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EDITO

#ReisBewust #ReisGerust, de vlucht vooruit
Je bent uiteraard ingeschreven voor het #BE-

TravelCongress waar we opnieuw, samen met 

onze partners, een boeiend programma aan-

bieden. We focussen op onze sector 20.20 en 

45 jaar VVR. We kijken even achteruit, want op 

basis van onze geschiedenis schrijven we onze 

toekomst. Het is goed om regelmatig even stil 

te staan om te kijken naar wat we allemaal reeds 

verwezenlijkten, maar we kijken vooral vooruit. 

Met boeiende sprekers zoals Jorg Snoeck over 

“The Future of Shopping”, Carole Lamarque over 

“Unfair Advantage” evenals Veerle Franqui die 

meer ingaat op hoe we zelf gezonder worden 

en gezonder met onze business kunnen om-

gaan nemen we volop de vlucht vooruit.

Met onze campagne #ReisBewust #ReisGerust 

zetten we opnieuw een belangrijke stap in het 

overtuigen van de reiziger van de meerwaarde 

van onze georganiseerde reissector. Na het ver-

dwijnen van Thomas Cook/Neckermann heb-

ben we er bewust voor gekozen om voor het 

eerst sedert lang ook proactief te communice-

ren naar de markt over de meerwaarde van de 

georganiseerde sector. Voorheen was het bijna 

‘not done’ om met negatieve berichtgeving ook 

onze meerwaarde te onderstrepen. Echter, het 

creëert een hefboom die je moet gebruiken en 

waarop we dan ook hebben verder gewerkt.

De verzekering insolventie is een absolute 

troef, maar eveneens het ontzorgen van de 

reiziger door te werken op maat en in te 

spelen op de niche. Dan hebben we het nog 

niet over de rol van gids of architect, die de 

klant begeleidt bij zijn optimale keuze voor 

zijn vakantie. Men ziet het bos door de bo-

men niet meer, en dan nog zonder dat men 

nadien onder invloed van de vele algoritmes 

op verschillende kanalen boodschappen 

en advertenties blijft ontvangen voor iets 

waar de reiziger ondertussen reeds lang juist 

wel of niet voor gekozen heeft. Met andere 

woorden, door je reis bij een professional te 

reserveren, reis je bewust en gerust.

Het was bijzonder fijn om te zien hoe deze 

actie meteen werd opgepikt en verder ge-

deeld. Niet alleen door leden, maar ook door 

andere spelers in de sector en dat is leuk om 

vast te stellen. Ja, we nemen zeer bewust 

volop de vlucht vooruit en rekenen erop dat  

jij meevliegt.

Tot snel en vergeet ondertussen niet je meer-

waarde uit te spelen bij je bestaande en po-

tentiële klanten. Denk buiten het normale en 

gekende kader. En vergeet niet: #ReisBewust 

#ReisGerust. Op ons kan je alvast rekenen! 

Veel succes!

Koen van den Bosch
Editor

Voorwoord

FTI Ticketshop biedt alle partneragentschappen de mogelijkheid 
om op een snelle en efficiënte manier vliegtuigtickets uit te ge-
ven. De farewizard+  is een volledig geautomatiseerd systeem 
waarbij u 365 dagen per jaar en 24/24 vliegtuigtickets reserveert.

U kunt op maat gesneden vluchten reserveren in de reserverings-
systemen Amadeus en Galileo of rechtstreeks in ons online-reser-
veringssysteem. We werken in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Frankrijk en België. Dagelijks geven we meer dan 7000 vliegtuigti-
ckets uit en beschikken we over een aanbod onderhandelde tarie-
ven die over de hele wereld geldig zijn.

Vandaag werken meer dan 15.000 reisbureaus samen met 
FTI. Wanneer begint u?

Werk met FTI Ticketshop 

Contacteer onze sales 
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+32 (0) 475 43 44 87
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“SLEUTELS VOOR  
DE TOEKOMST:  

KLANTENKENNIS, 
SERVICE EN  

COMMUNICATIE”

“De relatie touroperator/reisagent was vroeger dikwijls combattief”,  
benadrukt Dirk Van Holsbeke (GM TUI Belgium), “vandaag wordt die meer en 

meer constructief. De onderlinge samenwerking werpt voor alle betrokken 
partijen vruchten af. Flexibiliteit en klantenkennis zijn hierbij kernbegrippen 

en een prima service en een dito communicatie zijn absoluut primordiaal. We 
zitten nu eenmaal in een snel veranderende reisindustrie en we moeten onder-
tussen goed beseffen dat het tijd is om te stoppen met onze klassieke visie op 
de business. Vandaag bestaat de lange tijd geldende indeling van de markt: 

touroperator, reisagent, leverancier, hotelier, enz. niet meer. We zitten sowieso 
al een tijdje in een ander tijdperk. De consument is de voorbije 15 jaar zoveel 

‘matuurder’ geworden dat vakanties en reizen veel bewuster gepland  
en georganiseerd worden.” 

Dirk Van Holsbeke 
- General Manager TUI Belgium -
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Als reisprofessionals is het derhalve onze taak om daar optimaal op in te spelen, zeg maar ons te hero-

riënteren. De eerste vraag moet nu immers zijn: ‘Wat verwacht onze klant van zijn vakantie en hoe gaan 

we die optimaal invullen?’ Als de dinosaurussen van onze sector niet de fexibiliteit en de dynamiek 

hebben van een kleiner reptiel, dan weet ik niet wie er straks in de ‘lead’ zal zitten in de reissector."

Met het verdwijnen van Thomas Cook  
en de verhuis van Corendon naar Nederland 
spreken we vandaag toch over een nieuwe 
marktsituatie, niet?
"Daardoor komt TUI helemaal niet in een mono-

poliepositie, zoals je vandaag wel eens links en 

rechts hoort opperen. De klant maakt vandaag 

meer dan ooit tevoren de keuze met wie of wat 

hij op reis gaat en of er nu nog maar één gene-

ralist is in dit land, is in dit opzicht van generlei tel. 

Met andere woorden: door het verdwijnen van 

andere spelers krijgen wij geenszins een carte 

blanche. De klant beslist."

"Bovendien heeft iedereen gezien met welke 

snelheid de opening die het verdwijnen van 

Thomas Cook heeft gemaakt, werd ingevuld. 

Het Spaanse toerismebedrijf Wamos, dat 63 van 

de 91 reisbureaus van Neckermann overnam, 

sloot ondertussen een deal met Sunweb en 

Paloma Hotels heeft inmiddels een TUI-samen-

werkingscontract."

Wat brengt de toekomst voor de reisindustrie?
"Ik denk dat die enorm rooskleurig blijft. Het 

potentieel van mensen die op reis gaan blijft 

aangroeien en dat is hoe dan ook een bijzonder 

attractief gegeven. Op vakantie gaan is vandaag 

echt gedemocratiseerd, vooral ook omdat 

de mensen langer leven, langer fit en gezond 

blijven, zodat er meer tijd is om te ontdekken 

en te beleven. Onze grote uitdaging is dan ook 

ervoor te zorgen dat onze producten blijven 

beantwoorden aan de veranderende noden van 

de klant, al zijn we vandaag nog te weinig bezig 

met de uitbouw van de kennis hoe de klant 

zijn reisgedrag percipieert en hoe we – zowel 

touroperator als reisbureau – aan diens eisen en 

wensen kunnen voldoen."

Service en communicatie zijn dan ook  
wel heel belangrijk?
"Maar natuurlijk. Kijk naar merken zoals Krëfel, 

Vanden Borre, Media Markt. De klant kiest al vlug 

voor de beste service-ervaring. Ook bij TUI zijn 

we er rotsvast van overtuigd dat we op dat vlak 

de nodige stappen moeten ondernemen. Vooral 

de professionele service, waarbij de klant op 

allerlei manieren gepamperd wordt, wordt meer 

en meer de benchmark van serviceverlening, 

waarbij communicatie primordiaal is. Een klant die 

een reis boekt, koopt een dienst zes maanden op 

voorhand. In afwachting van de reis zelf moeten 

we blijven communiceren en de klant overtui-

gen dat we haar of hem de service zullen geven 

waarop er kan gerekend worden. Die bestendige 

informatie is een win/win-situatie. De klant weet 

dat we diens wensen zullen invullen en wij infor-

meren terzelfder tijd over de mogelijkheden om 

nog iets bij te boeken. Onze reisbureaus zijn naast 

verkooppunten ook volwaardige servicecenters, 

en willen we een garantie voor de toekomst dan 

moeten we hier het optimale evenwicht vinden.”

Wat kan je ons vertellen over de evolutie van 
de distributie?
"Er is in mijn ogen nog maar weinig verschil 

tussen de producent – de touroperator die zelf 

verkoopt – en de verkoper – de reisagent – die 

nu veelal zelf produceert."

Hoe zit het met de productkennis met een 
voortdurend uitdeinend aanbod?
"Vroeger ging 80 procent van de Belgen die op 

reis vertrokken richting Spanje. Vandaag is de si-

tuatie danig veranderd. De klant wil naar Tanzania, 

Peru, een citytrip of een cruise in de Caraïben. Het 

is nogal wiedes dat je als reisagent niet al die    

“
Wat verwacht  
onze klant van  

zijn vakantie en hoe 
gaan we die  

optimaal invullen?
”
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producten feilloos kunt kennen. Van zeer groot 

belang hier is dat de reisagent moet weten waar 

hij die vereiste kennis in géén tijd kan opsnorren. 

Daar komen wij in de picture. Ik bedoel dat de 

reisagent in de eerste plaats een prima raadsheer 

en advocaat moet zijn. Vandaar dat hij de klant 

door en door moet proberen te kennen om 

het beste passende product te boeken. Ik heb 

daarenboven in dit verband alle respect voor reis-

agenten die moeten vaststellen dat het product 

dat hun klant absoluut wil, niet bij TUI te vinden is 

en derhalve moet shoppen. Dat is voor de reisa-

gent een nieuwe wereld, waarin hij de weg moet 

vinden. In dit verband wil ik toch even verwijzen 

naar ons nieuw ‘Small & Friendly’-product waarbij 

we typische kleine hotelletjes van pakweg 20 ka-

mers aanbieden in regio’s zoals de Costa Blanca, 

de Provence, enz. voor reizigers die even weg 

willen van de ‘far madding crowd’."

Wat is je definitie van een gezond reisbedrijf?
"Vooreerst moet je sowieso focussen op je 

klant. Dat wil ook zeggen dat je je klant zo goed 

mogelijk moet kennen en ook tijd investeert 

om die kennis te verwerven. Een klant moet 

zich erkend voelen. In onze database worden al 

die gegevens opgeslagen zodat we met juiste 

inhoudelijke boodschap, op het juiste moment, 

onze klanten op een gepersonaliseerde wijze 

kunnen aanspreken."

"Als reisbedrijf moet je je ook terdege organise-

ren. Time is ook hier money. Twee uur investeren 

in een professionele babbel met je klanten is in 

de meeste gevallen een wissel trekken op een 

vruchtbare toekomst. Bovendien moet je proberen 

je energie te stoppen in klantgerichte acties die de 

grootste ‘return on investment’ kunnen genereren."

"Je moet natuurlijk in het oog houden dat je 

bedrijf winstgevend is en blijft. Ik ben een beetje 

bang dat veel reisagenten niet veel moeite doen 

om hun performance serieus te evalueren. Van-

daar dat wij vandaag hemel en aarde verzetten 

om samen met de reisagent van de toekomst 

een database aan te leggen waarin profiel, 

wensen, reisgedrag, verwachtingspatroon, enz. 

opgeborgen zijn en op nuttige tijdstippen, zoals 

boekingsmomenten, wonderen kan verrichten."

"Dankzij een nieuw TUI-platform, dat Jetnet 

vervangt, kunnen de reisagenten nu bovendien 

dagelijks hun TUI-omzet volgen. Een mooie tool 

die ondertussen flink geapprecieerd wordt, als je 

het mij vraagt."

Het extra pamperen van de klant is bij VIP Se-
lection in een stroomversnelling gekomen, hé?
"Dat klopt. Klanten van VIP Selection willen sowieso 

extra gepamperd worden. Vandaar dat we hen 

al een tijdje een privé-transfer naar de luchthaven 

aanbieden. Dit aanbod trekken we nu door bij aan-

komst op de bestemming. Onze VIP Selection-klan-

ten stappen meteen in een taxi, die hen onmiddellijk 

naar het hotel brengt. Onze 45.000 VIP Selection- 

klanten weten dit ten zeerste te waarderen."   

OMSCHRIJF IN  
ENKELE WOORDEN

VVR: van onbegrip naar samenwerking

Antoon Van Eeckhout: we onderhouden 

dezelfde tuin

Luc Demuynck: betrouwbare vakman

Koen van den Bosch: de man die mij 

regelmatig een sigaar geeft

TUI fly: innovatieve trendsetter

Brussels Airlines: respectvolle concurrent

Elie Bruyninckx: topstrateeg

Mark Vanmoerkerke: mental coach, 

grensverleggend

Wim Desmet: groot traject, zachte landing

Bart Brackx: zoon van zijn vader, totaal 

engagement

De Blauwe Vogel: ken uzelf, gezond 

boerenverstand

Willy Vanholme: strenge leermeester
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KORTE VRAGEN,  
KORTE ANTWOORDEN

Je mooiste reis ooit?
"Mijn huwelijksreis, een mini-cruise Cana-

rische Eilanden in 1985. Tevens mijn eerste 

maal in een vliegtuig."

Wat doe je als je 100 miljoen euro wint met 
de Lotto?
"Ik heb een dergelijke immense som niet no-

dig om gelukkig te zijn. Ik zou de som delen 

met mijn dierbaren en investeren in jonge 

ondernemers."

Grootste uitdaging tot dusver?
"Eerste jaren van mijn beroepsleven waren 

elke dag een uitdaging. Dankzij mijn leer-

meester Willy Vanholme bij Sunair is dat vlot 

verlopen. Vandaag TUI France."

Mocht je een dier zijn?
"Een leeuw. Leiderschap en sterkte."

Je meest onhebbelijke karaktertrek?
"Ongelovige Thomas en koppigheid, maar 

bij te sturen."

Je dierbaarste bezit?
"Mijn kleindochter Mona."

Wat maakt je gelukkig?
"Een goed etentje dat ik liefst zelf klaarmaak 

voor schitterende mensen."

Ongelukkig?
"Menselijk verdriet."

Is er iets niet gelukt dat je zo graag  
had zien gebeuren?
"Ik was graag wat succesvoller geweest in 

de sportwereld: wielrennen of voetbal."

Favoriet boek?
"‘Swim with the sharks without being eaten 

alive’ van Harvey B. Mackay."

Favoriete film?
"‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’ van Ken 

Kesey met een formidabele Jack Nicholson."

Hobby’s?
"Koken en lekker uit eten."

Favoriet gerecht?
"Gastronomische barbecue."

Zou je het herdoen mocht het kunnen?
Natuurlijk, maar ik zou aan een aantal zaken 

vroeger beginnen.

BEDRIJFSINFORMATIE 
TUI BELGIUM

Dirk Van Holsbeke (61):  
Licenciaat Lichamelijke Opvoeding. In 1987 

aan de slag bij Sunair en in 1999 de overstap 

naar Jetair (sedert 2015 gm TUI Belgium)

Zeg eens iets over de toegevoegde waarde 
van het georganiseerd reizen?
"‘Think travel, think TUI’ is niet voor niks onze visie. 

Onze 110 TUI shops zijn lang niet alleen een ver-

kooppunt, ze zijn ook uitstekend functionerende 

servicecenters die een prima flexibiliteit aanbieden. 

Vandaag is er nog amper verschil tussen pakket-

reizen en à la carte. Het begrip pakket heeft zijn 

oorsprong in het verleden. Veel klanten vinden een 

gestandaardiseerd aanbod niet meer het einde. Het 

is de taak van de touroperator om daar volop op in 

te spelen. Dat betekent dat een à la carte reis mak-

kelijk kan gerealiseerd worden door een pakketreis 

als basis te nemen en dit product te optimaliseren in 

functie van de specifieke noden van de klant."

"Vroeger ging de klant eenmaal per jaar voor 

twee of drie weken op reis. Vandaag wordt het 

reispatroon makkelijk gespreid over meerdere 

keren met wat ik af en toe impulsvakanties zou 

TUI Belgium: Aantal medewerkers: 2.200

Motto: ‘Money talks & bullshit walks’

Telefoon: 059/56.59.41

E-mail: dirk_vanholsbeke@tui.be

Website: www.TUI.be

noemen. De vraag als touroperator of als reisa-

gent in dat verband is dan ook: “Wat kan ik doen 

om die reis zo goed als mogelijk te doen slagen” 

en samen zorgen we beslist voor een toege-

voegde waarde. Ik zeg altijd dat er twee soorten 

mensen bestaan: zij die niets ondernemen en zij 

die niet onmiddellijk slagen. Met andere woor-

den: neem het in eigen handen!”

Wat betekent de reisagent voor jou?
"Reisagenten zijn heel belangrijk voor mij. Ik ben 

ervan overtuigd dat de reisagenten in de toe-

komst in gelijk welke ‘marktsampling’ een cruciale 

rol zullen blijven spelen. Ik kan vandaag met grote 

vreugde toejuichen dat veel reisagenten zich ver-

sneld professioneel ontwikkelen tot volwaardige 

partners, spelers en concurrenten."   

  Yves Slabbinck
  TUI
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We hebben ze allemaal, van 

die momenten die je je hele 

leven lang herinnert, terwijl je 

de meeste zaken die je doet 

even snel weer vergeten 

bent. Een simpele vaststelling 

waar we weinig mee doen.

Nochtans kan je hier als travel 

designer op service- en com-

municatievlak een significant 

verschil mee maken. En het 

goede nieuws is dat het niet 

altijd fortuinen hoeft te kosten 

om iets memorabels te doen. 

Bijzondere momenten kan je 

soms vrij eenvoudig realiseren.

Een ijslolly hotline?!
Heb je ooit al gehoord van 

het Magic Castle Hotel in Los 

Angeles?

Dit hotel lijkt op het eerste 

zicht een doorsnee 3 ster-

renhotel. Toch slaagt Magic 

Castle Hotel erin om top te 

scoren bij klanten en zich qua 

klanttevredenheid te nestelen 

tussen befaamde 5 sterren-

hotels. Je zou nooit durven 

denken dat dit gewoon 

ogende hotel 3.458 reviews 

telt op TripAdvisor die quasi 

allemaal “excellent” of “very 

good” zijn.

De sleutel ligt bij de kracht 

van memorabele momenten.

Zo hebben ze bijvoorbeeld 

een simpele knalrode 'ijslolly 

hotline'-telefoon tegen een 

muur bij het zwembad geïn-

stalleerd. Je geeft je bestelling 

door en nauwelijks enkele mi-

nuten later wordt je ijslolly met 

smaak naar wens je op een 

zilveren schotel aan het zwem-

bad bezorgd. Gratis! Om nog 

maar te zwijgen van het gratis 

snoepmenu dat ze hebben. De 

kids – en dus ook de ouders – 

zijn er helemaal weg van.

Wat Magic Castle Hotel 

begrepen heeft, is dat je, om 

klanten te verrassen, niet altijd 

en overal hoeft te excelleren. 

Uiteraard is er voor alles een 

standaard die je moet halen. 

Maar klanten vergeven kleine 

zwembaden en een gewone 

degelijke kamerinrichting, zo-

lang je ze maar enkele magi-

sche piekmomenten bezorgt. 

De meeste service-ervaringen 

vergeten klanten toch. Enkel 

als ze écht opmerkelijk zijn, 

blijven ze hangen.

La vie en rose
Ga maar even na bij jezelf. 

Wat zijn de meest memora-

bele momenten in je leven 

die blijven hangen zijn?

Een van de eerste dingen die 

je wellicht vaststelt is dat je 

slechts fragmenten herinnert. 

Dat je niet een ganse film van 

begin tot einde in gedachten 

kan afspelen. Het zijn slechts 

enkele scènes, momenten.

Het tweede dat je wellicht 

opvalt, is dat je geheugen 

erg selectief is. Het is een 

rooskleurige of legendari-

sche herinnering geworden. 

Er is van alles weggefilterd.

Psychologen hebben ontdekt 

dat we niet een soort gemid-

delde herinnering ervaren. 

Integendeel, we hebben de 

neiging het meeste van wat 

er is gebeurd te negeren of 

te vergeten. We concentreren 

ons in plaats daarvan op een 

paar specifieke hoogte- en/of 

de dieptepunten.

Axel De Corte

Zaakvoerder

KoomBana Bay 

Tourism marketing &  

communication agency

Erkend dienstverlener 

kmo-portefeuille

DE KRACHT VAN  
MEMORABELE MOMENTEN

Verrassen met communicatie
Met communicatie alleen al 

kan je verrassend uit de hoek 

komen of makkelijk verwach-

tingen overtreffen.

Een mooi voorbeeld is Srprs.

me. Toen we voor de verjaar-

dag van mijn broer eens op 

Srprs.me-weekend gingen, 

stelde ik vast dat je énkel 

een onbekend hotel, in een 

onbekende stad kon boeken. 

De vlucht ernaartoe was de 

enige extra optie die mogelijk 

was. Een excursie of restau-

rant bijvragen kon niet.

Ik verdacht Srprs.me ervan 

slechts een beperkt aantal 

bestemmingen te hebben 

weerhouden. Waar ze dan 

telkens maar met een beperkt 

aantal welgekozen hotels 

samenwerkten en niks meer. 

Een aanbod zo uitgepuurd 

dat je er nog moeilijk mee 

kon uitpakken, dat ze er dan 

maar een verrassingskleedje 

overgooiden. Slim gezien.

Op slag wordt je aanbod niet 

vergelijkbaar, hoef je geen 

tien voorstellen te maken, 

kan je marges opkrikken én 

integreer je memorabele 

momenten als onderdeel van 

je aanbod. Sprs.me speelt in 

op de nieuwsgierigheid van 

mensen door ze iets geor-

kestreerd ongepland te laten 

meemaken. Simpel, maar 

toch zo uniek.

Details kunnen  
een verschil maken
Ook tijdens je reizen, in je 

reiskantoor of tijdens je events 

kan je ongetwijfeld bijzondere 

momenten creëren. Kleine 

details kunnen soms al een 

heel leuk effect hebben. Een 

kopje heerlijke verse espresso. 

Een aangeboden glaasje. Een 

onaangekondigde verrassing.

Zo hoorde ik van een hotelier, 

dat hij gasten die in een suite 

verblijven steevast laat ver-

rassen bij het inchecken met 

een aangeboden gidsbeurt. 

Uiteraard zit dat ergens in de 

prijs. Maar door er niet over 

te communiceren is het een 

bijzonder gewaardeerde ges-

te bij het onthaal. Meer doen 

dan je communiceert, kan een 

interessante en vrij makkelijk 

realiseerbare tactiek zijn.

 To Do:

• Lijst even op in de 

hele keten van klan-

tenmomenten waar 

en wanneer je iets 

memorabel of hart- 

verwarmends zou 

kunnen doen.
• En last but not least: 

als je klanten om feed-

back vraagt, kan dat  

na een piekmoment?

Als je een reputatie kan 

opbouwen in het creëren 

van memorabele momen-

ten, dan zal je ongetwijfeld 

mensen inspireren én vooral 

een gunfactor opbouwen. 

Experimenteer gerust. Al 

doende kan je maar leren. 

Focus wel op kwaliteit, niet 

op kwantiteit.

Veel succes.

Axel De Corte
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DOSSIER 
EEN DUURZAMER BELEID IN 
DE PRAKTIJK MET RESPECT 

VOOR DE BUSINESS!

In onze vorige editie hadden we het over duurzaam beleid. We hebben dit bewust niet beperkt tot het 
verminderen van de ecologische voetafdruk, maar willen de zaken zeker breder bekijken. De uitdagin-
gen voor onze sector in het algemeen zijn niet gering. Het is dan ook boeiend om even mee te kijken 
over de schouder van de Spaanse Toeristische Dienst en inzicht te krijgen in hun marketingstrategie.  
Zij ontwikkelden binnen de schoot van Turespaña een heldere visie op duurzaam toerisme waarbij er 
het nodige respect is voor de bestaande partners en kanalen en waarbij de ecologische voetafdruk 
niet meteen de focus van het project is. Waar het wel om handelt is om de druk tijdens bepaalde perio-
des en op bepaalde regio’s op een intelligente manier te verschuiven. Dit moet het land in staat stellen 
om beter om te gaan met de bestaande toerismestromen en zo meteen ook andere en minder gekende 
regio’s in de kijker te plaatsen zodat ook deze zich verder kunnen ontwikkelen. 

Toerisme is ondertussen zowat de belangrijkste 

economische sector wereldwijd. Bovendien is 

de sector sterk verankerd met heel wat andere 

sectoren die rechtstreeks door het toerisme 

beïnvloed worden of die het toerisme recht-

streeks beïnvloeden. We denken hierbij bijvoor-

beeld aan de ontwikkeling van vastgoed, hotels, 

vakantieparken, enz… waardoor de bouwsector 

gevoed wordt. Daarnaast is de impact op de 

Horeca eveneens niet te onderschatten. De 

reiziger van vandaag is veel matuurder, beperkt 

zich niet meer tot zijn klassiek pakket en ondekt 

graag de regio op basis van bijvoorbeeld de 

lokale bars en restaurants zoals duidelijk uit het 

onderzoek blijkt. Het is steeds nuttig om binnen 

dit kader even een inzicht te krijgen in enkele 

basiscijfers die de markt helder kaderen. In 2018 

bezochten 2.5 miljoen Belgen Spanje en spen-

deerden er gemiddeld 124 Euro per dag. De Bel-

gen zijn de 8ste belangrijkste markt voor Spanje. 

Op vlak van onze dagelijkse uitgaven zakt België 

naar plaats 11 op de lijst en blijkt uit de cijfers dat 

onze noorderburen, die we vaak als zuiniger 

beschouwen, met een gemiddelde besteding 

van 141 euro per dag op een 4de plaats staan.  

De gemiddelde besteding van 146 Euro per dag 

in Spanje ligt vooral aan de invloed van een 

Amerikaans publiek dat maar liefst 259 Euro per 

dag spendeert.

Uiteraard zijn er heel wat Belgen die wanneer  

ze naar Spanje trekken familie of vrienden bezoe-

ken of die er zelf ook een optrekje hebben. 46,7% 

gaat er voor een korter verblijf heen, terwijl 53,2% 

kiest voor een verblijf van 4 of meer nachten wat 

wordt aanzien als een langere vakantie.   

Belgische markt 2018

2,5 miljoen  
toeristen

(+1,03%)

3,02% van
alle markten

Gemiddelde 
uitgave:

€1.034
(+0,33%)

Gemiddelde
dagelijkse 

uitgave:
€124

(+3,50%)

Uitgave:
€2.584,2 miljoen

(+1,34%)

2018

€

2018 2018
Profiel van de Belgische toerist

Korte trips Lange vakanties* * 4 nachten  
of meer

46,7% 53,2%

“
Uiteraard zijn  

er heel wat Belgen  
die wanneer ze naar 

Spanje trekken familie 
of vrienden bezoeken 
of die er zelf ook een 

optrekje hebben.
”
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Voornaamste bestemmingen van 
belgische reizigers in 2018

C
at

al
on

ië
40

2.
09

5 
(-

9,
9%

)

A
nd

al
us

ië
48

6.
10

9 
(-7

,1%
)

Re
gi

o 
Va

le
nc

ia
53

7.
00

3 
(+

16
%

)

C
an

ar
is

ch
e 

Ei
la

nd
en

38
2.

03
2 

(-
2,

1%
)

Ba
le

ar
en

26
1.9

13
 

(+
9,

3%
)

Re
gi

o 
M

ad
rid

19
0.

35
7 

(+
19

,6
%

)

Ervarings-segmenten

 Landelijk, natuur

 Strand,  
restaurants,  
winkelen

 Rust

 Open voor alles

 Sport

 Cultuur

 Kosmopolitisch

11%

12%

16%

13%

12%

12%

13%

Klassiek blijven we nog steeds vooral tijdens de 

maanden juli en augustus op vakantie gaan. Met 19% 

van de verblijven in juli en 15% in augustus blijft de zo-

mervakantie goed voor één derde van alle vakanties.

De analyse van Turespaña geeft mooi aan dat 

de grote meerderheid van de vakanties in een 

beperkt aantal Spaanse regio’s plaatsvindt,  

dit ondanks de grote diversiteit die het land te 

bieden heeft.  

 

Op nummer één blijft de regio Valencia staan, 

gevolgd door Andalusië, Catalonia, De Canari-

sche Eilanden, De Balearen en de regio Madrid.

 

Wanneer je deze conclusie naast de klassieke 

levenscyclus van een bestemming plaatst (interesse, 

aantrekkelijkheid, mode, …) merk je duidelijk dat 

Aziatische bestemmingen opkomen en dat vooral 

Europese landen de piek voorbij zijn en zich dienen 

aan te passen. Het hoeft geen betoog dat de impact 

van de uitbraak van het Corona-virus ervoor zorgt 

dat reizigers terugplooien op hun klassiekers en dat 

zich daarom op korte termijn een terugkeer naar 

Europa laat merken. Echter gelden de resultaten van 

het onderzoek op middellange en lange termijn.

Daarom werkte Turespaña een strategisch 

marketingplan uit op basis van drie belangrijke 

uitgangspunten:

Op basis van verschillende studies (men onder-

vroeg 17 verschillende markten in Europa, Ameri-

ka en Azië, maakte grondige analyses en toetste 

deze dan af met verschillende doelgroepen) 

werden verschillende types van belevingsele-

menten geïdentificeerd en in kaart gebracht.

De conclusie van dit geheel zal je als lezer mogelijk 

verbazen en neen, het is niet de klassieke “zon, zee 

en strand” die de hoofdvogel wegkaapt. Rust blijft 

zowat de belangrijkste factor wanneer een reiziger 

voor het kiezen van zijn of haar bestemming staat. 

Daarnaast blijken alle activiteiten die linken naar 

natuur, sport of cultuur erg belangrijke factoren die 

in de beslissing om een bestemming of regio te 

bezoeken meewegen. Nieuw is dat het “kosmopo-

litisch” toerisme een zeer belangrijke rol speelt.

 

Een derde van alle reizen naar het buitenland
gebeurt in twee maanden

Juli Augustus

19% 15%

• Segmentering van de vraag

• Op een geïndividualiseerde manier  
beantwoorden aan de vraag van de klant

• Zorgen voor een duurzamere manier  
van toerisme

Turespaña mikt nu vanuit zijn campagne volop 

op deze “kosmopolitische” toerist. Vanuit de 

onderzoeken heeft men een duidelijk beeld 

kunnen vormen van wie dit nu in werkelijkheid 

is en dat helpt uiteraard om gerichter te kunnen 

communiceren. Hij/zij is gemiddeld tussen de 30 

en 45 jaar oud. Hij/zij werkt, houdt van gastro-

nomie, houdt van winkelen, houdt van cultuur 

maar op een ludieke en onderhoudende manier 

en haalt zijn inspiratie niet enkel online, maar 

eveneens uit tijdschriften en kranten. Bovendien 

is hij/zij bezorgd om de impact van zijn/haar reis 

op de planeet en meer in het algemeen over 

het milieu. Bovendien is hij/zij een soort ‘frequent 

traveller’. Hij/zij reist meerdere keren per jaar, 

doet dat graag met vrienden, partner of gezin 

maar ook alleen.   
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Deze doelgroep is bijzonder interessant vanwe-

ge het grote groeipotentieel, de mogelijkheid 

om dezelfde klant meerdere keren aan te trek-

ken, het vermenigvuldigingseffect, de hogere 

rendabiliteit en uiteraard de vraag naar sociale 

duurzaamheid.

 

Volgens de reeds eerder vermeldde studie is het 

potentieel voor deze doelgroep fenomenaal.

Binnen Europa blijken er maar liefst 25 miljoen 

potentiële klanten te zijn die elk gemiddeld 3 

reizen per jaar ondernemen, wat resulteert in 

een totaal van 75 miljoen reizen per jaar. Wat 

nog belangrijker is, is dat deze “kosmopolitische” 

reiziger makkelijker een heel jaar gespreid reist, 

waarbij de pieken in de klassieke vakantieperio-

des afzwakken, maar ook geografisch lijkt deze 

reiziger veel meer open te staan voor heel wat 

nieuwe ontdekkingen.

 

Met dit Strategisch Marketingplan (SMP) streeft 

Turespaña niet alleen voor een verdere groei 

van Spanje als toeristische bestemming, maar 

mikken ze op een duurzame groei, waarbij reke-

ning wordt gehouden met het milieu en met het 

welzijn van de inwoners.

Spanje heeft daarvoor alle troeven in handen 

en heeft over het algemeen een bijzonder sterk 

imago bij de Belgen. Spanje wordt bovendien 

vanuit 5 verschillende Belgische luchthavens 

aangevlogen en biedt een bijzonder sterke 

prijs/kwaliteit verhouding. Zeker wanneer men 

deze gaat vergelijken met bijvoorbeeld buur-

landen als Frankrijk en Italië. Daarenboven zie 

je het aantal nieuwe bestemmingen, nieuwe 

vluchtverbindingen en nieuwe toeristische 

producten steeds uitbreiden. Een extra troef die 

je als reisprofessional kan uitspelen is het feit 

dat de Belgen en deze groep “kosmopolitische” 

reizigers in het bijzonder openstaat voor nieuwe 

ontdekkingen. Dat merk je vandaag al aan de 

groeiende populariteit van steden zoals Malaga, 

Palma en Valencia…

De focus zal dus liggen op geografische diversi-

ficatie, tijdelijke diversificatie (reisperiode) en di-

versificatie van de verschillende beweegredenen 

om een bestemming te bezoeken, met naast zon, 

zee en strand ook de focus op de gastronomie, 

cultuur, natuur, sportmogelijkheden enzovoort.

 

 
Hoe pakt men dit concreet aan? 

Alle nieuwe toeristische producten krijgen 

een degelijk impact-onderzoek. Er wordt 

gezien hoe deze producten wegen op 

het leefmilieu, de levenskwaliteit van de 

lokale bewoners, druk op de omgeving 

enz… Daartoe worden in een groeiend 

aantal steden en dorpen werkgroepen 

en clusters opgezet waarin verschillende 

ondernemers samen met de betrokken 

overheden onderzoeken hoe ze samen 

duurzaam kunnen groeien. Ze hebben 

hierbij bijzondere aandacht voor de 

diversificatie van het aanbod, de tijdlijn en 

uiteraard het doelpubliek.

  

Daarnaast organiseert men professionele 

ontmoetingen tussen jonge ondernemers 

en reisorganisatoren, zowel binnenlandse 

als internationale spelers, met de be-

doeling om verschillende, originelere en 

creatievere producten buiten de klassieke 

vakantieperiodes in de markt te zetten.

  

Men kiest ook bewust om te gaan samen-

werken met influencers. Via invloedrijke 

figuren wil men hypes creëren op verschil-

lende kanalen om zo dit nieuwe toeristi-

sche aanbod in de markt te zetten en voor 

te stellen aan het juiste doelpubliek.

 

Belangrijk is dat Turespaña naast deze nieuwe 

focus zorgt voor een gezonde balans. Er blijft 

voldoende aandacht voor de meer traditione-

le marketing- en communicatiekanalen. Hun 

uitspraak waarbij ze stellen dat wanneer ze geen 

verandering van tijdperk kunnen realiseren, men 

dan minimaal dient te werken aan een tijdperk 

van verandering, slaat dan ook de spreekwoor-

delijke nagel op de kop. Ze willen dit doen met 

het nodige respect voor het goudhaantje van 

de wereldeconomie en ook voor Spanje, het 

toerisme, reizen en vakantie.

 
Het is echter kritisch dat we als sector deze weg 

inslaan indien we verzadiging willen vermijden en 

we er voor willen zorgen dat we onze toeristische 

bestemmingen duurzaam kunnen blijven aanbie-

den. Om dit tastbaar te maken halen we concreet 

enkele voorbeelden aan van bestemmingen, ste-

den of toeristische trekpleisters die zelf beperkin-

gen instelden om zo hun erfgoed te beschermen 

of de druk op de lokale bevolking te verminderen.

 

Een tiental jaar geleden golden er voor toe-

ristische hoogtepunten zoals bijvoorbeeld de 

Inca-trail, Machu Pichu en de Galapagos eilan-

den reeds beperkingen op vlak van het aantal 

bezoekers. Het aantal bezoekers voor deze 

bestemmingen is vanuit België eerder beperkt 

en daardoor voelden we hier niet meteen de 

gevolgen van. Wanneer de voorbije jaren dit 

soort beperkingen ook dichter bij huis kwamen 

voelden we dit wel meteen. Zo besliste Barcelona 

dat er in de stad geen extra hotelbedden meer 

mochten bijgebouwd worden. Men kon sedert-

dien enkel bestaande accommodatie vernieuwen 

en verbeteren. Het rechtstreekse gevolg hiervan 

is dat bepaalde maatschappijen hun vluchten of 

alleszins een aantal ervan op Barcelona schrapten. 

Dat leverde meteen extra beschikbaarheid en dus 

mogelijkheden voor andere Spaanse luchtha-

vens en regio’s. Ook Amsterdam (dat recent een 

nieuwe toeristenbelasting voor cruisereizigers 

introduceerde) en Montenergo hebben beper-

kingen opgelegd om de bezoekersstromen 

onder controle te houden. Andere locaties zoals 

bijvoorbeeld La Pelosa nabij Stintino (Sardinië) 

zien dat de duizenden bezoekers die er iedere 

zomer komen, het ecosysteem van het strand 

bedreigen. Daarom hebben de lokale autoriteiten 

beslist om vanaf volgende zomer toegangskaart-

jes in te voeren en op deze manier het aantal 

bezoekers te beperken tot 1.500 per dag. Ook 

onze toeristische steden zoals bijvoorbeeld de 

VVR-thuishaven Brugge monitort de toeristenstro-

men om het wankel evenwicht tussen de econo-

mische welvaart en groei en de bewoonbaarheid 

van de stad voor de lokale bewoners te kunnen 

behouden. Plots is dat niet meer zo ver weg en 

wordt alles heel tastbaar omdat we zelf met deze 

beperkingen geconfronteerd worden.

 

Je kan dan als sector niet meer aan de zijlijn 

blijven staan. Een strategisch plan zoals dat van 

Turespaña biedt je meteen de nodige handvaten 

om te ageren.

 

Concreet heb je hier dus ook heel wat impact 

op. Of het nu handelt over Spanje als bestem-

ming of over andere toeristische trekpleisters. De 

aanpak van Turespaña geldt ook daar. Heel wat 

reizigers hebben de mogelijkheid om te opteren 

voor alternatieve reisperiodes die vaak ook 

prijsgunstiger zijn, en die vaak heel wat meer-

waarde bieden op vlak van beleving. Afreizen 

verschuiven naar deze laagseizoen of schouder-

seizoen periodes helpt de druk te verlagen op 

een welbepaalde regio of de bestemming in het 

algemeen. Het suggereren van andere regio’s 

en ervaringen weg van de platgetreden paden 

zorgt eveneens voor een verrijking voor alle 

betrokkenen. De reizigers ervaren iets nieuws 

en unieks wat wel binnen hun beleefwereld valt, 

al zou men er zonder de suggestieve verkoop 

mogelijk niet op gekomen zijn. Noteer dat 

steeds meer reizigers kiezen voor een belangrijk 

stuk beleving tijdens hun vakantie. Voor de lokale 

bevolking en regio is dit ook positief aangezien 

ook zij hun schatten zullen kunnen tonen aan 

deze bezoekers terwijl dit in de grote trekpleis-

ters de druk op de lokale bevolking en de regio 

opnieuw vermindert. Als aanbieder heb je hier 

een belangrijke sleutel in handen die niet mag 

en kan onderschat worden binnen het kader van 

een duurzaam aanbod.   
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Zomer 2020

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie
• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 8 brochures: - Meer dan 1000 luxe- en kwaliteitshotels; 80(!) nieuwe hotels
 - Focus op o.m. Frankrijk, Middellandse Zee
 - NIEUW: Guadeloupe: rechtstreekse vluchten met Air Belgium
 - Rondreizen: o.m. Zuid-Spanje, Toscane, Sicilië, Oman, Thailand,
    Vietnam, Bali, Cambodja,...
 - Canada & USA: uitgebreide aantrekkelijke belevenisbrochure:
    hotels, huurwagens, mobilhomes, gidsen(o.m. Jacqueline Goossens),
    unieke rondreizen
 - Afrika: alle tophotels en rondreizen in Oost- & Zuidelijk Afrika
 - Golfspecialist: tot -50% koring op greenfees.
 - Onmiddelijke reservatiebevestiging: wij bellen het hotel.
• Nieuwe dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
    - Selecteer uw hotels volgens voorkeur & budget 
     - Bekijk alle extra promoties en last minutes (dagelijks updating)
  - NIEUW: Selectiecriteria: budget      : een fantastische prijs-kwaliteitsverhouding

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Frankrijk & Benelux 2020

Exclusive Destinations
Middellandse Zee I 2020 - 2021

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Spanje & Portugal
Middellandse Zee II 2020 

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 2020 - 2021
Griekenland • Cyprus• Kroatië • Montenegro

• Bulgarije • Turkije • Marokko • Tunesië • Egypte

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Midden - Oosten 2020 - 2021
Abu Dhabi • Dubai • Ajman 

• Ras Al Khaimah • Oman • Qatar 

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Worldwide 2020 - 2021
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 2020
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

Exclusive Destinations
USA & Canada

Strandvakanties
Wintervakanties

Rondreizen
Citybreaks

Huurwagens 
Motorhomes

DE REISPROFESSIONAL 
20.20

Maak kennis met de eerste sprekers op het #BEtravelCongress van  
8 t.e.m. 12 mei te Bodrum. Info en inschrijving: betravelcongress.be

Carole Lamarque

Kaat De Ridder

Veerle Franqui

Jorg Snoeck

www.BEtravelCongress.be
#VVR45 - #BEtravelCongress

Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw

De Reisprofessional 20.20

Bodrum

8 - 12 mei 2020
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Analyse

ANALYSE  
AANTAL REISBEDRIJVEN  

IN VLAANDEREN:  
ZIJ KWAMEN EN ZIJ GINGEN

Op 31 december 2019 waren er in Vlaanderen 740 ondernemingen die volledig in lijn met de Pak-
ketreizenwet (Wet betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen 
en Reisdiensten) reisbureau-activiteiten uitoefenden. Naast hun hoofdkantoor  exploiteerden zij 
samen 381 bijkantoren.

Daarnaast hebben 155 personen of ondernemingen bij de VVR een aanvraag tot informatie voor 
het starten van een reisbureau-activiteit ingediend. 25 leidden effectief tot het afleveren van een 
erkenning/insolventieverzekering.

De “nieuwe” reisbureau-ondernemers zijn van 

een totaal andere aard dan voorheen. Waar 

vroeger de nieuwe ondernemers bijna uitslui-

tend uit de sector afkomstig waren (vroegere 

kaderleden of bedienden van bestaande 

reisbedrijven) komt er nu een groot aantal uit de 

hobbysfeer of uit hoofde van hun hoofdberoep. 

Hun praktisch/technische kennis van de reissec-

tor is dan ook eerder beperkt, waar anderzijds 

het algemeen opleidingsniveau hoger ligt. De 

VVR speelt hier op in met nuttige startersdagen, 

cursussen rond het beheer van een reisbedrijf en 

uiteraard de opleidingen rond de Pakketreizen-

wet en GDPR om zo te beantwoorden aan het 

verder professionaliseren van de sector.

Het wordt steeds moeilijker om het juiste aantal 

reisbureaus te achterhalen aangezien er, behalve 

voor het Brussels Gewest, geen vergunning-

plicht en dus ook geen officiële registratie meer 

bestaat en de verzekeringsmaatschappijen 

die insolventie verzekeren niet steeds tijdig en 

nauwkeurig communiceren.

Het is duidelijk dat niet alle ondernemingen die 

in het bezit zijn van een insolventie verzekering 

en dus de reisbureau-activiteiten mogen uitoe-

fenen, dit wel als hun hoofdactiviteit doen, wat 

overigens niet wettelijk vereist is. Door de aard 

van hun ontstaan starten velen in bijberoep om 

nadien langzaam maar zeker door te groeien 

naar een volwaardig reisbedrijf dat in hoofdbe-

roep wordt uitgeoefend.

Het is duidelijk dat de beslissing van de Vlaamse 

regering en het Vlaamse parlement om vanaf 1 

januari 2014 het statuut van de reisbureaus af te 

schaffen en daar niets voor in de plaats te stellen 

niet optimaal is voor de sector, noch voor de 

consument. Het afschaffen van de voorwaar-

den om een reisbedrijf op te starten heeft dan 

ook geleid tot meer onduidelijkheid voor alle 

betrokkenen. Jaarlijks worden we meermaals ge-

confronteerd met actoren die totaal niet in orde 

zijn met de relevante wetgeving en VVR doet er 

dan ook al het mogelijke aan om iedereen in lijn 

te krijgen en zo binnen België een level playing-

field na te streven wat zorgt voor een eerlijke 

concurrentie en een optimale bescherming van 

de reiziger/consument.

Bovendien leidt dit ook tot bijna absurde situaties 

waarbij aan reisprofessionals hogere eisen 

gesteld worden voor het verkopen van neven-

diensten zoals bijvoorbeeld verzekeringen dan 

wel voor hun hoofdberoep, het organiseren en 

verkopen van reizen.

De Raad van Bestuur van de VVR evalueert 

steeds iedere aanvraag tot lidmaatschap op 

basis van een aantal neutrale parameters. Daarin 

worden onder andere de wettelijke vereisten, 

degelijk businessplan, enz… meegenomen. 

Zij kan eventueel de vraag tot lidmaatschap 

wegens gebrek aan kennis of moraliteit afwijzen 

maar dat betekent niet dat de toegang tot het 

beroep hier door wordt verhinderd. De verzeke-

raars insolventie, stellen terzake, behalve finan- 

ciële waarborgen, weinig voorwaarden, en 

zeker geen beroepskennis, om reisbureau- 

activiteiten te ontplooien.

Het bleek recent ook reeds uit verschillende 

bronnen dat “de reisagent” opnieuw hot is. De 

belangrijkste succesfactoren zijn hiervoor zonder 

twijfel de verzekering insolventie, het ontzorgen 

van de reiziger (met onder andere uitgebreide 

bijstand en informatie), het vakantieaanbod bren-

gen vanuit de vraag van de reiziger, inspelen op 

niches en een gezond financieel beleid.

Reizigers beseffen, zeker sedert de situatie met 

Thomas Cook/Neckermann dat vakantie een 

duur goed is. Je hebt maar een beperkt aantal 

vakantiedagen, vakantie kost ook wel wat en dan 

wil je dat dit goed besteed is.   

Evolutie van de Vlaamstalige Reisbureaus

Hoofdkantoren Bijkantoren
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NIEUWE HOOFDKANTOREN (*: VVR-lid)

De 49 nieuwe hoofdkantoren zijn: (9141) Akindo, 

Lommel – (9619) *Altratoscana, Schilde (omvor-

ming) – (9895) Ambit, Leuven – (9911) Anseeuw 

Lies, Diksmuide – (9805) *Atelier Africa Safaris, 

De Pinte – (9833) *Azur Travel, Koksijde – (9162) 

Baguet Velo Events, Sint Lievens Houtem – (9793) 

*Bantoe, Gent – (9829) *Blue Sea Travel,Putte – 

(9807) *Bokar Travel, Scherpenheuvel – (9897) 

Buddah Events, Wevelgem – (9899) Cioa/Dare 

to Dare, Overijse – (9809) *Cptnzeppos, Antwer-

pen – (9913) El Camino Loco, Landen – (9160) 

Foonfree Qemu, Oostende – (9901) Gery Tours, 

Tessenderlo – (9825) *Getflights, Brugge – (9785) 

Gummo Travel, Kortrijk – (9158) Het Aksent, 

Oostende – (9803) *Het Huis, Heverlee – (9801) 

*Jaldert, Oudenaarde – (9705) *Johannes Lauwers, 

Merksem – (9817) *Joetz, Brussel – (9903) Jolie 

Tours, Zaventem – (9811) *Keniaanse Toeren, 

Diepenbeek – (9821) *Koro Travels, Izegem – 

(9149) Leuke Singel Reizen, Antwerpen – (9757) 

*Minderbroeders, Hasselt – (6100) N&C Green, 

Brussel – (9159) Noorderhuis, Antwerpen – (9889) 

Ola Air, Willebroek – (9909) Openluchtklassen, 

Brussel – (9905) Reli, Bertem – (9140) Rodekruis-

vakanties, Brussel – (9157) Saillove.com, Kessel-Lo 

– (9813) *Silk Voyages, Edegem – (6102) *Skyways, 

Brussel – (9815) *S-Plus, Brussel – (9823) *Take it 

Off, Mortsel – (9997) *The Sixth Sense, Oostkamp 

(omvorming van Frederik Winne) – (9827) *The 

Wildlinger, Sint Niklaas – (9156) Travel2Caucasus, 

Ieper – (9907) Traventrot, Erps-Kwerps – (9146) 

TUIfly, Zaventem – (9891) Van Passel Anne, Wille-

bringen – (5679) *Vandamme Reizen, Zedelgem 

– (9819) *VIVA-SVV, Brussel - (9893) Wamos Bene-

lux, Brussel – (9643) Warreyn Bart, Mechelen.

 

NIEUWE BIJKANTOREN 
De 61 nieuwe bijkantoren zijn: (6095) Copco 

Travel: Aalter, Adegem, Beveren, Kontich, Merksem 

- (5705) D-tours: Beerse - (1767) Frank Devos Reizen: 

Knokke – (5733) Galaxy Travel: Eeklo – (5997) Gallia: 

Ninove – (7131) Het Vakantiehuis: Scherpenheuvel - 

(6185) Keolis: Assenede, Jabbeke – (9617) LV Travel: 

Aarschot, Brussel, Rillaar - (6201) Southwest Travel: 

Gent – (9009) Travel Counsellors: Bilzen, Bocholt, 

Edingen, Tongeren, Wemmel - (9893) Wamos 

Benelux : Aalst, Aarschot, Anderlecht, Antwerpen, 

Beveren-Waas, Brasschaat, Brugge, Brussel (2), Deinze, 

Dendermonde Eeklo, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Heist 

op den berg, Herentals, Ieper, Kortrijk, Kraainem, 

Laken, Leuven, Lier, Lokeren, Lommel, Mechelen, 

Mol, Mortsel,  Ninove, Oudenaarde, Roeselare, Sint 

Agatha Berchem, Sint Gillis, Sint Truiden, Tielt-Winge, 

Waregem, Wijnegem, Woluwe, Zottegem

 

STOPZETTINGEN HOOFDKANTOREN (*: VVR-lid)
De 49 stopzettingen, waaronder 7 faillissemet-
nen zijn: (7179) *A3Travel, Edegem – (9529) *ABB 

Travel, Harelbeke – (6013) *ADC Projects, Kapel-

len – (9053) Airport Mortuary, Zaventem – (9618) 

*Altratoscana, Schilde (omvorming) – (7031) *Apple 

Tours Europe, Lokeren (overgenomen) – (9643) *Ave 

Avia, Kortrijk – (6049) Beltur/Corendon, Zaventem 

(reisbureau-activiteiten overgebracht naar Neder-

land) - (9089) Bookinghadj.com, Diegem – (6259) 

City Trip Travel, Ledegem (verhuis naar Wallonië) - 

(9705) *Coco Travel, Merksem (omvorming) – (9108) 

Cruisemarkt.be, Torhout (overgenomen) – (1999) 

De Durme Reizen, Lokeren – (6129) *De Rop Reizen, 

Putte – (9695) *Destination Green, Geraardsbergen 

(overgenomen) – (2097) *DS travel, Ninove – (5861) 

*EM Reizen, Ekeren (faillissement) – (6051) Flanders 

Invest, Erembodegem – (5239) *Global Contacts, 

Sint Niklaas (faillissement) - (9719) *Globe Adventures, 

Waardamme – (9929) Goeie Hoop, Boechout – 

(5481) *Hinssen, Assenede (overgenomen) –(9002) 

iCAMP, Zingem – (9661) *Julius Consulting, Antwerpen 

– (7121) Katrijns Reisboetiek, Paal (faillissement) – (9121) 

Margarita, Deinze – (5059) *Mondial Travel, Kapelle 

op de bos – (1469) *Muylaert nv, Denderhoutem 

– (9028) *Perfect Propere Plaats, Otegem – (9008) 

Pharos Reizen, Gent (reisbureau-activiteiten overge-

bracht naar Nederland) - (9059) Poco Loco Adventu-

res, Gent – (1227) *Ramoudt Tours, Jabbeke (overge-

nomen) – (6219) *Smart Travel, Gent (overgenomen) 

– (1163) *Sun Reizen, Brussel (overgenomen) – (6003) 

Sunweb, Antwerpen (reisbureau-activiteiten overge-

bracht naar Nederland) - (9144) Surplace Sports, Ant-

werpen – (9539) *Sys Reizen, Ertvelde (faillissement 

na stopzetting) – (9117) Tes Go, Paal – (1457) Thomas 

Cook Belgium, Gent (voorheen Neckermann, faillis-

sement) – (1067) Thomas Cook Retail Belgium, Gent 

(voorheen Thomas Cook Travel Shop/Holidayland, 

failissement) – (9051) Thomas Cook Retail, Gent 

(gesticht in 2004, faillissement) – (5077) *Traveltime, 

Wijnegem – (7201) *Tricksia, Ledegem – (3406) Van 

Aerschot Autocars, Scherpenheuvel – (5679) *Van 

Damme, Zedelgem (omvorming) – (3157) Vanmullem, 

Tienen – (5741) *Verhoeven, Rijkevorsel (overgeno-

men) – (9024) V-Travel, Brecht – (9061) Winne Frede-

rik, Brugge (omvorming naar The Sixth Sense).

Opmerking: van de 46 ondernemingen die zijn 

gestopt zijn er 21 die na 1 januari 2014 zijn gesticht. 

Blijkbaar zijn de “nieuwe” reisbureaus een stuk 

kwetsbaarder dan de “oudere”.

 

STOPZETTINGEN BIJKANTOREN
De 75 stopzettingen zijn: (5985) AABTS/Travel 

Experts: Aalter, Knokke - (5939) BCD: Brussel - (5705) 

D-tours: Deurne – (6159) GBT/American Express: Diest 

- (2067) Spillemaeckers: Kruibeke – (2350) Suntrips: 

Deerlijk – (6045) Tago Travel: Kapellen - (1067) Tho-

mas Cook Retail Belgium/Neckermann: Anderlecht, 

Antwerpen (2), Beveren-Waas, Brasschaat, Brugge, 

Brussel (4), Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, 

Genk, Gent (2), Geraardsbergen, Haacht, Heist op 

den Berg, Herentals, Ieper, Kampenhout, Knokke (2), 

Kortenberg, Kraainem, Leuven (2), Lier, Lokeren, Lom-

mel, Mechelen, Merksem, Mol, Mortsel, Oudenaar-

de, Ninove, Roeselare, Schilde, Sint Gillis, Sint Niklaas, 

Sint Truiden, Tervuren, Tielt, Tienen, Tongeren, 

Torhout, Vilvoorde, Waregem, Wetteren, Willebroek, 

Woluwe, Zaventem, Zelzate – (1201) TUI-Sunjets, 

Brussel – (5811) Via Mundi: Passendale.   

 

  Antoon van Eeckhout

Nieuwe reisbureaus
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Interview

“IK VERKOOP AL  
ZES JAAR GÉÉN  
LEISURE MEER”

Mocht je je afvragen welk reiskantoor in Vlaanderen, zeven dagen op zeven, 
klaarstaat om acteurs, productieassistenten, regisseurs, cameramensen, produ-
centen, zeg maar de hele film- of tv-crew van hot naar her te vliegen of te spo-
ren, dan is Ludwig Töpke (54) van Globus Reizen uit Merelbeke, je man. “Toeval 

heeft hierbij weliswaar een belangrijke rol gespeeld”, benadrukt Ludwig 
Töpke, “een goede vijftien jaar geleden vroeg het productiehuis CZAR mij of ik 
de reizen voor hun tv-commercials kon boeken. Van het een kwam het ander 
en vandaag zijn de voornaamste klanten van ons zakenreiskantoor productie-
huizen uit de film-, tv- en muzieksector. We hadden nooit kunnen denken dat 
deze niche zo belangrijk zou worden, maar vandaag is die goed voor de helft 

van onze jaaromzet en hebben we in de wereld van beeld- en muziekproductie 
een vrij stevige reputatie weten op te bouwen. De overige 50 procent van ons 
zakencijfer halen we uit diverse KMO’s, de maakindustrie, de distributie, far-

maceutische bedrijven én sportploegen. Zes jaar geleden heb ik besloten om 
niet langer leisurereizen te verkopen en me compleet op het zakensegment te 

gooien. Een beslissing waar ik nog geen minuut spijt heb van gehad."

Ludwig Töpke (zaakvoerder) 
- Globus Reizen Merelbeke -

29

In de kijker
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“Toen ik 15, 16 jaar was droomde ik ervan om tennisprof te worden”, vertelt Ludwig Töpke. “Het was 

de tijd van Björn Borg en John McEnroe en ik kluste bij op de terreinen van Tennis Club Vogelenzang 

in Lede en liet mijn fantasie de vrije teugel. Al vlug bleek echter dat ik nooit het verhoopte tennista-

lent zou worden, al bleef ik hopen. Toen ik mijn middelbare school had afgewerkt, wist ik niet naar 

waar mijn beroepskeuze mij zou leiden. Ik wist wel dat ik absoluut géén reisagent wilde worden. 

Mijn vader Hubert was franchisenemer van Lotus Reizen Lede, maar dagen achter je bureau zitten 

om af en toe toch nog eens op studiereis te kunnen vertrekken, dat was niet mijn ding. Dacht ik 

toen. Al moet ik toegeven dat de vertegenwoordigers van touroperatingbedrijven die hun ‘waar’ 

kwamen aanprijzen, me niet onverschillig lieten, al had dit waarschijnlijk alles te maken met het feit 

dat ze door mijn ma meestal getrakteerd werden op een dampende pannenkoek.”

De IBM van Dartours
“Op zekere dag geraak ik in de tennisclub aan de 

praat met een man die leraar was aan COOVI-PI-

VIT (nvdr: vandaag Erasmushogeschool Brus-

sel) en me vertelde dat daar ook een afdeling 

toerisme was. Uiteindelijk heb ik toch toegehapt 

en daar een bachelordiploma behaald. Het was 

echter moeilijk om een job te versieren want ik 

moest nog mijn legerdienst vervullen. Omdat ik 

dacht – gezien de relatief zwaardere studies in 

vergelijking met het middelbaar – dat ik waar-

schijnlijk wel een jaar zou moeten overdoen,  

had ik uitstel gevraagd voor mijn militaire 

dienst. Dat was echter niet nodig omdat ik toch 

geslaagd was, maar ik kon dat uitstel niet meer 

wegwerken. Ik heb dan herhaaldelijk links en 

rechts geprobeerd om een job in de reisindus-

trie te versieren, maar dat lukte geenszins. Ik ben 

zelfs tot bij Jan Depuydt van AllAir in Oostende 

gegaan. Tijdens een bezoek aan de Brussels Tra-

vel Fair ontmoette ik Ridha Labidi van Dartours, 

waar ik nog een schoolstage had gedaan. Hij 

noemde me steevast ‘le petit’ en le petit mocht 

de maandag reeds beginnen. Als manusje van 

alles heb ik daar een interessante tijd gepas-

seerd. Het was meer dan koffie zetten. Ik heb 

er veel bijgeleerd en behoorlijk goed aan mijn 

Frans kunnen timmeren. Ik ben er ook voor het 

eerst in contact gekomen met een volwassen 

IBM-computer. Een ware revolutie in die tijd.”

Start zakenreizen
“Na mijn legerdienst kreeg ik een telefoontje van 

een reisagent die een Lotus Reizen-kantoor in 

centrum Gent uitbaatte, waar ik hem ooit eens 

had vervangen toen hij op reis was. Hij zei me 

dat hij wilde stoppen en dat ik het kantoor gratis 

mocht overnemen. In 1989 ben ik dan gestart, 

maar Lotus Reizen, dat eigendom was van de 

familie Hoste/Het Laatste Nieuws, werd als keten 

vier jaar later verkocht.

In 1993 ben ik dan zelfstandig aan de slag 

gegaan en uiteraard verkochten we toen nog 

pakketreizen, maar op vrij korte termijn ben ik 

toch overgeschakeld naar zakenreizen. Ik denk 

dat de basis daarvan gelegd werd tijdens een 

afscheidsdrink van het Gents Sabenakantoor. Ik 

kwam er in contact met een resem belangrijke 

firma’s en hun zaakvoerders. Ondertussen had 

ik mijn kantoor verhuisd naar Merelbeke en dat 

was voor de uitbouw van mijn zakenreisporte-

feuille geen bezwaar, want we moesten het niet 

langer hebben van passanten.”   

“
Het was echter  

moeilijk om een job 
te versieren want ik 

moest nog mijn  
legerdienst vervullen.

”
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50kg rijst
“Zoals gezegd hebben we ondertussen in de 

wereld van beeld- en muziekproductie een 

vrij stevige reputatie weten op te bouwen. Tot 

dusver hebben we als reiskantoor onze bijdrage 

geleverd voor minstens 300 films, tv-series en do-

cumentaires waardoor we flink wat Belgische, Ne-

derlandse, Franse en zelfs Britse productiehuizen, 

filmdistributeurs, regisseurs en acteurs tot onze 

trouwe klantenkring kunnen rekenen. We hebben 

zowaar kunnen meewerken aan het welslagen 

van een unicum in de filmgeschiedenis in het 

geval van ‘Comrade Kim goes Flying’, een copro-

ductie tussen Belgische, Britse en Noord-Koreaan-

se partners. Af en toe hebben we het voorrecht 

om efkes op de set te mogen opdoemen. Onze 

opdracht is echter niet altijd even makkelijk. Dat 

was o.a. het geval bij ‘The Extraordinary Journey 

of the Fakir’, waarbij de Indische George Clooney, 

meer bepaald Dhanush, deze avontuurlijke kome-

die allure geeft. Deze Indische steracteur moest 

van Mumbai naar Brussel worden gevlogen, maar 

alhoewel Brussels Airlines op dat moment nog 

een rechtstreekse vlucht had, lukte dat niet voor 

Dhanush, want hij wou absoluut in first vliegen en 

Brussels Airlines had enkel business. Het werd dus 

Emirates, maar er was nog een probleem. Hij had 

een extra koffer mee waarin 50kg rijst stak. Als 

extra bagage zou dat een vrij dure aangelegen-

heid worden. Met handen en voeten hebben we 

hem proberen uit te leggen dat er ook in België 

rijst van een goede kwaliteit te vinden is. Na heel 

wat discussie heeft hij dan toch nog afgezien van 

zijn snode plan.”

De truc met de schoolatlas
“Nu we het toch over anekdotes hebben, wil ik 

graag nog de truc kwijt die ik bij het begin van 

mijn loopbaan verzon om mijn potentiële klanten 

niet al te veel te ontgoochelen. Toen verkocht ik 

nog pakketreizen en aan de achterzijde van het 

rek met mijn brochures had ik mijn schoolatlas 

verborgen. Kwam er dan een klant binnen die 

bijvoorbeeld vroeg of ik iets meer kon vertellen 

over The Gambia, dan ging ik stiekem even gras-

duinen in mijn atlas en zei haar of  hem: ‘Natuur-

lijk, de hoofdstad is Banjul’.

De nieuwe wind van de VVR
“In 2006 ben ik bestuurder bij de VVR geworden. 

Ik had Antoon Van Eeckhout vele jaren eerder le-

ren kennen toen ik om meer info gevraagd had 

bij de overstap van het franchiseconcept van 

Lotus Reizen en ik een zelfstandige reisagent met 

Globus Reizen wilde worden. Als VVR-bestuur-

der heb ik me altijd proberen in te zetten om 

zaken die verkeerd gingen te helpen corrigeren. 

Zo heb ik actie gevoerd in een concurrentiestrijd 

tussen de reiskantoren onderling om het ‘korting-

monster’ hardhandig de kop in te drukken. Rond 

duurzaam reizen had ik in 2009 reeds een tien-

stappen-actieplan uitgewerkt, maar de geesten 

waren toen blijkbaar nog niet echt rijp en heb ik 

daarvoor spijtig genoeg geen draagvlak gevon-

den. Duurzaam reizen is vandaag wel degelijk 

een bijzonder ‘hot’ item en het goede nieuws is 

dat daar met de hackathon van de Belgian Travel 

Summit dieper wordt op ingegaan.

Overigens is het zo dat er met de komst van 

Koen van den Bosch een nieuwe wind door de 

VVR waait. Antoon Van Eeckhout heeft zich altijd 

vol enthousiasme en vakkennis ingezet voor alle 

leden. Vanwege zijn enorme dossierkennis deed 

je vrijwel nooit tevergeefs op zijn medewerking 

beroep. Koen van den Bosch heeft een immense 

‘drive’ en heeft zich ondertussen in ijltempo inge-

werkt in de meeste aspecten van de sector. De 

VVR heeft nu ook aandacht voor de IATA-proble-

matiek, de niche-touroperating, de meetingindus-

try, en zo meer. Koen trekt de doelgroep open en 

verbreedt op een intelligente manier de VVR-aan-

dacht binnen de reisindustrie. Ik wil ook nog een 

pluimpje op de hoed van Fien De Baere steken 

met haar ReisBewust-ReisGerust campagne. Super 

belangrijk hierbij is dat elk VVR-lid inziet dat een    
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nog creatievere VVR er enkel kan komen, als alle 

leden volop hun medewerking verlenen.”

Cameraman
“Of ik het nog zou herdoen mocht het kunnen? 

Ik denk het niet. Let wel, ik ben bijzonder tevre-

den met hetgeen ik bereikt heb. Een voormalige 

bediende zei me ooit dat ik een zalm was omdat ik 

blijkbaar soms tegen de stroom in zwem. Akkoord, 

dat komt wellicht ook voor een stuk omdat ik in de 

dierenriem vissen ben, maar ik zou het niet herdoen 

omdat ik het gedaan heb en ik vind dat ik het geen 

tweede keer moet avonturieren. Mocht ik moeten 

kiezen dan zou ik misschien wel cameraman willen 

worden. Dit kunstzinnig beroep lijkt me fantastisch, 

zeker nu ik er een aantal aan het werk heb gezien. 

Al wil ik er onmiddellijk aan toevoegen dat de job 

als reisagent in de voorbije 20 jaar aardig veranderd 

is. Vroeger kon je bijna niet anders overleven dan 

kapitein, ik stuur het schip over de rivieren en 

stop af en toe in een haven om ontdekkingen te 

doen. Soms kan je naar links of naar rechts varen, 

het komt er dus net zoals in de reisindustrie op 

aan om de goede richting te kiezen. Na Globus 

Reizen is het zeker mijn bedoeling om te gaan 

varen op een aantal Europese rivieren.”

Opgericht: 
1989 als franchisekantoor Lotus Reizen

1993 als Globus Reizen

Aantal kantoren: 1 
Driekoningenplein 16

9820 Merelbeke

Lid van: 
VVR

Avitour

UNIZO

Medewerksters: 
Veerle Wauters

Mirella Govaert

Katrijn Pinsart

Omzet 2019: 
3.295.000 euro

Prognose omzet 2020: 
Graag groeien naar 3,5 miljoen euro

Telefoon:  
09/233.63.36

E-mail:  
globus@globusreizen.be

Website:  
www.globusreizen.be

BEDRIJFSINFORMATIE 
GLOBUS REIZEN

door uit je brochures te verkopen. Vandaag zijn het 

enkel de creatievelingen die, geholpen door de 

moderne technologie, nieuwe niches weten aan te 

boren en/of met originele ideeën naar voor treden.”

Kapitein
“Ik hoop nog 10 jaar mijn huidige job te kunnen 

voortzetten. Geholpen door mijn toegewijd 

team moet dat zeker lukken. Als zaakvoerder 

moet je regelmatig je appreciatie kunnen uit-

spreken over je medewerkers. Ik heb een zeer 

gedreven team en ik ben echt fier op hen.

Ik heb ooit op een workshop van Seagull ken-

nisgemaakt met vaarvakanties op de Shannon. 

Om te onthaasten is er geen betere formule. Ik 

heb dat dan ook gedaan, alsook op het Canal 

de Bourgogne. Ik vond daar ook een zekere 

symboliek terug met Globus Reizen. Ik ben de 

7/7
“Ik heb een flink stuk van de wereld gezien, 

waarbij ik vooral heb genoten van Argentinië 

met als hoogtepunten de Perito Moreno gletsjer 

en Iguazu falls, Tanzania met de Ngorongoro, 

New York met Manhattan, IJsland en Oost-Cana-

da. Mijn verlanglijstje: het Canal du Midi afvaren, 

West-Canada, Zuid-Afrika, Peru en Scandinavië 

bezoeken. Voorlopig gaat een groot stuk van 

mijn inzet naar het onderhouden van optimale 

contacten met productieassistenten uit de film-, 

tv- en muziekwereld, want het zijn vooral zij die 

beroep doen op onze diensten. Belangrijk is dat 

wij 7/7 bereikbaar zijn en zelfs wie om 22u. belt 

voor een ticket om ‘s anderendaags om 7u. te 

vliegen, kan in de meeste gevallen op beide 

oren slapen.”   

  Yves Slabbinck

Voka

IATA

“
Als zaakvoerder  

moet je regelmatig je 
appreciatie kunnen 
uitspreken over je  

medewerkers.
”
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EVENTS  
IN DE KIJKER

Binnen de werking volgens onze verschillende pijlers mag een direct contact met onze leden 
zeker niet ontbreken. Of het nu gaat over de algemene vergadering, regionale meetings of op-
leidingen, een face to face contact zal altijd een meerwaarde blijven. In deze rubriek geven we 
jullie een overzicht mee van onze events.

YOUNG PROFESSIONALS MEETING
Naast onze workshops Niche-TO's, MICE en IATA 

kantoren hebben we begin dit jaar de aftrap gege-

ven van de Young Professional brainstorms. Vanuit 

VVR willen wij leren hoe de jonge reisprofessionals 

kijken naar bepaalde zaken zoals opleiding, social 

media, time management, netwerken,…. en tegelijk 

vanuit onze ervaringen deze jonge mensen kennis 

en handvaten meegeven om een meerwaarde te 

bieden binnen hun reisonderneming.

Bedankt Natasja Degrieck van Selectair Travels-

cape - Hanne Bolle van Book and Go - Sharona 

Fenty van Selectair Boone Travel - Emilie Baert 

van Reisburo D Travel Wervik en Caroline Vanden-

berghe van High Tech Travel Selectair voor jullie 

verfrissende en leuke inzichten. Ook de jongens 

van Terrezza Latem zagen dat het goed was.  

OPLEIDING SALES 
In december ging de eerste opleiding 'Sales, 

Klant en Prospect' van start in samenwerking met 

Liss Sales Solutions.

Deze training omvat een nieuwe commerciële 

aanpak volgens de steeds wijzigende marktver-

anderingen in de reissector.   
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VAKANTIESALON ANTWERPEN EN BRUSSEL
Het VVR-team trok met de #ReisBewust -  

#ReisGerust Campagne naar het Vakantiesalon 

te Antwerpen en Brussel. Onze leden-exposan-

ten ontvingen van ons een display dat aantoont 

aan de consument wie onze leden zijn en dus 

erkend zijn als reisonderneming. In de loop van 

het voorjaar ontvangen al onze leden deze dis-

play. Plaats ze zeker in je etalage of op je bureau. 

We zien ze ook graag verschijnen op je sociale 

media.

STARTERSDAG
Voor onze nieuwe beginnende leden organise-

ren we twee keer per jaar een Startersdag. We 

leren ze enkele kneepjes van het vak en wat 

basis kennis aangaande het boekhouden,  

verzekeringen, btw-voering, administratie en 

sector-specifieke kennis.   
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“DE CLOCHARD  
DE LUXE ZIT  

AAN 100”

Globetrotter, (reis)journalist, auteur, autofreak en horlogeman, Bruggeling Pierre 
Darge (71) heeft zijn hele leven gereisd en geschreven. Hij werkte van 1987 tot 
aan zijn pensioen in 2014 als redacteur bij Weekend Knack/Trends, maar ook 

vandaag is hij nog actief voor deze magazines, terwijl hij voor Autogids en Road-
book Magazine regelmatig bericht over de jongste evoluties in de autosector. 

Zijn indringende reisreportages kan je o.a. lezen in Standaard Magazine. Hij kan 
terugkijken op niet minder dan 240 interviews met internationaal bekende en 

gereputeerde stervelingen, w.o. Serge Gainsbourg, Georges Moustaki, Niki Lau-
da, Giorgio Armani en Charlotte Rampling om maar deze vijf te noemen.

Pierre Darge 
- (Reis)journalist -

41

BV’s & hun reisperikelen
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Pierre Darge is zonder twijfel de eerste journalist in dit land  die op regelmatige basis recensies 

schreef over B&B-accommodaties en deze ook bundelde in boekvorm. Een kleine 15 jaar geleden 

was hij naar de Provence afgezakt, waar hij viel voor de charmes van een 19de eeuwse mas, maar 

al evenzeer voor deze van de eigenares – al kan het in dit laatste geval ook andersom geweest zijn. 

Sedertdien is hij enkele maanden per jaar te vinden in de B&B Maison Valvert in Bonnieux, midden in 

het Parc Naturel Régional du Luberon, in de onvolprezen Provence.

Zijn passie voor mechanische horloges is opgeborreld uit zijn voorliefde voor de intrigerende 

fijnmechaniek van die dingen en een nieuwe auto kopen is volgens hem ook vandaag nog een bij-

zonder slechte investering. Een merkwaardig statement voor een autojournalist als je het ons vraagt. 

Als veelreiziger kijkt hij af en toe met lede ogen toe op de pijnlijke gevolgen van het massatoerisme, 

maar over het feit dat hij in februari ll. met Oman zijn 100ste land bezocht was hij dan wel weer blij. 

Vrienden en kennissen noemen hem graag ‘clochard de luxe’ omdat hij zowel onder de blote ster-

renhemel in de Sahara, op de tarmac van vliegvelden, in een hangmat in de brousse, als in vijfster-

renhotels de nacht doorbrengt. En heimelijk is hij ook daar een beetje fier op. Een clochard de luxe 

die weliswaar in 2003 de Dylan Thomas Writers Award voor het beste reisverhaal over Wales won. 

“Wel de enige prijs die ik ooit heb binnengehaald”, preciseert hij ootmoedig!

“Ik heb inderdaad al heel mijn leven graag 

geschreven”, vertelt Pierre Darge. “Ik herinner 

me dat ik als knaap van 11, 12 jaar reeds in het 

begin van de jaren zestig reisverslagen maakte 

van familievakanties naar Luxemburg en Zwit-

serland. Niet zomaar enkele velletjes, maar een 

heel verhaal, dat ik dan illustreerde met zelfge-

maakte foto’s. Ik heb lang gedacht dat ik schrijver 

zou worden, maar uiteindelijk heb ik verhalen 

geschreven die beter in de media passen dan 

in de literatuur zelf. Na mijn studies regentaat 

Nederlands-Engels-Geschiedenis, waar ik les 

kreeg van twee staatsprijzen literatuur nl. Paul de 

Wispelaere en Christine D’Haen, voltrok ik voor 

vervangende legerdienst in Algerije. Na een kor-

te internationale carrière in het onderwijs, begon 

ik als freelance journalist in 1980. Zeven jaar later 

mocht ik als redacteur bij Knack beginnen.”

Minstens 100.000km op de teller
“Toen ik bij Knack aan de slag was, kwam de toen-

malige hoofdredacteur Frans Verleyen naar me 

toe met de vraag of ik een origineel artikel over 

BV’s & hun reisperikelen

het Autosalon kon maken. Ik heb dan een stuk ge-

schreven waarin ik de lezer de raad gaf om nooit 

een nieuwe auto te kopen. Het stuk is verschenen 

een week voor de opening van het salon en 

Verleyen was in de wolken. Vandaag ben ik nog 

altijd dezelfde mening toegedaan. Een nieuwe 

auto kopen is niet alleen een financiële ramp, het 

is en blijft zowat de slechtste investering die je 

kan doen. Ik koop nooit een auto die minder dan 

100.000km op de teller heeft staan. Ik heb er drie 

voor het ogenblik: een Porsche Carrera 911 uit 1984 

met 154.000km, een Golf uit 2001 met 201.000km 

en een Mini uit 2004 met 134.000km.   

“
Al heb ik 100 landen 
bezocht, er blijven  

er nog zeker 120  
te ontdekken.

”
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Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat ik die 

30 jaar elke week met een andere auto reed, en 

daarover schreef. Mijn verslaggeving over de auto-

wereld heeft me al evenzeer naar de vier uithoeken 

van de wereld gebracht want nieuwe modellen 

worden graag op unieke sites aan de pers voor-

gesteld. De tofste auto’s waarmee ik gereden heb? 

Een McLaren MP12, een Donkervoort en natuurlijk 

mijn formule 1 ervaring op het circuit Paul Ricard.”

Polshorloges zijn versnellingsbakken
“Ik ben altijd verzot geweest op mechanische 

polshorloges. Ik vergelijk ze met de versnellings-

bakken zoals de auto’s die hebben. De intrige-

rende fijnmechaniek doet me telkens weer vol 

verbazing opkijken hoe al die tandwieltjes in elkaar 

passen en de wijzers tegen verschillende snelhe-

den doen ronddraaien. Ik moet met genoegen 

vaststellen dat jonge mensen het vandaag aan- 

durven om zelf dergelijke mechanische wonderen 

in elkaar te passen. Voor de kenners: ik bezit een 

dure IWC Portugese chronograaf die al drie keer 

in panne lag en een Chinese Seagull die een frac-

tie kost van de Zwitser en al jaren feilloos loopt.”

Globetrotter
“Ik ben mijn hele leven al een onverbeterlijke globe-

trotter. In februari heb ik met Oman mijn 100ste land 

ontdekt. Ik ben eigenlijk een onrustige wereldbur-

ger die altijd en overal alles wil weten, uitvissen en 

beleven en vooral contact wil leggen met de plaat-

selijke bevolking. Ik zie mezelf als een nieuwsgierige 

zwerver, maar gezien de mogelijkheden die ik heb 

gekregen en de kansen die ik heb gepakt en benut, 

zie ik me meer als een clochard de luxe.

Van al mijn reizen heb ik de beste herinneringen 

aan Argentinië dat ik 11 maal heb bereisd. De 

grootste cultuurshock doe je natuurlijk op in In-

dia. Maar ook de Schotse Highlands behoren tot 

mijn absolute favorieten, en Frankrijk heeft àlles.

Een topper was zeker ook de reis die ik ooit naar Pa-

poea-Nieuw-Guinea heb gedaan en waar we nauw 

contact hadden met kleurrijke lokale stammen.

Op mijn verlanglijstje staan Ethiopië, Myanmar en 

Colombia en nog een paar keer Argentinië.

Al heb ik 100 landen bezocht, er blijven er nog 

zeker 120 te ontdekken. Ik neem ook foto’s en 

voor een opdrachtgever is dat mooi meege-

nomen want voor een buitenlandse reportage 

volstaat dan één vliegtuigstoel.”

Verrijkende bezigheid
“Mensen interviewen is altijd een verrijkende 

bezigheid geweest. De teller staat bij mij op 240. 

Vroeger was het veel makkelijker om een ster of 

een vedette te interviewen. Vandaag moet je via 

lastige persattachés passeren die zich met alles 

en nog wat bemoeien en ook nog aanwezig 

willen zijn bij het interview – een regelrechte 

ramp. De lijst van de interviews die mij zijn bij-

gebleven, is lang, maar ik heb de beste herin-

neringen aan mensen zoals Serge Gainsbourg, 

Georges Moustaki, Toots Thielemans, Niki Lauda, 

Charlotte Rampling, Cees Noteboom, Jacky Ickx, 

Mike Horn, Bertrand Picard, Edwin Moses    
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toenmalige Belgische franken gewisseld en toen 

hij na tien minuten opnieuw buiten wandelde 

was deze som verdrievoudigd. Luc Rammant 

was not amused.”

Markies de Sade
“Cathy Herssens, mijn huidige partner, was 

jarenlang aan de slag op de persdienst van Jacky 

Ickx. Op de Farao Rally Egypt heb ik haar voor 

het eerst ontmoet. In die tijd schreef ik wekelijks 

een artikel over een B&B in Knack Weekend. Op 

zekere dag belde ze me dat ze een B&B wilde 

opstarten in Bonnieux. Ik ben ter plaatse gegaan 

en ik viel daar duidelijk niet alleen voor de char-

mes van de Maison Valvert en de Luberon.  Een 

B&B runnen is een roeping en dat is meteen de 

meerwaarde van de personen die het uitbaten, 

waar gedrevenheid, gastvrijheid en flexibiliteit 

een uitstekende service garanderen. En dat had 

zij allemaal.

en vele anderen. Serge Gainsbourg was net 60 

geworden toen ik met hem sprak. Ongetwijfeld 

één van de meest gevoelige mensen die ik ooit 

ontmoet heb en die toen danig in de knoop lag 

met schuldgevoelens na het beëindigen van zijn 

relatie met Jane Birkin.

De geniale, maar emotioneel labiele Jean-Pierre 

Van Rossem was superintelligent, maar minstens 

even excentriek. Op zekere dag vroeg casino-

baas, marathonloper, womanizer en flamboy-

ante gastheer Luc Rammant of ik Van Rossem 

wel eens naar zijn casino in Middelkerke wilde 

meenemen. Hij zou dan voor een etentje in de 

Bouquet zorgen, toen een sterrenrestaurant. 

Toen Van Rossem met zijn legendarische witte 

sjaal aan de roulettetafel plaatsnam, stroomden 

de andere speeltafels onmiddellijk leeg en wilde 

iedereen zien wat de Moneytron baas er zou 

van terechtbrengen. Van Rossem had 150.000 

Volgens Lonely Planet is Maison Valvert ‘the best 

address in Le Luberon, expensive but worth it’. 

Bonnieux, tussen Avignon en Aix-en-Provence, ligt 

op 1050km met de auto, maar je kan ook vliegen op 

Marseille en er is ook de TGV naar Avignon, vanwaar 

je in 40 minuten met de wagen ter plaatse bent. 

Bonnieux is een groot dorp waar de pausen, toen ze 

vanuit Avignon nog het kerkelijk landschap bestuur-

den, hun zomers doorbrachten, mede omdat er op 

400 meter hoogte altijd wel een koele bries stond. 

De dorpelingen fluisteren dat Bonnieux het dorp was 

waar de kinderen van de pausen opgroeiden…

In de buurt bevindt zich tevens het charmante 

Lacoste dat Pierre Cardin nieuw leven inblies. Het 

plaatselijk kasteel werd ooit nog bewoond door 

Donatien, Alphonse, François, Markies de Sade.”

Reisagent als meerwaarde
“Wat ik van de evolutie van de Belgische reisin-

dustrie vind? Als meestal ‘eenzame’ reiziger ben ik 

altijd prima geholpen geweest door niche-tour-

operators. Mijn jongste Omanreis heb ik opnieuw 

bij Reizen Van Renterghem geboekt omdat die 

mensen echt weten waarmee ze bezig zijn. Er 

wordt daar snel en nauwkeurig gewerkt. Ook bij 

Chris Verdonck en haar zoon Merijn van Cosmic 

Travel heb ik altijd een uitzonderlijke vorm van 

professionalisme mogen ervaren. Ik blijf geloven 

in de betere reisagent die een meerwaarde aan 

zijn klanten kan bieden. Ik heb veel gereisd, maar 

vertrouwen in het internet heb ik nooit gehad. Na-

tuurlijk maak ik wel gebruik van booking.com voor 

een kort reisje of een hotelkamer voor 1 nacht. Als 

je naar de Belgische reisindustrie kijkt dan kan ik 

mij niet van het idee ontdoen dat de groten elkaar 

stuk hebben beconcurreerd in dergelijke mate dat 

de Britten en de Duitsers het hier in de generalis-

tenmarkt voor het zeggen hebben of hadden.

Wat mij nog stoort is het feit dat sommige steden 

de prooi geworden zijn van het massatoerisme. Ik 

denk hier aan Venetië, Barcelona, maar ook Am-

sterdam. In Brugge is het de eenheidsworst van de 

chocolade- en pralinewinkels waar ik het moeilijk 

mee heb, alsook de nachtwinkels die als een woe-

kerzwam her en der opduiken. Bovendien, zeg 

mij waar je in Brugge nog echt chique winkels kan 

vinden. Ik wed dat je ze op één hand kunt tellen.”

Hartje Luberon
“Mijn recensies van B&B’s zijn gebundeld in drie 

boeken en daarnaast zijn mijn ’Maison Valvert, brie-

ven uit de Provence’ ook vrij goed ontvangen. Het 

betreft 24 brieven die ik o.a. schreef aan mijn huis-

arts, aan Jean-Marie Dedecker of zelfs aan koning 

Albert. Deze laatste was overigens klant van een res-

taurant in de geitenboerderij Castellas in Sivergues, 

in het hart van het authentieke Luberon, waar ik ook 

af en toe graag kom. Vandaag ben ik bezig met het 

samenstellen van een reeks portretten van markante 

mensen uit de Provence, korte interviews. Ik heb er 

reeds 34 klaar, maar ik wil er opnieuw 100.”  

  Yves Slabbinck
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De Droomverkopers

DE
DROOMVERKOPERS

De teksten van de 

Droomverkopers vor-

men geen standpunt 

van de VVR en vallen 

dus niet onder de 

aansprakelijkheid van 

de VVR, noch van 

haar bestuur, noch 

van haar hoofdre-

dacteur. De Droom-

verkopers geeft een 

eigenzinnige, scher-

pe en boeiende kijk 

op de geschiedenis 

van de reissector. Het 

is de auteur, Antoon 

van Eeckhout die 

terzake de volledige 

verantwoordelijk-

heid draagt voor zijn 

standpunten en visie.

[1]  Herman Creyf 
(°1934) verwierf 
bekendheid als eige-
naar van het uitzend-
bedrijf Creyf Interim 
dat in 1962 door zijn 
toenmalige schoon-
vader Lucien Simon 
werd opgericht. Hij 
verkocht het bedrijf 
in 1991 voor heel veel 
geld aan Ackermans 
& Van Haaren. In 1987 
was hij actief met de 
illegale touroperator 
Ostend Holidays.

[2]  André Gantman 
(°1950) was van 1995 
tot 2000 schepen 
voor de VLD in 
Antwerpen. In 2000 
moest hij ontslag 
nemen op verden-
king van misbruik 
van vertrouwen en 
witwaspraktijken 
en werd in 2006 
hiervoor veroordeeld 
met uitstel. Deze 
“zachte” veroodeling 
stelde hem in staat 
om zich in 2012 op-
nieuw kandidaat te 
stellen, maar nu voor 
de NVA. Gantman 
staat bekend ais een 
vrijzinnige Jood,  is 
gedreven en uiterst 
bekwaam.

Meyskens Consulting omgevormd tot de bvba 

2B Eventives en werd er een vergunning aange-

vraagd  en  Francois Gerniers (°1951, ex AEP Wings 

Travel) belast met het dagelijks bestuur. Op 26 

mei 2014 werd de naam gewijzigd in *Events 

Masters International bvba, thans Event Masters 

NV. Zoals de naam het laat blijken is men ge-

specialiseerd in incentives. De Brusselaar Olivier 

Meyskens is van opleiding tandtechnieker maar 

was vanaf 1988 vooral actief in de autosector.

 

(5985) Antwerp Advanced Business Travel 
Services (AABTS) n.v., Berchem-Antwerpen (ook 

handeldrijvend onder de naam Travel Experts) 

werd opgericht op 20 september 2001 door 

de volgende personen, die tevens werden 

aangesteld tot bestuurder: of hun bestuurders-

mandaat uitoefenden via een vennootschap: 

Kenneth-Philippe-Michael-David Creyf (roep-

naam Mickey), zijn echtgenote Ingrid Grigoli, zijn 

vader Herman[1] (toen wonende in Barbados, 

bestuurder tot 2003) en Monique De Wit (°1956, 

ex Jeto Worldwide, ex Travel Plus 1993-2001, 

tevens belast met het dagelijks bestuur en 

bestuurder tot 2017). Korte tijd (2003-2006) was 

ook de Joodse advocaat en politicus André 

Gantman (°1950) bestuurder.[2]
 

Mickey Creyf studeerde aan het European Busi-

ness Institute in Antwerpen maar was, door de 

kapitaalkrachtige achtergrond van zijn vader, be-

stemd voor het zakenleven. Naar eigen zeggen 
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was hij de uitvinder van de Home Based Travel 

Agent alhoewel dit soort reisbureau al decennia 

lang in de Verenigde Staten voorkomt en dat tal 

van Vlaamse reisbureaus, die hun kantoor thuis 

vestigen, dit eigenlijk ook zijn.

 

Het systeem dat Creyf in België toepast is en 

was in feite onwettelijk, minstens misleidend 

voor de consument, maar hij genoot en geniet 

de bescherming van de politiek tot in het kabi-

net van Geert Bourgeois (zie ook achtergrond 

van bestuurder Gantman).

 

De VVR spande verschillende rechtszaken in 

tegen AABTS op basis van het feit dat de band 

tussen het hoofdkantoor en de zogenaamde bij-

kantoren, bezet door (schijn)zelfstandigen, niet in 

overeenstemming was met de geldende rechts- 

en deontologische regels. De uitgesproken 

vonnissen waren grotendeels in het nadeel van 

de VVR omdat de rechters zich meestal baseer-

den op de standpunten van de door de politiek 

geïnspireerde visie van Toerisme Vlaanderen.

 

(5989) *Jongerentravel n.v. (2012: *Het Reishuis.

be), Mortsel (2012: Mechelen) werd opgericht in 

april 1994 onder de naam Kareelveld n.v. door 

Josiane Daniels uit Tienen en Luc Tosseyn uit 

Keerbergen. In maart 2001 traden Sonja Dekim-

pe en Arthur Schiepers op als bestuurder en 

enkele maanden later verscheen Wilfried Verry-

cken (°1953, ook actief in de vzw Recrea), Katrien 

Corens en de cvba Reisburo Van Mullem, op het 

toneel. In oktober 2009 nam Katrien Corens de 

leiding over waarna zij in maart 2012 de naam 

wijzigde in Het Reishuis.be

 

(5981) *Quality Travel, Herk de Stad, was de 

eenmanszaak van Godelieve Pauwels (°1955) die 

voorheen een bijkantoor van Alltravel uitbaatte. 

De reisbureau-activiteiten werden op 31 oktober 

2007 stopgezet.

 

(5995) *Quattro Services bvba, Brussel, werd 

opgericht in Kortenberg in maart 1993. Bij de 

wijziging van de statuten op 21 augustus 2001 

traden Maurice (°1942, ex Sabena, ex Oxygen) 

en Yvan Vermeersch, Jeannine Kint en Domini-

que Bonvier op als aandeelhouders. De reisbu-

reau-activiteiten werden gestopt in 2004 en later 

kwamen er ook andere aandeelhouders. De 

vennootschap bestaat nog steeds en is sedert 

2009 gevestigd in Evergem.

 

(5979) *Strombeek Travel bvba, Strombeek-Be-

ver, werd gesticht op 25 juni 2001 door Christia-

na ’t Kint-Van Hemelrijck (°1943) die een bijkan-

toor van Maxi Holidays had overgenomen. De 

reisbureau-activiteiten werden op 31 december 

2005 stopgezet en de vennootschap ging in 

vereffening op 20 juni 2006.

 

(5983) *Transmondo, Morstel, was de eenmans-

zaak van Benny Struyf (°1970, ex Autocars De 

Polder 1994-2000) die het al op 31 december 

2004 voor bekeken achtte.

 

(5987) Het Vakantiekader, Leuven, was oor-

spronkelijk de eenmanszaak van Herman 

Uytterhoeven (°Leuven 1953, ex Ultra Montes, ex 

Ictam 1998-2000) maar werd op 20 maart 2006 

omgevormd tot bvba met als aandeelhouders 

Herman Uytterhoeven en de Nederlandse BV 

Eigenwijs Reizen. De vennootschap ging in sep-

tember 2014 in vereffening maar zette toch haar 

activiteiten verder tot 31 december 2018. Blijkbaar 

heeft het Garantiefonds geen problemen om een 

vennootschap die in feite niet meer bestaat te 

verzekeren en te laten verder werken..

 

2001, 23 oktober, Sabena 
De raad van bestuur van Sabena stemt in met 

het voorstel van Müller om, onder voorbehoud 

van goedkeuring door de rechtbank, een aantal 

activiteiten van Sabena over te dragen aan haar 

dochtermaatschappij, DAT.

 

2001, 25 oktober, VVR 
Geert Staelens wordt gecoöpteerd als bestuur-

der van de VVR. In dezelfde vergadering     

2001, 4 oktober, faillissement 
(5247) Anka Travel wordt failliet verklaard. De 

vennootschap werd in 1993 opgericht door de 

Turk Huseyin Cakmek (°1965) onder de naam Ihlas 

Travel. Men liet op zondag 30 september 2001 

nog honderden passagiers vertrekken en legde 

op maandag 1 oktober 2001 de boeken neer!

De verzekeraar (Gerling) had geen andere keuze 

dan alle passagiers, sommigen tegen wil en 

dank, hun vakantie te laten afbreken en te repa-

triëren. Het was het eerste grote faillissement 

waarmee de Vlaamse solidariteit Reisgelden 

werd geconfronteerd.  

 

2001, 4 oktober, Sabena, 
Sabena vraagt een gerechtelijke akkoord aan. Het 

wordt door de voorzitter van de rechtbank van 

koophandel te Brussel, Anne  Spiritus-Dassesse , 

onder (te) strenge voorwaarden  toegestaan.

 

2001, 8 oktober, Luchtvaart 
Een SAS toestel botst boven Milaan met een 

Duits privé vliegrtuig. 118 doden.

 

2001, 15 oktober, Technisch comité 
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunnin-

gen toe: cursief niet meer actief als reisbureau 

- * VVR lid.

 

(5993) *2B Eventives bvba, Brussel (2006: 

Berchem). Op 11 mei 2001 werd de bvba  Olivier 
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neerleggen. ’s Anderendaags verklaart de recht-

bank van koophandel van Brussel Sabena failliet. 

De bekwame en sluwe advocaat Christian Van 

Buggenhout wordt voorzitter van het college 

van curatoren. Tot op vandaag is het faillisse-

ment van Sabena nog steeds niet afgesloten. 

Dit is ongetwijfeld de meest lucratieve opdracht 

voor een Belgische curator ooit.

 

Op 7 november te 1125 h landt de laatste Sabena 

vlucht (SN690), komende uit Cotounou op 

Zaventem. De brandweer en de “Sabéniens” 

zorgen voor een ontroerende ontvangst.

 

2001, 10 november, Sabena
DAT+ voert haar eerste vlucht uit naar Genève.    

  Antoon van Eeckhout

worden volgende nieuwe leden aanvaard: 

(5989) Jongerentravel, Mortsel – (3063) Marina 
Cars, Ravels - (5973) M Travel, Beernem – (2399) 

Playatours 2000, Zellik – (5981) Quality Travel, 
Herk de Stad – (5979) Strombeek Travel, Strom-

beek-Bever.

 

2001, 29 oktober, Sabena
Verhofstadt verzoekt Etienne Davignon om het 

opstarten van een “nieuwe” Sabena te bege-

leiden. Davignon gaat in op dit verzoek maar 

vraagt de hulp van Maurice Lippens (Fortis).

 

2001, november, Sabena 

Vakbondsmilitanten van Sabena blokkeren de 

luchthaven van Zaventem maar de rechtbank 

verbiedt, op verzoek van de VVR, dergelijke 

acties. Op 9 en 10 november stuurt de VVR 

deurwaarders naar de luchthaven om eventuele 

onrechtmatige acties van de vakbonden, die het 

verbod van de rechtbank van eerste aanleg, om 

de luchthaven te blokkeren, vast te stelen  

 

Op 2 november geeft de VVR een ordewoord 

om alle betalingen aan Sabena te stoppen, dit 

op basis van artikel 22 van de reisbureauwet.  

 

2001, november, dossierkosten 

Op aangeven van Testaankoop meldt de 

Economische Inspectie dat dossierkosten in 

de reissector verboden zijn. De VVR is het daar 

uiteraard niet mee eens en na een aantal rechts-

zaken treedt de FOD Economie niet op, wat 

betekent dat zij haar standpunt herziet.  

 

2001, 5-19 november, Technisch comité 
Het TC behandelt geen nieuwe aanvragen maar 

enkel intrekkingen. De vergadering van 19 no-

vember wordt, wegens gebrek aan deelnemers, 

geannuleerd.  

 

2001, 6-7 november, Sabena
Te 1800h begint de laatste raad van bestuur van 

Sabena in het Holiday Inn Hotel in Diegem. Te 

1930h valt de beslissing: men zal de boeken 
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