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Koen van den Bosch | Gedelegeerd bestuurder

@ VVReisbureaus

VerenigingVlaamseReisbureaus
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... tijd uit. U zendt namelijk 
vliegtuigtickets 

24/24, 7/7

De toekomst vindt u vandaag bij 
FTI Ticketshop! Met ons spaart u ...

Sluit u bij ons aan zonder 
kosten en dit in maar twee 
stappen. Meer informatioe 
vindt bij fti-ticketshop.be

... geld uit met NDC en direct 
connect kosten:

H Air France-KLM
H Lufthansa Group

... zoekwerk uit u zoekt 
vlutchten op
H per datum(+/-3 dagen)
H tot 6 segmenten
H 5 luchthaven
H meerdere talen
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Airline Marketplace
Meet many airlines and get a chance to win 
one of more than 10 plane tickets! 
13.11.18 - Antwerp
14.11.18 - Gent 
15.11 18 - Brussels

Get your free ticket now: 
www.fti-ticketshop.be/amp

Main Partner

Bezoek ons op onze 

evenementen
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De voorbije maanden hebben enkele 
boeiende regionale meetings en 
werkgroepen me nog meer overtuigd 
van de kracht en het potentieel van 
een goed reisbedrijf.
 
De uitdagingen die we zien zijn fenomenaal. 
Hoe gaan we praktisch om met de nieuwe 
regelgeving? Hoe houden we dit werkbaar? 
Quid met het geheel van over-toerisme? 
Daar waar we reeds beperkingen kenden op 
bijvoorbeeld de Galapagos-eilanden, de Inca-
trail en Machu Picchu en de Paaseilanden 
komen nu grotere en populairdere 
bestemmingen aan bod. Barcelona heeft 
een stop gezet op de bouw van nieuwe 
hotelkamers. Palma De Mallorca heeft Air B&B 
verbannen en Amsterdam legt een quotum op 
het maximale aantal bezoekers in het centrum. 
 
Meer dan ooit zal ieder reisbedrijf goed 
moeten evalueren welke impact dit zal geven 
op zijn of haar business en zien hoe ze de 
klant sturen en begeleiden in zijn of haar 
keuze.
 
Tegelijkertijd merk je tijdens deze  
gesprekken ook dat er een ongelooflijke 
drive en passie uitstraalt van de verschillende 
bedrijfsleiders en medewerkers die er 
absoluut iets willen van maken. Meer dan ooit 
zorgt een degelijk reisbedrijf dus voor een 
absolute meerwaarde. 
 
Als vakvereniging zijn we er in de eerste plaats 
voor en door jullie als leden. Op basis van 
een helder beleidsplan dat vier verschillende 
domeinen omhelst werken we gestaag verder 
aan de toekomst. 

Onze 'Interne Werking', 'Het profes-
sionaliseren van de sector', 'Imago en  
het wegen op beleid' en 'VVR als incubator 
en accelerator' zijn de vier ondertussen 
gekende pijlers aan dewelke we onze acties 
en ontwikkelingen aftoetsen. 
 
Gezien de bovenstaande uitdagingen  
keurde De Raad van Bestuur van de  
VVR ook een vijfde pijler goed die we actief 
mee gaan opnemen en uitwerken binnen  
ons beleidsplan. Met als thema duurzaamheid 
zullen we mee een antwoord proberen te 
zoeken en vinden op de uitdagingen die er  
op dat vlak voor ons liggen.  
Ook jullie zullen jullie steentje kunnen 
bijdragen.
 
Dat steentje is meer dan belangrijk.  
Als VVR doen we er alles aan om jullie 
maximaal te ondersteunen en dat doen  
we als team bijzonder graag.  
Het is echter ook belangrijk dat jullie mee 
aangeven waar bepaalde noden liggen  
en deze direct of via de Raad van Bestuur  
tot bij ons brengen. Enkel en alleen  
op deze manier kunnen we kort op de  
bal blijven spelen en jullie optimaal alles 
aanreiken wat jullie nodig hebben om  
jullie businesses duurzaam te blijven 
ontwikkelen en doen groeien.
 
Tot zeer binnenkort. 

Koen

“Als vakvereniging zijn we er  
in de eerste plaats voor en 
door jullie als leden.”
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“Als we als 
autocarbedrijf 
groeien is het door 
het reiskantoor”

De geschiedenis van Rantour in een 
nutshell?
In 1958 had mijn vader Antoine een occasiebus 
gekocht die ingeschakeld werd voor 
leerlingenvervoer, het transport van de locale 
voetbalploeg en toch ook wel onze eerste 
georganiseerde reizen naar het buitenland. 
In 1989 ben ik samen met mijn echtgenote 
Brigitte Heymans aan boord gekomen. Toen 
hadden we onder onze eerste merknaam 
Reizen Antoine een vloot van 5 autocars en 
4 chauffeurs. Vandaag is dat opgeklommen 
tot 15 autocars en 20 chauffeurs en zijn we 
in Vlaanderen een beetje de tegenhanger van 
Voyages Léonard in Wallonië. De jongste acht 
jaar zijn we overigens in de TM Travel Awards 
telkens bekroond geweest als beste Coach 
Tourism Product.

De grote groei is er gekomen met een 
belangrijke overname, niet?
Dat klopt. In 1995 hebben we inderdaad de 
overname gerealiseerd van het gereputeerde 
Cars Pierre uit Merchtem. Onze toenmalige vloot 
werd meteen drie keer zo groot. In 2000 werd 
de nieuwe merknaam Rantour gelanceerd en 
werd de reisbureauwerking opgestart.

Jullie zijn een van de weinige 
autocarbedrijven die jullie producten ook 
via de reiskantoren aanbieden.
Vanaf 2008 hebben wij inderdaad werk 
gemaakt van een distributienetwerk via  
de Vlaamse reisbureaus. Vandaag liggen  
onze brochures in zowat 350 Vlaamse 
reiskantoren en we werken verder nauw 
samen met Selectair.

Groeit de autocarmarkt nog?
Niet echt en de groei bij ons komt eerder uit 
ons reisbureau. Het aantal autocarbedrijven in 
ons land is de jongste 50 jaar gehalveerd: van 
800 in 1979 tot 400 vandaag. Nationaal ligt 
de verhouding 70 procent Vlaanderen en 30 
procent Franstalig België. De belangstelling 
blijft volgens mij status quo. Ondanks het 
feit dat één van onze slogans is dat een 
autocarreis net zo boeiend moet zijn als de 
bestemming, blijven we toch geconfronteerd 
worden met een vergrijzing van het klanten-
bestand. Van mijn 11.000 klanten op  
jaarbasis is amper 1 procent jonger dan  
40 jaar.

Doe je daar iets aan?
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Een van onze pogingen was uitpakken 
met fietsvakanties, maar dat heeft niet 
het verhoopte resultaat opgeleverd. 
Wandelvakanties daarentegen gekoppeld  
aan een autocarreis viel dan wel opnieuw in 
goede aarde.

Wat zijn de hinderpalen voor een 
verdere ontplooiing van het toeristisch 
autocartoerisme?
Veelal wordt hiervoor de opkomst van 
de lowcost opgevoerd, maar die heeft 
volgens mij enkel zwaar toegeslagen op het 
pendelgebeuren. In de jaren negentig reden 
wij per jaar zeker 50 keer heen en terug naar 
Spanje, vandaag is dat niet meer dan 10 maal. 
Het grote struikelblok voor ons is en blijft 
de veel te strenge Europese reglementering 
waarbij het autocarvervoer gelijkgeschakeld 
is met het vrachtvervoer. Dat betekent dat 
we, als we bijvoorbeeld op Benidorm rijden, 
niet minder dan drie chauffeurs aan boord 
moeten hebben. We hebben altijd voor het 
premiumaanbod gekozen en die kwaliteitszorg 
voor logies, vol pension en prima hotels zorgt 
dat je als klant toch al vlug aan 150 euro per 
dag zit. M.a.w. kwaliteitsautocartoerisme is niet 
echt goedkoop, maar wie het kent weet dat zij 
of hij daar een prima product voor in ruil krijgt.
Nog een heikel punt is dat je met de autocar 
vrijwel nergens nog in de centra van de 

door ons aangeboden steden komt en voor 
mensen die niet zo goed te been zijn is dat 
een regelrechte ramp. Bovendien swingen de 
parkeergelden vandaag echt de pan uit.  
Italië is daarin de absolute koploper met 
makkelijk 200 euro per dag. Een rondreis 
Venetië, Firenze en Rome kost ons dan 
minstens 1.000 euro enkel maar om de  
autocar te parkeren.

In de winterbrochure staan toch flink wat 
nieuwigheden.
We zitten natuurlijk niet stil en het is 
inderdaad zo dat we uitpakken met een mooi 
assortiment nieuwigheden in onze begeleide 
bus- en vliegvakanties. Zo is er in de minitrips 
nu ook een escapade Champenoise, doen 
we de kerstmarkt in St. Wendel en Trier aan, 
bieden we Malta & Gozo aan en trekken 
we naar het WK Veldrijden in het Deense 
Bogense. In ons citytripaanbod is Valencia, 
Milaan en Turijn nieuw. Ons aanbod cruises is 
zeer sterk uitgebreid. De winter is aangevuld 
met Tiroler Oberland/Elbigenalp en Ötztal/
Längenfeld. Nieuw in de strandvakanties 
zijn Varadero, Sri Lanka, Hurghada, Kemer, 
Algarve, Sicilië, Roquetas de Mar en Costa 
Brava/Lloret de Mar.

Je hebt ook nog een limousine service 
opgestart.
In 2016 hebben wij inderdaad Rantour 
Limousine Services boven de doopvont 
gehouden. Hiermee bedienen we de meeste 
veeleisende klanten met een exclusieve 
service en dito voertuigen. We beschikken 
daarvoor momenteel over voertuigen van  
3 tot en met 54 plaatsen, die regelmatig 
worden ingezet voor NAVO-evenementen,  
de Belgische Voetbalbond of business-
opdrachten van bedrijven allerhande.

Kurt Rollier | General Manager Rantour
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Rantour viert dit jaar als touroperator begeleide autocarreizen & vliegvakanties 
zijn 60ste verjaardag. Het bedrijf werd in 1958 boven de doopvont gehouden en 
is vandaag opgeklommen tot in de top vijf van de Vlaamse autocarbedrijven met 
eigen to-werking. General manager Kurt Rollier (60) heeft voor dit jubileumjaar 
voor een extra feestelijke verjaardag gezorgd met een zesdaagse cruise op de 
Seine met muzikale verrassingsoptredens van o.a. De Romeo’s. “We hebben 
altijd naar premiumproducten gestreefd”, benadrukt Kurt Rollier, “en zeker in 
een jubileumjaar willen wij als familiebedrijf feestvieren met zoveel mogelijk van 
onze gewaardeerde klanten.”

“Als familiebedrijf is de toekomst  
van Rantour verzekerd.”

“Je autocar parkeren in Italië  
kost vandaag een fortuin.”
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Je bent de officiële transporteur voor  
RSCA Anderlecht en de Rode Duivels.
Onze sterke reputatie waaraan we jarenlang 
zowel nationaal als international hebben 
gewerkt, heeft ongetwijfeld meegeholpen 
aan het feit dat we een paar heel interessante 
opdrachten in onze portefeuille hebben 
binnengehaald. Zo verzorgen we het 
personeelsvervoer voor supermarktketen 
Delhaize. Eersteklasser RSCA Anderlecht 
en onze nationale trots, de Rode Duivels, 
rijden ook rond in spelersbussen van het 
familiebedrijf. Alsook alle vervoersopdrachten 
voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
worden door Rantour verzorgd. Dat betekent 
ook dat we de incoming buitenlandse 
voetbalclubs of landen die in Brussel 
aantreden vervoeren. Dat heeft er in al die 
jaren voor gezorgd dat onze chauffeurs af en 
toe kunnen poseren met wereldsterren van 
Man United of Paris Saint-Germain.

Hoe zie je de toekomst van het 
autocargebeuren?
Gezien het feit dat wij een familiebedrijf zijn 
en blijven, want mijn dochters Katie en Jill 
zijn reeds een poosje actief in het bedrijf, 
ben ik ervan overtuigd dat de toekomst van 
Rantour verzekerd is, temeer omdat we met 
een bijzonder dynamisch team medewerkers 
iedere dag opnieuw aan de slag gaan. 
Rantour wil bovendien niet het grootste bedrijf 
worden, maar een bedrijf blijven waar een 
bescheiden groei hand in hand gaat met een 
absoluut kwaliteitsbehoud, waarbij kennis en 
bekwaamheid de voornaamste bouwstenen 
zijn en blijven. We blijven jaarlijks investeren in 
de aankoop van de nieuwste luxe autocars in 
het premiumsegment en er zijn plannen voor 
een nieuwe stelplaats met polyvalente hal.

RANTOUR
Opgericht: Rantour zag in 1958 het licht 
onder de merknaam Reizen Antoine (van 
Antoine Rollier)
Medewerkers: 30 (10 bedienden en 20 
chauffeurs)
Omzet 2017: 7,9 miljoen euro (20 procent 
via de reisagent en 80 procent direct selling)
Aandeel eigen reiskantoor: 2,2 miljoen euro
Prognose omzet 2018: + ongeveer 5 
procent
Aantal brochures: 2 (winter en zomer)
Aantal wagens: 15 autocars, 2 minibussen 
en 2 limousines
Aantal pax autocars per jaar: 11.000
Aantal gereden km per jaar: 1,2 miljoen km
Meer info: tel. 053/66.68.94,  
info@rantour.be en www.rantour.be

Kan je volgende personen of 
organisaties kort omschrijven?
Antoon Van Eeckhout: icoon in de 
reissector
Koen van den Bosch: coming man
VVR: begrip in de reisbureausector
FBAA: begrip in de autocarsector
Selectair: meerwaarde voor de reisagent
TUI: favoriete to
RSCA Anderlecht: meest prestigieuze club 
in de Jupiler league 
De Rode Duivels: trots van België met dank 
aan Roberto Martinez

Wat staat er op je verlanglijstje als 
bestemming(en)?
Ik vlieg niet graag. Geef mij in de zomer  
maar een reis met de motor naar het zuiden 
van Frankrijk, Italië of Spanje en in de winter 
ben ik in mijn nopjes op een Italiaanse 
skipiste.

Zijn er landen die je toch nog een keer zou 
willen bezoeken?
Cuba ongetwijfeld voor de kleuren en  
de sfeer en de nostalgische aftandse 
Amerikaanse oude bakken die hoe dan  
ook blijven rijden.

Favoriete citytrip?
Parijs, Rome en Milaan

Op wat ben je bijzonder fier?
Op de groei die we de jongste dertig jaar 
hebben gerealiseerd en het feit dat de  
inbreng van de derde familiale generatie  
een waarborg is voor de toekomst.

Mocht je een dier zijn?
Een paard. Trouw en sierlijk.  
Goed voor de dressuur.

Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Dat ik niet kan stoppen met roken.  
Eén pakje Marlboro per dag, weliswaar  
light, maar het is teveel want het blijft  
een vijand. Al is een sigaret een welgekomen 
vriend in stresssituaties.

Wat maakt je ongelukkig?
Personeelsleden die gedemotiveerd zijn en 
zich niet langer 100 procent inzetten voor  
het bedrijf.

“Autocars zitten van jongsaf  
aan in mijn bloed.” Wat maakt je wel gelukkig?

Goede gezondheid, de toffe familie en de 
koers die het bedrijf vaart.

Is er iets in je leven niet gelukt dat 
je graag had zien gebeuren?
Een contract van De Lijn binnenhalen.  
Ik heb herhaalde pogingen gedaan, maar het 
is blijkbaar zeer moeilijk om je tussen  
de lopende contracten te wringen.

Je favoriete boek?
Ik ben geen grote lezer, maar ‘De helaasheid 
der dingen’ van Dimitri Verhulst is één van 
mijn favorieten, ook wel omdat ik een aantal 
personages uit ‘Reetveerdegem’, waarop het 
boek gebaseerd is, ken.

Je favoriete zanger?
Michael Jackson, Prince en Madonna,  
3 iconen uit de vorige eeuw en geboren  
in 1958…

Tijd voor hobby’s?
Motorrijden uiteraard en toeren met oldtimers, 
waarmee ik soms een ritje maak.

Zou je het allemaal herdoen mocht het 
moeten of kunnen?
Maar natuurlijk. Ik ben opgegroeid in het 
bedrijf. Van kindsbeen af is de autocarwereld 
mijn wereld geweest. Ik heb een technische 
opleiding als mekanieker gevolgd.  
Met autocars bezig zijn en ermee rijden,  
zit in mijn bloed. Ik heb nooit iets  
anders gekend. Ik zou nooit iets anders 
kunnen doen.

Yves Slabbinck
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Www.explore-Jamaica.com 

• Strandverblijven  

• Verblijf in Typische Jamaicaanse hotels waar mogelijk 

• Prive rondreizen met huurauto mogelijk met Nederlandstalige, 
Franstalige, Duitstalige of Engelstalige gids vanaf 2 personen tot 
15 personen of aansluiten bij een internationale gids.  

 Een lange of korte rondreis met  of zonder combinatie 
 met  strandverblijf . 

 Ontdek de mogelijkheden op onze website , contacteer ons voor een 
offerte 

 

 

Molenstraat 10 –2270 Herenthout 

014/ 499 599 

De personenbijstand wordt gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978  
BBRUBEBB, verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht en toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het 
nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming 
onderworpen aan het Belgische recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, 
FSMA nr. 011210 cA en/of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk. De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. 
In geval van klacht kan u zich wenden per post tot Touring, Klachtendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot complaint@touring.be. Indien u geen voldoening krijgt kan u zich wenden 
tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 02/547.59.75.De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts 
een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de 
telefoon. Prijzen geldig op 01/01/2018.

De personenbijstand wordt gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978  
BBRUBEBB, verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht en toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het 

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

En zeggen dat je klanten 
vanochtend nog op radiologie zaten.
Dankzij Touring reisbijstand trekken je klanten gerust de hele wereld rond: 
medische kosten worden gedekt, maar ook repatriëring, reisannulatie, 
verlies van bagage… Touring, de ideale reispartner.

02TOU17107_Tourisme_Adv_H_Garcon_131x186.indd   1 08/03/2018   15:30

Aktief-ski & Landscapeski |  
Zaakvoerders Adriaan De Keuster & Laurent Rochtus 

Met de winter voor de deur is het nogal 
wiedes dat we in onze serie ‘In de kijker’ 
een wintersporttouroperator in de spots 
zetten. Adriaan De Keuster (36) en 
Laurent Rochtus (33) gingen niet over één 
nacht ijs toen ze vijf jaar geleden, na de 
overname van Landscapeski van Franke 
Lok, met een zeer ruim aanbod skireizen 
op Oostenrijk en Italië als een vriendelijke 
sneeuwtsunami over Vlaanderen begonnen 
te glijden. De teller staat vandaag reeds op 
4.500 pax.

“Van thuis uit heb ik de sneeuwmicrobe 
meegekregen”, vertelt de uit Mortsel 
afkomstige Adriaan De Keuster, die 
ondertussen reeds 13 jaar in de 
reisindustrie aan de slag is. “Via jeugd- 
en studentenverenigingen alsook in 
familieverband werd regelmatig op skireis 
gegaan. Van het een kwam het ander 
en ik ben dan een tijdje als medewerker 
betrokken geweest bij een aantal 
organisaties die begaan waren met skireizen 

voor studentenclubs. In 2007 liep ik een 
informaticus, die tevens praeses was van een 
studentenclub, tegen het lijf en samen met 
een Waalse collega zijn we dan onder de 
licentie van Castel Tourisme uit Châtelet als 
skitouroperator gestart. In 2008 vertrokken 
onze eerste skireizen. Op zekere dag kreeg ik 
een brief van de VVR dat we niet ‘kosjer’ bezig 
waren. Een telefoontje van Bart De Baere 
heeft ons gered want die vertelde onmiddellijk 
hoe we ons in regel dienden te stellen, 
maar ook dat er op de VVR-website een 
interessante overnamemogelijkheid stond.”

Belangrijke overname
“Zo ben ik in 2008 als werknemer aan de 
slag gegaan bij Paul Dexters in Leopoldsburg, 
die vooral families in een luxeformule met 
Nederlandstalige lessen en kidsclub naar 
de sneeuw stuurde. In 2010 realiseerde ik 
met mijn toenmalige zakenpartner de eerste 
overname van Aktief-ski, in de overname zat 
ook nog een reiskantoor in Leopoldsburg. 
Zowel de marges als het aantal studenten dat 
met ons ging skiën daalden snel tussen 2010 IN
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“Een touroperator 
die vandaag niet 

omnichannel verkoopt 
is morgen dood!”
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en 2014. Niet in het minst omdat Sunweb 
vrijwel alle ‘studententouroperators’ overnam 
rond deze periode. Een beetje bij toeval werd 
ons een nieuwe opportuniteit aangereikt. 
De mogelijke aankoop van Landscapeski 
van Franke Lok. In zijn topjaren goed voor 
8.000 pax op jaarbasis en dat 100 procent 
via de reisagent. Ik had Franke ooit op een 
congres gezegd dat als hij ooit zou stoppen 
ik wel degelijk belangstelling had voor zijn 
zaak. Toen zijn dochter me die vreugdevolle 
boodschap telefonisch mededeelde, hebben 
we de zaak vlug beklonken. We stopten na 
de overname van Landscapeski in 2014 
meteen met studentenreizen. In februari 
2018 werd het reisbureau te Leopoldsburg 
verkocht en is het in goede handen onder 
leiding van oud-werkneemster Sofie Mondy. 
Ons bedrijf gaat nu verder onder de naam 
Active Holidays met de merknamen Aktief-ski 
en Landscapeski met een pittig aanbod 
voor families/gezinnen en shortskireizen op 
Oostenrijk en Italië.”

Op een matras naar de sneeuw
Laurent Rochtus, is afkomstig van Berchem  
en was in een ver verleden nog begeleider  
van studentenreizen naar de sneeuw. In juli 
2013 is hij aan boord geklommen.  
“Aktief-ski profileert zich als de specialist 
in skivakanties voor levensgenieters, waar 
kids centraal staan. We bieden flink wat 
verschillende formules aan voor een perfecte 
skivakantie voor het hele gezin. Landscapeski 
organiseert shortski's in midweek of 
weekend. Busreis in Dream- & Sleepingclass, 
reisbegeleiding en hotel in half pension. 
Aktief-ski: Onze reizen in clubformule met 
Nederlandstalige skilessen en opvang worden 
uitgevoerd door 100 procent gediplomeerde 
monitoren en kidsclubbers. We brengen 
onze klanten steevast tot voor de deur van 
hun hotel, wat een belangrijk voordeel is in 
vergelijking met de reizigers die per trein 
of per vliegtuig naar de sneeuw trekken. 
Bovendien zijn onze hotels steeds zorgvuldig 

“ Aktief-ski profileert zich 
als de specialist in skivakanties  
voor levensgenieters.”

hier zeker de bedrijfswagen waarbij net voor 
de grens de tank nog eens gevuld wordt op 
kosten van het bedrijf en waarmee zelfs de 
terugreis een stuk gedekt is. Voor shortski's 
ligt dit omgekeerd door de te korte duur van 
de volledige reis tegenover de lange reistijd.”

USA in de pipeline
“We doen enkel Oostenrijk en Italië omdat 
Frankrijk te duur is in vergelijking met de twee 
landen die wij aanbieden. Bovendien zijn de 
accommodatiemogelijkheden in de Franse 
skigebieden meer op appartementen gericht, 
terwijl onze klanten veel meer van hotel(letje)s  
houden. Zwitserland is op alle vlakken te 
duur. Duitsland is lang niet zo sneeuwzeker. 
De Spaanse Pyreneeën liggen te ver en de 
liftinfrastructuur aldaar is niet echt optimaal. 
We denken er wel aan om in de toekomst de 
USA in ons aanbod op te nemen. Volgens ons 
beslist een markt vol toekomstmuziek,” aldus 
nog Adriaan De Keuster.

uitgekozen op toplocaties. We reizen steevast 
met de nieuwste bussen die uitgerust zijn met 
de laatste technische snufjes waar veiligheid 
en reiscomfort op de eerste plaats komen. 
We zijn daarenboven een van de weinige 
sneeuwtouroperators die in de Dreamclass 
bussen van Coach 2 Travel volwaardige 
matrassen voor 1 of 2 personen aan boord 
hebben, zodat de 30 reizigers van een 
supernacht kunnen genieten terwijl ze van of 
naar de skioorden rijden. Tussen 22 december 
en 15 april sturen we 17 weken lang drie 
dergelijke bussen per week naar de sneeuw, 
goed voor in totaal zowat 2.750 pax.”

De boodschap van Messenger
Adriaan De Keuster: “Ik denk niet dat het 
aantal mensen dat op skireis gaat in de 
jongste dertig jaar veel veranderd is.  
Ik denk dat we met een slordige 500.000 
voor Vlaanderen op een relatieve status 
quo zitten. Akkoord er zijn behoorlijk wat 
accentverschuivingen geweest, maar als het 
over het boekpatroon gaat is de skimarkt altijd 
een van de meest direct geboekte markt uit 
de reisindustrie geweest. Het onlinegebeuren 
in toerisme blijft groeien. Vandaar ook dat 
wij onze websites geperfectioneerd hebben 
en naar de toekomst toe gaan we die 
digitalisering nog verder uitbouwen en meer 
finetunen. Ik ga akkoord met de voorspelling 
dat Messenger echt het communicatiemiddel 
van de toekomst wordt.“

Omkaderd op reis
Laurent Rochtus: “Ik denk dat we niet 
slecht bezig zijn, zeker als we vaststellen dat 
bijna 50 procent van de aanvragen die we 
binnenkrijgen ook tot een effectieve boeking 
leidt. Bovendien mogen we prat gaan op 70 
tot 80 procent repeaters, wat ook al heel veel 
zegt over de kwaliteit van de producten die  
we aanbieden. We zijn vandaag een 
middelgrote speler in het georganiseerde 
skireisaanbod. Wat we wel zien is dat de 
clubformule en de volledig georganiseerde 
skireis in de lift blijven zitten. Mensen zijn op 
zoek naar meerwaarde, ook voor hun skireis.  
Bij ons gaan ze ‘omkaderd’ op reis. Dit wil 
zeggen: zonder verplichtingen, maar we zijn 
er altijd als ze ons nodig hebben.”
Adriaan De Keuster: “Ik denk wel dat het 
aantal skireizen per bus in de toekomst zal 
blijven slinken in vergelijking met de auto 
voor weekreizen. Een belangrijk element is 

“ We denken eraan om USA  
in ons aanbod op te nemen.”
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 8 brochures: - Meer dan 1300 luxe- en kwaliteitshotels
 - Focus op o.m. Dubai, Oman, Indische Oceaan, Zuidoost Azië,  
   Malediven, Sri Lanka, Afrika
 - Rondreizen: o.m. Sri Lanka, Zuid-Spanje, Oman, Thailand, 
    Vietnam, Bali
 - Canada & USA: nieuwe uitgebreide belevenisbrochure:  
    hotels, huurwagens, mobilhomes, gidsen (o.m. Jacqueline Goossens),  
    unieke rondreizen
 - Golfspecialist: tot -50% korting op greenfees
 - Onmiddellijke reservatiebevestiging: wij bellen het hotel
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet.
• Dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
 - Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Superhandige overzichten van alle promoties voor Huwelijksreizen en Vroegboekkorting

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Frankrijk & Benelux 2018

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Middellandse Zee I 2018 - 2019
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Middellandse Zee II 2018
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Middellandse Zee III 2018 - 2019
Griekenland • Cyprus • Kroatië

Montenegro • Bulgarije • Turkije •Marokko

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

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

Ras Al Khaimah • Oman • Qatar • Egypte

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Exclusive Destinations
USA & Canada

Strandvakanties
Wintervakanties

Rondreizen
Citybreaks

Huurwagens 
Motorhomes

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

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

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

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2018 - 2019
Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

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

Winter 2018 - 2019

 Latin America
Neem een kijkje op onze website

www.cosmic.travel
en maak kennis met ons reisinspirerend 
magazine. Laat je klanten dromen van de 
vele reisbestemmingen en mogelijkheden 
die Cosmic Travel te bieden heeft!
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  www.cosmic.tra

ve
l

travel      Lic. 5159    

Onderweg
leven en beleven
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InfO: T 054 54 00 00 • info@cosmic.travel

Lievelingsadresjes
“Mijn lievelingsadres voor ski is het Italiaanse 
Cervinia”, zegt Adriaan De Keuster. Je bent 
daar op het dak van Europa en je kan skiën 
op 350km skipistes tot de top op 3.899m en 
zelfs tot boven de 3.900m als er veel sneeuw 
valt. Laurent Rochtus is weg van Sella Ronda. 
Een zeer gevarieerd skigebied met een 
prachtige natuur, zeer betaalbaar en derhalve 
ideaal voor een gezinsskivakantie.  
Bovendien hebben ze daar de beste 
pistepreparateurs!”

Sales Vlaanderen
Adriaan De Keuster: “Vrijwel als enige 
tussen de concullega’s zit ons aanbod ook 
bij de reiskantoren. Op jaarbasis zijn de 
reisagenten goed voor 30 procent van ons 
omzetcijfer. Op 1 juni ll. is Veerle Ghysens bij 
ons aangesteld als sales Vlaanderen. Nu de 
economie blijft aantrekken en reizen meer 
hip is dan ooit tevoren, doen we daarmee een 
extra inspanning naar de reiskantoren toe. 
Geen enkele andere ski-touroperator heeft 
een sales op de baan. Veerle zal in de eerste 
plaats de kantoren bezoeken die ons al ooit 
verkocht hebben en hun daarvoor bedanken. 
Ik hoop dat we straks nog beter met 
meerdere reiskantoren kunnen samenwerken, 
al kunnen we natuurlijk niet verwachten  
dat de reisagenten alleen onze bussen  
zullen vullen. Een touroperator die  
niet rechtstreeks verkoopt is over 10 jaar 
ten dode opgeschreven. Om de vereiste 
omzet te halen om in leven te blijven moet je 
omnichannel gaan. 

AKTIEF-SKI/LANDSCAPESKI

Opgericht: 2014
Medewerkers: 3 (zaakvoerders Adriaan 
De Keuster en Laurent Rochtus + Veerle 
Ghysens, sales Vlaanderen)
Aantal pax 2017: 4.500 (1.750 Aktief-ski 
en 2.750 Landscapeski)
Omzet 2017: 4 miljoen euro
Prognose omzet 2018: + 10 procent
Boekpatroon: Rechtstreeks 70 procent,  
via de reisagent 30 procent
Commissie: 10 procent of 70 euro per pax
Brochures: 1 jaarbrochure (80 blz.)
Nieuw voor seizoen ‘18/’19: verscheidene 
midweeks met skiles
Tel.: 011/34.01.47
E-mail: info@landscapeski.be,  
info@aktief-ski.be
Website: www.landscapeski.be en  
www.aktief-ski.beIN
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De meeste rechtstreekse boekingen bij ons 
gebeuren tussen 19u. en 23u. Op dit uur is  
een klassiek reiskantoor uiteraard gesloten.  
Als we de evolutie van de reisindustrie de 
jongste jaren bekijken valt het op dat de 
reiziger meer en meer zelf doet. Wel, het is onze 
taak en uitdaging om de rechtstreekse klant 
opnieuw naar enige vorm van georganiseerd 
reizen te krijgen.”

Yves Slabbinck
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“Ik moet het van  
eilanden hebben”

“Ik studeerde af met een thesis over 
liefdesverdriet in de literatuur”, benadrukt 
Lara Taveirne, die woordkunst doceert aan 
het Conservatorium van Antwerpen en 
voordracht aan de Roeselaarse Academie. 
De kracht van de liefde – maar al evenzeer 
de onvolkomenheden ervan – zijn duidelijk 
haar grootste inspiratiebron. “Maar ook reizen 
betekent voor mij vrijwel altijd een bron 
van avontuur en meestal ook van vreugde. 
Alhoewel mijn vader nooit een grote reiziger 
is geweest, maakten we toch ieder jaar een 
reisje. Dat was dan de musea van Firenze 
of wandelen in de Zwitserse bergen. ‘Tiny-
reizen’ noemde ik dat een beetje ondeugend. 

Pas vanaf 16 jaar trok ik er regelmatig met 
vriendinnen op uit. Ik herinner me nog dat we 
in Andalousië ooit eens zijn ontvoerd door 
twee jonge mannen die ons al liftend hadden 
meegenomen, in de auto al vlug losse handjes 
kregen en plots van de snelweg afweken om 
zogezegd nog een vriend te gaan bezoeken. 
In een klein dorpje zijn we tijdens een stop 
kunnen ontsnappen, maar we zaten dan wel 
120km van de luchthaven vanwaar we de 
volgende dag terug naar huis moesten vliegen. 
Uiteindelijk zijn we met autostop nog net op 
tijd ter plaatse geraakt. Eenvoudig was het 
niet want we spraken met ons drieën amper 
vier woorden Spaans.”

Gewoon vertrekken
“Ik heb echter ook veel goede herinneringen 
aan het reizen. Zo kwamen we, opnieuw met 
enkele vriendinnen, op zeker ogenblik op 
Sardinië aan, waar we een lift kregen en naar 
een vakantiehuisje gebracht werden waar 
we gratis mochten verblijven en er was zelfs 
een bootje waarmee we de zee opkonden. 
Reizen was in die tijd gewoon vertrekken en 
we zien verder wel. Ik ben later ooit eens een 
reisbureau binnengestapt, maar ik kan moeilijk 
overweg met georganiseerde vakanties en 
om een week in een resort te gaan zitten ben 
ik helemaal de verkeerde persoon. Als ik nu 
met mijn man en onze twee kinderen op reis 
ga, dan blijven we nooit lang op één plek. 
Bovendien ga ik nooit naar de ideale plaats 
voor kinderen zoals je die dingen in reisgidsen 
vindt. Ik zoek veel liever een onbereikbaar 
rotsstrandje waar je helemaal je eigen ding 
kunt doen.  
Terwijl ik wat lees, is de rest van het gezin 
dan meestal in de weer met het maken van 
zandkastelen. Af en toe moet ik dan wel ‘zo 
mooi’ zeggen en dan is iedereen opnieuw 
gelukkig.”

Oesters op het strand
“Ik ben gek op eilanden en vuurtorens en niet 
in het minst omdat je dan voortdurend de zee 
als het ware binnen handbereik hebt. Geef mij 
maar Ibiza, Formentera, Corsica of Sardinië. 
Bij een recent reisje naar Bretagne hebben 
we in Plouézec, samen met de plaatselijke 
bevolking op het strand aan lange tafels die 
grotendeels in het water stonden, oesters 
gegeten. De beste vakantie ooit, volgens mijn 
dochter Dolores en mijn zoon Samuel. Op het 
Bretoense bloemeneiland Ile de Bréhat zijn 
we overigens zalig gaan fietsen. Zoiets staat 
voor mij mijlenver boven deelnemen aan een 
kinderactiviteit in een hotel of een bezoek 
brengen aan een of ander museum met 
kinderfaciliteiten. Ik ben ooit naar Formentera 
getrokken om er het gat te gaan zoeken waar 
de personages uit de film ‘Lucia y el sexo’ in 
verdwenen. Na veel zoeken hebben we die 
tunnel, die uiteindelijk op de zee uitkomt, 
gevonden. Iedereen opnieuw blij.”

Montmartre en een fles wijn
“Van al mijn reizen houd ik een dagboek bij, 
waarin ik naast de traditionele dagverslagen, 
ook kassabonnetjes en zo steek, plus de 
uitspraken van de dag die blijven nazinderen. 

Ik heb er intussen zeker dertig. Het kan 
misschien ongelofelijk klinken, maar ik ben 
nog nooit buiten Europa geweest, mede 
omdat er eigenlijk in Europa nog zoveel moois 
te zien, te ontdekken en te beleven valt.  
Op mijn verlanglijstje staat echter wel New 
York. Waarom wil je waarschijnlijk weten?  
Wel, ik ben iemand die optimaal functioneert 
in de anonimiteit. Ik woon in een moeilijk  
te vinden huisje langs het kanaal Oostende-
Brugge-Gent. In New York zou ik in die 
grootstad kunnen verdwijnen in de massa en 
ook daar als het ware ook anoniem door het 
leven stappen. Oudejaarsavond vier ik steevast 
met mijn man in Parijs. Op de trappen van 
Montmartre met een fles goede wijn, dat is de 
beste remedie tegen een depressie waarvan 
ik anders op dat ogenblik thuis beslist het 
slachtoffer wordt. Op mijn verlanglijstje staat 
verder nog Roemenië omdat ik denk dat dit 
land nog heel authentiek is en er minder 
verknald werd door de ‘vooruitgang’. Ook 
Noorwegen wil ik nog eens met het gezin 
herontdekken. Ik ben er geweest als 15-jarige 
en de pracht van de unieke landschappen en 
de adembenemende fjorden zit nog altijd diep 
in mijn lijf. ”

Lara Taveirne | schrijfster

De Brugse germaniste, docente, regisseur, columniste, toneel- en romanschrijfster 
Lara Taveirne (35) kreeg in 2015 de Vlaamse Debuutprijs voor haar eerste roman 
‘De kinderen van Calais’, gebaseerd op een waargebeurde tragedie. In haar 
tweede roman ‘Hotel zonder sterren’ werd een onmogelijke liefde opgevoerd 
en in haar derde roman ‘Kerkhofblommenstraat’, die sedert deze maand in de 
boekhandel ligt, staat de dochter van een chrysantenkweker centraal, die hunkert 
naar de liefde die haar moeder haar niet kan schenken.

“ Reizen was in die tijd 
gewoon vertrekken  
en we zien verder wel.”
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Una giornata particolare
“Ik kan niet goed tegen alleen zijn. Vandaar 
dat ik ieder jaar met een vriend voor een 
paar dagen naar Rome trek met een lijstje 
van zaken die ik wil zien, maar die je amper 
terugvindt in de traditionele gidsen. Zo zijn we 
laatst op zoek gegaan naar de woonblokken 
in de buitenwijken waar destijds de film ‘Una 
giornata particolare’ uit 1977 met o.a. Sophia 
Loren werd opgenomen. Na veel zoeken en 
ruim een uur metro zijn we daar beland. Geen 
toerist die daar in de buurt komt, maar wij wel. 
Ter plaatse hebben we uitleg gekregen van 
een bejaard vrouwtje dat zich nog een aantal 
zaken herinnerde. In het Italiaans, waarvan wij 
vrijwel geen woord begrepen, maar het was 
voor ons een heel geslaagd reismoment.”

Het lendendoekje van Christus
“Voor mijn derde roman 
‘Kerkhofblommenstraat’ 
heb ik me telkens een 
week teruggetrokken 
en afgezonderd in 
een klooster. Zowel in 
Zevenkerken als in Brecht 
heb ik op die manier 
fantastisch kunnen werken. 

Eén week lang geen wifi, geen telefoon, 
gewoon zalig en superintense dagen. Met 
Brecht is er ondertussen wel een probleempje 
gerezen. In een artikel dat ik voor Charlie 
Magazine over mijn ervaringen en verblijf in 
het slotklooster heb geschreven kwam er 
blijkbaar een passage voor, die de zusters 
op zijn minst gezegd niet echt geslaagd 
vonden. Met andere woorden: ik ben daar 
niet langer meer welkom. De gewraakte 
passage waarbij ik me tijdens een van de vele 
diensten in de kapel afvroeg wat er wel onder 
het lendendoekje van Christus – die daar 
parmantig tegen de wand hing – zou kunnen 
steken, heeft duidelijk kwaad bloed gezet 
bij de Trappistinnen, die mijn zacht ironische 
opmerking duidelijk godslasterend vonden… ”

Film
In de herfstvakantie zitten 
we de jongste jaren telkens 
opnieuw in de streek waar 
mijn eerste roman ‘De 
kinderen van Calais’ zich 
afspeelt: Cap Gris-Nez, 
Cap Blanc-Nez, Wimereux, 
Ault, Varengeville-sur-Mer. 
We boeken er meestal 

“De Trappistinnen vonden mijn 
zacht ironische opmerking duidelijk 
godslasterend.”
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een aftands hotel dat niet meer dan 50 euro 
voor een nacht kost. Als we reizen zijn we echt 
niet veeleisend. Overigens zijn er concrete 
plannen om mijn eerste roman te verfilmen. 
Ann-Julie Vervaeke uit Wevelgem, tot dusver 
meer bekend vanwege haar mooie kortfilms, is 
bezig het scenario te schrijven. 
Als alles naar wens verloopt moet de film in 
2021 af zijn. Ik had gehoopt dat er van mijn 
eerste boek toch minstens 500 exemplaren 
zouden verkocht worden.  
Het zijn er uiteindelijk 10.000 geworden en 
dat was meer dan een serieuze opsteker 
en een mooie aansporing om verder te 
doen. Ik heb altijd veel geschreven, zelfs 
in mijn jeugdjaren. Mijn dagboeken waren 
vrij dramatisch. Ik heb er vier dozen van op 
zolder staan en geloof het of niet een veel 
voorkomend thema was dat ik gesteriliseerd 
wilde worden. Verder heb ik nog bergen 
brieven geschreven, in omslagen gestopt, 
postzegel erop, maar nooit verzonden.  
Bij het herlezen ervan ben ik echter wat blij 
dat ik ze nooit heb verstuurd…”, aldus nog 
Lara Taveirne.

“Mocht het de lezers interesseren mijn 
naam komt inderdaad uit de legendarische 
film ‘Doctor Zhivago’ uit 1965 met een 
fantastische Julie Christie als Lara Antipova. 
Mijn zuster, die burgerlijk ingenieur is, kreeg 
haar naam Geraldine evenzeer uit ‘Doctor 
Zhivago’ mee, waarin Tonia Gromeko gespeeld 
wordt door Geraldine Chaplin. 
Respectievelijk zijn zij de minnares en  
de echtgenote van Dr. Zhivago, gespeeld door 
Omar Sharif.  
Als ik samen ben met mijn zuster discussiëren 
we telkens weer opnieuw over de 
verscheurende liefde die deze film zo’n  
episch karakter geeft. Het is ook die liefde  
die ik in mijn romans probeer gestalte  
te geven.”

Yves Slabbinck

“Het kan misschien ongelofelijk klinken, 
maar ik ben nog nooit buiten  
Europa geweest.”
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Deel I tot XLV van deze geschiedenis 
van de reiswereld zijn verschenen in 
een aantal vorige nummers (vanaf 
184). Een aangevulde versie (tot 1999) 
staat op de website van de VVR.  
De teksten zijn geen standpunt van  
de VVR maar een benadering door  
de auteur.

2000, juli, VVR en het internet
De VVR lanceert haar eigen website, dit in 
samenwerking met Gateway.

2000, juli, Sabena
De Duitser Christof Müller (°Wuppertal 1961) 
volgt Paul Reutlinger (1943-2010) op als  
CEO van Sabena. Deze briljante manager 
werkte tussen 1989 en 1994 bij Lufthansa, 
Airbus en Mercedes-Benz en bekleedde 
tussen 1994 en 2000 verschillende 
topfuncties bij Lufthansa. Na het faillissement 
van Sabena werkte hij van 2002 tot 2006 
bij DHL en van 2006 tot 2009 was hij airline 
chief bij TUI. Van 2009 tot 2015 was hij  
CEO van Aer Lingus, passeerde een jaartje bij 
Malaysia Airlines en is sedert september 2016 
één van de top managers van Emirates.

2000, 25 juli, Luchtvaart
Een door een Duits reisbureau gecharterde 
Concorde crasht in Parijs met niet alleen 113 
doden tot gevolg, maar meteen het einde van 
het operationele leven van dit type toestel.

2000, augustus, UFTAA
De Colombiaan Oscar Rueda Garcia wordt 
voorzitter van UFTAA. Rueda was voorzitter van 
de Colombiaanse reisagenten van 1984 tot 
2008, vice minister van toerisme van 2006 tot 
2013 en is sedert 2016 ambassadeur van zijn 
land in China.  

2000, augustus, cruises
Carnival, de grootste cruisemaatschappij 
ter wereld koopt Costa Cruises volledig op, 
nadat zij al in 1997 samen met de Britse 
touroperator Airtours, elk 50 % had gekocht.

2000, augustus, TUI
Het Duitse TUI koopt de grootste Franse 
reisorganisator, Nouvelles Frontiéres. De 
stichter (Jean Maillot, °1941) werd wegens 

vermeend wanbeleid aan de kant gezet en de 
topman van TUI (Corsten) nam zelf het heft 
in handen. De groep werd, ondanks de totaal 
andere bedrijfsfilosofie, in de TUI organisatie 
geïncorporeerd. Opnieuw verdwijnt een bedrijf 
dat door hordes journalisten de hemel werd 
ingeprezen roemloos in de vergetelheid. 

2000, augustus, Air Belgium
De charterluchtvaartmaatschappij van  
Airtours/Sunair, Air Belgium, stopt alle 
activiteiten. De luchtvaartmaatschappij met 
dezelfde naam die begin 2018 haar operaties 
startte, heeft niets met de oorspronkelijke  
Air Belgium te maken.

2000, september, NUR Touristic
De VVR dagvaart, met succes, voor de 
zoveelste keer de NUR groep wegens 
beledigende publiciteit in verband met het 
verkoopsysteem van een afdeling van deze 
touroperator (Neckermann).

2000, 20 september, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
vergunningen toe: 
(5941) *A’Top Travel & Incentives bvba, 
Boortmeerbeek (2015: Heusden-Zolder) werd 
gesticht op 18 juli 2000 door Huguette Gijbels 
(bachelor toerisme, °Heusden-Zolder 1955,  
ex Kuyl Travel 1990-1995, ex Worldwide 
1995-1998, ex Azura 1998-2000). 
Functioneert sedert haar stichting, zoals een 
goed KMO’er betaamt, probleemloos.

(2307, 6257) *Lets Travel, Westmalle, is de 
op 13 oktober 2000 gestichte eenmanszaak 
van Ann Van Hecke (bachelor toerisme, 
°Antwerpen 1971, ex Holiday Store) die het 
handelsfonds van de in september 1996 door 
Ronny Van Dyck gestichte eenmanszaak met 
dezelfde naam, had overgenomen. 

(5949) *Sun & Snow Travel (2012:  
*Acli Travel & Projects), Oostkamp, werd in 
augustus 2000 als eenmanszaak gesticht 
door Anneke De Maesschalck-Clinckemaille 
(bachelor toerisme, °Roeselare 1969, ex Tielt 
Travel 1989-2000) en op 2 februari 2012 
omgevomd tot bvba. Ann liep een ideaal 
parcours: hogere studies, veel ervaring bij 
een dynamisch reisbureau en tenslotte de 
beredeneerde stap naar de zelfstandigheid. R
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(5943) *VDK Travel n.v., Vilvoorde, werd 
opgericht op 1 april 1970 in Mechelen als 
pvba Yours en wijzigde haar naam in 1996 in 
Cargo Corporation met zetel in Zaventem. 
Op 3 maart 2000 werd de pvba omgevormd 
tot een naamloze vennootschap en nam  
men de naam VDK Travel aan. 
Diane De Wit (°Duffel 1955) en Hilde 
Emants (°St. Agatha Berchem 1961) werden 
aangesteld tot zaakvoerders en belastten  
Ann De Backer (bachelor toerisme,  
°Aalst 1971, ex VTB Aalst 1998-2000) met 
het dagelijks bestuur. Men werd tevens lid  
van de Uniglobe groep.
In juli 2002 werd De Backer opgevolgd door 
Alain Warnez (°1975, ex Beltop 1996-2001, 
ex VIP Travel 2001-2002) en vervolgens 
in maart 2003 door Jean Pierre Sanders 
(°1964, ex Pauwels Travel 1985-1995, ex 
BIT 1995-2000, ex Worldtravel 2000-2002). 
Sedert enkele jaren is Diane De Wit de enige 
zaakvoerder.

Toerisme Vlaanderen meldt dat de vergunning 
(3183) Sint Patrick Cars uit Blankenberge, 
werd ingetrokken. Behalve dat men een 
C-vergunning verkreeg in het begin van 
de jaren tachtig en dat Yves Van Moorter, 
thans actief in de horecasector, bij dit bedrijf 
betrokken was, is verder ons niets bekend.

2000, oktober, onderwijs
Het VLEKHO in Brussel start met een  
master in tourism opleiding onder leiding  
van een zekere Filip Nicasi.  
Het zal slechts een kort leven leiden.

2000, 23 oktober, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
vergunningen toe: 

(2389) Reizen *Marina, Ninove, was de 
eenmanszaak van Marina Heyvaert (°1960) 
die voorheen een bijkantoor uitbaatte van 
Tackx De Witte en er van 1996 tot 2000 ook 
werkzaam was. In september 2008 zette zij 
haar zelfstandige werkzaamheden stop en  
ging in dienst bij de groep Drubbel/
Coordination Center.

2000, 27 november, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
vergunningen toe: 

(2395) Reisbureau *Anny, Peuttie (2013: 
Elewijt), was oorspronkelijk de eenmanszaak 
van Anny Vande Velde (°Vilvoorde 1943, ex 
Tackx De Witte) waar zij sedert 1993 in dienst 
was en vanaf 1998 als zelfstandige een 
bijkantoor uitbaatte.  
Op 3 januari 2005 werd er een vennootschap 
opgericht waarvan Martine Troukens  
de hoofdaandeelhoudster werd.  
Anny Vande Velde nam ontslag als zaakvoerder 
in maart 2010.

(2397, 6065) *Elers Reisbureau, Elen-Dilsen, 
is de eenmanszaak van de Nederlandse Ingrid 
Horsmans (°1966, ex Paulissen International 
1991-2000).

(5957) *Triton Travel n.v. Mechelen, werd 
gesticht op 20 mei 2000 door Joeri Keuppens 
(°Leuven 1970), Geneviève Keuppens-Devel 
(°Turnhout 1939, bestuurder tot 2004),  
Tania Keuppens (°Leuven 1968, bestuurder tot 
2004), Joeri Van der Stappen (°Leuven 1971), 
Wim De Dobbelaere (°Vilvoorde 1969) en 
Serge Thirron (°Leuven 1971).  
Keuppens kwam uit een andere sector en 
sloot zich aan bij de Uniglobe groep.  
In oktober 2000 werd Ann Jacques (°1959) 
belast met het dagelijks bestuur.  
Zij werd in april 2002 opgevolgd door  
Greet Stans (°1973, ex BBL Travel  

2000, 9 oktober, Sunair
De hoofdaandeelhouder van Sunair,  
Airtours UK, deelt mee dat zij de activiteiten  
in België stopzet, ondanks herhaalde 
uitspraken van de toenmalige (laatste) 
directeur (Jan Peeters) die tegen beter weten 
in, altijd het tegendeel beweerde.  
Op deze wijze komt een droevig einde aan een 
van de meest prestigieuze touroperators die 
België ooit kende. De laatste jaaromzet van 
Sunair bedroeg 133,862 miljoen €, goed  
voor 450.000 klanten.

De oorzaak is waarschijnlijk te wijten aan 
mismanagement. Van directeurs die de taal 
niet spreken en de markt niet kennen, tot 
een verkeerd boekingsysteem dat gericht is 
op Scandinavië, over de uitbreiding van het 
personeel met 60 eenheden waarvoor geen 
werk is, tot de aankoop van de verkeerde 
vliegtuigen. 

De verantwoordelijkheid voor het einde  
van Sunair ligt in de laatste fase bij de  
zoon van de CEO David Crosland.  
Aan de privéjet van de company ziet men  
dat hij in het land is, maar verder is doorgaans 
geen spoor van hem te bekennen.  
In de boetieks van Knokke wordt hij anderzijds, 
in wisselend vrouwelijk gezelschap, frequent 
gesignaleerd. 

De andere baas, de Noor Per Braathen  
wordt verondersteld twee dagen per week  
in Oostende te zijn, maar geeft meestal forfait 
voor belangrijkere zaken die zich situeren in 
Londen (zijn woonplaats) en Manchester  
(het hoofdkantoor van de groep). 
Hij wordt gezien als verantwoordelijke voor 
het verlies van het exclusiviteitscontract met 
de RIU-hotels. Braathen is immers de mening 
toegedaan dat men niet kan samenwerken 
met een bedrijf dat wordt gecontroleerd door 
een concurrent (TUI), ondanks het feit dat deze 
laatste het spel altijd correct speelt.

Patrick de Maeseneire vertrekt nog voor 
de verkoop aan Airtours, waarmee hij het 
overigens niet eens was. Jan Vancoppernolle 
ligt in de knoop met Per Braathen, het duo De 
Caluwe en Goevers verlaat het schip in januari 
2000 voor DKV. Kenneth Karlson dirigeert het 
orkest van de Titanic en Jan Peeters (°1959) 
doet het licht uit.

1998-2001). In april 2010 trad Danny 
Vandeginsthe aan als gedelegeerd bestuurder.  
Joeri Keuppens hield zich vooral met de 
Uniglobe groep bezig die zich ontwikkelde  
tot een van de belangrijkste zakenreisbureaus 
van Vlaanderen.  
De dagelijkse leiding van Triton Travel  
werd toevertrouwd aan Muriel Thirron.

2000, december, C & N
Het Duitse C & N (voorheen Neckermann) 
koopt het Britse Thomas Cook.  
De groep zal later internationaal deze naam 
overnemen, maar behoudt Neckermann  
als merk.

2000, 7 december, faillissement
Wij vernemen het faillissment van: 

(1855) Nordic Travel bvba, Antwerpen,  
dat in 1983 werd opgericht door een  
zekere Marc Cuyvers en dat sedertdien,  
zeker wat de VVR betreft, altijd onder  
de radar bleef.  
In augustus 1999 werd Cuyvers vervangen 
door Ingrid Van Tongerlo (°1955) die al sedert 
1991 in dienst was in het bedrijf maar die in 
december 2000 de boeken neerlegde.

2000, 8-10 december, Jubileum congres
De VVR houdt haar Xde congres in  
Baden-Baden onder het thema samenwerken. 
Het was ons congres met de grootste 
bezetting. Luc en Christine Demuynck krijgen 
er “Den Tone”, wegens hun voorbeeldfunctie  
als koppel/reisondernemers. 

Enkele maanden voor de aanvang deelde  
de directie van het nieuwe Dorint Hotel  
waar het congres zou doorgaan mee  
dat het hotel niet zou klaar zijn.  
Met hulp van Daniel Denys (1935-2001) 
toenmalig directeur van Spermalie, werden  
de Steigenberger Hotels in Baden-Baden 
bereid gevonden om het congres  
te herbergen. 
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Travel Magazine schreef over ons congres 
ondermeer het volgende:

Overleven door samenwerking:  
nu meer dan ooit!

Het jubileumcongres naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van de VVR werd tijdens 
het tweede weekend van december een 
prestigieuze bedoening in Baden-Baden.
Zowat 280 congresgangers (waaronder heel 
veel reisagenten) waren getuige van een bezield 
congres onder het motto ‘overleven door 
samenwerking’. 

Er waren 2 Steigenberger hotels nodig om 
de talrijke congressisten te herbergen. Het 
door de verzekeringsmaatschappij Gerling 
gesponsorderde congres en de gala-avond zelf 
werden in het schitterende Bénarcszaal van het 
Kurhaus gehouden. 

Het was Fred Chaffart (voorzitter Toerisme 
Vlaanderen) die de spits afbeet en in een fel 
opgemerkte openingsrede er op wees dat 
ondanks de grote mogelijkheden van het 
internet, klanten altijd zullen blijven nood 
hebben aan een goed reiskantoor in hun 
omgeving. “De reisagenten moeten niet bang 
zijn om de strijd met het internet aan te gaan”, 
benadrukte Fred Chaffart, “en om het internet 
als tool te gebruiken. Ze mogen evenwel 
niet vergeten zich aan te passen aan een 
wisselende marktsituatie.”

De vele aanwezigen genoten het hele congres 
door van een hoogstinteressante video en 
live evocatie over 25 jaar VVR, dit in een fel 
geappreciëerde productie van Capiau Projects, 
waarbij Walter Capiau himself de verschillende 
items professioneel aan elkaar praatte. Vooral 
de getuigenissen van Christophe Wirtz en 
Rudolf Vanmoerkerke, die er beiden niet 
konden bij zijn, waren aangrijpend. 

VVR-voorzitter Luc Demuynck wees in zijn rede 
op een nieuw gevaar voor prijzenoorlog daar 
waar de grote distributieketens netto prijzen 
willen krijgen. 

Robrecht Willaert van Travel Magazine zorgde 
voor een interessant en duidelijk overzicht 
van de grote internationale reisketens en 
touroperators in Europa. 

Jutta Zedelmaier (voorzitter van de Duitse 
beroepsvereniging ASR) en Don Kaspers 
(directeur Toerkoop Nederland) benadrukten 
op hun beurt dat je enkel door samenwerking 
greep kon krijgen op de toekomst. “Lukt dat 
niet”, zei Don Kaspers, “dan krijgt de toekomst 
u in haar greep!”.

In zijn slottoespraak wees Antoon Van Eeckhout 
erop dat alhoewel er 25 jaar strijd geleverd 
wordt, het grote werk nog moet komen. 
“De VVR is er om u te begeleiden en te 
ondersteunen”, zei Antoon Van Eeckhout, “en 
samenwerken wil niet zeggen dat wij een boei 
zijn voor mensen die aan het verdrinken zijn. 
De VVR is een baken en wie het baken mist, 
loopt veel kans op de klippen te eindigen. 
Reizen verkopen is het moeilijkste beroep 
dat er bestaat want je verkoopt beloften die 
door anderen moeten gehouden worden. 
Sleutelwoord in heel de discussie is kennis. 

Aangezien het hoger toerismeonderwijs 
gefaald heeft in de opleiding van reisagenten 
blijf ik er van dromen om een dagschool voor 
reisagenten uit de grond te stampen.”
  
Ondanks het feit dat Travel Express, niet 
uitgenodigd was, verscheen er anderzijds een 
uitermate negatief artikel in nr. 181 van dit 
blad. Enkele citaten:

Welke visie heeft de VVR op het  
reisgebeuren? Wie met deze intentie naar  
het jubileum-congres was getrokken kwam  
van een bijna kale reis terug.  
Tijdens het congres lag de nadruk vooral  
in de afdeling pathos, vooral toen Antoon 
zijn persoonlijke dankkbetuiging aan zijn 
echtgenote liet voorlezen door Walter Capiau, 
waarna de tranen over zijn wangen rolden.  
Ook VVR-voorzitter Demuynck had het  
toen even moeilijk.  
Ook vanuit de zaal kwam hier en daar de 
nodige emotie los. Er volgde een staande 
ovatie; spontaan zo leek het wel, dus niet  
op bevel. Uiteraard was er ook nog een  
congres (…) al werd het veeleer een terugblik 
naar het verleden (…)

Waarna de sponsor (Gerling Konzen) en de 
meeste sprekers, waaronder Fred Chaffart-
voorzitter Toerisme Vlaanderen, tot op de 
grond werden afgebroken.

Achteraf is gebleken dat dit artikel in opdracht 
(betalend) was geschreven door een andere 
journalist.

 
2000, 15 december, faillissement 
Constellation
De oorspronkelijke naam van dit bedrijf was 
Union pour l'Aviation d'Affaires à Réaction (Unijet) 
met zetel te Gosselies en opgericht op 27 mei 
1978 door o.a. Union pour l'Aviation d'Affaires 
à Réaction (een Frans Dassault-filiaal), 
Georges Bertrand en zijn echtgenote Martine 
Uyttendaele, Publi-Air 3 uit Grâce-Hollogne en 
Publi-Air uit Meise. Op 28 oktober 1981 werd 
de naam gewijzigd in Benelux Falcon Service 
(BFS). Op 4 mei 1983 namen de bestuurders 
van het eerste uur ontslag en werden 
vervangen door o.a. de piloot Jean-Pierre 
Ghosez, die ook in andere vennootschappen 
van Georges Bertrand als bestuurder  

opduikt maar ook een eigen bedrijfje runde 
(Rainbow Aviation). Op 7 februari 1995 
werd de naam gewijzigd in Constellation 
International Airlines en werden nieuwe 
bestuurders aangesteld. Korte tijd later werd 
de zetel verplaatst naar Bierset en tegelijk 
werd Rik Reintjens als algemeen directeur 
aangesteld. 

Op 25 oktober 1995 kwam Christian 
Heinzmann als ged. bestuurder in het bedrijf. 
Op 3 november 1995, 10 april 1996, 30 
september 1996, 4 december 1996 en  
2 juni 1997 werd het kapitaal verhoogd, 
meestal kwam het geld van de Antwerpse 
scheepvaart- en transportgroep, Maas & Co, 
maar bij de laatste kapitaalsverhoging van 
1996 verschijnen ook de eerste Turkse  
namen als bestuurders.

Naast een aantal operationele flaters, 
ondermeer de problemen met de nieuwe 
Airbussen, werden de verliezen vooral 
veroorzaakt door de relaties met dubieuze 
klanten. Zo werd Constellation voor een 
groot bedrag opgelicht en vooral de nooit 
gehonoreerde contracten met Hello Holidays. 
Vooral de opvolger van Heinzman,  
Luc Cloetens en in mindere mate de 
sales manager Van der Veken waren 
verantwoordelijk voor deze magistrale 
miskleunen.

2001, Toerisme
Volgens de World Tourism Organisation 
(WTO) gaven in 2000 687 miljoen toeristen 
wereldwijd 481,6 miljard $ uit.
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Stichter, Antoon Van Eeckhout en Jutta Zedelmaier (voorzitter van de Duitse beroepsvereniging ASR)
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2001, januari, C & N
Na de naamwijziging en reorganisatie van NUR 
Turistic/ Neckermann worden in België niet 
alleen de functies herverdeeld maar ook nieuwe 
partners gekozen. Zo wordt Hans Swinnen 
(°1966) de facto CEO en Frank Vanden Eynde 
(°1956) managing dirctor distributie.  
Pierre Fivet wordt verantwoordelijk voor de 
Neckermann kantoren en Ulrik Vercruysse 
financieel directeur. Het grote nieuws is echter 
een nauw samenwerkingscontract met Citybird, 
een luchtvaartmaatschappij die wordt geleid 
door Georges Gutelman en (+) Victor Hasson, 
de vroegere eigenaars van het gefailleerde TEA.

2001, 2 januari, VVR
Johan De Meester wordt bewegingsecretaris, 
later bestuurder/directeur en tenslotte 
secretaris-generaal van de VVR.

2001, 11 januari, Toerisme Vlaanderen
De Vlaamse regering benoemt Piet Jaspaert 
(° Borgerhout 1940, lic. pol. & soc.) directeur 
Pers en Communicaite van de KBC Groep, 
tot vierde voorzitter van Toerisme Vlaanderen. 
Zijn gebrek aan kennis van de (commerciële) 
toeristische sector wordt ruimschoots 
gecompenseerd door zijn charme en zijn 
mogelijkheden om, op kosten van de KBC, 
de “sinterklaas” van Vlaanderen te spelen. 
Toen beschikte de KBC immers over vrijwel 
onbeperke financiële middelen om zijn PR  
te verzorgen. Piet gebruikte dit, tot genoegen 
van zijn relaties en uitaard ook van zichzelf met 
groot enthousiasme.

2001, 22 januari, VVR
De raad van bestuur aanvaardt volgende 
nieuwe leden: (2395) Reisbureau 
Anny, Peuttie - (2389) Reizen Marina, 
Ninove - (5949) Sun & Snow Travel, 
Oostkamp - (5957) Triton Travel, Mechelen, 
Geassocieerde leden: Azura,  
British Tourism Authority.

2001, februari, Orbitz
Een aantal luchtvaartmaatschappijen stichten 
het internet-reisbureau Orbitz, dat snel een 
der grootste ter wereld wordt. In 2007 komt 
het op de beurs en wordt Travelport de 
referentie-aandeelhouder. Het controleert ook 
Cheaptickets, Ebrookers en Away Network.  
In 2015 wordt het gekocht door Expedia. 

2001, 9 februari, Vlaamse raad voor 
toerisme
De Vlaamse Regering benoemt 5 nieuwe 
leden van de Raad voor toerisme: Walter de 
Lannoy (verkeersdeskundige), Willy Orlandini 
(°1951, toerisme Limburg), Fernand Peuteman 
(Westour, Sp.a-politicus, 1932-2002), Myriam 
Stoffen (directeur Zinneken Parade), Sarah 
Willocks (°1975, mr.jur, Sp.a, dochter van 
Freddy). Peuteman wordt door minister 
Landuyt, vanzelfsprekend aangesteld  
tot voorzitter. 

Antoon Van Eeckhout

Van links naar rechts:  

Walter Raspoet (gewezen voorzitter VVR),  

(+) Lieve Gielens-Winten en 3 van de vijf 

stichters van de VVR: (+) Guido Gielens,  

(+) Yvan De Sutter en Willy Vlamynck.
Johan De Meester (2001-2016) 
Johan wordt geboren in Temse op 28 oktober 
1961 als zoon van Remi (1920-1996) en (+) 
Elisabeth Coenen. Hij doet lager middelbaar 
aan het Sint Jozefcollege in Sint Niklaas en 
ASO in het Instituut Glorieux in Oostakker.  
In 1978 wenkt de universiteit, maar de 
overgang van het strenge internaat naar  
de vrijheid van het kot, verteert Johan slecht. 
De twee jaar rechten die hij toen heeft 
gevolgd, laat niet veel sporen na.

Johan versaagt echter niet: in 1983  
studeert hij af als maatschappelijk  
assistent (thans bachelor in het sociaal 
werk) aan de Sint Anna Hogeschool en vindt 
onmiddellijk werk in het sociaal secretariaat 
Socra-s, een dochtermaatschappij van  
de Boerenbond.

In 1987 neemt hij, samen met zijn zus Anne 
(°1956), Viking Reizen, het reisbureau van zijn 
vader over. Hij houdt toezicht op het kantoor 
en combineert dit met een Europese opdracht  
bij het leersecretariaat van Syntra in 
Roeselare (augustus 1999-december 2000).

Johan huwt in 1989 met Marleen Kiebooms 
(°1961, sociaal verpleegster, thans leerkracht 
toerisme), dochter van August, emiritus 
voorzitter van de rechtbank van eerste  
aanleg in Antwerpen en kleindochter  
van Louis Kiebooms (1903-1992, CVP senator 
en burgemeester van Wilrijk).  
Samen hebben zij drie kinderen:  
Joris (°1994), Sarah (°1997, thans bediende 
bij TUI) en Michiel (°2000). De relatie loopt 
echter in 2005 spaak.

Wanneer, eind 2000, na het afhaken van 
Gerrit van der Wiele de noodzaak tot het 
aanwerven van een volwaardige tweede 
man dwingend(er) wordt, stelt het dagelijks 
bestuur een bindend profiel op.  
De man of vrouw moet: ervaring hebben in  
de reisbureausector, moet Vlaams voelend 
zijn en een meer dan gemiddelde assertiviteit 
vertonen. Johan beantwoordt ten volle aan  
al deze criteria.

De VVR is geen gemakkelijke werkomgeving. 
De reisagenten verwachten van het kader  
van hun beroepsvereniging – dus ook 

van Johan - dat zij niet alleen goede 
reisprofessionelen zijn, die weten wat er in 
onze wereld omgaat, maar van hen wordt 
verwacht dat zij ook jurist, boekhouder, 
sociaal werker, informaticus, psycholoog en 
biechtvader zijn.  

Aangezien de VVR in haar eigen lokalen huist, 
zijn kennis van elektriciteit, loodgieterij en 
schrijnwerkerij evenzo nuttig. Johan slaagt 
er aanvankelijk in, al deze capaciteiten te 
beheersen of te benaderen. 

Eind 2015 wordt Johan geconfronteerd  
met ernstige gezondheidsproblemen  
die hem voor onbepaalde tijd onbeschikbaar 
maken voor de VVR. In gemeen overleg 
wordt dan ook een einde gemaakt aan de 
dienstenovereenkomst die was afgesloten. 
Johan woont, na een passage in de Westhoek, 
thans opnieuw in het Brugse en is actief in 
zijn “Adviesburo De Meester”.

Ik heb grote waardering voor Johan als  
mens en heb hem veel vertrouwen gegeven.  
Ik heb echter te weinig rekening gehouden 
met zijn persoonlijkheid die niet echt 
stressbestendig was. Johan leed traumatisch 
onder een te strenge vader die te veel 
van hem verwachtte, een te veeleisende 
echtgenote, de drang om altijd goed te  
doen voor de kinderen, de druk van een 
veeleisende job … . 

Antoon Van Eeckhout R
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 Cursief: niet 
meer actief als 
reisbureau 

* wordt VVR lid
(*) neemt later 

ontslag
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Hoe promoot jij  
je website offline ?

Axel De Corte

KoomBana Bay

Toerisme marketing & 

communicatie 

Je kan er uiteraard niet naast in je 
marketing-mix om ook een digitaal 
uitstalraam te hebben. Dat is intussen 
– bijna – voor iedereen wel duidelijk. 
Maar velen hebben inmiddels ook al 
de ervaring dat het hebben van een 
website maar een eerste stap is. Het 
vullen van je website en die ongoing 
up-to-date houden met relevante 
inhoud is een tweede belangrijke pijler. 
En als je dit allemaal al voor mekaar 
hebt, dan wacht je nog de grootste 
uitdaging: traffic genereren.

Het eerste waar men aan denkt is online 
marketing. Maar vergeet zeker ook niet 
om je website offline te promoten. Het 
biedt je meteen ook een oplossing om de 
concurrentie met de grote online spelers een 
stuk te omzeilen in een poging om mensen 
rechtstreeks naar je site te brengen.

Een geïntegreerde aanpak blijft de sterkste 
manier van communiceren. En omgekeerd, 
mensen digitaal verleiden om persoonlijk 
contact op te nemen is beslist ook aan te 
bevelen. Immers, als geboren verkoper kan je 
telefonisch of persoonlijk veel beter klanten 
overtuigen en een reis verkopen.

Een van de meest efficiënte manieren om 
digitaal je website te promoten blijft e-mail 
marketing, zeker als je relevante nieuwsbrieven 
verstuurt.

Vergeet daarom niet om systematisch 
toestemming te vragen aan klanten om hen 
aan je mailingbestand te mogen toevoegen. 
En als je klantenevents organiseert om ook 
digitaal met mensen te connecteren door hen 
hun mailadres te vragen en/of via social media 
je pagina te laten volgen.

Eén ding is zeker, zelfs in deze digitale tijden, 
zijn klassieke communicatiedragers absoluut 
niet weg te denken. Integendeel, ook grote 
online giganten dalen steeds meer in de offline 
wereld neer. 

Welke communicatie kan je nu best inzetten 
om je website en bij uitbreiding je bedrijf te 
promoten? Liefst voor zo weinig mogelijk geld, 
waarbij je zoveel mogelijk mensen bereikt, je 
klanten zo weinig mogelijk wil storen of irriteren 
en als het ook nog even kan met traceerbare 
respons.

Ook op communicatievlak stelt zich een 
keuzeparadox. Het aantal mogelijkheden en 
kanalen is enorm. En merkwaardig genoeg 
blijken grote bedrijven hun miljoenenbudgetten 
doorgaans veel gerichter in te zetten en minder 
te versnipperen.  
Kmo's blijken veel meer versnipperd en ad 
hoc te communiceren: nu eens sponsoren, 
wat mailings verzenden, eens wat lokaal 
te adverteren… Consistentie is echter in 
marketing en communicatie een van de 
voornaamste pijlers. Denk bijvoorbeeld aan de 
fameuze Ikea-cataloog. Mensen beginnen er op 
den duur naar uit te kijken. Durf dus keuzes te 
maken.

Elk medium heeft zijn voor- en nadelen. Vraag 
je dus eerst en vooral af wat je wil bereiken. En 
vergeet daarbij vooral niet dat het uitlokken van 
respons of het kunnen starten van een dialoog 
misschien wel dé voornaamste doelstelling 
is, eerder dan een boodschap blindelings de 
wereld in te sturen. Een veelgemaakte fout in 
die zin, zijn pusherige promo's op Facebook. 
Gebruik Facebook eerder om je soft te 
profileren en klanten te tonen dat je regelmatig 
op studiereis gaat bijvoorbeeld.

En vergeet daarbij niet dat mensen doorheen 
de dag verschillende rollen opnemen en dus 
ook voor verschillende boodschappen vatbaar 
zijn via verschillende dragers. Probeer dus op 
de gepaste manier en via het juiste kanaal 
relevant te zijn. Spreek over een gedeelde 
passie bv. duiken of tennissen in het ledenblad 
van de lokale duik- of tennisclub.

In deze column geven we je graag enkele 
manieren mee om je website offline te 
promoten.C
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Gedrukte media en direct mailing
Lezen mensen nog tijdschriften? Absoluut! 
Toegegeven, advertentieruimte inkopen kan 
ook wel best prijslijk zijn. Waarom niet je eigen 
print medium creëren? Dat kan al gaan van 
een postkaart. Is er iets meer typisch van print 
gelinkt aan toerisme? Tot het creëren van 
een eigen magazine. En ook hier bestaan er 
interessante oplossingen.

Naast e-mailmarketing, blijft ook de klassieke 
direct mail een doeltreffende manier om aan 
de retentie te werken van bestaande klanten. 
Een heel concrete manier waarbij je mensen 
makkelijk van offline naar online kan krijgen, 
is het versturen van een uitnodiging voor een 
lezing of reisevent waarvoor mensen zich 
dienen in te schrijven. Maak het mensen zo 
makkelijk mogelijk om dit online en ook offline 
te doen. Vraag in alle gevallen of je hen mag 
toevoegen aan je database.

Lezingen, infoavonden, reisevents
Persoonlijk contact is voor een 'klassieke' 
reisagent toch het domein bij uitstek om zijn 
sales-skills te ontbinden? 
Er zijn heel wat mogelijkheden om klanten 
persoonlijk te ontmoeten, gaande van een 
afspraak in je kantoor of bij de klant, tot 
lezingen, infoavonden, events en beurzen. En 
vergeet dan vooral niet om de contactgegevens 
van klanten te vragen zodat je de conversatie 
nadien ook kan verderzetten. Geef iets 
tastbaars mee.

Outdoor reclame 
Je hebt een reiskantoor op een interessante 
locatie? Dan kan je ook binnen en buiten aan je 
gebouw je website communiceren.  
Zeker langs een steenweg kunnen mensen 
doorgaans maar één ding goed zien en 
onthouden. Als je dan toch moet kiezen, 
zorg dat je website op een leesbare manier 

“Elk medium heeft zijn voor- en nadelen.”
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aantrekkelijk in de kijker komt. En zit je niet 
langs de steenweg, er bestaan ook wel lokale 
oplossingen om er op een opvallende manier – 
tijdelijk – in de picture te komen. 
Maar niet alleen je gebouw kan een 
interessante communicatiedrager zijn, 
ook je auto kan je als een mobiele 
communicatiedrager zien. En dat hoeft niet per 
definitie schreeuwerig te zijn, integendeel.  
Dat kan best ook speels, verfijnd en stijlvol. 

In dat opzicht loont het beslist ook de 
aanbeveling om even stil te staan bij het 
type wagen waarop je een boodschap zet. 
Ondersteunt dit de uitstraling die je wenst en 
spreekt dit je doelgroep aan.

Het voordeel van je gebouw of auto, is dat je de 
drager al niet moet huren.

Audiovisuele media
Dit betekent niet per definitie dat je 
reclameblokken op de nationale commerciële 
zenders moet gaan inkopen.  
Misschien heb je ook een scherm in je 
uitstalraam of is er een – tijdelijk – groot 
scherm in je buurt. 
Bijvoorbeeld wanneer onze Rode Duivels 
nog eens massaal veel mensen op de been 
brengen. Met een geanimeerde slide kan je zo 
een eigen spotje creëren. 

WAT JE OOK KIEST. STEL JE 
VOOREERST ENKELE VRAGEN:

» Wie wil je bereiken?

» Hoe kan je die on- én offline bereiken?  
Waar wonen, winkelen, ontspannen …  
je klanten? 
En welke communicatiemogelijkheden  
zijn er reeds voor handen?

» Hoe kan je respons uitlokken?  
Bijvoorbeeld mensen naar je website 
krijgen. 

» En vooral ook: is de drager wel de meest 
geschikte voor de boodschap die je wil 
uitsturen?  
E-mailings die niet vertrekken vanuit een 
eerdere band met de ontvanger, worden 
vaker niet geopend.  
Maar het omgekeerde is ook waar. 

“Niet alleen je gebouw maar ook 
je auto kan een interessante 
communicatiedrager zijn.”

En hou je van filmpjes maken? Doe er zeker 
ook iets mee op je website, Facebook-pagina 
of YouTube.

En zo kunnen we nog even doorgaan.
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