strateeg

MARE TOURS
Medewerkers: 37, met inbegrip van de  
4 zelfstandige Mare Tours-kantoren  
(Brugge, Mol, Diest en Kortrijk).
Omzet 2017: 23 miljoen euro.
Omzet 2018 (prognose): 26 miljoen euro.
Meer info: tel. 016/50.22.22 en  
www.maretours.be
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Iemand met karakter en doorzettingsvermogen, 
die echter spijtig genoeg niet goed begeleid 
werd.

Van wat lig je ’s nachts wakker?
Van mijn echtgenoot als hij echt  
te veel snurkt…

Yves Slabbinck

NIEUWE IMPULS VOOR 
SOCIAAL TOERISME
“Als een vakbondscentrale als ACV Bouw, 
Industrie & Energie in de reisindustrie 
stapt en een partnership heeft afgesloten 
met Mare Tours”, benadrukt gedelegeerd 
bestuurder Vayamundo Jo De Bock (die in 
een vorig leven 7 jaar aan de slag was bij 
Neckermann), “dan is dat beslist met de 
pretentie om een meerwaarde te kunnen 
bieden voor het sociaal toerisme waarin 
wij ons sedert het midden van vorige 
eeuw duidelijk hebben geprofileerd als 
pionier. Met onze drie clubs: De Kinkhoren/
Ravelingen te Oostende, Vayamundo 
Houffalize en Vayamundo Quillan-L’Espinet 
in de buurt van Carcassonne, verwelkomen  
we vandaag 250.000 gasten op jaarbasis. 

Gelet op onze grote achterban, de 
vakbonds-centrale ACVBIE telt immers 
300.000 leden en de talrijke organisaties 
uit het middenveld, zoals de mutualiteit, 
Pasar, Femma, KWB, Samana, Okra, Neos 
e.d.m. beschikken we over een enorm 
potentieel waaraan we verscheidene 
thematische vakanties zullen aanbieden en 
dit voor o.m. gezinnen, senioren, fietsers, 
wandelaars, gastronomen, hobbygroepen 
allerhande en mensen met een beperking. 
Vayamundo Travel mikt op 50.000 tot 
100.000 klanten tegen 2025.  
Daarvoor hebben we uiteraard de reisagent 
nodig. En meer bepaald reisagenten 
die geloven dat zij ook een positieve 
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REIZEN VOOR IEDEREEN
Maarten Janssens (directeur touroperating 
Vayamundo Travel): “Wij zijn heel tevreden dat 
Vayamundo Travel met Mare Tours voor een prima 
distributieketen heeft gekozen. Met 32 jaar ervaring in 
de reisindustrie blijven wij exclusief voor de reisagent 
kiezen. Er komt dus ook voor Vayamundo Travel 
géén rechtstreekse verkoop. Het concept van de 
talrijke thematische producten is beslist een pluspunt 
en wordt opgenomen in verscheidene brochures 
waarin beleving centraal staat. De reisagenten die 
Vayamundo Travel verkopen, kunnen rekenen op 
een aantal interessante incentives en er komen tal 
van infomomenten en studiereizen op hen af. Eén 
van de sterke punten vormt beslist de reizen voor 
mensen met een beperking. De begeleiding kan hier 
voor individuelen én groepen. Vervoer is aangepast 
en de hotels zijn vlot toegankelijk en beschikken 
over aangepaste kamers. Bij de persoonlijke 
begeleiding beschikken wij over Travelbutlers, die 
we overigens zelf opleiden. Ook begeleiding met 
medische vezorging is mogelijk. Voor mensen met 
een beperking hebben we in totaal 55 hotels ter 
beschikking op diverse bestemmingen en er liggen 
nu reeds 52 georganiseerde dag- en weekreizen vast. 
De ‘vernieuwde’ koers die Mare Tours vandaag vaart 
is er op de eerste plaats omdat we naar een gezonde 
toekomst voor iedereen willen streven.  
Bij veel generalisten is data mining vandaag het 
toverwoord, wel, wij willen het met een totaal andere 
insteek doen. Wij willen in de toekomst nog dichter 
bij de klant staan door middel van een participatie in 
diens maatschappelijke omgeving.”

bijdrage kunnen leveren voor de samenleving 
door sociaal toerisme te promoten en terzelfder 
tijd een touroperator te steunen die duurzame 
ontwikkelingsdoelen hoog in het vaandel draagt. 
Vandaar dat wij hemel en aarde zullen bewegen  
om straks in alle 507 Belgische steden en 
gemeenten één reisagentschap te hebben dat 
Vayamundo verkoopt. Vayamundo Travel moet je zien 
als een rit van sociaal toerisme naar ondernemen  
met een positieve impact op de samenleving. 
Als vakbond zorgen wij met Vayamundo Travel  
niet alleen voor een nieuwe dynamische wind,  
maar evenzeer voor een belangrijke toegevoegde 
waarde voor onze leden en voor al wie in de toekomst 
met ons wil reizen.”

Jo De Bock  
(gedelegeerd bestuurder Vayamundo)

Maarten Janssens  
(directeur touroperating Vayamundo Travel)
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the five star hotel collection

CHICG
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glamorous european resorts

1  A P R I L  2 0 1 8  -  3 1  M A A RT  2 0 1 9

GC RESORT 18-19.indd   2 11/01/18   16:11

the five star hotel collection

CHICG
O

 

glamorous legenDarY cit ies

1  NOVEMBER 2 0 1 7  -  3 1  OKTOBER 2 0 1 8

GO CHIC city 17-18.indd   1 3/08/17   09:27

LONDEN

1 APRIL 2018 - 31 OK TOBER 2018

Londen zomer.indd   1 11/01/18   16:45

DUBAI · ABU DHABI

1 OK TOBER 2017 - 30 SEPTEMBER 2018

Emiraten.indd   1 10/05/17   13:53

CITYTRIPS

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018

Citytrips 2018.indd   1 24/05/17   14:45

PARIJS

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
JA ARBROCHURE

Parijs 2017-18.indd   1 24/05/17   14:56

THAILANDCHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

Thailand.indd   1 10/05/17   13:51

VIETNAMCHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

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

Vietnam.indd   1 8/05/17   13:27

SRI LANKACHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

M A L E D I V E N  -  I N D I A

Sri Lanka.indd   1 9/05/17   10:20

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

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

Bali.indd   1 8/05/17   15:14

CHARMING ESPAÑA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  B A L E A R E N  -  C A N A R I S C H E E I L A N D E N

SPANJE.indd   1 11/01/18   16:53

CHARMING PORTUGAL

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  A ZO R E N  -  M A D E I R A

PORTUGAL z rug.indd   1 11/01/18   17:11

CHARMING FRANCE

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  CO R S I C A

FRANCE_18-19.indd   1 11/01/18   17:14

CHARMING ITALIA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  SA R D I N I Ë  -  S I C I L I Ë

ITALIA_18-19.indd   1 11/01/18   17:16

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

HOTELS EN RONDREIZEN
USA A L A C ARTE

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019

newyork-18-19.indd   1 5/10/17   10:45

CHARMING

HOTELS EN ARR ANGEMENTEN
1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019

BENELUX DUITSLAND

BENELUX 18-19.indd   1 5/10/17   08:39

Adv.Transeurope-maart.indd   1 15/03/18   09:18
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Naar sportwedstrijden met Travel2Sports 

“Als niche-touroperator is het van 
levensbelang dat je kort op de bal speelt 
en in mijn geval is deze uitdrukking 
wellicht overduidelijk.”  

Aan het woord is Wesley Swinnen (38), 
managing director van Travel2Sports, die 
zijn touroperating-bedrijf in 2013 verrijkte 
met Motortours, goed voor een uitgebreid 
gamma motorreizen, kortbij en ver weg.

“Mijn eerste gedacht was een job in de 
horeca”, vertelt Wesley Swinnen, “maar ik 
zag al vlug in dat dit niet echt mijn ding zou 
worden. Na het volgen van een avondcursus 
reisbureau-uitbater ben ik in 1998 aan de slag 
gegaan in het reisbureau Giljana Travel –  
met vestigingen in Middelkerke en Bredene - 
van mijn stiefmoeder Nancy Vancoillie. 
Uiteindelijk was dat de beste manier om 
de ‘stiel’ te leren. Later zijn de kantoren 
samengesmolten met Reizen Depoorter, met 
als eindresultaat een nieuw kantoor,  
TUI Middelkerke.”

Gat in de markt
“We besloten op zeker ogenblik met eigen 
touroperating-activiteiten van wal te steken en 
in 2005 hebben we daartoe de bvba Westana 
opgericht. Mensen naar sportmanifestaties 
allerhande sturen was het achterliggend idee. 
En alhoewel we samen met Frank Devos Reizen 
enige ervaring hadden opgedaan als reispartner 
van Club Brugge – waarbij we tot 1.000 
supporters per Europese verplaatsing boekten 
– was het aanvankelijk niet makkelijk want 
niemand in België kon mij helpen. Een en ander 
had echter wel de positieve connotatie dat er 
in ons land dienaangaande een interessant gat 
in de markt was. Mijn eerste contacten heb ik 
op WTM Londen gelegd en sedertdien is het 
steeds crescendo gegaan. Naast de pakketten 
voor voetbal bieden wij voorts uitgewerkte 
programma’s aan voor o.a. tennis, motor GP, 
Formule 1-wedstrijden, wielrennen, basketbal, 
rugby, golf, enz. In 2013 hebben we de zaak 
uitgebreid met een brochure Motortours – die 
nota bene door Karl Leroy werd samengesteld 
– en vorig jaar zijn daar zowaar fietsvakanties 
en voetbalstages bijgekomen.” IN
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“Kort op  
de bal spelen”

Wesley Swinnen
(managing director van Travel2Sports)
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90 procent via de reisbureaus
“Van bij het begin heb ik geprobeerd ervoor 
te zorgen dat onze producten in zoveel 
mogelijk reiskantoren verkocht werden. 
Akkoord, het heeft wat voeten in de aarde 
gehad om de reisagenten diets te maken 
dat ze voor alle vragen over het bijwonen van 
sportevenementen in binnen- en buitenland, 
bij ons terechtkonden, maar vandaag weten 
de meesten ons te vinden. Een commissie 
van 10 procent is hun terechte beloning. 
Ook op beurzen die georganiseerd worden 
door reisagenten of bijeenkomsten van Travel 
Alliance, nemen we uitgebreid de tijd om ons 
product voor te stellen en te verduidelijken. 
Bovendien zijn we ondertussen geprefereerde 
partner van de TUI reiskantoren. 
Overigens wordt 90 procent van alle 
boekingen door reiskantoren in het hele land 
uitgevoerd. De overige 10 procent gebeurt 
rechtstreeks, maar steevast wel tegen dezelfde 
prijzen. Atypisch aan het verhaal van een 
Vlaamse touroperator is dat wij evenveel in 
Vlaanderen als in Wallonië verkopen. Onze 
Motortoursproducten slijten we echter voor  
70 procent in Nederland en ‘slechts’ 30 procent 
in België. Dat komt omdat we in Nederland 
met MRO Reizen over een prima partner 
beschikken.”

Voetbal op nummer één
“Vrij speciaal is dat in onze brochure 
Travel2Sports enkel ‘vanafprijzen’ staan omdat 
hier het yieldmanagement een grote rol speelt 
en de correcte maar fluctuerende prijzen 
wel dagelijks op onze website aangepast 
worden. Tickets voor voetbalwedstrijden 
kunnen flink schommelen. Arsenal was in 
het begin van het seizoen veel duurder dan 
vandaag en naar Leicester kon je 2 seizoenen 
geleden voor een prikje, tot ze op nummer 
één geraakten. De grootste moeilijkheden 
doen zich voor als er wedstrijden uitgesteld 
worden. In dergelijke gevallen bieden wij gratis 
overnachting aan of volledige terugbetaling van 
het wedstrijdpackage. Het gaat pas helemaal 
verkeerd bij situaties zoals toen in maart ll. 
de 31-jarige aanvoerder, Davide Astori van 

“ Aanvankelijk was het niet makkelijk,  
want niemand in België kon mij helpen.”
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Daarvoor hebben we een dagcharter met 
TUI fly. Van de mogelijke 180 seats waren er 
midden maart reeds meer dan 100 verkocht. 
Ik zal zeker proberen om mee te gaan. Voor 
de eerste ronde-wedstrijden tegen Panama en 
Tunesië is de belangstelling duidelijk minder. 
Misschien kunnen we  nog iets organiseren  
als België doorstoot.
Wie er zal winnen? Tot voor de blessure van 
Neymar tipte ik op Brazilië. Vandaag denk 
ik dat België de halve finale haalt, maar dat 
Duitsland andermaal met de wereldbeker  
aan de haal zal gaan.”

Yves Slabbinck

Fiorentina overleed en de wedstrijden in  
Serie A als teken van rouw allemaal werden 
afgelast. Van al de sporten die we aanbieden  
is voetbal echter wel goed voor 75 procent  
van de totale omzet. De overige 25 procent 
omvat tennis, F1 en motor GP, ook rugby –  
vnl. In Wallonië - , WK’s wielrennen,  
NBA basketwedstrijden en golfevents zoals 
Ryder Cup en US Masters. Voetbalmatchen 
bieden we aan in Groot-Brittannië, Spanje, 
Portugal, Frankrijk, Duitsland en Italië.”

Belgische topvoetballers  
in het buitenland
“Het feit dat zoveel Belgische topvoetballers 
in het buitenland actief zijn, heeft er zeker 
voor gezorgd dat onze boekingen een mooie 
stijgingscurve vertonen. Dat is zo het geval met 
Kevin De Bruyne  en Vincent Kompany  
bij Manchester City en Eden Hazard & Thibault 
Courtois bij Chelsea. Dit jaar heb ik zelfs meer 
tickets voor PSG verkocht dan de voorbije 
tien jaar samen. Dit heeft uiteraard te maken 
met de komst van voetbalgoochelaar Neymar. 
Als Eden Hazard straks bij Real Madrid gaat 
spelen dan zal dat zich ook wel manifesteren 
in de boekingen.  Ook voor Napoli is er meer 
belangstelling ongetwijfeld vanwege de goede 
prestaties van Dries Mertens. Op jaarbasis sturen 
we nu zo’n 1.500 pax naar voetbalwedstrijden 
met Groot-Brittannië als belangrijkste land en 
FC Barcelona als bestscorende ploeg. Er zijn 
drie factoren die meespelen in het succes van 
een buitenlandse voetbalploeg. Het betreffende 
team moet uitstekend voetballen, de stad waar 
het gebeurt moet citytrip-troeven hebben en 
er moeten Belgen of andere vedetten in het 
team zitten. Sedert 1 juli 2017 zijn we officiële 
reispartner van KV Oostende. Dat betekent 
dat we de supporterverplaatsingen mogen 
regelen bij eventuele Europese wedstrijden. 
In afwachting daarvan kunnen we nu al VIPS 
nasturen voor de winterstages.”

Dagcharter naar WK voetbal
“Uiteraard krijgen we soms onmogelijke 
aanvragen zoals bijvoorbeeld iemand die vorig 
jaar in augustus per se een ticket voor the 
Fight of the Century in Las Vegas wilde waar 
vuistvechters Floyd Mayweather en Conor 
McGregor elkaars aangezicht verbouwden. 
Mensen bellen soms voor tickets voor Boca 
Juniors of willen de Belgen zien voetballen 
in China! We gaan wel naar de WK-wedstrijd 
van de Belgen op 28 juni tegen Engeland in 
Kaliningrad. 

“ 90% van de boekingen  
gebeurt via de reiskantoren.”

TRAVEL2SPORTS
Opgericht: in 2005 als onderdeel van 
Westana bvba en in 2013 aangevuld met 
Motortours.
Leiding: Wesley Swinnen (managing 
director)
Aantal medewerkers: 4
Omzet 2017: 2 miljoen euro
Prognose 2018: positieve status quo
Brochures: 2 jaarbrochures.
Favoriete voetbalclub: Club Brugge
Adres: Leopoldlaan 22, 8430 Middelkerke
Tel.: 059/41.46.02
Website: travel2sports.be en motortours.eu
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Liria Travel organiseert 
 

naar Albanië

Arben (zaakvoerder): “Inderdaad. Omdat we geboren zijn 

kennen we beide culturen en talen perfect. We kiezen 
persoonlijk onze hotels, gasthuizen en restaurantjes uit. 
We kennen iedereen persoonlijk en zij weten intussen waar 
Liria voor staat: er is een groot wederzijds vertrouwen.”

Je band met Albanië is vast een voordeel om contacten te 
leggen?

Arben: “Ja, onze roots spelen echt in ons voordeel, 

bieden. We hebben onder andere een partnerschap met 

als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe interessante 
bestemmingen of trekpleisters. 

Alketa: We gidsen alle groepen zelf. Onze reizigers leggen 
unieke contacten met de lokale bevolking omdat wij kunnen 
vertalen. Dankzij een breed netwerk in Albanië bieden we 

nog zoveel meer als daar interesse voor is.”

daarbij voorstellen?

Alketa: “Albanië is Europa in het klein!” (lacht)

Arben: “Klopt! Op een kleine oppervlakte heb je zowel 
zon-zee-strand als de massieve Albanese Alpen. Je kan in 

doen. Kamperen of vijfsterren? Gek op cultuur of volledig 

om het elke reizigersgroep makkelijk te maken en kunnen 
topkwaliteit bieden aan scherpe prijzen. We zijn intussen 

samenwerken is dat!”

Alketa: “Ook niet onbelangrijk om te vermelden is dat 

moet behalen om in Albanië te mogen rondreizen met 
groepen. Arben behaalde als eerste en voorlopig enige 
Nederlandstalige gids zijn erkenning.”

Tot slot: hoe ervaren de reizigers jullie trips?

Alketa: “Het is eigenlijk ‘not done’ om op te scheppen, maar 

reisgids die zorgt voor een relaxte sfeer en ontspannen 

speerpunten: persoonlijke aanpak, goede voorbereiding en 

Hoe kunnen geïnteresseerde reisbureaus of  
reizigers jullie bereiken?

Arben: “Je vindt alle info en contactgegevens op onze 
website: www.liria.be”

www.liria.be 

info@liriatravel.be

0495 45 45 22 (Arben) | 0499 20 10 15 (Alketa)
VVR-erkenningsnummer: 9611

“We kunnen onze 

meer bieden”
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Avontuurlijke Groepsreizen

Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi  

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Afrika

2 0 1 8Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi 

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar • Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 8

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar • Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 8

AFRIKA

2 0 1 8

Individuele en groepsreizen

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania 

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

2 0 1 8Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Individuele en groepsreizenNAMIBIË
2 0 1 8

2 0 1 8

NAMIBIË
Individuele en groepsreizenZUID-AFRIKA

2 0 1 8

170818-L2T-Advertentie(186x131mm)-Hoogvlieger.indd   1 18/08/2017   16:08
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“ Reisconsulenten 
zorgen voor  
hechte band.”

Coppers kreeg veelvuldige nominaties voor 
zowel ‘De Gouden Strop’ (1x), ‘De Diamanten 
Kogel’ (3x) als de Hercule Poirotprijs (4x). 
‘Dood water’ kreeg in 2014 de Hercule 
Poirotprijs voor de beste Nederlandstalige 
misdaadroman, ‘De Vleermuismoorden’ 
in 2015 en ‘De hondenman’ in 2016 
werden bekroond met de Hercule Poirot 
Publieksprijs. De verfilming van de boeken 
van Coppers werd in 13 afleveringen uitge-
zonden in het voorjaar van 2016 op televisie 
en was een nadrukkelijk succes.

Een kwarteeuw radio
“Ik ben als broekje van 23 meteen bij de VRT 
beland, als net afgestudeerde leraar Engels”, 

vertelt Toni Coppers (56). “In die dagen kon 
je de straten plaveien met de afgestudeerde 
leerkrachten, dus ik was erg blij dat ik als 
manusje van alles bij de radio terechtkon.  
Door een toeval was dat bij de redactie van 
het toenmalige toerismeprogramma. Het 
dagelijkse programma deed alleen maar 
binnenland en gedurende enkele jaren werd 
ik door Vlaanderen gestuurd om ellenlange 
interviews met stoetenbouwers, natuurgidsen 
en organisatoren van historische evenementen 
te maken. Boeiend, hoor, maar ondertussen 
bereidde ik me voor op het aartsmoeilijke 
examen voor producer en leerde ik al doende 
wel de stiel.
Ik ben uiteindelijk 25 mooie jaren bij de radio 

Toni Coppers | schrijver

Toni Coppers is ontegensprekelijk een van de populairste misdaadauteurs van 
Vlaanderen. Zijn reeks rond commissaris Liese Meerhout is ondertussen een 
klassieke bestseller in de boekhandel geworden en de teller staat ver boven de 
100.000 verkochte exemplaren. Coppers begon zijn loopbaan niet als schrijver 
maar… als reisjournalist, en de reiswereld is hem altijd dierbaar gebleven, zegt  
hij in dit exclusief gesprek voor De Hoogvlieger.

Toni 
Coppers

Foto © Thomas Sweertvaegher
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“ Reisconsulenten 
zorgen voor  
hechte band.”

gebleven, als programmamaker, als presentator 
en reporter, als producer en eindredacteur.  
En gedurende het grootste gedeelte van die tijd 
was ik reisjournalist en was de reiswereld mijn 
biotoop, mijn ‘natuurlijke habitat’. We maakten 
programma’s als ‘Gewoonweg’, ‘Het Landhuis’, 
‘Lopend Vuur’, allemaal voor Radio 1 in een  
tijd toen je nog zonder blikken of blozen 
‘soundscapes’ van een kwartier mocht uitzenden 
over verre landen, vol met stukken interview, 
muziek, sferen van ter plekke en je eigen 
teksten. Heerlijk! Ik ben zo blij dat ik dat  
heb mogen doen.“

Je hebt toen gedurende goed vijftien 
jaar de wereldbol afgereisd, is er een 
bestemming  
die je bijzonder bijgebleven is?
“Er waren vele hoogtepunten, maar een reis 
naar Cambodja en Laos net na het vredesver-
drag met de Rode Khmer, blijft me voor altijd 
bij. We waren met enkele journalisten en met 
Robrecht Willaert zo goed als alleen in Angkor 
Wat, nauwelijks honderd meter verder lagen nog 
mijnen en zat de Rode Khmer in de bossen.  
De Killing Fields, de chaotische hoofdstad 
Phnom Penh en dan, als contrast, de hoofdstad 
van Laos, Vientiane, een soort glazen stolp over 
de jaren vijftig. Die reis vergeet ik nooit!”

SNEEUWSTORM  
IN IJSLAND

Je bent ondertussen al vijf jaar voltijds 
schrijver.  Nog een  
mooie reis gemaakt recent?
“De mooiste zijn zonder twijfel twee reizen 
naar IJsland. Prachtig, intrigerend land vind 
ik dat, met een landschap alsof de zenuwen 
van de aarde gewoon open en bloot liggen, in 
alle kleuren en schakeringen. We hebben er 
zowat alle weersomstandigheden meegemaakt, 
inclusief een sneeuwstorm die maakte dat je 
met de auto alleen nog de toppen van de gele 
paaltjes zag langs de weg. Of een voorjaars-
storm waardoor we vastzaten in de hoofdstad 
en dan maar naar het openbare zwembad zijn 

gezwoegd, tegen de wind in.  
We hebben er een halve dag tussen  
zacht kwebbelende oudjes in het hete 
bubbelbad gezeten. Heerlijk was dat...”

Loop je ook eens een reiskantoor binnen 
als je een reis wilt boeken?
“Ja hoor, dat gebeurt.  
Vijftien jaar geleden, toen ik zelf nog dagelijks 
in de reiswereld actief was, merkten we al dat 
de enige reiskantoren die echt nog toekomst 
zouden hebben, de reisconsulenten zouden 
zijn, mensen die meer deden dan alleen maar 
een boeking maken. Zo’n boeking maken kan 
iedereen, ondertussen. Maar je klant wegwijs 
maken, hem of haar de juiste dingen tonen -  
die niet noodzakelijk de duurste moeten zijn -, 
dat zorgt voor een hechte band die vaak veel 
sterker is dan het goedkope Ryanair-ticket.”

Welke bestemming staat nog  
op het verlanglijstje?
“Sri Lanka, niet omdat ik er zelf nog niet was 
maar net omdat ik er zulke goede herinneringen 
aan heb en omdat ik dat prachtige eiland aan 
mijn dierbaren wil tonen.”

“ Als journalist was 
de wereld mijn 
biotoop.”

“ Een reisconsulent doet  
veel meer dan  
een boeking maken.”
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 8 brochures: - Meer dan 1300 luxe- en kwaliteitshotels
 - Focus op o.m. Frankrijk, Middellandse Zee, Sri Lanka, Bali, Afrika
 - Rondreizen: o.m. Sri Lanka, Zuid-Spanje, Oman, Thailand, 
    Vietnam, Bali
 - Canada & USA: nieuwe uitgebreide belevenisbrochure:  
    hotels, huurwagens, mobilhomes, gidsen (o.m. Jacqueline Goossens),  
    unieke rondreizen
 - Golfspecialist
 - Onmiddellijke reservatiebevestiging: wij bellen het hotel
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet.
• 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 promoties voor Huwelijksreizen en Vroegboekkorting
• Nieuw voor zomerseizoen 2018: 
 - Meer dan 80 nieuwe hotels: Egypte terug in brochure, veel meer Griekenland

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Frankrijk & Benelux 2018

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Middellandse Zee I 2018 - 2019
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 2018
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Middellandse Zee III 2018 - 2019
Griekenland • Cyprus • Kroatië

Montenegro • Bulgarije • Turkije •Marokko

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Nabije- en Midden - Oosten 2018 - 2019
Abu Dhabi • Dubai • Ajman 

Ras Al Khaimah • Oman • Qatar • Egypte

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Exclusive Destinations
USA & Canada

Strandvakanties
Wintervakanties

Rondreizen
Citybreaks

Huurwagens 
Motorhomes

Worldwide 2018 - 2019
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • Cruises

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2018 - 2019
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

Zomer 2018

Latin America
De eerste editie van ons reis-inspirerend 
magazine Latijns-Amerika is klaar :)
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OP NAAR  
HET KLOOSTER

Reis je nog veel?
“Nee, lang niet zo veel als ik in mijn dromen 
zou willen. Ik ben voltijds schrijver, breng twee 
boeken per jaar uit in de Liese Meerhout 
reeks en ben bezig met enkele film- en 
televisieprojecten. En ik heb een uitgebreid, 
nieuw samengesteld gezin.  
De reizen die ik maak zijn ofwel research  
tripjes voor mijn boeken ofwel een of twee 
jaarlijkse vakanties.
Ik merk wel dat ik meer en meer terugkeer 
naar bestemmingen in mijn geliefde Europa: 
ik hou nu eenmaal van de Europese cultuur, 
van de sfeer in Midden-Europa, van de bossen 
van Bohemen of de poesta van Hongarije, van 
koffiehuizen in Praag en Boedapest.
Een van mijn favoriete pleisterplekken is een 
oud Italiaans klooster boven op een heuvel in 
Bolsena, een uurtje boven Rome.  
De douches en de toiletten zijn op de gang 
en de kamers zijn omgevormde cellen van 
monniken, maar de sfeer is onbeschrijfelijk 
en het uitzicht op het meer onvergetelijk. 
Bovendien bega ik de spreekwoordelijke moord 
voor verse pasta met everzwijnragout, en laat de 
pappardelle al cinghiale nu net de traditionele 
schotel van de streek zijn.”

Stel dat iemand van ons naar  
dit klooster trekt, welk boek nemen we 
dan mee?
“Ik heb net ‘De Heilige Rita’ uit van  
Tommy Wieringa, mensen toch, wat een  
mooie zinnen brouwt die man toch.  
Maar neem toch maar een misdaadroman  
mee. Iets van John Le Carré, altijd goed,  
‘De Perfecte Spion’ bijvoorbeeld.  
Of een Toni Coppers, natuurlijk...”

Yves Slabbinck

" Ik hou van de Europese cultuur 
van de sfeer in Midden-Europa."

Bolsena, Italy
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Deel I tot XLIV van deze geschiedenis 
van de reiswereld zijn verschenen in een 
aantal vorige nummers (vanaf 184).  
Een aangevulde versie (tot 1998) staat  
op de website van de VVR.  
De teksten zijn geen standpunt van  
de VVR maar een benadering door  
de auteur.

1999, mei, Ten Bel Touring
Michel Huyghen (°1916) de stichter van Tenbel 
op Tenerife overlijdt. Hij had dit vakantiepark in 
de jaren zestig opgericht maar de verkoop van 
de reizen gebeurde sedert 1991 door de n.v. Ten 
Bel Touring (vergunning A1159) die zelf onder de 
naam Audi Professional Belgium op 31 januari 
1974 was opgericht. In juni 1999 namen Marcel 
Vangeel (1940-2000) en Francis Depré het 
bedrijf over, maar na het overlijden van Vangeel 
in oktober 2000 verwierf Jetair het handelsfonds. 
Tot januari 2004 trad een zekere Georges Krüger 
als zaakvoerder op. Toen nam Brigitte Vangeel, die 
blijkbaar nog in het Tenbelpark verblijft de leiding 
over. Het is niet duidelijk wat nu nog de activiteiten 
van de vennootschap zijn.

2000, februari, Politiek
Louis Michel (°1947), toen minister van buitenlandse 
zaken roept een boycot uit tegen Oostenrijk omdat 
Jorig Haider’ (1950-2008) rechtste partij toetreedt 
tot de Oostenrijkse regering. De VVR protesteert met 
klem tegen deze oproep.

2000, 4 februari, vergunningen
Toerisme Vlaanderen deelt volgende  
stopzettingen mee: 
(5405) Reizen De Paepe, Hofstade – (5157) 
Frevag, Antwerpen – (5111) Go Travel, Kampenhout 
– (1817) King Travel, Edegem – (5815) Sobelair 
Broker, Melsbroek. En volgende faillissementen: 
(1125) Cargus Travel, Mechelen – (5783) 
Mediterra, Zaventem – (1971) Polytravel, Gent.  

Toerisme Vlaanderen kent volgende  
vergunningen toe: 
(5925, 7023) *Peggy Travel, Sint Andries-
Brugge, werd in 2000 als éénmanszaak opgericht 
door Peggy De Buysere (°Brugge 1963, ex 
Reizen Van Hoof 1981-1985 en 1997-2000, 
Eltebe 1995-1997) die op 7 janauri 2008 werd 
omgevormd tot bvba. Op 31 december 2011 
werden de reisbureau-activiteiten stopgezet 
en het handelsfonds verkocht aan Mare Tours. 
De vennootschap treedt sedertdien op als 
franchisenemer van Mare Tours.

2000, 17 februari, raad van bestuur VVR
Een vertegenwoordiger van de n.v. Optima stelt het 
programma “Persoonlijke Financiële Planning” voor 
met het verzoek dit bij de leden te verspreiden. Op 
advies van Van Eekchout gaat men daar niet op in. 

De raad van bestuur geeft aan Van Eeckhout de 
opdracht om bij de Airtours/Sunair top tussen 
te komen teneinde hun politiek om in België 
voornamelijk low budget producten aan te bieden 
stop te zetten. Dit gebeurt op verzoek van de 
Belgische Sunair-directie (Jan Peeters).

De raad van bestuur geeft de opdracht om 
de mogelijkheid van een calamiteitenfonds 
te onderzoeken. Dit blijkt later niet mogelijk 
te zijn zonder de grote touroperators, die alle 
samenwerking terzake weigeren.

2000, 29 februari, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende  
vergunningen toe: 
(2381, 5935) *Bertrand Travel Marketing 
Europe (BTM) bvba, Antwerpen, werd gesticht op 
13 oktober 1999 door de Nederlandse dames, 
Elisabeth Bertrand en Petronella Pruijs (°1940), de 
laatste werd belast met het dagelijks bestuur. De 
vennootschap werd vereffend in november 2003.

(5931) *Cosmos Travel bvba, Beveren, werd 
gesticht op 13 december 1999 door de gewezen 
bankdirecteur Leonard De Bock (°Hamme 1953) 
en Gilbert Moors (°Luebo 1952, ex Intra Mundi 
1973-1979, ex Melia 1979-1985, ex Gerlach 
Travel 1985-1989, ex Nicolaides 1989-1994, 
ex Travel Plus 1995-1998). Deze laatste was 
in feite enkel belast met het dagelijks bestuur 
maar zijn verdwijnen werd nooit gemeld. Ondanks 
verschillende kapitaalsverhogingen werd het 
bedrijf op 23 november 2016 failliet verklaard, na 
een verdachte voorafgaandelijke verkoop van het 
handelsfonds aan een franchisenemer van TUI, 
die het later doorverkocht aan TUI zelf. Men was 
tevens korte tijd lid van de Uniglobe-groep.

(2383) *Liesbet’s Reiscenter, Herenthout, werd 
in janauri 2000 gestart als éénmanszaak door 
Liesbeth Cannaerts (°Herentals 1974, ex Aro 
Travel, ex Pallieter Reizen 1996-2000) nadat 
zij een aantal jaren een bijkantoor van Pallieter 
Reizen in dezelfde locatie had gerund. Op 23 
april 2000 werd de éénmanszaak omgevormd 
tot bvba met als aandeelhouders Liesbet en haar 
vader Guido (°Herentals 1950). Deze laatste 
speelde een belangrijke rol bij verschillende 
samenwerkingsverbanden (o.a. Travelcoop). R
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(5927) *Mahe bvba, Kalken, werd gesticht 22 
januari 2000 door Marie Helene (°Gent 1966, ex 
Voyages Aurore 1992-2000 ) en Georges Van 
Nieuwenhuyse. Een typisch KMO-bedrijf dat lokaal 
probleemloos functioneert.

(5929) De zogenaamde *New Mediterra (2006: 
Intermed Travel Group) was oorspronkelijk een 
coöperatieve vennootschap die werd opgericht in 
Brussel (1989: Braine l’Alleud, 2000: Ukkel, 2004: 
Auderghem, 2006: Edegem) in september 1985 
onder de naam Valina, door Didier Fossoul en Utuk 
Mestanogullari, met een onduidelijke activiteit. Op 
11 februari 2000 werd het bedrijf omgevormd 
tot een reisbureau met het statuut van naamloze 
vennootschap met een kapitaal van 495.000 € en 
volgende aandeelhouders: Margarete Buxus (1000 
aandelen), Connections (3000), Regina Mayaux 
(2000), Utuk Mestanogullari (9500) en Dominique 
Stoops (4000). Bestuurders werden: Ronny Bayens 
(tot augustus 2003), Utuk Mestanogullari (tot 
augustus 2003), Claudio Scarini en Dominqiue 
Stoops. Op 28 februari 2001 dook Guray (Elbay) 
Serimozu (°1959) op als bestuurder, samen met 
Hakan Kocakaya. Op 20 oktober 2006 werd Eddy 
Hernould (°1950) hoofdaandeelhouder en ged. 
bestuurder maar hij bleek niet in staat op te tornen 
tegen Serimozu en zijn kompaan Keram Kestek. In 
december 2009 zette hij hen aan de kant maar de 
schade was te groot om een faillissement, dat werd 
uitgesproken op 10 augusuts 2010, te verhinderen.

De geschiedenis van de “oude” en de “nieuwe” 
Mediterra is een goed voorbeeld hoe men in de 
reissector er steeds opnieuw in slagen om zowel 
verzekeraars, beroepsverenigingen als partners te 
overtuigen van hun goede trouw of potentieel. 
(1899) Tips voor Trips n.v., Hasselt, werd opgericht 
op 19 januari 2000 door C&B Travel bvba en 
Stijn Bijnens (°Bilzen 1968) met de bedoeling 
het handelsfonds en het vergunningsnummer van 

C&B Travel te verwerven voor rekening van Marc 
Machiels (1953-2012, zie biografie 20.05.2003, als 
bestuurder VVR) die op 9 april 2002 effectief al de 
aandelen overneemt. Op 7 september 2006 wordt 
Tips voor Trips echter failliet verklaard.

2000, 29 februari, VVR
Gerrit van der Wiele, beheerder/directeur van 
de VVR, deelt aan mevrouw Van Eeckhout, in 
afwezigheid van haar echtgenoot (op vergadering 
in het technisch comité) dat hij het bij de VVR voor 
bekeken acht. Wij zien hem nooit meer terug dan 
als medewerker van de FBAA.

2000, maart, Sunair
Gerd de Caluwe, algemeen directeur van Sunair, 
neemt ontslag. Ook hij is het niet eens met de 
desastreuze politiek van de, althans wat België 
betreft, wereldvreemde managers van Airtours. Hij 
wordt opgevolgd door Jan Peeters en de Zweed 
Kenneth Karlson. Deze laatste blijkt echter de 
grafdelver van Sunair te worden (zie verder). Jan 
Peeters is een Turnhoutenaar en germanist. Na een 
carrière als leraar in Gabon en Marokko wordt hij 
contract manager bij Sunair. Hij volgt Peuteman naar 
SunSnacks en werkt verder bij Center Parks, Creyf 
Interim en Accor. 

2000, 26 maart, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende  
vergunningen toe: 
(2321, 6057) *Planet bvba, Diepenbeek, werd op 
22 februari 2000 gesticht door Antoine (°Tongeren 
1949, ex Lotus reizen 1991-1996) en Bianca 
Vroomen (°Tongeren 1973) en Alain Sweeck 
(°Tongeren 1962), wiens handelsfonds inclusief het 
vergunningnummer had gekocht. Sweeck trad terug 
als bestuurder in 2007. Het betreft hier een typisch 
KMO-reisbureau dat probleemloos functioneert.

(2387) *Sevic Travel 2000 bvba, Arendonk, werd op 
18 februari 2000 gesticht door Victor Seels (1955-
2010, ex VTB 1977-1999) die het handelsfonds van 
een bijkantoor van Maxi Holidays had overgenomen. 
De vergunning werd in 2003 ingetrokken en de 
vennootschap werd na het overlijden van Seels aan 
Nederlanders verkocht die er een een totaal andere 
activiteit mee ontplooien.

Toerisme Vlaanderen deelt tevens volgende 
stopzettingen mee:  
(5627) Reizen 2000, Leuven - (1601) Gebroeders 
De Vos, Brakel.
(3131) Idealcar, Leuven, was de éénmanszaak 
van de familie Houtmeyers. Men verkreeg een 
vergunning in 1987. Geen verdere gegevens 
beschikbaar.
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(3451) Jacky Tours, Peer, was de éénmanszaak 
van Jacky Neyens, die op het einde van de jaren 
tachtig een C-vergunning verkreeg. Later was 
er nog een naamloze vennootschap actief met 
dezelfde naam en dezelfde eigenaars die echter 
uitsluitend transport uitvoert.

(5807) Lierke Plezierke, Lier - (5349) Sirius 
Reisburo, Diest - (1099) Van Cauter, Lebbeke.

(3433) Vervoeronderneming Van Pee n.v., 
Zonhoven, werd opgericht op 4 april 1969 en 
verkreeg een C-vergunning in 1992. In 1997 
verdween de familie Van Pee uit het bedrijf en 
in 2003 slorpte het Autobusbedrijf Mebis de 
vennootschap op.

2000, april, Renaat Landuyt
Aan Travel Magazine verklaart Landuyt: “Europees en 
mondiaal gezien is een strikte uniforme reglemente-
ring nodig om onze reisindustrie te ondersteunen”. 
Blijkbaar heeft zijn partij bij de afschaffing van het 
reisbureaudecreet hierover een andere mening.

2000, 4 april, Samenwerkingsverband
CIT, D&D, ITC, Occap, Omnia, VIP Melia, Wasteels 
en Weinberg richten Manor Belgium op, naar 
het voorbeeld van een gelijknamig Frans 
samenwerkingsverband. Patrick Culot (VIP) wordt 
voorzitter. Het zal enkele jaren later stilletjes 
verdwijnen, nadat een voor een al de leden zelf, 
met uitzondering van Omnia, ten onder gaan.

Oprichting van Travelprice.com dat zich aankondigt 
als eerste internet-reisbureau van België, wat 
echter niet correct is.

2000, mei, Geschillencommissie
De Geschillencommissie Reizen veroordeelt 
(terecht!) voor het eerst een reisbemiddelaar 
tot het betalen van een schadeloosstelling 
wegens het verkopen van de producten van een 
onbetrouwbare (niet verzekerde) touroperator. Het 
ging hier om Invest Travel/Topair.

2000, mei, Bosphorus
De Britse touroperator, First Choice, verwerft in 
het kader van de aankoop van de ganse Turkse 
Ten Tours groep, ook de Belgische touroperator 
Bosphorus.

2000, 25 mei, VVR
De raad van bestuur aanvaardt: (5931) Cosmos 
Travel, Beveren, (2383) Liesbet’s Reiscenter, 
Herenthout, (5927) Mahe, Kalken en (5925, 
7023) Peggy Travel, Brugge, als nieuwe leden. 

De algemene vergadering van de VVR bevestigt 
haar vertrouwen in het beleid van het zetelend 
VVR-bestuur door zowel voorzitter Luc Demuynck, 
algemeen secretaris Walter Raspoet als ged. 
bestuurder Antoon Van Eeckhout met een overwel-
digend meerderheid te herkiezen. Zij verkiest tevens 
Tino Bijnens, Luc De Schryver, Eddy Hernould, Jan 
Van den Abeele en Dominique Verbeeck tot nieuwe 
bestuurders.

 
Martinus (Tino) Bijnens  
(2000-2002) 
geboren in Gellik-Lanaken 
op 14 februari 1942. Na de 
Grieks-Latijnse studeert hij 
twee jaar rechten in Leuven 
maar kiest uiteindelijk voor 

een betrekking bij het ACW. Later haalt hij nog 
een hoger diploma in de economie (B1) via het 
avondonderwijs.
Bijnens blijft bij het ACW tot oktober 1980 maar 
verlaat dan plots deze syndicale organisatie. 
Naar eigen zeggen omdat hij er geen 
toekomstmogelijkheden ziet, volgens anderen de 
combinatie van zijn onmogelijk karakter en niet 
verder omschreven onregelmatigheden. 
Na tussenkomst van de ACW-top krijgt hij een 
franchisecontract bij de reisketen Ultra Montes 
maar na 15 maanden vindt, de toenmalige 
directeur, Walter Raspoet, het niet aangewezen om 
verder met Bijnens samen te werken. Na een korte 
passage bij Solmar belandt hij bij Monique Perpête 
van Palace Tours (januari 1983-december 1985) 
tot hij op 13 januari 1985 met C & B Travel start. 
In januari 2000 verschijnt de bvba C & B Travel 
als stichter, aandeelhouder en bestuurder van een 
nieuwe naamloze vennootschap Tips voor Trips 
genaamd. Deze laatste vennootschap verwerft het 
reisbureau-handelsfonds van C & B Travel en wordt 
begin 2002 verkocht aan Marc Machiels (zie verder). 
Tips voor Trips gaat echter failliet in september 
2006, volgens Machiels omdat er teveel lijken in 
de kast waren achtergebleven. C&B bestaat nog 
altijd als kleine patrimoniumvennootschap onder de 
leiding van Wim Bijnens.
Tino Bijnens was een goede reisagent, maar 
een gevaarlijk man om mee samen te werken. 
De meeste van zijn relaties omschrijven hem als 
uiterlijk zeer joviaal, maar extreem egoïstisch wat 
tot een grote mate van onbetrouwbaarheid leidt. 
Voorbeelden daarvan waren zijn nauwe samenwer-
king met Jacky Aernoudts van TC Travel en na het 
faillissement van deze laatste zijn betrokkenheid bij 
het Omega Travel van Lieven Van Parijs. 
Tino Bijnens was gehuwd met Godelieve Welters 
en had vier zonen: Bart (°1968), Stijn (°1969), 
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Wim (°1972) en Gert (°1976). Vooral Stijn werd 
beroemd in Vlaanderen als manager van het jaar 
(1999, Ubizen-Netvision). Veel beleggers hebben nu 
nog nachtmerries van deze tweede Vlaamse flop van 
de eeuw (na L&H).
 Wij hoorden nooit meer van Bijnens tot wij onlangs 
vernamen dat hij op 2 augustus 2015 in Hasselt 
was overleden.

Luc De Schryver  
(2000-heden) 
geboren te Bornem op  8 
november 1961 als zoon van 
Paul (1934-2012) die sedert 
1970 kantoorhoofd is, eerst 
bij Sun Reizen, vervolgens bij 

Lotus Reizen. Luc volgt economische humaniora in 
Bornem en Sint Niklaas en doet zijn legerdienst bij 
de medische dienst van de luchtmacht.
Van 1979 tot 1990 werkt hij in het kantoor van 
zijn vader en bouwt er vanaf 1987 het touroperator 
product Paradise Travel uit. Ondertussen studeert 
hij toegepaste economische wetenschappen aan 
het RUCA in Antwerpen. In 1991 ziet zijn eigen 
reisbureau, Bornem Travel, het levenslicht.
Luc is een teamspeler. Vanuit deze attitude werkt 
hij mee aan verschillende samenwerkingsformules, 
zoals Hello Holidays Partners en Travelcoop. 
Zijn doel is, ten koste van alles, overleven als 
zelfstandig ondernemer. Luc heeft talrijke hobby’s, 
maar heeft als reisagent, naar eigen zeggen, geen 
tijd om ze te beoefenen, met één uitzondering: 
muziek. Het feit dat zijn partner, Nele Peeters, 
leerkracht muziek, een verdienstelijke sopraan 
is, speelt hier beslist een rol. Uit een vorige 
relatie heeft Luc, twee zonen: Thomas (°1988, 
master productontwikkeling) en Wouter (°1990, 
master economie) maar hij is ook erg trots op zijn 
stiefdochter, Marie (°2000).

Edward (Eddy) Hernould 
(2000-2015)
geboren in Antwerpen op 
15 mei 1950 als oudste van 
de vier kinderen van Albert 
(1922-2000) en Madeleine 
Sluyts (1917-1996). Vader 

is de zoon van een brouwer (Eduard 1896- 
1960) maar kiest voor de advocatuur en later, 
om gezondheidsredenen, voor de magistratuur. 
De laatste jaren van zijn carrière is hij een 
gerespecteerd vrederechter in Antwerpen en 
tevens een invloedrijk bestuurder van  
de VTB.
Eddy doet zijn middelbare studies bij de Jezuiten 
van het Onze Lieve Vrouwcollege in Antwerpen 
en draagt daar de sporen van. Zo heeft hij het 
doorgaans moeilijk om zijn ongelijk te erkennen. 
Aan de universiteit van Leuven studeert hij 
ondermeer samen met Mark Vanmoerkerke, 
toegepaste economische wetenschappen, maar 
beide heren hebben meer belangstelling voor 
tuinbouw. Met groot enthousiasme zetten zij niet 
alleen de bloemetjes buiten, maar plukken zij  
ze ook.
Na zijn legerdienst als KROO bij de logistieke 
eenheid in Antwerpen wordt hij in 1974 consulent 
bij het Economische en Sociaal Instituut voor 
Middenstand maar wisselt die functie snel voor 
deze van verkoopsdirecteur bij De Koerier-De 
Krant.
In die periode ontmoet hij niet alleen zijn eerste 
echtgenote, Frederique Lippens (°1952) maar 
komt ook in contact met een merkwaardig figuur 
uit de reiswereld: Eddy De Smet (1943-2016, toen 
Sunnytours, later Freetours). 
Ondertussen is hij in 1976 overgestapt naar 
de Kredietbank waar hij tot 1985 verschillende 
functies zal uitoefenen. Hier slaat hij twee vliegen 
in één klap: De Smet wordt één van zijn grote 
klanten en in 1977 opent zijn echtgenote een 
bijkantoor van Sunny Tours. Maar het zelfstandig 
ondernemerschap wenkt! 
In 1982 sticht hij het Skisalon, dat tot 2001 
operationeel zal blijven en in 1985 verlaat hij de 
Kredietbank om zijn eigen bedrijf (Intertravel/
Skiworld) op te richten. In de jaren die daarop 
volgen worden nog heel wat bedrijven gesticht of 
overgenomen, later eventueel opnieuw verkocht. 
Bijv.: Intercomfort, Paradiso Travel, Passaat 
Reizen, Lotus Reizen, Mediterra en een aantal 
vennootschappen in Frankrijk, vooral actief in de 
exploitatie van hotels.
In 2006 hoopt Eddy zijn grote slag te slaan. In de 
concurrentiestrijd met de grote touroperators is de 
noodzaak om steeds maar te groeien dwingend 
aanwezig. 
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Hij gaat een fusie aan met (New) Mediterra van de 
Belgische Turk Eray Serinözü (°1959) en verwerft 
in mei 2009 alle aandelen van Intermed. 
Dit avontuur zal hem zuur opbreken door het fail-
lissement van deze maatschappij op 10 augustus 
2010. Door de inspanningen van Eddy Hernould 
zelf, de VVR en het Garantiefonds werd en wordt 
dit zwaar dossier afgehandeld zonder noemens-
waardige schade voor de reizigers en  
de reisbureaus.
Het is hier niet de plaats om de oorzaken 
van dit faillissement uit de doeken te doen. Ik 
beperk mij tot de voornaamste elementen: een 
aantal verborgen gebreken bij Mediterra; de 
crisis; de aswolk en vooral het feit dat de grote 
touroperators zich ten gevolge van de crisis ook op 
de kernactiviteit van Intermed, budgetreizen naar 
Griekenland en Turkije, hebben gestort.
Eddy wordt tot ondervoorzitter van de VVR 
verkozen op 29 maart 2001. Ook na het 
faillissement van Intermed werd hij in deze 
functie door de raad van bestuur, wat nu blijkt ten 
onrechte, bevestigd. 
Na een lange en succesrijke carrière in de bank- 
en reiswereld, waar creatieve kunstgrepen, al dan 
niet ten koste van partners, steeds opnieuw de 
levensduur van zijn bedrijven verlengen, wordt in 
2015 uiteindelijk de rekening gepresenteerd.  
Op enkele maanden tijd gaan vrijwel alle bedrijven 
van Hernould failliet met op kop het kernbedrijf 
Intertravel (22 april 2015).
Eddy is een overlever op alle gebied. Zijn sportieve 
instelling helpt hem daarbij. Als fervent voetballer 
én scheidsrechter, meer dan matig danser en 
uitstekend skiër is zijn motto: een verloren 
wedstrijd wordt gevolgd door een gewonnen.  
Maar de reeks “te winnen wedstrijden” loopt nu  
wel af!
Ook in de liefde past(e) hij dit principe toe. Na twee 
mislukte huwelijken en talrijke relaties kijkt hij met 
enig vertouwen naar zijn drie kinderen. Uit zijn 
huwelijk met Frederique Lippens, Nathalie (°1981, 
licentiaat TEW) en uit zijn huwelijk met Veerle 
De Backer (°1959), Caroline (°1988) en Céderic 
(°1989). Vandaag is hij overtuigd maar niet echt 
fanatiek single onder het motto: zeg nooit, nooit.
Eddy Hernould heeft aan de VVR veel vertrouwen 
en steun gegeven, maar dit was wederzijds.  
Wij wisten dat hij financieel en administratief 
chaotisch was en dat zijn privé leven te veel  
het bedrijfsbeleid beïnvloedde.  
Zijn onbetwistbare intelligentie, zijn 
overtuigingskracht, zijn branie, zijn overweldigende 
charme hebben ons misleid maar ons  
niet verbitterd.  
Wij wensen hem nog altijd, het beste.

Jan Van den Abeele  
(2000-2013) 
 geboren in Deinze op 
28 juli 1951 en stamt 
uit een bekende familie 
uit Sint Martens Latem. 
Zijn overgrootvader, Albijn 

(1835-1918) is bekend als Vlaams voorman 
en burgemeester, als letterkundige, als 
grondlegger van de wandelroutes en de Latemse 
schildersgroep. Ook zijn vader, Raf (1919-
2008) was burgemeester van één der mooiste 
gemeenten van Vlaanderen.
Jan deed zijn middelbare studies aan het Sint 
Lievenscollege in Gent, probeerde een paar jaar 
kunstgeschiedenis aan de universiteit maar belandde 
uiteindelijk in de afdeling toerisme van het Hoger 
Technisch Instituut te Brugge (thans Vives).
In 1976 werd hij station manager in Bulgarije voor 
Intop (Airtour, Suncomfort, Centrair) maar de stiel 
leerde hij vooral bij de VTB waar hij van 1977 tot 
1987 diverse functies vervulde. Bijv.: in de afdeling 
incentives in Antwerpen; als adjunct kantoorhoofd 
in Leuven en kantoorhoofd in Deinze en Kortrijk. 
In 1988 werd hij franchisenemer van het 
toenmalige Ticket Travel van Dirk Renard maar 
vormde zijn kantoor in 1989 om tot het volledig 
zelfstandige Focus Reizen. Hij bouwde het uit 
tot een flink uit de kluiten gewassen KMO met 
afdelingen touroperating, educatieve reizen, 
skireizen, incentives en zakenreizen. 
In 2009 was hij één van de initiatiefnemers van 
de grote fusie van drie Gentse reisbureaus (Focus 
Reizen, D & D Reizen en Omni Travel) tot Squatra. 
Door het afhaken van Omni Travel en het financieel 
wanbeleid van Luc Daels liep dit schitterend 
initiatief echter slecht af en mondde uit in een 
faillissement op 13 januari 2014.
Als bestuurder van de VVR hield hij zich eerder op 
de achtergrond, en bekeek het gebeuren met een 
soms ondoorgrondelijke blik, maar verrastte door 
zijn scherpzinnige analyses die hij liever in beperkte 
kring dan in de openbaarheid naar voren bracht. 
Jan deed zich soms voor als een leek en liet zich 
de problemen van de reisbureausector dikwijls 
uitgebreid uitleggen, ondanks het feit dat hij 
het meestal beter wist dan zijn gesprekspartner 
zelf. Op deze wijze verzamelde hij inzichten en 
standpunten die hij dan in een volgend gesprek 
argeloos, ten voordele van de VVR, gebruikte. 
Het was voor Jan niet gemakkelijk om Luc 
Demuynck, die 12 jaar een schitterend voorzitter 
van de VVR was, op te volgen. 
Jan is gehuwd met Ingrid Didelez (°1953), de 
dochter van één van de vroegere directeurs van 
het Thermae Palace en vader van Bert (°1984, 
fotograaf).

	 Cursief:	niet	
meer	actief	als	
reisbureau	

*	 wordt	VVR	lid
(*)	 neemt	later	

ontslag
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	 Cursief:	niet	
meer	actief	als	

reisbureau	

*	wordt	VVR	lid

Na het faillissement van Squatra vond Jan 
een betrekking als verantwoordelijke van 
de groepsreizen bij de overnemer van het 
handelsfonds, het reisbureau van de KBC-groep, 
Omnia Travel. De contacten met de VVR zijn, om 
puur juridische redenen, volledig verbroken.

Dominique Verbeeck  
(2000-2004)
werd geboren te Mortsel op 8 
juni 1965. Zij studeert toerisme 
aan de Katholieke Hogeschool 
Mechelen en haalt er in 1986 
haar bachelor diploma.

Na een passage bij Tenbel Touring en Fito Tours, 
richt zij in 1989 Skipy Tours op waarvoor zij 
in 1990 een eigen vergunning verwerft. In die 
periode is zij niet erg populair bij de VVR, wegens 
haar nauwe samenwerking met de oplichters 
Aernoudt en Van Hoof van TC Travel.
In 1993 wordt Skipy Tours lid van de VVR en in 
1997 leer ik Dominique beter kennen als één van 
de betere cursisten in de Etecta-IATA cursus. Deze 
cursus blijkt een nieuwe impuls te geven aan haar 
carrière want in 1999 wordt ze docente aan de 
Erasmus Hogeshool en in 2000 aan Coloma (thans 
Thomas Moore). Hetzelfde jaar wordt ze verkozen 
tot bestuurder van de VVR. 
Ondertussen heeft ze op het congres van de VVR in 
Saint Raphael Robrecht Willaert (°1944) van Travel 
Magazine van zeer dichtbij leren kennen, wat leidt 
tot een huwelijk in augustus 2000. Samen krijgen ze 
in 2004 een dochter (Dominique heeft al een zoon, 
Loïc geb. 1995, uit een vorige relatie). 
Gezondheidsproblemen, de vele sociale 
verplichtingen in het kader van de activiteiten 
van haar echtgenoot, de leeropdrachten – die 
zij met grote overgave vervult – leiden tot de 
beslissing haar kantoor te verkopen aan Flash 
Travel wat eind 2004 dan ook gebeurt. Na 
ernstige gezondheidsproblemen bouwde zij haar 
leeropdracht af, maar toen zij er bovenop kwam 
stapte zij opnieuw in de reissector, als partime 
medewerkster in een belangrijk reisbureau. 
Dominique is een bijzonder intelligente, maar vooral 
gedreven vrouw, die niet rust vooraleer zij haar doel 
heeft bereikt en daartoe zowel haar verstand als 
haar ontegen- 
sprekelijke charme gebruikt. 

2000, juni, internet
Swissair lanceert, als eerste, de software,  
die de reiziger in staat stelt zijn  
tickets zelf af te printen.

2000, 22 juni, VVR
De raad van bestuur bevestigt het dagelijks 
bestuur van de VVR met name: Luc Demuynck, 
voorzitter, Walter Raspoet-algemeen secretaris 
en Antoon Van Eeckhout ged. bestuurder. Holiday 
Autos wordt als geasocieerd lid aanvaard.

2000, 29 juni, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 
toe: cursief niet meer actief als reisbureau - * wordt 
VVR lid, (*) neemt later ontslag.

De vergadering wordt uitzonderlijk voorgezeten 
door Karel De Meulemeester, oudste lid in 
afwezigheid van de voorzitter Luc Glorieux.

(5937) *E-Mythe n.v., Leuven, werd op 4 februari 
1997 gesticht door Ludwig Genie en Stephen 
Gillet. Genie werd als bestuurder in oktober 1998 
vervangen door Florent Cannaerts maar hij zette 
die, wegens wanbeleid, terug af op 30 december 
1999. In april 2000 startte men de procedure tot 
het verkrijgen van een vergunning, waarbij men 
Marthe Ruszek (°1959, ex Main Events) belastte 
met het dagelijks bestuur. Op 17 juni 2003 werd 
het faillissement uitgesproken nadat de vergunning 
al in 2001 was ingetrokken. Men maakte korte tijd 
deel uit van de Uniglobe-groep.

(5939) TUI Business Travel Belgium (2003: TQ3 
Travel Solutions Belgium - 2006: BCD Travel) n.v., 
Zaventem (2002: Mechelen) werd gesticht op 14 
januari 2000 door TUI Belgium n.v. en Royal Tours 
n.v.. Bestuurders waren Gerard, Anne Mie en Bart 
Brackx, Luc Wellens (°1946), Wolfgang Bremer, 
Sebastian Ebel en Marc Hildebrand. Wellens werd 
aangesteld tot ged. bestuurder en de Brackxen 
verdwenen al een jaar later uit het bestuur. In 
2006 werd de vennootschap gekocht door de 
Nederlandse familie Fentemer van Vlissingen en 
in 2007 opgeslorpt door Worldtravel Belgium die 
tevens het vergunningnummer overnam.  
Worldtravel veranderde later haar  
naam in BCD Travel.
 



*Inclusief verzekering bij verloren bagage en reiscompensatie.
De gewaarborgde prestaties worden 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 onderworpen aan het Belgische recht en 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. Touring No Stop komt tussen voor reizen die 30 dagen na intekening plaatsvinden. De jaarlijkse producten 
voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van klacht kan u zich wenden per post tot Touring, Klachtendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot 
complaint@touring.be. Indien u geen voldoening krijgt kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 02/547.59.75. 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. Prijzen geldig op 01/01/2018.

Meer info via 02 286 31 38 of adm.sales@touring.be

De Touring annulatieverzekering beschermt 
het vakantiebudget van uw klanten.
Zeg nooit nooit. Dankzij de Touring No Stop annulatieverzekering is het vakantiebudget 
van uw klanten een jaar lang beschermd in geval van annulatie*. Ze kunnen dus gerust hun 
vakantie plannen en direct vertrekken … of later, als ze door omstandigheden moeten uitstellen. 
Touring, de ideale reispartner.

02TOU17107_Tourisme_Adv_H_NoStop_131x186.indd   1 02/03/2018   15:54

Omdat samenwerken loont 

kijken verder…

Z E L F S A N D I G E
R EISBUREAUS
V LAANDEREN

Maak een afspraak voor meer inlichtingen: zrv@zrvvlaanderen.be

ZRV_A5.pdf   1   12/04/18   16:17
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Binnen het kader van een open en transparant beleid geven we  
een jaarlijks overzicht van de Vlaamse reisbureaus die in 2017  
hun zaak afsloten en van diegenen die toetraden tot onze boeiende 
sector. De met een * aangeduide bedrijven zijn of waren VVR-leden.

Vrijwillige stopzettingen 
hoofdkantoren:  
(2021) *A Reizen, Wilsele – (9647) *Andres Reizen, 

Zomergem – (5449) *ATC, Antwerpen (fusie met 

Travel & Cruise Company/Reizen De Cauwer) – 

(7155) *Benelux Incoming, Kortrijk – (6173) BEO, 

Kortrijk overgenomen door Van Marcke – (9935) 

Berman Daniel, Beersel – (5209) *Blue Travel, 

Mechelen – (9006) BNM, Heist op de berg – (7019) 

Borealis, Brugge – (5965) BR Reizen, Kortrijk - 

(9042) Cruisemarkt, Aartrijke (omvorming) – (5143) 

*DC Travel, Heusden-Zolder – (5897) *Demtra 

Reizen, Izegem – (6171) *De Poorter Reizen, 

Middelkerke (overgenomen door TUI) – (5287) 

*Event Travel, Sterrebeek – (6267) *Flanders Event 

& Travel, Stekene – (5907) GEA, Scherpenheuvel – 

(9616) *Geenen Gustaaf, Mol  (omvorming) – (9985) 

GEO Holidays, Lot – (5809) *Giljana, Middelkerke 

(overgenomen door TUI) – (6151) Gillis Reizen, 

Dendermonde – (1961) *Herman Alain, Menen 

(omvorming) – (9525) *JPCPM, Antwerpen – (9082) 

Kicha Travel, Rumst – (7293) Mali Media Groep, De 

Pinte – (2437) Mercator Reizen, Oostende – (6071) 

Molengalm, Zandhoven (in 2018 failliet) – (9977) 

Noorwegen Reizen, Schoten – (1483) *Pacific 

Reizen, Geraarsbergen – (9639) *Pulso, Zwevegem – 

(9079) Red Zezel, Eppegem – (1697) *Renard Cars, 

Brussel – (9601) *Tes-go, Paal -  (2297) *Vandewalle 

Caroline, Zwevegem (omvorming) – (9557) *Wellvisa 

International, Antwerpen – (9038) XKS Consulting, 

Wiekevorst – *(9653) Yoganic Moves, Gent. 

Faillissementen: 
 (7003) BT Travel, Bekkevoort – (1939) *De 

Reisspecialist, Lier - (9047) Elite Travel, Vilvoorde 

– (9575) *Moby Travel, Bredene - (6273) *Sorif, 

Antwerpen – (5737) *Style Travel, Knokke – (7059) 

Sunways, Genk – (1261) Van Mullem, St. Niklaas. 

Zij gingen en  
zij kwamen in 2017

Komen en gaan

Intrekking vergunning (Brussel) of 
erkenning (verzekering) : 
(9961) AEP, Brussel – (9623) *Beautiful Places, 

Brugge – (9101) Kaswaae Travel, Hoboken –  

(3335) Scheldeboorden Temse – (9007) Semersah, 

Genk – (9627) *Sommium, Antwerpen.

Stopzettingen bijkantoren: 
(5985) AABTS in Bellem, Destelbergen, Melsele, 

Merchtem, Ninove – (5057) Apollo Travel, Zulte – 

(1028) Carlson Wagonslits in Antwerpen, Berchem, 

Gent, Kortijk, Wolvertem – (1145) Continental Tours, 

Blankenberge – (7335) De Kiezel, Laakdal –  

(5591) Eska Reizen, Herzele – (5993) Event Masters, 

Brugge – (7227) Exploring Destinies, Heusden, 

(1517) Leyssens Reizen, Dilbeek – (1883) Mare 

Tours, Zoersel – (2437) Mercator Reizen, De Panne 

– (1121) Omnia Travel, Brussel – (1395) Oranje 

Tours, Leuven – (5124) Perfect Travel Service, 

Tienen – (1529) Sherpa in Leuven en Antwerpen – 

(9009) Travel Counsellors in Erenbodegem en Wilrijk 

– (1051) TUI Retail in St. Niklaas en Brussel.

Faillissementen van  
vroeger gestopte reisbureaus:
(6059) Ad Hoc Travel, Sint Genesius Rode –  

(5385) *C&H Travel, Oudenburg – (3705)  

De Wijngaard Autocars, Veerle-Laakdal – (1467) 

Direct Services Consult, Veerle-Laakdal –  

(1467) Halbraco, Veerle-Laakdal – (9035)  

Mertens Johan, Erembodegem.

Nieuwe hoofdkantoren: 
(9671) *Adventours, Leuven – (9109) Airtrade, 

Antwerpen – (9731) *Aktief Travel, Leopoldsburg – 

(9733) *Anatoll, Berchem – (9685) *Apusseni Travel, 

Aartrijke – (9927) Armwings, Brussel – 
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(9111) Asweeny, Wiekevorst – (9717) *Atua, Boom –  

(9104) Axi-via, Grobbendonk – (9691) *Azimut-

Adventure, Oud-Turnhout – (9683) *Baltic 

Adventures, Schilde – (9687) *Bestlocal, Hasselt – 

(9097) Bloody Marie, Antwerpen – (9715)  

*Braem-Vandergucht, St. Niklaas – (9105) 

Bywayman, Nieuwpoort – (9705) *Coco Travel, 

Merksem – (9108) Cruisemarkt, Torhout – (9695) 

*Destination Green, Geraardsbergen – (9091) 

Dewereldzien, St. Gillis Waas – (9679) *Drijfveer, 

Gooik – (9703) *Dufan Tours, Hasselt – (9100) 

ET Consulting, Berchem – (9102) Euroshuttle, 

Hulshout – (9933) Food Service Alliance, Turnhout 

– (91719) *Globe Adventures, Waardamme – (9929) 

Goeiehoop, Boechout – (9677) *H2U, Londereel 

– (1951) *Herman & Vandamme, Menen – (9088) 

Irakair, Antwerpen – (9721) *Journeys, Oedelem 

– (9661) *Julius Consulting, Antwerpen – (9101) 

Kaswaae Travel, Hoboken (in hetzelfde jaar erkenning 

ingetrokken) – (9669) *Labasti, Haacht – (9084) 

Modern Vikings, Gentbrugge – (9090) Motodura, 

Gent – (9106) Nieuw Event Travel, Sterrebeek – 

(2297) *Oase Travel, Zwevegem – (9673) *Oona 

Travel, Brugge – (9693) *Planopli, Steenhuize 

– (9729) *Puffins, Knokke – (9689) *RDS Events, 

Gent – (9925) Salka Peru, St. Genesius Rode – 

(9092) Singh & Ghotra, Hasselt – (9080) Specialised 

Educational Tours, Ichtegem – (9701) *Supervakantie 

Vlaanderen, St. Niklaas – (9723) *Sur La Iri, Ekeren – 

(9707) *’t Reiskoffertje, Edegem – (9112)  

The Surf Club, Zwijndrecht – (9709) *Ticket2travel, 

St. Kathelijne Waver – (9086) Tomeeto, Kessel-Lo – 

(9675) *Tophunt, Izenberge – (9103) Tunesiatours, 

Wemmel – (9711) *Uniqueski, Opglabbeek – (9663) 

*Uniquest Incentives, Ieper – (9096) Van Marcke, 

Kortrijk – (9713) *Veerle Travel, Haaltert – (9725) 

*Vietnam Inspiration, Brugge – (9667) *Voyages 

Unique, St. Martens Latem – (9681) *Zuid-Afrika 

Reizen, Brecht.

Nieuwe bijkantoren:
(1376) Alizé Travel, Oudergem – (5985) AABTS in 

Oostende, Peer, Stekene, Turnhout, Wezenbeek – 

(1028) Carlson Wagonslits, Antwerpen – (2405) 

Comeet in Diepenbeek en Zandhoven – (5075) 

Gechriti, Geraarsbergen – (6159) Global Business 

Travel, Brussel – (7269) Marti Travel, Genk –  

(1997) Paradise Travel, Knokke – (1067) Thomas 

Cook Retail, St. Gillis – (9009) Travel Counsellors  

in Neigem, Peingen, Ramsel – (1683) Travel &  

Cruise Company/ATC, Antwerpen – (1051) TUI 

Retail in Beveren, en Brussel (3), De Panne, Dilbeek, 

Kapellen, Laken, Lommel, Middelkerke, Nijlen, 

Oostende (2), St. Ellois Vijve, St. Niklaas, Tienen.

BESLUIT
Op 1 januari 2018 waren er dus in 
Vlaanderen en in Brussel (Vlaamse 
vergunningen) 729 hoofdkantoren (9 meer 
dan op 1 januari 2017) en 390 bijkantoren 
(3 meer dan op 1 januari 2017). Het aantal 
verkooppunten bedroeg dus 1119 en 
steeg dus met 1,07%.



Waarom je klanten  
eigenlijk wel beïnvloed  
willen worden

Axel De Corte

KoomBana Bay

Toerisme marketing & 

communicatie 

Wist je dat je klant alle beslissingen 
over investeringen en aankopen eigen-
lijk in zijn onderbewuste neemt? 
Ons gedrag en onze keuzes zijn vaak 
veel  of willen geloven. De krachtigste 
manier van overtuigen is dus via het 
onderbewuste. 

Dat is een vaststelling van Roberto Cialdini, 
inmiddels Professor Emeritus in Psychologie 
en Marketing. Hij ging daarvoor begin jaren 
'80 drie jaar undercover bij autodealers, 
fondsenwervers, reclamemakers en 
telemarketeers en ontdekte zo dat het 
geheim van succesvol overtuigen in zes 
eenvoudige psychologische principes schuilt: 
wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, 
sympathie, autoriteit en schaarste.

Het lijkt misschien controversieel, maar je 
klanten beïnvloeden hoeft dus niet per se 
negatief te zijn. Integendeel, het kan juist erg 
klantvriendelijk zijn.  Ik houd hier voor alle 
duidelijkheid dus geen pleidooi voor onetische 
praktijken. 

Wat ik hier wil aantonen, is dat klanten het 
juist moeilijk vinden als ze niet beïnvloed of 
begeleid worden ook al heb je daar spontaan 
zelf misschien ook bepaalde ethische of 
morele reserves bij.

Klanten appreciëren het niet alleen als je ze 
goede informatie geeft, maar ook als je hun 
gedrag dus goed, zelfs onbewust, stuurt.

En daar zijn goede redenen voor, zoals  
Cialdini ontdekte.
Klanten komen naar je reiskantoor of surfen 
op je website omdat ze een aankoop willen 
doen. Ze komen niet zomaar voor niets naar 
je winkel. Ze zijn op zoek naar iets. Klanten 
verwachten dan ook dat jij ze helpt om een 
keuze te maken. 
Twijfelen is verschrikkelijk.  

Het kost heel veel tijd en energie, en niemand 
heeft er iets aan. Iedere klant twijfelt sowieso 
zolang hij nog geen beslissing heeft genomen. 
En aangezien die twijfel niet vanzelf weggaat, 
kan de klant dus hulp gebruiken bij het nemen 
van een beslissing. Goede verkopers weten 
dat en helpen klanten een beslissing te nemen 
door twijfels weg te nemen, bezwaren te 
elimineren en weerstanden weg te smelten. De 
snelste manier om de klant te laten beslissen is 
door hem via zijn onderbewuste te bewerken. 
Dan is hij vaak direct overtuigd. En dat is niet 
alleen leuk voor jou als verkoper, maar eigenlijk 
ook voor de klant zelf. Dat voelt prettiger.

Maar hoe doe je dat nu?
Een van de principes die vaak heel goed werkt, 
is je klanten laten merken dat je heel goed 
begrijpt wat ze willen. Als mensen voelen dat 
jij hun probleem echt begrijpt, geeft dat een 
gevoel van vertrouwen en sympathie.

Ga eens na welke technieken jij je eigen kan 
maken of welke principes van Cialdini je kan 
toepassen om je klanten nog beter te helpen 
bij hun aankoopbeslissing.

Wil je meer weten over de 
beïnvloedingsprincipes van Cialdini en hoe  
je die zelf kan toepassen Google dan even.

Je moet vervolgens maar eens nagaan hoe 
Booking.com met de principes van Cialdini 
speelt. Je zal er mogelijk versteld van staan 
dat het om veel meer dan prijs gaat en 
bijvoorbeeld sociaal bewijs heel erg uitgewerkt 
is. Kan jij de social proof ook meer benutten 
voor jouw zaak?C
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Ontdek het gigantische Travelworld aanbod in onze Verre Rei-
zen 2017-2018 brochure.  Meer dan 40 bestemmingen met 
honderden hotels, privé-rondreizen, korte modules en de ges-
maakte Travelworld Moments.  Breng zeker ook een bezoekje 
aan onze nieuwe Travelworld.be website of verzamel één van 

de vele geschenken via Travelworld Topsel-
ler.  Het Travelworld team staat meer dan 
ooit voor u klaar en dit vanop onze nieuwe 
locatie.  Laat u inspireren en contacteer 
ons voor alle info, prijzen én reservatie.

Stuur uw klanten de wijde wereld in met Travelworld, dé referentie op het vlak van 

verre reizen.  De ruimste keuze op meer dan 45 zonovergoten bestemmingen, met 

voor ieder type klant een reis op maat.  Bovendien wordt u zelf beloond met leuke 

cadeaus via Travelworld Topseller.  You are the star of our show !

Travelworld, uw #1  
Verre Reizen specialist !

Verre reizenCARAïBEN • AFRIKAMIDDEN AMERIKAMIDDEN OOSTENINDISCHE OCEAANAZIë • STILLE OCEAAN

2017 - 2018

TravMag+TravExp 24jul17.indd   1 24/07/17   14:45



brusselsairlines.com
of je reisagentschap.

MAAK VAN ELKE DAG
EEN ZONNIGE DAG!
Meer bestemmingen, meer vluchten.

‘T IS NOG LANG 
WACHTEN OP 
DE ZOMER.
brusselsairlines.com
of bij je reisagentschap.

39€
ENKELE REIS

CITYTRIP
VANAF *
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