
 

Interview 
Samanda Fersobe 
Dom Rep 

 

Publicatie van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw 

Hoogvlieger 

47 ste jaargang  nr. 258  juli – oktober 2021 

In de kijker 
Joris Van Bree 
CptnZeppos 

BV 
Ward Hulselmans 

D
e

 



09:30 am - 10:00 am   Breakfast

10:00 am - 11:00 am    VVR / UPAV Conference
 Meet your future travel professionals

11:00 am - 12:00 am    VVR / UPAV Conference
 Best sales techniques to guarantee more travel bookings

12:00 am - 01:30 pm    Networking lunch

01:30 pm - 08:00 pm    Welcome drink & Workshops

05:00 pm - 05:30 pm Olivier Dugardyn Conference (only in Gent)
 IATA and travel agents, an already strained relation 

08:00 pm - 10:00 pm    Walking dinner & Let’s Dance

GOOD FOOD & DRINKS  •     •   CONFERENCE  •     •   WORKSHOP  •     •   DANCE

ENJOY
YOUR DAY AT BTEXPO

 

GET YOUR 
BADGE 
& JOIN USwww.btexpo.com

NOVEMBER 15
Hotel Van Der Valk - Nivelles

NOVEMBER 16 
De Oude Vismijn - Gent
 

©
 S

TY
N

.B
E

http://btexpo.onetec.be
www.btexpo.com


 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN
H

O
U

D
ST

A
FE

L Samanda Fersobe – Dienst voor Toerisme Dominicaanse Republiek 
 

Customer care vanuit communicatieoogpunt 

Belgian Travel Academy: 
Waarom als organisatie werken op klantentevredenheid 

Joris Van Bree - CptnZeppos 

Schrijver Ward Hulselmans 

Verantwoordelijke uitgever: 
Koen van den Bosch 
Koningin Astridlaan 29/0001 
8200 Brugge 
 
 
Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw 
Koningin Astridlaan 29/0001 
8200 Brugge 
Ondernemingsnummer: 
BE0415.612.633 
 

Telefoon: 050/25.00.60 
info@vvr.be 
www.vvr.be 
 
 
 
Sociale media @VVRTeam 
 

      

Werkten mee aan dit nummer: 
Fien De Baere 
Axel De Corte 
Sebastien Pauwels 
Yves Slabbinck 
Koen van den Bosch 
Antoon Van Eeckhout 
Eline Van Wynsberghe 
 
Redactie & Lay-out: Fien De Baere 
Cover foto copyright Dominican 
Republic Ministry of Tourism 

Hoe als reisonderneming jouw online content optimaal gebruiken 

Lancering Belgian Travel Confederation 

mailto:info@vvr.be
http://www.vvr.be/
https://www.facebook.com/VerenigingVlaamseReisbureaus
https://www.instagram.com/vvrteam/
https://www.linkedin.com/company/vvrteam
https://twitter.com/VVRteam


 

 

https://www.kenniswest.be/?utm_source=newsletter&utm_medium=advertentie&utm_campaign=apr&utm_content=VVR


 

5 

Edito 
 

 
 
 

Beste lezer, 
 
 
Aan de vooravond van het verschijnen van dit nummer zorgt de publieke opinie opnieuw voor het 
aanwakkeren van angst en zoals we weten is dat een slechte raadgever. 
 
Ondanks het feit dat voor de novembervakantie bepaalde bestemmingen het bijzonder goed doen zijn 
sedert dat bewuste overlegcomité alle boekingen, zelfs aanvragen plots weer volledig stilgevallen. De 
impact van de politiek en de weerslag hiervan in de publieke opinie is groot en het blijft dan ook een 
uitdaging om hier steeds een antwoord op te vinden.  
 
Het feit dat bepaalde bestemmingen het dan ook zo goed doen, terwijl nog steeds heel wat 
bestemmingen afgesloten blijven, blijft zorgen voor een onevenwicht en tegenstrijdige berichten in de 
markt. De ene doet het goed en de andere niet. Het blijft dubieus, maar hoop doet leven. 
 
Het coronacertificaat is een jaar geldig. Wat nadien? Ook deze vraag zorgt voor onzekerheid en we 
hebben deze reeds sedert augustus officieel gesteld gezien het belang ervan voor de boekingen voor 
volgende zomer. Wordt het geheel verlengd of krijgen we allemaal een nieuwe prik om het dan verlengd 
te zien. Het hoeft geen betoog dat op basis van wat we uit de wandelgangen horen men politiek eerder 
voor de tweede oplossing zal kiezen, al wil men vanuit virologisch standpunt eerst meer 
wetenschappelijke onderbouw. Wij blijven het alleszins van nabij opvolgen. 
 
Ondertussen moeten wij als sector sowieso verder. Het verder professionaliseren van onze sector is dan 
ook van het grootste belang voor iedere betrokkene. Onze sector zal verder evolueren tegen het licht 
van verschillende omgevingsfactoren waar we niet steeds invloed op hebben en soms zelfs helemaal 
niet kunnen beïnvloeden. De goede relatie met onze klant, het verhogen van onze service naar deze 
klanten toe, op de manier die voor hen het beste past en hier dan ook nog voor vergoed worden zal een 
belangrijke sleutel voor deze toekomst zijn en deze hebben we wel zelf in handen.  
 
Opleidingen zijn dan ook cruciaal en tot nog toe zijn ze via de conventie die UPAV en VVR afsloten voor 
de gehele reissector kosteloos toegankelijk voor iedereen die actief is in onze sector. Maak hier gebruik 
van om de verschillende noodzakelijke competenties verder te versterken en te ontwikkelen om zo sterk 
mogelijk voor de dag te staan en te komen. 
 
Er zijn inderdaad zaken die we niet in de hand hebben, maar heel wat kunnen we wel aanpakken en 
beïnvloeden.  
 
De hoopgevende reacties op de congressen en workshops, de positieve reacties op de netwerkavond 
van UPAV en VVR waar de Belgian Travel Confederation boven de doopvond werd gehouden, de wil om 
er opnieuw te staan doen het beste vermoeden voor de toekomst van onze sector.  
 
We zijn er nog niet, maar zetten belangrijke stappen en zullen deze ook samen met jullie verder blijven 
zetten. Veel succes!  
 
 
 Koen van den Bosch 
  



 
 
 
 
 

Samanda Fersobe: 
“De Dom Rep heeft het allemaal. Lo tiene todo!” 

 

 
 

Samanda Fersobe 
Directeur Toeristische Dienst van de Dominicaanse Republiek voor de Benelux 

 

“Nu covid-19 voor een groot gedeelte zo goed als bedwongen is en op wereldvlak toch 

onmiskenbaar meer en meer aan de ketting ligt, is Samanda Fersobe (56) opnieuw vol 

enthousiasme aan de slag om haar geliefde eiland Dominicaanse Republiek in the picture te 

zetten. Deze dynamische, getalenteerde, onvermoeibare en voltijdse optimist wil in géén tijd op 

jaarbasis terug naar 80.000 pax uit de Benelux. 

“Ik ben behoorlijk in mijn nopjes”, beklemtoont de ‘directora’ van de Toeristische Dienst van de 

Dominicaanse Republiek voor de Benelux, “dat een aantal luchtvaartmaatschappijen reeds 

opnieuw op de Dominicaanse vliegen, of dat binnenkort opnieuw zullen doen. Mijn intens 

lobbywerk, de gewaardeerde medewerking van reisagenten en touroperators moet de Dom Rep 

zo rap als mogelijk opnieuw op de kaart zetten, waarbij ik voor een belangrijk deel reken op het 

legertje repeaters die tuk zijn op een comfortabele vakantie, belevenis en een feel good 

vakantie-ervaring, maar ook op reizigers die voor het eerst naar de Dom Rep trekken en straks 

tevreden terugkeren…” 

Interview 
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Je bent nu al ruim 17 jaar aan de slag als 
directeur van de Toeristische Dienst van de 
Dominicaanse Republiek voor de Benelux en je 
doet het nog dagelijks met evenveel 
enthousiasme, empathie en gedrevenheid. Wat 
is jouw geheim? 
Ik heb geen geheim, ik ben nu eenmaal een 
gelukkige vrouw, die graag in België woont en 
tuk is op de vele voordelen die een stad als 
Brussel te bieden heeft. Akkoord, de voorbije 
twee Covid-jaren, waren niet de leukste, maar 
er is licht in de tunnel. En aan het thuisfront 
staat de vaccinatieteller in de reisindustrie op 
meer dan 95 procent. De mensen die werken in 
hotels, restaurants, bars, excursiebedrijven en 
zo, zijn klaar om toeristen veilig te ontvangen en 
te begeleiden. Het eiland biedt nu eenmaal een 
enorme diversiteit aan, gaande van woestijn tot 
subtropisch regenwoud. De bergen trekken tal 
van trekkers en ecotoeristen aan. En uiteraard 
is de grote troef de kustlijn van 1.633km lang 
met 600km prachtige witte zandstranden en 
dan zeg ik nog niets over het indrukwekkend 
excursiearsenaal. De Dom Rep heeft zoveel 
meer te bieden dan veel traditionele 
bestemmingen. Een rondreis door het land is 
een absolute aanrader, inclusief een bezoek aan 
mijn geboortestad Santo Domingo, met zijn 
waardevolle geschiedenis, en aan de vele 
nationale parken. We promoten vaak 
onbekendere mogelijkheden in de natuur. Zo is 
de Dominicaanse Republiek een uitstekende 
plek voor vogelaars en om walvissen te spotten. 
Vergeet het niet: ‘La Republica Dominicana lo 
tiene todo’. De Dom Rep heeft het allemaal. 
 
Is het niet zo dat Annemie Brackx destijds een 
beetje de Dominicaanse Republiek op de kaart 
heeft gezet in ons land? 
Dat is zeker zo, je mag haar beslist de Vlaamse 
pionier in de Dom Rep noemen. Ze had er zelfs 
een optrekje. De eerste jaren konden we 
rekenen op de intense medewerking van 
airlines zoals Sobelair, Martinair en CityBird. Op 
het einde van de jaren 90 waren we wat blij per 
jaar tot 120.000 gasten uit de Benelux te mogen 
verwelkomen. In de jaren daarna is het een 
beetje op en neer gegaan, zeker in 2001 met de 
aanslag op de Twin Towers, die tevens een 
dodelijke aanslag op de long haul was. Hierbij 
mag je niet vergeten dat de wereldwijde 
concurrentie niet is verminderd de voorbije 

jaren. Het goede nieuws is dat TUIfly sedert juli 
2021 opnieuw tweemaal per week naar de Dom 
Rep vliegt. In december wordt dat viermaal en 
midden december komen daar nog twee 
vluchten per week bij van Air Belgium. Ik hoop 
dat hiermee de weg naar een nieuwe stabiele 
groei is ingeslagen. 
 
Uit welke landen zakken de meeste toeristen af 
naar de Dom Rep? 
Als ik er de cijfers van 2019 mag bijhalen, dan 
klokte het eiland af op 6 miljoen gasten. De 
toplanden zijn hier USA met 2,1 miljoen en 
Canada met 900.000 reizigers. Uit Europa zijn er 
drie landen die om en bij de 250.000 à 300.000 
toeristen per jaar stuurden, nl. Duitsland, 
Frankrijk en Rusland, die in exacte aantallen 
geregeld haasje over springen. 
 

 
 
En wat de Benelux betreft? 
In totaal was dat ongeveer 80.000 met 45.000 
Belgen, 35.000 Nederlanders en 500 
Luxemburgers. Voor 2022 hoop ik dat we deze 
cijfers opnieuw halen, al denk ik dat 65.000 
toeristen ook al een mooi resultaat zou zijn. Het 
is natuurlijk zo dat de Dom Rep een 
comfortabele vakantiebeleving inhoudt en het 
goede weer meestal op een zeer gulle manier 
een handjevol mooie troeven uitspeelt. 
 
  



De all inclusive-formule heeft de Dom Rep extra 
populair gemaakt. 
Jawel, en tal van concurrerende bestemmingen 
hebben deze formule vlug en meestal 
schaamteloos overgenomen. Het is een formule 
die de jongste jaren geperfectioneerd werd. Het 
enige nadeel is dat de hotelgasten moeilijker op 
stap gaan omdat ze in het hotel overvloedig 
kunnen eten en drinken. Nochtans zijn zij die op 
excursie gaan telkens weer zeer enthousiast 
over wat ze te zien en te beleven krijgen. 
 
Je bent ook nog twee jaar toerismedirecteur 
voor Spanje en Portugal geweest. 
Jawel en ik combineerde dat met mijn job voor 
de Benelux. Spanje en Portugal was een 
serieuze uitdaging. Het was met de Spanjaarden 
overigens niet altijd even vlot werken als met 
mensen in de Benelux. De mañana-cultuur is 
niet altijd even evident. Anderzijds zijn er heel 
veel Spaanse hotelketens aanwezig op de Dom 
Rep, wat dan weer een speciale aanpak 
vereiste. Ik beklaag me niet dat ik daar twee jaar 
aan de slag ben geweest, maar ik ben veel liever 
in Brussel met de Benelux bezig en ik ben mijn 
bazen dankbaar dat ik al zolang in Brussel het 
beste van mezelf mag geven.  
 

 
 
In 2016 werd je verkozen tot Woman of the 
Year in de TM Travel Awards.  
Jawel, maar ik was reeds een gelukkige vrouw 
en dat jaar was ik misschien nog iets gelukkiger. 
Het voordeel van deze eretitel was dat ik nog 
meer mensen leerde kennen en zij mij, zodat ik 
extra contacten kon leggen en daar waar 
mogelijk mijn lobbyactiviteiten nog meer kon 
ontplooien, zeker naar touroperators en airlines 
toe. Het feit zelf heeft mij niet veranderd want 
ik heb altijd al hemel en aarde bewogen om 
mijn eiland op het voorplan te brengen. 

Naast je drukke toeristische promotie- 
bezigheden ben je reeds 8 jaar president van 
Antor BeLux, de Association of national tourism 
offices & representatives. 
Ook hier staat lobbying centraal in deze 
vereniging met 26 leden onder het motto 
‘together we’re stronger’. Ik steek hier veel tijd 
in, maar ik hou er erg van en het lidmaatschap 
biedt veel voordelen. Zo ontmoeten we 
geregeld leidinggevende krachten en 
trendbeïnvloeders van touroperators, hotels, 
media, luchtvaart- en cruisemaatschappijen, 
reisorganisaties en agenten. We organiseren al 
vele jaren een mediaworkshop, waarop 
marktinformatie en branchtrends volop in de 
belangstelling staan. 
 

 
 
Wat zijn de sterkste troeven van de Dom Rep? 
Het eiland is grandioos, de bevolking is 
bijzonder vriendelijk en de focus op toerisme is 
heel groot. Het hotelaanbod is zeer 
gediversifieerd. De zon is steevast van de partij. 
Het eten is een hoogst interessante mix van 
verschillende keukens. De natuur is 
overweldigend, het strandaanbod is enorm en 
er zijn 16 natuurparken en dan zeg ik nog niets 
over rum en sigaren, die al evenzeer onze 
gewaardeerde gasten kunnen bekoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijfsinformatie 
 
Dominicaanse Republiek 
 
Directeur: Samanda Fersobe 
Adres: Lloyd Georgelaan 10, 1000 Brussel 
Tel.: 02/646.13.00 
E-mail: samanda@godominicanrepublic.com 
Website: www.godominicanrepublic.com en 
www.dominicananews.eu 
 

mailto:samanda@godominicanrepublic.com
http://www.godominicanrepublic.com/
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KORTE VRAGEN 
KORTE ANTWOORDEN 
 
Je mooiste reis ooit? 
Naast de Dom Rep natuurlijk, was een rondreis in Californië en in het bijzonder tussen San Francisco 
en Los Angeles, het allermooiste. 
 
Wat doe je als je 100 miljoen euro wint met de Lotto? 
Het allereerste zou het oprichten zijn in Santa Domingo van een stichting voor arme en verwaarloosde 
kinderen en met een gedeelte van wat rest zou ik de wereld afreizen. 
 
Mocht je een dier zijn? 
Een walvis natuurlijk. Het moet toch zalig zijn om tot in de diepe zeeën en oceanen te kunnen afdalen. 
Mag ik hierbij signaleren dat mijn favoriet dier mijn 10 jaar oude en blinde labrador Tony is. Ik ben gek 
op dat beest en ik ga er dolgraag mee wandelen in het Zoniënwoud. 
 
Wat maakt je gelukkig? 
Alles zo’n beetje want ik ben altijd al een gelukkige vrouw geweest. 
 
Ongelukkig? 
Discriminatie en onrespectvol gedrag. 
 
Is er iets dat je wat graag zou willen zien gebeuren in je leven? 
De Lotto winnen, maar daarover hebben we het al gehad. Ik zou echter zeer graag mogen meemaken 
dat KLM vanuit Amsterdam opnieuw op de Dom Rep vliegt en ook nog dat Air Belgium binnenkort de 
frequenties opvoert. 
 
Hobby’s? 
Rijden op rollerblades en fietsen, maar liever in de Dom Rep dan in Brussel. Voorts dansen en lekker 
eten en dit in beide landen. 
 
Je Belgisch lievelingseten? 
Wortelstoemp met varkensrib en mosselen friet natuurlijk. 
 
Favoriete film? 
The Crying Game met Forest Whitaker. 
 
Favoriet boek? 
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. 
 
Wat zou je willen veranderd zien? 
Privé: dat ik wat groter zou zijn en opnieuw 35 jaar. 
Professioneel: dat nog meer airlines vaker naar mijn thuisland zouden vliegen en er meer stabiliteit in 
de wereld in het algemeen zou mogen komen. 
 
 

 
 

 
 Yves Slabbinck 
 Yves Slabbinck en Dominican Republic Ministry of Tourism 
  



 
 
 
 
 

Zorg dragen voor je klanten 
Customer care vanuit communicatieoogpunt 

 
 
Customer care rijkt verder dan de eigenlijke service die je biedt. Want welke fantastische reizen je ook 
in de aanbieding hebt, de manier waarop klanten de directe communicatie met je reisbureau of -
organisatie ervaren, blijft misschien nog het langste hangen. De reputatie en het vertrouwen die je met 
customer care kan opbouwen is dan ook een investering die je op lange termijn vooruit kan helpen. 
 
Eerste indruk  
Zeven seconden. Zo lang duurt het maar om een eerste beeld te vormen. Een eerste indruk is cruciaal, 
die zet de toon. Maar is in zekere mate ook stuurbaar voor wie zich bewust is van de context en het 
kader waarin hij werkt. Is dit vertrouwenwekkend? Kan je het kader voor afspraken met je klanten nog 
verbeteren? Kan je eens op locatie gaan? 
 
Toch wel belangrijke vragen om even bij stil te staan. Een eerste indruk blijkt namelijk verdomd lastig 
om achteraf bij te stellen. Wat positief kan uitdraaien in een zekere gunfactor als je onmiddellijk 
vertrouwen geniet. Maar in andere zin ook storend kan zijn om een zekere terughoudendheid telkens 
het hoofd te moeten bieden.  
 
Duurzame vertrouwensband 
Al vanaf het eerste contact bij potentiële en nieuwe klanten is het uitstralen van vertrouwen en 
expertise meteen cruciaal. Dat ze werkelijk het gevoel hebben persoonlijk gehoord én geholpen werden. 
Dat ze bij de juiste specialist terechtgekomen zijn. Voor jou als reisprofessional de uitgelezen kans om 
een duurzame vertrouwensband te smeden. En van die nieuwe klant al na het eerste gesprek een loyale 
klant te maken. 
 
Leg het er uiteraard niet vingerdik op, maar wees je op het moment zelf bewust van je eerste indruk en 
'het kotje' waarin je belandt. Het kan een langetermijninvloed hebben. 
 
Een eerste indruk alleen is natuurlijk niet de heilige graal. Elk contactmoment daarna is een gelegenheid 
om je positieve eerste indruk te bevestigen. Of een herkansing voor een eerder lauwe eerste 
kennismaking. 
 
De kracht van persoonlijk contact  
Als reisadviseur is persoonlijk contact wellicht een van je belangrijkste troeven. Op afspraak werken 
blijkt voor veel reisagenten en klanten een blijvende meerwaarde. Uiteraard op voorwaarde dat je ook 
werkelijk de tijd maakt voor een ongestoord persoonlijk gesprek.   
 
Intussen mogen we terug meer uit ons kot komen, maar heb je veel klanten waarschijnlijk al lang niet 
meer in levenden lijve gezien. Zonder twijfel een goed moment om terug eens een infoavond of 
reisevent te organiseren. Gebruik de waarde van écht persoonlijk contact om de relatie met je klanten 
weer aan te halen. Het versterkt meteen ook je lokale verankering. 
 

Column 
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Betrek er ook enkele van je voornaamste leveranciers en partners bij. Bundel de krachten en expertise. 
Iedereen kan er maar wel bij varen.  
 
Digitaal verlengstuk 
Goede customer care beperkt zich trouwens niet tot louter face-to-face interactie. Het delen van 
reiservaringen op Facebook straalt bijvoorbeeld al enige oprechtheid en betrouwbaarheid uit. Ook wie 
je blog of brochure met tips, inspiratie en andere informatie leest, put echt vertrouwen uit je reisadvies. 
Een manier om je autoriteit en geloofwaardigheid als reisexpert te tonen. Ook dat is customer care. 
 
Want wanneer jij als deskundige ter zake iets adviseert of aanbeveelt, zullen klanten makkelijker volgen. 
Daarom komen ze precies ook bij jou. Omdat ze begeleid willen worden in hun keuze. Anders kunnen 
ze het even goed zelf doen. 
 
Stuur je klanten na hun reis daarom bijvoorbeeld systematisch een welkom-thuis-mailtje waarin je 
vraagt hoe hun vakantie was. Of vraag hen een review na te laten via Google of Facebook, vergeet dan 
zeker niet op die feedback te reageren. 
 
Kleine effort, grote appreciatie 
Komen dezelfde vragen vaak terug? Over coronavouchers en terugbetalingen, of groene, oranje en rode 
zones? Welke bestemmingen je kan aanbevelen, nu we nog niet overal ter wereld op vakantie kunnen? 
Naast persoonlijke toelichting, is het een goed idee om antwoorden, oplossingen en handige tips ook 
uit te schrijven. 
 
Bundel veel gestelde vragen op een FAQ-pagina op je website, of wijd een paar blogberichten aan 
bepaalde vakantietips. Deel na het gesprek met je klant de link naar de webpagina waar ze alles nog 
eens volledig in alle rust kunnen nalezen. Een kleine moeite die echt geapprecieerd wordt en een goede 
gelegenheid om klant en prospect nog eens naar je website te brengen. En bovendien een handig 
geheugensteuntje of informatiebron voor jezelf en je collega's. 
 
Door reisinfo ook digitaal raadpleegbaar te maken geef je mensen bovendien de onlinemogelijkheid om 
24/7 bij jou over de vloer te komen. En zijn ze één klik verwijderd om een afspraak te maken.  
 
 

 
 
Axel De Corte 
Koombana Bay 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Belgian Travel Academy  

Waarom als organisatie werken op 
klantentevredenheid? 

 
We laten Joost Cottyn aan het woord, een trainer-adviseur op het vlak van klantentevredenheid. 
Binnenkort verzorgt hij enkele interessante en praktische trainingen rond het belang van een goed 
doordacht plan op het vlak van klantentevredenheid. Daarbij gaat zijn aandacht ook uit naar 
klantgerichte communicatie. 
 
Werken aan klantentevredenheid is in. 
Klantentevredenheid is overal. Kijk maar even in je mailbox wanneer je een aankoop doet of een vraag 
stelt aan een mogelijke leverancier. Je wordt er bestookt met enquêtes over hoe tevreden je wel was 
met de aankoop van je product of service. De vraag is waarom zoveel bedrijven en organisaties de 
laatste tijd zoveel aandacht besteden aan het aspect klantentevredenheid. Het antwoord op die vraag 
is eenvoudig: omdat werken aan klantentevredenheid loont. 
 
In eerste instantie is het leuk voor jou en jouw medewerkers om tevreden klanten te hebben. Klanten 
zijn vriendelijker, praten meer met jou en finaal kopen ze ook meer. Ze kijken minder naar de centen, 
en zo kan je gemakkelijker zakendoen. 
 
In tweede instantie kan je je op die manier onderscheiden van de concurrentie. Laat ons duidelijk zijn: 
veel producten zijn in wezen identiek. Het is alleen in de service, in datgene wat ‘rond’ het product 
hangt, dat je het verschil kan maken. Het gaat dan vooral over de emotionele beleving die je kan 
aanbieden aan de klant.  
 
In derde instantie zorgt het dat klanten meer loyaal zijn. Wanneer klanten gewoon tevreden zijn over 
de dienstverlening, gaan ze gemakkelijk nog even over het muurtje kijken. Ze zijn snel gecharmeerd 
door de concurrentie en wanneer je geen emotionele beleving kan aanbieden, zie je ze niet meer terug. 
Het komt er dus op aan om jouw klanten ‘super tevreden’ te maken. Je moet ze m.a.w. een ervaring 
aanbieden die veel hoger of beter is dan wat ze verwachten. Pas dan zullen ze positief over jou praten 
en terugkeren bij jou. Pas dan zullen ze meer aankopen en jou aanbevelen. Dan heb je echte 
ambassadeurs van je klanten gemaakt en pas dan zal je als organisatie ook groeien. 
 
Hoe kan je werken aan klantentevredenheid? 
Om als organisatie werk te maken van klantentevredenheid is het belangrijk om de volgende 4 aspecten 
uit te werken. Deze hierbij beschreven methodologie noemen we in ons vakjargon ook wel “Customer 
Experience Management”. Heel veel literatuur kan je hierover vinden op internet, ik beperk mij in dit 
artikel tot het aanbieden van enkele praktisch toepasbare inzichten.  
Eerst en vooral is het belangrijk dat je vooraf nadenkt over de ervaring die je je klanten wil aanbieden. 
Wat zal je doen voor je klanten en wat niet? Hoever zal je gaan in de dienstverlening? Wat kunnen 

Opleiding 
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klanten van je verwachten en wat niet? Anders gezegd, vanuit je visie en missie is het belangrijk om te 
bepalen wat het ‘service concept’ is dat je jouw klanten wil aanbieden.  
 
Een concreet voorbeeld zal dit direct duidelijk maken. Als je bij het grootwarenhuis Jumbo een boeket 
bloemen koopt, dan mag je ervan uitgaan dat ze 7 dagen vers blijven. Het is duidelijk wat je kan 
verwachten en zij beloven dit ook via hun “7 zekerheden”, wat betekent dat je een nieuwe boeket 
ontvangt wanneer de bloemen blijken toch geen 7 dagen vers te blijven. 
 
Vervolgens is het belangrijk om na te denken welke service je aan welke klanten wilt aanbieden. Je moet 
dus vooraf goed nadenken wie je klanten zijn. Veel organisaties werken hiervoor met ‘personas’: een 
beschrijving van het soort van klantengroep waar je je dienstverlening op afstemt. Hierbij is het 
belangrijk om goed na te denken waar je eerst je aandacht zult op vestigen. Je kan niet alle klanten 
bedienen en ook hier is kiezen niet verliezen, maar juist winnen. Door de juiste focus te leggen en de 
juiste service voor goede klantengroep aan te bieden, ga je alleen maar meer resultaten boeken. 
 
In derde instantie is het in kaart brengen van de ‘klantenreis’ bijzonder interessant. Hierbij ga je 
nadenken over de ervaring die jouw klanten hebben over de verschillende contactmomenten die ze met 
jouw dienstverlening hebben. Hoe is het onthaal, hoe komen klanten met jouw dienstverlening in 
contact via onlinekanalen, hoe verloopt de aankoop, hoe nemen ze afscheid, … zijn maar enkele van de 
contactmomenten die je in kaart kunt brengen. Maar het is meer dan het in kaart brengen. Het is vooral 
nadenken op welke manier je ‘onvergetelijk’ voor de klant kan zijn door het aanbieden van enkele 
momenten in de klantreis die werkelijk een grote emotionele toegevoegde waarde hebben. Het is dus 
m.a.w. een verbeteringsproces op gang brengen om de klant te verrassen met positieve momenten 
(noem het gerust ‘momenten van de waarheid’). Zo geraak je top of mind en gaat de klant je ook 
aanbevelen aan vrienden of collega’s. 
 
In laatste instantie is het tevens van cruciaal belang om de processen in lijn te brengen met de 
klantenreis die je voor ogen hebt. Als de processen je klantenreis volledig ondersteunen, dan ben je 
goed bezig. Als er nog een grote ruimte zit tussen enerzijds wat je wilt betekenen voor de klant en 
anderzijds wat de klant – via de processen – dagdagelijks ervaart, dan heb je duidelijk nog werk aan de 
winkel. Dan moet je even je processen onder handen nemen en zien wat beter moet. 
 
Gemakkelijk? Of net niet? 
Als je bovenstaande leest, denk je wellicht dat het onbegonnen werk is om aan de slag te gaan. Het 
goede nieuws is dat je met kleine stappen reeds een groot verschil voor de klant kunt maken. Er is hierbij 
één gouden regel: luister naar je klanten, kijk wat ze doen en leer uit deze inzichten. Sta nooit stil bij wat 
je vandaag al doet en denk nooit dat je er bent. Werken aan klantentevredenheid is een ‘never ending 
proces’. Het is iedere dag opnieuw jezelf in vraag stellen en kijken hoe je de klantenervaring nog beter 
kunt maken. Het goede nieuws (opnieuw ☺) is dat klanten die het goed met je menen, je ook zullen 
helpen in dat proces. Zie een klant dan ook als een opportuniteit om bij te leren en steeds maar beter 
te doen. Alleen zo ga je beter doen dan de concurrentie en jouw toekomst veiligstellen. 
Ik wens het je in ieder geval van harte toe. 
 

 Joost Cottyn, expert klantgerichtheid 
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“Tijd, eenvoud en schoonheid, dat zijn de drie 
pijlers aan boord van een vrachtschip” 

 

 
 

Joris Van Bree  
zaakvoerder CptnZeppos 

 

“Ik ben pas sinds gisteravond terug van Kreta. De zon, lekker eten en vriendelijke mensen, daarvoor is 

Kreta echt wel een goed idee. Ik blijf dus nog even in vakantiemodus.”, zo vat Joris Van Bree aan, bezieler 

van CptnZeppos. Een uniek reisbureau, dat op z’n minst, want wie er met CptnZeppos op uit trekt, hoeft 

geen overvloed aan entertainment of cultuur te verwachten. Wel zeeën van tijd aan boord van een 

vrachtschip.” 

 

De Red Star Line achterna naar New York 
“De fascinatie voor de zee en schepen is er al sinds mijn jeugd. Als kind ging ik heel vaak met mijn ouders 
naar Nieuwpoort en eens ik wat groter werd, ging het richting Spanje of Zuid-Frankrijk, waar de zee ook 
nooit veraf was. De zee is weldadig voor geest en lichaam, daar ben ik zeker van.  Ik woon al lange tijd 
in Antwerpen en fiets regelmatig langs de haven om tot rust te komen, waar ik telkens al die 
indrukwekkende schepen langs de kade zie liggen. Ooit al eens voor een vrachtschip gestaan? Een 
mastodont die boven alles en iedereen uittorent. Een vrachtschip is simpelweg niet op mensenmaat 
gemaakt en net dat maakt het zo boeiend.”, vertelt Joris enthousiast. 

 

In de kijker 



“Hoewel ik dus altijd wel al geboeid ben 
geweest door de zee en schepen, is het lang bij 
een fascinatie alleen gebleven.  Ik heb vijf jaar 
gestudeerd aan de kunstacademie en behaalde 
het diploma van meester in de monumentale 
kunsten. Daarna belandde ik, nog via een 
sollicitatie in de krant want zo ging dat in de tijd 
dat de dieren nog spraken, in de grafische 
sector”, lacht hij hartelijk.  
 
“De eerste twintig jaar van mijn carrière heb ik 
zo in een drukkerij gewerkt. Tot ik stilaan het 
gevoel kreeg dat het tijd was voor iets anders. 
Op dat moment heeft één welbepaalde 
herinnering tijdens één van de fietstochtjes 
door de Antwerpse haven een beslissende 
invloed gehad: ik baande me een weg doorheen 
de haven toen een Filipino vanop een 
vrachtschip naar mij salueerde.  Ik vroeg me 
meteen af hoe het leven er aan boord zou 
uitzien en zo’n vrachtschip leek me de ideale 
setting om na te denken over waar ik nog heen 
wou met de tijd die me hier gegeven is. 
 

 
 
Na enig opzoekingswerk boekte ik zo mijn 
eerste reis vanuit Antwerpen richting New York. 
Die reis was in grote mate geïnspireerd door 
een bezoek aan het Red Star Line museum, 
waar het verhaal wordt verteld van zo’n 
2.000.000 mensen die vanuit gans Europa naar 
Antwerpen kwamen om in Noord-Amerika een 
betere toekomst te zoeken. De eerste reis aan 
boord van een vrachtschip vond ik zo 
overweldigend dat ik in het midden van de 
Atlantische oceaan besloot dat dit was wat ik bij 
terugkomst wou gaan doen: mensen dezelfde 
fantastische ervaring aanbieden. 
 

Het is voor mij de start van alles geweest en ik 
ben nog altijd even onder de indruk als toen: 
varen langs de Amerikaanse kusten tot je de 
skyline van Manhattan ziet verschijnen en het 
vrijheidsbeeld ziet opdoemen terwijl je onder 
de brug staat van een vrachtschip. Het 
orgelpunt van een onvergetelijke trip.  Bij 
terugkomst ben ik als een gek beginnen 
onderzoeken wat de mogelijkheden waren en in 
april 2019 zag CptnZeppos vervolgens het 
levenslicht, vrij snel dus na de reis in augustus 
2018.”, gaat het gedreven verder.  
 
“Gek of gedreven, het is een dunne lijn” 
“Startende ondernemers in de reissector 
kunnen normaal gezien vrij eenvoudig in een 
bepaald segment van de bestaande markt 
worden ingedeeld, maar dat was met 
CptnZeppos wel anders. Vrachtschepen 
aanbieden, daar had men simpelweg nog nooit 
van gehoord! 
 
Het eerste kennismakingsgesprek bij VVR was 
dan ook vrij tekenend voor wat me nog te 
wachten stond. Die eerste conversatie is vrij 
eenvoudig samen te vatten: ‘heeft u ervaring 
met het aanbieden van reizen?’ en ‘heeft u 
ervaring in de maritieme sector?’ Op beide 
vragen was het antwoord negatief, dus je kunt 
je voorstellen wat voor uitdaging het geweest 
is. Maanden heeft het me gekost om me de 
havenwereld eigen te maken en om een 
netwerk op te bouwen. Uiteindelijk is het toch 
gelukt, geen idee of dat door mijn 
enthousiasme kwam of een andere reden. Als ik 
er vandaag op terugkijk, was ik toch ook wel een 
beetje naïef. Nu goed, misschien moet je 
hiervoor wel een beetje gek zijn”, lacht hij. 
 
“Aangezien het geen alledaags concept is, 
komen er wanneer mensen voor het eerst over 
CptnZeppos horen, vaak heel veel vragen. Je 
kunt ze zo gek niet bedenken of ze zijn wel al 
gesteld: ‘hoe is het weer op de Atlantische 
oceaan?’ of ‘slapen wij dan in containers?’.  Het 
is zo’n niche van een niche en zo uniek dat ik 
met de hand op het hart kan zeggen dat wie 
springt en durft meereizen, een reis beleeft 
waar hij/zij op zijn sterfbed nog glimlachend aan 
zal terugdenken. Je keert als een ander mens 
terug.” 
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De juiste passagiers dragen bij tot het geluk van 
de bemanning 
“De grootste uitdaging zit voor ons in het 
plaatsen van de juiste passagiers aan boord van 
het juiste schip: het is immers ook voor ons van 
groot belang dat de juiste passagiers aan boord 
gaan en wij hen voldoende informeren. Doen 
we dat niet, is het noch voor de mensen die 
meereizen noch voor de bemanning een 
aangename ervaring. Passagiers zijn te gast op 
de plaats waar de bemanning niet alleen werkt, 
maar ook zijn thuis heeft. CptnZeppos is een 
tussenschakel tussen de rederijen en 
passagiers: leegstaande kajuiten, variërend van 
zeer basic kajuiten tot de eigenaarskajuit, 
worden aangeboden aan passagiers. Ook heel 
exclusieve reizen zijn dus mogelijk: een reis 
door het Panamakanaal en het Suezkanaal 
bijvoorbeeld, dat is een reis van zo’n 80 dagen 
of een reis van Nederland door de Noorse 
fjorden waar maar plaats is voor één passagier.  
 

“Een vrachtschip wacht 
nooit: passagiers moeten 

zich aanpassen aan de regels 
van het vrachtverkeer.” 

 
Er mogen sowieso maximaal 12 passagiers op 
een schip meereizen, je blijft dus altijd ver weg 
het massatoerisme. De kracht van dit soort 
reizen zit vooral in de beleving van het 
samenleven en in gesprek gaan met 
bemanning, kapitein of andere passagiers. De 
bemanning krijgt normaal nooit vragen over 
hun dagelijkse routine en leeft een vrij 
monotoon leven, dus meestal zijn zij zeer blij 
dat er passagiers aan boord zijn die interesse in 
hen tonen. Passagiers stellen enorm veel 
vragen en zijn veelal onder de indruk van de 
omgeving waarin de bemanning hun werk doet. 
Passagiers op een schip toelaten, is volgens mij 
dan ook een belangrijk onderdeel om de 
bemanning gelukkig te houden.” 
 
De opkomst van de ecologie en het 
klimaatbewustzijn 
“Routes bieden we intussen wereldwijd aan, 
dankzij de ruime aanwezigheid van de havens in 
de buurt: Antwerpen, Gent, Zeebrugge, 

Oostende, Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, 
maar je kunt bij ons evengoed van New York 
naar Antwerpen varen of vanuit China of 
Australië.  De mogelijkheden volgen de 
handelsroutes: er is dus veel mogelijk.  De 
eerste maanden was ons publiek vooral 
Nederlandstalig, maar sinds het laatste jaar 
krijgen we ook wereldwijde aanvragen.  Ook 
Anuna De Wever heeft ons zo’n anderhalf jaar 
geleden gecontacteerd toen ze voor een 
klimaattop van Brazilië terug naar Madrid wou 
reizen en daarvoor niet het vliegtuig wou 
nemen. 
 
Een aantal mensen die bij ons terecht komen, 
durven of willen, vanuit ecologische of andere 
motieven, niet meer vliegen. Ik denk absoluut 
dat de recente weersomstandigheden en de 
coronacrisis voor een groter klimaatbewustzijn 
hebben gezorgd. Let op, een vrachtschip is op 
zich vervuilend, maar onze maatschappij wordt 
in zo’n grote mate bevoorraad door 
vrachtschepen dat het vrachtverkeer op dit 
moment integraal deel uitmaakt van ons leven. 
Je kunt de kajuiten aan boord dus maar beter 
ten volle benutten. Je lift als het ware mee. 
 
Het grote verschil tussen vrachtschepen en 
luxecruises zit ‘m volgens mij in het feit dat die 
laatste vooral focussen op hun passagiers, 
terwijl vrachtschepen voor de volle 100% 
gefocust zijn op hun vracht. Zijn er onvoldoende 
passagiers op een cruiseschip, dan zal er 
gekeken worden om eventueel de 
vertrekdatum aan te passen. Bij een vrachtschip 
moet de passagier zich aanpassen aan het 
vrachtverkeer: afhankelijk van de laad- en 
lostijden, wordt de vertrekdatum aangepast en 
moet de passagier flexibel zijn.  
 
De kracht van het onbereikbaar onderweg zijn 
“Het onderweg zijn, is essentieel aan deze vorm 
van reizen. Het is geen snel transportmiddel van 
A naar B. Ben je daarnaar op zoek, dan neem je 
beter een vliegtuig. Tijd staat centraal bij ons, 
meer zelfs: er komen zeeën van tijd vrij om na 
te denken en tot rust te komen. Je krijgt er aan 
boord bovendien een gehele detox bovenop. Er 
is geen entertainment voorzien en er is geen 
wifi-verbinding: smartphones zijn dus enkel 
nuttig om foto’s te maken. Het ideale alibi dus 
om te zeggen ‘trek gewoon veertien dagen uw 



plan, ik ben er niet, alleen voor mezelf.’ Een 
gezond escapisme zeg maar. Alle gebruikelijke 
toxische prikkels vallen op zee weg, met als 
gevolg dat veel passagiers de eerste dagen ook 
denken dat ze ziek zijn omdat hun geest en 
lichaam zo tot rust komen en ze dat niet meer 
gewoon zijn. 
 
Alle verslavingen die mensen aan land worden 
aangeboden: alcohol, smartphones, drugs… 
vallen op zee weg. Na zes à zeven dagen staat 
de spiegel dus vaak wel heel dichtbij, wat erg 
moeilijk en uitdagend kan zijn, maar beter dat 
dan blijven ronddwalen in een doodlopende 
straat, denk ik. 
 
Ik ben zelf het resultaat van het reizen met een 
vrachtschip. Mijn leven lijkt in niets meer op dat 
van toen ik vertrok naar New York. Ik heb een 
rotsvast geloof in de kracht van tijd, 
schoonheid, en eenvoud en dat is niet alleen 
wie ik ben, maar ook wat ik aanbied: een pure 
ervaring waar je tijd krijgt voor jezelf en 
opnieuw connecteert met de natuur.”  
 

“Na zes à zeven dagen aan 
boord van een vrachtschip, 
staat de spiegel vaak heel 

dichtbij.” 
 
Sympathie is een goede basis om mensen echt 
te ontmoeten 
“Door deze job heb ik al heel veel verschillende 
mensen mogen ontmoeten: van een dame die 
net haar grootvader was verloren, een oud-
zeeman, die vergezeld door diens 
zeemansboekje een reis ondernam, tot een 
psychiater die de helende kracht van de zee 
bevestigde of Ward Hulsemans, die ik vandaag 
een goede vriend mag noemen. Voor die 
bijzondere ontmoetingen doe ik uiteindelijk wat 
ik vandaag doe.  
 

Wij zijn een atypisch reisbureau, maar dat zijn 
ook onze passagiers. Als die passagiers op hun 
beurt begrepen worden door toekomstige 
passagiers, dan maakt dat ook hen gelukkig zo 
durf ik te hopen. Onze passagiers lijken ook vaak 
op elkaar: ze zijn vaak introvert, op zoek naar 
rust en stilte. Bestaande passagiers op 
infosessies in gesprek zien gaan met mogelijk 
geïnteresseerden, daar word ik oprecht 
gelukkig van. Mijn grootste droom is dan ook 
het opbouwen van CptnZeppos gemeenschap, 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen kunnen delen. 
 
Waar onze naam vandaan komt? Inderdaad van 
de iconische jeugdfiguur kapitein Zeppos: een 
mysterieus figuur die zeer respectabel is. De 
afleveringen zijn vandaag van een traagheid die 
nog amper te bevatten is. Allemaal waarden die 
ik met CptnZeppos wil uitdragen. Daarnaast is 
het ook de ideale gespreksstarter. Ik draag 
meestal een pet met de naam op, dus ik word 
regelmatig aangesproken. Op de trein 
bijvoorbeeld: ‘iersi, kapitein Zeppos! Wat een 
eer om u te mogen vervoeren.’, lacht Joris. De 
naam tovert sympathie tevoorschijn. Een goede 
basis om mensen echt te ontmoeten”, zo sluit 
hij af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eline Van Wynsberghe 
 CptnZeppos 
 

Bedrijfsinformatie 

Opgericht: april 2019 
Aantal kantoren: 1 
Lid van: VVR 

Aantal medewerk(st)ers: 1 zaakvoerder, wel 
een aantal freelancers. 

 

Telefoon: +32 478 57 21 74 

E-mail: info@cptnzeppos.com  

Website: https://cptnzeppos.com  

mailto:info@cptnzeppos.com
https://cptnzeppos.com/
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KORTE VRAGEN 
KORTE ANTWOORDEN 
 

Reizen die nog op je verlanglijstje staan? 
“De reis van Nederland naar de Noorse Fjorden als enige passagier staat nog op de absolute to do-lijst. 
Ook de reis door het Panamakanaal en het Suezkanaal wil ik graag nog doen. “ 
 

Is dit een job die je voor de rest van je leven wil doen? 
“Ik probeer niet afhankelijk te zijn van materiële dingen of status: “kijk mij, ik ben de eigenaar van 
CptnZeppos”. Ik ben de optelsom van de ervaringen die ik in mijn leven heb opgedaan en dat kan 
niemand mij, wat er ook gebeurt, afnemen. De komst van de coronacrisis en bijhorende wake-up call 
was een verlossing: ik doe vandaag alles wat ik kan, maar als ik er alles aan heb gedaan en het lukt niet, 
dan zal het zo moeten zijn en dan ga ik wel op zoek naar iets anders. “ 
 

Wat is de eerstvolgende reis die je absoluut zou willen maken? 
“Antwerpen - Finland- Antwerpen omdat die het meeste wordt geboekt aangezien die heel toegankelijk 
is en een aantal belangrijke voordelen heeft voor wie voor het eerst aan boord gaat van een 
vrachtschip.”  
 

Welke interessante boeken heb je onlangs gelezen of welke podcasts kan je aanraden? 
“Jean-Paul Kauffmann, “Kerguele”, Sylvain Tesson, “Zes maanden in de Siberische wouden”, Yoko 
Ogawa, “De huishoudster en de professor” en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.” 
 

Wat gaat er altijd mee in je koffer? 
“Boeken, sowieso. Desnoods zonder kleren, maar boeken moeten mee. Het proces van een A4’tje naar 
een boek is fantastisch. Ik ben niet voor niets twintig jaar aan de slag geweest in een drukkerij.” 
 

Wat doe je zelf voor het behoud van het milieu? 
“Ik reis sinds 2020 amper met de wagen, maar gebruik fiets en openbaar vervoer. Ik heb ook bewust 
gekozen om naar een studio te verhuizen en dus kleiner te gaan wonen om meer tijd te hebben. Ik koop 
ook geen vlees meer. Ik ben er niet extreem in, maar als ik zelf de keuze heb dan mijd ik vlees.” 
 

Gekste reisanekdote? 
“Op weg naar New York was er een Engelsman die uiteindelijk drie keer dolfijnen heeft gezien. Ikzelf 
heb die toen twee keer gezien: de eerste keer was ik te laat, en de laatste keer heb ik ze kunnen filmen. 
Onze Amerikaanse medepassagier was de eerste twee keer te laat en de derde keer ging hij snel even 
naar boven om iets te halen in zijn kajuit. Ondertussen kwamen die dolfijnen voor de derde keer voorbij. 
Gelukkig kon ik de dolfijnen filmen of hij had me nooit geloofd. Een memorabel moment.”  
 

 
 



 

 
 
 
 

Ward Hulselmans:“Een reis met een vrachtschip 
geeft je iets unieks cadeau: een lege dag en de vrije 

keuze wat je er mee doet.” 

 

 
 

“Ik ben eigenlijk altijd al een schrijver geweest. Eerst als stads- en gerechtsjournalist voor de Gazet van 

Antwerpen en daarna als scenarist. Schrijven is voor mij even essentieel als ademen. Ik heb het altijd 

gedaan en zal het waarschijnlijk altijd blijven doen.” Aan het woord is Ward Hulselmans, schrijver dus. 

Onder het grote publiek bekend als scenarist van een aantal goed bekeken series op zondagavond zoals 

‘Heterdaad’, ‘Witse’ of ‘Salamander’.  

 

In het voorjaar van 2019, liet Ward de televisiewereld voor wat ze was en ging op zoek naar andere 

wegen om in te slaan. “Wat ik precies wou doen, was me toen nog niet duidelijk, maar net op dat moment 

maakte ik kennis met Joris Van Bree, die me de gelegenheid bood om mee te varen met een vrachtschip. 

Het idee om in te schepen op een vrachtschip was iets waar ik stiekem, net zoals zovelen, al van kinds af 

van droomde. Het mysterie van de zee heeft me immers altijd al gefascineerd. Sindsdien scheep ik met 

plezier regelmatig in.” All a board dus, voor een gesprek met de zee als levensader. 

BV’s & hun reisperikelen 
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Water als ultieme ontspanning 
“Het beroep van schrijver is an sich eigenlijk een 
heel eenzaam bestaan, dus gedurende mijn 
professionele carrière heb ik niet veel gereisd. 
Een schrijver zit nu eenmaal eenvoudigweg in 
een kamer, vult zijn dagen met verslagen 
pennen en komt er alleen uit om zich te 
informeren. Als journalist heb ik, tijdens die 
research voor artikelen, dan weer wel heel wat 
gedaan en gezien, maar als scenarist was dat 
veel minder het geval.  
 
Daarnaast reis ik in mijn vrije tijd ook niet echt 
op de traditionele manier van vliegtuig en hotel. 
Ik heb zo’n twintig jaar geleden een eigen boot 
gekocht, die ligt nu op de Maas tegenaan de 
Franse grens: klaar om er op tijd en stond nog 
eens mee uit te varen. Echt reizen met het 
vliegtuig heb ik sinds die aankoop niet meer 
gedaan. Rondvaren en wat schrijven, dat is de 
ideale vorm van reizen voor mij. 
 
Water en de aanwezigheid ervan heeft altijd 
een rustgevend effect op mij gehad. Bij veel 
mensen is dat trouwens het geval, alleen is er 
niet altijd de ruimte om dat te beseffen. De zee 
kennen we meestal wel van de uitstapjes die we 
regelmatig maken naar De Haan of 
Oostduinkerke, maar op het water zijn en echt 
op het water leven, is nog iets geheel anders en 
is een ervaring die ik iedereen kan aanbevelen.” 
 

“Het rustgevende effect van 

water, wat varen en schrijven, 
dat is reizen voor mij.” 

 
Het avontuur van introspectie en een lege dag 
“Die eerste reis met een vrachtschip, vanuit 
Antwerpen naar Dublin en Cork en terug, gaf 
me de mogelijkheid om uit mijn dagelijkse tred 
te treden en het één en ander opnieuw scherp 
te stellen. Die reis heeft me gesterkt in de 
overtuiging dat de keuze die ik gemaakt had om 
uit de televisiewereld te stappen de juiste was.  
 
Reizen met een vrachtschip als enige passagier 
tussen de bemanning en matrozen is voor mij 
geen ‘vakantie’, maar het geeft je wel de 
mogelijkheid om na te denken, bij te sturen en 
heel veel bij te leren over jezelf. Er is geen 

entertainment of geen zaken die moeten. Elke 
morgen is er simpelweg een lege dag die je 
geheel volgens je eigen wensen kan invullen.  
Een dag aan land wordt normaliter voor een 
groot deel bepaald door de mensen rondom 
ons. Op een vrachtschip is een dag helemaal van 
jou en je deelt die enkel met de zee, de lucht en 
de bemanning.  
 
Het absolute niets dus, en net daarin schuilt het 
grootste avontuur. Vandaag zijn we allemaal zo 
gewend en (ver)wend als het op reizen 
aankomt. We zijn zo’n grote mate van comfort 
en entertainment gewend op reis dat, pas als 
dat allemaal wegvalt, de echte uitdaging komt: 
introspectie, volgens mij een groter avontuur 
dan bungeejumpen in Zuid-Afrika.”  
 

 
 
Als passagier ben je een toeschouwer in een 
andere wereld 
“Aan boord stap je als het ware een andere 
wereld binnen: je leeft en woont samen met 
mensen die je niet kent en maakt kennis met 
matrozen die jaren en jaren van hun leven aan 
boord van zo’n vrachtschip doorbrengen. Alles 
wordt opnieuw tot zijn essentie herleid en dan 
pas zie je in hoe eenvoudig je eigenlijk kunt 
leven. Een dergelijke confrontatie is een echte 
ontdekkingstocht: een groot woord, maar het 
dekt wel perfect de lading. 
 
Meewerken met de bemanning zit er niet in 
want het werk dat de matrozen doen, is van een 
zo’n groot belang voor de veiligheid dat niet 
eender wie daar even bij kan helpen. Kabels 
leggen tussen smalle gangen terwijl duizenden 
containers boven je uit torenen, de 
temperatuur voor de levensmiddelen op peil 
houden,…  Soms echt wel gevaarlijk werk, maar 



wel met een geruststellende routine. Er wordt 
acht uur gewerkt en daarna is er acht uur vrije 
tijd, altijd. 
 
Er ligt dus altijd wel iemand te slapen, dus 
uitgelaten is de sfeer er bijna nooit aangezien 
de kajuit van de passagier zich tussen de 
kajuiten van de matrozen en officieren bevindt. 
Er heerst aan boord dan ook altijd een groot 
respect voor elkaar: iedereen eet en praat in 
stilte gedurende de hele reis.  
 
Ter ere van een nieuwe kapitein of een nieuwe 
officierenbemanning heb ik wel al eens 
meegemaakt dat er ’s avonds op het dek een 
barbecue wordt georganiseerd te midden van 
de oceaan, een unieke ervaring, maar ook dan 
ligt iedereen om 21 u in zijn bed.” 
 
“In vergelijking met de natuur is de mens maar 
heel klein” 
“Aan boord heb ik nog nooit echt schrik had, 
maar het kan soms wel spannend worden. Ik 
heb zo ooit eens op een schip gezeten in de golf 
van Biskaje waar de zee ongelofelijk onrustig 
was en het schip onwaarschijnlijke hellingen 
maakte. Ik dacht toen echt dat de containers 
van het schip zouden rollen en allemaal in de 
zee zouden verdwijnen. In mijn kajuit vloog alles 
uit de kasten en lag ik de hele nacht in mijn bed 
heen en weer te rollen. Pas dan besef je dat een 
schip van 300 m, wat voor ons behoorlijk 
impressionant is, voor de natuur eigenlijk niets 
betekent. Zo’n schip staat voor ons garant voor 
veiligheid, maar eenmaal op zee is dat eigenlijk 
een lachertje.  
 

“Hier wordt een dag voor een 
groot deel bepaald door de 
mensen rondom ons. Aan boord 
is de dag nog helemaal van jou. 
Je deelt de dag enkel met de zee, 
de lucht en de bemanning.” 

 
Ik wacht nu al zo’n twee jaar om de reis over het 
Panamakanaal te doen want ook het 
passagiersvervoer op de vrachtschepen heeft 
de hele coronacrisis natuurlijk stilgelegen. Sinds 
maart 2020 kregen passagiers geen toegang 

meer tot de vrachtschepen. Stilletjes aan begint 
het nu weer op te starten, maar gedurende de 
hele crisis zijn er verschillende bemanningen 
geweest die maandenlang niet meer van boord 
mochten of konden: hun thuis aan wal leek een 
verafgelegen fata morgana. Een hel voor velen 
onder hen aangezien zij vaak een heel sterke 
band hebben met hun familie. Heel wat sterker 
dan de banden die wij soms onderhouden met 
familie.  Een stil drama dat hier nooit de kranten 
heeft gehaald.  
 

 
 
Echt reizen naar pakweg een ander continent, 
ongeacht of dat nu per vliegtuig of per 
vrachtschip gebeurt, en een diepe ervaring 
beleven, verandert je als mens. Als je dan 
opnieuw in de dagelijkse ratrace terecht komt 
en geconfronteerd wordt met de basis van onze 
beschaving, kan dat soms wel eens 
moeilijkheden opleveren, maar reizen en de 
wake-up call die erbij hoort vind ik enkel maar 
positief. Een beetje minder kan soms ook wel. 
Het moeilijkste zit ‘m natuurlijk in het feit om je 
daar bewust van te blijven.”, zo sluit Ward af.  
 

 
 

 Eline Van Wynsberghe 
 Ward Hulselmans  
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Hoe als reisonderneming jouw online content 
optimaal gebruiken 

 
 
Het continu creëren van hoogwaardige online content is een tijdrovende taak, vooral voor kleine 
reisondernemingen. Ontdek hoe hergebruiken van inhoud helpt om de impact van alles wat je maakt te 
maximaliseren. 
 
Als het gaat om marketing in de reisindustrie, is inhoud alles. 
 
Van vermakelijke reisvlogs gemaakt door influencers tot blogposts die uniek inzicht in bestemmingen 
delen, het hebben van een geweldige contentstrategie is de beste manier om herinnerd te worden door 
potentiële klanten en een sterke reputatie op te bouwen in jouw branche. 
 
Dit is niet alleen een van de beste manieren om uw bedrijfsaanbod onder de aandacht te brengen, maar 
het helpt u ook om uw merkwaarden duidelijk te demonstreren en een imago te cultiveren dat uw 
doelgroep zal aanspreken. 
 
Maar het continu creëren en distribueren van hoogwaardige inhoud kan een tijdrovende taak zijn, 
vooral als uw reisbedrijf maar klein is. 
 
Wanneer je een idee vindt dat werkt of een aanpak die echt resoneert met je publiek, wil je de impact 
maximaliseren zonder er al te veel tijd aan te besteden. 
 
De oplossing hiervoor is content repurposing (vrij vertaald: inhoudsherbestemming). 
 
In deze gids leert u alles wat u moet weten over het hergebruiken van inhoud voor reismerken. 
 

Wat is content repurposing? 
Herbestemming van inhoud is een methode om bestaande stukken inhoud bij te werken, te bewerken 
of aan te passen om iets nieuws te creëren, vaak in een ander formaat of voor een ander kanaal. 
 
Het creëert een nieuw stuk inhoud dat onafhankelijk waardevol en relevant is, tijd en middelen bespaart 
en merken helpt om op de meest efficiënte manier een gestage stroom van inhoud te produceren. 
 
Een voorbeeld van herbestemming van inhoud kan zijn het nemen van een langwerpig stuk bloginhoud 
die u over een bepaalde bestemming hebt geschreven en het maken van een reeks posts op sociale 
media die zijn geïnspireerd op elk van de belangrijkste punten of aanbevelingen die in dit artikel worden 
vermeld. 
 
U kunt de tekst ook bewerken om te gebruiken als onderdeel van e-mailmarketinginhoud of als bijschrift 
voor afbeeldingen die op verschillende platforms worden gedeeld. 
 

Dossier  



Als reisorganisatie is content een van de belangrijkste manieren waarop u uw klantenbestand wilt laten 
groeien, potentiële klanten wilt inspireren om voor uw diensten of producten te betalen en een 
herkenbaar merkimago op te bouwen waarmee u een voorsprong op uw concurrenten hebt. 
 
Door content opnieuw te gebruiken, kun je de impact van alles wat je maakt maximaliseren, wat zorgt 
voor een groter bereik en een efficiëntere marketingstrategie. 
 

 
Foto door JESHOOTS.com via Pexels 

 

Wat zijn de voordelen van het hergebruiken van inhoud? 
Het grootste voordeel van het hergebruiken van inhoud is dat het een enorme tijdsbesparing oplevert. 
 
Verminder de middelen die nodig zijn voor het maken van inhoud 
Als je een inhoudsschema hebt dat meerdere blogposts per week, posts op sociale media per dag, een 
regelmatige e-mailnieuwsbrief en video-updates voor verschillende kanalen vereist, heb je een enorme 
hoeveelheid middelen nodig om hieraan te voldoen. 
 
In plaats van elke keer dat u iets wilt delen met uw publiek met geheel nieuwe ideeën te komen, kunt u 
bestaande inhoud hergebruiken en deze delen op de platforms van uw reismerk of in verschillende 
marketingcampagnes. 
 
Maximaliseer de waarde van uw inhoud 
Ten tweede is het herbestemmen van inhoud een geweldige manier om de impact van eerdere stukken 
inhoud die heel goed hebben gepresteerd te maximaliseren. 
 
Misschien een video met een van de reiservaringen die je aanbiedt en die door een groot aantal mensen 
is gedeeld, of je hebt veel tijd besteed aan een e-boek vol met uniek advies voor het bezoeken van een 
bepaalde bestemming. 
 
Door de belangrijkste ideeën uit deze stukken te nemen en vervolgens van formaat te veranderen, kunt 
u profiteren van uw succes en ervoor zorgen dat er niets wordt verspild. 
 
Omgekeerd, als een stuk om de een of andere reden niet goed presteert, kan het opnieuw gebruiken 
van inhoud een geweldige techniek zijn om het nog een kans op succes te geven. 
 
We hebben allemaal berichten op sociale media gehad die het slachtoffer zijn geworden van het 
algoritme, of bloginhoud die gewoon niet op het juiste moment is gedeeld. U kunt deze tegenslagen 
verhelpen door de inhoud opnieuw te gebruiken en opnieuw te delen. 
 
Veel reismerken maken content die zich op verschillende segmenten van hun doelgroep richt om op te 
vallen en leads te genereren. 
 

https://www.pexels.com/nl-nl/@jeshoots-com-147458?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/persoon-met-pen-en-notitieblok-530024/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


 

25 

Specifieke doelgroepsegmenten beter bedienen 
Het herbestemmen van inhoud kan een uitstekende manier zijn om een bestaand stuk te nemen en het 
voor een nieuw publiek te bewerken, waardoor de impact van de inhoud wordt vergroot en u meer 
materiaal krijgt om mee te werken. 
 
Het bewerken van inhoud in verschillende formaten betekent ook dat je het op verschillende kanalen 
kunt delen en je kunt richten op de verschillende delen van je publiek die verschillende platforms 
gebruiken. 
 
Verschillende intenties targeten tijdens het zoeken 
Ten slotte kan het herbestemmen van inhoud een echt effectief onderdeel zijn van een SEO-
marketingstrategie. 
 
Als er een specifieke zoekwoordgroep is waarvoor u uw reismerk probeert te rangschikken, zal het 
benaderen van een onderwerp in meerdere indelingen of met verschillende stukjes gerecyclede inhoud 
uw kansen om goed te presteren voor die zoekterm maximaliseren en meer verkeer naar uw website 
genereren. 
 

 
Foto door Anthony Shkraba via Pexels 

 

Evergreen-inhoud: de sleutel tot succesvolle herbestemming 
Voordat we ingaan op het delen van tal van bruikbare manieren waarop u de inhoud die uw reismerk 
heeft gemaakt opnieuw kunt gebruiken, is het belangrijk om een essentieel onderdeel te begrijpen van 
het maken van inhoud die kan worden hergebruikt en gerecycled. 
 
Als u het meeste uit uw reisinhoud wilt halen, moet deze evergreen zijn. Evergreen-inhoud is een term 
die wordt gebruikt om inhoud te beschrijven die relevant is, ongeacht wanneer u deze gebruikt. 
 
Het is meestal gericht op het delen van advies, het doen van aanbevelingen of het uitleggen van 
concepten en ideeën, in tegenstelling tot inhoud die reageert op een actuele gebeurtenis, aansluit bij 
een voorbijgaande trend of een ervaring beschrijft die voor een beperkte tijd wordt aangeboden. 
 
Het merendeel van de inhoud die uw reismerk produceert, moet evergreen zijn als u een succesvolle 
strategie voor het herbestemmen van inhoud wilt ontwikkelen. 
 
Dit zorgt ervoor dat u inhoud blijft genereren die relevant en waardevol is voor uw publiek, ongeacht 
hoeveel later vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum u deze recyclet. 
 
Niet alles wat u plaatst of deelt, hoeft evergreen te zijn. In sommige gevallen haalt u de meeste 
betrokkenheid uit inhoud die reageert, uitlegt of inspeelt op iets dat op dit moment gebeurt. 
 
Het merendeel van de inhoud die u deelt, moet echter duurzaam zijn en lang houdbaar zijn. 

https://www.pexels.com/nl-nl/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/handgeschreven-vrouw-kunst-creatief-4348401/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


 
Dit maakt het niet alleen gemakkelijker als het gaat om het hergebruiken van uw inhoud, maar het 
betekent ook dat potentiële klanten eerder geneigd zullen zijn om oudere inhoud te gebruiken en de 
impact ervan te blijven vergroten. 
 
 

Inhoud online hergebruiken: 8 strategieën voor reismerken 
Nu we de basisprincipes van herbestemming van inhoud hebben behandeld, waarom het belangrijk is 
en het belang van evergreen inhoud, zijn hier acht van de beste manieren waarop reismerken hun 
inhoud opnieuw kunnen gebruiken. 
 
1. Geef bestaande inhoud een opfrisbeurt 
Als je op zoek bent naar een relatief snelle manier om content nieuw leven in te blazen, dan is het zeker 
de moeite waard om stukken te identificeren die niet bijzonder goed hebben gepresteerd en te 
beslissen of ze verbeterd kunnen worden. 
 
Deze aanpak werkt het beste met blogberichten. Het kan ook erg handig zijn als uw reismerk 
downloadbare inhoud aanbiedt, zoals gidsen, veel gestelde vragen en eerdere klantervaringen. 
 
Als een bericht eerder behoorlijk veel belangstelling kreeg, maar de betrokkenheid nu is afgenomen, is 
het bijwerken ervan een eenvoudige manier om de interesse te hernieuwen en ervoor te zorgen dat 
alles op de blog van uw merk waardevol blijft. 
 

 
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay  

 
Dit kan zo simpel zijn als het bijwerken van de titel, een nieuwe invalshoek nemen of een ander segment 
van uw doelgroep targeten om te zien of de betrokkenheid verbetert. 
 
Als u inhoud heeft die aanbevelingen doet, zoals de beste hotels, restaurants of toeristische attracties 
op een locatie, kunt u deze inhoud regelmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat deze nog steeds 
relevant is telkens wanneer iemand deze bekijkt. 
 
De SEO (Search Engine Optimization) van een bericht kan ook worden verbeterd door de inhoud te 
vernieuwen als u relevante trefwoordzinnen vindt en aan de tekst toevoegt. 
 
2. Publiceer oude inhoud opnieuw 
Als u denkt dat een snelle bewerking, nieuwe foto's en een andere titel niet gerechtvaardigd zijn, is een 
andere manier om oudere inhoud opnieuw te gebruiken, deze eenvoudig opnieuw te publiceren. 
 
Dit is alleen echt effectief als het stuk dat je opnieuw publiceert vrij oud is, omdat je niet echt wilt dat 
je publiek het herkent wanneer je het opnieuw deelt. 
Als het onderwerp waarover je schreef niet langer relevant is, je denkt dat een totaal andere toon en 
aanpak effectiever zou zijn, of je schrijfvaardigheid is verbeterd en je denkt dat je het nu beter kunt 

https://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=909710
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=909710
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doen, dan is soms de meest effectieve tactiek om het bericht te verwijderen en het opnieuw te 
proberen. 
 
In bepaalde gevallen is het de beste manier om de impact van een stuk dat al is geschreven enorm te 
verbeteren. 
 
3. Knip, kopieer, plak en bewerk uw tekstberichten 
Een van de gemakkelijkste manieren om inhoud opnieuw te gebruiken, is door tekst die je hebt 
geschreven uit een blogpost, e-boek of e-mail te gebruiken en er iets anders van te maken. 
 
Het geschreven woord maakt een groot deel uit van de marketinginhoud die door merken wordt 
geproduceerd, en het is waarschijnlijk dat je al een enorm archief met tekstberichten hebt om mee aan 
de slag te gaan. 
 
Kopieer en plak inhoud nooit woord voor woord. Maar met zorgvuldige bewerking kan het relatief snel 
en gemakkelijk zijn om geheel nieuwe geschreven inhoud te maken van bestaande stukken. 
 
Deze techniek is vooral handig als je veel tijd hebt besteed aan het schrijven van een lange gids voor 
een bestemming, vakantietype of reiservaring. 
 
Hoewel er behoorlijk wat tijd nodig zal zijn om dit eerste stuk inhoud te produceren, kun je dan: 
 

- Maak er meerdere korte blogposts van. 
- Gebruik deze tekst voor posts op sociale media en beeldbijschriften. 
- Gebruik citaten of fragmenten in e-mails en andere communicatie met klanten. 

 

 
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay 

 
4. Combineer blogberichten om e-boeken te maken 
E-boeken en andere lange stukken inhoud zijn vaak het meest tijdrovend om te maken, en toch zijn ze 
vaak ook het meest waardevol. 
 
Of u ze nu als leadmagneet gebruikt, uw deskundige kennis van een bepaalde locatie of type vakantie 
laat zien, of incentives wilt aanbieden aan potentiële klanten, het is een sleutelformaat dat in tal van 
marketingstrategieën wordt gebruikt. 
 
Als u een blog heeft voor uw reisbedrijf, heeft u waarschijnlijk sets blogberichten die allemaal op 
vergelijkbare thema's zijn gericht. 
Een geweldige manier om een nieuw stuk inhoud met een langere vorm te maken, is door te bepalen 
welke berichten thematisch samenwerken en vervolgens 'ultieme' handleidingen te maken die in e-
boekvorm kunnen worden gedeeld. 
 

https://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1958773
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1958773


5. Maak een e-mailnieuwsbrief van bloginhoud 
E-mailmarketing is een bijzonder effectieve strategie om uw publiek te betrekken en potentiële klanten 
door de kopers funnel te loodsen. Het kan echter soms lastig zijn om te beslissen wat u daadwerkelijk 
in deze berichten gaat delen. 
 
Een geweldige techniek voor het herbestemmen van inhoud is om bestaande blogposts als inspiratie te 
gebruiken, het onderwerp hiervan in een paar alinea's samen te vatten en vervolgens een link naar het 
volledige artikel op te nemen om meer verkeer naar deze pagina's te genereren. 
 
Dit is een bijzonder effectieve strategie als u meerdere stukken inhoud per week publiceert op de blog 
van uw reisonderneming. Het stelt je in staat om een nieuwsbrief te maken die al deze inhoud elke week 
afrondt en ervoor zorgt dat je publiek niets mist. 
 
Het kan ook een middel zijn om ander nieuws, aanbiedingen of inhoud van uw merk te delen. 
 

 
Afbeelding van AzamKamolov via Pixabay 

 
6. Verwerk onderwerpen in berichten op sociale media 
Als je moeite hebt om te bedenken wat je op de sociale-media-accounts van je reismerk moet plaatsen, 
overweeg dan om ideeën uit je blogposts te recyclen. 
 
Misschien is er een bepaald advies dat je met een breder publiek wilt delen, of je hebt een uniek inzicht 
gegeven in een bestemming waarvan je weet dat je volgers ze waardevol zullen vinden. 
 
Je kunt ofwel directe citaten uit je blogposts nemen en ze omzetten in Instagram-afbeeldingen of 
alinea's bewerken tot een verkorte vorm die kan worden gedeeld als een Twitter-thread of Facebook-
bericht. 
 
Bonus: voeg een link naar het originele bericht toe om meer betrokkenheid aan te moedigen en uw 
publiek zoveel mogelijk van uw inhoud te laten lezen. 
 
7. Maak videoscripts van geschreven inhoud 
Video is een van de meest effectieve vormen van inhoud om de betrokkenheid van het publiek te 
maximaliseren, en dit geldt met name voor de reisindustrie. 
 
Er is geen betere manier om reislust te inspireren en potentiële klanten te laten zien wat ze kunnen 
ervaren door met uw bedrijf te reizen dan door middel van video. Het is ook een briljante tactiek om 
een persoonlijk tintje aan inhoud toe te voegen die merkaffiniteit zal vergroten en een meer emotionele 
impact op de kijker zal hebben. 
 
Het kan heel moeilijk zijn om vanaf het begin een idee voor een video te bedenken, maar als je een 
bestaande blogpost als script gebruikt, hoef je alleen maar te gaan zitten en op opnemen te drukken! 

https://pixabay.com/nl/users/azamkamolov-2854934/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6557345
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6557345
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Dit kan een geweldige manier zijn om een onderwerp uit te leggen, een getuigenis van een klant te laten 
zien of gewoon een bericht samen te vatten in een korte video die vervolgens kan worden gedeeld op 
sociale media of als onderdeel van een e-mailmarketingcampagne. 
 
8. Zet transcripties om in tekstberichten 
Om dat laatste advies op zijn kop te zetten, is een andere geweldige methode om inhoud een nieuwe 
bestemming te geven, transcripties te maken en deze vervolgens te bewerken in tekststukken zoals 
blogposts. 
 
Of je merk nu een podcast host of je hebt net veel video's gemaakt, je kunt software zoals Descript 
gebruiken om snel tekstbestanden te maken die vervolgens kunnen worden bewerkt en samengevoegd 
om nieuwe, unieke stukken inhoud te creëren. 
 
Citaten kunnen worden omgezet in afbeeldingen, kleine clips van video of audio kunnen worden 
geanimeerd met hun tekst en u kunt eenvoudig blogposts maken met de hoogtepunten en belangrijkste 
aandachtspunten uit interviews. 
 
Samenvatting 
De mogelijkheden van herbestemming van inhoud zijn enorm en de voordelen van een dergelijke 
strategie voor een reisbedrijf kunnen enorm zijn. 
 
Als je eenmaal elk stukje inhoud hebt gezien als de potentiële springplank voor verschillende andere, 
kun je een ongelooflijk effectieve inhoudsstrategie voor je merk creëren die ervoor zorgt dat je publiek 
altijd iets nieuws en waardevols heeft om mee bezig te zijn - ongeacht hoe ze je vinden of op welk 
platform ze je volgen. 
 
(Bron: Search Engine Journal) 
 

. 

 
  



 
 

 
 
 

Lancering Belgian Travel Confederation 
 
Dinsdagavond 19 oktober organiseerde de koepel VVR/UPAV een netwerkavond. Een avond om met z'n 
allen enerzijds terug te blikken op de afgelopen 18 maanden, maar vooral om samen te kijken naar de 
toekomst. Een avond waar net geen 300 reisprofessionals aanwezig waren om te luisteren naar de visie 
van een aantal gastsprekers, waaronder ministers en een staatssecretaris. 
  
Hier een kort overzicht van gastsprekers:  

• Prof. Dr. Geert Molenberghs, Biostatisticus aan de UHasselt en KULeuven, lichte aan de hand 
van een aantal tabellen en grafieken hoe de epidemiologische cijfers geïnterpreteerd kunnen 
worden. Een boeiende uiteenzetting.  

• Minister van KMO’s en zelfstandigen David Clarinval, beantwoordde een aantal vragen en uitte 
zijn wil om onze sector te blijven te vertegenwoordigen bij zijn federale collega’s.  

• Staatssecretaris bevoegd voor o.a. Consumentenzaken Eva De Bleeker, maakte duidelijk dat 
we in de laatste rechte lijn zitten om het lang beloofde Tegoedbonnenfonds op te richten.  

• Zowel de Minister als Staatssecretaris beloofden aan de aanwezigen dat ze de lopende 
dossiers rond FSMA en de BTW-circulaire verder zullen opnemen met de betrokken 
kabinetten (Financiën en Economie)  

• Via een zoom meeting, lichtte de Waalse Minister van Economie Willy Borsus dat zijn 
administratie de laatste steunmaatregelen voor de Waalse ondernemers rond brengt. Dit zal 
ervoor zorgen dat de steun bijna in lijn kan gebracht worden met Vlaanderen. 

 
Onze CEO, Koen van den Bosch, en secretaris-generaal van de UPAV, Anne-Sophie Snyers, leidden de 
hele avond in goede banen, en maakten van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken op te 
lijsten van wat de koepel de laatste maanden achter de schermen heeft verricht.  
 

Facts & Figures werden toegelicht waar tot op heden meer dan 220 
miljoen EUR aan steunmaatregelen werden verkregen voor onze 
reissector.  
 

 

Event 
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De sterkte van het lobbying op federaal en regionaal niveau is meer als 
ooit gebleken tijdens de huidige crisis.  
 

 
 
 
 

Het efficiënt beroep doen op juridisch advies.  
 

 
 
  



Het aligneren van de Communicatie op alle mogelijke kanalen, zowel 
intern als extern.  
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Het uitrollen van de Belgian Travel Academy zodanig dat de hele 
reissector eenvoudig toegang krijgt tot continue 
opleidingsmogelijkheden. Een project dat dankzij Cevora gerealiseerd 
kon worden.  
 

 
 
De nooit geziene samenwerking tussen alle vakverenigingen en enkele 'captains of the industry'. 
 
Als logisch gevolg uit deze nooit geziene samenwerking kan deze alliantie enkel bevestigd worden en 
zelf verder uitgebreid worden, daarom kondigden de koepel VVR/UPAV dinsdag de geboorte van de 
Belgian Travel Confederation (BTC) aan. Meer informatie over de BTC kan je raadplegen in het volgende 
persbericht.  
 
Zowel de VVR, UPAV of elke andere vereniging heeft haar eigenheid en het is dan ook belangrijk deze 
te herkennen en te behouden. De BTC wil in de komende weken en maanden andere verenigingen die 
actief zijn in de toeristische sector, groot of klein, verwelkomen en verheugt zich nu al op de 
belangstelling die er leeft. ABTO, BTO en FBAA werken actief mee aan dit geheel. 
  
De vier hoofdpijlers waarrond de BTC in eerste plaats zal werken zijn:  

1. In lijn met de ambities van de huidige regering ligt de focus op permanente opleiding waar de 
Belgian Travel Academy een grote rol in zal spelen. 

2. Digitalisering van onze sector.  
3. Labelen van serieuze en kwalitatieve spelers, dankzij de nationalisering van de CERTA-label dat 

voorzien is vanaf 2022. In dit luik zal ook duurzaamheid een belangrijke plaats in nemen.  
4. Verzamelen van data en onderzoek voor een optimale dienstverlening naar de gehele sector in 

het kader van het Data Intelligence project. 
  
Er zal in de komende weken en maanden regelmatig over deze 4 pijlers gecommuniceerd worden. Hou 
alvast onze nieuwsbrieven in de gaten… 
 
Een uitzonderlijke avond die enkel dankzij onze sponsors kon plaatsvinden. Een grote DANK U aan allen! 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvr.us3.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D747b25b88d20d9eb860437d27%26id%3D20a55dc3e9%26e%3Dbc63187e23&data=04%7C01%7Cfien%40vvr.be%7Cd72b6e070e2f4e86014408d9948a8e14%7Cb2bf451db345465d846077df3eb3d584%7C0%7C0%7C637704145077100582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ad6bI%2BtEmsj032L22UZtvPjJp1gEEVChT21g%2BYfQ9d4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvr.us3.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D747b25b88d20d9eb860437d27%26id%3D20a55dc3e9%26e%3Dbc63187e23&data=04%7C01%7Cfien%40vvr.be%7Cd72b6e070e2f4e86014408d9948a8e14%7Cb2bf451db345465d846077df3eb3d584%7C0%7C0%7C637704145077100582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ad6bI%2BtEmsj032L22UZtvPjJp1gEEVChT21g%2BYfQ9d4%3D&reserved=0






 
 
 

 
 
 

Deel LIII 
 

 

 

 

 

 

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, 27 mei, Technisch comité, vergunningen  
Het TC vergadert voor het eerst in haar nieuwe samenstelling. 
Zowel administratie-generaal Urbain Claeys als adjunct-
kabinetschef Dirk Michiels reppen met geen woord over de 
achtergrond van de vernietiging van de vorige samenstelling.  
De VVR beschikt nu over 3 volwaardige mandaten maar volgens 
VVR-voorzitter Demuynck is dit opnieuw een voor de VVR 
onaanvaardbare en beledigende samenstelling. Hij verlaat dan ook 
uit protest de vergadering en deelt mee dat de raad van bestuur 
van de VVR zich zal beraden over haar toekomstig standpunt. Het 
zal vooral Dries De Preter zijn die in het TC harde en altijd correcte 
standpunten inneemt, de voorzitter en sommige leden 
voortdurend wijst op hun fouten en zich daarbij niet populair 
maakt.  
 
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet 
meer actief als reisbureau - * wordt VVR lid. 
 
(6025) *D Travel bvba, Wervik, werd opgericht op 22 april 2002 door 
de accountant Jean Paul Derudder (°Wervik 1947) en zijn dochter, de 
reisagente Elke (°Ieper 1974, bachelor toerisme, ex Jupiter Reizen 
1997-1999, ex Reizen Patteeuw 1999-2002). Elke was ooit laureaat 
van de Jan Van Eeckhout Prijs voor het beste proefschrift van het jaar 
en is uitgegroeid tot een zelfbewuste en gemotiveerde 
onderneemster. 
 
(6019) Forward Travel Damme bvba, Damme, werd opgericht op 1 
februari 2002 door Gilbert (°Brugge 1949 en Bruno Snauwaert 
(°Brugge 1971) en Inge Missault (°Brugge 1978, zaakvoerder tot 
2011). Snauwaert nam het dagelijks bestuur waar en Frederic 
Devisch werd op 27 maart 2002 aangesteld tot derde zaakvoerder. 
In 2012 werd de vennootschap gefuseerd met Forward Travel n.v. 
 
(6021) *Knokke Travel bvba, Knokke werd opgericht op 26 april 2002 
door Brigitte Denisse (°Knokke 1965, ex Huybrechts Reizen 1991-
1994, ex Ramoudt Tours 1994-1998, ex Max Arthur Travel 1998-
2002) en haar toenmalige vriend Donald Depourcq (°Ronse 1966). 
Op 29 maart 2005 werd de vennootschap al ontbonden. Jean-Claude 
Boterberg werd aangesteld tot vereffenaar en in juni 2007 
vervangen door Dany Van Impe. In 2013 werd de vennootschap 

De Droomverkopers 
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ambtshalve uitgeschreven. De, blijkbaar 
onverwoestbare Brigitte dook later op bij 
Wagonlits, haar eigen nieuwe vennootschap 
(Brigitte Travel, zie aldaar), de Travel Experts 
keten en sedert 2019 als kantoorhoofd van een 
vestiging van Devos Reizen. 
 
(6023) T en T Travel bvba, Gent, werd gesticht op 
1 september 2002 onder de naam Turquoise 
Travel door Hasan Cakir en Nurten Asik (°1974) en 
richtte zich vooral tot de Turkse gemeenschap. 
Na een procedure betreffende illegale verkoop, 
gevoerd door de VVR, vroeg men een vergunning 
aan die echter in januari 2006 werd ingetrokken. 
In 2012 werd het doel van de vennootschap 
gewijzigd, voortaan houdt men zich bezig met 
slopingswerken. 
 
2002, 23 mei, VG/Delsey Airlines  
Eerste vlucht van VG/Delsey Airlines naar New 
York. Ik ontmoette er toen voor het eerst en 
voor het laatst Tony Gram. Ik heb 4 minuten 
met hem gepraat in de 4 dagen dat wij samen 
zijn geweest. In die 4 minuten heb ik hem twee 
adviezen gegeven: om Air Holland niet te kopen 
(wat hij ondertussen wel had gedaan) en om 
Sobelair wel te kopen (wat hij dan niet heeft 
gedaan).  
 
Aangezien Gram druk bezig was met de pers en 
zijn vrienden en familie heb ik hem aangeboden 
om later een gesprek te hebben over VG 
Airlines en de samenwerking met de 
reisagenten. Ik heb nooit meer iets van de heer 
Gram gehoord.  
 
Tony Gram is (was?) ongetwijfeld een groot 
zakenman. Ludwig Verduyn schatte zijn 
vermogen ooit op 200 miljoen €, maar 
ongecontroleerde bronnen spreken van 300 tot 
400 miljoen. Wie waren wij, in vergelijking met 
Gram, kleine middenstanders, bijna 
armoezaaiers, om deze geniale geldmachine te 
be- of veroordelen?  
 
Wij ontmoetten er ook Grams neef en 
medebestuurder Freddy Van Dijck. Ondanks het 
feit dat de heer Van Dijck met zijn reisbureaus 
Ritz Travel en Ulysse Tours al vele jaren lid was 
van de VVR, kende ik hem niet echt. Op de 3 
minuten dat ik met hem sprak (dus 1 minuut 
minder dan met Gram) maakte ik kennis met 

twee belangrijke aspecten van het leven van de 
heer Van Dijck: primo, dat hij bestuurder was 
van talrijke bedrijven, secundo dat hij kaviaar 
kocht met emmers. Achteraf is gebleken dat de 
heer Van Dijck, noch loog, noch overdreef. Dus 
ook de heer Van Dijck klopte mij en 
vermoedelijk de meeste reisagenten in 
Vlaanderen met vele lengtes wat betreft 
roerend en onroerend bezit.  
 
Wij maakten er ook kennis met de dochter van 
Tony Gram, Mireille. Luc Demuynck, psycholoog 
van opleiding, zei toen: er is iets mis met die 
madam. Zij zou dit later tragisch bewijzen. 
 
2002, 30 mei, Vlaams parlement en Technisch 
Comité  
Didier Ramoudt (2002.4) toenmalig Vlaams 
parlementair (VLD) en voormalig bestuurder van 
de VVR en acoliet van Luc Glorieux, verklaart in de 
parlementaire commissie toerisme het volgende 
over de benoemingen in het Technisch Comité:   
De stichter van de VVR (Antoon van Eeckhout) is 
een eigenaardig figuur. Hij heeft altijd meer 
vijanden gemaakt dan vrienden (2002.5). Ik kan 
daarover meespreken uit het vorig leven. Als de 
minister vindt dat die persoon niet moet zetelen in 
het comité, dan heeft hij daar goede redenen 
voor. De eendracht en de samenhorigheid in het 
technisch comité zijn erg belangrijk; Ik zetelde in 
het technisch comité toen deze persoon het nog 
leidde. De vergaderingen waren toen martelingen 
(nota: uit de verslagen blijkt hierover niets). 
 
2002, juni, BTW 
De Europese Commissie lanceert een voorstel 
tot harmonisatie van de BTW regels voor 
reisbureaus in de Lidstaten. Dit is tot op heden 
(2021) nog niet volledig gerealiseerd. 
 
2002, 11 juni, Sobelair 
Aldo Vastapane (2002.6) en de gewezen piloot 
Luc Mellaerts (bestuurder tot 2003) (2002.7) 
nemen met, de in 1998 opgerichte, Belgian 
World Airlines (BWA) Sobelair, de 
chartermaatschappij van het failliete Sabena, 
over. Sobelair was één van de oudste Belgische 
luchtvaartmaatschappijen, gesticht op 30 juli 
1946 door de piloot John Mahieu maar werd in 
1949 gekocht door Sabena.   
 
  



2002, 17 juni, Technisch Comité, vergunningen  
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
vergunningen toe: cursief niet meer actief als 
reisbureau - * wordt VVR lid. 
 
(2425, 6111) Celal Reizen bvba, Genk werd 
gesticht op 4 april 2002 als Euro Travel door 
Celal (°1982) en Furat (°1956, ex Umay Reizen 
1998-2001) Copur, maar later werd de naam 
gewijzigd. In maart 2004 werd een A-
vergunning aangevraagd en toen werd Inge 
Peeters (°1977, bach. toerisme, ex Umay Reizen 
1998-2001, ex Reizen Schoenmaekers 2001-
2004) aangetrokken voor het dagelijks bestuur. 
In oktober 2018 werden de reisbureau-
activiteiten stopgezet en de vennootschap 
verkocht aan Nicolas De Turcq (°1979) die ze 
doorverkocht aan een zekere Dino Pilozzi. 
 
(6033) *Glomac bvba, Blankenberge, werd 
gesticht op 4 september 2000 door Paul Van 
Opdenbosch en Yves Van Neer. Op 8 februari 
2002 werd de vennootschap hervormd en 
overgenomen door Paul (ontslag als 
zaakvoerder in oktober 2003) en Marleen 
Vancouillie (°1963, ex Sunair 1996-2000, ex CIT 
2000-2001, ex Bosphorus (2001-2002) en 
Conny Vandenbroucke. Marleen Vancouillie 
werd belast met het dagelijks bestuur.  
In november 2019 werd B. Speybrouck 
benoemd tot tweede zaakvoerder. 
 
2002, 27 juni, raad van bestuur (RVB) VVR 
De RVB keurt, met meerderheid, de beslissing 
goed om de inbegrepen reisverzekering bij 
pakketreizen verder te steunen en dus in te gaan 
tegen het standpunt van Economische Zaken.  
 
De RVB aanvaardt volgende nieuwe leden: (6007) 
Active Golf Travel, Gent - (6013) ADC Projects, 
Antwerpen - Art & Culture Voyages 
(geassocieerd) - (5153) BMS, Wemmel - (6025) 
D Travel, Wervik - (6033) Glomac, Blankenberge 
- (6021) Knokke Travel, Knokke. 
 
2002, juli, Acotra 
stopt zijn activiteiten. Het ging om een 
belangrijke gespecialiseerde airbroker van 
Sabena die vooral leverde aan instellingen die 
betrokken waren bij ontwikkelings-
samenwerking. Het werd opgericht in 1987 en 
de laatste voormalige Sabena-mandatarissen 

waren: Chris Bessendorfer (directeur sedert 
1994) (2002.8) en Rudy Maex (ontslag 
september 2002). Blijkbaar hebben de 
curatoren van Sabena de vennootschap 
verkocht want in juli 2008 veranderen ze van 
naam, locatie en doelstelling. 
 
2002, 1 juli, Luchtvaart 
Door een fout van de verkeersleiding botsen 
een Russisch passagiersvliegtuig en een DHL 
vrachttoestel, gevolg: 71 doden.  
 
2002, 9 juli, Statuut reisbureaus 
Het Vlaams Parlement keurt met 93 stemmen 
voor en 20 onthoudingen een decreet goed dat 
een uitzonderingsregime instelt voor 
jeugdverenigingen die willen reizen organiseren. 
 
 
2002, 15 juli, Technisch Comité, vergunningen  
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
vergunningen toe: cursief niet meer actief als 
reisbureau - * wordt VVR lid. 
 
(6031) *Advanced Travel Partners Belgium 
(ATB) bvba, Lier (2006: Berchem), werd gesticht 
op 21 maart 2002 door EVC Consulting bvba uit 
Edegem (een vennootschap van Etienne Van 
Camp °1947) en Advanced Travel Partners 
Nederland bv. Van Camp nam in 2006 ontslag 
als zaakvoerder en werd toen vervangen door 
Willem Starink (ontslag juli 2016) en Peter Bost.   
Ook Tom De Clerck, Koenraad de Haas en Mark 
Lammens (2017-2020) waren zaakvoerders. 
Sedert 2020 maakt Helena van Berkel er de 
dienst uit. Het dagelijks bestuur werd 
ondermeer uitgeoefend door Etienne Van 
Camp, Annica Janssens en Steven Lauriks 
(°1974, ex VTB 1997-2002) deze laatste vanaf 
augustus 2008. 
 
 
(6027) *Axon Travel n.v., Leuven werd gesticht 
op 27 februari 2002 als T & P Consultancy door 
Stephan Gillet (°Sint-Truiden 1973) die Marc De 
Marée (°1950, ex Omnia 1979-2001) belastte 
met het dagelijks bestuur. De Marée bleef 
bestuurder tot 2013 maar werd in augustus 
2007 opgevolgd door Benjamin Nickmans 
(°1962, ex  BBL Travel 1997-1998, ex American 
Express 2000-2001) in dienst sedert 2004. 
Andere bestuurders waren Kathleen Hendrickx 
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(tot september 2017), Frederic Ulen (tot 
oktober 2014), en Tom Reviers (sedert juli 
2013). 
 
(6029) *Skyline Travel n.v., Lokeren, werd 
gesticht op 1 februari 2000 onder de naam Kern 
Bewa door Walter van de Velde. Op 15 
september 2000 werd Betty Eeckelaert 
benoemd tot bijkomend bestuurder. Op 24 mei 
2002 traden Wim, Jan en Ann Van de Velde toe 
tot het aandeelhouderschap en werd de naam 
gewijzigd in Skylink. Johan Peeters (°1976, 
bachelor toerisme, ex Wagonlits 1998-2001) 
werd belast met het dagelijks bestuur. Hij werd 
in oktober opgevolgd door Ann Dobbelaer 
(°1975, bachelor toerisme, ex Oranjetours 
1997-1999, ex BBL Travel 2000-2002). Op 12 
december 2006 werden de reisbureau-
activiteiten beëindigd en op 29 maart 2013 
werd de vennootschap in vereffening gesteld. 
 
2002, 22 augustus, Raad van bestuur VVR 
Kris Peeters (°Peel 1962), toenmalig topman van 
Unizo en later politicus komt persoonlijk pleiten 
voor aansluiting van de VVR bij zijn organisatie. 
De VVR zal daar (voorlopig) niet op ingaan.  
 
Volgende nieuwe leden worden aanvaard: (6131) 
Kara Travel, Beringen - (6029) Skyline Travel, 
Lokeren. 
 
2002, september, Toeristische diensten 
Annelies Bakker (2002.9), neemt afscheid. Als 
directeur van de Nederlandse dienst voor 
toerisme in Brussel. Tussen 1988 en 2002 
bevorderde zij er, met groot enthousiasme, niet 
alleen de relaties van haar eigen dienst, maar ook 
van de andere diensten met de 
reisbureauwereld.  
 
2002, 19 september, Technisch Comité, 
vergunningen  
Toerisme Vlaanderen stelt Raf Geens, het 
negende personeelslid van de cel “reisbureaus”, 
voor.  Deze 9 personeelsleden maken 7 full time 
jobs uit. 
 
2002, 12 september, VVR 
De VVR organiseert opnieuw een familiedag en 
wel in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. 
 
 

2002, oktober, dossierkosten 
De door Testaankoop uitgelokte 
onderhandelingen over de dossierkosten 
worden door de VVR opgeblazen. De VVR is er 
immers, terecht, van overtuigd dat deze 
onderhandelingen geen voorwerp hebben 
aangezien dossierkosten sowieso wettelijk zijn 
toegelaten. 
 
2002, 12 oktober, Terrorisme 
Bali wordt het toneel van een verschrikkelijke 
aanslag die 202 doden, vooral Australiërs, 
maakt. 
 
2002, 21 oktober, Technisch Comité, 
vergunningen  
Dominique Verbeeck, lid van het TC legt, ook 
namens de andere VVR-leden (Demuynck, De 
Preter) volgende verklaring af:  
 
Het TC dient een oordeel te formuleren over een 
dossier op basis van elementen die niet in het 
betreffende dossier voorkomen. Moest het TC zich 
moeten beperken tot de objectieve elementen 
(borg, kapitaal, oppervlakte van de kantoren, enz) 
dan was dit TC volkomen overbodig. Behoudens 
één persoon in Vlaanderen, u allen bekend, is er 
niemand die enkel uit eigen kennis en ervaring 
een voldoende inzicht heeft in de werkelijke 
achtergronden van de personen die voor zichzelf 
of voor hun bedrijf een vergunning aanvragen. 
Een lid van het TC dat zijn opdracht correct wenst 
te vervullen moet zich dan ook bevragen bij 
derden. De VVR delegatie doet dit bij het 
secretariaat van onze beroepsvereniging. Met de 
wijze waarop wij dit doen heeft NIEMAND, er 
zeker niet U, Mijnheer de voorzitter, zich te 
bemoeien. 
 
Het TC verstrekt een advies betreffende 
wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 30 juni 
1966 van de federale wet houdende het statuut 
van de reisbureaus van 1965.   
 
Toerisme Vlaanderen kent na de vergadering 
volgende vergunningen toe: cursief niet meer 
actief als reisbureau - * wordt VVR lid. 
 
(6059) Ad Hoc Travel n.v., Brussel, werd gesticht 
in augustus 1990 onder de naam Emes Leisure 
en verkreeg een Franstalige licentie. Aangezien 
de zetel in 2002 verhuisde naar Vlaanderen 



diende een Vlaamse vergunning te worden 
aangevraagd. Aandeelhouders waren toen: 
Philippe Hanin (°1948, ex Wagonlits 1988-
1990), Michel Struyven en de n.v. Emes en 
bestuurders Philippe Hanin, Thierry Ledant, 
Benoit Thieffy (°1948) en Nicole Delvaux, later 
kwam daar ook Frederic d’Alcantara bij. De 
reisbureau activiteiten werden beëindigd in 
september 2015 en op 30 februari 2017 werd 
het faillissement uitgesproken. 
 
(6037) Holiday House bvba, Dilbeek, werd op 23 
september 2002 gesticht door Philippe Leber en 
zijn echtgenote Patricia Van Hove (°St. Agatha 
Berchem 1966, ex Sun Reizen 1991-1993, 
Mondial Travel 1993-1996, Furness Travel 
1996-2002). Zij nam ook het dagelijks bestuur 
waar. Men ging reeds op 11 oktober 2005 
failliet. 
 
(6035) *Jema Travel, Houthalen, was de 
eenmanszaak van Marie Joseph Hoekx (°1965) 
die van 1984 tot 1999 actief was bij het 
familiebedrijf (Reisbureau Hoekx). Zij stopte 
haar reisbureau-activiteiten in maart 2007 en 
verkocht haar handelsfonds aan Nadia 
Candreva (°1978) (zie aldaar).  
 
(6039) *No Distance/2 Travel bvba, Putte, werd 
gesticht in september 1996 en op 8 oktober 
2002 overgenomen door Nadia Peeters en 
Frank Lauriks (zaakvoerder tot 2008). 
 
(6045) *Temptation Travel (2018: *Tago Travel) 
bvba, Meise; werd gesticht op 15 april 2002 
onder de naam Blue Bird Travel door Gery De 
Wolf (°Merchtem 1967) die Wim Goetstouwers 
(°1972, bachelor toerisme, ex BIT 1995-2000) 
belastte met het dagelijks bestuur. Deze laatste 
werd op 1 januari 2008 mede-zaakvoerder. De 
naam werd in september van hetzelfde jaar 
gewijzigd. Op 1 januari 2020 vervoegde Bernard 
Serruys de raad van bestuur. 
 
(6043) *Trevan-Check in for the world bvba, 
Tienen, werd gesticht op 25 juli 2002 door Ann 
Treckels (°Tienen 1974, bachelor toerisme, ex 
Olympia Cars 1996-1999) en haar echtgenoot 
Peter Vandevelde (°1973). 
 
 

Een nieuw poging van Rosa Dombrecht om met 
haar vennootschap All Travel ABI een 
vergunning te verkrijgen wordt afgewezen (zie 
ook 11.06.1987). 
 
2002, 6 november, VG/Delsey Airlines  
De rechtbank van koophandel (thans 
ondernemingsrechtbank) van Antwerpen 
spreekt het faillissement uit van Delsey Airlines. 
 
Ik geloofde in VG Airlines. In het concept en in 
de kansen. Het concept werd echter niet 
uitgevoerd en de kansen werden, ofwel 
verkeken, ofwel gesaboteerd. Ik geloofde ook in 
Freddy Van Gaever. Ik kende hem als zakenman 
sedert het einde van de jaren zestig toen hij 
directeur was van DAT en ik, als actief reisagent, 
zijn DC6’en charterde. Nooit heb ik één klacht 
gehad over zijn product, noch over de financiële 
of administratieve afhandeling van de dossiers. 
DAT was toen één van de meest professionele 
luchtvaartmaatschappijen in Europa.  
 
In 1991 ontmoette ik Freddy opnieuw. Deze 
keer als één van mijn studenten. Inderdaad, hij 
was niet te beroerd om als 53-jarige terug op de 
schoolbanken plaats te nemen. In de 
postuniversitaire opleiding, Master in Tourism, 
van Prof. Dr. Patrick De Groote (Limburgs 
Universitair Centrum) was Freddy mijn beste 
student en in het eindexamen de tweede op 
meer dan 70 cursisten.   
 
VG Airlines is onrechtvaardig behandeld, 
benadeeld en gesaboteerd door concurrenten 
en potentiële concurrenten, door het Bestuur 
der Luchtvaart en door de politiek. En ja, Van 
Gaever had dit, ten dele, aan zichzelf te danken. 
Je ontbloot immers niet ongestraft, de 
K(C)roo(n). Zeker niet wanneer deze persoon 
ooit de helft van het Bestuur der Luchtvaart 
heeft benoemd. Het feit dat Decroo jarenlang 
(betaalde) bestuurder van Citybird is geweest, 
was overigens wel laakbaar, maar niet 
strafbaar.  
 
Op de vraag: was Van Gaever alleen of 
hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het failliet 
van VG Airlines is het antwoord duidelijk: NEEN. 
Wie of wat dan wel? Zoals meestal het geval, is 
er geen welbepaalde reden aan te duiden maar 



 

41 

ligt de verklaring in de samenloop van vele 
elementen en omstandigheden.  
 
Van Gaever droeg beslist verantwoordelijkheid. 
Door zijn onbehouwen optreden heeft hij de 
aflevering van de vlieglicentie vertraagd. Maar 
dit element was niet bepalend en het was 
misschien de enige fout die hij heeft gemaakt. 
De licentie werd uiteindelijk immers toch 
afgeleverd. Tony Gram en Freddy Van Dijck 
hadden van luchtvaart geen kaas gegeten. En 
als ik hun (commerciële) topmedewerkers 
analyseer, bleken zij ook wat human resources 
betreft ondermaats te scoren. 
Vooral de marketing was een complete ramp. 
VG Airlines heeft in tien maand drie 
commerciële directeurs en een aantal 
(peperdure) consultants versleten. In feite kan 
ik zelfs niet bepalen van twee van de 
commerciële directeurs of zij nu al dan niet 
bekwaam waren want hun beslissingen en 
strategieën werden steeds opnieuw doorkruist 
door Gram, Van Dijck en in mindere mate ook 
door Van Gaever.  
 
Er was geen doordacht marketingplan en het 
stellen van prioriteiten kwam zelfs niet aan bod. 
De eerste commerciële directeur, een 
gepensioneerde van Afga Gevaert, was 
leergierig en gemotiveerd maar wist aan geen 
kanten hoe een luchtvaartmaatschappij, laat 
staan een reisbureau, functioneerde. De 
tweede was ooit vertegenwoordiger geweest 
van een buitenlandse carrier maar was 
onzichtbaar en onvindbaar, vooral voor de 
reisagenten. De derde, een Iraniër, Allah mag 
weten waar men die man had opgediept, wist 
zelfs niet dat VG Airlines geen IATA-carrier was 
en stuurde zijn medewerkers en partners 
steevast de verkeerde documenten. Voor het 
bewerken van de Amerikaanse markt, die 60 % 
van de passagiers moest leveren, had men eerst 
twee oud-Sabeniens ingehuurd en daarna een 
jongeling die nog nooit in de luchtvaart had 
gewerkt.  
 
De oud-Sabeniens vlogen Amerika rond, 
stuurden onkosten- en ereloonnota’s van zo 
een duizend dollar per dag, maar hebben NIET 
1 (één) betalende Amerikaanse passagier 
aangebracht! Zij, en de commerciële directie, 
bleken evenmin in staat om VG Airlines binnen 

redelijke termijn in de Amerikaans computer-
reservatiesystemen te laten opnemen. 
 
2002, 13 november, Koen van den Bosch 
Onze latere CEO, verlaat Besttours waar hij 
verantwoordelijk was voor de verkoop in 
Vlaanderen en zal vervolgens opduiken bij 
Jetair, waar hij product manager wordt voor 
special products. 
 
2002, 18 november, Raad van bestuur (RVB) VVR 
De RVB wijst toetreding tot Unizo (voorlopig) af 
aangezien onlangs de FIT ook tot Unizo is 
toegetreden. 
 
Volgende reisbureaus worden als lid aanvaard: 
(6027) Axon Travel, Leuven – (6039) No 
Distance/2 Travel, Putte - (6045) Temptation 
Travel-Tago Travel), Meise - (6043) Trevan-
Check in for the world, Tienen. 
 
2002, 18 november, Technisch Comité, 
vergunningen  
Monique Perpete, bestuurder van de VVR, en 
zonder haar medeweten door de FBAA 
voorgedragen als lid van het TC, geeft ontslag als 
lid van dit TC. 
 
Toerisme Vlaanderen kent na de vergadering 
volgende vergunningen toe: cursief niet meer 
actief als reisbureau - * wordt VVR lid. 
 
(6051) Flanders Invest bvba, Erembodegem, 
werd gesticht op 27 december 2001 door Johan 
Agneessens, Patrick Brondeel (zaakvoerder tot 
2002) en Yvetta Mravcova (°1962). Deze laatste 
werd belast met het dagelijks bestuur. Sedert 
2016 werden er geen jaarrekeningen meer 
neergelegd en de erkenning (verzekering 
insolventie) werd in 2019 ingetrokken. 
 
(6055) *Herbots Reizen, Herk de Stad, werd als 
eenmanszaak gesticht door de bachelor 
elektronica Koen Herbots (°1972, ex 
franchisenemer bij Fiesta Reizen 1998-2002) die 
ooit actief was bij een vrije radio. De zaak werd op 
4 juni 2004 omgevormd tot bvba waar ook zijn 
zus, Kathleen, (°1978) zaakvoerder was. Men 
werd lid van de VVR in 2014. 
 
 



(6047) *Locust Travel bvba, Oud Turnhout, werd 
op 23 juni 2000 gesticht door Rita Melis die Johan 
Peeters (°1976, bachelor toerisme, ex Wagonlits 
1999-2001) belastte met het dagelijks bestuur. 
Hij werd in 2003 opgevolgd door Mathias Meere 
(°1977, bachelor toerisme, ex Sunair 1999-2000, 
ex TUI 2000-2001, ex Kales 2002-2003). De 
vennootschap werd failliet verklaard op 24 
december 2013. 
 
(2429) *Select Travel-JK Travel bvba, Sint Jans 
Molenbeek (2015: maatschappelijke zetel, 
Knokke) werd gesticht op 29 augustus 2002 door 
Jan Krawinckel (°1966, ex Houba 1999-2002).  
 
(6053) *True Travel n.v., Oostende werd gesticht 
in Buggenhout op 27 september 2002 door 
Romain de Maeyer en Joeri Keuppens (°1970, 
bestuurder tot juni 2003). Eric Christiaens (°1955, 
bachelor toerisme, ex Touring Club 1980-2001, 
ex BBL Travel 2001-2002) werd belast met het 
dagelijks bestuur. Men zag het vrij groot want op 
24 juni 2003 werden volgende nieuwe 
bestuurders aangesteld: Willy en Frank Verdonck 
(ontslag onbekend) en Bernadette Vandeperre 
(ontslag juni 2010) en in april 2007 Dhigleef 
Ghislam. In april 2013 verdween de Maeyer uit 
het bestuur nadat in februari 2013 de vergunning 
was ingetrokken. De reisbureau-activiteiten 
werden toen beëindigd en de zetel verplaatst 
naar Tongeren. De vennootschap verdween door 
fusie in 2016.  
 
2002, december, Verkoop op beurzen 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat 
uitdrukkelijk de verkoop van reizen op beurzen 
toe en bevestigt hierdoor expliciet dat het in 
Vlaanderen en Wallonië, op basis van het 
federaal statuut van de reisbureaus, geldig van 
1966 tot 2007, verboden blijft. 
 
2002, 16 december, Technisch Comité, 
vergunningen  
Toerisme Vlaanderen kent na de vergadering 
volgende vergunningen toe: cursief niet meer 
actief als reisbureau - * wordt VVR lid. 
 
(2431) Kangaroo Travel, Damme, was de 
eenmanszaak van Wendy De Sutter (°1978) die 
van 1999 tot 2002 zogenaamd een zelfstandige 
medewerkster was in een bijkantoor van een 
Franstalige vergunninghouder waar Walter 

Mensaert (°1948, ex Agratour 1980-1992) een 
soort franchisenemer was. Gezien de dubieuze 
constructie en het gebrek aan vakkennis van  
De Sutter werden de activiteiten op 31 
december 2004 beëindigd. 
 
(6061) Outline Travel bvba, Gent, werd 
opgericht op 24 april 1995 onder de naam 
Outline bvba en had toen een andere activiteit 
dan deze van reisbureau. Op 3 december 2002 
werd de vennootschap hervormd en werden 
Bart Boots (°1962, bachelor toerisme), Daniel 
Carpentier (°1955, ex Austria Reizen, 
bestuurder tot februari 2007) en Dirk 
Rasschaert (bestuurder tot maart 2009) 
benoemd als bestuurders. Carpentier werd 
belast met het dagelijks bestuur maar in juli 
2006 opgevolgd door Boots. Blijkbaar is Boots 
thans de enige zaakvoerder en aandeelhouder. 
 
2002, 31 december, Toerisme 
Volgens de World Tourism Organisation (WTO) 
gaven in 2002 707 miljoen toeristen wereldwijd 
488,2 miljard $ uit.  
 
2002, 31 december, IATA/BSP België 
In 2002 realiseerden de 10 grootste IATA 
reisbureaus volgende omzet (miljoenen euro 
tussen haakjes): TQ3 (178,5) – Amex (158,1) – 
Carlson/Wagonlits (122,5) – Worldtravel/BTI 
(41,5) Connections (26,4) – Ticket/BBL (25,7) – 
Sirius (22,9) - Weinberg (22,6) – CIT (17,0) – 
Rosenbluth (15,6). 
 
2002, 31 december, reisbureaus 
In 2002 gingen volgende reisbureaus in faling: 
Asat Tours, Lier (A5139-VVR), slachtoffer van de 
crisis en van het feit dat de eigenaars niet meer 
wilden investeren, grote schade - Falcon Travel, 
Mechelen (A5707-VVR), geen schade - Siga 
Reizen, Lier (A1629-geen VVR), na een lange 
financiële doodstrijd.  Beperkte schade.  
 
Van volgende reisbureaus werd de vergunning 
ingetrokken: Aims International Belgium; 
Diegem (A5915, geen VVR) -ADN Travel; 
Berchem (A5005, VVR) - Behr Alexander, 
Antwerpen (A1045, VVR) - Exclaim Incentives, 
Wilrijk (A5041, geen VVR) - Playatours 2000; 
Liedekerke (A2399, VVR) - Ria Reizen, Turnhout 
(B2209, VVR) - Vanmarcke, Lauwe (A5687, 
VVR°. 
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