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Edito 
 

 
 
 
 

Beste leden, 
 
Niemand had gedacht dat we één jaar Corona zouden moeten herdenken. Het is echter wat het is en 
het is dan ook belangrijk om ondanks alle moeilijke omstandigheden positief te blijven en steeds 
opnieuw vooruit te kijken. 
 
We werken vandaag dan ook aan drie verschillende trajecten.  
 
Enerzijds het managen van de huidige crisis met focus op de broodnodige ondersteuning om deze crisis 
te kunnen overbruggen en dit zowel op Europees, Federaal als Regionaal niveau. 
 
Daarnaast heb je uiteraard het exit-plan. Dit luik legt de focus op het opnieuw opstarten van reizen. 
Hierin zijn er uiteraard een aantal belangrijke bouwstenen. Enerzijds het opzeggen van het reisverbod 
vanaf 19 april. Het zo snel mogelijk laten verdwijnen van de quarantaine zodat reizen mogelijk wordt 
voor groene en gele of oranje landen en zones (ECDC-kaart en NUTS-3 norm) met blijvend gebruik van 
sneltesten en een degelijke track en tracing op basis van het E-PLF. Vanaf juli de introductie van het 
‘European Green Certificate’ en eens de groepsimmuniteit er is (normaal uiterlijk 1 oktober 2021) een 
nog vrijer reizen echter nog steeds met testen tot en met einde van het jaar. 
 
Ten derde kijken we naar de relance. Deze periode gaat in eens we opnieuw naar een plus minus 
normale situatie gaan. Het zal dan zeer belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat we onze sector duurzaam 
hervormen. Vooral met het oog op het veiligstellen van onze verdiensten. Het feit dat we erin geslaagd 
zijn om de evaluatie van de ‘Package Travel Directive’ op de Fit4Future lijst te krijgen zodat deze zo snel 
mogelijk opnieuw onder het licht wordt gehouden teneinde hier de nodige toevoegingen en 
aanpassingen te kunnen bewerkstelligen, is binnen dit kader een belangrijke verwezenlijking. We 
moeten echter ook verder kijken om ervoor te zorgen dat we bekijken hoe we vermijden dat we voor 
“niets” werken. Enkel zo kunnen we onze sector duurzaam verder laten groeien. 
 
Wij blijven overtuigd van onze meerwaarde als sector en merken ook uit onderzoek dat meer reizigers 
opnieuw naar hun persoonlijke reisprofessional teruggrijpen. Ook op Europees vlak blijkt uit onderzoek 
dat sectoren als onze reissector, maar ook de horeca en de evenementensector, snel zouden moeten 
herstarten gezien de vrijheidsdrang van de mensen. Daarom durven we ondanks de zeer moeilijke 
situatie ook voorzichtig positief zijn en blijven en hopen we dat ook op jou af te stralen.  
 
Hou de moed erin, kijk positief naar de toekomst, zorg ervoor dat je klaar bent om opnieuw op te starten 
en twijfel niet om ons te contacteren. Doe dat graag met goede ideeën die we ook met de andere leden 
kunnen delen, maar ook wanneer je even wilt ventileren. We zijn er voor jullie!  
 
 Koen van den Bosch 
  



 
 
 
 
 

“Na corona zullen we met toerisme de vlucht 
vooruit nemen” 

 

 
 

Annick Desmet  
General manager Reizen Van Renterghem & Asteria Expeditions en VVR-voorzitter 

 

“Ik heb verschrikkelijk veel geluk gehad”, benadrukt Annick Desmet (48), “want amper enkele 

weken vooraleer corona voor het eerst verwoestend toesloeg in de reisindustrie, vertoefden we 

van 4 tot 17 februari 2020. nog met 100 klanten op de Zuidpool. Mede daardoor is 2020 voor 

ons geen volledig rampjaar geworden; al wordt ons zakencijfer door corona noch min noch meer 

gehalveerd. Mijn zestien medewerkers kwamen derhalve op gedeeltelijke werkloosheid terecht. 

Omdat ik dacht dat Lapland, als één van onze topbestemmingen in de winter zou herpakken, 

heb ik nog in extremis een brochure ‘Winters Lapland’ uitgebracht en verdeeld, maar door de 

hardnekkigheid van het virus was ik er hier compleet aan voor de moeite. Eind 2019 had ik 

daarenboven nog 3 extra krachten aangeworven, mede omdat we realistische groeiplannen van 

wel 20 procent hadden voor 2020. Zoals de situatie nu is denk ik dat 2021 nog niet heel veel 

soelaas zal brengen. De boekingen zullen weliswaar aanzwellen, maar voor veel verre reizen zal 

het toch eerder eind 2021/begin 2022 worden. De hamvraag voor de reisagent en voor de 

touroperator is dan ook: hoe overbruggen we het jaar 2021, en dit niet alleen financieel, maar 

evenzeer mentaal? 
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“We werken gratis dit jaar” 
Reizen in januari, februari en maart mochten 
we compleet vergeten. Voor de paasvakantie 
zullen al evenmin alle remmen worden 
losgegooid. Hopelijk kunnen we in mei en juni al 
iets in Europa doen, maar voor de VS, Azië en 
Zuid-Amerika wordt het bang afwachten. 
 
Pas op, de klanten willen graag reizen. Ze zitten 
te popelen. Wat velen weerhoudt om te boeken 
is de schrik dat ze hun geld zullen kwijt zijn 
omdat de overheid de reisindustrie 
herhaaldelijk voor schut zet met allerhande 
inconsequente maatregelen die allesbehalve 
tijdig worden aan- of afgekondigd. In de 
reisindustrie werken we dit jaar met z’n allen 
gratis want elk dossier hebben we al drie, vier 
of meer keren moeten aanpassen met 
herboekte reizen, annuleringen en 
herboekingen, zonder dat we daarvoor één 
euro extra verdienen. Ik hoop dat de overheid 
voor ons extra steun in petto heeft want we 
hebben met z’n allen echt dringend nood aan 
perspectief. 
 
 

“Er moet dringend 
gesleuteld worden aan de 

reispakket-wetgeving” 
 
 
Alvast goed nieuws is dat je ondertussen VVR-
voorzitter bent geworden 
Ik ben in 2010 toegetreden als bestuurslid en 
toen ik gevraagd werd om Luc Demuynck op te 
volgen heb ik daar met enthousiasme op 
gereageerd, goed wetende dat het een serieuze 
uitdaging inhield. We kregen direct af te 
rekenen met corona, maar dat maakt mijn 
opdracht en voor allen die voor de VVR werken, 
nog boeiender want de VVR kan nu meer dan 
ooit bewijzen hoe noodzakelijk de vereniging 
wel is. Het is mede mijn taak om onze ruim 600 
leden maximaal door de crisis te loodsen en de 
pijnpunten op een zo adequate manier als 
mogelijk te behandelen en/of te verlichten.  
 
Als ik nog een ander heet hangijzer mag 
oprakelen, dan moet er gesleuteld worden aan 
de reispakket-wetgeving. Iedere reisagent is 

vandaag reisorganisator en de kleine KMO-er 
kan deze verantwoordelijkheid niet alleen 
dragen. Met andere woorden de reispakket-
wetgeving zit lang niet optimaal in elkaar en 
daar moet met man en macht aan gewerkt 
worden. Ik ben me er echter ook wel van 
bewust dat de wereld er na corona toch voor 
een behoorlijk stuk anders zal uitzien. Toerisme 
was al bezig om zich her uit te vinden, door het 
massatoerisme en door deze transitie zal dit nu 
verder moeten gezet worden. 
 
Eind 2019 werd je uitgeroepen tot Vrouw van 
het Jaar bij de TM Travel Awards. 
Dat was inderdaad een mooie verrassing en ik 
heb daar veel positieve reacties op gekregen, 
wat andermaal benadrukt dat de reisindustrie 
één grote familie is. Vandaar dat ik er alle 
vertrouwen in heb dat we ook in crisistijden 
elkaar zullen blijven ondersteunen om samen te 
overleven. 
 
Een beetje geschiedenis? 
In 1999 ging ik aan de slag bij Reizen Van 
Renterghem, het Brugs reisbureau dat in 1937 
werd opgericht door Albert Van Renterghem, 
maar in 1973 door mijn vader Daniel Desmet – 
die bankdirecteur was bij de toenmalige ASLK 
én klant in het reisbureau – was overgenomen. 
In 2002 nam ik de dagelijkse leiding op mij, 
waarna al vlug Asteria Expeditions werd 
opgestart met de specialisatie in unieke en 
bijzondere bestemmingen: van expeditiereizen 
tot pure luxereizen, zowel op individuele basis 
als in groep. Het aanbod groeide ondertussen 
aan tot ruim 120 reisprogramma’s worldwide. 
 
Dat we met een eigen touroperator startten 
had alles te maken met de vaststelling dat er 
heel wat reisproducten waren die niet op de 
Belgische markt werden aangeboden. Ik mag er 
wellicht terecht fier op zijn dat we ondertussen 
van pionier in poolreizen doorgegroeid zijn tot 
marktleider in ons land. 
 
  



Als specialist op expeditiecruises heb je alvast 
een Noordoost-Groenland-cruise gepland in de 
nazomer van 2021. 
Je weet dat je dergelijke expeditiecruises lang 
op voorhand moet plannen. Deze cruise die van 
30 augustus tot 12 september met MV Hondius 
van Spitsbergen over de volledig oostkust van 
Groenland tot in IJsland vaart, was reeds voor 
corona volgeboekt. Ik hoop dat we erin zullen 
slagen om deze expeditie tot een goed einde te 
brengen. Een idee over het succes van 
dergelijke expeditiecruises is ongetwijfeld het 
feit dat we voor de tot dusver 12 cruises naar de 
Zuid- en de Noordpool nog nooit met één lege 
kajuit hebben gevaren.  
 
Voor de verkoop van deze fantastische 
zeereizen doen we dan ook lang op voorhand 
beroep op de talrijke reisagenten die met ons 
werken. Overigens is het voor de toekomst wel 
de vraag welke expeditieschepen na corona nog 
zullen varen, maar dat is een ander verhaal. 
 
In mijn loopbaan is het meer dan eens gebeurd 
dat we voor bepaalde expedities heel het 
bedrijf in de weegschaal dienden te leggen. 
Lang niet risicoloos. Ik heb ook geleerd van 
zaken die mis zijn gegaan, maar van een 
louteringsproces word je nu eenmaal sterker en 
zo wil ik deze perceptie ook straks - samen met 
iedereen in de reisindustrie - na corona kunnen 
blijven uitdragen. 
 
 
 

 
Vrouw van het jaar 2019 
© Travel Magazine 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omschrijf in enkele woorden 
VVR: Voor mij: een persoonlijke uitdaging en 
voor de reisagenten: een baken in de storm 
Antoon Van Eeckhout: pionier met een schat 
aan kennis en ervaring 
Koen van den Bosch: dynamisch en vol energie 
Luc Demuynck: recht door zee 
Paul Loose: gevoel voor humor en altijd 
positief 
Koen Van Hauwermeiren: heeft Afrika in zijn 
broekzak 
Yan Verschueren: beestachtig goed 
Je vader: heeft echt de wereld gezien 
Je moeder: onvermoeibaar 
Thomas Cook: spijtig  
TUI: een vertrouwd merk 
Zuidpool: hemel op aarde  
Noordpool: aarde op hemel 
Lapland: betoverend mooi 
Brussels Airlines: huiscarrier 
 
 
 
 

  

Bedrijfsinformatie 
 
Reizen Van Renterghem & Asteria 
Expeditions 
 
General manager: Annick Desmet (48) 
Aantal medewerkers: 16 
Omzet 2019: 10 miljoen euro 
Omzet 2020: 5 miljoen (prognose: 12 
miljoen euro) 
 
Adres: Korte Zilverstraat 6 te 8000 Brugge 
Tel:  +32 50 33 25 16 
e-mail: annick@rvr.be 
website: www.rvr.be en 
www.asteriaexpeditions.be 

http://www.rvr.be/
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KORTE VRAGEN 
KORTE ANTWOORDEN 
 
Je mooiste reis ooit? 
Mijn eerste expeditie met 100 poolreizigers naar Noordoost-Groenland in 2005 met de Polar Star. Dat 
is vandaag pure nostalgie voor mij. 
 
Wat doe je als je 100 miljoen euro wint met de Lotto? 
Ik ben zeker dat ik er veel van zou uitdelen aan familie, vrienden en ook aan goede doelen. Mijn 
echtgenoot zegt dat ik in zo’n geval veel te vrijgevig zou zijn, dat het een echt drama wordt. 
 
Grootste uitdaging tot dusver 
Corona overleven uiteraard. Ik hoop dat we dat ding de baas worden en ik wil hemel en aarde 
bewegen om gezamenlijk de strijd te blijven aanbinden en we het met z’n allen overleven. 
 
Mocht je een dier zijn? 
Een dolfijn. Ik heb dat van kindsbeen af een elegant en intelligent dier gevonden. Snel én mooi. 
 
Je meest onhebbelijke karaktertrek? 
Misschien wel dat ik een workaholic ben. Ik ben altijd bezig en ik kan moeilijk zaken loslaten. 
 
Wat maakt je gelukkig? 
Vrienden, familie, eens lekker gaan eten. Ik heb echt niet zoveel nodig. 
 
 

 
Samen met echtgenoot Claude Pauwels 

 



Ongelukkig? 
Daar heb ik niet zo’n last van. Het leven is te kort om ongelukkig te zijn en ik wil daar zeker geen 
kostbare tijd aan verspelen. 
 
Is er iets niet gelukt dat je zo graag had willen zien gebeuren? 
Niet alles loopt zoals je het altijd zou willen, maar ik heb geen spijt. 
 
Favoriete bestemming? 
Dat is een moeilijke. Er zijn zoveel verschillende plaatsen die de rust brengen die ik verlang. Weg van 
alles, far from the madding crowd. De Maldiven, De Markiezen, Noord- en Zuidpool,… 
 
Favoriete boek? 
Om de één of andere bizarre reden, lees ik graag boeken van mensen die een vliegtuigcrash overleefd 
hebben. Ik vind dit nu eenmaal bijzonder interessant. Voorbeelden zijn ‘Turbulentie’ van Annette 
Herfkens en ‘Toen ik uit de lucht viel’ van Juliane Koepcke. Beide vrouwen waren de enige die de crash 
overleefden en lang moesten wachten op redding of hulp. Niet te geloven. En dat geldt ook voor ’72 
dagen in de Andes’ van Nando Parrado. 
 
Favoriete film? 
‘Top Gun’ met ‘I feel the need for speed’, maar meer voor de gevechtsvliegtuigen dan voor Tom 
Cruise. 
 
Hobby’s? 
Niet echt, maar ik kook zeer graag. 
 
Zou je het allemaal herdoen mocht het kunnen? 
Absoluut. Van de keuzes die ik in het leven gemaakt heb is er geen een die ik niet zou herdoen. No 
regrets! 
 
Zou je een andere job kunnen doen? 
Ik was niet voorbestemd voor de reisindustrie. Ik wilde eigenlijk ingenieur of journalist worden. 
Misschien in een tweede leven? 
 
Nog spectaculaire wensen? 
Het summum zou voor mij zijn dat we ooit een bericht mogen opvangen dat er nog leven is buiten de 
aarde. Ik blijf de ambitie koesteren, zelfs in coronatijden, om naast het onverpoosd timmeren aan mijn 
eigen platform, de toekomst van de reisindustrie uit te dragen, mede door aan studenten toerisme te 
vertellen hoe zinvol het is om als reisagent of touroperator aan de slag te gaan en zo je eigen ideeën 
proberen te valoriseren en startende reisprofessionals volop te ondersteunen. De versnellingen die in 
de recente geschiedenis van de reisindustrie gebeuren zijn zeer boeiend om volgen, maar nog veel 
boeiender om er aan te kunnen meewerken. En eens we corona hebben kunnen wegjagen ligt de hele 
wereld opnieuw voor ons open.  
 
 
 Yves Slabbinck 
 Reizen Van Renterghem/Asteria Expeditions, Travel Magazine en VVR 
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Je hoeft niet altijd op alle mogelijke manieren 
bereikbaar te zijn 

 
 

 

 
Axel De Corte 
Koombana Bay 
 
Via welke kanalen communiceer je best? 
 
Het is een vraag die ons vaak gesteld wordt. 
Moet je nu écht alle digitale en social media 
toevoegen aan je communicatiemix? Het 
antwoord is eigenlijk simpel: communiceer op 
de manieren die je gewenste klanten 
verwachten. 
 
Dus ja, enerzijds is het wenselijk om meerdere 
moderne communicatiemogelijkheden in te 
zetten als service. Maar nee, anderzijds is het 
niet nodig om alles wat er is, open te stellen. 
Kies bewust. Ik denk bijvoorbeeld aan 
Messenger of WhatsApp aanvullend op de 
telefoon, een afsprakenmodule in je website, 
mail én persoonlijk contact. 
 
Vergeet omnichannel, kies voor optichannel 
Het werd jarenlang gepredikt dat je op alle 
mogelijke manieren klanten dient te bedienen.  
 
Een van de grote pleitbezorgers in Vlaanderen 
was professor Gino Van Ossel van de Vlerick 
Business School. Hij is een van Europa's 
toonaangevende experts in retailmanagement 

en trademarketing. Zijn onderhoudende 
presentaties over winkelgedrag, retailstrategie 
en e-commerce voerden hem naar meer dan 25 
landen verspreid over 4 continenten. Toen ik in 
2016 aan de Vlerick Business School de KMO 
Challenge volgde, was hij een van dé docenten 
waarom ik die opleiding wilde doen.  
 
In 2018 was hij een van de keynotesprekers op 
het Retail Detail Congres. Tot mijn grote 
verbazing begon professor Van Ossel zijn lezing 
met een nieuw inzicht. “Ik moet mezelf 
tegenspreken”, stak hij van wal. “Door de 
praktijk van kmo's en ondernemingen nauw te 
bestuderen, ben ik tot het besef gekomen dat 
je niet altijd omnichannel de beste service kan 
bieden. Er is niks mis mee om je te focussen op 
het optimaliseren van de kanalen waar je 
bewust wil op inzetten om je klanten te 
bedienen. Vergeet omnichannel, ga voortaan 
gerust voor optichannel.” 
 
Net als de melkboer? 
Ik was blij om dit te horen. Want geef toe: net 
als iedereen heb jij ook maar 24 uur in je dag, 
één hoofd en twee handen. Het is met andere 
woorden fysiek gezien niet mogelijk om altijd op 
alle mogelijke manieren paraat te staan. 
 
Klanten weten dat heus ook wel. Daar zijn 
intussen al genoeg voorbeelden van.  
 
Professor Van Ossel gaf zelf een mooi voorbeeld 
van een nieuwe online supermarkt in Nederland 
die bewust kiest voor een welbepaalde 
zorgvuldig uitgekozen distributiestrategie 
waarbij niet alles mogelijk is. Integendeel. Ze 
keren bewust terug in de tijd. Net als de 

Column 



melkboer vroeger, passeren ze enkel op vaste 
tijden in je wijk. Niét alle dagen de klok rond. 
 
In het land van Albert Heijn en Bol.com stelde 
professor Van Ossel met verbazing vast dat dit 
wel degelijk een heel goeie strategie blijkt: 
bewust kiezen voor een bepaalde manier van 
communiceren en distribueren en de gemaakte 
keuzes doorgedreven optimaliseren om écht te 
kunnen excelleren. Surf gerust even naar 
picnic.app. 
 
Jouw troef als reisprofessional 
We zeggen het ook al langer aan onze klanten: 
kies bewust de manieren waarop je je diensten 
aan de man wil brengen en optimaliseer die 
zoveel als mogelijk.  
 
Als reisprofessional ben je een 
vertrouwenspersoon. Die persoonlijke kennis, 
het vertrouwen dat je geniet … bezorgen je een 
ongelooflijke troef in vergelijking met online 
spelers. Focus je dan ook op je toegevoegde 
waarde. En om die écht tot zijn recht te laten 
komen is een goed persoonlijk gesprek vaak 
cruciaal. 
 
Het is dus best oké om daar op afspraak de 
nodige tijd voor vrij te maken. Zorg dat zo’n 
afspraak écht kwalitatief verloopt in een apart 
bureau of salon, met een drankje of koffie, een 
groot scherm waar je de mensen al kan 
overweldigen met prachtige beelden, geen 
storende telefoons, geen mensen die 
binnenwaaien …   
 
Door een afsprakenmodule in je website te 
integreren kan je al heel wat heen-en-
weermails besparen en kan de klant meteen 
zelf in je agenda een afspraak zetten op 
tijdstippen die jij hebt opengesteld.  
 
Dat technologie kan helpen om afspraken 
makkelijker in te plannen zou een 
vanzelfsprekende service moeten zijn. Zo kan jij 
je schaarse tijd benutten om met volle aandacht 
en ongestoord je klanten persoonlijk te 
ontvangen. En wanneer klanten een afspraak 
maken, weten ze ook hoe lang zo’n gesprek zal 
duren. Veel mensen hebben dit in de praktijk 
liever, omdat ze weten wat ze mogen 

verwachten en dat ze maximale aandacht 
krijgen binnen het gereserveerde slot. 
 
Doe wat je doet héél goed 
Corona heeft zeker een handje geholpen om 
versneld een andere manier van werken te 
lanceren. Als heel deze pandemie dan toch een 
voordeel biedt, dan wel om jou toe te laten je 
toegevoegde waarde terug op scherp te stellen. 
 
Het belooft sowieso een toeloop te worden 
zodra mensen terug mogen reizen. Zorg dat je 
klaar bent om mensen één voor één te helpen 
en niet overspoeld te worden door vele klanten 
die tegelijk langskomen. Communiceer nu al dat 
ze een afspraak kunnen en dienen in te 
plannen.  
 
Het lijkt voor sommigen een grote stap. Maar 
eens je die gezet hebt, hoor ik van de meesten 
dat ze dat al veel eerder hadden moeten doen. 
 
Je hoeft niet altijd en op alle mogelijke 
manieren bereikbaar te zijn. Maar doe wat je 
doet héél goed. 
 
Veel succes alvast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To Do: 

− Lijst de manieren waarop je 
vandaag communiceert even op 
 

− Hoe zou je je klanten nog beter 
kunnen bedienen? Waarop zou je 
nog meer kunnen inzetten? 
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De ultieme gids voor  
contentmarketingstrategie in 2021 

 

De digitale trein staat niet stil. Tijdens deze corona-periode is ze zelfs een versnelling hoger 

gegaan. Zoals gewoonlijk voorspellen de online marketeers steeds de social media trends voor 

het volgende jaar. Voor 2020 had men reeds voorspeld dat TikTok de grootste uitdager ging 

worden en dat e-commerce zich verder ging ontwikkelen via de standaard social media kanalen. 

Wat wisten we toen, december 2019, dat onze wereld er compleet anders ging uit zien maar de 

gemaakte voorspellingen bleken correct, alleen in een versnelling hoger. E-commerce via sociale 

media is geboomd. Online aankopen via Instagram Stories, ervaringen wisselen en influencers 

inzetten via Tiktok, het gebruik van bots in klantencontact of zelfs virtuele meetings b2b en b2c. 

De boodschap is duidelijk. Wie vandaag nog niet op de online trein zit zal snel mogen lopen om 

er nog op te springen. Want het gaat rap, heel rap. 

Daarom willen we jullie in deze Hoogvlieger en via de online dossiers “Online Marketing”, die 

voor VVR-leden beschikbaar zijn op onze website, meenemen om de basis van jullie online 

aanwezigheid – de online marketingstrategie - op punt te zetten. Maak hier de nodige tijd voor 

vrij want dat zal ook je grootste investering zijn. Ons verder advies is: probeer uit met vallen en 

opstaan. Beleef er vooral veel plezier mee! 

In navolging van de #Digit dossiers (zie Hoogvliegers 251 t.e.m. 253) vroegen we aan het Gentse 

bedrijf StoryChief om jullie verder wegwijs te maken in de contentstrategie. 

 

 

Dossier 



Wat is contentmarketing? 
 
Voordat we bekijken hoe je een geweldige contentmarketingstrategie opstelt, moeten we het even over 
de basis hebben: wat is contentmarketing precies? 
 
Laten we beginnen met een voorbeeld. Veronderstel dat iemand op een van de blogartikels van je 
website terechtkomt. Hij of zij vindt het artikel waardevol en besluiten in te schrijven op je nieuwbrief 
om wekelijks meer waardevolle artikels te krijgen. Op een dag beslist die persoon je product te kopen 
of een vraag te stellen over je dienst. Waarom? Omdat hij of zij weet dat je weet waarover je het hebt.  
 
Contentmarketing is de praktijk waarbij content en media worden geproduceerd en verdeeld die niet 
rechtstreeks de producten of diensten van een bedrijf promoten maar de interesse voor die producten 
of diensten proberen aan te wakkeren. 
 
Dat is contentmarketing op zijn best: in plaats van rechtstreeks je product of dienst te verkopen, bied je 
waarde aan je prospecten zodat ze jou aanspreken wanneer ze zover zijn dat ze willen kopen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een krachtige contentmarketingstrategie het 54% beter doen dan 
bedrijven zonder zo'n krachtige strategie.  
 
Dat komt vooral omdat je een sterke relatie met je potentiële klant opbouwt door die constant 
waardevolle inzichten te verstrekken. Naarmate de relatie met je potentiële klant sterker wordt, wordt 
deze hoogstwaarschijnlijk een lead en/of een klant. 
 
En het is precies het verschil tussen het aanwakkeren van interesse en het rechtstreeks promoten van 
je producten of diensten dat een goede contentmarketingstrategie van een slechte onderscheidt. 
 
 

Waarom een contentmarketingstrategie ertoe doet 

Nu dat we het over de basis gehad hebben, stel je je misschien de vraag: ‘En dan? Mijn huidige 
marketingstrategie doet het prima!’  

Wel, zoals ik in het begin zei: meer dan 50% van de B2B-marketeers vindt niet dat hun 
marketingstrategie werkt.  

Er zijn heel wat statistieken die aantonen dat een contentmarketingstrategie waardevoller is dan een 
eerder traditionele marketingstrategie: 

• Contentmarketing kost 62% minder dan traditionele marketing maar levert tot drie keer meer 
leads op.  

• De websiteconversie is zes keer hoger bij bedrijven met contentmarketing dan bij bedrijven 
zonder contentmarketing.  

• 28% van de marketeers hebben hun budgetten voor digitale reclame verlaagd om meer 
content te produceren  

Maar er is een andere grote reden waarom marketingmanagers een contentmarketingstrategie kiezen 
in plaats van een traditionele marketingstrategie: rendement op investering of ROI. 
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Marketingmanagers van topmerken uit B2B en B2C blijven bijvoorbeeld van mening dat 
contentmarketing een veel betere ROI heeft dan betaalde reclame.  

Dat op zich moet een voldoende reden zijn om er een prioriteit van te maken. Maar er zijn tal van 
andere redenen. Enkele daarvan zijn dat contentmarketing: 

• vertrouwen en loyaliteit schept 
• in elke fase van de koopcyclus werkt  
• het salesteam en -proces bijstaat 
• na verloop van tijd toeneemt 
• blijvend verkeer genereert 
• betaalbaarder wordt na verloop van tijd 
• de mogelijkheid biedt tot delen en verwijzen  
• relaties met partnermerken bouwt 

Contentmarketing is in vele opzichten de toekomst van marketing. Dankzij sociale media en online 
publicaties kunnen we onze klanten rechtstreeks aanspreken. Zo kunnen we een langdurige relatie 
met hen opbouwen zonder te betalen voor traditionele mediakanalen. 

Een contentmarketingstrategie opstellen die werkt voor je bedrijf 
 
Maar hoe stel je een contentmarketingstrategie op die werkt voor je bedrijf? Je 
contentmarketingstrategie bevat vier onontbeerlijke elementen: 
 

• Inzichten in je doelgroep — Begin met een grondige kennis van je doelgroep(en).  
• Beslissingen over de indeling — Kies op welke manier je team je content publiceert.  
• Onderwerpen voor de content — Kies het onderwerp waar je als merk een autoriteit voor wil 

zijn. 
• Doelen stellen en follow-up — Bepaal je doelstellingen en KPI's die je als team meet. 

 
 

 
Fotograaf: Daria Nepriakhina | Bron: Unsplash 

 

  

https://unsplash.com/@epicantus
https://unsplash.com/


Inzicht in je doelgroep 
 
Begin je contentmarketingstrategie door je doelgroep te onderzoeken. Besteed enkele dagen om hun 
behoeften te leren kennen en te ontdekken wat hen drijft.  
 
Zo ga je niet langer uit van veronderstellingen over je publiek. Stel bijvoorbeeld dat je doelpubliek 
bestaat uit vastgoedbeheerbedrijven. Na onderzoek van het doelpubliek kun je je misschien beperken 
tot vastgoedbeheerbedrijven met leasing agents of vastgoedbeheerbedrijven met ten minste 200 
eigendommen. 
 
Hier zijn enkele manieren waarmee je een grondiger inzicht in je publiek kunt krijgen: 
 

1. Word lid van een community  
 
Communities kunnen een grote inspiratie bieden om je publiek beter te begrijpen. Mensen delen er 
immers vaak tips en inzichten. 
 
Ongeacht het professionele publiek dat je bedient, is er ongetwijfeld een community die er speciaal 
voor hen is. Als je doelpubliek bijvoorbeeld bestaat uit sales professionals, word dan lid van Sales Hacker. 
Zijn het contentmarketeers? Dan is Growth Trough Content de community die bij je past. 
 
Vooral in fora kun je heel gedetailleerde informatie vinden over de prioriteiten en uitdagingen van je 
publiek. Als je geen private community kunt vinden, kun je altijd je eigen Facebookgroep maken. 
 
Word lid van de Facebookgroep ‘Join the Growth Through Content’ voor het recentste nieuws over 
contentmarketing en groei! 
 

2. Lees vakliteratuur 
 
Blogs en publicaties uit de sector leren je veel over wat je doelpubliek belangrijk vindt. Het grootste 
voordeel van deskundige content is dat die heel diepgaand en gegevensgericht is.  
 
Bovendien levert dit grondige speurwerk in blogs en publicaties uit de sector je inzichten op waarmee 
je je doelpubliek beter kunt begrijpen.  
 

3. Lees de blogs van je concurrenten  
 
Een andere uitstekende manier om inspiratie te krijgen voor je contentmarketingstrategie is analyseren 
waar je concurrenten over schrijven.  
 
Door naar hun contentmarketingstrategie te kijken kom je te weten welke problemen van hun 
doelpubliek ze proberen op te lossen. En met name hoe ze dat publiek bewust maken van deze 
problemen. 
 
Begrijp ons niet verkeerd: het is niet de bedoeling om je concurrent eenvoudigweg te kopiëren. Stel je 
eerder de vraag: "Hoe kan ik deze content tien keer beter maken?" Als je praktische inzichten wil over 
hoe je content tien keer beter maakt, dan vind je hier een prima artikel van Sujan Patel voor Forbes 
Magazine over hoe je hiermee aan de slag gaat. 
 

https://www.saleshacker.com/
https://jtm.storychief.io/groups/StoryChiefGrowthThroughContent?jtm_tag=Facebook-growth-through-content&domain=www.facebook.com
https://storychief.io/blog/facebook-groups-for-business
https://www.forbes.com/sites/sujanpatel/2016/02/10/the-beginners-guide-to-10x-content/#:~:text=Rand%20Fishkin%20coined%20the%20term,given%20keyword%20phrase%20or%20topic.%E2%80%9D
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Fotograaf: NeONBRAND | Bron: Unsplash 

 
 
4. Woon virtuele evenementen bij 
 
Nu de meeste evenementen virtueel verlopen is het veel gemakkelijker dan vroeger om een conferentie 
of meeting bij te wonen. Je hoeft niet fysiek aanwezig te zijn en je kunt altijd een samenvattende video 
krijgen als je het gemist hebt. 
 
Als je virtuele conferenties, meetings, workshops en andere online evenementen bijwoont, kun je je 
verdiepen in de uitdagingen en oplossingen van de sector. Dit soort evenementen zijn vooral geschikt 
om inspiratie op te doen, zeker als je al wat kennis ter zake hebt. Op deze manier kun je inzichten en 
tendensen gebruiken om nieuwe content te maken en je contentmarketingstrategie aan te passen. 
 
 

5. Volg populaire socialemedia-accounts  
 
We hebben allemaal een smartphone met daarop socialemedia-apps. De meeste mensen gebruiken 
deze apps om op de hoogte te blijven van hun vrienden en familie. Maar je kunt sociale media ook 
gebruiken om inspiratie te putten voor je eigen contentmarketingstrategie. 
 
Door marktleiders te volgen leer je waarover ze het met hun publiek hebben en welke posts de meeste 
interactie krijgen. Een uitstekend startpunt is naar die socialemedia-accounts in je sectoren zoeken met 
behulp van trefwoorden en hashtags. 
 

https://unsplash.com/@neonbrand
https://unsplash.com/


 
 
Een schoolvoorbeeld is Dave Gerhardt, de CMO van Privy (en daarvoor onderdirecteur Marketing bij 
Drift). Hij heeft een grote schare aan volgers op sociale media en plaatst heel wat waardevolle content 
op zijn LinkedIn-pagina. Je kunt niet alleen inspiratie halen uit zijn posts voor nieuwe contentideeën, 
maar je kunt ook connectie maken met gelijkgestemde professionals in de reacties. 
 

Beslissingen over de indeling 
 
Nu je inspiratie hebt gekregen voor de content die je publiek wilt zien, moet je 
de twee of drie indelingen kiezen die je gaat gebruiken. De slimste manier om zo'n beslissing te nemen 
is via de ICE-methode. Die staat voor:  
 

• Impact — Hoeveel impact de indeling waarschijnlijk zal hebben.  
• Confidence — Hoeveel vertrouwen je hebt om dit goed te doen. 
• Ease — Hoe eenvoudig het is om die content te maken. 

 
Voor elke contentindeling waar je aan denkt, geef je een score van 1 tot 10 voor Impact, Confidence en 
Ease. Tel de scores op voor een totaalscore voor elke indeling. Kies de twee beste indelingen en voeg 
pas extra indelingen toe als deze al met succes in je contentmarketingstrategie zijn ingewerkt en je de 
resultaten kent. 
 

 
 

https://www.linkedin.com/in/davegerhardt/
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Onderwerpen voor content 
 
Vóór je je een idee vormt van individuele teksten en titels voor content, moet je eerst het onderwerp 
kiezen waarvoor je een autoriteit wil zijn. Kies 2 tot 5 onderwerpen waarin elk stuk content past dat je 
later maakt. 
 
Zo gaat het grootste deel van onze content bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen: 

• Contentmarketing 
• Zoekmachineoptimalisatie 
• Sociale media 
• Marketingautomatisering 
• Contentsamenwerking 
• Genereren van leads 

 
Deze onderwerpen zijn van cruciaal belang omdat ze van je contentgebruikers betalende klanten 
maken. Het onderwerp waarover jij de autoriteit bent, is de brug tussen je publiek en je producten of 
diensten. Als je contentonderwerpen relevant zijn voor je publiek maar niet je product, dan produceer 
je mogelijk content die niet tot inkomsten leidt. 
 

Het bepalen van doelen en follow-up 
 
Zodra je je publiek, contentindelingen en overkoepelende onderwerpen voor content hebt bepaald, is 
het tijd om doelstellingen te bepalen die je team aansturen. Tijdens het onderzoek voor ons e-boek, 
merkten we dat dit de belangrijkste soorten doelstellingen waren voor een contentmarketingstrategie: 
 

• Doelstellingen voor de productie van content - Hoeveel stukken content moet je in een 
bepaalde periode produceren. 
Bijvoorbeeld: één blogartikel per week, één webinar per kwartaal en één e-boek per kwartaal. 

• Doelstellingen voor het genereren van leads - Hoeveel marketinggekwalificeerde leads (MQL) 
moet je in een bepaalde periode uit content genereren. 
Bijvoorbeeld: 150 MQL per maand. 

• Doelstellingen voor merkbekendheid - Hoeveel keer moet de content zijn weergegeven of 
gelezen in een bepaalde periode.  
Bijvoorbeeld 50.000 keer weergegeven en 20.000 keer gelezen per maand voor alle content 
samen. 
 

Het is doorgaans nuttig om elk van de drie bovenstaande doelstellingen te bepalen omdat ze je team 
aansturen en je helpen problemen op te lossen.  
 
Als je doelstellingen bepaalt, ze aan je team communiceert en ze regelmatig controleert, dan merk je al 
snel verbeteringen in je contentmarketingstrategie. Maar daar stopt het niet. Zorg ervoor dat je ze elk 
kwartaal opnieuw bekijkt en aanpast op basis van je inzichten en resultaten. 
 
Wil je graag een stapsgewijze gids voor het maken, verdelen en promoten van content, met ook enkele 
sjablonen? Download dan zeker ons e-boek: De ultieme gids voor contentmarketing in 2021. 

 
 
 
 
 

 Tanguy Verbelen (StoryChief) en Fien De Baere (VVR)

StoryChief is een online applicatie dat marketing teams en content agentschappen helpt om hun hele contentmarketing proces te beheren: 
creëer blogartikelen, deel ze op social media, en vraag jouw werknemers om ze te verspreiden met hun netwerk. Allemaal in één 
gebruiksvriendelijke applicatie. Al meer dan 5,000 organisaties maken wereldwijd gebruik van StoryChief. 

http://storychief.io/blog
http://get.storychief.io/ultimate-guide-content-marketing


 

 

 

 
In deze editie plaatsen we niet één maar twee van onze leden in de kijker. Afgelopen najaar werden 
Jessie Oosterlynck (Zeppelin Reizen) en Luc Callewaert (Joker) door onze leden verkozen als nieuwe 
VVR-bestuurders. We stellen hen graag even aan jullie voor. 
 

“Meehelpen een brug bouwen tussen alle 
reisprofessionals” 

 
Jessie Oosterlynck  

Zeppelin Reizen 
 

“Reizen zit bij manier van spreken al in mijn bloed van toen ik op de wereld ben gezet”, vertelt Jessie 

Oosterlynck (40) van Zeppelin Reizen uit Laarne, die recent bestuurslid werd bij de VVR. “De reismicrobe 

heb ik zonder twijfel van mijn mama meegekregen. De hamvraag vandaag is uiteraard hoe overleef ik 

corona, want de impact op mijn omzet was enorm. Mijn omzet is vandaag nihil, maar overleven doe ik 

wel. Sedert 15 september van vorig jaar heb ik besloten om geen reizen meer te verkopen. Het hele gedoe 

rond de covidtesten, de negatieve bijklank van het reizen en de stress of de klant al dan niet kan reizen 

is me die luttele euro’s niet waard. Dan breng ik liever wat meer tijd door met mijn gezin, want van zodra 

het reizen en plannen weer op gang komt, zal dat weer wat minder worden. Ik ben graag VVR-bestuurslid 

geworden omdat ik op die manier starters mee kan ondersteunen, hen wegwijs maken in het kluwen van 

de reisindustrie, maar het allerbelangrijkste is meewerken aan het creëren van een ‘wij gevoel’ en op die 

manier een brug helpen bouwen tussen alle toerismeprofessionals.” 

 

 

In de kijker 
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“Ik ben geboren te Gent, maar opgegroeid in 
Astene bij Deinze”, zegt Jessie Oosterlynck. 
“Mijn opleiding, een beetje het cliché van de 
clichés, meer bepaald communicatie-
wetenschappen omdat het zo een breed 
spectrum kon bieden. Maar eigenlijk was mijn 
allereerste keuze archeologie, maar door de 
beperkte jobkansen heb ik toch voor een 
algemene richting gekozen. Ik bleef echter op 
mijn honger zitten na de opleiding 
communicatie en had de mogelijkheid om 
Recreatie en Toerisme in een verkorte opleiding 
aan de Erasmushogeschool in Brussel te 
studeren. Dit lag duidelijk veel meer in mijn 
interesseveld. Hoewel ook archeologie nog 
steeds blijft kriebelen, maar dat kan ik gelukkig 
temperen door veel te reizen. De studie op zich 
zal voor een volgend leven zijn. 
 
Mijn mama is/was een echte hippie die in de 
jaren ’60 al op Chichenitza stond en de hele 
jungle van Guatemala doorreisde. Sri Lanka, 
toen nog Ceylon, heeft ze ook onveilig gemaakt 
in het mythische jaar ’68. Dus ik denk dat ik 
weet van wie ik de microbe heb gekregen. Toen 
ik 8 of 9 jaar was, snuisterde ik dan in haar 
fotoalbums en hoopte ooit hetzelfde te kunnen 
doen. In 2009 heb ik gefietst naar China en een 
stukje terug (14000 km). Een reis om nooit 
meer te vergeten. De gastvrijheid van de 
bevolking, zelfs al hadden ze geen halve euro 
om de week door te komen. We werden steeds 
gastvrij ontvangen en konden eten en slapen in 
hun kleine huisjes of in de tuin met de tent. Ik 
denk nog dagelijks aan deze reis, bepaalde 
geuren, kleuren en woorden brengen me dan 
onverwachts terug en gaan mijn gedachten 
weer sprongen maken. Maar nu reizen we met 
onze kinderen naar alle uithoeken van de 
wereld. Zo zalig! Mijn dochters Faye (6) en 
Charlie (4) hebben in hun jonge levensjaren al 3 
keer Kenia, 2 keer Zuid-Afrika, de Filipijnen, 
Canada, Cyprus, Griekenland, Georgië en een 
cruise op de Middellandse Zee gedaan.  Op veel 
van deze reizen waren ook mijn twee 
pluskinderen Andreas (13) en Helena (11) 
erbij.” 
 
Persoonljjke touch 
“Mijn klanten bestaan eigenlijk uit drie 
categorieën: jonge koppels, 28 tot 35’ers, die 
een avontuurlijke, niet-alledaagse 

(huwelijks)reis wensen, veel gezinnen met 
jonge kinderen en tieners die geen 
luilekkervakantie wensen en niet de tijd of de 
goesting hebben om het allemaal zelf uit te 
zoeken, maar ook 50- tot 70-plussers die de 
service en de persoonlijke aanpak enorm 
appreciëren. Ik heb al evenmin het warm water 
uitgevonden, maar ik kan wel aan elk aspect van 
het reisproduct mijn eigen heel persoonlijke 
touch geven. Dat maakt het vaak vernieuwend 
voor de reizigers, en dat in combinatie met de 
enorme reiservaring en -kennis die ik 
ontegensprekelijk heb, én vooral dan als het 
over verre bestemmingen gaat. Ik maak me 
daarenboven sterk dan mijn betrouwbaarheid, 
kwaliteiten en mijn persoonlijke aanpak al 
evenzeer pluspunten zijn. 
 

 
 
Dat ik bij mijn start lid ben geworden van de VVR 
was voor mij een evidentie. De ondersteuning is 
steeds top geweest, van het begin tot nu. Ik had 
2 jaar geleden de ambitie om te groeien. Ik ging 
een medewerker aannemen om de vele 
aanvragen de baas te kunnen, maar op het 
laatste moment had de medewerker een 
andere opportuniteit en is de samenwerking 
afgesprongen. Uiteindelijk heb ik dan beslist om 
minder aan te nemen en dat heeft uiteindelijk 
geresulteerd in efficiënter werken. 
 
Nadat ik vroeger van thuis uit werkte heb ik op 
1 januari 2020 een kantoor geopend in het dorp 
van Laarne. Vanop mijn bureau kijk ik links en 
daar zie ik het kasteel en de prachtige laan. Ik 
vind het heerlijk om nu naar kantoor te komen. 
Het voelt veel professioneler aan dan thuis te 
werken waar ik geen afgesloten bureauruimte 
had. Door de coronamiserie hebben we het 
kantoor nog niet ingewijd dus hopelijk kan dat 



nog met een leuk event in 2021. Daar kijken we 
alvast enorm naar uit. 
 
Aan mensen die zich vandaag afvragen wanneer 
we opnieuw zullen kunnen reizen zoals vroeger 
en of dit sowieso nog ooit zal kunnen antwoord 
ik graag dat als met reizen zoals vroeger 
bedoeld wordt, landen/steden overbevolken 
met  toeristen, dan hoeft dat niet terug te 
komen. Mijn droom is dat mensen bewuster 
gaan reizen, met respect voor iedereen. Geen 
knalprijzen, maar producten met waarde, dan 
gaat iedereen ook waardevoller reizen en 
respect hebben voor de plek waar ze naartoe 
gaan. En hopelijk wil iedereen ook wat langer 
reizen, zodat ze een streek echt heel goed leren 
kennen. Ik pleit altijd voor minder stops, maar 
diepgaande verkenning en beleving van een 
streek. En mijn specialiteit blijft verder verre 
rondreizen op maat!” 
 

 
 
Nieuwe opportuniteiten  
“Heeft de crisis echter ook voor opportuniteiten 
gezorgd? Absoluut. Mijn man heeft een eigen 
theaterproductiehuis, Studio Gekko, dus zaten 

we met ons tweeën ‘thuis’. Wij hebben de 
gewonnen tijd gebruikt om met ons gezin 6 
weken naar Kenia en Zuid-Afrika te reizen. De 
beste beslissing van 2020, en de week 
quarantaine achteraf hebben we er graag 
bijgenomen. Ik ben in oktober ook begonnen 
met een cursus pottendraaien. Nu maak ik 
eigen creaties. Voor al mijn trouwe klanten 
staat er trouwens een potje te wachten, van 
zodra we weer mogen samenkomen. En het 
sporten staat ook weer wekelijks in mijn 
agenda. Ik ga nu weer 3 uur per week lopen.” 
 
Mijn bestemmingen 
“Mijn voorkeurbestemmingen zijn: als het over 
bergbestemmingen gaat ongetwijfeld 
Tadzjikistan. Daar zou ik ieder jaar naartoe 
kunnen gaan. Maanlandschappen, 8000m hoge 
besneeuwde bergtoppen, diepe valleien, alpine 
meren op 5000m,… precies een sprookje. Qua 
kustbestemming vormen de Filipijnen voor mij 
het echte paradijs. Om mensen te zien moet je 
naar Iran, zonder twijfel de meest gastvrije 
bevolking die ik ooit heb ontmoet. Voor cultuur: 
alle landen van centraal Azië en het oude 
Romeinse rijk. Als ik ronddwaal op die 
archeologische sites, dan leef ik me helemaal in. 
Mijn vader zei me altijd dat hij vroeger (in een 
vorig leven) een oude Romein was… ik denk dat 
ik toen ook zijn dochter was. 
 
Op een fietsreis was ik een week illegaal in Iran. 
De douanebeambte aan de grens met Turkije 
was mijn paspoort vergeten stempelen, dus 
konden we nergens officieel overnachten. Een 
familie heeft zich over mij en mijn paspoort 
ontfermd. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik de 
gevangenis niet in moest…Wat normaal gezien 
de procedure is… Met een smeekbrief in het 
farsi in de hand, reden we terug naar de 
grenspost. Daar was gelukkig diezelfde 
beambte van dienst. Na veel gemor en macho 
gedrag had hij zijn fout ingezien. De brief werd 
in duizend stukjes gescheurd zodat er zeker 
geen bewijs was van zijn fout. En dan kreeg ik 
de stempel. Halleluja. Mijn ouders hebben dit 
verhaal pas gehoord als we Iran verlaten 
hadden.”  
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Korte vragen, korte antwoorden 
 
Bestemmingen op je verlanglijstje? 
Namibië, Tanzania, Uganda, Mongolië, Costa Rica, Chili, Brazilië, Australië, Nieuw- Zeeland, en mijn 
excuses voor de landen die er niet opstaan… ook daar wil ik zeker nog naartoe. 
 
Is dat een job die je voor de rest van je leven wilt doen? 
En of, ik ga iedere dag met veel plezier aan het werk.  
 
Wat is de eerstvolgende reis die je absoluut zou willen doen? 
Namibië, en graag voor vier weken 
 
Welke interessante boeken hebben je onlangs gelezen of welke podcasts kan je aanraden? 
Ik ben geen podcastpersoon. Ik ben wel terug boeken beginnen lezen sinds de coronacrisis. Ik heb recent 
‘Under the Camelthorn Tree’ van Kate Nicholls uitgelezen. Over leven in de bush in Botswana van een 
vrouw met haar vijf kinderen. Een ongelooflijke onderneming voor een vrouw alleen. In Zuid-Afrika heb 
ik het werk van de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie’s leren kennen, ook top en zeer 
humoristisch. ‘Americanah’ en ‘The thing around your neck’ zijn twee aanraders. Mijn echtgenoot is 
bezig aan ‘A Promised Land’ van Barack Obama. Van zodra die uit is, dan zal dat mijn leesvoer zijn. 
 
Favoriete adresjes in het buitenland?  
Hotel : Msambweni Beach House in Kenia  
Restaurant : Meliefste, in de buurt van Goes, Nederland. 
Musea: Louvre in Abu Dhabi en Zeitz MOCAA in Kaapstad, … 
 
Wat gaat er altijd mee in je koffer? 
Oordopjes en zo’n ooglapje (en nu helaas ook een mondmasker). Alle kledij van de kinderen zit altijd 
mooi verpakt in aparte zakjes. Ze weten welke zakjes van hun is, en moeten dan niet de hele valies 
ondersteboven halen. De valies is dan ook in 1, 2, 3 gemaakt. 
 
 

Bedrijfsinformatie 
 
Opgericht: 1 oktober 2013 
Aantal kantoren: 1 
Dorpsstraat 22, 9270 Laarne 
Lid van: VVR, IATA, Avitour 
Aantal medewerk(st)ers: geen 
Omzet 2019: 750.000 euro 
Omzet 2020: 50.000 euro 
Prognose omzet 2021:  300.000 euro  
 
Telefoon: 0471/22.27.11 
E-mail: jessie@zeppelinreizen.be 
Website: www.zeppelinreizen.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat is je mooiste souvenir? 
Kan een echt souvenir ook een herinnering zijn? Dat is een hele moeilijke. Ik heb zoveel mooie 
herinneringen aan al de reizen met mijn gezin, maar ook de fietsreis naar China natuurlijk.  
 
Wat doe je voor het behoud van het milieu? 
Ik ben al 21 jaar vegetariër en probeer daarmee mijn voetafdruk toch te beperken omdat ik het vliegen 
niet kan laten. Als mijn klanten een reis boeken, dan gaat er een bedragje naar Bosplus. Mijn man en ik 
hebben ook 10 jaar geleden 1 ha bos gekocht, dan zijn we toch zeker dat er met dat stukje grond niks 
anders zal gebeuren. Wij brengen onze kinderen zoveel mogelijk met de bakfiets naar school en dat 
vinden ze zalig. Het is altijd een beetje reizen in de bakfiets. 
 
Hoe anders heb je de zaken aangepakt? 
Op business vlak heb ik een ‘jaardoelen-planning’ opgesteld voor 2021. Dit was er nog nooit van 
gekomen door te veel aanvragen in december en januari. Maar nu is daar verandering ingekomen. Ik ga 
mijn timemanagement rigoureuzer bekijken, want de vrijheden die we nu eventjes gezien hebben, wil 
ik niet opgeven.  
 

 Yves Slabbinck 

 Jessie Oosterlynck / Zeppelin Reizen 
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“Ik hoop dat 2022 opnieuw  
een normaal reisjaar kan zijn” 

 
Luc Callewaert  

Joker 
 

“Het was begin 1982 dat ik in de pers een artikel las over het feit dat Joker opgestart was en daar moest 

ik onmiddellijk naar toe”, herinnert Luc Callewaert (58) zich. Vandaag staat deze sportieve ondernemer 

reeds 25 jaar aan het hoofd van een dynamische touroperator die ondertussen voor talrijke klanten ‘de 

grenzen heeft verlegd’. 

Het zou evenwel nog anderhalf jaar duren voor die wens uitkwam, want Luc Callewaert moest eerst nog 

afstuderen en ook nog naar het leger. 

“Daarna heb ik als de bliksem gesolliciteerd”, aldus nog Luc Callewaert, “en ik mocht meteen aan de 

slag. Toen waren er drie Joker-reiskantoren: Antwerpen, Gent en Leuven. Het hoofdkantoor bevond zich 

in Brussel aan het Flageyplein, waar ook de toenmalige BRT een onderkomen had gevonden. We zaten 

daar in een gebouw waar naast Joker ook o.a. Wasteels, Railtour, Transair en Airtour present waren.” 

 

 

  



Om een lang verhaal kort te maken: vandaag 
telt Joker 10 kantoren en 110 medewerk(st)ers. 
De jongste jaren heeft Joker prima resultaten 
gehaald, 2019 was zelfs het beste jaar ooit en er 
waren plannen om de spectaculaire groei van 
de jongste tien jaar enthousiast voort te zetten, 
maar corona heeft daar een serieuze portie roet 
in gegooid. 
 
De jaaromzet daalde van 72,5 miljoen euro, 
naar 24,4 miljoen euro, terwijl de 
hooggespannen verwachtingen 78 miljoen euro 
bedroegen voor het voorbije jaar. 
 
“Tijdelijke werkloosheid is voor ons zeer zeker 
een grote hulp geweest, maar vergeet niet dat 
maandelijks ook nog de huur van de kantoren 
moet betaald worden, terwijl er vrijwel niets 
binnenkomt. Gelukkig hebben we de jongste 
tien jaar een mooie reserve kunnen opbouwen. 
 
Hoe dan ook, we hopen de crisis te overleven 
en straks weer zo goed als normaal te kunnen 
functioneren. 2021 zal wellicht nog een moeilijk 
jaar worden en daarbij moeten we er ook nog 
rekening mee houden dat onze voornaamste 
doelgroep, twintigers, dertigers en veertigers, 
misschien wel als laatste zullen gevaccineerd 
worden.” 
 
Chauffeur/voetballer 
“Vooraleer ik bij Joker kon beginnen werken, 
moest ik eerst mijn legerdienst vervullen. Ik 
speelde toen al voetbal bij de reserven van SK 
Lierse – maar nu ligt mijn voetbalhart al een 
hele tijd bij KV Mechelen - en dat kwam in het 
leger goed uit. Ik volgde eerst een opleiding 
voor vrachtwagen-chauffeur en daarna volgden 
6 maanden bij de luchtmacht in Duitsland.  Daar 
speelde ik, als linksmidden, bij de 4 
voetbalploegen van onze Wing. De beloning 
was 2 dagen verlof per match en ik had een 
Renault R4 ter beschikking, wat zo zijn 
voordelen had.” 
 
Animator/barman 
“Na mijn studies Toerisme aan het Coloma 
Instituut in Mechelen waren mijn eerste 
wapenfeiten in de sector: een stage in het 
Vakantiecentrum Zon & Zee te Westende en 
een vakantiejob als animator/barman in KACB-
camping te Lombardsijde. 

Eens aan boord als reservatiebediende bij Joker 
werd ik onmiddellijk voor de leeuwen gegooid. 
Ik moest immers na één week inspringen in het 
kantoor te Leuven en dan heb ik dat ook nog te 
Antwerpen en te Gent moeten doen.  Want dat 
waren toen nog ‘éénmanskantoren’ en die 
mensen moesten ook hun vakantiedagen 
opnemen. Ik herinner me dat dit af en toe 
puffen was, want ik had vrijwel geen 
reisbureau-ervaring op dat ogenblik, maar het is 
wel een ongelofelijke leerschool geweest.” 
 
 

“Gelukkig hebben we de jongste 
tien jaar een mooie reserve 

kunnen opbouwen” 
 
 
Gouden jaren 
“Joker is groot geworden in de gouden jaren 90 
en die begonnen, raar genoeg, vlak na de 
Golfoorlog van 1990-1991. Omdat de Midden-
Oosten-regio plots onder zware druk kwam te 
staan, moesten we ons aanbod crisis-bestendig 
maken. We hebben toen bewust gekozen voor 
een wereldwijd aanbod en dat bleek een schot 
in de roos. 
 
Als Joker hebben we ons van bij de start 
toegelegd op 100 procent avontuurlijke 
groepsreizen, maar de jongste jaren zit er een 
fraaie groei in de individuele reizen op maat, 
met z’n tweetjes, met vrienden of met het 
gezin. In die optiek kadert ongetwijfeld de 
erfenis van Travel Worldwide, gespecialiseerd 
op USA/Canada en Zuidelijk Afrika, wat 
uiteindelijk geleid heeft tot onze brochures 
‘Roadtrips USA & Canada’ en ‘Zuid-Afrika & 
Namibië’. We hadden ook nog plannen voor 
een aparte Japan-brochure, maar die zitten nu 
om begrijpelijke redenen even in de koelkast. 
 
Julien Roelants en Annie Desmedt van Travel 
Worldwide wilden 5 jaar geleden, hun business 
op een loyale manier overlaten. Niet het geld 
was het belangrijkste, maar wel de 
bekommernis om hun leveranciers tevreden te 
stellen. Daar zijn ze dus met Joker in gelukt en 
wij hebben ook Joeri Delbaere als product 
manager USA overgenomen. We kwamen met 
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onze nieuwe producten op de markt, terwijl de 
concurrentie niet niks was, met o.a. Wings ’n 
Wheels, USA Travel en Connections. We 
hebben met allen goede contacten en we 
helpen ervoor te zorgen dat iedereen ook 
tevreden blijft.” 
 
 
Cijfers en ambities 
“Onze corebusiness blijft nog altijd 
groepsreizen, goed voor 50 procent van onze 
totale jaaromzet. De verkoop van 
vliegtuigtickets heeft een aandeel van 25 
procent en dat geldt ondertussen ook voor onze 
individuele reizen op maat, al haast ik me om 
eraan toe te voegen dat dit laatste segment 
behoorlijk blijft stijgen. 
 

 
 
Vijf jaar geleden borrelde bij ons de ambitie 
naar boven om werk te maken van een 
ambitieus plan, meer bepaald onze 
groepsreizen verdubbelen. De potentie was er 
wellicht niet helemaal, maar we stelden ons 
gezamenlijk tot doel om gewoon beter te doen 
dan de concurrentie en ook wel de gretige 
invasie van Nederlandse spelers zoals Djoser, 
Koning Aap en Sawadee toch wat binnen de 
perken te houden. Tot 2019 zaten we helemaal 
op schema en zoals 2020 begon zouden we het 
gehaald hebben, maar toen kwam corona als 
beul op de proppen.” 
 
Op naar 2022 
“Hoe we het overleven? Laat mij vooreerst 
benadrukken dat er bij Joker nog niemand 
ontslagen is. Er zijn wel een aantal 
medewerkers uit eigen beweging vertrokken of 
opnieuw gaan studeren, maar dat we 
standhouden is in de eerste plaats te danken 

aan de tijdelijke werkloosheidsregel, die nu al 
verlengd is tot 30 april 2021. Ik stel ook vast dat 
de beroepsverenigingen in deze aandringen op 
een verlenging tot eind december 2021 en ik 
vermoed dat veel mensen uit de reisindustrie 
dat ook echt zullen nodig hebben, zodat 2022 
opnieuw een normaal reisjaar kan zijn. Niet 
onbelangrijk is dat wij de voorbije tien jaar een 
mooie ‘oorlogskas’ hebben vergaard, wat in de 
reissector lang niet evident is, zeker als je het in 
een normaal jaar telkens met een winstmarge 
van een half procent moet klaren. 
 
Dat ik recent bestuurslid van VVR ben 
geworden, is niet alleen omdat ik heel wat 
sympathie heb voor Koen van den Bosch, maar 
in deze moeilijke tijden is het ook voor mij een 
extra uitdaging om mee te mogen bouwen aan 
een beroepsvereniging waar misschien 
meerdere opportuniteiten mogelijk zijn. 
Belangrijk vind ik trouwens dat VVR-
bestuurders divers verspreid zijn over het 
volledige Vlaamse landsgedeelte om op die 
manier alle grote Vlaamse regio’s te 
vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik in de 
volgende jaren een rol kan spelen die nuttig is 
voor heel de sector in het algemeen en voor de 
VVR in het bijzonder. 
 
Ik wil niet vastgepind worden op een politieke 
kleur, maar het moet mij toch van het hart dat 
ik behoorlijk in mijn nopjes ben met het 
heropvissen van Frank Vandenbroucke, die als 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
zich als prima communicator profileert. In al de 
onduidelijkheden die de politici de jongste 
maanden hebben uitgekraamd is hij een mooi 
licht in de duisternis.”  
 

“Joker wil een toonbeeld zijn 
van duurzaam ondernemen” 

 
14 ViaVia Joker Reiscafés 
“Ik wil nog even wijzen op het succes van onze 
ViaVia Reiscafés, gestart in 1995 en dit als 
pionier en toonbeeld van duurzaam 
ondernemen. Met de opbrengst van deze cafés,  
waar je dikwijls ook kunt logeren, steunen we 
flink wat sociale projecten en organiseren we 
graag activiteiten, waar de lokale bevolking ook 
iets aan heeft. Momenteel zijn er 14 stuks in de 



wereld. We zijn bijzonder goed 
vertegenwoordigd in Zuid-Amerika, waar we 
met ViaVia zijn neergestreken in Nicaragua, 
Honduras, Argentinië en Peru. In Vlaanderen 
zijn er vier: Antwerpen, Mechelen, Heverlee en 
Leuven. We denken er sterk aan om Gent ook 
te openen en misschien volgt Brugge ook nog.” 
 
Per fiets naar Sydney 
“Hoe spendeer ik mijn vakanties? Veel hangt af 
met wie je op reis gaat, maar als sportieveling in 
hart en nieren hou ik graag van een vakantie 
waar natuur, sport, een beetje cultuur als het 
kan, kan afgerond worden met een aantal 
dagen aan strand en zee. Recente reizen gingen 
bijvoorbeeld naar de sublieme Canadese 
nationale parken met de camper, we trokken 
ook door Tanzania, waar we na een safari de 
Kilimanjaro hebben beklommen om af te sluiten 
met een strandvakantie in Zanzibar, waar er 
overigens veel meer te ontdekken is dan strand 
alleen. Met het gezin hebben we ook een stuk 
van de hoge Kaukasus in Georgië verkend en 
aan de Zwarte Zee gelegen. 
 
Bovendien organiseer ik ieder jaar met een 
aantal tennisvrienden een uitdagende 

mountainbike-reis. In november 2020 was dat 
Madeira, maar ook Zuid-Afrika en Mongolië 
kwamen eerder aan bod.  In september 2021 
wil ik met de mountainbikers naar Armenië, 
waar we de lage Kaukasus ‘onveilig’ willen 
maken. 
 
Als tennisfreak – ik ben overigens wat fier dat 
we in 2018 Belgisch kampioen interclub tennis 
in de leeftijdsreeks 55+ zijn geworden – wil ik in 
2022, maar het kan natuurlijk ook 2023 worden, 
naar de Australian Open gaan met mijn 
vrienden van TC Heiveld. 
 
Als ik over zeven jaar met pensioen ga, dan wil 
ik met een handjevol vrienden – en er hebben 
er nu al vier toegezegd – met de fiets van 
Mechelen naar Sydney rijden. De precieze route 
moeten we nog uitstippelen, maar ik denk dat 
we quasi heel 2028 onderweg zullen zijn. Van 
gewaarborgd avontuur gesproken!”  
 

 Yves Slabbinck 

 Luc Callewaert/Joker – Yves Slabbinck 

 

  

Bedrijfsinformatie 
JOKER 
 
Opgericht: 
1981 door Eddy Wauters en Bob Elsen 
 
Aantal kantoren: 10 
 
Lid van: VVR, IATA 
 
Aantal medewerk(st)ers: 110 
 
Omzet 2019: 72,5 miljoen euro 
Omzet 2020: 24,4 miljoen euro (prognose was 78 miljoen euro) 
 
Aantal brochures: 
3 voor Individuele Reizen (USA/Canada, Zuid-Afrika/Namibië en Tanzania) 
3 voor Groepsreizen (Joker Avontuur, GO minus 26, Joker Comfort Editions) 
 
Telefoon: 015/40.75.58 
E-mail: info@joker.be 
Website : www.joker.be 
 

mailto:info@joker.be
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“Onderweg zijn, is mijn favoriete status” 
 

Wouter Deboot  
 

 

Wouter Deboot, fietsreporter met een hoog Kuifjesgehalte, doorkruiste na Amerika ook Oceanië. Een 

indrukwekkende wereldkaart in het midden van zijn woonkamer verraadt dan ook dat hier een ware 

ontdekkingsreiziger zijn thuis gevonden heeft. “Hier heb ik al veel uren gespendeerd hoor! Turend naar 

die wereldkaart, op zoek naar het volgende fietsavontuur.”, klinkt het enthousiast. “Ik zoek altijd en 

overal naar diepgang en interactie, daar haal ik mijn rust uit.” Stof genoeg dus voor een boeiend gesprek. 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

  

BV’s & hun reisperikelen 



 
“Ik was als kind al enorm gefascineerd door de 
fiets: de fysieke inspanning zorgt voor een soort 
lichtheid in je hoofd, waardoor je alles veel 
sterker ervaart. Je denkt ook helderder, merk ik. 
Op de wekelijkse redactievergaderingen bij 
Iedereen Beroemd, vertelde ik altijd vol 
overgave over de avonturen die ik het 
afgelopen weekend had beleefd. Ik kwam altijd 
wel iets of iemand tegen. Ik weet niet of het 
toeval daarbij gemoeid was, of ik het onbewust 
zelf opzocht, maar op een bepaald moment 
stelde de toenmalige hoofdredacteur voor om 
op die wekelijkse fietstochten eens een 
cameraploeg mee te nemen. Als allereerste 
fietsreportage ben ik toen van De Panne naar 
het Limburgse Kessenich gereden, een soort 
‘Dwars door Vlaanderen’, zeg maar. 
 
Het was mij echter snel duidelijk dat een 
cameraploeg die achterop denderde, niet 
ideaal was voor het soort reportages die ik 
graag wilde maken. Een cameraploeg is nu 
eenmaal niet zo flexibel, dus kon ik veel 
moeilijker van het voorziene pad afwijken. Ook 
bij het interviewen, merkte ik al snel dat een 
cameraploeg alle spontaniteit wegnam. 
 
De hel van het noorderlicht: hoe sterk is de 
eenzame fietser? 
Met die eerste ervaring in het achterhoofd, ben 
ik vervolgens van Gent helemaal naar Kiruna, 
het uiterste noorden van Zweden, gefietst. Ik 
was al jarenlang begeesterd door de magie van 
het noorderlicht, dus ben ik het idee om die 
tocht met de fiets te ondernemen en alles zelf 
te filmen enthousiast gaan verkondigingen op 
de VRT. 
 
Achteraf bekeken, is dat mijn slechtste idee ooit 
geweest: de temperaturen en het beperkte 
aantal daglicht maakten het er niet makkelijker 
op. Ik noem die tocht tot op vandaag de hel, ook 
al is die nu al zo’n vier jaar geleden.  
 
Ik heb de lat meteen erg hoog gelegd, dus heb 
ik er ook veel van kunnen leren. De toewijding 
en het onuitputtelijke enthousiasme waarmee 
ik te werk ben gegaan, hebben er uiteindelijk 
wel voor gezorgd dat ik in mijn opzet geslaagd 
ben. Het is het begin geweest van mijn huidige 
carrière en die ervaring heeft de 

daaropvolgende tochten toch ook heel wat 
makkelijker gemaakt. 
 
Ver, verder, verst 
In 2017 werd Donald Trump verkozen als 
president van Amerika, wat bij mij op heel wat 
onbegrip botste. Ik heb altijd een enorme 
voorliefde gehad voor Amerika en kon echt met 
geen mogelijkheid begrijpen hoe zo’n 
persoonlijkheid verkozen geraakt was. Ik moest 
weten wat daarvan aan de basis lag.  
 
Oceanië is er dan weer gekomen door de 
naderende komst van Magnus, mijn zoontje. De 
komst van een kind in het gezin, maakt het veel 
moeilijker om vier maanden of langer van huis 
weg te zijn, dus wou ik die periode benutten om 
nog één keer zo’n grootschalige tocht te 
ondernemen. Wat is er dan beter dan het verste 
continent ter wereld?”, glimlacht Wouter. 
 
Roadtrippen zoals echte rocksterren met ‘Rosy 
Palm and the huge jazzband’ 
“Ik heb de voorliefde voor het reizen nochtans 
niet van thuis uit meegekregen. De jaarlijkse 
autoreis naar het Zuiden van Frankrijk was, toen 
ik jong was, de normale gang van zaken. Ik heb 
wel vaak gehoord dat ik een heel nieuwsgierig 
en kritisch kind was: ervaring oversteeg voor mij 
ruimschoots boekenwijsheid. Ik denk dat die 
nieuwsgierigheid naar mensen en culturen aan 
de basis ligt voor die enorme ontdekkingsdrang 
die me ook vandaag nog vooruit stuwt, op de 
fiets en daarnaast.   
 
Mijn eerste ‘grote’ reis was er trouwens één 
naar Amerika, als muzikant voor de plaatselijke 
schoolband: ‘Rosy Palm and the huge 
jazzband”, legt Wouter uit. Evan Crowl, een 
Amerikaanse student die tijdens het laatste jaar 
van de middelbare school bij ons in België kwam 
studeren, kon virtuoos gitaar spelen. Met een 
aantal vrienden besloten we een band op te 
richten en speelden we dat jaar in en rond Tielt, 
wat verbazend goed liep. Toen Evan opnieuw 
naar Amerika vertrok, stelde hij voor om het 
spelen ook daar een kans te geven. In 2001 zijn 
we toen met die band een maand door de USA 
getrokken, zoals echte rocksterren met een 
aantal instrumenten nonchalant op de 
achterbank van onze camper. De meesten van 
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ons ontbrak het aan de technische achtergrond 
om een muzikale carrière uit te bouwen, maar 
Evan is intussen singer-songwriter en is dus nog 
steeds bezig met muziek. 
 
“Een bende jonge gasten met hun 
instrumenten nonchalant op de achterbank van 
een Amerikaanse van, dan denk je echt dat je 
een rockster bent.” 
 
Na die reis was ik enorm onder de indruk van de 
vriendelijkheid die in Amerika heerste. Ik ben 
vrij extravert en knoop dus meestal vlot een 
gesprek aan. Daar gebeurde het vaak dat de 
Amerikanen mij voor waren, waardoor ik een 
enorme verwantschap met het Noord-
Amerikaanse continent heb opgebouwd en dus 
niet heb getwijfeld om de TransAmerica Bicycle 
Trail aan te vatten in het spoor van de 
overwinning van Trump.” 
 
Stedelingen vs. plattelandsbewoners 
“Toen ik de schrijnende armoede rond de streek 
van de Appalachen met eigen ogen zag, kon ik 
het hemelsbrede verschil tussen de stedelingen 
en de bevolking op het platteland veel beter 
kaderen. Terwijl ik rondom de steenkoolmijnen 
dacht dat ik in pakweg Afrika beland was, 
ontmoette ik in Colorado mensen die me 
vertelden dat ze, wanneer ze rondtrokken met 
de rugzak, bewust de vlag van Canada op hun 
rugzak spelden omdat ze beschaamd waren om 
Amerikaan te zijn.   
 
Biden is misschien een veel minder kleurrijk 
figuur dan Trump, hij spreekt wel verzoenende 
taal. In een land waar zoveel nationaliteiten hun 
thuis hebben gevonden, is dat volgens mij wel 
een must.”, klinkt het beslist.   
 
“Die eeuwige tegenstelling tussen stedelingen 
en de bevolking op het platteland, vind je 
trouwens overal in de wereld. Het is gewoon 
een kwestie van elkaar met een open blik 
tegemoet te treden om daarin toch een soort 
consensus te vinden. 
 
Om die precieze reden, zoek ik in mijn 
reportages steeds interactie op met de mensen 
die ik onderweg tegenkom. Direct contact 
creëert automatisch meer begrip. De lockdown 
heeft dat voor mij ook duidelijk gemaakt: dat 

digitale communicatie in deze tijd kan, is zeer 
positief, maar het gewone contact van mens tot 
mens creëert een niet te overtreffen basis. Het 
geeft je opnieuw vertrouwen in de mens. 
Verhalen kunnen vertellen van mensen zoals jij 
en ik om de verschillende culturen en 
standpunten binnen een land beter leren 
kennen, maakt van mij echt een contente mens. 
Dankzij die gesprekken, krijg ik telkens bakken 
energie.” 
 
Een fiets is de ultieme conversatiestarter 
“Ik denk dat de fiets daarbij voor mij heel veel 
deuren opent. Op de Stuart Highway, waar je 
soms op 140 km geen enkel dorp tegenkomt, 
weet men dat je er al een hele rit op hebt zitten 
voor je bij hen aanklopt. Als je dan ergens 
binnenkomt, dwing je automatisch al respect af. 
 
“Roepen, tieren, brullen, maar daarna wel weer 
op de fiets stappen en doorzetten. Down the 
drain, en dan opnieuw vooruit.”  
 

 
 
Er zijn absoluut momenten waarop ik die fiets 
gewoon langs de kant van de weg wil parkeren 
en naar het dichtstbijzijnde vliegveld wil 
stappen. Ondertussen heb ik echter genoeg 
vertrouwen opgebouwd om te weten dat het in 
de meeste gevallen over een fase van 
voorbijgaande aard gaat.  Alle frustratie moet er 
dan gewoon even uit: roepen, tieren en brullen, 
maar uiteindelijk wel weer op de fiets stappen 
en doorzetten. Ik denk dat dat 
doorzettingsvermogen vanuit een enorme 
passie ook voor heel wat andere zaken opgaat. 
Helemaal down the drain en dan opnieuw 
vooruit.” 
 
 



De kracht van de open blik 
“Vooraf lees ik heel veel over mijn bestemming, 
maar mijn belangrijkste principe blijft dat ik 
inhoudelijk niets voorbereid. Ik doe wel beroep 
op de ervaringen van mensen die ter plaatse 
zijn geweest, die geven me dan tips mee 
waarmee ik aan de slag kan om ongeveer een 
reisroute uit te stippelen. Ik doe daarbij geen 
beroep op een reisbureau, omdat alles voor mij 
dan te veel wordt voorbereid en aan 
spontaniteit inboet. Je kunt me wel soms 
terugvinden op reisbeurzen, als spreker of om 
bijkomende informatie te verzamelen. 
 
Wanneer de actualiteit mij inhaalt, zoals ten 
tijde van Christchurch, kun je daar natuurlijk 
niet omheen. Ik ben en blijf natuurlijk een 
reporter, maar meestal laat ik me leiden door 
het toeval.  Ik treed mijn gesprekspartner 
onbevooroordeeld tegemoet en ook hij kent 
mijn achtergrond niet. Samen breken we dan 
het ijs.  
 
“Mijn eigen opvattingen botsen ook af en toe 
met wie ik tegenkom, maar soms hebben we 
onterecht het gevoel ons superieur te voelen 
tegenover iemand met andere opvattingen.” 
 

 
 
Dat betekent niet dat mijn eigen opvattingen 
nooit botsen met anderen. Op weg naar het 
noorderlicht ben ik bijvoorbeeld door de 
Bijbelgordel gefietst, waar het geloof erg 
belangrijk is. Toen ik daar vermeldde dat ik een 
atheïst was, had ik wel het gevoel dat men op 
mij neerkeek en moest ik ook op mijn tanden 
bijten. Op zo’n moment kruip ik iets meer in de 
rol van reporter. Mijn persoonlijkheid bepaalt 
maar tot op een bepaald niveau mijn 

reportages, Wouter, de reporter die mensen 
ontmoet, doet dat veel meer.”  
 
Ode aan het ‘onderweg’ zijn 
“Het reizen heeft me vooral geleerd dat de 
wereld een betere plek is dan dat men soms laat 
uitschijnen. Hoe tegenstrijdig het uit mijn mond 
ook klinkt, ik kan moeilijker en moeilijker naar 
het nieuws kijken. Als je probeert om alles wat 
je denkt ooit al gelezen te hebben of gezien te 
hebben, even van je af te laten glijden en zelf 
ervaart, wordt alles wel wat relatiever en vaak 
ook positiever. 
 
Het ‘onderweg zijn’, heb ik de afgelopen tijd dan 
ook enorm gemist: culturen en landschappen 
die veranderen, dat vind ik reizen in de puurste 
vorm. Echt reizen draait volgens mij dan ook 
niet om het al dan niet zien van bepaalde 
bezienswaardigheden, ik hoop dan ook oprecht 
dat de komst van het coronavirus het 
massatoerisme wat meer aan banden legt. Niet 
alles staat of valt altijd met het mooiste of het 
beste. 
 
Op dit moment kan ik niet reizen, omdat als ik 
reis het de bedoeling is om met mensen in 
contact te komen, maar ook dit zal sowieso 
voorbijgaan.  Ik kijk de toekomst dus zeker 
positief tegemoet. Laat mij nog maar even ‘die 
gekke gast met zijn fietsje’ zijn.”  
 
Info: 
Wouter schreef eveneens twee boeken over 
zijn fietsavonturen: Dwars door Amerika en 
Dwars door Oceanië. Zijn zoektocht naar het 
noorderlicht is vanaf half december opnieuw te 
bekijken op VRTNU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Eline Van Wynsberghe 

 Wouter Deboot – Eline Van Wynsberghe  
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Deel LI 
 

 

 

 

 

 

Nota van de redactie: 

De teksten van De 

Droomverkopers vormen 

geen standpunt van de VVR 

en vallen dus niet onder de 

aansprakelijkheid van de 

VVR, noch van haar bestuur, 

noch van haar 

hoofdredacteur.  

De Droomverkopers geeft 

een eigenzinnige, scherpe en 

boeiende kijk op de 

geschiedenis van de 

reissector. Het is de auteur, 

Antoon Van Eeckhout, die 

terzake de volledige 

verantwoordelijkheid draagt 

voor zijn standpunten en 

visie. 

 

 

2002, 21 januari, Technisch Comité, vergunningen 
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet 
meer actief als reisbureau - * wordt VVR lid, (*) neemt later ontslag. 
 
(2415) Hylian bvba, Hoeselt, (2005 Huize Pallieter, Borgloon) werd 
gesticht op 2 februari 2001 door Hilde Gommers (°Tongeren 
1964), Anny Steegmans (°Hasselt 1942) en Lilie Jans (°Werm 1942). 
In januari 2012 werd Geert Gaens (°Hasselt 1967, Alk Reizen) 
zaakvoerder, in 2004 Jan Callens en in 2007 Marcella Fagard. Op 
29 oktober 2012 werd de vennootschap failliet verklaard. Er waren 
bindingen met Alk Reizen. 
  
(2413) *MG Travel Office bvba, Wondelgem (2015: Evergem) was 
oorspronkelijk de eenmanszaak van Guido Hertveld die op 3 
november 2004 werd omgevormd tot een bvba met Severine en 
Ilse Willems als stichters. 
  
(3587) Zuum Cars bvba, Sint Pieters Leeuw, werd gesticht in mei 
1993 door de familie Van Meulder en vroeg in 2002 een C-
vergunning aan die in 2006 opnieuw werd ingeleverd. Men was 
vooral actief als vervoerder en rond 2005 werd Alexander Dochy, 
een Brusselse autobusondernemer eigenaar. Men is nog steeds 
actief als autocarbedrijf. 
 
2002, 27 januari, Purperen Kemel 
De Purperen Kemel, een VVR Award voor de grootste blunder van het 
jaar, wordt toegekend aan Dirk Michiels (°1950), toen adjunct-
kabinetchef van minister van toerisme Landuyt, officieel wegens zijn 
ontoereikend toerisme beleid maar in feite om zijn pogingen om de 
VVR buiten het (politieke) spel te zetten. 
  
2002, 1 februari, Travelcoop 
Guy Buelens (°1954; ex VTB, ex BBL Travel, ex Bosphorus) wordt 
directeur van Travelcoop. Zijn ambitie om Travelcoop tot het 
grootste samenwerkingsverband van de Benelux uit te bouwen, 
blijkt te hoog gegrepen. 
  
 
 
 
 
 

De Droomverkopers 



2002, 18 februari, Technisch Comité, 
vergunningen  
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
vergunningen toe: cursief niet meer actief als 
reisbureau - * wordt VVR lid, (*) neemt later 
ontslag. 
 
(2419) *Axis Travel bvba, Kortenberg/Erps-
Kwerps, werd gesticht op 13 december 2001 
door Marc Adriaenssens (°Vilvoorde 1954, ex 
Go Travel 1992-2000) en Hubert Abrame 
(°Ukkel 1954), twee oudgedienden van het 
beruchte TC Travel. Het startkapitaal bedroeg 
18.600 € dat in februari 2002 werd verhoogd tot 
25.000 €. In 2004 werd de vennootschap 
overgedragen aan Tamara Van Perre (°1979, ex 
Go Travel 1997-2000, in dienst sedert 2002 en 
bestuurder tot 2015) en Peter De Gauw 
(bestuurder tot 2013). In 2015 trad Iris Van Geel 
(°Diest 1976) aan. Men werd slechts lid van de 
VVR in juni 2020. 
  
(6017) Autocars Casy bvba, Sint Pieters Leeuw, 
werd opgericht op 11 maart 1997 door Marie-
Therese Dewin-Paternot onder de naam Casy 
Travel. Zij werd in september 1998 als 
zaakvoerder vervangen door haar echtgenoot 
Gustaaf Dewin. Op 6 december 2000 werd de 
naam gewijzigd in Autocars Casy. Korte tijd waren 
ook Luc Dewin (september 2002-januari 2003) en 
Walter Deproost (°1946, ex Reizen Lauwers 1989-
1994, ex Autocars Van de Voorde 1994-1997, 
januari 2004-oktober 2005) zaakvoerder. Deze 
laatste nam vanaf februari 2002 ook het dagelijks 
bestuur waar. Op 9 september 2008 werd het 
faillissement uitgesproken. 
  
(6009) (*) HVM Consulting bvba, Keerbergen 
(2018: Leuven) werd in oktober 1991 opgericht in 
Mortsel en verhuisde in 1994 naar Wilrijk en 
vervolgens in 1999 naar Keerbergen. Bij de 
vergunningsaanvraag waren Hans Vanmaele 
(°1959, zelfstandig medewerker (?) bij Odysseus 
1991-2002) en Ferraria Manuelo, 
aandeelhouders. De beroepsbekwaamheid van 
Vanmaele werd echter toen niet aanvaard en dan 
werd maar Hilde De Wit (°1959, ex Odysseus 
1980-2001) aangesteld. In 2007 nam Vanmaele 
het dagelijks bestuur over. 
  
 
 

2002, 26 februari, BTO 
Jan Van Steen van Ticket BBL Travel (°Sint Niklaas 
1961) volgt Jean Pierre Ooms op als voorzitter. 
  
2002, 26 februari, Raad van bestuur VVR  
De raad van bestuur keurt volgende resoluties 
goed: 
  
VG Airlines  
De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus doet een 
dringende oproep aan de overheid en aan de 
bevoegde administratie van het Bestuur der 
Luchtvaart om het initiatief van VG Airlines ten 
minste op dezelfde wijze te benaderen als alle 
andere soortelijke initiatieven in de luchtvaart 
zoals bijv. SN Brussels Airlines. De inspanningen 
van de heer Van Gaever om een Belgisch-Vlaamse 
luchtvaartmaatschappij de leemte te laten 
opvullen op de transatlantische routes verdient 
alle lof en steun en kan alleen maar de 
werkgelegenheid in de luchtvaartsector 
bevorderen. Wij wijzen er op dat de heer Van 
Gaever, in tegenstelling tot andere 
initiatiefnemers in de Belgische luchtvaartsector, 
nog nooit betrokken was in een faillissement en 
als zakenman een smetteloze reputatie geniet.  
  
Verkoopweigering door touroperators  
Wij stellen vast dat (grote) touroperators meer 
en meer misbruik maken van hun machtspositie 
door, bij geschillen met reisbemiddelaars, 
onmiddellijk en zonder enige kennisgeving of 
ingebrekestelling de reservaties te blokkeren 
wat neerkomt op verkoopweigering.  
  
De raad van beheer van de VVR heeft beslist 
volgende procedure op te leggen, desnoods via 
gerechtelijke weg: wanneer een touroperator 
aanleiding ziet tot tijdelijke verkoopweigering 
door middel van het blokkeren van reservaties 
dient hij (de touroperator) zich als volgt te 
gedragen:  
- De betrokken reisbemiddelaar moet 
voorafgaandelijk, aangetekend én gemotiveerd 
in gebreke worden gesteld  
- De betrokken reisbemiddelaar moet 15 dagen 
de tijd krijgen om zich in regel te stellen  
- Het blokkeren van boekingscodes mag nooit 
worden gebruikt als drukkingsmiddel in 
geschillen. 
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Geert Staelens, bestuurder VVR en lid van het 
Technisch Comité (TC) geeft zijn indrukken van 
bedoeld comité. Hij stelt:   
  
De beslissingen die door het TC worden 
genomen zijn op het randje van het absurde.   
Zo kreeg iemand die reeds tweemaal werd 
veroordeeld (zelfs tot het betalen van een 
dwangsom) en daarover flagrant liegt t.o.v. het 
TC zonder noemenswaardige problemen 
opnieuw een vergunning. Gezien de 
laattijdigheid van het doorsturen van de 
dossiers kan ik nooit volledig gedocumenteerd 
zijn. De beslissingen zijn in die mate absurd dat 
wanneer het standpunt van de VVR gekend is 
men het tegenovergestelde standpunt 
aanneemt  
  
 
Volgende nieuwe leden worden aanvaard: 
(5993) 2B Eventives, Everberg – (5963) 
Bosphorus, Zaventem – (6001) Brughia, Brugge 
– (5279) Donair, Staden – (6009) HVM 
Consulting, Keerbergen - (1091) Lebo, Brecht – 
(5997) Gallia, Diest – (2413) MG Travel Office, 
Evergem – (6003) Travel ’n Style, Antwerpen 
(1917) Van Elsen Reizen, Mol. 
  
 
2002, 26 februari, Birdy Airlines   
De nieuwe firma werd geregistreerd door Eric 
Piraux, een vroeger kaderlid van Citybird maar de 
eigenaars waren vennootschappen die tot de 
invloedsfeer van Georges Gutelman en Victor 
Hasson behoorden.  
  
 
2002, maart, Toerisme voor allen 
Minister voor toerisme, Renaat Landuyt 
lanceert het project “Toerisme voor allen” en 
vertrouwt dit toe aan Toerisme Vlaanderen, die 
Tine op de Beeck, aanstelt tot coördinator. Het 
is de bedoeling dat minder begoeden in de 
gelegenheid worden gesteld om vakantie te 
nemen. Iedereen denkt dat deze vakanties 
vooral in het binnenland zullen plaatsvinden, 
maar in de jaren die volgen ontmoeten wij ook 
op buitenlandse beurzen tal van figuren die dit 
project ook verderaf willen ontwikkelen, 
minstens onderzoeken, maar dan liefst in hotels 
waar hun doelgroep niet zullen verblijven. 
  

2002, maart, Liberty groep 
De Liberty groep van Lotfi Belhassine (°1947) 
brengt al zijn activiteiten samen in Vorst en 
verkondigt het inzicht om de derde of vierde 
grote speler op de Belgische markt te worden. 
Het gaat om de samengevoegde touroperators: 
Hansa/Escape, Explotra, Ecu, Dartour en de TV-
producent/zender Liberty. Patrick Crépin wordt 
algemeen directeur leisure, Jean Pierre 
Vercruyse commercieel directeur en de 
afdelingshoofden: Luc Van de Woestyne (°1939, 
Azië), Bart De Bruyn (1971-2015, ex Ecu, 
vervoer), Veronique Helu (ex Voyages Fontaine, 
callcenter), Bady Charada (Tunesië), Paul Loose 
(°1951, Europa), Pierre-Yves Decillers 
(boekhouding) en Magdi de Wijngaart (back-
office). Iedereen gaat er zijn eigen weg en 
behalve zijn medewerkers, elk op hun beurt, 
uitschelden is de leiding van Lotfi onbestaand. 
Het einde is dan ook voorspelbaar. 
  
 
2002, maart, VVR noodnummer 
De VVR voert een noodnummer in waar alle VVR-
leden 7 dagen per week en 24 uur per dag geacht 
worden voor hun klanten bereikbaar te zijn. Door 
gebrek aan medewerking van de leden sterft dit 
project, ondanks grote inzet van toenmalig 
algemeen secretaris, Johan De Meester, enkele 
jaren later een stille dood. Het was de bedoeling 
dat op deze wijze de (grote) touroperators niet 
hoefden te beschikken over de telefoonnummers 
van de klanten. 
  
 
2002, 4 maart, Technisch Comité 
Acht van de vijftien leden van het TC geven een 
voorlopig advies over een wijziging van de 
wetgeving betreffende het statuut van de 
reisbureaus die door minister Landuyt werd 
ingediend. De afgevaardigden van de VVR 
verwittigen dat dit advies nutteloos zal zijn 
aangezien deze wijziging onwettelijk is. Zij 
worden, ook door de ambtenaren van Toerisme 
Vlaanderen, hiervoor uitgelachen. Later zal uit 
een arrest van de Raad van State blijken dat de 
VVR nog maar eens gelijk had. 
  

 

 
  



2002, 18 maart, Technsich Comité, vergunningen  
Toerisme Vlaanderen kent na de vergadering 
volgende vergunningen toe: cursief niet meer 
actief als reisbureau - * wordt VVR lid: 
  
(6013) *ADC Projects bvba, Antwerpen, werd 
gesticht op 29 januari 2002 door Ann De 
Ceulenaer (°1966, ex American Express 1988-
1989, ex Jumbo Reizen 1989-1991 en 1992-1997, 
ex VTB 1991-1992, ex Ecu Travel 1997-2001), 
Sven De Beuckelaer en de Luxemburgse holding 
Acquamundo. De activiteiten worden in 2019 
stopgezet. 
  
(6131) *Kara Travel bvba, Beringen, werd 
gesticht op 11 maart 2002 door Ziya (°Yahyati 
1945, ex Umay Travel 1998-2001) en Okray Kara 
(°Yahyati °1969, ex Bosphorus 1992-1997, ex 
Orion) met een kapitaal van 35.000 €. Na een 
aanvankelijk succes werd de vergunning 
ingetrokken in oktober 2010. Het faillissement 
volgde op 29 december 2011. 
(6015) *Service Reizen Bart bvba, Waregem, 
werd gesticht op 3 januair 2002 door Bart Cnudde 
(°Kortrijk 1966, ex Suntrips 1994-2002) met een 
startkapitaal van 29.750 €. Na een smetteloos 
parcours werden de reisbureau-activiteiten in 
april 2018 vrijwillig stopgezet. 
  
Het ontslag van Jef Desramault (1951-2018) 
wordt door Toerisme Vlaanderen (eindelijk) 

genoteerd, voornamelijk omdat men nu 
gemakkelijker het qourum voor de vergaderingen 
denkt te bereiken. 
  
Acht van de thans veertien leden van het TC 
geven een ongunstig advies betreffende het 
ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de 
Gewesten en de Gemeenschappen die moet 
leiden tot een nieuw statuut van de reisbureaus. 
Origineel is dit advies niet want het neemt vrijwel 
letterlijk een gelijksoortig advies van de Vlaamse 
Raad voor toerisme over. 
  
Het TC geeft tevens ook een negatief advies 
betreffende de volledige vrijstelling van de 
vergunningsplicht voor de jeugdverenigingen. 
Minister Landuyt reageert daar gepikeerd over 
en verwijst dat de VVR dat zij aan dit 
negatief  advies  ten grondslag ligt. 
 
2002, april, IATA 
Giovanni Bisignani (°1946, voorheen CEO van 
Alitalia) wordt aangesteld tot CEO van de IATA, 
dit in opvolging van Pietre Jeanniot (°1933, 
voorheen CEO van Air Canada) die deze functie 
waarnam sedert 1993. 
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