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Als onafhankelijk reisbureau 

biedt u gepersonaliseerde én 

persoonlijke service. 

U komt naar buiten met 

uw specialisaties en interesses. 

Mensen kennen u als een 

vakbekwame reisadviseur. 

En toch mist u soms iets.

Een eigen verhaal …
U bent onafhankelijk en dat biedt veel 
voordelen. Uw klanten krijgen nét dat wat ze 
willen. Maatwerk.
Maar, wie onafhankelijk is moet ook keuzes 
maken. En dan ziet u vaak door de bomen 

het bos niet meer.

… dat samen wordt geschreven
Travelcoop combineert nu net de voordelen 
van onafhankelijkheid met de slagkracht 
van een grotere organisatie. We bieden het 
beste van 2 werelden. Uw onafhankelijkheid 
bewaren en toch te genieten van een 
sterkere onderhandelingskracht, van een 
groter aanbod, van meer informatie en van 
scherpere prijzen.

Ook zin in een betere toekomst?
Word dan snel lid van Travelcoop, de echte

en hechte coöperatieve vereniging van

onafhankelijke reisadviseurs. Doe het nu en

geniet meteen van een pak voordelen en de

ervaring vanuit het samenwerkingsverband.

Meer info? 
Bel vandaag nog: 0473/910 757

Klaar voor een betere toekomst ?
Wij stappen mee in UW verhaal…

EEN REIS OP UW MAAT
TRAVELCOOP
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Groepsreizen maar 
dan helemaal anders

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

fb.com/andersdananders
www.andersdananders.be
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Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

Van 20 tot 23 november 2015 had in Malaga het 

XVIde VVR Congres plaats. Ondanks het feit dat 

ik weet dat de afwezigen er geen boodschap aan 

hebben, zal ik maar beginnen met de dooddoener: 

“zij hadden ongelijk”.

Dit verslag kan niet weergeven wat er aan 

interessants, moois en boeiends, tot in de late /

vroege uurtjes is gezegd, geroepen (om de muziek 

te overstemmen!) en gefl uisterd …

De afwezigen zullen het dan ook moeten doen, 

met dit verslag … 

Alles 
over CCC 

Creatieve 
Congres 
 Conclusies

@ VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be

N
aast de sprekers die in de volgende 

alinea’s worden behandeld, waren 

er toespraken van de burgemeester 

van Malaga, de verantwoordelijken 

van de toeristische diensten van de 

Costa del Sol, Andalucia, Malaga (stad en provincie), 

Wim David (Silverjet), Peter Doise (Air Europa), Eddy 

Schroeven (Amadeus), Nicolas De Boeck (Airplus), 

Patrick Artiel (Brussels Airlines), Lieven Depaepe 

(Amlin) en Pierre Labouverie, Belgisch ambassadeur 

in Madrid.

Branding voor 
kleine bedrijven

Wat betreft deze uitermate interessante tussen-

komst van de dames Stockman/Verstraeten geef 

ik enkel de korte inhoud. Wij zullen immers later nog 

met hen seminaries organiseren. 

Verslag van 
XVIde VVR congres

in Malaga
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ken je eigen sterktes • probeer om een verschil  

te maken • word beter dan je concurrent door hem 

te identificeren • verkoop geen product, maar bouw 

een merk en een belevenis • maak een aanbod per 

doelgroep • begrijp je doelgroep • onderzoek wat je 

doelgroep bezig houdt • geef service • wees eerlijk 

en transparant • investeer in mobiele bereikbaarheid 

en digitalia • maak gebruik van sociale media •  

combineer een vast kantoor met digitale bereikbaar-

heid • blijf proberen, testen en creatief uit de hoek 

komen.

The New dimension

Pieter Weymans, bestuurder van de VVR en  

consultant van Zuiderhuis, Connections en 360°,  

had het ondermeer over: de Millenials (of generatie Y

geboren tussen 1980 en 1999, dus nu tussen 16 

en 35 jaar oud). Zij zijn in België met 2,7 miljoen, 

dus 25 % van de bevolking en 40 % van de actieve 

bevolking, en allen opgegroeid in het digitaal 

tijdperk.

Wat vinden zij belangrijk?
flexibility • shared economy • health • social •  

real • time • acting now! • stay connected •  

affordable chique • personal

Wat verwachten zij van reizen?
exploration (ways to not travel like a tourist) • 

(gecontroleerd) adventure • sharing (emoties, 

avonturen, tips, ervaringen)

Stockman  

Pieter  

& Verstraeten

Weymans

GEOCACHING: 
een moderne “schattenjacht” op basis van GPS  

of smartphone, men ontdekt nieuwe plaatsen op 

een unieke manier.

LIVESTREAM:  
live (in real-time) uitzenden via smartphone of 

tablet, een virtuele kick die aanspoort om hetzelfde 

te doen (Meerkat, Pariscope, Twitter, eventueel 

gecombineerd met opnames door drones).

VIRTUAL REALITY:  
op basis van smartphone en gear, is levensecht en 

heeft 360° mogelijkheden, is een aparte ervaring en 

brengt je midden in de actie (reeds toegepast door 

Thomas Cook, Connections, Marriott). Zet aan tot 

beslissen/kopen (Google cardboard: een soort 3D 

bril waar de smartphone in past).

WEARABLES-SMARTWATCH : 
met gesofistikeerde computertechnologie, hoewel 

in een vroege fase, bestaan er reeds 8500 app’s. 

De smartwatch moet ook mooi zijn en comfort en 

gebruiksgemak bieden. Mini computers die zijn 

ingewerkt (via kleefstrips) in kledij en er voor zorgen 

dat je constant in real time verbonden bent.

INTERNET OF THINGS:  
semi-intelligente apparaten die via het internet 

verbonden zijn met je domotica of met je intelli-

gente reiskoffer.

BEACON TECHNOLOGY:  
kleine transmitters bevinden zich in je (commer-

ciële) omgeving, werken op basis van low energy 

bluetooth technology en verbinden zich (op zeer 

korte afstand) met je tablet of smartphone en sturen 

je (commerciële) boodschappen. Reeds toegepast 

in retail, musea, stadsrondleidingen en luchthavens 

(Brussels Airport installeerde 90 beacons). 

MOBILE PAYMENT:  
betalen via je smartphone, via betaalterminals en 

via apps op basis van barcodes (Apple pay, Google 

wallet …).

TRAVEL APPS  

bijv. door middel van een app houdt Brussels airport 

je (via je smartphone of smartwatch) op de hoogte 

van vluchtinfo, van vertragingen, je wachttijd, hoe 

lang nog tot je aan de gate bent, hoe lang de secu-

rity wachtlijn is, commerciële boodschappen enz.

Enkele  
huidige trends

PIETER WEYMANS BESPREEKT

Nieuwe trends?
Hoewel sommige van deze nieuwe trends  

nog niet helemaal af zijn zullen ze de realiteit van 

morgen uitmaken. Ook wij, reisagenten, moet hierin 

mee, willen wij het contact met de millenials niet 

verliezen. 

“Sommige van deze  
nieuwe trends zullen  
de realiteit van morgen 
uit maken.”
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Lichaamstaal

Ondanks het uitermate interessante onderwerp 

van René Deceuninck, was hij de enige zwakke 

spreker. De voorbereidende contacten met de deel-

nemers tijdens de avond/nacht voordien, speelden 

daarbij waarschijnlijk een bepalende rol. Maar 

toch lijkt mij een uitgebreide samenvatting aange-

wezen. 

Deceuninck stelde vooreerst: communicatie bestaat 

uit drie parameters: 7 % woorden, 38 % intonatie, 

55 % lichaamstaal. 

Alles begint met zelfcommunicatie, d.w.z. wat je 

zegt en denkt tegen jezelf. Daaruit resulteert je 

lichaamstaal, die op haar beurt het onderbewuste 

van je gesprekspartner zal beïnvloeden. Met andere 

woorden, je omgeving is in feite een refl ectie 

van jezelf!

•  Lichaamstaal is gebaseerd op drie waarden: 
rationele (zekerheid en onzekerheid); emotio-

nele (erkenning en liefde); spirituele (groei en 

bijdragen).

•  Bij lichaamstaal geldt de 80/20 regel: 80 % 

input is 20 % resultaat en 20% input is 80% 

resultaat.

•  Lichaamstaal is mondiaal: er zijn 195 staten in 

de wereld, 6.800 talen, 41.000 dialecten maar 

slechts één lichaamstaal.

•  Lichaamstaal is cultuur: bepaalde (hand)gebaren 

kunnen in verschillende culturen verschillende 

betekenissen hebben. 

Basisregels 
van lichaamstaal 

•  Het lezen van lichaamstaal is een combinatie 

van factoren, waaronder micro-expressies (op het 

aangezicht), non-verbale taal en verbale taal.

•  Wat binnenin gebeurt, zie je langs buiten. 

Het lichaam liegt nooit!

•  De context beïnvloedt je lichaamstaal 

(weeromstandigheden, gemoedstoestand).

• Kijk uit naar plotse signalen.

Micro-expressies: zijn uitdrukkingen in het gelaat. Wij 
kunnen meer dan 5.000 gelaatsuitdrukkingen onbewust 
projecteren om onze gevoelens te uiten. 
De zeven belangrijkste zijn: plezier, verdriet, minachting, 
woede, angst, afschuw, verrassing. Het zijn de meest 
voorkomende en het snelst herkenbaar. Ons brein kan 
5 à 6 dergelijke waarnemingen per seconde opnemen. 
Het onderbewustzijn kan echter ontelbare prikkels per 
seconde waarnemen.

TIPS

Let op de kijkrichtingen 
tijdens een gesprek. Het 
rechteroog is rationeel, het 
linkeroog is emotioneel. Tijdens 
een gesprek kun je het gesprek 
leiden door in het juiste oog te 
kijken. 

De hand drukken
• Er is nooit een tweede kans 

voor een eerste (hand)indruk! 
• Knijp de hand van uw tegen-

pool niet.
• Het slappe vishandje schrikt 

echter mensen af.
• Wil je het gesprek leiden, 

neem de bovenhand door de 
rug van je hand naar boven te 
laten wijzen, draai eventueel 
de hand van de gespreks-
partner naar onder.

• Voel je dat je de bovenhand 
verliest, leg dan je andere 
hand bovenop.

• Een laatste beweging om de 
bovenhand te krijgen: de over-
blijvende hand op de schouder 
leggen van je gesprekspartner 
tijdens het groeten.

Bij liegen gaat het hart 
harder kloppen en het 
bloed stroomt sneller. Op 
plaatsen waar de huid 
het dunst is (aangezicht, 
oren, hals) treedt jeuk op. 
Een leugenaar krabt en 
zijn voeten wijzen weg. 
(vluchtgedrag).

Houding van de handen
tijdens een gesprek: 
• Indien iemand neen antwoordt, 

maar de handen zijn open, 
betekent dat er meer uitleg 
nodig is om ja uit te lokken.

• Indien iemand een neen 
antwoordt en de handen zijn 
gesloten, m.a.w. de hand-
palmen wijzen naar beneden, 
dan wil dit zeggen dat het tijd 
is om af te sluiten.

• Je duwt mensen weg door te 
wijzen met de vinger.

• Indien je de arm van je 
tegenpool vasthoudt wijst dit 
op gebrek aan zelfvertrouwen.
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www.gateway.be Travel Solutions for the Future

Boek 
200.000 hotels
in één handige module

leisure & business hotels
boutique hotels - luxury resorts 
aparthotels - guest houses
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Lichaamstaal lezen

Tijdens een gesprek, probeer een tafel met een 

glazen blad te kiezen. Je ziet dan zowel wat boven 

als onderaan gebeurt. De delen van het lichaam die 

zich het dichtst bij de hersenen bevinden, kan je het 

best controleren. De verst van de hersenen verwij-

derde delen zijn minder controleerbaar. Het is dus 

goed om waar te nemen wat uw gesprekspartner 

met zijn voeten doet. De handen die zich verstoppen 

onder de tafel = iets te verbergen, gemis aan 

zelfvertrouwen… 

Spiegelen

Spiegelen op een correcte manier vormt een sterke 

connectie tussen gesprekspartners. Je neemt de 

posities van je gesprekspartner op een subtiele 

manier over: hoofd, armen, handen, benen, voeten. 

Na enkele keren te hebben afgewisseld, tracht je 

een andere houding aan te nemen dan je gespreks-

partner en vrijwel zeker neemt deze jouw houding 

onbewust over. Op dat moment is er een connectie. 

Wanneer je dit stadium bereikt, stel je vast dat de 

gesprekken vlotter lopen.

Samenvatting

Wat je met je lichaam vertelt is doorslaggevend, 

want je lichaam vertelt altijd de waarheid. Ook 

tijdens een telefoongesprek is lichaamstaal 

aanwezig. Je houding zal je woordenschat en  

intonatie beïnvloeden en de andere persoon 

aantrekken of wegduwen.

Lichaamstaal is een fysieke uiting van je  

emoties die worden vertaald naar de buitenwereld 

en onbewust het onderbewuste van je gespreks-

partner beïnvloeden.

Het rechter deel van de hersenen beheerst  

het emotionele en het linker, het rationele. Het 

is een limbisch systeem, dat structuren bevat 

die onze emoties via de lichaamstaal sturen. Het 

is belangrijk te weten dat lichaamstaal zichzelf 

stuurt en controleert, het is dus een reflex van het 

onderbewuste. Het beheersen van de lichaamstaal 

leidt tot zelfvertrouwen en geeft je leven een nieuwe 

wending. De energie en inspiratie die voortvloeit uit 

de kennis van lichaamstaal is onuitputtelijk. E
D

IT
O

Ken jezelf

Ben ik onbewust 
bekwaam ? 

“Lichaamstaal is een  
fysieke uiting van je  
emoties die worden  
vertaald naar de  
buitenwereld”
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Deelnemers: Bruno De Lathauwer (Live to Travel /

Reizen De Lathauwer) • Yves Coppens (Copco 

Travel / Woni Safaris) • Guy Geens (Master Tours /

Anders dan Anders) • Koen Van Hauwermeiren (toen 

nog Footprints) • Ann Liekens (Insight Travel) •  

Peter Warlop (Hoppe Travel /Horizon Select).

Het is niet de bedoeling in de clinch te gaan, wel 

om raakvlakken en /of oplossingen te zoeken. Wij 

merken op dat de thema’s die RB en NTO bezig 

houden gerelateerd en soms zelfs dezelfde zijn :

RB
• Klantgericht

• Kwaliteit = essentieel

• Winstmarge mag hoger 

• Productiviteit = belangrijk

• Druk van internet 

NTO
• Druk van internet

• Klantgericht

• Productiviteit = belangrijk

• Klantgericht

• Kwaliteit = essentieel

THEMA: DE CONSUMENT  
HEEFT VRAGEN BIJ DOSSIERS  
“ON REQUEST” 

Internet gebruikers begrijpen het begrip 
‘on request’ niet – op het net is het product 
beschikbaar of het is niet 
De NTO stellen zelden boekingen on request te 

hebben omdat zij werken vanuit vooraf gereser-

veerde contingenten (er is beschikbaarheid of er is 

er geen). Anderzijds vraagt een op maat uitgewerkte 

reis tijd. Dat kost ook veel meer tijd wanneer de RB 

het zelf doet. Wanneer de NTO een offerte bieden 

dan is de beschikbaarheid op dat moment gegaran-

deerd. 

THEMA: WIE NIET DADELIJK,  
DIRECT BEREIKBAAR IS,  
IS FEITELIJK ONBEREIKBAAR

 De NTO zijn soms onvoldoende bereikbaar – 
waarom niet via sociale media?
Een aantal NTO zijn wel degelijk aanwezig op  

sociale media en beantwoorden vragen van klanten 

en collega’s via bijv. Facebook. Alle NTO hebben een 

noodnummer waar ze permanent bereikbaar zijn. Ook 

RB moeten, volgens de NTO bereikbaar zijn.

THEMA: WAAROM MOETEN RB HET 
SOLVABILITEITSRISICO DRAGEN BIJ 
WANBETALINGEN?

De NTO vinden dit normaal. Het is de taak van een 

RB om de betalingen van de klant op te volgen. De 

NTO heeft in principe geen contact met de klant 

dus kan hier ook niet opvolgen/vorderen. Zij hebben 

trouwens de uitvoeringsplicht. De enige manier 

om dit op te lossen is direct billing zoals reeds in 

 Debat onder leiding van Jan Peeters

 Reisbemiddelaars (RB)  
 versus niche  
 touroperators (NTO) 
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sommige buurlanden wordt toegepast. Het state-

ment dat een RB zonder de voorschotten financieel 

niet leefbaar zou zijn vinden de NTO geen argument. 

Een gezond bedrijf moet dit aan kunnen.

 

THEMA: DE COMMISSIE,  
DAAR KAN IK NIET VAN/MEE LEVEN 

Is het huidige commissiemodel nog  
wel van deze tijd?
Sommigen beweren dat het huidige commissie-

model niet meer op gaat omdat je als NTO niet 

meer concurrentieel kan zijn t.o.v. direct aanbieders 

die een goedkoper distributiemodel hanteren. Een 

NTO stelt dat wanneer men geen 20 tot 25% kan 

bedingen men ‘niet goed bezig’ is. Dit geldt echter 

niet voor massaproducten waar de concurrentiedruk 

van direct aanbieders het grootst is. De NTO zijn 

van mening dat een RB een degelijke commissie 

verdient wanneer hij zijn werk goed doet.

THEMA: EEN GOEDE AANVRAAG 
VAN EEN RB IS GOUD WAARD. 
EEN SLORDIG GEFORMULEERDE 
AANVRAAG IS HET BEGIN VAN 
PROBLEMEN 

Het is de taak van de RB om de klant grondig te 

bevragen. Sommige NTO hanteren aanvraagformu-

lieren waardoor ze over de noodzakelijke informatie 

beschikken. Een NTO merkt op: waarom geef je de 

klant niet door aan de telefoon wanneer hij in je 

kantoor is, zodat wij gerichte vragen kunnen stellen? 

De NTO zijn van mening dat offertes snel genoeg 

gaan maar hebben er problemen mee dat sommige 

RB een aanvraag sturen naar verschillende NTO zo 

dat hetzelfde werk moet worden gedaan. Zij merken 

dit door luchtvaartmaatschappijen die melden dat 

reeds opties werden genomen op de vluchten of 

door vragen per e-mail waar zelfs verschillende NTO 

in CC staan. 

THEMA: INGEWIKKELDE DOSSIERS 
ZIJN WERK VOOR SPECIALISTEN. 

De NTO zitten met een vuilbakgevoel (wij komen pas 

aan bod wanneer de RB het niet zelf kan organiseren 

of wanneer anderen het niet kunnen/willen aanbieden) 

De NTO wijzen er op dat je als RB veel tijd verliest en 

een risico loopt door zelf à la carte programma’s in 

elkaar te boksen voor bestemmingen en met partners 

die je eigenlijk onvoldoende kent. In dergelijke 

gevallen kan een reservatie via een NTO rendabeler 

zijn. Gebruik je tijd om twee dossiers te verkopen waar 

je marge zeker is i.p.v. één zelf te organiseren waar je 

marge niet gegarandeerd is. 

THEMA: IS EEN BEPERKING  
VAN HET AANTAL SAMENWERKINGS-
PARTNERS OPPORTUUN?

Zou een RB zich niet beter beperken in aanbieders? 

Beide partijen zijn het er over eens dat het voor-

delen biedt met een beperkt aantal NTO te werken 

en slechts uitzonderlijk beroep te doen op anderen. 

Men kent als RB het product en de service beter. 

De NTO zal ook – wanneer hij merkt dat aanvragen 

geregeld in boekingen resulteren  – geneigd zijn 

meer inspanningen te doen.

THEMA: BEANTWOORDT HET MARKT-
AANBOD (NOG) AAN DE VRAAG VAN 
DE KLANT?

NTO merken dat hun aanbod wel degelijk aan de 

vraag beantwoordt. In de toekomst zien zij een 

stijging van de individuele à la carte dossiers. De 

consument moet er echter steeds weer op gewezen 

worden dat het aanbod niet beperkt is tot de 

brochures. 

SLOTVRAAG: WIE ZIT ER IN DE AUTO 
WAAR IEDEREEN ZO DRUK AAN 
WERKT?: DE KLANT!  
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Toespraak van de voorzitter
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De voorzitter lichte het ontstaan van de VVR toe 

aan de hand van belangrijke data :

6 December 1973: oprichting van de feitelijke 

vereniging Vereniging Vlaamse Reisbureaus met 

het eerste VVR manifest: 

“Onze bedoeling is als spreekbuis te dienen voor 
elke reisagent die denkt geschaad te zijn in zijn 
persoonlijke belangen en dit door acties van 
oneerlijke concurrenten. Uiteraard zullen het 
vooral de leveranciers van de reisagenten zijn die 
op de korrel worden genomen, hun belangen zijn 
immers meestal in tegenspraak met deze van de 
reisagent.”

Onze sector werd met wisselende marktleiders 

geconfronteerd: Airtour 1954-1980 (marktleider 

1954-1975) • Sunair 1964-2001 (marktleider 

1975-1995) • NUR/TC/SS 1979-heden (marktleider 

1995-2005) • Jetair/TUI 1975-heden, in 2001 

overgenomen door TUI, marktleider 2005-heden.

 

De marktleiders zijn verdwenen of van eigenaar 

veranderd. Dit in tegenstelling tot een aantal 

onafhankelijke reisbureaus. Bijv.: De Buck Travel 

(gesticht 1929) • Selecta Cars (1933) • Reizen Van 

Renterghem (1937) • De Duinen (1939) • Sima Tours 

(1951) • Flandria Gent (1952) • Sarlee Reizen (1960) • 

Europareizen (1965) • Reizen Staelens (1965) • 

Belfort Reizen (1968) • Van Dycke Reizen (1970) • 

Apollo Reizen (1973), enz.

In 1979 waren er in Vlaanderen 273 reisbureaus 

(waarvan de helft VVR) in 2015: 696 waarvan 72 % 

VVR. Sinds 1 januari 2014 ontstonden 92 nieuwe 

reisbureaus (waarvan er ook al weer 3 verdwenen). 

Slechts de helft werd lid bij de VVR, dit enerzijds 

omdat er een toevloed kwam van ondernemers 

zonder ervaring in de sector (die de VVR niet kennen) 

en anderzijds dat er een aantal werden geweigerd als 

lid, vooral wegens gebrek aan beroepskennis.

Het vakantie-marktaandeel van de reisbureaus 

bedroeg in 1967, 8,7%. Dit evolueerde tot 27,5 % 

in 2010 en vertoont sindsdien een lichte daling.

Wel is er een ingrijpende evolutie in de technische 

hulp middelen van de reisbureaus. Wie herinnert 

er zich de telex (met ponsband) nog? Verschillende 

reservatiesystemen werden door de marktleiders 

ingevoerd (en ook weer afgevoerd). De fax werd 

vervangen door de e-mail, de GSM vervangen 

door smartphones.

Niet veranderd is o.a.: de brandstoftoeslagen 

(ingevoerd vanaf 1973); de reisbureau BTW 

regel geving (1978); de consumentenbescherming 

(IOR / CCV 1976); de direct verkoop door onze 

belangrijkste leveranciers; de onwerkbare federa-

ties van de toeristische industrie (1980 Febeltour, 

1989 FIT); de geschillencommissie(s) (1979); de 

kortingsproblematiek (verbod opgeheven in 1987).

Het tweede VVR manifest (januari 1976) behan-

delde, nog steeds actuele, knelpunten: betalings-

voorwaarden • oneerlijke concurrentie (kortingen) • 

directe verkoop • illegale verkoop • monopolies • 

onafhankelijkheid reisagent • winstmarges.

Een belangrijk knelpunt werd toen reeds aange-

haald en blijft actueel: de samenwerkingsover-

eenkomsten (lees toetredingsovereenkomsten) 

waarbij eerst exclusiviteit werd bedongen (Airtour 

1969), daarna voorschotten werden geëist (Sunair 

1970), nog daarna bankdomiciliëring (Sunair 1978), 

vervolgens minimum omzetten (in geld of pax) en 

straks de ultieme wurgkoord: direct billing.

In de toekomst zal de reisagent keuzes moeten 

maken: optreden als aanhangsel van een tour-

operator (schijnzelfstandige) – online en /of niche 

operator worden – zich aanbieden als echte reis-

adviseur (mits een “fee” aan de klant te rekenen).

In de toekomst zal / moet de VVR evolueren naar 

een dienstencentrum in ondermeer volgende 

materies: technisch, juridisch, verzekeringen, 

boekhouding, informatica enz. … 

Wij spreken in ieder geval af voor de viering van 

50 jaar VVR in 2025. Sommigen vragen zich af of 

het nog met dezelfde voorzitter zal zijn. 

Toespraak van de voorzitter

  40 jaar VVR –
Is er wel iets veranderd?
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Zijn eerste prangend besluit: wij leven niet in een 
tijdperk van verandering maar in een verandering 
van tijdperk.

Karel Van Eetvelt vatte zijn, uitermate boeiende, 

toespraak aan met enkele cijfers: de Belgische 

bedrijven tellen ongeveer 2,4 miljoen jobs, 

842.500 in ondernemingen met minder dan 10 

werknemers – 20,6% van de werkende bevolking 

is zelfstandig – in 2014 waren er 81.200 star-

tende ondernemingen – in 2015 antwoordden 81 

% van de ondernemers dat zij opnieuw zouden 

beginnen met wat ze nu weten.

Belangrijk zijn de volgende 
5 paradigma’s :

Van KORTE TERMIJN denken naar LANGE 
TERMIJN denken. In de plaats van te streven naar 

transacties (verkopen) moeten we relaties opbouwen 

met de consument waardoor vertrouwen ontstaat (vb. 

Volkswagen beschaamde het vertrouwen).

Van LINEAIR denken naar SYSTEEM denken. 
Voorbeelden van systeem denken bij ondernemers: 

meubelen maken uit afval, hergebruiken van 

kantoormateriaal, Borrow the things you need from 

your neighbor (Peerby), enz. 

Van CENTRAAL denken naar DECENTRAAL 
denken: producten kunnen straks thuis gemaakt 

worden door huis 3D printers; het aantal freelancers 

groeit gestaag (zie ook thuiswerken); terugkeer naar 

‘oude’ ambachten (hang naar authenticiteit).

Van MASSA (producten) naar PERSOONLIJK 
advies op maat. Voorbeelden: kledingadvies door 

middel van simulatie op computerscherm, ge perso-

naliseerde (data) armbanden.

Van GESLOTEN (communicatie/ 
onderneming) naar OPEN
“These days when you’re talking to one person  

you’re talking to a thousand” (sociale media). In  

11 jaar tijd ontstond een land van 1,4 miljard 

inwoners (facebookgebruikers) zonder grenzen.

Van Eetvelt voegt daar aan toe: georganiseerde /

gesloten structuren zijn traag en onproductief, 

hiërarchisch, dwingend en weinig innovatief. 

Vrijwillige /open netwerken zijn hyperproductief, 

bevrijdend, horizontaal en innovatief.

Over retail

De retailketen gisteren: Fabrikant ≠ Groothandel > 

Kleinhandel ≠ Consument. De retailketen vandaag 

is veel korter want de fabrikant kan gemakkelijk 

rechtstreeks contact nemen. Dit zorgt voor een 

belangrijke disruptie voor de traditionele retail-

keten.

Disruptieve innovatie wordt aanzien als hip en  

bevrijdend en er zijn voorbeelden te over  

Ondernemen 
in disruptieve  
tijden.

 Toespraak Karel Van Eetvelt
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– in andere sectoren – fotografen, muziekwinkels, 

hotels, taxi’s, mode, boeken enz. …

Enkele vaststellingen: de levensduur van onder-

nemingen (ideeën, start ups) is nu ong. 15 jaar 

(vroeger 42) want ook het succesvol zijn komt 

vroeger. Grote ondernemingen zijn minder flexibel 

dan KMO’s en kunnen zich moeilijker aanpassen 

aan veranderende omstandigheden (the one that is 

the most adaptable to changes will survive).

Ondernemers moeten leren omgaan met de vijf 

hoger genoemde vermelde paradigma’s en de 

razendsnelle verandering van tijdperken willen zij 

succesvol zijn/blijven. 

Think about the future  
now and be PROACTIVE  
(NOT REACTIVE)

Een nieuwe handelaar is een visionaire storyteller;  

is betrokken en een total retailer. Hij is een geïnfor-

meerde team player en vooral een flexibele analist 

en meerwaardezoeker. Hij is een trendwatcher, 

heeft een zesde zintuig, werkt digitaal en heeft een 

aangepast personeelsbestand. The only thing we 
know about the future is that it will be  
different.

Groepsdiscussies  
o.l.v. van Jan Peeters

De VVR is een beroepsvereniging dus: zij werkt 

binnen een bestaand kader maar moet invloed 

uitoefenen op het toekomstig wettelijk kader.

Zij moet in staat zijn verantwoordelijkszin op te 

leggen aan haar leden en dit ondanks beïnvloeding 

en kritiek, oog hebben voor lange termijn beslis-

singen en acties. 

De VVR is een veertiger, dus geboren tijdens de 

(olie)crisis, en opgegroeid met mega-veranderingen. 

Zij bezit een, niet aangeboren, doch aangeleerd, 

milieubewustzijn, en moet focussen op gezondheid, 

internet, actieve consumenten en selfies.

Zij noteert elk jaar tientallen nieuwe leden,  

met nieuw profiel.

Vrijblijvende feedback  
(van de leden) 

De VVR moet:
• lobbyen maar met meer diplomatie;

• met de overheid meewerken aan een wettelijk 

kader;

• een professionele persverantwoordelijke moet 

optreden als actieve communicatiemanager;

• de (juridische) adviezen moeten didactisch worden 

gebracht;

• meewerken aan één standpunt en één stem voor 

de hele sector;

• de leden moeten beter weten wat hun beroepsver-

eniging allemaal doet. 

Kan het imago van de reisagent met een  
mediacampagne worden geherdefinieert?
• de investering in Fervent Reisagent mag  

niet verloren gaan; 

• de sociale media inzetten als eerste  

communicatiekanaal;

• de campagnes moeten verplicht worden gedragen 

door de leden;

Een grotere, actieve betrokkenheid van  
méér leden 
• verjonging van het bestuur is een noodzaak;

• er worden best werkgroepen gecreëerd; 

• aantrekkelijk bijeenkomsten (TAPAS avonden!);

Eén punt waarop de VVR zich in 2016  
moet profileren 
• hedendaags imago met positieve perceptie;

• de post-Van Eeckhout periode voorbereiden;

• verder werken op betrokkenheid van de leden; 

• de nieuwe reiscontractenwet.

 Toespraak Karel Van Eetvelt

“Ondernemers moeten  
leren omgaan met de  
razendsnelle verandering 
van tijdperken willen zij 
succesvol blijven.” 
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Derden over het congres

In het mooi centraal gelegen Barceló Hotel vond 

het VVR congres plaats. Een 150-tal deelnemers 

maakten een geslaagde congres mee, naar 

aanleiding van ’40 jaar VVR’ onder het toeziend (en 

waakzaam) oog van voorzitter Antoon Van Eeckhout. 

VVR-congres voorzitter was Pieter Weymans van 

het Zuiderhuis.

Volgens de reisprofessionals was het één van 

de betere congressen in de geschiedenis van 16 

binnenlandse en buitenlandse congressen. Ook al 

was het opvallend dat amper een 40-tal actieve 

reisagenten present hadden getekend voor een 

organisatorisch sterke bijeenkomst, De presentaties 

en workshops die het hadden over de relaties 

reisagent-klant, VVR-reisagent, reisagent-niche 

touroperators waren constructief en gerelateerd naar 

de toekomst van én de reisagent én de industrie. 

De voorzitter schetste op zijn eigen onnavolgbare 

manier wat 40 jaar geleden op de agenda stond en 

vandaag. De VVR-voorzitter ziet de fundamentele 

opdracht van de VVR-centrale hoe langer hoe meer 

als een dienstencentrum voor de aangesloten leden! 

UNIZO topman en keynotespeaker Karel Van Eetvelt 

had duidelijk zijn huiswerk gemaakt over het ‘verloop 

– starten en stopzetten’ van het aantal reisbureaus 

in ons land. Het aantal reisbureaus daalt structureel, 

maar uit de UNIZO-cijfers blijkt dat de daling minder 

scherp is dan over het algemeen verondersteld 

wordt.

(Robrecht Willaert, hoofdredacteur Travel 
Magazine verkorte tekst)

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus heeft haar 

congres gehouden in Malaga, en wie erbij was heeft 

er geen spijt van. Het was een goed georganiseerd 

werkcongres, met veel aandacht voor trends en 

innovatie maar ook voor openheid, samenwerking en 

kansen in deze veranderende wereld. De aanwezigen 

kregen ook de kans om op een constructieve, 

concrete manier te discussiëren over de toekomst-

mogelijkheden van hun beroepsvereniging.

De organisatoren hadden goed begrepen dat in 

deze moeilijke tijden, een congres een duidelijke feel 

good factor moet uitstralen. Collega’s die zich goed 

voelen met elkaar, leden die zich geborgen voelen 

bij hun organisatie, een groep die open en vrij met 

elkaar in gesprek gaat, over alle mogelijke onder-

werpen én een stevige brok bestemming ontdekken: 

het was allemaal verpakt in vier dagen Malaga.

Als rode lijn doorheen de presentaties en workshops, 

was gekozen voor het beeld van de tandem. De 

tandem reisagent-klant, de tandem reisagent-niche 

tour operators en de tandem reisagent-VVR. Niet 

zeuren over obstakels en bedreigingen, maar de 

hand aan de ploeg en samenwerken waar mogelijk: 

dat was de boodschap. En ze kwam over.

“Positief”, “goede content”, “constructieve sfeer”, “wij 

worden verwend”: dat waren maar enkele van de 

uitspraken van de deelnemers. En als de stichter/

voorzitter van een vereniging die 40 jaar bestaat na 

de eerste ochtend zegt “ik heb echt veel genoteerd 

en geleerd” dan weet je: hier is goede content 

gepresenteerd.

Overigens: ook hulde aan de Spaanse collega’s. 

De Costa Del Sol heeft de kans met beide handen 

gegrepen, en aan de aanwezige toerisme professio-

nals duidelijk gemaakt dat de love story tussen deze 

oerklassieke bestemming en de Belgische reisin-

dustrie ook alive and kicking is. Good feeling alom 

(Jan Peeters, hoofdredacteur Travel 360°) 

“UNIZO topman en 
keynotespeaker Karel 
Van Eetvelt had duidelijk 
zijn huiswerk gemaakt”
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De sponsors van het congres

Bijkomende deelnemers aan de workshops:

Tijdens het congres en zeker tijdens de “meet & greet” op 
zondag  22/11 maak je (opnieuw) kennis met 
volgende toeleveraars : 
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Start via echtgenote
“Uiteindelijk was het mijn echtgenote die met een 

reisbureau van wal stak. Het betrof een filiaal van 

Voyages Caro uit Brussel. Toen het ‘moederhuis’ echter 

op de fles ging, hebben wij in Deinze in 1971 Apollo 

Travel opgestart. De naam verwijst naar de eerste 

maanlanding in 1969 en de Apollo-raket die dit ruim-

“Toen mijn zoon Joeri, mij aanraadde om deel te nemen aan het VVR-congres in 

Malaga, dacht ik dat er naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de VVR een 

soort hulde zou gebeuren rond de stichters, waar ik bij ben”, vertelt Willy Vlamynck. 

“Ik stond niet echt te springen om er te zijn. Toen hij echter bleef aandringen, heb 

ik uiteindelijk toch toegestemd en groot was mijn verbazing toen ik daar Den Tone 

2015 mocht ontvangen. Ik had het helemaal niet zien aankomen en ik was er 

behoorlijk door aangedaan.”

Het professioneel ‘reisverhaal’ van Willy Vlamynck (81) begint in de jaren zestig toen 

hij in Brussel voor Lufthansa werkte. “Ik bekommerde mij daar deels om de vracht”, 

benadrukt hij, “en daarna bezocht ik als sales zowat alle Vlaamse reisbureaus.”

“Het vertrouwen dat een  
klant in de reisagent heeft kan 
geen enkele touroperator of 
internet- aanbieder afpakken”

teavontuur tot een goed einde bracht. In die tijd waren 

wij het derde reiskantoor in de gemeente, vandaag zijn 

er inmiddels zes.”

Medestichter VVR
“In 1975 behoorde ik inderdaad samen met Antoon 

Van Eeckhout, Yvan De Sutter, Guido Gielens en 

Lieven Van Parijs tot de stichters van de Vereniging 

van Vlaamse Reisbureaus. Ik herinner me nog dat één 

van onze eerste bekommernissen was om via een 

andere vennootschap (UTO International) zelf aan tour-

operating te doen, waarvan onze eerste en zo goed 

als enige activiteit op dat vlak ooit het organiseren van 

vliegreizen naar Palma de Mallorca is geweest. 

Ik ben altijd fier geweest dat ik mede aan de basis lag 

van de VVR die de voorbije 40 jaar steeds door dik en 

dun de belangen van de Vlaamse reisagent is blijven 

verdedigen en nooit heeft getwijfeld om daar waar 

nodig het recht via rechtbanken te doen zegevieren.”

Actief achter de schermen
“Officieel heb ik mijn job als zaakvoerder in 2005 

doorgegeven aan mij zoon Joeri – wiens echtgenote 

Angelina Belotti sedert 2004 ook in de zaak werkt – 

maar de voorbije jaren ben ik steeds actief gebleven 

door een stuk van de boekhouding voor mijn rekening 

te nemen. Het goede nieuws is dat de omzet van 

Apollo Travel ondanks de groeiende concurrentie en 

niet in het minst van de rechtstreekse verkoop, jaar na 

jaar blijft stijgen. In 2015 bedroeg de groei 8 procent, 

toch niet mis als je het mij vraagt. In het reiskantoor 

werken 5 medewerkers en sedert twee jaar hebben 

we ook een kantoor in Zulte waar er 1 medeweker 

aan de slag is. Op jaarbasis zijn de twee kantoren 

goed voor een omzet van een slordige 8 miljoen euro, 

waarvan 60 procent leisure en 40 procent zaken-

reizen. Daarnaast zijn wij reeds van het begin van de 

jaren tachtig – en dit op aanraden van Antoon Van 

Eeckhout himself – met een afzonderlijk bedrijfje voor 

luchthavenvervoer en visumservice gestart, waar wij nu 

reeds met 7 chauffeurs werken, al gaat het niet enkel 

en alleen om klanten van het reisbureau, maar voor  

een groot stuk ook over mensen van bedrijven in  

de omgeving die naar de luchthavens van Zaventem, 

Oostende, Rijsel, Charleroi, Parijs, Rotterdam, 

Amsterdam, enz. moeten of terugkomen van  

een zakenreis.”

 Den Tone 2015 
 op de rooster 

 Interview met Willy Vlamynck
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Welke bestemmingen staan er nog op je lijstje?

“Ik heb een flink stuk van de wereld gezien en 

ook Japan, USA, Brazilië en Thailand behoren 

tot mijn favorieten. Alhoewel ik niet echt nog 

heel ver wil vliegen kan ik ooit misschien nog 

een uitzondering maken voor Frans Polynesië 

en Canada.”

Hobby’s?
“Vroeger minivoetbal en petanque, nu ga ik 

dolgraag zien naar mijn voetballende kleinzonen 

Amaury (8) bij KMSK Deinze en Emilio (9) bij 

Club Brugge.”

Wat doe je als je 100 miljoen euro wint?
“Dat is een moeilijke vraag, want gezien mijn 

leeftijd zou ik die nooit meer kunnen opdoen. 

Alhoewel ik, zoals net gezegd, niet ver meer wil 

vliegen, zou ik het in dit geval misschien nog 

overwegen om een wereldreis in business te 

maken en de rest zou ik opzijleggen voor de 

kinderen en de kleinkinderen.”

Je grootste uitdaging?
“Mijn zoon te hebben kunnen overtuigen om mij 

op te volgen, wat helemaal niet makkelijk was.”

Wat maakt je ongelukkig?
De manier waarop de wereld vandaag draait.  

Al die ellende! Ook de problematiek van de 

vluchtelingen en de schandalige manier 

waarop ze soms behandeld worden. Bovendien 

zou ik niet durven voorspellen dat het straks 

beter gaat met deze planeet.”

Je favoriete boek?
“Ik ben géén grote lezer, maar ik herinner 

mij dat ik destijds Max Havelaar van Eduard 

Douwes Dekker een beklijvend boek vond.”

Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
“Soms ben ik blijkbaar te recht voor de raap. 

Volgens mijn zoon ben ik af en toe wel heel 

echt streng, maar nu hij beseft dat hij van een 

en ander mede de vruchten mag plukken, zal 

hij daar wel beter kunnen mee leven.”

Mocht je een dier zijn?
“Een haas wellicht, rap en ook wel een beetje 

slim zeker.”

Waarvan lig je ’s nachts wakker?
Vroeger van de zaak. Vandaag van de verhuis. 

Wij gaan straks naar een ander appartement 

en wij kunnen niet alles meenemen, al piekert 

mijn echtgenote daar meer over dan ikzelf.”

Willy is gehuwd met Roos Regoudt en  

vader van Nadia (55) en Joeri (41).

Wat was je mooiste reis ooit?
“Zonder twijfel Zuid-Afrika. Een adem-

benemende reis die Yvan De Sutter nog  

voor mij volledig heeft uitgestippeld. Het was 

een prachtige reis, waar ik samen met mijn 

echtgenote per huurauto het land heb verkend. 

In het Krugerpark was het echter wel eventjes 

schrikken toen een reusachtige olifant plots 

voor ons autootje stond, maar dat maakt 

gewoon deel uit van de verbluffende fauna  

van deze onvolprezen bestemming.”

Juiste keuze
“Akkoord de tijden zijn veranderd en ik heb het 

reisbureau 35 jaar met enthousiasme geleid, maar ik 

zou het zeker herdoen mocht dit moeten of kunnen. 

Als je hard werkt loont het altijd de moeite. Overigens 

eens je door de reismicrobe bent gebeten genees 

je daar nooit meer van. Het beste bewijs is mijn zoon 

Joeri. Die had een opleiding elektromechanica A1 

gevolgd en die wou in eerste instantie niet weten 

van het vooruitzicht om in een reisbureau de kost te 

verdienen. Achteraf is hij wat blij dat hij de juiste keuze 

heeft gemaakt.”

Vertrouwen
“Aan jonge mensen die zich afvragen of het opportuun 

is om anno 2016 nog met een reiskantoor te starten, 

zou ik willen zeggen dat reisbureaus altijd zullen 

blijven bestaan, wat de grote touroperators daarover 

ook mogen denken en welke acties ze ook mogen 

ondernemen om de klant rechtstreeks te benaderen. 

Wel is het zo dat zich meer toespitsen op zakenreizen 

en het à la carte-werk veelbelovender zijn dan het 

toekomstig leisure-gebeuren. Het vertrouwen dat een 

klant in de reisagent heeft kan geen enkele tourope-

rator of internet-aanbieder afpakken. Bovendien is er 

een omgekeerd proces aan de gang. In Amerika is de 

jongste reisindustrie- trend de opkomst van nieuwe 

en innovatieve reiskantoren. Reiskantoren kunnen in 

de meeste gevallen klanten veel efficiënter helpen en 

bijstaan. Ik geef één voorbeeld. Recent kregen we 

de vraag van een rolstoelpatiënt die met de Thalys 

naar Parijs moest voor een lange afstandsvlucht. 

Voor de Thalys was er een begeleider nodig. 

Probeer dat maar eens via het internet te regelen!” 
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  Beroepsverenigingen: 
Duitsland

In november 2015 barste nog maar eens een 

crisis los bij de tweede grootste Duitse beroeps-

vereniging voor reisbureaus, het ASR (Arbeitskreis 

Selbständiger Reiseunternehmen). Deze in 1976 

opgerichte beroepsvereniging van onafhankelijke 

reisbureaus telt 526 leden, waarvan 306 echte 

stemgerechtigde reisbureaus. De voorlaatste 

voorzitter was Norbert Pfefferlein (°1955, Berliner 

TCM Touristic Concept) die zich in november 2015 

liet vervangen door Jochen Szech, maar achter 

de schermen de touwtjes in handen houdt. Een 

tegenkandidate bij de voorzittersverkiezingen, 

Marija Linnhoff, was het daar niet mee eens en 

stichtte meteen een nieuwe beroepsverenging: het 

Verband Unabhängifer Selbständiger Reisebüros 

(VUSR). Ook in Duitsland vallen de appels niet ver 

van de boom!

  Beroepsverenigingen: 
Nederland

Op 31 december 2015 had de ANVR 264 leden 

die samen exact 1200 fysieke verkooppunten 

exploiteren. Daaraan dienen nog de 880 zelfstandige 

reisconsumenten toegevoegd die voor 13 ANVR-

leden werken. De omzet van alle ANVR leden samen 

(waaronder ook de super-groten, TUI en Thomas 

Cook) wordt op 8,3 miljard € geschat. Daarnaast telt 

Nederland, vermoedelijk nog zo een driehonderd 

illegale reisorganisatoren die noch van het ANVR, 

noch van het Nederlandse Garantiefonds lid zijn.

  Luchtvaart: 
Europese Verordening

In Nederland is de advocaat-generaal van de Raad 

van State de mening toegedaan dat de bevoegde 

overheid niet het recht heeft de luchtvaartmaat-

schappijen te dwingen om de Europese Instapswei-

geringverordening na te leven. Alleen de rechters 

zouden deze bevoegdheid hebben. Een identieke 

toestand kan zich in België voordoen.

  Fraude

Op 8 december 2015 veroordeelde de Luikse 

rechtbank de heer Forios Mertzanis (°Dodekanizou 

1969), voormalig topman van First Leisure World 

Belgium, beter bekend onder haar merknaam 

Christophair, tot 20 maanden cel, 55.000 € boete 

en de verbeurdverklaring van 6.124.138,40 €. Op 

het secretariaat van de VVR herinnert men zich nog 

levendig dat de heer Mertzanis, hierbij gesteund 

door zijn toenmalige directeur (nog steeds een 

bekende fi guur in de reiswereld), de toenmalige 

gedelegeerd bestuurder van de VVR, in alle talen 

(behalve het Nederlands) uitschold en bedreigde 

omdat hij de VVR leden had aangemaand voor-

zichtig te zijn met Christophair.

  Gezondheid: Zika virus

Na de economische crisis, de onveiligheid en de 

politieke onrust in sommige landen, de stakingen 

van bevoorrechte en beschermde ambtenaren 

(verkeersleiders) en gelijkgestelden (spoormannen), 

het terrorisme, de vogel- en andere griepen, worden 

wij nu geconfronteerd met een klein, maar ambe-

tant, beestje: de Zika-mug.

Wereldwijd sterven er, ondanks medische voorzie-

ningen, meer dan een half miljoen mensen per jaar 

aan malaria maar de Zika-mug wordt wel bestem-

peld als een wereldprobleem; met alle gevolgen van 

dien voor het toerisme, inzonderheid onze collega’s 

die op Zuid-Amerika actief zijn. Wat kunnen wij er 

aan doen? Weinig, wachten tot het allemaal wat 

bekoelt, hopen dat men snel een vaccin vindt. 

Hopelijk krijgen wij morgen geen stroom Zika-

vluchtelingen uit Zuid-Amerika.

De Zika-mug wordt 

wel bestempeld als 

een wereldprobleem
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  Luchtvaart: arme 
luchtvaartmaatschappijen?

In 2014 waren alle IATA-luchtvaartmaatschappijen 

samen, voor 145 miljoen $ het slachtoffer van 

insolvabele (failliete) reisagenten. Twee online reis-

bureaus (AFT en Enterprise Travel) waren goed voor 

44 % van deze schade. Wat de carriers niet willen 

weten is welke schade insolvabele klanten aan de 

reisbureaus hebben bezorgd. Een schade die zij zelf 

zouden moeten dragen indien er geen reisagenten 

zouden zijn. Om het probleem op te lossen plant de 

IATA (nog) strengere regels inzake de betalingen van 

de kleine reisbureaus, want de grote ketens en de 

(grote) online verkopers moeten ontzien worden!

  Luchtvaart: Lufthansa

Op 2 juni 2015 vertelde Jens Bischof, topman 

passagiersvervoer van Lufthansa, koudweg aan 

iedereen die het wilde horen: dat wie niet recht-

streeks bij Lufthansa en zijn directe partners (o.a. 

Brussels Airlines) wilde boeken, vanaf 1 september, 

16 € toeslag zou aangerekend worden. Iedereen 

die de behoefte voelde om zich eens te profi leren 

(AER, ASR, DRV, ECTAA, BTO, BTC, UFTAA en velen 

anderen), klom in de pen en schreeuwde: dit kan 

niet, dit mag niet, over ons lijk, see you in court … 

Vandaag is het opmerkelijk stil rond dit dossier. 

Het Duitse Kartellamt weet van niets, de Europese 

Commissie bestudeert het dossier, er is nog geen 

enkele rechtszaak ingeleid. En Lufthansa denkt: wir 

haben es geschaft!

  Luchtvaart: nieuwe 
belangenvereniging

De vijf grootste Europese luchtvaartmaatschappijen 

(Air France/KLM, British Airways, Easyjet, Lufthansa 

en Ryanair) hebben een nieuwe belangenvereniging 

opgericht. Blijkbaar hebben de klassieke carriers 

het geweer van schouder veranderd onder het 

motto: if you can not beat them, join them of een 

vijand kan je beter omarmen dan uit het zicht 

verliezen. 

Dit wordt ongetwijfeld een probleem voor de andere 

belangenverenigingen, want ook de luchtvaartsector 

is op dit gebied versnipperd. Het gaat om: 

Association of European Airlines (AEA, 24 leden) – 

European Business Aviation Association (EBAA, 500 

leden) - European Low Fare Airlines Association 

(ELFAA, 4 leden) – European Regional Airlines 

Association (ERAA, 53 leden) – International Air 

Carrier Association (IACA, charters, 26 leden).

 

 Media: paniekzaaiers!

De CEO van Fosun, de hoofdaandeelhouder van 

Club Med, Guo Guangchang (°1967) werd op 10 

december 2015 verzocht om naar een politiebureau 

te komen om ondervraagd te worden in verband 

met aantijgingen inzake corruptie. Een Chinese 

krant, meldde zijn verdwijning, anderen namen het 

bericht ongenuanceerd over en prompt werd het 

aandeel van Fosun op de beurs geschorst. De VVR 

kreeg in dit verband zo een twintig telefoons van 

verontrustte Club Med verkopers die zich vooral 

baseerden op een tendentieus artikel in Pagtour. 

Op 14 december 2015 verscheen Guangchang, 

glimlachend (maar dat doen Chinezen altijd, ook 

als zij voor het vuurpeloton staan) op de algemene 

vergadering van Fosun in Shanghai. 

(nep) Verzekeringen

Een klant boekt een cruise en weigert de facul-

tatieve annuleringsverzekering onder het voor-

wendsel dat hij een gelijkwaardige verzekering 

heeft bij Mastercard. Naar de argumenten van de 

reisagent wordt niet geluisterd. De dag voor vertrek 

wordt toch geannuleerd. Mastercard weigert te 

betalen omdat de klant enkel het voorschot met 

de kaart heeft betaald (het saldo werd betaald per 

overschrijving). De klant klaagt het reisbureau 
aan bij de ombudsdienst (die doorstuurt naar 
de cel verzoening van de Geschillencommissie) 
omdat het reisbureau de touroperator niet 
heeft betaald met Mastercard! 

  Toerisme

De NWTO heeft de 

voorlopige globale cijfers 

voor 2015 vrijgegeven. 

wereldwijd telde men 

1.184 miljoen internationale 

toeristen met minstens één 

overnachting (+4,4 %). 
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  Media: veroordeeld 
voor het vonnis!

In een lokale krant verscheen er onder de titel Baas 

reisbureau riskeert celstraf na misbruik naam van 

klant. In feite ging het om het volgende: de (thans 

gewezen) reisagent maakte een (vals) email-

account op naam van een klant en boekte een reis 

bij een collega, die in zijn reisbureau actief was 

geweest. Hij probeerde op die wijze te bewijzen 

dat de betreffende collega hem onrechtmatig 

probeerde klanten af te snoepen. Zowel de klant 

als de voormalige collega, die bevriend bleken zijn, 

dagvaardden hem. Ondanks het feit dat het slechts 

om de eerste zitting van de rechtbank ging en het 

vonnis helemaal nog niet werd geveld, suggereert 

de titel al een veroordeling. Indien betrokkene 

wordt vrijgesproken, zal daar geen woord meer 

over verschijnen! In de Middeleeuwen was er 

een schandpaal voor de veroordeelden. Vandaag 

nagelt de pers de verdachten al aan de schandpaal 

vooraleer zij veroordeeld of vrijgesproken zijn!

  Touroperators: directe 
verkoop in Duitsland

In feite ontwikkelt de reisbureausector zich in 

alle Europese landen op dezelfde wijze. De grote 

touroperators zijn in een dergelijke mate dominant dat 

zij, zonder schroom, hun multichannel visie kunnen 

opleggen. Aangezien de Duitse markt de meest 

transparante is, zijn volgende betrouwbare cijfers 

voorhanden. 

• TUI wordt verkocht in 9.200 verkooppunten waarvan 

1.541 in volle eigendom. Gemiddelde verkoop van 

TUI producten per verkooppunt: 489.000 €.

• Thomas Cook wordt verkocht in 9.600 verkoop-

punten waarvan 1.323 in volle eigendom. Gemid-

delde verkoop van Thomas Cook producten per 

verkooppunt: 278.000 €.

• DER Touristik wordt verkocht in 9.900 verkoop-

punten waarvan 2.034 in volle eigendom. Gemid-

delde verkoop van DER producten per verkooppunt: 

212.000 €.

• FTI wordt verkocht in 9.900 verkooppunten waarvan 

1 in volle eigendom. Gemiddelde verkoop van FTI 

producten per verkooppunt: 217.000 €.

• Alltours wordt verkocht in 9.500 verkooppunten 

waarvan 210 in volle eigendom. Gemiddelde 

verkoop van Alltours producten per verkooppunt: 

158.000 €.

• Schaunsland wordt verkocht in 11.600 verkoop-

punten waarvan 8 in volle eigendom. Gemiddelde 

verkoop van Schaunsland producten per verkoop-

punt: 94.000 €.

  Verzekering fi nancieel 
onvermogen

De onderlinge verzekerings verenigng (OVV) 

die zich het Garantiefonds Reizen noemt, doet 

zich voor als de marktleider in de sector van de 

reisbureaus (reisorganisatoren en reisbemidde-

laars) en wordt door de pers als zodanig frequent 

opgevoerd. Ongeacht de belangrijke rol die deze 

OVV sedert 1997 heeft gespeeld, betekent zij in 

Vlaanderen, wat betreft aantal polissen, niet echt 

veel. Slechts 230 van de 689 reisbureau-onderne-

mingen (33 %) zijn bij hen verzekerd.

  Wetgeving: Frans 
reisbureau statuut 
afgeschaft

Per 1 januari 2016 werd het Frans reisbureaustatuut, 

dat nog sedert 2009 in een afgezwakte versie 

bestond, afgeschaft. Zoals in Vlaanderen, blijft, vanzelf-

sprekend, de op de Europese Richtlijn gebaseerde 

reiscontractenwet geldig. Deze gebeurtenis maakt 

opnieuw een aantal zaken duidelijk:

• de afschaffi ng van het Vlaamse reisbureaudecreet 

had weinig of niets te maken met de processen die 

de VVR voerde, noch met de leiding van dezelfde 

VVR.

• alle bij het regeringsbeleid betrokken politici, zowel 

van linkse als van rechtse strekking, zijn, actief of 

passief, aanhangers van de liberale visie op de 

economie die in de Europese Commissie heerst. 

• behalve wanneer het de vakbonden betreft, is de 

afkeer bij dezelfde politici, voor alles wat maar een 

beetje naar corporatisme neigt, bijna traumatisch.

• geen enkele beroepsvereniging, groot of klein, kan of 

wil daar tegen ingaan. Zo werd de enige beroepsver-

eniging voor reisbemiddelaars en reisorganisatoren 

in Frankrijk (SNAV) zelfs niet betrokken bij de 

besluitvorming.

• de bewering die sommige zogenaamde profes-

sionelen in het kader van de afschaffi ng van het 

Vlaamse reisbureaudecreet poneerden, dat er in 

Frankrijk geen reisbureaustatuut meer bestond, was 

tot op vandaag, fl agrant onjuist. 
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O
p het einde van de jaren veertig 

van de vorige eeuw waren er in 

Antwerpen reeds tal van echte 

reisbureaus, waarvan de meesten 

in hun toenmalige vorm, verdwenen 

zijn. Denken wij bijv. aan: Wirtz, Huybrechts, Flandria, 

Delcambe, Martin, Pam Vermeulen, Schellens, 

Antverpia, Thomas Cook, VTB en Boënne.

Deze kantoren organiseerden alles zelf, zowel 

individuele als goepsreizen. Enkelen hadden zelfs een 

brochure met reizen per autocar, trein en vliegtuig naar 

Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland, later gevolgd 

door Duitsland, Spanje en Italië.

Reizen Huybrechts bracht in juli en augustus 1947 

en 1948 een wereldprimeur: een charterprogramma 

naar Lourdes. Dit werd uitgevoerd met een DC3 van 

Sabena, die er vier uur over deed.  Mijn jongste zuster 

was hostess aan boord en het toestel vervoerde in het 

weekend duiven naar Frankrijk.

De topper was Lourdes met alle mogelijke vervoer-

middelen omdat veel gelovigen naar Lourdes gingen 

om O.L.Vrouw te bedanken voor het behoud tijdens de 

oorlog, een kaars aan te steken om kindjes te krijgen 

en later terug te keren om die kaars uit te blazen.

Waarom zoveel reisbureaus kort na de oorlog in een 

relatief kleine stad? Tijdens de oorlog was het niet 

allemaal kommer en kwel  en veel mensen hadden 

goed verdiend, doch hadden geen mogelijkheid om 

het uit te geven.

In Duitsland was er Touropa (voorganger van TUI), dat 

in Antwerpen vertegenwoordigd werd door Reizen 

Antverpia (Huidevetterstraat). Hun hoofdbestemming 

was Ruhpolding in Beieren en de Chiemsee. 

De klant kon het hotel niet kiezen, maar boekte voor 

een kamer bij burgers, een pension of een hotel. Pas 

ter plaatse ontdekte hij het logement. 

Er was ook FTS (France Transport Service) een 

afdeling van de Franse Spoorwegen. Hun succesfor-

mule was de groepsreizen naar Parijs. Er waren elke 

week de 3-daagse reizen op vrijdag, de 5-daagse op 

maandag en de 4-daagse bij speciale weekends. 

Wat moest het reisbureau hiervoor doen?  Uiteraard 

de reis bespreken met de klanten; telefonisch 

reserveren; het inschrijvingsformulier naar Brussel 

zenden; zelf de reisdocumenten samenstellen en de 

tickets uitschrijven;  2 dagen voor elke afreis een lijst 

naar Brussel zenden; de tickets maandelijks met de 

Belgische spoorwegen afrekenen en … het geld zo 

lang mogelijk bijhouden.

Behalve naar Zuid en Centraal Europa werd er weinig 

georganiseerd. Het vervoer gebeurde met de trein 

of vliegtuig/trein of vliegtuig/lijnbus. Met de auto ging 

het maximum tot het Groothertogdom Luxemburg. 

Men ging naar het kantoor van Touringclub en kocht 

daar een route met teksten zoals bijv.: aangekomen in 

X splitst de baan zich ter hoogte van Café Cambrinus. 

Hier ga je naar rechts en je ziet in de verte de kerktoren 

van Y …

Het vervoer per vliegtuig was, technisch gezien, 

éénvoudig. Er waren 3 tarieven. Eerste klasse en 

toeristklasse waren openbaar, maar het IT (inclusieve 

tour) tarief, was nergens gepubliceerd, veel goed-

koper en voorbehouden aan (IATA) reisbureaus. Per 

bestemming moest de reisagent aan de airline de 

toestemming vragen en kreeg die onder een aantal 

voorwaarden. Bijv. de bestemming moest in een 

brochure gepubliceerd worden. 

Om te kunnen organiseren ging de reisagent in de 

wintermaanden op stap om hotels en restaurants 

te zoeken. Contacten verliepen per brief en als het 

dringend was dan was er de telefoon of de telegram. 

In Antwerpen was er toen een uniek fenomeen: 

de Verenigde Antwerpse Reisburelen (VAR) die 

In de tijd dat de dieren nog spraken

Zo was het 
vroeger in 
de reiswereld
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Grote of kleine vermogens, bij KBC kunnen beleggers rekenen op een specialist 
in hun bankkantoor, ondersteund door een team van experts in het hoofdkantoor.

Samen met u bouwen we een evenwichtige portefeuille op die we blijven opvolgen.
Kortom, beleggen doen we samen! 

Surf naar kbc.be/samenbeleggen en maak een afspraak.
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ééndagreizen organiseerde per autocar naar tien-

tallen bestemmingen. Pam Vermeulen, Delcambe, 

Martin en Boënne waren gespecialiseerd in dat 

soort reizen, die erg in trek waren (weinigen 

hadden een auto). Indien er geen klanten genoeg 

waren om een autocar te vullen dan brachten zij 

hun hun klanten onder bij de VAR waar de andere 

kantoren dan boekten.

De hotels in de jaren vijftig

Nu kunnen de klanten kiezen types van kamers 

met allen hetzelfde basis-comfort maar vroeger 

was de keuze als volgt: kamer met een groot 

bed of twee bedden; met wastafel of paravan of 

cabinet de toilette. Dus geen privé toilet; soms 

met bidet. Badkamer en toilet waren op de gang. 

Echtparen moesten zorgen dat ze hun trouw-

boekje bijhadden. Veel hoteliers weigerden niet 

gehuwde koppels op één kamer.

De hotelkeuze was beperkt. Bijv. in Mallorca 

waren er in het begin de jaren vijftig alleen 

éénvoudige hotels, behalve een eerste klasse 

hotel op de Paseo Maritimo en het luxe hotel in 

Formentor. 

In Tenerife had je het beroemde/beruchte Tenbel. 

Er geraken was een hele klus. eerst 8 uur vliegen 

met een DC6; landen op Tenerife Norte en een rit 

van 5 à 6 uur naar de Costa del Silencio. 

Onze medewerkers in  
de jaren vijftig

Tijdens de zomermaanden was er veel werk, maar 

in de winter bijna geen. In de boekingsperiode 

begon men op maandag om 9 uur en men bleef 

doorwerken tot dinsdag middernacht, hetzelfde 

van woensdagmorgen tot donderdag middernacht. 

Er werd hiervoor niet extra’ betaald, maar in de 

kalme maanden werd er maar 25 à 30 uur per 

week gewerkt. De werkweek was 45 uur.

In Antwerpen werd de post rond 2 uur ‘s nachts 

afgeleverd in het postkantoor van Antwerpen 

Centraal en vonden de collega’s elkaar in Café 

Jozef (Kon.Astridplein). Sommigen ontdekten er 

een blijvende of tijdelijke partner. 

Zowel de eigenaars als de medewerkers werden in 

de watten gelegd door de leveranciers. In Antwerpen 

waren er elke week minstens twee diners of recepties 

(in Brussel elke dag). Uitnodigingen voor studiereizen 

waren talrijk. Zij kwamen van  diensten voor toerisme, 

luchtvaartmaatschappijen en  spoorwegmaatschap-

pijen, enz.

Ik denk nog met weemoed aan een studiereis naar 

Sri Lanka met het Franse UTA (Union des Transports 

Aérien). Op het einde van de eis legde de begeleider 

van UTA ons zijn grote probleem voor. Er was geen 

mogelijkheid geweest om zijn budget op te gebruiken 

en dat moest op, anders kreeg hij minder bij een 

volgende reis. Wij hebben daar een champagne party 

gehouden tot het geld op was. 

Een groepsreis naar Lourdes

Reizen Huybrechts richtte van Pasen tot oktober 

achtdaagse groepsreizen in per spoor naar Lourdes. 

De gidsen bleven vier weken weg. De zevende dag ‘s 

avonds namen ze met hun groep de nachttrein naar 

Parijs.  Zij lunchten de achste dag met de opkomende 

groep, in het station Parijs Austerlitz en vertrokken dan 

‘s avonds met de nachttrein terug naar Lourdes. Maar 

die nieuwe groep moest wel van Antwerpen naar Parijs 

gebracht worden en dan was het werk van één van 

de twee oudste zonen. En die namen dan de terugke-

rende groep terug naar Antwerpen.

Afspraak met de klanten te 0700h  aan de roltrap van 

Antwerpen Centraal; met de groep naar Brussel Noord 

en dan met de tram naar het Brussel Zuid. Terwijl 

de klanten een koffie drinken, naar de trein hollen 

en de reserveringsbewijsjes aan de stoelen hangen. 

Terug naar de  klanten en hen naar de gereserveerde 

plaatsen drijven. In Paris Nord naar de Cour des 

Arrivées wandelen en met de (lijn) bus  naar de Gare 

d’Austerlitz. Na de lunch, met de terugkereden groep  

dezelfde route, maar dan naar Antwerpen.

Het lijkt eigenaardig dat de begeleider zelf de reser-

veringsbewijzen moest aanbrengen. Voor individuele 

passagiers werd dit door de NMBS gedaan maar voor 

groepen moest het reisbureau dat doen. Gelijksoortige 

groepsreizen werden ook door andere reisbureaus 

georganiseerd  en het was de kunst van de gids om 

eerst in de wagon te zijn om de beste zetels in te 

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

T 054 54 00 00 - F 054 54 00 01
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MAAR wordt aangevuld door een  INTERACTIEVE WEBSITE 
vol met aanvullende informatie

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met

• vluchten en de prijzen
• programma’s en mini-circuits met streken en prijzen en bij de prijzen binnenkort 
 ook de bijhorende hotels (deze laatste begin 2016)
• hotels met informatie, foto’s en prijzen • streken en bijhorende foto’s
• prijzen die regelmatig naar wisselkoers en andere worden ge-update
• praktische informatie • kaart • lokale tijd
• huidig weer en mits door te klikken, meer gedetailleerd

Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2016 extra functionaliteiten 
bij om te filteren en te sorteren!

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

Eenmaal alles verzameld: “Bekijk de reeds verzamelde onderdelen”

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

Ecologisch, gemakkelijk en op maat!
zoals Cosmic Travel 

Cosmic
Travel

Lic. 5159

2016: Grootste én kleinste brochure ooit !
DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde voorraad ver-
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven, met zowel 
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers

Latin America

MEXICO
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
ECUADOR
PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA

The future 
has arrived

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

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

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

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

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van  
25 april 1997 is Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door 
de Europese Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij, n.v. ap, 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, 
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
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Travel

VVR_MAGAZINE_233_v3.indd   28 29/02/16   15:19

mailto:info@livetotravel.be
http://www.livetotravel.be/
mailto:info@cosmic.travel
mailto:info@comsa.be
http://www.comsa.be/


DE HOOGVLIEGER 233 29

Avontuurlijke Groepsreizen

Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi 

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Afrika

2 0 1 6

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar

Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 6

Individuele en groepsreizen

NAMIBIE

2 0 1 6
Individuele en groepsreizen

ZUID-AFRIKA

2 0 1 6

Individuele en groepsreizen

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia  

Tanzania • Ethiopie • Oeganda • Madagaskar

AFRIKA

2 0 1 6

Leopoldlaan 100
B-9300 Aalst

Tel.: +32 53 606 151
info@livetotravel.be
www.livetotravel.be

 AFRIKA? 
  GA MET DE 

SPECIALISTEN!

150903-L2T-TravelExpress(145x210mm)-Advertentie.indd   1 03/09/15   13:43

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

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

MAAR wordt aangevuld door een  INTERACTIEVE WEBSITE 
vol met aanvullende informatie

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met

• vluchten en de prijzen
• programma’s en mini-circuits met streken en prijzen en bij de prijzen binnenkort 
 ook de bijhorende hotels (deze laatste begin 2016)
• hotels met informatie, foto’s en prijzen • streken en bijhorende foto’s
• prijzen die regelmatig naar wisselkoers en andere worden ge-update
• praktische informatie • kaart • lokale tijd
• huidig weer en mits door te klikken, meer gedetailleerd

Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2016 extra functionaliteiten 
bij om te filteren en te sorteren!

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

Eenmaal alles verzameld: “Bekijk de reeds verzamelde onderdelen”

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

Ecologisch, gemakkelijk en op maat!
zoals Cosmic Travel 

Cosmic
Travel

Lic. 5159

2016: Grootste én kleinste brochure ooit !
DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde voorraad ver-
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven, met zowel 
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers

Latin America

MEXICO
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
ECUADOR
PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA

The future 
has arrived

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

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

colours Latin Am
erica

Cosm
ic Travel 

©
 F

ot
o’

s 
co

ve
r: 

Im
ag

e S
ele

ct
w

w
w

.c
om

sa
.b

e 
• 

te
l. 

05
8-

28
 9

6 
66

 •
 in

fo
@

co
m

sa
.b

e

Uw reisagentschap:

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

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

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van  
25 april 1997 is Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door 
de Europese Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij, n.v. ap, 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, 
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Ticketing in de jaren vijftig

Er waren 2 soorten vliegtuigtickets: 1 met 2 vluchten 

en 1 met 4. Voor het eerste waren er 5 kopies (2 

originelen, 1 voor de airline, 1 voor het kantoor en 1 

voor de klant.

Voor het 4 vluchten ticket waren er dus 7 kopies en 

probeer dan maar met je balpen de zevende kopie 

leesbaar te houden. Had je meer dan 4 vluchten, dan 

werden de biljetten aan elkaar geniet. Op een ticket 

mocht geen fout, geen schrapping, geen overschrijving 

voorkomen, want dan was het ticket ongeldig. 

(Onder) agenten ….

Tot de invoering van de vergunningsplicht (1966) 

hadden sommige reisbureaus overal onder-agenten, 

die als bijberoep, reizen aan hun dorpsgenoten 

verkochten. Men koos de gemeentesercretaris, de 

hoofdonderwijzer, de bibliothecaris, de bediende van 

de ziekenkas of de spaarkas. 

Technische hulpmiddelen.

Wij zijn nu vertrouwd met: computers, I-pads, face 

time, e-mail Facebook, Twitter en vele andere 

nieuwe technieken. Het moet altijd maar sneller 

gaan. Wachten op een bevestiging? Ondenkbaar! 

Het moet NU bevestigd worden. Mensen zijn ons 

onbekend, enkel nog schermen, programma’s en 

prints, op zijn best .. een stem inj een call center.

Onze (hulp)-middelen in de jaren vijftig: een 

perforator, een nietmachien, een schrijfmachine, een 

brochurekast, affi ches, de  telefoon en misschien 

een telex. Die telefoon was een groot zwart bake-

lieten geval met een draaischijf en een gigantische 

hoorn. 

Ook: een stencil machine. Men startte met een 

blad dat bewerkt vas met een soort was en in 

de schrijfmachine geplaatst waarna de de tekst 

voorzicht werd getypt.  Met blad werd dan over 

de trommel van de stencilmachine gespannen. In 

de trommel zat dikke  inkt, die door de gaatjes 

op het papier kwam en zo kon je de tekst enkele 

honderden keren afdrukken. De machine werd met 

de hand bediend, later kwamen er electrische.

Fotocopieer apparaat : eerst waren er slechts natte 

fotocopies. Dit deed je best tegen de avond, want het 

laatste wat je die dag deed was in het kantoor een 

aantal wasdraden spannen, waaraan je de fotocopies 

kon ophangen. De volgende morgen had je dan droge 

copies.

Telegram : te gebruiken als je iets snel schriftelijk 

moest melden. Doorbellen naar de betrokken dienst of 

gaan afgeven in het telegraafkantoor. 

Addendum: de familie 
HUYBRECHTS in het toerisme

In de late jaren twintig van de vorige eeuw,  begon  

Louis Huybrechts, gemeentesecretaris en koster in 

Borsbeek, met het organiseren van bedevaarten, 

voornamelijk naar Lourdes, voor de parochies van 

Borsbeek en Wijnegem.

Enkele jaren later (1932), nam zijn derde zoon, Theo, 

die taak over en maakt er en echt reisbureau van dat 

gevestigd werd aan de Wetstraat 112  Antwerpen. 

Snel kwam er versterking bij van éne Victor Nijs, die 

zijn leven lang in het toerisme bleef en de microbe 

ook aan zijn zoon Hugo doorgaf (werkte lang bij 

Raptim). Theo liet zijn groepsreizen begeleiden 

door zijn broers Louis en Arthur en zijn schoonbroer 

Gérard. In 1939 verhuisde men naar de Ommegan-

ckstraat, 55. 

Tijdens de oorlog verdiende hij de kost bij het NIR 

in Brussel als zanger en pianist en met kleinkunst in 

Antwerpen, waarbij hij ondermeer samenzong met 

La Esterella. 

Na de oorlog steeg zowel het aantal bedienden als 

het aantal autocars. Het toerisme boomde, the sky 

was the limit, maar, na een korte ziekte overleed 

Theo in 1955,. Hij liet niet enkel een druk reisbu-

reau, maar ook een echtgenote en 11 kinderen 

tussen 6 en 21 jaar na. De vier oudsten werden 

ingeschakeld om het kantoor in stand te houden. 

De meeste Huybrechts zijn verdwenen uit het 

toerisme en begin de jaren tachtig bleven enkel nog 

Ludo en Guido over. Vandaag is er slechts nog één 

Huybrechts voltijds actief in het toerisme: Iris D
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Hoofdkantoren

Al dan niet vrijwillig gestopt of 
verzekering ingetrokken

(5665) All About Belgium, Lede • (7273) *Anita’s 

Travel Center, Gentbrugge • (2473) *Bevekom 

Travel, Aalbeke • (9029) Bizztravel, Asse • (2337) 

Blitz Travel, Antwerpen - (7215) *Calliauw-Bouba 

Travel, Zedelgem • (7107) Cortina Reizen, Otegem 

• (7049) Cronos Travel, Kontich • (3559) De Turck, 

Geraardsbergen • (6121) *Destination Belgium, 

Merendree • (7055) *Elfi  Reizen, Wetteren • 

(5615) *Ever Travel, Sint Job in ’t Goor • (1133) 

*Famy Tours, Ichtegem • (6181) *Geo Travel, Groot 

Bijgaarden • (5165) *Holidaymaker, Maldegem • 

(6105) *Kristof Holidays, Kalmthout • (7041) *LNB 

Zij gingen en 
zij kwamen in 2015

Op 31 december 2015 telde Vlaanderen 690 

bedrijven die over een verzekering fi nancieel 

onvermogen en een verzekering Professionele 

Aansprakelijkheid Reisbureaus beschikken en, 

hetzij in hoofdactiviteit, hetzij in bij-activiteit, 

kunnen beschouwd worden als een reisbureau 

(reis organisator en/of reisbemiddelaar). Samen 

exploiteerden zij 377 (aangegeven) bijkantoren.

In de loop van datzelfde jaar verdwenen er 40 hoofd-

kantoren, waarvan 6 door faling (3 behorend tot 

dezelfde groep) en 31 bijkantoren. Anderzijs telden 

wij 38 nieuwe hoofkantoren en 21 nieuw bijkantoren.

Het aantal reisondernemingen in Vlaanderen is in 

2015 dus gedaald met 0,15 %, het aantal verkoop-

punten met 1 %.

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels
 - Meer dan 60 nieuwe hotels
 - Unieke Afrika brochure (Koen Van Hauwermeiren)
 - USA à la carte: 2000 hotels
 - Golfspecialist
• Zowel charter- als lijnvluchten
• Onmiddellijke bevestiging & prijsberekening
• Nieuwe dynamische & actieve website: 
 - Selecteer uw hotels volgens voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 www.exclusive-destinations.be

VVR_MAGAZINE_233_v3.indd   30 29/02/16   15:19

http://www.exclusive-destinations.be/


Zij gingen en  
zij kwamen in 2015

DE HOOGVLIEGER 233 31

K
O

M
E

N
 E

N
 G

A
A

N

Travel Center, Brugge • (1881) *Lord Reizen, Sint 

Niklaas • (7133) *LTS Travel, Tremelo • (1363) 

Morgenster, Maasmechelen • (5823) *Otia Travel, 

Stekene • (7299) *Partners Promotion, Eeklo • 

(1269) *Patteeuw Reizen, Moorslede (handelsfonds 

overgedragen aan bvba) • (7187) *Reiscollectie, 

Ravels • (7173) *Schalley & Wolfs, Meeuwen • 

(1177) *SSCC De Beer Travel, Zwijndrecht  (over-

name door BVBA) • (1309) Sylvae Tours, Herzele 

• (9041) Synergia, Aalter • (5093) Toerisme De 

Noordzee, Blankenberge • (5475) Toerist Express, 

Paal • (6101) Travel Point, Maldegem • (9035) 

Vespatravel, Erenbodegem • (9013) Yged,  

Dendermonde • (7115) *Yotran, Edegem

Failliet

(6275) *Cindy Travel, Hoevenen • (1329) *Echo 

Reizen, Antwerpen • (1879)* Intertravel, Antwerpen • 

(5761) *Passaat Reizen, Zoersel • (7127) *Silverleaf, 

Oostende • (9545) *Travelpro, Kontich 

Nieuwe hoofkantoren

(9053) Amis, Mechelen • (9053) *Apta Plus, Brugge 

• (9045) Avanti Cars, Veurne • (9573) *Belgian 

Eyou, Zele • (9045) Beyond Borders, Zonhoven • 

(9058) Cinca, Kermt • (9042) Cruisemarket, Torhout 

• (9569) *Cruisepartners, Nieuwpoort • (9037) De 

Noordzee Reizen, Blankenberge • (9047) Elite 

Travel, Vilvoorde • (9971) Eneo vzw, Brussel • 

(9587)* Finis Travel Opglabbeek • (9579) *Finns 

Travel, Geraardsbergen • (9983) Friends of Asia 

vzw, Destelbergen • (9585) *Groep R, Knokke • 

(9055) Jasmine Travel, Eeklo • (9969) KVOO vzw, 

Brussel • (9565) *La Suite Snow, Wenduine • (9575) 

*Moby Travel, Bredene • (9563) *Newexpeditions, 

Antwerpen • (9591) *Nobel County Gite, Koekelare 

• (9561) *Quatro Plus, Sint Laureins • (9057) 

Ross Holidays, Hasselt • (9007) Semersah, Gent 

• (9967) Slovski vzw, Moerbeke-Waas • (9567) 

*Steep & Deep, Knokke • (9061) The Sixth Sense, 

Oostkamp • (9031) The Thomas Cook Retail TCRE, 

Gent • (9571) *Tiva Travels, Turnhout • (9577) 

*Travel Corner, Heusden-Zolder • (9039) Travel to 

Bike, Gistel • (9581) *Unitrips, Westerlo • (9559) 

*Vente Exclusive, Ruisbroek •  (9557) *Wellvisa, 

Antwerpen • (9044) Woodwings, Herentals • (9038) 

XKS, Wiekevorst • (9589) *Xploration, Sint Denijs 

Westrem • (9049) Xplore the North, Melle • (9583) 

*Yindi Travel, Marke

Bijkantoren

Gestopt

(5985) AABTS-Travel expert in Antwerpen, Knokke, 

Niel, Oostrozebeke, Overpelt, Rekkem, Wilrijk • 

(5939) BCD Travel in Diegem en Mechelen • (1028) 

Carlson/Wagonlits, Roeselare • (7237) Easytours, 

Schilde • (5809) *Giljana Travel Bredene • (1201) 

Jetair-VTB Reizen, Mechelen • (5526) *Leys Travel, 

Kuurne • (1267) Limburg International, Landen • 

(1883) *Maretours, Oostende • (6291) *Mira Tours, 

Keerbergen • (1245) *OZ Reizen in Herentals en 

Oudenaarde • (1608) Pala Toerisme in Antwerpen 

• (5761) *Passaat Reizen in Leuven (failliet) • 

(1529) *Sherpa, Brussel • 2067) *Spillemaeckers, 

Aartselaar • (5135) *Terra Travel, Kalmthout • (1067) 

Thomas Cook Retail in Etterbeek, Ganshoren en 

Gent • (9009) Travel Counsellors , Meeuwen •  

(1095) *Van Renterghem, tweede kantoor in 

Brugge.

Nieuwe bijkantoren

(5985) AABTS-Travel Expert in Berchem,  

Brasschaat, Boechout, Groot Bijgaarden, Jabbeke, 

Lanaken, Melsele en Waasmunster  (1202) Avitour, 

Haaltert • (1051) Jetaircenter in Kalmthout en 

Keerbergen • (1883) *Mare Tours in Berchem, 

Grimbergen, Heist op den Berg en  Zoersel • (9022) 

Skiline, Leuven • (9009) Travel Counsellors, Bochelt, 

Genk en Rekem • (9511) *Travel ID, Sint Job in ’t 

Goor • (5957) *Triton Travel, Mechelen

*VVR lid
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Ô CANADA!
Vlieg vanaf april naar Toronto en verder 
naar alle uithoeken van Canada.

brusselsairlines.com

bair-BE-Hoogvlieger-Toronto-210x297-feb16.indd   1 19/02/16   09:43

VVR_MAGAZINE_233_v3.indd   32 29/02/16   15:19

http://brusselsairlines.com/

