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De manier waarop de politiek zich 
tegenwoordig over de luchtvaart en (vlieg)
vakanties uit, belooft niet veel goeds voor 
de toekomst. Er wordt een steeds negatiever 
beeld gecreëerd. Herhaaldelijk worden 
‘pretvluchten’ – alleen die term al – in een 
kwaad daglicht gesteld als grote vervuilers 
en lawaaischoppers. Of het nou om CO2-
uitstoot gaat, geluidsoverlast rond Schiphol 
of over te veel accijnsloos kerosinegebruik, 
de antistemming wordt stelselmatig gevoed. 
Excessen als gevolg van overtoerisme 
helpen ook niet echt om vakanties te 
‘leuken’. Intussen wordt de trein zo’n beetje 
heiligverklaard door politici die geen flauw 
idee hebben waarover ze oreren.

Als je kijkt naar de Klimaatwet en de felle 
discussies over de uitwerking daarvan 
met honderden miljoenen aan kosten 
en rücksichtsloze maatregelen, hou je je 
hart vast. Hoe lang duurt het nog voordat 
vakantievluchten aan banden worden gelegd? 
Vijf jaar, tien jaar? Wanneer mag er per 
Nederlander nog maar een paar keer per 
jaar worden gevlogen als tickets straks door 
fiscale opslagen überhaupt voor de gewone 
man nog betaalbaar zijn?

Doemdenken? Wie dat oppert verwijs ik 
naar de voorstellen die nu op zogenaamde 
klimaattafels liggen. Die gaan zover, zijn zo 
extreem duur, dat de reis- en luchtvaartsector 

niet op enige clementie hoeft te rekenen. Als 
‘doordrammers’ in Den Haag hun zin krijgen, 
verandert toerisme meedogenloos door 
limieten en kostenverhogingen (vliegtaks 
voor de schatkist…) zachtjesaan tot een 
krimpindustrie in de komende vijf, tien, 
twintig jaar. Onheilspellend.

Cynisme in deze ingezonden brief uit een 
krant. ‘De mogelijkheid bestaat dat vele 
demonstrerende schoolleerlingen over pak 
hem beet tien jaar weer de straat op gaan om 
te demonstreren, omdat zij slechts eenmaal 
in de twee jaar mogen vliegen.’

De ANVR heeft in de zucht naar 
duurzaamheid tijdig gekozen om groene 
innovaties te stimuleren en als uithangbord te 
gebruiken, maar dat blijft in de marge hangen 
als de bekende druppel op de gloeiende 
plaat. De reisbranche zit in de politieke 
verdomhoek. Daaruit ontsnappen stelt hele 
hoge eisen. Er is een taskforce nodig die alles 
uit de kast trekt om samen met de luchtvaart 
de strijd met de politiek aan te binden, in 
Den Haag en Brussel. ANVR’s ambiteuze 
project ‘Travel Tomorrow’ moet groen 
kleuren en met heel veel Pr-acties een nieuwe 
mindset creëren. Achter die titel hoort geen 
vraagteken te staan…

TRAVEL TOMORROW?

Jan Lokhoff

EDITORIAL
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Takis Panagopoulos runt serviceorganisatie Face2Face 
Travel in Almere al meer dan 10 jaar op zijn eigen wijze. 
Inclusief de directeur-eigenaar werken er 41 ZRA’s voor de 
ZSO met 10 miljoen euro omzet. Hij is met veel dingen zijn 
tijd vooruit. Laatste vinding? Zoevi, een eigen ‘Google’ voor 
zijn collega’s. Laatste ideeën: een service inkoopcombinatie 
van ZSO’s en een verplichte certificering voor alle ZRA’s. 

Panagopoulos (lachend): “Ik matig me niet aan om onze 
Zoevi met Google te vergelijken, stel je voor, maar voor 

al mijn collega’s is deze ‘zoek&vind’ tool een handig 
overzicht van onze leveranciers, hun bestemmingen, hun 
producten, onze contracten, de commissiehoogte, deelname 
SGR(Z), ANVR, enz. Ook op product is er te zoeken om 
aanbieders van bijvoorbeeld villa’s of cruises te vinden. 
Daarnaast vind je van alle relaties de contactgegevens en de 
aanspreekpunten. En DMC’s niet te vergeten om maatwerk 
te leveren. We hebben er een dik half jaar aan gewerkt en 
zeker voor beginnende ZRA’s biedt Zoevi veel support. Het 
is een voortdurend geactualiseerde database die bij het 

FACE2FACE TRAVEL 
DOET HET NET EVEN 

ANDERS

Tekst: Jan Lokhoff • Foto: Face2Face Travel

INTERVIEW 

Het team van Face2Face Travel. Christy Seddan, Takis Panagopoulos en Ingrid Ligthart.
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werk houvast biedt, net als onze ‘workplace’, het onderlinge 
contactsysteem om bij collega’s te rade te gaan.”

Panagopoulos hecht grote waarde aan de collegialiteit en 
saamhorigheid binnen Face2Face Travel. Een instrument 
daarvoor is ook de eigen Stichting Garantiefonds Derden. 
‘Travel managers’, zoals de Face2Face Travel-ZRA’s naar 
buiten treden, storten daar gezamenlijk één procent van hun 
omzet in. Met het kapitaal in de fondskas worden de SGR-
garantie en eventuele andere borgstellingen afgedekt. 
“Als een ZRA er mee stopt, betaalt de stichting deze inleg 
terug. Het is dus ook een soort spaarpot en het collectieve 
karakter geeft de mensen een goed gevoel”, laat hij trots 
weten.

ALS TOUROPERATOR GROTER
Drie jaar geleden meldde Face2Face zich al bij de ANVR 
en SGR aan als touroperator naast het retail lidmaatschap. 
Dat werd zijn koepel voor alle maatwerkproducties met een 
eigen aansprakelijkheidsdekking als touroperator. “Ik zag 
kortgeleden in het ANVR-nieuws dat Disma Travel dezelfde 
splitsing heeft ingevoerd in zijn businessmodel. Bij ons is 
‘touroperation’ inmiddels groter dan retailverkoop, namelijk 
56 procent. Daarmee is onze marge aanzienlijk verhoogd”, 
aldus Panagopoulos. 

Over zijn belangrijkste touroperators: “TUI is by far de 
grootste. Daar kan je eenvoudigweg niet omheen, zo breed 
en diep is haar aanbod op de belangrijkste bestemmingen 
met speciale hotelconcepten, cruises en de eigen airline er 
naartoe. Maar ook Corendon, Thomas Cook en Oad verkopen 
wij veel.”

EURAM
Zijn ogen gaan glimmen als hij over Euram begint. “Dat is 
onze grote favoriet. Voor ons is het een soort beddenbank 
met excursies en steeds meer aanvullende producten. Het is 
technisch erg mooi en de eigen doorontwikkeling verloopt 
prima. Na Spanje is Amerika dankzij Euram onze tweede 
best verkochte bestemming.”

Pratend over Euram met zijn offerte-tool, vraag ik de tech-
specialist waarom hij niet een eigen ‘offertemachine’ heeft 
gebouwd? “Daar heb ik wel naar gekeken toen we Zoevi aan 
het maken waren, bijvoorbeeld een ‘offertebank’ met alle 
uitgebrachte offertes en reisvoorstellen. Maar dat bleek niet 
zo simpel. Er is wel grote behoefte aan in retailland, want er 
gaat een hoop tijd zitten in het reageren op aanvragen. Over 
techniek gesproken, ik zou veel meer informatie makkelijker 
met een druk op de knop uit BAS willen kunnen halen. Nu 
moet dat allemaal handmatig en dat kost erg veel tijd.”

“GOUDEN BELANS: 4,5 TON GEMIDDELD”

Op zijn 19e begon Takis Panagopoulos (57) zijn reiscarrière in 1981 in Athene als ‘transferboy’ voor Duitse tourope-
rators om hun gasten van de luchthaven naar de hotels te rijden. Zeven jaar later begon hij bij Hellas Reizen in Am-

sterdam om daarna een Star Travel-reisbureau in het ontluikende Almere te starten. In 2008 begon hij met Face2Face 
Travel, ook in Almere. Sinds drie jaar exploiteert hij specialist touroperator PanaGo met reizen naar Griekenland. In 

2018 boekte PanaGo 140 passagiers met een omzet van 150.000 euro.

Zetten zijn 40 ZRA’s nu jaarlijks gemiddeld 2,5 ton om, in de (nabije) toekomst wil hij dat bedrag verhoogd zien naar 
4,5 ton. “Ik hoef niet een paar ‘miljonairs’, dat is te risicovol voor mijn bedrijf. Die 4,5 ton is voor mij de ‘gouden balans’ 

voor Face2Face Travel. Een twaalftal haalt dat mooie bedrag al.”

INTERVIEW 

“Een verplicht diploma voor elke 
zelfstandige reisadviseur in Nederland.”
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VEEL VRIJHEID
Face2Face Travel kleedt zijn ZRA’s niet in een strak keurslijf 
aan de hand van een vuistdikke franchiseovereenkomst. 
De club in Almere kent geen franchisenemers, maar zzp’ers 
met veel vrijheden. Op het bureau is een voorbeeld daarvan 
dichtbij. Naast de eigenaar werken er twee dames, waarvan 
een parttime. Dat is Ingrid Ligthart die naast haar bureauwerk 
ook als ZRA in Almere actief is. Ook haar directeur is in die 
gemeente actief als ZRA, maar schuift vanwege de drukte veel 
aanvragen door aan collega’s.

In het land mogen ZRA’s een eigen website onderhouden en 
sommigen draaien als ‘agent’ van een touroperator in hun 
provincie of verzorgingsgebied. Onder andere Tenzing Travel 
en Scanbrit hebben er aangesteld. Een goed voorbeeld is 
ook travel manager Anja Bos in Doorn, die Face2Face Travel 
koppelt aan haar eigen merknaam True Places Travel. “We 
kennen ook Carla Huijser uit Prinsenbeek, die alleen maar 
Noorwegen verkoopt en Colinda Overbeek in De Meern die 
gespecialiseerd is in gezinsvakanties. Zij begon ooit als eerste 
in Nederland met die specialisatie als online touroperator met 
verre reizen voor gezinnen onder de naam Expeditie Kroost & 
Co. Bij mij mogen de ZRA’s veel als ze maar binnen de kaders 
van de richtlijnen van de ANVR blijven.” 

TWEE KEUZES
Aan werving doet Panagopoulos niet echt. “Face2Face Travel 
moet het hebben van de mond tot mond reclame door de 
eigen ZRA’s. Wie zich aanmeldt uit de reisbureauhoek krijgt 
een tweedaagse opleiding waarbij ik ze wil omturnen van 
reisverkoper naar productmaker. De ZRA’s kunnen kiezen 
uit twee opties: fullservice of selfservice. In het eerste geval 

INTERVIEW 

verzorgen wij de hele backoffice en dan splitten we de 
commissie. Daarvoor kozen 15 ZRA’s. 25 gaven de voorkeur 
aan selfservice en dan doet de ZRA alles zelf en rekenen wij 
42 euro per dossier van maximaal 9 pax. Wie een hoge omzet 
draait kiest voor fullservice, want dan zijn de backoffice 
werkzaamheden nogal intensief.”

CERTIFICERING
Over keurmerk of diploma voor ZRA’s is de ZSO-baas 
uitgesproken. “Ik ben groot voorstander van certificering 
van ZRA’s via een externe opleiding. Vroeger had je toch 
ook een Sepr-diploma nodig. Niet dat ik naar het verleden 
wil kijken, maar van ontwikkelingen als Amondo en TRVL 
gruw ik. Wat mij betreft neemt de ANVR het initiatief. Je 
hebt nu al de opleiding Odresa in Zoetermeer en ik weet dat 
‘stewardessenschool’ TAT op Schiphol een opleiding voor 
een ZRA-diploma overweegt. Wat mij betreft doen ook alle 
bestaande ZRA’s een e-test om zich te certificeren.”

INKOOPCOMBINATIE
Face2Face Travel ziet kansen om via samenwerking een sterke 
inkooppositie te bereiken met tal van voordelen. “Ik volg 
met veel respect de inkoopcombinatie Dutch Travel Alliance 
en vraag mij al een tijdje af waarom zouden de ZSO’s niet 
een dergelijke samenwerking opstarten? Dat zou onze 
onderhandelingspositie in de markt behoorlijk verstevigen en 
uiteindelijk levert dat op allerlei vlakken voordelen op. Ik heb 
het onlangs aangekaart bij een paar collega’s en die vonden 
het best interessant. Wat mij betreft gaat het initiatief uit van 
de marktleider. Ook onze positie naar de ANVR verstevig je 
natuurlijk op die manier”, vertelt Panagopoulos enthousiast.
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KEIN AUF WIEDERSEHEN… 

Amondo, de Duitse serviceorganisatie van tupperwa-
re-ZRA’s is uit Nederland vertrokken. Laten we in goed 

Duits zeggen ‘Zurück nach die Heimat und bestimmt kein 
Auf Wiedersehen’.

Nederland is niet rijp voor een amateur-reisadviseur. Dat 
is ook wel logisch. Wie laat zijn vakantie verzorgen door 

een groentje op reisgebied? Ook het initiatief TRVL van Jo-
chem Wijnands is met stille trom vertrokken uit ons land. 
Beide initiatieven zijn eigenlijk alleen maar geschikt voor 
particulieren die zich aansluiten om zelf hier en daar wat 
commissies te kunnen opstrijken en dat hooguit ook voor 

familie of intieme kennissen mogen doen, al zullen die met 
een dure trip dat risico niet nemen.

Amondo was overgewaaid uit Duitsland waar de ZSO in 
2013 van start ging en nu meer dan duizend ‘volgelingen’ 
op de lijst hebben staan. Aanvankelijk namen Duitse tour-
operators deze niet echt serieus en werden ze op studierei-
zen geweerd. TRVL is typisch een Amerikaans model en 
daar dus meer kans maakt op succes dan in het nuchtere 
Nederland waar de vakantie een te kostbaar goed is om 

over te laten aan beunhazen.

NEWS & BACKGROUND

GEEN UNDER COVER ACTIES

De Consumentenbond houdt zich al geruime tijd gedeisd. Reisbureaus worden niet meer lastiggevallen door voor de 
bond op pad gestuurde pseudo klanten in de winkel om de kwaliteit te testen. Kennelijk is eindelijk het besef doorge-

drongen dat ze met haar metingen over de schreef ging. Niet alleen vergt een nepgesprek nodeloos veel kostbare tijd van 
reisadviseurs, ook de inhoud van de testboekingen en het optreden van de nepklanten waren zo armetierig slecht, dat ze 

al bijna bij binnenkomst door de mand vielen.

Je kunt je ook voorstellen dat de nieuwe wet op de privacy zulke inbreu-
ken op de integriteit van de reisadviseurs blokkeert. Tevens zou de Con-
sumentenbond niet de grote beroepsgroep van zelfstandige reisadviseurs 
kunnen negeren en dan lijkt ons de schending van de privacy niet alleen 

verwerpelijk maar ook strafbaar. 

Er is nog een derde reden waarschijnlijk: de kwaliteit van de (zelfstan-
dige) reisadviseurs is van een dermate hoog niveau dat er niets meer te 

halen valt aan negatief nieuws om als bond mee te scoren.

STILTE ROND TURKIJE

Turkse president Erdogan houdt zich al geruime tijd 
rustig, waar hij een paar maanden geleden dagelijks 

in het nieuws was. En zijn optreden was toen bepaald 
niet uitnodigend om te denken ‘Ja, laat ik een vakan-
tie naar Turkije boeken’. Nu is het anders gesteld. Dat 
komt touroperators en (charter)airlines in met name 
Duitsland en Nederland erg goed uit. De boekings-
cijfers naar het populaire vakantieland knallen weer 
tegen het plafond. Het blijft weliswaar onrustig in de 

buurlanden, maar gelukkig zonder ‘explosies’.

Laten we allemaal hopen dat het rustig blijft. Zeker 
ook vanwege de hoge prijzen en inkoopkrapte in 

Spanje. Egypte kent helaas nog niet de rust die er no-
dig is om het toerisme weer volop op gang te brengen, 
maar het land kruipt uit het dal. Tunesië doet het wat 

dat betreft beter en lijkt weer helemaal op de weg 
terug. Ooit vlogen bijna 125.000 Nederlanders naar 
zijn stranden en bezienswaardigheden. Genoemde 

landen laten maar weer eens zien hoe kwetsbaar het 
toerisme is.
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“5 PROCENT ZIE IK NIET 
GEBEUREN”

Het stond een beetje verstopt in de tekst, maar ANVR-ex-
pert Frank Radstake op het gebied van reispensioenen 

en de reis cao was in zijn whatsapp gesprek op reisbizz.
nl klip en klaar over de eventuele looneis van de FNV van 

minimaal 5 procent erbij. 

“Ik geloof niet dat ik namens de ANVR graag naar mijn 
achterban zou gaan om een cao-akkoord uit te leggen 

waarin een loonsverhoging van 5% zou zitten. Al helemaal 
niet met de marktomstandigheden van vandaag. Dat gaat 

overigens ook niet gebeuren.”

Ook benieuwd wat er tijdens de zes ‘werknemersgesprek-
ken’ afgelopen twee maanden vanaf de werkvloer naar 

voren werd gebracht. Het zou alle betrokken partijen sieren 
daar transparant over te zijn. De vakbonden houden zich 
muisstil. Reisbizz benaderde twee onderhandelaars, maar 

die nemen de telefoon niet op en reageren ook niet op 
tekstberichten. In de kring van werkgevers is te horen dat 
de marges zo klein zijn dat een fikse looneis geen schijn 

van kans gaat maken. 

WACHTEN OP EEN WARME ZOMER?

Kan je de Nederlander ongelijk geven als hij met het boeken van zijn vakantie naar Zuid-Europa wacht op nieuws over de 
temperaturen komende zomermaanden? Vorig jaar werden terugkomers in Nederland smalend bejegend: de thuisblijvers 

hadden beter weer en gaven geen cent uit aan tickets en hotels, of zaten geen uren in de kookhitte van een kilometer-
slange file op de autoroute du soleil. Dat risico willen ze niet weer lopen en dus stellen ze hun vakantiebeslissing uit. De 
boekingen stagneren en wereldmarktleider TUI stelt zijn cijfers voor 2019 al naar beneden bij. Hier wordt door zontour-
operators gesmeten met onvoorspelbaar hoge kortingen om de mensen toch maar snel over de streep te trekken. En dat 

is lastig. Evenzeer om het weer komende zomer te voorspellen. Geen klimatoloog durft dat aan. Lichtpuntjes zijn de 
recordomzetten van de ZRA-serviceorganisaties.

MEER OFFERTEMACHINES 

Het leven van een (zelfstandige) reisadviseur zou een stuk 
leuker zijn als meer leveranciers een ‘offertemachine’ aan-
bieden. De populariteit van Euram is mede gestoeld op de 
makkelijke manier om een itinerary uit te stippelen. Waar-
om doen dat niet meer touroperators of maakt een travel 

tech provider er niet eentje?

Dat zou niet alleen het samenstellen van een offerte een 
stuk gemakkelijker en qua opmaak mooier maken, ook is 
een ‘margeknop’ dan een uitkomst om simpel de eigen 

verdiensten te bepalen. Voor de uitvinder liggen bloemen en 
een lintje klaar…

NEWS & BACKGROUND
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DRAAI OM DE OREN

In 2012 startte IATA met the New Distribution Capabilities. Een mooie naam voor een nieuwe manier van het 
distribueren van vliegtickets. Reisagenten waren eerlijk gezegd “not amused”. In de eerste opzet kon je alleen 
een ticketprijs krijgen wanneer je eerst de naam + e-mailadres van de klant gaf. De weerstand was groot en 
onder druk van de Amerikaanse DOT paste IATA de NDC aan en werd ook Anonymous Shopping mogelijk. 

De eerste NDC-XML standaard werd in 2015 door IATA opgeleverd. Met NDC kunnen airlines hun tickets buiten 
het GDS om aan agenten beschikbaar stellen. De standaard zorgt er voor dat die stekkers voor aansluiting bij 
de agent er allemaal een beetje hetzelfde uitzien. New kids on the block zijn aggregators die van al die NDC-
koppelingen boekbare chocola maken. Klinkt goed, maar er zijn tal van problemen. In de eerste NDC-versies kon 
een agent met stoom en kokend water er wel een ticket uitpersen, maar wat te doen bij annulering, wijziging, 
code-share of extra koffer? De klant wil geen vlucht maar een goed georganiseerde reis (inclusief huurauto en 
hotel), een goede vergelijking van alternatieven en een keurige afrekening. 

Wat ook niet hielp, is dat airlines een niet of amper werkende NDC-plug aanboden en vervolgens snel toeslagen 
voor GDS- boekingen invoerden, prijsverschillen aanbrachten of zelf tarieven verwijderden uit het GDS. 

KLM ging ook mee in de vaart der volkeren. Eind 2017 werd aangekondigd dat 1 april 2018 er een NDC-oplossing 
zou zijn en dat vanaf dat moment er een toeslag kwam op GDS-boekingen. Die NDC-oplossing was natuurlijk 
een paar maanden later niet klaar en dus kwam men met een agreement voor agenten met een jaar uitstel voor de 
leisure travel en twee jaar uitstel voor de business travel. 

In november 2018 belde de ANVR maar weer aan bij KLM, want afgezien van eigen ontwikkeling van NDC door 
KLM heeft de agent ook zelf tijd nodig voor implementatie. Uitstel voor de leisure (helaas niet voor OTA’s) werd 
gekregen, maar wel met de eis om er nu echt mee aan de slag te gaan. 

En ik denk dat 2019, zeven jaar na de eerste voorstellen, inderdaad het jaar van NDC gaat worden. Grote airlines 
(incl. KLM) hebben inmiddels redelijk werkende oplossingen klaar. Aggregators worden volwassen, maar ook 
de GDS’en zitten niet stil. Amadeus en Travelport komen in 2019 (eindelijk!) met de grote uitrol van hun NDC-
aanpak. Sabre heeft met de overname van Farelogic een troef in handen. Het belangrijkste is echter dat inmiddels 
diverse agenten NDC-content daadwerkelijk aanbieden. Wie niks doet krijgt via airline-websites én van zijn eigen 
concullega’s een draai om de oren. 

 
Walter Schut, adj.dir ANVR

COLUMN
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Jeroen Martron
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TICKETMARKT STAAT 
OP STELTEN – ‘KLEIN’ 

MERKT NIKS
Tekst: Jan Lokhoff • Foto’s: Airtrade

Europese airlines verkopen hun tickets liever zelf. Ze 
elimineren de kosten van GDS’en als Travelport, Amadeus 
en Sabre, tot voor kort machtige alleenheersers. Marges 
op tickets zijn uiterst klein en met gebruik van een 
nieuw IATA-systeem (NDC) wordt de kostenpost GDS 
weggesneden. Sterker: de KLM rekent voor een GDS-
retourtje 22 euro extra. Op KLM.com is er geen toeslag. 
De GDS’en, grote zakenreisbureaus en OTA’s zijn in rep 
en roer. De strijd om toeslag loze tickets is losgebrand. 
Hebben ‘gewone’, relatief kleine reisbureaus en ZRA’s er 
last van? Nee, niet als zij werken met Airtrade’s Farefinder. 

En dat doen vrijwel alle ZRA’s en reisbureaus. Maar liefst 
84 procent van de reisretail is klant bij Airtrade, naast 
165 (online) touroperators van het niveau van VvKR-lid 
tot middelgroot als De Jong Intra Vakanties en Jan Doets. 
We spraken over de omwenteling in ticketland met Jeroen 
Martron (57), CEO van dit florissante ‘travel technology’ & 
‘travel fulfillment’ bedrijf in Haarlem, al jaren marktleider. 
“Ja, je kunt ons wel de GDS voor reisbureaus en ZRA’s 
noemen.”

GROTE OTA’S GETROFFEN
Aanleiding voor ons interview is de besloten bijeenkomst 
van de ANVR op 23 januari jl. voor (IATA)agenten, 
touroperators en OTA’s over de gevolgen van de New 
Distribution Capability (NDC), de naam waaronder de 

luchtvaartmaatschappijen zelf hun tickets gaan verkopen. 
Om dat te stimuleren berekenen ze toeslagen als ze toch 
bij een Global Distribution Systeem (GDS) worden gekocht. 
De KLM beboet een GDS-retourtje. Logisch dus dat de 
Online Travel Agents (OTA’s), zoals Travix, Otrava, Tix al 
een tijd in rep en roer zijn. Een door de ANVR bevochten 
uitstelregeling is voor hen niet van toepassing en dus 
moeten ze per 1 april a.s. een alternatief hebben ontwikkeld 
om zich niet uit de markt te prijzen. De meeste tickets 
worden immers na een goedkoopste prijsvergelijking 
gekocht. Paniek bij sommige OTA’s derhalve als ze niet 
op tijd klaar zijn om hun tickets buiten de GDS om bij de 
airlines te betrekken.

INTERVIEW 

“NDC nog niet rijp voor applaus”

OOK IN BELGIË

Airtrade is ook in België actief. Op 1 december 2018 
werd Skyways.be overgenomen. “Dat is een pareltje 
en past helemaal in onze strategie ‘Buy & Built’. We 
zijn het nu aan het revitaliseren tot het Airtrade van 

België. 
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TMC’S DE DUPE
Ook de GDS’en moeten omturnen. De Travel Management 
Companies (TMC) zijn hun klanten en zij kunnen zich niet 
permitteren duurdere tickets te faciliteren dan wanneer 
rechtstreeks bij de airline gekocht. Ook zij zullen hun tickets 
op een andere (rechtstreekse) manier moeten inkopen. Het 
probleem is met een jaar uitgesteld als TMC’s een deal met 
de airline hebben gesloten, een NDC Transition Agreement 
(NTA). Daarbij moeten ze afzien van de segmentvergoeding 
die zij van de GDS ontvangen. Martron: “Ze krijgen voorlopig 
wel te maken met een gefragmenteerd boekingssysteem en 
daar zijn ze niet blij mee.”

“ANIXE is de Airtrade op hotelgebied”

Jeroen Martron (links) en compagnon CFO Frank Wester (rechts)

INTERVIEW 

GDS’en Amadeus en Travelport presenteerden op het ANVR-
event hun ambitieuze plannen om hun voortbestaan te 
redden. Die komen erop neer dat ze zich transformeren naar 
een soort Airtrade-model en dus in feite concurrent worden. 
‘Onze klanten hoeven geen rekening te houden met al dat 
soort transities. Wij connecteren en integreren wel als dat 
voordelen biedt. Bang voor concurrentie zijn we in het geheel 
niet mede vanwege de wederzijdse afhankelijkheid. De 
GDS’en hebben weliswaar diepe zakken, maar Airtrade heeft 
succesvol zijn eigen ecosysteem gecreëerd”, aldus de CEO.

EEN SHEET… 
Martron was ook een van de sprekers op 23 januari. “De titel 



19

van het event luidde ‘NDC: hoe dan?’. Dat was me niet echt 
opgevallen, anders had ik met slechts één sheet en 
één woord mijn presentatie kunnen houden: ‘Airtrade’. 
Ons ‘distribution platform’ zit technisch namelijk zo in 
elkaar dat klanten helemaal niets merken van NDC, GDS 
of welke afkorting dan ook. Airtrade connecteert naar 
verschillende ‘air suppliers’ zoals Amadeus, Travelport, 
TravelFusion, Sabre, Pyton, airlines (direct) en andere sources. 
Onze robotics leveren tickets geboekt in Farefinder of zelfs de 
GDS uniform af bij de klant, in zijn huisstijl ongeacht in welke 
‘air supplier’ is geboekt dus via NDC, GDS, TravelFusion of 
welke bron dan ook.  Daarnaast worden airline berichten 
bij ons uniform afgehandeld wederom ongeacht de bron wat 
uniek is” 

“We blijven heel flexibel. Het maakt ons niet uit wat de bron 
is. Toen Jet Airways en China Southern uit respectievelijk 
Amadeus en Travelport stapten was het voor Jet Airways,  
Travelport aan en voor China Southern,  Amadeus aan.  
Klanten merken hier niets van. Ook de Lufthansa Group is via 
de NDC volledig geïntegreerd. NDC is voor ons gewoon een 
van de bronnen. Flight content optimalisatie is voor Airtrade 
‘key business’ en hebben hier een speciaal team voor.”

FAREFINDER ALS GDS VOOR DE 

RETAIL?
“Feitelijk kan je ons inderdaad zo noemen. En we doen meer, 
want hetzelfde doen we met non-air suppliers als Sunny 
Cars, TaxiTender, verzekeringen, beddenbanken, Viator en 
ik noem speciaal het Poolse ANIXE, een hotel aggregator 
die je de ‘airtrade’ op hotelgebied kan noemen. Die bronnen 
loodsen we ook via de ‘Airtrade Hub’ naar HotelFinder 
en PakketFinder. Daarnaast hebben wij een schitterende 
dynamic packaging oplossing.” 

“Sunny Cars integratie in ons Dynamic Packaging platform is 
een daverend succes. We linkten daarvoor naar Hertz en Avis, 
maar zijn nu geheel klachtenvrij. Omdat wij technisch geheel 
onafhankelijk zijn van GDS’en en dus ook niet gebonden zijn 
aan hun PNR-codes, maakt dat integratie van content voor 
ons makkelijk. Ons distributieplatform zorgt voor integratie 
en een generieke ervaring. Wat die integratie betreft geldt 
dit voor ‘zoek en boek’ en tevens met de mid- en backoffice 
zoals met Fadiro. 

NOG NIET NAAR WENS
Airtrade ’s ervaringen met NDC als bron is nog niet rijp voor 
applaus. “De kwaliteit en de snelheid is nog niet op het niveau 
van de GDS. NDC is duidelijk nog niet volwassen. Nieuwe 
versies betekenen steeds voor ons nieuwe developments 
en los van het feit dat NDC een standaard protocol is, kent 
het variaties. Airlines worden op termijn IT-aanbieders qua 
communicatie, infrastructuur en hosting.’

“Wat er precies anders is bij NDC? HET PNR is eigendom 
van de luchtvaartmaatschappij. NDC is een volledig andere 
workflow, de prijzen worden dynamisch bepaald door de 
luchtvaartmaatschappij, er is uiteraard geen sprake meer van 
een GDS surcharge en de functionaliteit is nog niet in lijn met 
een GDS. Maar nogmaals, daar merkt geen klant wat van.”

MISBRUIK?
Airtrade als onbetwiste en naar het zich laat aanzien 
onaantastbare marktleider kan vragen oproepen. Wordt van 
die positie geen misbruik gemaakt? Martron is daar heel 
stellig over: “Toen ik 17 jaar geleden bij Airtrade begon 
onder toenmalig CEO en oprichter Wim Butte, werd me 
meteen duidelijk gemaakt hoe dat zit. Wim hield me direct 
bij binnenkomst voor: “Jeroen, hou met één ding rekening, 
we belazeren niemand en zijn roomser dan de paus en als 
de retail succesvol is zijn wij succesvol. Die benadering 
onderschrijf ik volledig. Daarnaast ben je als bedrijf zo weg 
als je geen goed werk levert of anders “

600.000 SEGMENTEN

Airtrade werkt op verschillende manieren samen met 
haar retailpartners. De meest hechte is wel die met 
de leden van de Dutch Travel Alliance, Travel XL en 
Toerkoop.  Deze eredivisie van de reisretail is voor 

50 procent eigenaar van Toerbusiness CV, de andere 
helft van de aandelen is van Airtrade. Die CV werd 

opgericht in 1993. Alle serviceorganisaties van ZRA’s 
zijn in verschillende vormen klant van Airtrade. Ook 
het grootste reisbureau van Nederland, D-rt Groep, 

is klant. In totaal staat 84 procent van de reisretail op 
de klantenkaart. Verder 165 kleine tot middelgrote 
touroperators. Jaarlijks gaat het om circa 600.000 

segmenten voor een totaalsom van 200 miljoen euro, 
gemiddeld 340 euro per vliegkaartje.

KLM PACKAGE DEALS
“Sorry, ik mag geen cijfers prijsgeven. Wel kan ik 
zeggen dat het heel erg goed gaat en de aantallen 

nog steeds groeien.” We vroegen Martron naar zijn 
samenwerking met de KLM. De airline biedt op haar 

site naast tickets ook vakantiepakketten aan naar haar 
bestemmingen. Airtrade maakt deze packagedeals. 
De KLM heeft daarmee de ambitie de derde klant in 
grootte van zichzelf te worden. “Nee, we zullen dat 
nooit als Airtrade zelf gaan doen, maar wie zo de 

markt op wil, kan bij ons aankloppen”, laat Martron 
weten.

INTERVIEW 
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Volop reizen, er over schrijven en daarmee je geld 
verdienen. Het leven van een zogenaamde influencer is er 
een die sommigen benijden. Groot geworden met bloggen, 
vloggen of een succesvol Instagramaccount; is dat voor de 
zelfstandig reisverkoper ook weggelegd?

“Ik wil graag eerst even zeggen dat we het hebben over 
contentmakers of contentcreators. De term ‘influencer’ is 
aangeboord vanuit de marketing. Contentmakers hebben 
zelf nooit gevraagd om die naam. En als je het technisch 
bekijkt is iedereen een influencer, maar niet iedereen is 

een contentmaker.” Dat zegt trendonderzoeker Tessa aan 
de Stegge. Ze is een bezige bij die trend onderzoek doet 
en sinds kort is gestart met haar bedrijf Purpose Lab, een 
Amsterdams lab dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en 
vermarkten van verantwoorde reisbelevingen. 

Een van de evenementen die Aan de Stegge organiseert 
is het StoryMakers Event. “Het is een evenement waar 
contentmakers en journalisten samen komen met 
reisorganisaties en bestemmingen”, vertelt Aan de Stegge. 
“In de ochtend is er een symposium en delen we trends, in de 

VAN REISAGENT TOT 
CONTENTMAKER

INTERVIEW 

Tekst: Hester Ramaker • Foto’s: Tessa aan de Stegge, Corno van den Berg, Mirjam Denneman & Marleen Brekelmans

Tessa aan de Stegge
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middag kunnen contentmakers en reisorganisaties met elkaar 
daten.” 

VERANDERING IN HET VAK
In 2015 startte Aan de Stegge voor het eerst met het 
StoryMakers Event. “Dat was ook het moment dat de vraag 
groeide vanuit de reisbranche om het onbegrip weg te halen. 
Er kwamen heel veel contentmakers bij. In die tijd verdiende 
zo’n 20 procent van de bezoekers fulltime aan hun blog. 
Meer dan de helft moest er naast werken en wat er overbleef 
waren de mensen die het er voor de leukigheid bij deden. 
Gedurende de afgelopen jaren is de business enorm gegroeid. 
Meer dan de helft van de aanwezigen bij de laatste editie is 
fulltime met het bloggen bezig en leeft daar goed van.” De 
komende editie vindt dit najaar plaats en is een kleinschalige 
editie gericht op verantwoord toerisme.

Het event is ingestoken op de het creëren van wederzijds 
begrip en samenwerkingen. “We zijn dus bezig met 
vragen als: Hoe maak je content met goede Search engine 
optimization (SEO)? Wat wil een bestemming nu eigenlijk van 
je? Zo willen bestemmingen graag hun product promoten 
via kanalen waarover hun bestemming gaat. Contentmakers 
hebben de neiging om vaker over zichzelf te communiceren 
en dat komt dus niet altijd overeen. Een make-up merk wil 
misschien juist een gezicht in beeld, maar een bestemming 
waar je goed kan wandelen, ziet liever content terug op een 
site waar het over wandelen gaat.”

“Daarnaast zijn de verdienmodellen veranderd”, vervolgt Aan 
de Stegge. “Vroeger was het vaker zo dat een merk zei: ik 
geef je een gratis vakantie en dan wil ik dit en dit. Inmiddels 
zijn de verhoudingen anders, er wordt vaker per project 
betaald. Je gaat naar Spanje om een regio te promoten en 
daarvan lever je een heel pakket aan met foto’s, blogs en 
misschien nog een video. Dat is de deal die je maakt.”

“Ik geloof eigenlijk dat iedereen van invloed is online”, vindt 
Aan de Stegge. “Tuurlijk heb je de bekende Nederlanders 
en de succesvolle bloggers, maar die laatste neemt soms 
de taken van de reisagent over. Reisagenten kunnen juist 
veel content toevoegen aan hun werk. Ik zou zeggen dat het 
logisch is dat een reisagent zijn of haar ervaring deelt.”

WAAR MOET JE OP LETTEN?
Volgens Aan de Stegge zouden reisagenten dus ook zeker 
goede contentmakers kunnen zijn. Als je daarmee wilt 
starten, is het zaak dat je goed bepaalt welk kanaal je kiest 
en welk kanaal bij jouw klant past. Je hebt contentmakers die 
alleen bloggen, alleen op Instagram zitten, je hebt youtubers 
en andere social contentmakers. “De tendens is tegenwoordig 
om op meerdere kanalen actief te zijn en niet alleen op 
Instagram”, legt Aan de Stegge uit. “Dat werkt goed want 
Instagram is een beetje tricky omdat het van Facebook is. 
Dat betekent dat Facebook aan alle knopen kan draaien en 

dus kan bepalen hoe zichtbaar je bent. Alles wordt voor jou 
bepaald. Mijn advies is dan ook om te kiezen voor je eigen 
URL. Een eigen blog of website waarvan jij de eigenaar bent 
en dus kan bepalen hoe het eruit ziet. Voor grote merken of 
bestemmingen is het lang een hype geweest om alleen veel 
met Instagrammers te werken. Dan is je investering mogelijk 
niet voor de lange termijn.”

Een eigen URL is dus een slimmere zet, volgens Aan de 
Stegge. Vervolgens is het zaak om een goede achterban 
te creëren. Aan de Stegge: “Een blogger heeft volgers, een 
reisagent heeft klanten. Maak daar gebruik van. Wees 
authentiek, persoonlijk en geloofwaardig, want dat is waar 
volgers naar op zoek zijn. Als jij een specialist bent in Afrika, 
schrijf dan niet alleen over Mozambique maar over het hele 
continent. Houdt het vervolgens ook bij Afrika en laat een 
Europa of Azië achterwege. Tenslotte moet alles wat je zegt 
echt kloppen, anders prikken mensen daar zo doorheen.”

Een andere factor die ook meespeelt is dat je goede 
marketingskills moet hebben. De meeste traffic komt voort 
uit Google, dus je moet SEO optimaal zijn. Aan de Stegge: 
“Kijk dan ook goed naar wat andere mensen doen, welke 
hashtags ze gebruiken en wanneer ze posten. Let er ook 
goed op dat er een juiste balans zit tussen je commerciële en 
onafhankelijke content. Mensen vinden het ongeloofwaardig 
als ze zien dat alles wat je doet alleen gebaseerd is op 
advertenties.”

KOERS BEPALEN
Wat ga je eigenlijk doen op je website? Daar moet je goed 
over nadenken en echt een strategie bepalen. Niet zomaar 
af en toe wat plaatsen, maar een vorm verzinnen hoe je je 
content aan gaat bieden. Het is daarom goed om te kijken wat 
er allemaal al aan wordt geboden in de reisindustrie. “Maar 
er zijn tal van wegen die een reisagent kan bewandelen. 
Het is interessant om meer inzicht te geven in reisgidsen, 
contentpakketten, content op maat, of het geven van tutorials 
en webinars. Je kunt ook artikelen schrijven over hoe je je 
voorbereid op een reis. Besluit goed wat je verdienmodel gaat 
worden en op basis daarvan kun je content maken.”

CONTENT MAKEN
Al je een koers hebt bepaald, is het tijd om content te maken. 
“Waar je zeker op moet letten is het maken van goede 
teksten”, vertelt Aan de Stegge. “Daarnaast gaat het om 
mooie fotografie en video die je wat kunt bewerken. Het 
zijn eigenlijk echt de basiskwaliteiten die je nodig hebt als 
contentmaker. Dat kan een reisagent net zo goed, je moet 
immers ook een offerte kunnen maken die er goed uit ziet.”
Tenslotte raadt Aan de Stegge aan om van elkaar te leren en 
naar elkaar te kijken. “Het is interessant om te kijken hoe 
anderen het aanpakken. Hoe hebben zij hun kanalen ingezet 
en wat voor content maken ze? Sommige bloggers hebben 
zelfs een eigen webshop, reisgids, boek, merchandise lijn; 

INTERVIEW 
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zo ver kan het gaan. Leer dus van elkaar. En dus niet meer 
‘influencers’ zeggen want dat is echt passé.”

CORNO VAN DEN BERG – 
DROOMPLEKKEN.NL
“In je leven zijn er een paar belangrijke moment die bepalen 
hoe je leven er verder uit ziet. Bij mij was dat toen ik besloot 
24/7 met mijn website bezig te gaan.” Corno van den Berg 
is eigenaar en beheerder van misschien wel de grootste 
reiswebsite van Nederland: Droomplekken.nl. Daarvoor 
schreef hij als freelance journalist onder meer voor het 
Algemeen Dagblad. Toen hij daar steeds minder verdiende 
(circa 300 euro per artikel) en al zijn foto’s in moest leveren, 
was de maat vol. “Ik dacht: fuck it, dit ga ik doen.”

Het eerste jaar was wat mager maar er waren wel al snel 
partijen die hem wisten te vinden. “Ik verdiende al snel meer 
dan ik deed bij kranten en tijdschriften. Dat was het teken dat 
ik er serieus mee door moest gaan. Daarom ging ik mij meer 
verdiepen in social media. Ik kwam er al vrij snel achter dat 
het beheren van je kanalen en tijd en energie steken in SEO 
echt vijftig procent van je werk is.”

Vooral op Facebook doet Corno het goed. Daarop heeft hij 
vanaf dag één echt ingezet. Artikelen die hij daar plaatst 
worden vaak zo’n drie- tot vierduizend keer bekeken. In 25 
jaar tijd is de website van Van den Berg gegroeid tot wat het 
nu is. “Als partijen bij mij willen adverteren kan ik zeggen 
dat ik meer dan 100.000 mensen bereik.” Een teruglopend 

aantal leden van Facebook schrikt hem niet af. “Er zijn 
misschien minder mensen die mij volgen, maar ik heb nog 
steeds evenveel kliks. Bovendien zie ik het nog niet zo snel 
verdwijnen. De jeugd is misschien niet meer geïnteresseerd 
maar mijn doelgroep wel. Dat zijn mensen tussen de 35 en 55 
jaar.”

Puur kijkend naar aantallen en bereik, is te zeggen dat 
Van den Berg succesvol is in wat hij doet. Hij verdient er 
een nette boterham mee. Hij verdient zijn geld door de 
samenwerkingen die hij aan gaat. “Soms ga ik daar zelf 
achteraan maar vaker wordt ik gevraagd. De bedragen 
verschillen van honderden euro’s tot duizenden. Die partijen 
zien het belang in van zowel branding als seo-waarde.” Maar 
geld verdienen is volgens hem niet het belangrijkste. “Als je 

INTERVIEW 

“Zoek balans tussen je
commerciële en 

onafhankelijke content”

Corno van den Berg
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kunt zien dat iemand het met passie doet en ervan geniet, dat 
is belangrijk. Het gaat niet om volgers of geld verdienen. Je 
moet van je hobby je werk maken.”

Dat kunnen reisagenten prima aangaan met de kennis die 
ze in huis hebben. Het is daarbij belangrijk dat je de lezer 
inspireert, zegt Van den Berg. “En je moet het zo persoonlijk 
mogelijk maken. Begin je website met een verhaal over 
jezelf. Wie ben je, wat doe je, waarom doe je dit? Het is 
dan ook belangrijk om goed je koers te bepalen. Je moet 
echt iets doen dat dicht bij je ligt en niet afgaan op wat nu 
misschien ‘hot’ is. Je moet altijd in je eigen comfortzone 
blijven. Ben je een natuurmens? Focus dan op de natuur en 
niet op stedentripjes. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit 
in steden komt, maar blijf dicht bij jezelf en deel je kennis. 
Onderscheidt jezelf van de rest. En als het kan: maak video’s. 
Als je op een tripje gaat, maak dan een video waar je zelf ook 
op staat. Dat maakt het nog persoonlijker.” 

“Als ik reisverkoper zou zijn, zou ik een website maken 
waarop je ook content van anderen deelt”, vervolgt Van den 
Berg. “Bijvoorbeeld als je ergens hebt gelezen over tips voor 
een bepaald land, of dat je suggesties geeft van websites die 
goede informatie verschaffen over een bepaalde bestemming. 
Je kunt dan afsluiten met je eigen gedachtes erover: ‘en 
daarom zou ik naar Mallorca gaan.’ Zorg wel dat als je linkjes 
toevoegt, die openen in een nieuwe tabblad.”

Volgens Van den Berg is het niet zo belangrijk dat je goede 
teksten kunt schrijven. “Je moet je verhalen schrijven zoals 
je het aan je vrienden uit zou leggen. Pas dan zit de passie er 
echt goed in. Overigens vind ik het heel belangrijk om goede 
foto’s te hebben. Dat is op reisvlak eigenlijk belangrijker. 
Daarmee kun je mensen inspireren.”

In het begin moet je er wel een baantje bij hebben, want 
direct fulltime verdienen aan je website gaat niet lukken. Van 
den Berg: “Begin nu met een website en over drie jaar kun 
je er misschien wat geld mee gaan verdienen. Daarom moet 
je er eerst wel een andere baan naast hebben. Je kunt een 
blog bijna zien als een baby die aandacht nodig heeft en die 
je continu moet voeden. Er komt steeds meer bij kijken, maar 
uiteindelijk groeit ‘ie op.”

MARLEEN BREKELMANS – 
BIJZONDERPLEKJE.NL
Als jaren werkte Marleen Brekelmans in de reiswereld. 
Eerst als reisbegeleider, toen als Afrika en Midden-
Oosten deskundige bij SNP, gevolgd door de functie van 
Afrikaspecialist bij Untamed Travelling. Sinds 2007 is 
Brekelmans zelfstandig ondernemer en in 2010 werd ze 
eigenaar van de goedlopende website Bijzonderplekje.nl. 
Ze zocht voor zichzelf de mooiste plekjes, wat dichterbij 
huis, maar kon het niet echt vinden. Toen is ze de blog als 
hobby gestart. Ze had ‘de luxe van een man met een baan’ 

maar merkte ook dat ze, toen ze nog freelancer was voor 
reisorganisaties, elke week haar eigen werk voor liet gaan. 
Dat was het moment waarop ze besloot zich op haar website 
te richten. 

Ze heeft een goede naamsbekendheid opgebouwd, een 
goede vindbaarheid online en krijgt positieve reacties 
van haar bezoekers. Ze is er succesvol mee geworden, met 
schrijven over bijzondere plekjes in Europa. Dat vindt ze zelf 
ook: “Ik ben altijd bescheiden maar ik zeg nu volmondig: 
ja.” Ze verdient een ‘goede boterham’ met haar platform, 
“maar het is wel meer dan een fulltime baan, dat zeker”, 
vertelt Brekelmans. “Dat heeft er ook mee te maken dat ik 
zelf enorm gedreven ben om het goed te doen. Er is altijd iets 
nieuws te ontdekken zodat je altijd bezig bent om informatie 
te verzamelen. Daarnaast moet je goed zichtbaar zijn, de 
social media kanalen onderhouden, veel reizen en verwerken. 
Als je alles bij elkaar optelt ben ik zo’n drie maanden per jaar 
weg.”
De bijzondere plekjes die op de website van Brekelmans 
staan, betalen een jaarlijkse bijdrage voro hun vermelding 
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in ruil voor promotie, vertelt ze. “Daarnaast heb ik betaalde 
samenwerkingen met bijvoorbeeld regio’s, city marketing 
bureau’s en vervoermaatschappijen die mij betalen om hun 
regio, stad of product onder de aandacht te brengen.”
Hoe is haar website zo succesvol geworden? “In mijn 
geval heb ik echt iets gevonden dat er nog niet was”, legt 
Brekelmans uit. “Bovendien begon ik in 2010 en dat was nog 
voor de grote schare reisbloggers opkwam. Daarom denk 
ik dat reisagenten die nu willen starten dat moeten doen 
vanuit de kennis die ze hebben. Zo kunnen ze meer klanten 
binnenhalen.”

“Het is hard werken”, legt Brekelmans uit na de vraag waar 
je dan mee moet beginnen als startende blogger. “Je moet 
eigenlijk van alle markten thuis zijn. Je moet goed kunnen 
fotograferen, teksten kunnen schrijven, je website moet goed 
vindbaar zijn, je social media op orde en je moet je verdiepen 
in SEO technieken. Ik ben misschien wel anderhalf uur per 
dag bezig met social media. Daarnaast heb ik een bedrijf 
ingeschakeld die mijn website onderhoudt en zij zijn daar 
zo’n 16 uur per maand mee bezig. Daarnaast ook nog een 
bedrijf dat de SEO in de gaten houdt en het uitwerken van die 
adviezen kost mij zo’n zes tot acht uur per week. Bij elkaar 
kost mij dit ongeveer een maandloon aan vergoedingen. Het 
klinkt veel maar als je het goed wilt doen, moet je blijven 
innoveren. Dat is een continu proces. Overigens wijk ik 
wel wat af van een standaard blogger omdat ik ook deels 
reisbureau ben, waardoor ik denk dat een blogger over het 
algemeen minder investeert.”

“Het belangrijkste is dat je goed voor ogen hebt wat je wilt 
doen met je blog”, vervolgt Brekelmans. “Als je ZRA bent en 
je wilt laten zien dat jij de expert bent, zou ik daarop inzetten. 
Kijk waar je kwaliteiten liggen. Ga dus niet teveel anderen 
kopiëren. Als je dit wilt starten, zorg dan echt dat je met een 
goed idee komt. Vergis je niet hoeveel tijd het kost. Er zijn er 
ook genoeg die starten en dan ook weer afhaken want er gaat 
echt tijd in zitten voor het rendabel wordt.”

Waar dat laatste volgens Brekelmans mee valt of staat is 
dat je moet zorgen dat je een professionele site neerzet. 
Brekelmans: “Kies voor professioneel beeldmateriaal, 

beknibbel niet op gratis templates en zorg dat je een echt 
professionele huisstijl hebt. Wees dan ook kritisch op jezelf. 
Het kost wat, maar dat geeft ook aan of je echt bereid bent 
hier wat van te maken.”

ANNEMARIE KONIJN EN MIRJAM 
DENNEMAN – IKWILMEERREIZEN.NL!
In 2014 zijn Annemarie Konijn en Mirjam Denneman gestart 
met hun Facebookpagina Ik wil meer reizen! Toen ze net 
begonnen hoorde het duo vaak dat het al te laat zou zijn, 
maar binnen een paar jaar groeide hun bedrijf uit tot één van 
de grootste reisblogs van Nederland/België. Na Facebook 
kwam al snel een reisblog en een webshop met reisartikelen. 
Beide dames hebben een marketingachtergrond en een 
passie voor reizen en dat kunnen ze goed combineren met 
hun bedrijf. Een groot deel van het jaar werken ze vanuit het 
buitenland, want ze reizen veel. 

Het duo begon vanuit een pure passie voor reizen, fotografie, 
schrijven en marketing, vertelt Denneman. “En dat sloeg aan. 
We groeiden hard en halverwege 2015 konden we beiden 
onze baan opzeggen en ons fulltime storten op ons bedrijf. 
Tot op de dag van vandaag leven we hier nog steeds beiden 
volledig van en hebben we zelfs een aantal mensen voor 
ons werken.” De dames worden meestel zelf benaderd door 
partners die samen willen werken. Ze kijken altijd goed 
of de partij echt goed bij hen past voor ze in gesprek gaan 
over de mogelijkheden. “Langere samenwerkingsverbanden 
zijn dan commercieel het meest interessant. Je bent dan al 
in contact en je leert elkaar kennen, dat scheelt voor beide 
kanten tijd.” De dames worden meestel zelf benaderd door 
partners die samen willen werken. Ze kijken altijd goed of de 
partij echt goed bij hen past voor ze in gesprek gaan over de 
mogelijkheden. “Langere samenwerkingsverbanden zijn dan 
commercieel het meest interessant. Je bent dan al in contact 
en je leert elkaar kennen, dat scheelt voor beide kanten tijd.”

Volgens Denneman zijn ze niet persé influencers, maar 
ondernemers. “Wel inspireren we mensen door middel van 
onze content”, zegt ze. “Als ik puur naar onszelf kijk, dan 
voelt dát succesvol: als iemand die onze Instagram stories 
heeft gezien of onze blogs gelezen heeft, ons een bericht 
stuurt dat hij of zij een supermooie reis heeft gehad dankzij 
onze tips. Dat mensen op plekken komen waar ze anders niet 
geweest waren. Of dat een accommodatie of bestemming 
aangeeft dat er echt veel mensen door ons blog naar hen 
toe reizen. Kwalitatief hoogstaande, unieke content is 
daarbij wel de sleutel. Onze artikelen zijn vaak uitgebreid en 
gedetailleerd, zeker de reisroutes. Ook maken we uitgebreide 
stories op Instagram en Facebook waarbij onze volgers echt 
een beetje met ons mee kunnen reizen. We proberen een 
eerlijke kijk te geven op een bestemming en een artikel zo 
compleet mogelijk te maken.”

“Een passie voor wat je doet is heel belangrijk”, meent 
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Denneman. “Anders hou je het niet vol. Je moet een hele 
lange adem hebben wil je een fase bereiken dat je ook echt je 
brood kan verdienen met je onderneming. Dat geldt natuurlijk 
voor alle start-ups, maar voor reisbloggers misschien nog 
wel meer. Verder moet je eigenlijk een multitalent zijn, je 
moet van heel veel dingen iets afweten zoals schrijven, 
fotograferen, filmen, social media, SEO en ondernemen.”
Volgens Denneman is de eerste stap om gewoon te beginnen 
met een blog of een vlog. “As simple as that. Beginnen en 
kijken of mensen het leuk vinden wat je doet. Als dat het 
geval is, gaat de bal vanzelf rollen. Nou ja, vanzelf natuurlijk 
niet helemaal want je moet wel bereid zijn er keihard voor te 
werken. Het lijkt misschien alsof het allemaal zo makkelijk is 
maar geloof ons: alle succesvolle influencers werken keihard, 
zijn vaak perfectionistisch, weten hun talenten te benutten en 
blijven bijleren.”

“Kwaliteit is the key, zorg dat je je skills blijft ontwikkelen”, 
zegt Denneman. “Beter schrijven, beter fotograferen, er 
valt altijd wel iets bij te leren. ‘Leuke teksten schrijven’ is 
onvoldoende. Je moet eruit springen, alles geven, kritisch 
naar jezelf zijn en blijven doorontwikkelen. Denk bijvoorbeeld 
ook aan skills als SEO. Zonder goede geoptimaliseerde 
teksten voor Google zul je niet snel aan je bezoekerscijfers 
komen. Mensen moeten het natuurlijk wel interessant vinden 
wat je doet en er echt iets aan hebben. En daar horen goede, 
boeiende teksten met inhoud wel bij. Maar de focus van elk 
blog ligt weer ergens anders, ons blog is bijvoorbeeld heel 
praktisch. Andere blogs zijn weer persoonlijker en werken 
meer met video of reisverhalen. Belangrijk is om jouw focus 
te kiezen en in je kracht te blijven. Want als je doet waar 
je goed in bent én wat je leuk vindt, gaat de rest een stuk 
makkelijker.” 

Ze raadt beginnende bloggers aan heel erg vanuit hun klant 
of doelgroep te denken. “Wat kun jij voor hen betekenen? Als 
je inhoudelijk sterk bent, komt het commerciële deel vanzelf. 
Een absolute don’t is dingen doen die je normaal niet had 
gedaan. Dus producten of plekken promoten waar je niet 
achterstaat of waar je als normale reiziger nooit naartoe zou 
gaan. Je verliest dan je geloofwaardigheid. Kopiëren is ook 
echt not done wat ons betreft, probeer je eigen weg te vinden. 
Blijf altijd dichtbij jezelf.”

Volgens Denneman is het nog niet te laat om te starten. “Als 
je echt wilt, kan het nog steeds ook al denk je misschien 
dat alles er al is. Ik denk dat passie, doorzettingsvermogen, 
creativiteit en ondernemersgeest altijd werken. Maar zoals 
eerder gezegd, je moet bereid zijn hard te werken en niet snel 
de handdoek in de ring gooien. En blijf altijd dichtbij jezelf.”

INTERVIEW 

“Een eigen website 
starten kost gewoon 

veel tijd”

Annemarie Konijn(rechts) en Mirjam Denneman (links)



Rajneesh Badal



27

Nu alle uithoeken van Bali wel zo’n beetje zijn ontdekt, 
een vakantie naar Vietnam normaal is geworden en ook 
de inwoners van Myanmar niet meer vreemd opkijken 
van toeristen, wordt het tijd om een ander Aziatisch 
land te ontdekken. Puck van Beurden reisde door 
Maleisië. 

Maleisië wordt vaak het ‘Azië voor beginners genoemd’. Dat 
is niet gek, want het land is een soort ‘East meets West’: er 
zijn duidelijke Aziatische delen, maar de Westerse invloed is 

ook goed te zien en te voelen. Dat wordt het meest duidelijk 
in hoofdstad Kuala Lumpur, waar de Chinese en Indiase 
wijken worden afgewisseld met torenhoge wolkenkrabbers, 
terwijl er een paar meter verderop koloniale huizen staan uit 
de tijd van de Britse overheersing.

Reizigers kunnen het beste minimaal twee dagen de tijd 
nemen om Kuala Lumpur te ontdekken: het is een grote 
stad waarin je makkelijk uren kunt rondstruinen zonder 
je te vervelen. Natuurlijk zijn er de grote Petronas Towers, 

MAGISCH MOOI 
MALEISIE

BESTEMMING

Tekst: Puck van Beurden • Foto’s: Puck van Beurden



28

bepalend voor de skyline van de stad, maar ook de drukke 
winkelstraten eromheen zijn de moeite waard. Heeft je klant 
zin in een meer authentieke ervaring? Stuur diegene dan 
naar de Pasar Seni (ook bekend als Central Market), waar 
de mooiste handgemaakte Maleisische, Indiase en Chinese 
producten te vinden zijn maar waar je ook een handlezer 
kunt bezoeken of kunt relaxen terwijl er visjes aan je voeten 
knabbelen. Voor wat high class shopping bezoek stuur je 
klanten naar Bukit Bintang, waar de luxe merken en grote 
ketens op hen wachten. Op weg daar naartoe kom je langs 
het Sultan Abdul Samat-gebouw, van waaruit de Britten de 
boel ooit bestuurden. Voor de deur ligt nog een groot groen 
cricketveld en het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe 
mensen zich hier al die jaren geleden vermaakten. Raad je 
klanten aan om niet te vergeten in de avond Petaling Street in 

Chinatown te bezoeken. Weinig authentieke producten, maar 
tussen alle telefoonhoesjes en nep Adidas-tassen wel veel 
sfeer en vooral heel lekker eten.   

KITTY CITY 
Een bezoekje aan Kuching, op zo’n 2 uur vliegen van Kuala 
Lumpur, mag een kattenliefhebber niet overslaan. Deze 
stad in Sarawak, het Maleisische deel van Borneo, staat 
namelijk bekend als de stad van de kat. Kuching (Maleis 
voor ‘kat’) heeft die bijnaam omarmd: op verschillende 
plekken in de stad vind je grote kattenstandbeelden en het 
is - naar eigen zeggen - de enige plek ter wereld met een 
heus kattenmuseum. Een goede tip: waar in Kuching je ook 
verblijft, pak een taxi naar het museum. Het ligt namelijk een 
eindje uit het centrum en is vrij lastig te vinden. Maar heb je 
het eenmaal gevonden, dan word je ook goed beloond: alle 
gekke kattenplaatjes (onder meer van onze eigen Nederlandse 
band The Cats uit Volendam) die je je maar kunt voorstellen 
zijn in het Kuching Cat Museum te vinden, naast een 
heleboel grappige kattenfeitjes, om nog maar te zwijgen over 
de zakken kattenvoer die je er kunt bewonderen.  

LONGHOUSES EN APEN 
In Kuching is voor een prikkie een auto te huren en zodoende 
is de omgeving goed te ontdekken. Ik reed bijvoorbeeld naar 
Semonggoh, een wildreservaat waar orang-oetans worden 
opgevangen. Twee keer per dag is het voedertijd en kun je 
de dieren van heel dichtbij bewonderen, terwijl een gids 
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CAMERON HIGHLANDS 

Wat de rijstvelden zijn voor Indonesië, zijn 
de theevelden voor Maleisië. Wil je die in al 
hun glorie bewonderen, reis dan af naar de 

Cameron Highlands. Toegegeven: dit is geen 
onontdekte parel, goed verborgen van het 

toerisme, maar doordat veel reizigers Maleisië 
links laten liggen is het nergens écht druk. 

Geen zin om te wandelen? Boek dan een tour 
door de omgeving, hierbij zie je niet alleen de 

rijstvelden, maar word je ook meegenomen 
naar rozenkassen, aardbeienplantages en 

een kleine dierentuin met beesten die in de 
highlands gevonden kunnen worden (schor-

pioenen, slangen en enorme kevers, om maar 
wat te noemen). 

uitleg geeft over de verschillende apen. Interessant en 
vooral heel mooi om de enorme dieren van zo dichtbij te 
kunnen zien. 

Vanuit Semonggoh is het niet ver naar de longhouses 
van de Bidayuh in Kampung Annah Rais. De Bidayuh 
vormen een van de vele stammen die nog op Borneo 
leven. Ze wonen in langwerpige huizen, meestal van 
bamboehout, op hoge palen en nodigen reizigers maar 
wat graag uit om (tegen een kleine betaling) hun dorp 
te verkennen en zelfgemaakte rijstwijn te proeven. In 
een van de vele longhouses is een Homestay te vinden, 
waar een inwoner van Annah Rais gasten uitnodigt om te 
blijven slapen. Wandel een rondje door het groene dorp, 
tussen de katten, kippen en honden door, en geniet van 
de rust. Annah Rais ligt aan de voet van een gebergte en 
in de buurt zijn hot springs te vinden die goed zouden 
zijn voor je gezondheid (alhoewel het maar de vraag is of 
je met 30 graden Celsius behoefte hebt aan hot springs). 

“Gisteren is hier een zwarte 
cobra gezien, dus let op”

BESTEMMING
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FAIRY CAVE 
Vanuit Annah Rais rijd je door richting Bau, waar een aantal 
mooie grotten te vinden zijn. Zo is er de Fairy Cave, een 
enorme grot vol groen. Dat er een aantal beelden van ‘fairies’ 
(feeën) staan voegt eigenlijk niet zoveel toe, de grot zelf is 
al indrukwekkend genoeg om je mond te doen openvallen. 
Geniet van de stilte, beklim de trappetjes voor mooie 
uitzichten (zorg er wel voor dat je goede schoenen aan hebt, 
het kan glad zijn) en verbaas je over hoe het licht naar binnen 
valt. 

Rijd je vanuit de Fairy Caves weer terug richting Kuching, 
dan kom je onderweg een grote boeddhistische enclave 
tegen. Er zijn duidelijk maar weinig toeristen die hier 
stoppen, want toen ik de tempel binnenstapte werd ik wat 
vreemd aangekeken door de schoonmaker. Met handen en 
voeten wist hij duidelijk te maken dat er een lift was die me 
naar de bovenste verdieping kon brengen, waar een enorme 
hoeveelheid boeddha’s op me wachtte. Boeddha galore, dat is 
wat deze tempel is, maar hij is zeker de moeite waard. 
Mijn laatste stop op Kuching was het Nationale Park Taman 
Negara. Wil je de jungle ervaren, ga hier dan zeker heen. Je 
hebt de keuze uit een stuk of vijf verschillende routes, die 
vooral verschillen in lengte en niet in zwaarte. Goed schoeisel 
is ook hier belangrijk, want het is in dit regenwoud (zoals 
de naam doet vermoeden) altijd een beetje nat. En word je 
niet nat van de regen, dan wel van je eigen zweet, want met 
zo’n 30 graden door een jungle klimmen en klauteren is geen 
makkie. Niet fris, nee, maar alle uitzichten maken het meer 
dan waard. Ik wandelde, klom, hufte en pufte mezelf naar een 
mooie waterval, al moet ik zeggen dat de ervaring wat minder 
ontspannen werd toen de parkwacht zei: ‘Gisteren is hier een 
zwarte cobra gezien, dus let op’. 

PULAU PANGKOR 
Na twee steden, een jungletocht en een ontmoeting met 
orang-oetans, was het voor mij tijd voor wat ontspanning. 

Hoewel veel toeristen ervoor kiezen om af te reizen naar 
het mooie eiland Langkawi, koos ik ervoor om naar een 
eiland te gaan dat vooral geliefd is onder locals: Pulau 
Pangkor. Doordat er hier vooral Maleisiërs komen, is het 
er door de weeks vaak rustig. De parelwitte zandstranden 
zijn dan helemaal voor jou, de groenblauwe zee is vrijwel 
helemaal leeg en de strandtentjes serveren speciaal voor 
jou hun lekkerste saté. Dat verandert in het weekend, als de 
Maleisiërs het vasteland voor hun geliefde eiland verruilen. 
Maar die bedrijvigheid komt de sfeer alleen maar ten goede. 
Ik verbleef in Teluk Nipah, een gezellig dorp met vrolijk 
gekleurde huizen vol lieve locals. Je spot hier zo een paar 
Maleisische hornbills (neushoornvogels), maar kijk ook niet 
vreemd op als er een aap door een tuin rent. 

VERVOER IN MALEISIË  

Een auto huren in Maleisië kost niet veel. Let wel 
op dat er aan de linkerkant van de weg wordt ge-
reden. De Maleisiërs rijden netjes dus verwacht 
geen gek rijgedrag. Rondom de steden kan het 

tijdens de spits druk zijn. 

Op sommige plekken kun je het rijden beter aan 
anderen overlaten. De weg naar Tanah Rata is 
bijvoorbeeld kronkelig en stijl. Heb je geen zin 
om hier zelf te rijden, dan is het openbaar ver-

voer in Maleisië gelukkig prima geregeld. Tussen 
veel plekken rijden treinen, maar de inwoners 

zelf maken vooral gebruik van de langeafstands-
bussen. Deze zijn betrouwbaar en prettig.   

BESTEMMING
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WAAR MOET JE ALS REISVERKOPER AAN DENKEN ALS 
JE MALEISIË BOEKT?   

Reizigers die het gangbare Vietnam of Thailand al hebben gezien maar niet uit Azië weg zijn te slaan, kunnen hun heil 
zoeken in Maleisië. Het land is ook prima te combineren met Singapore een heel interessante en multiculturele stad. 

Maar voor wie is Maleisië eigenlijk geschikt en waar moet je als verkoper aan denken als je boekt?

Volgens Judith van der Zwaard van FOX is Maleisië geschikt voor de beginnende reiziger maar ook voor de gevorder-
de reiziger. “Zeker wanneer je ook Maleisisch Borneo bezoekt. Het land is verder heel veelzijdig en biedt reizigers een 

fascinerende mix van landschappen en culturen. 

Michiel Kranendonk, Product Manager Azië bij Travel Trend, sluit zich daarbij aan. Volgens hem is het land voor jong 
en oud geschikt. “Er zijn namelijk veel historische bezienswaardigheden, een jungle, nationale parken, orang oetan 

rehabilitatiecentra, prachtige stranden en een diversiteit aan eilanden.” Daarnaast is vooral in Kuala Lumpur de afwis-
seling tussen traditie en moderne wolkenkrabbers goed te zien, vervolgt Kranendonk. “En het grote voordeel is dat je er 
uitstekend zelf kunt autorijden. Ze kun je je eigen tijd indelen en onderweg bezienswaardigheden bezoeken waar echt je 

eigen interesse ligt.”

Volgens Kranendonk is alleen reizen door Maleisië ook goed mogelijk. “Maar het heeft een lager backpack gehalte dan 
zeg een Thailand, Indonesië of Vietnam.”

BESTEMMING
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WEER POPULAIR? 
“Maleisië heeft een lastige tijd achter de rug”, vertelt Van der Zwaard. “Dat komt omdat Malaysia Airlines enige tijd 

geleden is gestopt met vliegen op Amsterdam. Maar inmiddels zien wij op deze bestemming weer een stijgende lijn in 
omzet. We hopen dan ook dat de bestemming nu weer de stabiele positie inneemt zoals wij die van Maleisië eerder 

gewend waren.”

Kranendonk ziet dat de bestemming goed loopt en dat vooral de locaties aan de westzijde van het land populair zijn. 
Dan heb je het over Kuala Lumpur, Malakka, Taman Negara, Cameron Highlands, Penang en Langkawi. In de zomer-

maanden is er ook een toenemende vraag naar de Perhentian Islands. 

Bij FOX kun je privé rondreizen en single groepsreizen en familie rondreizen boeken maar de groepsrondreizen zijn het 
meest populair. Bij Travel Trend worden er voornamelijk autorondreizen geboekt, vertelt Kranendonk. “Qua kosten en 

comfort is het reizen per auto door Maleisië de beste optie.”

MAATWERK
Volgens de beide experts leent Maleisië zich prima voor maatwerkreizen. Bij FOX gebeurt het nog wel eens dat een reis 

bij hen geboekt wordt, maar toch nog aangepast wordt naar eigen inzicht. Daarvoor hebben ze een eigen aanpasmo-
dule om dat makkelijker te maken. Ook Kranendonk ziet dat maatwerk goed mogelijk is. “Aan de hand van het aantal 
dagen, het budget, de reiservaring en de wensen kun je goed een route creëren. Je boekt een huurauto en passende 
accommodaties en voorziet de klant van leuke bezienswaardigheden die ze eventueel onderweg kunnen bezoeken.” 

TIPS OM REKENING MEE TE HOUDEN ALS REISVERKOPER:  
- Indien je als reisagent een fly-drive boekt, dien je wel rekening te houden met het reistempo. In de grote steden kan 

het erg druk zijn en op de (snel)wegen buiten de stad liggen de maximale snelwegen lager dan wij gewend zijn. En in de 
bergen zul je waarschijnlijk vaker een stop maken om van het uitzicht te genieten. Dus neem ruim de tijd op reisdagen;

- Denk ook aan de grootte van de auto. Veel reizigers nemen een koffer mee en die moeten wel in de achterbak passen. 
Een upgrade naar het volgende model kan een mooie extra verkoop opleveren;    

- Er wordt goed Engels gesproken;

- Er wordt links gereden op de wegen; 

- Er is veel Nederlandse historie te vinden in Maleisië, bijvoorbeeld in Malakka. Vraag je klant dus of er historische
 interesse is. Als je klant dat beaamt, moet er voldoende tijd ingepland worden om dat te kunnen ontdekken. 

- Stel je klant voor om een fietsexcursie te plannen in bijvoorbeeld Kuala Lumpur;

- Veel reizigers zijn geïnteresseerd in orang oetan rehabilitatiecentra. Het is dus goed om je klant op die optie te wijzen. 
Er zit er bijvoorbeeld één in Kuching (Semonggok) in Borneo;

- Het regenseizoenregenseizoen aan de oostkust van West-Maleisië, Sabah en Sarawa loopt van oktober tot maart. 
In West-Maleisië is dat in april, mei en oktober. Het reizen in deze gebieden kan tijdens deze periode soms moeilijk zijn 

vanwege de heftige regenval.

- Voor de natuurliefhebber is het een aanrader om een reis te boeken waarin je de Taman Negara, maar ook 
Sabah bezoekt. Deze junglebezoeken zijn echt verschillend van elkaar. In de jungle van Sabah heb je kans 

op het zien van onder andere olifanten en neusapen en in de Taman Negara ligt de nadruk meer op de fauna 
en de kleinere dieren.

BESTEMMING
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HET GEHEIM VAN EEN GOEDE OTA 

Groot geworden in het online verkopen van vluchten, 
hotels, autohuur en meer. Wil je dat tezamen in een 
compleet pakket? Ook dat is mogelijk. Met een simpele klik 
op de muis kan de klant reserveren en direct betalen. De 
vakantie is geboekt, de armen kunnen over elkaar. Nu maar 
wachten tot het zover is en dat allemaal vanuit de luxe van 
je woonkamer. Het is het recept voor succesvolle Online 
Travel Agents (OTA’s) die in de laatste tien jaar de markt 
goed weten te bedienen. Reisbizz kreeg een kijkje in de 
keuken bij twee van hen. 

Groot waren ze zo’n tien jaar geleden nog niet, SUNtip en 
Prijsvrij. Potentie hadden ze wel, dat is gebleken. De OTA’s 
zijn niet meer weg te denken uit de reiswereld. De een wat 
groter dan de ander maar beiden zijn een bekend fenomeen. 

Prijsvrij heeft dat onder meer te danken aan hun marketing 
en developmentskills vertelt Joep Kelder, senior online 
marketeer bij het bedrijf. Momenteel zijn ze te zien in 
de recla-meblokken rondom de Champions Leaque, de 
Luizenmoeder Heel Holland Bakt en DWDD, maar in het 
begin staken ze ook al in op tv. “Dat heeft gezorgd voor 
een vliegende start”, aldus Kelder. “Toen waren we nog met 
een kleiner team, momenteel werken er zo’n 60 mensen bij 
het bedrijf. We zijn altijd uitgegaan van de kennis die we 
inhoudelijk hebben verzameld. Er is zelden een ander bedrijf 
bij betrokken, we hebben eigen specialisten verzameld. Er zit 
hier een kern van werknemers die er al vanaf het begin zit.”

Bij SUNtip was het Remco Bergwerff, Commercial Director & 
Founder – de naam zegt het al – die samen met zakenpartner 
John Goverde het bedrijf op poten heeft gezet. ““In alle 
be-scheidenheid: andere bedrijven zijn een stuk groter dan 
wij zijn, maar we hebben een stabiele positie verworven”, 
vertelt Bergwerff. “In de tijd dat wij startten, zo’n 10/11 jaar 
geleden, was er nog niet veel aanbod. Wij waren een van de 
eersten die begonnen en dat heeft ons geholpen. We zagen 
kans om online vakanties te verkopen en daar was al wat 
techniek voor op de markt. Met wat aanpassingen hebben wij 
een mooie site kunnen maken. Misschien wel beter dan die 
van de aanbieders in die tijd. Neckermann en TUI waren nog 
niet super. Ik dacht dat we het op bepaalde vlakken beter 
konden doen. Zodoende hebben wij alle aanbod verzameld 
en toonden we de goedkoopste.”

VAKANTIEDISCOUNTER
De twee bedrijven weten allebei dat Vakantiediscounter, 
dat niet mee wilde werken aan het artikel, momenteel het 
grootste is. Bergwerff: “Ik denk dat zij de techniek nog iets 
beter op orde hebben. Zij hebben jarenlang zelf geïnvesteerd 
in het maken van koppelingen tussen website en aanbieder. 
Wij hebben daar een partij tussen zitten. Daarnaast 
beschikken ze over diepe zakken om te innoveren en in hun 
marketing te steken.”

Kelder heeft ook zijn theorie over het bekende bedrijf. “Ik 
denk dat zij de afgelopen jaren heel veel geld gestoken 
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hebben in het feit dat ze als bedrijf door wilden groeien 
en bekender wilden worden. Misschien wel ten koste van 
eventuele winst. Als ik kijk in google zie ik hen bijna altijd 
terugkomen op allerlei termen die voor ons niet zo rendabel 
zijn. Dat kost geld maar daarmee kun je wel een grote groep 
mensen binnenhalen.”

TOUROPERATORS
De relatie die de OTA’s hebben met touroperators is een 
interessante. Het is voor een partij interessant om via Online 
Travel Agents hun reizen te verkopen, simpelweg omdat 
ze er dan meer van verkopen. Aan de andere kant moeten 
touroperators dan ook commissie afdragen aan de OTA in 
kwestie en daardoor wordt er minder winst geboekt. Niet 
elke partij wil samenwerken met een OTA, die trouwens 
nooit een vakantie voor een lagere prijs aan mag bieden dan 
de touroperator. Een aantal bekende namen hebben zich 
bij onder meer SUNtip aangesloten. Thomas Cook en TUI 
worden er veel verkocht, Corendon in iets mindere mate. “En 
het is wel algemeen bekend dat TUI marktleider is”, zegt 
Bergwerff. “Touroperators kijken wel kritisch naar OTA’s. Dat 
merken wij ook. In het verleden is wel eens de wens geuit om 
de commissies voor ons soort bedrijven te verlagen, want het 
belang van een touroperator is om zoveel mogelijk geld te 
verdienen. Commissies staan altijd onder druk. Maar zonder 
OTA’s zouden touroperators nooit zoveel verkopen.” 

Of OTA’s iets beter doen dan touroperators gaat volgens 
Bergwerff steeds minder op. Tien jaar geleden deden ze het 
online nog niet fantastisch maar nu zitten de websites over 
het algemeen wel goed in elkaar, zegt hij. “Touroperators 
beschikken over informatie die ze niet altijd aan ons willen 
of kunnen geven. Zo laat Corendon op hun eigen website 

per kamertype een foto zien maar die is voor ons niet 
beschikbaar. Ik weet niet of ze dat bewust niet aan ons 
aanbieden. Wij communiceren met ANVR XML, en die is 
eigenlijk niet helemaal up to date. Die zou ook in dit soort 
zaken moeten voorzien. 

Voor Kelder zijn touroperators minder bedreigend 
geworden. “De eerste jaren verkochten wij reizen van 
andere touroperators zoals Corendon en Neckermann. Maar 
naarmate wij doorgroeiden, werden wij eerder een bedreiging 
in plaats van dat zij er wat aan hadden. Op dat moment, zo 
rond 2015, besloten die partijen om meer zelf te verkopen, 
zonder tussenpersonen zoals wij. Of ze knepen commissies 
zo ver terug dat het voor ons niet meer interessant werd 
om te verkopen. Ons geluk is dat wij in 2014 bij de Duitse 
partij DER Touristiek aansloten. Zij namen 50 procent belang 
in Prijsvrij. Doordat deze grote moederpartij ons voorziet 
van hotels en gunstige prijzen via Duitse grensluchthavens 
zijn wij niet meer zo afhankelijk van touroperators.” 

INTERVIEW

“Touroperators beschikken 
over informatie die ze 

niet altijd aan ons geven”

Remco Bergwerff



Kelder laat weten alleen nog samen te werken met kleinere 
touroperators. Grotere partijen, met wie Prijsvrij eerder wel 
samenwerkte zoals Corendon en Neckermann, willen niet 
meer met een tussenpersoon werken. “Als ze dat al doen, 
vragen ze lage commissies.”

SUCCESVOL
De beide heren blikken terug op de geschiedenis van de 
bedrijven waarbij ze werken. Dan blijkt dat er een aantal 
bepalende keuzes zijn geweest die ervoor hebben gezorgd 
waar ze nu staan. Voor Kelder is dat de virtuele touroperator 
die ze zijn gestart, genaamd SUNmix. Daarmee kunnen 
klanten op een dynamische manier pakketten maken, dus 
vlucht en accommodatie boeken. “Alle goedkope vluchten 
worden aan goedkope accommodaties gekoppeld. Daarmee 
creëren we eigen pakketreizen en meer vrijheid. Als wij zelf 
samenstellen, kunnen wij bepalen hoe dat pakket in de markt 
gezet wordt en kunnen we een korting geven. We vangen 
dan wel minder commissie maar binden wel klanten.” Wat 
hun omzet is, wil Kelder niet kwijt. “Wel kan ik melden dat 
er in 2018 wederom een sterke groei gerealiseerd is van ruim 
boven de 20 procent.”
SUNtip durft wel een getal te noemen. Zij hadden in 2018 
een omzet van 27 miljoen. Dat is mede te danken aan een 

belangrijk onderdeel. Bij SUNtip heeft ook de dynamic 
packaging techniek een grote rol gespeeld. “We zijn 
vroegtijdig begonnen met het zelf samenstellen van reizen op 
basis van die techniek, het virtuele touroperating. Daarmee 
waren wij eigenlijk een van de eersten.”

Dat ging niet direct goed, vervolgt Bergwerff. “In een vroeg 
stadium hebben we het virtueel touroperating gelanceerd met 
een eigen boekingsflow. Dat werkte niet als een op zichzelf 
staande website, dus dat hebben we uit de lucht gehaald. 
Waarom het niet werkte, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik 
denk dat het boekingsflow was die in Nederland niet goed 
werkte, dat mensen het niet goed snapten. Het was ook ons 
eerste probeersel op gebied van dynamic packaging. Later 
hebben we het geïntegreerd in de al bestaande website, dat 
werkte goed.”

Ook bij Prijsvrij is er wel eens iets misgegaan. Zo zette het 
bedrijf een pilot op in Tsjechië om te kijken of eenzelfde soort 
website daar ook zou werken. “We hebben het gerealiseerd 
maar zijn er mee gestopt want de Tsjechische markt bleek nog 
niet klaar voor online boeken. Technische koppelingen bleken 
lastig te realiseren daar. We hebben wel veel geleerd dus we 
hebben er geen spijt van.”

MARKETING
De televisiereclames van Prijsvrij zijn niet te missen. 
Reclameblokken rondom onder meer de Champions 
Leaque zijn behoorlijk prijzig en ook langs het veld zijn de 
advertenties met grote lichten te zien. Volgens Kelder levert 
dat naamsbekendheid op. “Ik merk ook om mij heen dat 
mensen steeds vaker Prijsvrij herkennen. Als je groter wordt, 
moet je ook steeds meer moeite steken in andere types 
reclames dan je eerder deed. We willen graag doorgroeien 
maar wel op een gezonde manier. Dus geen verlies maken om 
maar heel groot te zijn zoals recentelijk voorbeeld Travelbird, 
dat veel te hard is gegroeid.” Er wordt gemeten wat er uit die 
dure reclameblokken komt maar dat is wel moeilijk, vervolgt 
Kelder. “We laten er wel analyses op los en dan blijkt dat 
televisie voor ons goed werkt. Zeker als ondersteuning van 
ons gehele marketingpakket.”

Bij SUNtip richten ze zich meer op online marketing. Hoewel 
er momenteel ook offlinecampagne wordt gevoerd. Zo staan 
er onder meer masten langs de snelwegen met een grote 
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advertentie. Ook dat is moeilijk te meten maar het werkt wel 
mee aan de naamsbekendheid, zegt Bergwerff. “Media is 
het kostbaarste om iets mee te doen en er is een overkill aan 
tv-reclame door touroperators en daar willen wij ons niet 
in mengen. Wij hebben nu eenmaal minder grote zakken en 
willen ieder jaar winstgevend zijn. We hebben geen inves-
teerders, we zijn een Brabants familiebedrijf dat met beide 
benen op de grond staat.”

SEA
Er wordt door beide bedrijven geïnvesteerd in Google 
Adwords om online gevonden te worden. Dat betekent onder 
meer het afkopen van woorden (zodat als een klant zoekt op 
‘zon-vakantie’, hij of zij bij jouw website terecht komt) maar 
ook het goed vullen van je eigen website. Naar aanleiding 
daarvan bepaalt Google welke website helemaal bovenaan 
komt te staan. Een klik met je muis op een advertentiepagina 
kan je als bedrijf al 1 tot 2 euro kosten, vertelt Kelder. 

“Dus je moet goed nadenken over op welke woorden je 
vertoond wilt worden”, vertelt hij. “Wij kiezen eerder voor 
de naam van een accommodatie dan een algemeen woord 
als ‘vakantie’. Als mensen een accommodatie intikken, zijn 
ze al ver in het zoekproces. Als je dan bovenaan staat heb 
je grote kans dat je die boeking binnen haalt. Het woord 
‘goedkoop’ werkt voor ons, bijvoorbeeld in combinatie met 
een accommodatie. Maar zo zijn er miljoenen zoektermen 
waar wij op adverteren. Er zitten fulltime vier á vijf mensen 
op SEA die dat bijhouden. Naast Google adverteren wij ook 
nog bij Bing en andere zoekmachines.”

Ook bij SUNtip is Google een belangrijk component. Ze 
hebben er intern een team van vijf mensen op zitten dat daar 
fulltime mee bezig is. Bergwerff: “Niet alleen op Google 
trouwens, maar ze zijn ook bezig voor nieuwsbrieven, 
SEO, social media en andere online marketing. Maar welke 
woorden wij gebruiken, dat wil ik niet prijsgeven. Het wordt 
steeds duurder om met een goed zoekwoord gevonden te 
worden door toenemende concurrentie. Bij onze branche is 
dat aardig kostbaar, maar bij verzekeringen is het nog erger. 
Van alle partijen in de schakel verdient Google by far het 
meeste.”

Kijkend naar de toekomst heeft Kelder nog geen concreet 
nieuws dat hij kan melden. Wel wil Prijsvrij kijken of ze 
nog een dergelijk project als in Tsjechië op de been kunnen 
krijgen. Ook in België wil het bedrijf verder uitbreiden. 

Bergwerff heeft wel een nieuwtje. Er staat een nieuw project 
op stapel. “Voor het einde van het jaar willen we met 1 of 
meerdere nieuwe labels starten. Die gaan meer richting 
een niche. Ik denk dat daar nog kansen liggen en dat de 
concurrentie minder groot is. Maar wat we precies doen, ga 
ik nog niet zeggen.”

“We creëren eigen pakketreizen 
en dus meer vrijheid”

INTERVIEW
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‘HET IS VOORBIJ VOOR JE HET 
WEET, HE.’

Meest gehoorde reactie, vooral van mannen, als je op wereldreis gaat: ‘Dat zou ik ook wel willen.’
‘Moet lukken’, zei ik dan. ‘Er vertrekken zeshonderd vliegtuigen per dag vanaf Schiphol.’ 
Beetje makkelijk. 

De goedbedoelde reacties kwamen van vrouwen en lagen in de relationele sfeer. ‘Heerlijk. Kunnen jullie 
herinneringen bouwen.’ Het gaf het idee dat we op werkvakantie gingen. 
Minstens vijf keer hoorde ik: ‘Kunnen jullie fijn aan je relatie werken.’ 

‘Ga langs Las Vegas’, zei een enthousiaste collega, voor the renewal of the vows. Superromantisch!’
Ik kreeg het gevoel dat het hoog tijd werd ons levenskarretje uit de relationele modder te trekken.  
Mijn vrouw bleef nuchter: ‘Hou eens op zeg, Las Vegas. Het huwelijk is geen hondenlicentie.’

Zo is dat. We scheerden als een albatros langs Argentinië, Uruguay, Nieuw-Zeeland, Fiji, Hongkong en Taiwan en 
hadden driedubbel plezier: verwachting, avontuur en – jawel - herinnering. 
Dit noteerde ik voor mijn boek over ‘wereldreizen for dummies’: 
1. Organiseer je wereldreis van koud naar warm. Pak de ontberingen in het begin.
2.  Reis van rustig naar druk. Dus begin met steppe, woestijn en Andestreintje (snelheid van een dodenmars) en 

eindig in de coffeeshops en opiumkits van een hete stad. 
3.  Blijf nergens lang plakken. Dan loop je het gevaar op koude avonden te worden overvallen door de gedachte: 

‘Thuis is het ook gezellig.’ Killing.

Het overkwam ons in Nieuw-Zeeland, waar het altijd regent, de Victoriaanse gebouwen staan te schreeuwen van 
heimwee naar Engeland en elke derde tegenligger een groen Juicy-campertje is met teksten als ‘Believe in love at 
first sight? Or should I drive by again?’

Niet zo snel oordelen, corrigeerde mijn geliefde reispartner. ‘Dit land verdient een tweede kans.’
Tot aan de nek volgeladen met herinneringen sjokten we na drie maanden ons straatje weer binnen. 
Een buurvrouw zei: ‘Zijn jullie alweer terug? Ja, het is voorbij voor je het weet, hè. De poes heeft jullie gemist.’
    
 
Harri Theirlynck

COLUMN
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Toen Marlies Rattink van start ging met Meander Reizen 
wilde ze alles volgens de regels doen, maar vond nergens 
een passend (betaalbaar) garantiefonds. Als medeoprichter 
van de door de VvKR in 2013 bedachte de Stichting Take 
Over lukte dat wel. Steun was er van de ACM om dit 
‘garantiefonds’ voor kleintjes van de grond te krijgen. 
Inmiddels zijn er na vijf jaar bijna 200 deelnemers.

Rattink benadrukt dat de STO geen garantiefonds is. De 
deelnemers laten hun klanten de reissommen op een 

derdenrekening van de Stichting Garant overmaken en 
ontvangen dat geld niet eerder dan één dag nadat de reis is 
beëindigd. De ‘garantie’ bestaat eruit dat bij faillissement 
van een deelnemer het geld op de derdenrekening wordt 
gebruikt om de vakantie toch te kunnen afmaken of om de 
gedupeerden naar Nederland te repatriëren en niet in handen 
komt van een curator.

Niet om het ingewikkeld te maken, maar de Stichting Garant 
valt onder de hoede van organisatie Certo Escrow (letterlijke 

STO IS 
DERDENGARANTIE 
VOOR KLEINTJES
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betekenis: ‘waarborg in handen van derden’) in Eindhoven, 
dat voor die activiteit toestemming heeft van de Nederlandse 
Bank. “Ja, veel namen, maar bij Certo Escrow kwam de STO 
zes jaar geleden terecht, omdat dat bedrijf hetzelfde al deed 
in de keukenbranche en wel wilde uitbreiden naar meer 
sectoren”, verklaart Rattink destijds de keuze.

Tot voor kort luidde de naam Stichting Reisgarant, maar 
‘reis’ is geschrapt. “De stichting richt zich ook op bedrijven 
die zichzelf niet associëren met reizen. Denk bijvoorbeeld 
aan zeilboten en huwelijksplanners, die wel eens een reis 
aanbieden.”

€75 PER JAAR
De deelnemers van de STO betalen een contributie van 
75 euro per jaar. Verder zijn ze per boeking een bedrag 
vanaf €7,75 kwijt aan Certo Escrow. Rattink: “Dat is haar 
verdienmodel. Daarnaast moeten deelnemers natuurlijk hun 
reissommen voorfinancieren, want die ontvangen ze pas na 
afloop van de vakantie.” 

Hoe het bij calamiteiten in de praktijk precies verloopt, is 
niet bekend. “We hebben in de vijf jaar van ons bestaan 
nog niet een keer te maken gehad met een faillissement. 
Ik heb trouwens net weer een weddenschap afgesloten dat 
dat ook in 2019 niet gebeurt. Ik zou ook niet weten hoe ik 
bijvoorbeeld failliet zou kunnen gaan met Meander Reizen. 
Dan zou ik persoonlijk failliet moeten gaan. Wat we wel zien 
dat veel deelnemers ermee stoppen. Dat zag ik ook bij de 
VvKR. Bij de STO waren dat er sinds de start wel een stuk 
of honderd”, laat Rattink weten. De STO is overigens groter 
geworden dan ze ooit had gedacht.

KLEINE OMZETTEN
De medeoprichter en tot voor een maand voorzitter van de 
STO kent niet precies de cijfers van de deelnemers. Rattink: 
“Ik denk dat de deelnemers gemiddeld 50 tot 70 transacties 
per jaar maken, maar er zijn er ook met maar tien. Het gaat 
om vele duizenden boekingen per jaar. Als touroperators 
te groot zijn, worden wij veel te duur, dan kan je je beter 
aanmelden bij de SGR. Ook buitenlandse reisbedrijven 
kunnen zich bij STO Garant melden. Met deelname aan de 
STO accepteert de ANVR je als lid.”

“Er is overigens bij STO Garant geen hard plafond ingesteld. 
Het bestuur beoordeelt elke aanvraag individueel en kijkt 
daarbij ook naar het verwachte aantal reizigers en de 
reisbestemming. Dat monitoren we ook tijdens het gebruik. 
Ook is het van belang of het wel of niet om pakketreizen 
gaat.” Opvolger van Rattink is Thiemo Hollering, 
medeoprichter Certo Escrow.

DEEL EERDER TERUG?
Als van de reissom bedragen vooruit betaald moeten worden 
aan airlines of accommodaties, moeten STO-deelnemers 
dat geld voorfinancieren. “Dat klopt. Het belangrijkste 
uitgangspunt van STO Garant is dat de volledige reissom in 
waarborg blijft tot na afloop van de reis. Vaak zien we dat 
reisorganisaties met leveranciers weten af te spreken dat ze 
hen ook (grotendeels) achteraf betalen. Ook onderzoeken 
we momenteel de mogelijkheid om deelnemers de optie 
te bieden eerder te gaan beschikken over een deel van de 
reissom, maar het is nog te vroeg om hier uitspraken over te 
kunnen doen”, aldus Rattink. 

INTERVIEW

“Geen plafond, maar voor groot te duur”

OPTREDEN TEGEN 
ILLEGALEN 

De reisbranche is in Nederland gezegend met SGR, 
GGTO en STO, drie organisaties waarmee reisbedrij-
ven met vooruit ontvangen reissommen van consu-

menten kunnen voldoen aan de wettelijke voorschrif-
ten. Groot en (heel) klein worden daarmee bediend. 
Toch zijn er nog honderden touroperators, meestal 

OTA’, illegaal bezig. Ook in de incentive sector is dat 
het geval. Handhaving van de wet op dit punt is in 

handen van de Autoriteit Consument & Markt. Het is 
eigenlijk onacceptabel dat die onvoldoende of beter 
gezegd helemaal niet consequent optreedt. En het 
gaat vaak mis. Hoogste tijd dat de ANVR weer eens 

met een zwarte lijst komt om dit schrijnende probleem 
te signaleren.
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Ooit scoorde Hans Mosselman met Sudtours 250.000 pax 
per jaar en vloog hij de meeste met eigen airline DutchBird. 
Op zijn loonlijst prijkten 150 medewerkers. Toen het wat 
minder ging verkocht hij Sudtours in 2008 aan Sundio 
van Joost Romeijn, staakte DutchBird haar vluchten en 
concentreerde Mosselman zich op zijn Amsterdamse 
reisbureau, speciale groepen en artiestenmanagement. En 
opeens is hij terug op het podium met SolFly. Waarom? 

“Ik hou ontzettend van mijn vak en toen jij vijf jaar geleden 
een artikel schreef over het gemis van een onafhankelijke 
touroperator met een groot hart voor de retail, werd ik 
benaderd door toenmalig directeur Will van den Hoogen van 
de D-rt Groep met het verzoek om weer te beginnen. Daar 
heb ik met een ‘ja’ op gereageerd, mits hij mij contractueel 
voldoende passagiers zou garanderen. Dat contract kreeg ik 
half september 2014 – 12,5 duizend pax in de zomer van 2015 

NAAR SOLFLY 2.0 MET 
ZOON SEBASTIAAN
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en 15 duizend in 2016. Ik ging meteen op inkoopreis, maar 
bij terugkomst was Van den Hoogen weg bij D-rt en zat Don 
Kaspers aan het roer. En die had andere prioriteiten op dat 
moment.”

EN TOEN? 
“Ik ben toch doorgegaan, de hoteliers in Griekenland en 
Spanje hadden hun vertrouwen in mij gesteld en ik hoopte op 
een goede ontvangst bij de zelfstandige reisbureaus. Maar 
dat viel zwaar tegen en het werd een hele zware start, ook 
al omdat ik in mei 2015 plotseling werd geconfronteerd met 
een stapel rekeningen van Transavia voor vluchten in april, 
die ik niet had gecontracteerd. Ik was nota bene niet eens 
begonnen, maar Transavia hield haar poot stijf en dreigde 
zelfs in de zomer daarop helemaal niet voor SolFly te vliegen. 
Dat kon natuurlijk niet en onder die chantage heb ik 52.000 
euro afgetikt. Rode cijfers dus het eerste jaar.”

FENTENER VAN VLISSINGEN
Het jaar daarop en ook 2017 groeide SolFly qua aanbod en 
passagiers, maar de rode cijfers bleven in de boeken staan. 
Met de steun van miljardair John Fentener van Vlissingen als 
financier en aandeelhouder (“Hij vindt het een leuk concept”) 
hield Mosselman de moed erin en SolFly overeind. Eigenaar 
Van Vlissingen van BCD Travel participeerde ook al in het 
grote Sudtours van weleer. “Nogmaals, ik houd enorm van 
dit vak en met de hoteliers heb ik een enorm warme band. Ik 
geloofde ook in de verkoop door onafhankelijke reisbureaus 
die in feite een tweede Sudtours kregen voorgeschoteld die 
de volle commissie betaalt, geen kortingen dus zoals bij TUI 
en Thomas Cook. De beloning loopt van 10 tot 11,5 procent 
en in bijzondere gevallen zelfs tot 12 procent.”

HOE WAS VORIG JAAR?
“Weer gegroeid, nu naar bijna 10.000 passagiers. Ik ben 
blij te kunnen zeggen dat de D-rt Groep mijn grootste 
klant is. D-reizen en VakantieXpert doen goed hun best en 
konden vorig jaar ook mee op een studiereis van SolFly naar 
Griekenland. Belangrijkste voor mij in 2018 was dat mijn 
jongste zoon Sebastiaan (28) bij SolFly begon. Dat is toch 

heel bijzonder en er ging ook meteen een andere wereld voor 
mij open. Kijk, ik ben een productman en kan ook wel een 
beetje rekenen, maar de technologie is niet aan mij besteed. 
Voor Sebastiaan is dat andere koek. De website is vernieuwd 
en we werken nu met veel enthousiasme hard aan SolFly 
2.0. Moet ook wel als je weet dat we slechts 10 procent 
rechtstreeks aan de consument verkopen. Dat is natuurlijk 
veel te weinig. We zijn ook van systeem veranderd en werken 
nu met 1Tis. Bij de start waren we veel te afhankelijk van 
Pyton dat onvoldoende presteert en dan druk ik me zacht uit. 
Dat heeft ons veel boekingen gekost.”

2019?  
“Met Sebastiaan aan de technische knoppen heb ik er 
erg veel vertrouwen in. Vergeet niet dat SolFly 550 unieke 
accommodaties aanbiedt, persoonlijk ingekocht. Laten de 
reisbureaus en ZRA’s even de tijd nemen om onze gids te 
lezen, dan zien ze wat voor moois we bieden. We vliegen 
maar liefst van 25 airports in Nederland, Duitsland en België. 
Ik sluit een deal met de Dutch Travel Association en hoop dat 
de leden ons flink gaat verkopen.”

“Ik reken erop dat we eind dit jaar tenminste 15.000 pax 
in de boeken hebben staan. Er is nog even een uitdaging, 
want Transavia besloot plotseling Turkije alleen maar aan 
te vliegen met klanten van de vier grote touroperators TUI, 
Thomas Cook, Sunweb en Corendon. Daar kan ik zo boos om 
worden, maar er lijkt toch wat beweging in te komen. Anders 
moeten we met de Turken vliegen en dat past niet echt bij 
ons.”

BEN JE AL MET AL NIET 
GEFRUSTREERD?
‘Nee hoor, Jan, ik ben een vrolijk mens van huis uit. En met 
de komst van Sebastiaan heb ik er alle vertrouwen in. De 
steun en de service van de hoteliers is enorm. In de retail ben 
ik wel een beetje teleurgesteld, maar het gaat steeds beter. 
Hoe lang ik doorga? Nou voorlopig nog wel en wie weet 
neemt mijn zoon uiteindelijk de zaak wel over. Dat zou toch 
prachtig zijn!”

INTERVIEW 

“John Fentener van Vlissingen vindt 
SolFly een leuk concept”
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TRAVEL START-UPS 
STELLEN ZICH VOOR

Tekst: Jan Lokhoff • Foto’s: Eigen inzendingen

Start-ups zijn ongeveer net zo populair als Starbucks, 
Airbnb en Uber. Ze worden vaak als helden bejegend en 
menige ‘crowd’ staat klaar met de hand in de knip om 
te helpen. In de reiswereld is het niet anders. Startende 
reisondernemers kunnen op veel sympathie rekenen en 
menig podium zet ze in de spotlights. Reisbizz magazine 
is feitelijk ook een starter. Daarom besteden we graag 
aandacht aan een aantal beginnende reisentrepeneurs en 
vroegen ze om zich voor te stellen, benieuwd als we zijn 
naar hun motivatie, plannen, innovativiteit en vooral ook 
hun toekomstdromen. Onderschat start-ups nooit. Hoeveel 
groeiden er niet vanuit hun zolderkamer of garage naar 

het formaat wereldspeler. Neem Booking.com en Facebook 
om twee giganten te noemen. Dichterbij huis voorbeelden 
genoeg. Neem de door BCD Travel opgekochte OTA’s 
Cheaptickets, en Vliegwinkel, maar ook het wat oudere 
Weekendjeweg. In dit rijtje hoort ook TravelBird, hoe 
roemloos het einde vorig jaar ook was, dat bij iedereen in 
de branche respect afdwong.

We stellen vier travel start-ups aan je voor: SkiMaquis, 
Topvillas, TravelCheq en het kleine Mimpi Reizen. De 
beginners nemen zelf het woord om hun plannen en 
dromen toe te lichten.

START-UPS

“TravelCheq is vanaf begin december online. Nu na een paar 
maanden hebben we meer dan 10 reisorganisaties waar men 
de TravelCheq kan verzilveren. Zo zijn recent Rekro, Dutax 
en Mavi travel aangesloten. 

Wij benaderen alle organisaties die reizen verkopen. Met 
ZRA’s hebben we nog geen contact maar ook die willen we 
in de toekomst benaderen. Zij kunnen heel makkelijk en snel 
met een app de TravelCheq afwaarderen.

Het feit is dat een giftcard (fashioncheque, boekenbon, 
restaurantbon, bol.com of VVV) heel populair is om te geven 
voor een huwelijk, verjaardag of jubileum. Maar voorheen 
was die er niet voor reizen. We houden de drempel om 
een TravelCheq aan te schaffen laag: hij is vanaf €25 op te 
waarderen. 

Uiteindelijk moet TravelCheq ervoor zorgen dat er meer 
reizigers boeken bij de aangesloten reisorganisaties. Voor 
de reiziger is het makkelijker om eens een iets duurdere 
vakantie te boeken.

Voor de verkoop van de TravelCheq benaderen we 
momenteel voornamelijk bedrijven om het voor hun 
personeel te kopen. Doestelling voor ons is dat we eind 
van het jaar 10.000 verkochte TravelCheq’s en meer dan 30 
aangesloten reisorganisaties noteren.”

TRAVELCHEQ.COM  -  CHRISTIAN VERSCHOOR
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START-UPS

“Er zijn een paar redenen waarom ik mijn nieuwe online 
reisorganisatie Topvillas.travel ben begonnen. De laatste 
jaren heb ik als freelancer veel adviserend werk gedaan voor 
verschillende partijen, zowel binnen als buiten de reiswereld. 
Ontzettend leuk, inspirerend en afwisselend werk maar 
toch wilde ik graag nog een eigen online reisorganisatie 
opzetten. Maar het moest wat mij betreft wel een initiatief 
zijn wat 1. nog niet bestaat, 2. een niche-markt aanboort, 
3. mijn persoonlijk opgedane reiskennis en -ervaring van de 
bestemming optimaal tot zijn recht laat komen en (misschien 
wel het belangrijkste) 4. vooral een product is waarbij het 
niet uitsluitend gaat om prijs maar juist aandacht wordt 
besteed aan toegevoegde waarden als service, kennis, 
persoonlijke begeleiding en kwaliteit. 

Topvillas biedt een uitgebreid en overzichtelijk aanbod van 
unieke en schitterende villa’s, villaresorts en luxe penthouses 
in Thailand en Indonesië. Topvillas onderscheidt zich door 
een zeer persoonlijke benadering en oprechte aandacht. Door 
onze specialistische kennis van alle villa’s én bestemmingen 
vindt je gegarandeerd een Topvilla op een Toplocatie. 
Uiteraard horen hier ook het aanbod van een groot aantal 
bijzondere excursies en exclusieve extra’s zoals butlerservice, 
nanny service en privé vervoer bij. 

De website moet vooral een inspiratiebron zijn: visueel 
aantrekkelijk en daarnaast informatief en overzichtelijk. Een 
inspiratie en motivatie waarmee wij vervolgens onze klanten 
persoonlijk kunnen begeleiden om de juiste villa(‘s) en 
resterende invulling van hun strandvakantie te vinden, die 
het best bij hun voorkeuren en behoeften past. 

Het is spannend en opwindend maar tegelijkertijd doodeng 
om een nieuw bedrijf op te starten. In het enorme online 
aanbod waarin iedereen zijn eigen graantje wil meepikken is 
het een behoorlijke uitdaging om tegenwoordig iets nieuws 
te beginnen. Helemaal als je ook nog op wil vallen en 
gevonden wilt worden door de (kritische) onlineconsument. 

En dat vergt geduld, creativiteit en doorzettingsvermogen. 
Geduld om langzamerhand via (online) marketing, pr en, 
vooral, mond-tot-mond reclame bekend te worden bij onze 
doelgroep. Creativiteit om op te vallen, onderscheidend 
te zijn en daardoor opgepakt te worden door zowel pers, 
bloggers, vloggers en uiteindelijk uiteraard door de klant: dit 
doe ik door onder andere te zorgen voor een optimale SEO-
content, het schrijven van blogs, samenwerkingen en joint 
promotions op te zetten met Tourism Boards, villa-resorts, 
social media en andere doelgroep gerichte producten en 
bedrijven. 

Dit jaar hoop ik een bedrijf te hebben opgezet wat 
langzamerhand steeds bekender wordt binnen mijn 
doelgroep en waarbij er genoeg omzet en winst wordt 
gedraaid om leuk van te leven maar vooral om verder te 
investeren in het uitbreiden, fine-tunen en optimaliseren 
van de website en ons product. En meer bestemmingen, 
aanbieden van vluchten, online direct kunnen boeken.” 

TOPVILLAS.TRAVEL VAN MAARTEN DE RUITER  

(EX MANAGER VAKANTIEBEURS EN CEO FOX VAKANTIES)
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START-UPS

“Als kleine reisorganisatie met slechts drie bestemmingen 
kan Mimpi Reizen alle focus op de klant en het samenstellen 
van droomreizen op maat leggen. Wij willen klanten naast 
de hoogtepunten van een bestemming ook juist kennis laten 
maken met het échte lokale leven door ze te laten slapen bij 
lokale mensen, samen met ze te koken of met een local op 
stap te gaan om meer van de tradities en gewoontes mee te 
krijgen. Naar onze mening is dat juist de manier om een land 
optimaal te beleven. 

We zijn net begonnen maar we hopen op z’n minst 50 pax 
dit jaar, dat zouden we voor een nieuwe organisatie al een 

mooi resultaat vinden. We denken deze klanten te werven 
door op verschillende beurzen te staan (zo hebben wij in 
Amsterdam, Utrecht, Breda en Antwerpen op de beurs 
gestaan), promotie te maken door het rondbrengen van 
flyers, onze social media goed bij te houden met leuke 
weetjes en nieuwtjes en eventueel kleine en leuke winacties 
en uiteraard de website zo goed mogelijk vindbaar laten 
zijn (hier valt voor ons zeker nog veel winst op te behalen). 
Na onze toeristische opleidingen hebben wij bij diverse 
reisbedrijven gewerkt; samen respectievelijk 8 en 10 jaar bij 
Rama Tours.” 

MIMPIREIZEN.NL VAN ARIËLLE DE WIT & KAROLIEN VONCKEN (EX RAMA TOURS)
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START-UPS

“Ik heb twee labels. Corsica is de ‘Maquis’ in SkiMaquis. 
Met OntdekCorsica spelen we in op de vraag naar een 
‘dedicated touroperator’ met een volledig aanbod. Hoe vaak 
we in het verleden niet gehoord hebben: “Ik wilde dat jullie 
ook campings verkochten” of: “Ik wilde dat jullie ook van 
die agriturismo verkochten, zoals je in Italië hebt”.  De vraag 
was er dus al. De liefde voor het eiland ook. De optelsom 
was snel gemaakt.

Ontdekcorsica.nl bedient alle liefhebbers: van romantisch 
overnachten in een charmante b&b tot dolce far niente 
in een van onze luxe villa’s. En van rondreizen in een 
hippe campervan tot een mooie familievakantie op 
een naturistenresort. We leveren maatwerk voor elke 
portemonnee en voor iedere leeftijd.  

WintersportDeluxe is de ‘Ski’ in SkiMaquis. Met dit label 
bieden we klanten een volledig high end programma in de 
Alpen. 

Daar waar concurrenten vaak kiezen voor 1 land (en in 
sommige gevallen zelfs voor slechts 1 bestemming), vind je 
op wintersportdeluxe.nl schandalig luxe chalets, maar ook 
bijzondere boetiekhotels aan de piste en luxeappartementen 
in chique résidences chalets in Frankrijk, Oostenrijk & 
Zwitserland. 

De Engelsen zijn sterk in het bieden van high end producten 
(én service) op de wintersportmarkt. Nederland lijkt daar 
te calvinistisch voor. Toch is de vraag er, zo hebben we de 
afgelopen jaren gemerkt. Met wintersportdeluxe.nl bieden we 
een antwoord.   

Wat Skimaquis vooral uniek maakt, is de manier van 
presenteren. De klant anno nu is op zoek naar belevenis. 
Wij spelen daarop in door (nog) meer vanuit onze ervaring 
& onze passie te werken. We durven ons specialisten te 
noemen. 

Een avontuur begint altijd in je eigen netwerk. We kennen 
nogal wat mensen binnen het toerisme, maar we vinden ook 
buiten de branche goed onze weg. We worden inmiddels 
regelmatig benaderd door netwerkclubs. De gunfactor is dus 
een belangrijke, zeker als je een start-up bent. 

Wij investeren verder in Google advertenties, zijn actief op 
diverse social media, netwerken ons een ongeluk, hebben 
flyers laten drukken (Vakantiebeurs), geven een nieuwsbrief 
uit en zijn altijd op zoek naar samenwerkingen met leuke 
bedrijven die een raakvlak hebben met wat wij doen. We 
rekenen op 300 pax dit jaar. 

Sneeuw een onzekere factor. In sommige jaren tref je het, 
terwijl je in andere jaren juist op zoek moet naar klanten. 
Verder zijn de prijzen stevig (€ 20.000 voor een weekje 
wintersport via SkiMaquis is eerder regel dan uitzondering) 
en is de concurrentie in het luxe segment moordend. 

Wij zijn niet aangesloten bij de ANVR. Hebben we uiteraard 
wel onderzocht (klanten vinden dat nu eenmaal belangrijk), 
maar zij doen helaas niets voor starters. Heel bijzonder vind 
ik dat. 

Om diezelfde reden zijn we ook niet bij het SGR aangesloten 
(want dat mag niet als je geen ANVR-lid bent). Gelukkig 
waren we als specialist wel welkom bij garantiefonds GGTO. 
Een fijne club waar je (nog?) geen nummertje bent. 

Ambitie? Uiteindelijk willen we de grootste 
maatwerkspecialist op Corsica en op de high end 
wintersportmarkt worden.”

SKIMAQUIS – KATJA LANDEWEERD (EX FRANTOUR, VRIJ UIT)
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Wie zit er achter de bekende namen die zo vaak te horen 
zijn in de reisbranche? In een nieuwe rubriek ‘Dit ben ik’ 
van Reisbizz leren ze kennen. Carola Hoekstra (46) uit 
Hoofddorp bijt het spits af. Ze is Managing Director bij 
Thomas Cook en moeder van twee dochters. 

Wat is de leukste baan die je ooit hebt gehad?
“De meest interessante tijd was toen ik zelf nog hotels 
inkocht. Het ontmoeten van mensen met een andere cultuur, 
andere gewoonten, die jong of oud, arm of rijk zijn; het heeft 
mij gevormd en sterker gemaakt. Ik leerde de kleine dingen in 
het leven waarderen.”

Wat zijn je hobby’s? 
“Door mijn drukke functie moet ik mijn vrije tijd goed 
plannen, maar ik besteed die graag aan mijn kinderen. De 

oudste dochter voetbalt en de jongste dochter basketbalt en 
ik kijk graag naar hun wedstrijden. Daarnaast kook ik om 
te ontspannen en kan ik mij verheugen op het lezen van een 
goed boek in onze zonnige tuin met een goed glas wijn.”

Ga je vaak op reis? 
“Bijzonder is wellicht dat we privé met het gezin minimaal 1x 
in de 3 jaar afreizen naar Nigeria, waar mijn man is geboren. 
Onze dochters laten we dan de ‘andere kant’ zien van het 
leven. Iedere keer als we daar zijn is het mooi om iets voor 
de samenleving te kunnen betekenen en ondertussen krijgen 
onze dochters iets mee van hun ‘roots’.”

Welke bestemming staat bovenaan je bucketlist?
“Canada en Japan staan bovenaan de lijst. Canada om de 
prachtige natuur en Japan om de rijke cultuur.” 

DIT BEN IK: 
CAROLA HOEKSTRA

DIT BEN IK

Tekst: Hester Ramaker • Foto: Carola Hoekstra
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Kies je liever voor een maatwerkreis of een pakketreis?
“Ik kies graag voor het gemak van een pakketreis. Maar een 
‘traditionele pakketreis’ is het allang niet meer als je toch 
net even iets anders wilt. Uiteindelijk heb ik persoonlijk ook 
graag de flexibiliteit om te kiezen uit vluchttijden, reisduur en 
luchtvaartmaatschappij.”

Als je een klacht in mocht dienen op/over de gehele 
reiswereld, wat zou je klacht dan zijn?
“Helaas adverteert men nog altijd over de prijs in plaats van 
vakantiebeleving. Hierover hoor ik mijzelf weer klagen als 
er in de vroegboekperiode, waar we geld moeten verdienen, 
een campagne wordt opgezet voor 199 euro voor een week 
strandvakantie all inclusive met vertrek in het hoogseizoen.”

Wat zou je doen met een miljoen?
“De helft zelf houden om te investeren in een huis en de 
andere helft weggeven aan familie die iets nodig heeft of aan 
onze dochters om het hen iets makkelijker te maken om op 
zichzelf te gaan wonen.”

Waar ben je trots op?
“Dat vind ik een lastige vraag want ik ben blij met veel 
dingen die ik heb bereikt of hoe mijn kinderen in het leven 
staan. Uiteindelijk ben ik denk ik het meest trots op hoe ik 
mijn functie weet te combineren met mijn privé leven.”

Wat was de grootste tegenvaller in je leven?
“Ik ken niet veel teleurstellingen die mij als een tegenvaller 
zijn bijgebleven. We worden allemaal weleens in mensen 
teleurgesteld maar als jonge leidinggevende heb ik daar in het 
begin van mijn carrière snel mee leren om weten te gaan.”

Wat was je grootste financiële misser?
“Ik kocht ooit op jonge leeftijd een 2e hands auto die niets 
anders dan gebreken bleek te hebben. Ik kwam net terug uit 
Cuba waar ik stage had gelopen en ik had niet veel geld. Ik 
had beter nog even een paar maanden kunnen doorsparen 
om een auto te kopen die mij niet elke week naar de garage 
bracht.”

Hoe kijk je aan tegen de toekomst van reisbureaus? 
“Bestaansrecht voor de reisbureaus is er en volgens mij 
moeten we deze ook niet ter discussie stellen. We moeten 
niet vergeten dat we een beleving verkopen en er dus altijd 
behoefte is aan persoonlijk contact.”

Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de ZRA’s? 
“ZRA’s springen mooi in op de behoefte tot persoonlijk 
contact, een persoonlijke aanpak en de flexibiliteit die 
de klant wenst. Een reisverkoper die het goed aanpakt, 
serieus met zijn of haar werk bezig is, zorgt voor een goede 
bereikbaarheid en die meegaat met de behoeften van de klant 
heeft een glansrijke toekomst.”

Wat is het grootste gevaar voor de reiswereld?
“We leven in een tijdperk dat de klant meer dan ooit weet wat 
hij of zij wil. Daarom moeten wij zorgen dat we toegevoegde 
waarde en service blijven bieden die men verwacht. Mijn 
persoonlijke missie is dan ook dat we dat zoveel mogelijk tot 
uiting laten komen.”

Moeten we meer ‘groen’ gaan reizen of is dat flauwekul?
“Nee, dat is zeker geen flauwekul. Binnen onze organisatie 
kunnen wij ook echt het verschil maken en dat doen we 
bijvoorbeeld door ons project ‘Plastic out’ waarbij we 
aanpassingen maken op onze kantoren, in onze vliegtuigen 
maar ook door in gesprek te blijven met hotelpartners. 
Daarnaast draag ik de ideeën een warm hart toe die zorgen 
voor een beter dierenwelzijn en de keuzes die wij maken 
om de lokale arbeidsomstandigheden in onze eigen hotels 
te verbeteren. Duurzaamheid moet aandacht krijgen van 
iedereen.”

Hoe kijk je aan tegen massatoerisme? 
“Als je een duurzaam beleid wilt voeren, moet je zeker 
nadenken over massatoerisme in de overtreffende trap. Alles 
moet met mate en indien een bepaalde plek of stad als gevolg 
van overexploitatie zijn charme verliest dan doen we zeker 
iets fout. Er moet dus aandacht voor blijven, niet alleen vanuit 
de branche maar zeker vanuit de politiek, ook lokaal.”

Wat wens je de reisindustrie toe? 
“Veel wijsheid… De reisindustrie is constant in ontwikkeling. 
Het is een boeiende industrie waar de motivatie vaak hoog is 
en de intelligentie groeit en dus wens ik onze industrie niet 
alleen veel wijsheid toe maar ik verwacht die ook terug te 
zien in de toekomst.”

“Wil je een duurzaam beleid 
voeren? Dan moet je nadenken 

over massatoerisme”

DIT BEN IK
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OPEN DOEKJE VOOR OOSTDAM

Hij moest er vroeg zijn bed voor uit, ANVR-voorzitter Frank 
Oostdam, maar op 29 januari oogstte hij tijdens een ontbijtses-
sie bij Buitenlandse Zaken in Den Haag (hij woont in Bathmen, 
Overijssel) een spreekwoordelijk opendoekje. Daar waren alle 

Nederlandse ambassadeurs verzameld voor hun jaarlijkse 
update van het ministerie. Oostdam was als spreker gevraagd 

en pleitte onder andere voor een verplichte reisverzekering voor 
buitenlandse vakantiegangers.

Dat viel in goede aarde, want ambassadeurs worden met schrij-
nende gevallen geconfronteerd als landgenoten op reis overlij-

den en er geen (verzekerings)geld voorhanden is om het lichaam 
te repatriëren. Zeker op verre bestemmingen geeft dat grote 

problemen. De ambassade betaalt de kosten niet. 

De ambassadeurs willen wel een verplichting. Dat is een duide-
lijk signaal voor de verzekeringsmaatschappijen om de politiek 

te gaan bewerken. 

BETERE SAMENWERKING KLM 
EN TRANSAVIA

Er zijn dingen die Reisbizz niet snapt. Neem Beirut. 
Daar vliegt Transavia op, moedermaatschappij KLM 
niet. Dat komt de klant echter niet te weten als hij op 
klm.com gaat zoeken naar een ticket. Op de site doet 

KLM net of ze er wel op vliegt. Het vliegschema is ech-
ter Amsterdam-Parijs-Beirut met Air France of MEA. 

Duur van de combi-vlucht zeven uur. Ticketprijs in april 
491 euro voor een retourtje.

Nergens de vluchten van haar dochter te bekennen op 
de KLM-site. Die vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks 

naar Beirut in 4,5 uur. Prijs voor een retourtje in april 
170 euro. Moeder KLM negeert dat. Dat is toch geen 

service?

Nog erger: door het gezoek naar tickets richting Beirut 
op de KLM-site constateerde de algoritmes de belang-
stelling. Dus word je dagenlang op elke site die wordt 
bezocht lastig gevallen met een banner van de KLM 

om die dure 7,5 durende overstapvlucht aan te prijzen. 
Is er nou geen betere samenwerking mogelijk tussen 

moeder en dochter?

VOICE SEARCH POPULAIR OP REIS

Volgens Travelport gebruikt wereldwijd de helft van de reizigers voice search 
steeds meer in hun zoektocht naar reisinformatie. Je moet daarbij denken aan 
Siri van Apple en Amazon Alexa. Het onderzoek achterhaalde ook dat meer 
dan twee derde van de reizigers best biometrische gegevens door wil geven 
voor de screening op luchthavens als dit zorgt voor kortere wachttijden. Het 

onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 16.000 reizigers in 25 landen en wees 
ook uit dat meer dan een derde van de respondenten al digitale betaalpassen 

of betaalapps gebruikt tijdens het reizen.

Uit een onderzoek van de Global Business Travel Association (GBTA) 
blijkt iets anders. Reizigers zijn wel bereid informatie te delen over voor-
keuren, zoals kamertype of reisklasse, maar het delen van persoonlijke 

informatie, zoals hun thuisadres, dieetwensen of biometrische gegevens, 
zijn zij terughoudend. 

Nog een paar weetjes: meer dan de helft van de zakenreizigers voegt volgens 
het GEBTA-onderzoek leisuretime toe aan hun zakenreis. Een boekingsapp 
wordt behalve voor het boeken van een vlucht of een hotelkamer, net zoveel 
gebruikt voor ondersteuning bij noodgevallen en veiligheidswaarschuwingen 

op locatie en voor de reis.

NEWS & BACKGROUND
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INTERESSANTE VLIEGCIJFERS

58 procent van de volwassen Nederlanders vliegt minimaal één keer per jaar. Meer dan driekwart doet dit voor een 
vakantie, 13 procent vliegt naar familie en zeven procent maakt een zakenreis. Dan hou je nog een paar procent over met 

onbekend doel, misschien emigratie?

De 42 procent die minder vliegt dan een keer per jaar geeft als belangrijkste redenen op: kosten (36%), vliegangst (27%), 
gezondheid (16%) en milieu (10%). Bij de keuze van een vlucht – zo meldt ‘Reiswereld’ – laat 58 procent zich vooral leiden 
door de prijs, voor 46 procent is het vluchtschema het belangrijkst. Dat laatste is veel en je kunt je afvragen of de OTA’s 

met hun laagste prijspolitiek daar wel voldoende rekening mee houden. 

De KLM heeft onderzocht dat 88 procent van de passagiers vanaf een Nederlandse luchthaven vliegt, 12 procent kiest voor 
een buitenlandse airport. Komt iemand de reiswinkel binnen tussen de 30 en 40 jaar en met een bovengemiddeld inkomen, 

weet dan: die vliegen het vaakst van alle Nederlanders.

NEWS & BACKGROUND

DIPLOMA VOOR ELKE ZRA?

In deze Reisbizz pleit Takis Panagopoulos van serviceorganisatie Face2Face Travel voor een verplichte certificering van elke 
zelfstandig reisadviseur (ZRA). Zo’n diploma moet van hem worden behaald via een externe ZSO-opleiding en niet intern zoals 

Personal Touch Travel en Travel Counselors hun eigen academy runnen.

Panagopoulos wil zo niet alleen een drempel creëren voor beunhazen in het vak van ZRA, maar ook de bestaande zelfstan-
digen aan een e-test onderwerpen voor een certificaat. Om ontwikkelingen als die van Amondo en TRVL tegen te gaan is dat 
een sympathieke gedachte. Hij lijkt echter geenszins uitvoerbaar, want waarom ZRA’s wel en de adviseurs op reisbureaus en 

callcenters niet? De tijd van Sepr en de eigen vakschool van de ANVR is voorbij, hoe sympathiek het idee ook is.
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Lange nachten, ontspannen dagen en een heerlijke keuken. 
Dat is wat de Spaanse hoofdstad Madrid voor de bezoeker 
in petto heeft. Terwijl Barcelona door massatoerisme uit 
haar voegen barst, wordt je in Madrid met open armen 
ontvangen door de lokale bevolking. En daarom leent 
Madrid zich perfect voor een citytrip. 

Elk jaar wordt in de zomer reikhalzend uitgekeken naar de 
Quality of Life Index van het tijdschrift Monocle, waarin 
het blad de Top 25 geeft van de meest leefbare steden ter 
wereld. De criteria zijn zeer divers; hoe bereikbaar is de stad, 
wat is het culturele aanbod, hoe zijn de misdaadcijfers, de 
werkgelegenheid en hoeveel groen is er? In 2018 werd Madrid 
de zevende plaats toebedeeld. Ter vergelijking: Amsterdam 

werd zestiende en Barcelona negentiende. Dat was reden 
genoeg om de flessen te openen in Madrid. 

Over flessen gesproken: ga in Madrid naar een kroeg - er is 
er één voor elke 132 inwoners - en je loopt een uur later met 
nieuwe vrienden naar de volgende kroeg. Probeer je dat in 
Barcelona, dan is de kans groot dat je vriendelijk bedoelde 
“Hola”, beantwoord wordt met “ken ik je?”. Overigens, het is 
aan te raden om in elke kroeg waar je bent de specialiteit van 
die bar bij je biertje te bestellen.   

Het klimaat van de Spaanse hoofdstad bestaat, zoals 
Madrilenen zelf zeggen, uit negen maanden hel (‘inferno’) en 
drie maanden winter (‘invierno’). Daardoor zijn de inwoners 

HEERLIJK, 
HARTELIJK, MADRID

Tekst: Joost Brantjes • Foto’s: Unsplash
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veranderd in ‘gatas’: katten, die pas tot leven komen 
als de zon is ondergegaan. Eten doe je pas vanaf tien 
uur ’s avonds. Dat betekent dat je in de avonduren nog 
wat tijd te doden hebt. Neem dan een gin-tonic op 
een terrazza of op een roof top, een caña (tapbiertje) 
in de buurtkroeg of ga lekker op een plein zitten met 
een blikje van de Chinese hoekwinkel. Zeker in de 
zomermaanden loopt iedereen tot diep in de nacht 
op straat omdat de hitte het slapen toch onmogelijk 
maakt.

Het centrum van Madrid is goed te belopen. Dat is ’s 
avonds en ’s nachts ideaal. Uiteraard is Madrid meer 
dan uitgaan. Daar moet je in de hete maanden goed 
gebruik van maken door bijtijds op te staan. Ontbijt 
lekker in de kroeg met een café con leche – koffie met 
melk – en neem daar een tostada bij. Dat is een oud 
geroosterd brood dat weer tot leven komt met geraspte, 
rijpe tomaat en een flinke plens olijfolie. Onmogelijk 
om te eten zonder te knoeien maar je kunt er dan wel 
tegen aan. 

Het is een goed idee om Madrid na je ontbijt per wijk 
te ontdekken met de benewagen. Eventueel kun je de 
metro nemen naar het beginpunt van elke wijk die 
je wilt zien. Om even een paar tips te geven: ontdek 
de geheimen van La Latina of Lavapies, bekijk de 
paraderende elite in de wijk Salamanca of volg de 
rivier Manzanares naar het nieuw aangelegde park. 
Musea bezoek je ook het liefst zo vroeg mogelijk om 
de meute voor te zijn. Zeker wanneer je de top drie 
bezoekt: Prado, Reina Sofia en het Thyssen Bornemisza 
museum. Je kunt er ook voor kiezen een kleiner, 
onbekender museum te bezoeken zoals het prachtige 
Museo Sorolla in de studio van schilder Joaquín 
Sorolla. Alleen al het doek ‘Madre’ uit 1895, waarbij 
hij zijn vrouw en hun pas geboren kind heeft 
geschilderd in een groot wit bed, is adembenemend 
ontroerend.

Lunchen doe je vanaf een uur of twee en het beste 
doe je dat met een menu del día – menu van de dag. Je 
betaalt dan een tientje voor drie gangen, inclusief de 
wijn. In de wijk Chueca zit Restaurante Marsot al jaren 
in de straat genaamd Calle Pelayo. Ik bestel altijd de 
steak met frietjes en wat sla. Als toetje iets van fruit 
als verse meloen. Een paar glaasjes rode wijn later ben 
ik dan klaar voor de siësta. 

Rond de klok van vijf bestel je na het douchen een 
café cortado - een straffe espresso met een scheutje 
warme melk - om wakker te worden. Het is dan alweer 
tijd voor de eerste aperitief. Mijn tip? Begin het 
avondete in El Palentino in de straat Calle del Pez op 
huisnummer 8. Maar vertel dat aan niemand door, okè? 

DRIE HOTELS:

Hostal Benamar
Een eenvoudig maar brandschoon hostel op de grens 

van de wijken Malasaña en Chueca. De kamers zijn stil 
en het centrum is op loopafstand. Dubbele kamers 

vanaf €49,- voor twee personen. 
www.hostalbenamar.es 

Artiem Madrid
In een woonwijk buiten het centrum is het Artiem een 
fijn, modern hotel van een kleine keten die weet wat 
de hedendaagse reiziger wel en niet wil. Dubbele ka-
mers zijn te boeken vanaf €74,- voor twee personen. 

www.artiemhotels.com/en/artiem-madrid 

NH Alonso Martinez
Dit hotel is recent gerenoveerd en houdt huis in een 

gebouw uit 1919. Het is zeer centraal gelegen en 
onderdeel van de Spaanse keten NH. Dubbele kamers 

vanaf €89,- voor twee personen.  
www.nh-hotels.nl/hotel/nh-madrid-alonso-martinez 

BESTEMMING
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In Madrid is het goed vertoeven. Daar vind je geen drukke 
boulevard zoals de Ramblas in Barcelona die stikt van 
de toeristen. Niet dat het er super rustig is, het blijft de 
hoofdstad van Spanje. Maar door het gebrek aan een 
strand zoeken toch minder mensen Madrid op. Valencia en 
Barcelona staan hoger op de wish list. Toch heeft Madrid 
veel te bieden. Hoe krijg je je klanten daar naar toe? 

MEER BEZOEKERS
Dit jaar zagen verschillende touroperators de aanwas van 
toeristen richting Madrid toenemen. Bij De Jong Intra 
Vakanties werd een flinke groei geconstateerd, zegt Shirley 
van de Haterd-Prins daarover. “Maar het blijft wel een 
bestemming die tussen de top 15 tot 20 blijft hangen van de 

37 steden die wij per vliegtuig aanbieden.” Ook bij TUI was 
een groei van bezoekers te zien, zegt Steffen Boon die hoofd 
Product City is bij het bedrijf. “Madrid groeit ten opzichte van 
vorig jaar en scoort goed in het lijstje populaire steden. Het 
is een middelgrote bestemming in ons steden assortiment.” 
Ook bij Sunair zit de bestemming Madrid in de lift. Daar is de 
verwachting dat de stad dit jaar richting de top tien schuift. 
De stad is populair en Boon verwacht dat dit ook zo zal 
blijven. “We verwachten zelfs een behoorlijke groei”, vervolgt 
hij. “Dat komt ook omdat wij in het najaar van dit jaar in 
Madrid een RUI hotel openen in het centrum van de stad. Dat 
betekent ook dat wij Madrid meer in de spotlights gaan zetten 
met onze sales- en marketinguitingen.” 

WANNEER BOEK 
JE MADRID?

Tekst: Hester Ramaker • Foto’s: Unsplash
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Bij De Jong Intra Vakanties verwachten ze niet dat de flinke 
groei die ze in het afgelopen jaar hebben geconstateerd, dit 
jaar door zal zetten. Van de Haterd-Prins: “Dat komt voor een 
deel door het prijsniveau en omdat naar andere steden veel 
meer goedkopere vluchten worden aangeboden tegen veel 
lagere prijzen.”

Volgens Jan-Bert Wissink van Sunair heeft Madrid potentie 
om verder door te groeien, maar “de top 5 zal de stad 
voorlopig niet halen”. De concurrentie van Londen, New 
York, Rome en Barcelona is te groot meent hij. Wissink: “Als 
Madrid door wil groeien moet er meer promotie gedaan 
worden en ook moeten er meerdere vluchten per dag worden 
aangeboden, zodat er meer keuze is voor de consument met 
ook meer concurrerende tarieven.”

VERGELIJKEN
Hoe kan het dat een stad als Barcelona zo ontzettend 
populair is en minder mensen naar Madrid trekken? Volgens 
Wissink is Barcelona meer een “Nederlandse” stad, “en dan 
bedoel ik dat we van oudsher meer sympathie en gemeen 
hebben met deze stad. Naast de ligging direct aan zee (met 
het voor Nederlanders zo belangrijke strand) wordt er ook 
door de media veel over geschreven. Dat begon al met Johan 
Cruijff die ons ook meer betrokken liet raken met de lokale 
Catalaanse cultuur. Ook het weer is goed in Barcelona, je 
kunt er het hele jaar naar toe. In Madrid kun je beter niet 
verblijven tijdens de erg hete zomermaanden.”

Wissink vervolgt: “Het internationale toerisme in Barcelona 
is sneller gegroeid. Daardoor zijn er meer accommodaties 
maar ook vanuit Nederland meer vluchten vanaf meerdere 
luchthavens waardoor de stad goedkoper en makkelijker te 
bereiken is. Maar in Barcelona is het op veel plekken druk en 
op de Ramblas vind je veel internationale toeristen. Madrid 
kan ook druk zijn maar daar heb je minder het gevoel van 
‘vol’ en op de Gran Via vind je vooral lokale bevolking. 

Van de Haterd-Prins noemt ook het strand als voordeel voor 
Barcelona. “Valencia groeit al jaren enorm en ook Malaga is 
Madrid voorbij gegaan. De vluchten naar de hoofdstad zijn 
dan ook duurder.” Volgens Boon is het strand van Barcelona 
inderdaad een toevoeging voor de stad. “Het zijn weliswaar 
beide Spaanse steden, maar ze hebben elk een heel eigen 

“Madrid heeft echt de grandeur 
van een hoofdstad”
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karakter en een ander klimaat. Barcelona is bijvoorbeeld 
minder koud in de winter en minder heet in de zomer 
doordat het aan zee ligt. Madrid is de hoofdstad en heeft 
een zakelijke en statige uitstraling. Daarentegen biedt 
het ook prachtige bezienswaardigheden en is het minder 
toeristisch dan Barcelona.”

WAAROM WEL?
Hij vervolgt: “Madrid heeft echt de grandeur van een 
hoofdstad en barst van de prachtige gebouwen, paleizen 
en parken. Eten en drinken wordt in een grote variëteit 
aangeboden in de vele bard, restaurants en markthallen. 
En, niet onbelangrijk, het is ook echt een shopwalhalla 
met de vele winkels van lokale ontwerpers en grote 
designers. Er zijn diverse mooie wijken met elk een eigen 
aanbod aan winkels en mode.”

Van de Haterd-Prins weet ook wel wat goede 
argumenten om de stad op te zoeken. “Madrid is 
momenteel bezig met een metamorfose. De Gran Via is 
al aangepakt en de stoepen zijn verbreed. Het centrum 
wordt in zijn geheel vriendelijker en op bepaalde plekken 
is het al autovrij. De Gouden Driehoek met het Prado-, 
het Thyssen-Bornemisza en het Reina Sofie museum is 
uniek! Het Prado museum bestaat dit jaar 200 jaar en 
dat wordt gevierd tot november met diverse exposities, 
theaterstukken en concerten. Verder zijn er goede 
markthallen waar je heerlijke tapas kunt proeven en 
de San Miquel markt naar de Plaza Payor is zeker een 
aanrader.”

Ook Wissink ziet de mooie kanten van Madrid. “De 
stad straalt een bepaalde levensstijl uit en is een 
perfecte bestemming voor jong en oud. Je vindt er een 
combinatie van unieke architectuur, cultureel erfgoed 
en vele prachtige musea. Met goed eten in de vele 
ouderwetse tapasbars en andere uitgaansgelegenheden. 
Er zijn vele toeristische hoogtepunten, maar echt 
eruit springen het Palacio Real, Plaza Mayor en dé 
ontspanningsplek van Madrid: El Retiro park!

“Ook mode is een belangrijk item”, vervolgt Wissink. 
“Want alle kwalitatief goede en mooie modemerken 
zijn er vertegenwoordigd in de mooie, en veelal ook 
autovrije, winkelstraten. Madrid is nog echt Spaans. Het 
is een zeer veelzijdige hoofdstad en dé stad als je op 
zoek bent naar cultuur en historie maar dan wel met de 
gemakken van deze tijd.”

 WAAR MOET DE REISVERKOPER 
REKENING MEE HOUDEN BIJ HET 

BOEKEN VAN EEN TRIP NAAR 
MADRID?  

- Een groot voordeel van Madrid is het uitstekende me-
trostelsel. Dat maakt dat een (vaak voordeliger) hotel net 

buiten de stad een prima optie is. Combineer dat voor 
je klant met een Tourist Travel Pass en ze profiteren ook 
gelijk van aantrekkelijke kortingen bij musea, theaters, 

winkels, attracties en restaurants;
- Ook al is je klant geen echte museumbezoeker, het 

statige Prado is echt een aanrader;
- Het uitgaansleven in Madrid is erg aanwezig en uit-

bundig. Adviseer je klanten dan ook om zich daar in de 
avonduren in te storten. Goede wijken voor uitgaan zijn 

La Latina of Chueca; 
- In tegenstelling tot andere grote steden liggen veel be-

zienswaardigheden op loopafstand van elkaar; 
- In de zomer kan het vrij heet worden, houd daar reke-

ning mee als een klant naar Madrid wil;
- Het is een echte goede shopstad;

- Een Spaans woordenboek meenemen of een vertaalapp 
op je smartphone downloaden is handig. Veel Madrilenen 

spreken alleen Spaans;
- Ook met kinderen is deze stad heel leuk. Er zijn diverse 

attractieparken en dierentuinen;
- In 2019 komen er een aantal nieuwe parken, namelijk: 
Atlantis Aquarium en het Nickelodeon Adventure park. 
Deze zijn allebei te vinden in het Xanadu Madrid Shop-

ping Centre. 
- Het aanbod van vluchten is nog steeds beperkt. Daarom 

is het zaak op tijd te boeken voor een goed tarief in 
combinatie met het benutten van de optimale tijd voor 

een stedentrip. Dus: vertrekken in de ochtend en aan het 
einde van de middag weer terug.

- Het is handig om vooraf voor je klant al een kaartje te 
kopen voor het openbaar vervoer of een transfer van de 

luchthaven naar de stad. 
- Wil je klant een fietstour doen? Die kun je beter vooraf 
boeken, zeker wanneer je een Nederlandstalige gids erbij 

wilt hebben. 
- Voor de Hop-on-Hop-off geldt hetzelfde: boek die al 
voor je klant naar Madrid gaat. Dan is het namelijk echt 

‘skip the line’. 
- De beste reistijd naar Madrid is in het voor- en najaar. In 

de zomermaanden kan het erg heet worden in de stad.

“Madrid is momenteel 
bezig met een metamorfose”
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TRAVEL IMPACT LAB 
IS DE ROBIN HOOD 

VAN DE REISWERELD
Tekst: Hester Ramaker • Foto’s: Henk Jan Winkeldermaat/Punkmedia

De medewerkers van het Travel Impact Lab hebben een 
nobel doel: ze willen dat elke innovatie in de reiswereld, 
impactvol is. En dus zetten ze alles op alles om de hele 
reiswereld bij hun doel te betrekken. Hoe gaan ze dat 
bewerkstelligen?
 
Op de tafel ligt een houten schijfje met een diameter van 
ongeveer tien centimeter. Erop een envelop met mijn naam 
erop. Eigenlijk kan ik niet wachten om hem open te maken 
maar ik ga rustig zitten op mijn plek en zeg niets, zoals mij 
en de rest van de deelnemers is opgedragen. Terwijl ik zit, 
kijk ik toe hoe de rest ook zijn plaats vindt in stilte. Nou 
ja, stilte? De kapstok bezwijkt onder de grote hoeveelheid 
jassen en dat veroorzaakt een aantal nerveuze lachjes. 
Nadat alle deelnemers de eigen plek hebben gevonden, aan 
tafels in groepjes van vier, mogen we eindelijk de envelop 
open maken. Er zit een opdracht in: we moeten elk in twee 
minuten over onszelf vertellen wie we zijn en wat we doen. 
Daarna geven de drie luisteraars je feedback en dat mogen 
we op ons houten schijfje schrijven met een zwarte stift. Ik 
vond het best intiem, maar de opdracht brak het ijs. 

Het is de start van een ‘Experience design’ meetup van het 
Travel Impact Lab (TIL). In de ruimte zitten allemaal mensen 
die werkzaam zijn in de reisindustrie. We hangen aan de 
lippen van Michel Groenenstijn, Chief Connector bij Travel 
Impact Lab, en zijn collega. In een notendop leren we die 
middag in twee uur hoe je de reiservaring van je (potentiële) 
klant kunt vergroten. Daarbij benoemen we eerst welk gevoel 
wij bij een ervaring op willen roepen en pas daarna zoeken 
we naar de middelen om dat te bewerkstelligen. Elke groep 
komt met verschillende casussen en gaat hard aan de slag.
 

ONTSTAAN
De basis van Travel Impact Lab ligt bij Riksja Travel. 
Groenenstijn verkocht in 2015 zijn reisbedrijfje aan Riksja en 
kreeg van hen de vraag: Wil je ons helpen met vernieuwen 
in de richting van impact? “Ik zag dat de reiswereld best wel 

gesloten was”, zegt Groenenstijn. “Het is een vast wereldje 
waar je in zit en er is vrij weinig invloed van andere sectoren. 
De branche staat onder druk. Hoeveel bedrijven hebben over 
tien jaar nog nut als tussenpersoon? Er is een noodzaak 
ontstaan: we moeten de buitenwereld naar binnen halen en 
dat moeten we samen doen. Niet alleen met Riksja, want dan 
zit je nog steeds met dezelfde mensen.”

“Iedereen had het over startups”, vervolgt Groenenstijn. 
“We dachten: laten we een plek creëren waar die startups 
en de gevestigde bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Zo 
kunnen de bestaande bedrijven veel leren van de startups en 
andersom. Want innovatie is niet zomaar een lucky shot maar 
een skill die je kunt leren. Daarvoor heb je invloeden van 
buitenaf nodig. De zinvolle richting die we met TIL zien, is 
vanzelfsprekend impact. We moeten nieuwe dingen verzinnen 
die echt toekomstbestendig zijn.”

WERKWIJZE
Om dat te bereiken, biedt TIL meetings, cursussen en 
andere programma’s aan. Een voorbeeld is een tweedaagse 
bootcamp waar deelnemers naar toe gaan met een idee of om 
de markt te verkennen. De volgende stap is een langer traject, 
dat start in februari, van zo’n vier tot acht maanden waarin 
je dat idee vervolgens leert valideren: als ik een werkende 
oplossing heb voor een echt probleem, willen mensen daar 
dan voor betalen? Groenenstijn: “Daarna besluit je: wat 
zijn de knoppen waar ik aan kan draaien? Het doel van dit 
programma is dat je aan het einde heel concreet kan zeggen 
dat je een product hebt, dat goed gevalideerd is en waar de 
markt op zit te wachten. In tegenstelling tot wat bedrijven 
vroeger deden, namelijk veel geld tegen een grote campagne 
aan gooien en dan pas kijken of het werkt.”

“Voor dit concept hebben we een vast traject” vervolgt 
Groenenstijn. “Dat hebben we ook helemaal niet zelf 
bedacht. In de bestaande startup scene is het bekende 
kennis, wij hebben het nu alleen naar de reiswereld gehaald. 

INTERVIEW
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Dit traject gaat over ondernemerschap, over buiten je kaders 
denken, over experimenteren en fouten maken. Die cultuur 
wil je in je bedrijf hebben want anders zijn we bang dat het 
over tien jaar weg is.”

Ook al is het idee ontstaan bij Riksja, het TIL zoekt 
deelnemers in werkelijk elk reisbedrijf mogelijk. Iedereen 
is welkom om aan te haken. “Want als je echt impact 
wilt maken, moet je dit soort projecten niet voor jezelf 
houden”, meent Groenenstijn. “Dat is te klein. We zeiden 
tegen elkaar dat het open moest zijn voor iedereen. Impact 
maken gaat ook beter als je het met meerdere mensen doet.” 
TIL werkt dan ook samen met de ANVR en haar initiatief 
Travel Tomorrow. “We promoten elkaars events, schuiven 
vaak samen aan tafel en denken met elkaar mee. Het idee 
is ook echt om beide plannen samen op te laten rijzen en 
te versterken. We hebben vergelijkbare doelstellingen. We 
houden elkaar op de hoogte en hebben regelmatig overleg.”

“Het doel van Travel Impact Lab is dat elke innovatie in de 
reiswereld, impactvol is”, zegt Groenenstijn. “Reizen heeft 

enorm veel potentie om de wereld leuker te maken. Reizen 
heeft een enorme kracht in zich en ondertussen verkloten 
we een hoop. We willen de branche transformeren en zorgen 
dat in het DNA van de reiswereld de bewustwording gaat 
zitten: de dingen die wij aanbieden, die gaan ergens over. Die 
voegen wat toe.”

ROBIN HOOD
Als Groenenstijn vertelt krijg ik stiekem een beetje een good 
guy, Robin Hood-achtig gevoel. Als ik hem dat zeg, moet hij 
lachen. “Mijn drijfveer is meer op impact dan de rest denk 
ik. We zijn ook gewoon een onderneming en moeten geld 
verdienen. Iedereen vindt het sympathiek, maar ga je er ook 
voor betalen? We zitten er wel als team hetzelfde in maar 
iedereen heeft zijn eigen doelen. De reisbranche gaat ook wel 
toe naar dat gevoel van: we hebben een verantwoordelijkheid 
en we moeten iets doen. De jongere generaties hebben 
echt andere vragen en andere eisen als het gaat om reizen. 
Er heerst een andere tijdsgeest. Ik denk dat het voor een 
reisorganisatie best moeilijk is, want hoe pas je je daarop 
aan? We zijn allemaal hartstikke druk en moeten veel 
werken om geld over te houden. Dus is er weinig ruimte voor 
projecten. Het is dan ook hard werken. Ik zou liegen als ik 
zou zeggen dat dit makkelijk is. Iedereen vindt het leuk, maar 
echte commitment is wat anders.”

Travel Impact Lab bestaat nog niet heel lang, sinds juni 
2018, en bouwt langzaam naar meer naamsbekendheid. 
De doelstellingen zijn dus gezet, maar hoe weten ze dat de 
missie geslaagd is? Wanneer is het werk af? 

INTERVIEW

RIKSJA 

Het Travel Impact Lab is een onafhankelijke organisatie. Het eerste jaar werd volledig door Riksja gefinancierd, 
waardoor de reisaanbieder momenteel nog nauw verbonden is met het TIL. Uiteindelijk moet het een op zichzelf 
staande organisatie worden met eigen inkomsten. Op dit moment kan het TIL quitte draaien. Na het eerste jaar 
betaalt Riksja net als andere partners de normale bijdrage, maar staat wel garant voor een eventueel verlies. 
 “Het belangrijkste is dat Riksja dit echt wil”, vertelt Groenenstijn. “Vanuit de oprichter van Riksja, Marius Ap-
pelman, was er een echte behoefte om de reisbranche te verbeteren en dat ging niet alleen Riksja aan. Sterker 

nog, voor Riksja wordt het lab minder succesvol als we het alleen doen. We geloven dat iedereen ervan profiteert 
als iedereen meedoet. Er is echt een baken: wij doen dit en wij staan ervoor. Riksja steekt echt een nek uit om 
dit mogelijk te maken. Uiteindelijk halen zij er zelf ook voordeel uit door als eerste te snappen wat innovatie en 

impact is. Anders zou ik niet voor ze werken.”

De basis wordt ook mede betaald door partners en andere reisbedrijven. Die betalen 15.000 euro per jaar, voor 
kleinere bedrijven is dat minder. Deze investeerders krijgen het voordeel om zich als eerste te melden voor nieu-

we programma’s. Ze hebben daarnaast zeggenschap over het geheel. Groenenstijn: “Met dat geld dekken wij 
de basis. Elk ander programma wordt gedekt door de deelnemers. We houden elke twee maanden een meetup 
die door iedereen gratis bezocht mag worden. Dat doen we omdat wij het laagdrempelig willen houden. Als we 

honderd euro gaan vragen, komt er niemand opdagen.” 

“Ik zag dat de reiswereld 
best wel gesloten was”
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Groenenstijn: “Het eerlijke antwoord 
is: dat weten we niet. Er zijn geen 
keiharde doelstellingen of meetbare 
bestanden. Het gaat allemaal best 
wel op gevoel en ik vind het op dit 
moment ook niet belangrijk dat er geen 
meetbare doelstellingen zijn. Je voelt 
het wel en je weet direct: wat we nu 
doen, dat klopt.”

Travel Impact Lab is pas net gestart 
en Groenenstijn en zijn collega’s 
barsten van de energie en ideeën die 
nog uitgevoerd moeten worden. “Ik 
hoop dat we dit jaar echt een heel 
nieuw programma uit kunnen rollen. 
Ook starten we een minor ‘Impact 
ondernemen’ aan de BUAS in Breda. 
Studenten die daar goed zijn en skills 
laten zien, kunnen in hun vierde jaar 
afstuderen bij een startup of bij een 
project van een bedrijf. Verder willen 
we voor individuele reisprofessionals 
wat bieden en hoop ik dat we een 
aantal startups een goede set in je 
juiste richting geven. Dat zijn de doelen 
voor dit jaar.”

TRAVEL IMPACT LAB VOOR ZRA’S EN 
DMC’S?

Aan de groeiende groep ZRA’s wordt gedacht bij TIL, legt Groenenstijn 
uit. “We hebben gehoord van een koepel dat er vraag was naar ons plan 

binnen de wereld van zelfstandig reisondernemers. Hoe dat eruit zag, wist 
eigenlijk niemand. We zijn wel van mening dat als je de reisbranche wilt 
bedienen, je naar alle groepen moet kijken. We zijn dus ook van plan het 

breed aan te pakken.”

“Zodoende gaan we onderzoeken waar de ZRA behoefte aan heeft en 
wat voor hen de toegevoegde waarde is. We weten al wel dat het niet een 
programma is van acht maanden lang rondom je startup. Maar het lijkt er 

voor nu op dat er in die wereld ook behoefte is aan innovatie en een stevige 
community. Heel concreet gaan wij in maart met een groep bij elkaar zitten 

om te peilen wat de behoeftes zijn. We zoeken ook met onze partners: 
waar zit de waarde? Uiteindelijk hopen we uit te vinden wat een goed aan-

bod kan zijn.” 
“Dit geldt ook voor DMC’s, voor hen willen we ook kijken of we iets kunnen 

doen. Het plan is om een grote groep naar Leiden te halen om ze bij te 
praten en om ontwikkelingen te delen.”

INTERVIEW
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PASRA AIRLINE 
EXPRESS IS OOK EEN 

AVONDJE UIT

Tekst: Hester Ramaker • Foto’s: Klaas-Jan van Woerkom
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In maart start de Passenger Airline Sales Representatives 
Association (PASRA) voor de 29ste keer met de Airline 
Express. Het doel is om, op een informele manier, de 
contacten tussen luchtvaartmaatschappijen en reisadviseurs, 
ZRA’s en medewerkers van (online) touroperators te 
bevorderen. Het evenement wordt sinds 1990, destijds 
nog onder de naam Luchtvaart Karavaan, jaarlijks 
georganiseerd. “Een avond naar de Airline Express voelt als 
een leerzaam uitje”.  

In de jaren negentig was de toenmalige Luchtvaart Karavaan 
nog een beetje amateuristisch van opzet. Het evenement 
duurde vijf opeenvolgende avonden en telde zo’n tien 
deelnemende airlines. Het was nog niet ‘all inclusive’ zoals 
nu, er werd voornamelijk gebruik gemaakt van restaurants. 
We hebben het over de tijd dat er nog geen internet, fax of 
e-mail bestond. Langzaamaan groeide het evenement uit tot 
wat het nu is. 

Onder de naam Airline Express doet het evenement het nu al 
jaren steengoed. Van de bijna 40 bij de PASRA aangesloten 
luchtvaartmaatschappijen kunnen er zich per editie 27 
presenteren. “Meer past gewoon niet, en is ook qua tijd niet 
te doen”, zegt secretaris Marlies Bokx. De Airline Express 
trekt zeven avonden lang, verdeeld over zes weken, door het 
land. Tijdens elke avond kunnen de deelnemende airlines 
vele honderden reisagenten inlichten over hun netwerk, 
boordproduct en services. Voor de exposanten zijn het pittige 
avonden, maar iedereen kijkt er naar uit. 

Het doel van de PASRA is om de airlines als collectief in 
een keer heel veel reisagenten en andere vertegenwoordigers 
te laten bereiken. “Er is geen enkel evenement dat zoveel 
agenten bij elkaar krijgt”, meent Marcin van Gijlswijk van 
LOT Polish Airlines, die in het bestuur van de PASRA zit. “In 
andere landen bestaat het nog niet. In de buurlanden zijn 
ze jaloers want daar krijgen ze het niet goed van de grond”. 
Van Gijlswijk werkt samen met  Magreeth Kappert van 
Qatar Airways en met Marlies Bokx, die als ‘onafhankelijke 
secretaris’ bij de vereniging betrokken is. Reisbizz sprak met 
hen in de aanloop naar de eerste avond van het evenement.

AFTRAP
De PASRA Airline Express trapt dit jaar voor het eerst af op 
een nieuwe locatie. Voorheen was dit op het hoofdkantoor 

van Schiphol, maar nu is de kick-off in het nieuwe Corendon 
Village Hotel, vlakbij Schiphol. 

Het was volgens Kappert het idee van de PASRA zelf om eens 
een andere locatie aan te boren. “We hebben in het hotel 
zeven zalen aan elkaar gekoppeld. De gasten krijgen een 
heerlijk buffet voorgeschoteld, met uitzicht op de Boeing 747 
die sinds februari in de hoteltuin staat. Heel toepasselijk voor 
de Airline Express.”

Tijdens elke avond is er ruimte voor 145 genodigden. De 
avonden in de Randstad zaten in mum van tijd compleet vol. 
Op de wachtlijst staan ongeduldige gegadigden die maar wat 
graag aansluiten. Er worden dan ook weinig aanmeldingen 
geannuleerd. “Dat komt ook een beetje door ons strenge no-
show beleid”, zegt Van Gijlswijk. “Maar eerlijk: de bezoekers 
vinden het ook een veel te leuk evenement om te laten 
schieten.” 

Niet voor niets wordt gezegd dat een avondje naar de Airline 
Express voor genodigde reisagenten als een uitje voelt. 
Deelname is gratis, er wordt eten geserveerd, je hoort er de 
laatste nieuwtjes en informatie van verschillende airlines, 
je kunt tickets winnen naar een Europese bestemming en 
een intercontinentale bestemming en je gaat met een serieus 
handige gadget naar huis. Dit jaar is dat een reistas op wielen 
waarop de woorden Airline Express staan. Een teken van 
goede wil als dank voor deelname. 

“Alles tijdens de Airline Express wordt 
door de luchtvaartmaatschappijen zelf betaald”

“Er is geen enkel 
evenement dat zoveel agenten 

bij elkaar krijgt”
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KRACHT
Volgens het bestuur zit de kracht van het 
evenement hem ook deels in het verwenconcept. 
Als de website geopend wordt en de eerste mail 
de deur uit gaat met een inschrijflink, komen de 
eerste reacties al binnen. “Mensen wachten er 
gewoon al op”, meent Kappert. “Soms krijgen 
we zelfs mailtjes met: kan ik mij al inschrijven? 
Het is gewoon een gezellige avond.” Daar sluit 
Bokx zich bij aan. “Het concept is ook dat je 
elkaar direct kunt ontmoeten. Er komen steeds 
meer ZRA’s en zakenreisagenten die vanuit 
huis werken, waardoor er minder contact is met 
collega’s. Dit is hét moment om die te zien tijdens 
een informele en informatieve avond.”

Aan de Express doen dit jaar drie nieuwe airlines 
mee. EVA Air, dat nog nooit op de Airline 
Express heeft gestaan, airBaltic en TAP Air 
Portugal. Dit jaar neemt Malaysia Airlines de 
plek van Germania over. Airlines die eenmaal 
meedoen aan het evenement stappen er niet 
gauw uit. Zelfs KLM, dat doorgaans vooral 
eigen evenementen organiseert, is een trouwe 
deelnemer aan de Airline Express. Er is dan ook 
een wachtlijst voor de airlines om op de Express 
te kunnen staan. 

Aan de airlines wordt gevraagd interactief met 
de gasten om te gaan. “Als je tien airlines langs 
gaat die alleen met een laptop aan tafel zitten en 
een PowerPoint afspelen gaat de informatie het 
ene oor in en het andere oor uit”, legt Kappert 
uit. “Gelukkig hebben veel deelnemers creatieve 
ideeën om hun informatie over te brengen. “Zo 
speelt Lufthansa dit jaar een memoryspel en 
pakte Emirates vorig jaar uit met een bioscoop. 
“Vorig jaar konden agenten bij Air Europa op de 
foto met collega’s, erg leuk”, aldus Bokx. Een 
enkeling krijgt vanuit het hoofdkantoor instructies 
en valt toch terug op een presentatie. 

VRAGEN
De luchtvaartwereld is een steeds veranderd 
landschap. Ziet het bestuur de vragenbehoefte 
van hun bezoekers ook veranderen? Het 
antwoord daarop is nee, laat Van Gijlswijk weten. 
“Technische vragen, zoals over het boeken via de 
moderne NDC-kanalen, krijgen wij eigenlijk niet. 
Het gaat veel meer over zaken die hun klanten 
aangaan, zoals comfort aan boord, catering, 
bagage, stoelen, dat soort dingen. Overigens is het 
voor veel reisagenten lastig om al die verschillen 
tussen de airlines te behappen, vandaar dat een 
bezoek aan de Airline Express zo leerzaam is.”

“Soms krijgen we 
zelfs mailtjes met: 

kan ik mij al inschrijven?”
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AEROMEXICO

Nieuws 
Wij zijn de beste optie voor reizen naar Mexico, maar we vormen ook een prima optie voor reizen naar 
Centraal en Zuid-Amerika. We bieden 43 bestemmingen aan in Mexico en 18 bestemmingen in Cen-
traal en Zuid-Amerika. Via Aeromexico is het makkelijk overstappen in 
Mexico-Stad en vliegt men met een mooi product, de 787-9 Dreamliner. 

Samenwerking
Wij zijn nog steeds relatief nieuw op de markt. We doen het goed en we 
hebben een goede basis gelegd voor wat betreft de samenwerking met de 
reisagent. Maar wij staan zeker nog open voor nieuwe structurele partner-
ships. Zowel leisure als corporate en zeker ook groups.
 
Suggesties
Wij kijken naar de wensen van de klant en proberen daar zo goed moge-
lijk op in te spelen en een win-winsituatie te creëren. Daarin onderscheidt 
Aeromexico zich. 

Contact
Mark Mooren (Country Manager Benelux):
mmooren@aeromexico.com, +31 (0)6 34 10 69 49
Wieteke Huijzer (Account Manager Benelux):
whuijzer@aeromexico.com, +31 (0)6 14 33 04 32
 

Mark Mooren

Wieteke Huijzer

AIR BALTIC

Nieuws 
Allereerst onze extra vlucht van Brussel naar Tallinn vanaf juni 2019. Daarnaast zijn onze TO tarieven 
nu ook in meerdere boekingsklassen beschikbaar en zijn wij voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot 
de meest punctuele airline.

Samenwerking
We hebben een uitstekende samenwerking met de diverse agenten.

Suggesties
De agenten kunnen onze agentenwebsite raadplegen voor de 
meest up-to-date informatie: agents.airbaltic.com

Contact
Natascha Tieleman – Pols:
airbaltic.ams@aviareps.com, +31 (0)20 520 02 82
Voor vragen over reserveringen kan contact opgenomen 
worden met +31 (0)20 654 79 28 Natascha Tieleman
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AIR CANADA

Nieuws 
In het hoogseizoen zullen wij een groter toestel inzetten. Dat wordt niet meer de Boeing 787, maar de 
Boeing 777. Met de 777 kunnen wij per vlucht 100 passagiers meer vervoeren. Daarnaast hebben wij 
het afgelopen jaar wederom de award Beste Noord-Amerikaanse carrier gewonnen van Skytrax. Dit 
is de zevende keer in negen jaar tijd. Verder zullen wij nieuwe bestemmingen uitlichten tijdens onze 
presentatie.

Samenwerking
Die verloopt prima.

Suggesties
Geen suggesties.

Contact
Dat is de hele markt in Nederland van leisure agenten tot corporate agen-
ten, te bereiken op +32 (0)2 721 01 88. 
Voor Sales Support: benelux.sales@aircanada.ca
Voor Groups Desk: benelux.groups@aircanada.ca

 

AIR EUROPA

Nieuws 
In 2019 nemen we maar liefst vijf nieuwe 787-9 Dreamliner toestellen in gebruik als onderdeel van 
uitbreiding en vervanging van de huidige vloot. Eind 2021 hebben we dan 27 Dreamliners voor onze 
longhaul-bestemmingen. 

Samenwerking
Over de samenwerking met de reisagent niets dan lof. Onze inside sales en back office team is blij 
te kunnen samenwerken met collega’s uit de branche die zo veel weten, graag nieuwe dingen leren, 
en in staat zijn om advies en suggesties aan te nemen van ons, om zodoende de klant (nog) beter te 
helpen.

Suggesties
Air Europa start een samenwerking met het internationale Miles Attack, een beloningsprogramma 
waarmee reisagenten elke keer dat zij een ticket van Air Europa verkopen miles kunnen verdienen. 
De gespaarde miles kunnen reisverkopers gebruiken om mooie, leuke cadeaus te krijgen en deelna-
me is kosteloos. 

Contact
De contactpersonen verschillen. We werken met alle reizigersgroepen samen die vertegenwoordigd 
worden door onder andere touroperators en TMC’s. Dit kan via een aanspreekpunt, via diegene die 
de contracten afsluit, met de reisadviseurs direct of office managers. Dat is dus heel divers.

SPECIAL
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AIR MAURITIUS

Nieuws 
Tussen 1 april en 25 oktober zal Air Mauritius de non-stop route tussen Amsterdam en Mauritius 
hervatten, twee keer per week, op maandag en vrijdag, in samenwerking met partner KLM. Het zomer-
seizoen 2019 blijft een A340-operatie. Dit jaar blijven we doorgaan met onze vlootvernieuwing en in de 
eerste helft van dit jaar zullen we twee A330-900neo’s ontvangen, waarvan één vanaf april wordt ingezet 
op de route tussen Mauritius en Londen Heathrow. Eind 2019 verwachten we de levering van 2 A350’s. 
Op de World Travel Awards 2018 Gala won Air Mauritius vijf prijzen, waaronder Leading Airline uit 
de Indische Oceaan 2018. In de afgelopen zestien jaar werd Air Mauritius dertien keer bekroond als 
leidende luchtvaartmaatschappij in de Indische Oceaan. De bestemming Mauritius won de WTA 2018 
award voor de meest romantische bestemming van de wereld.

Samenwerking
We hebben een prettige samenwerking met de reisagenten en we denken dat het voor de agenten ook 
veel makkelijker is geworden nu dat zij contact kunnen opnemen met een lokale vertegenwoordiging 
van Air Mauritius (in het Nederlands).

Suggesties
We zijn continue bezig met het updaten van onze trade database, zodat we de agenten op de hoogte 
kunnen houden van de laatste nieuwsberichten, updates en (reisagenten)
aanbiedingen. Om toegevoegd te worden in ons mailingbestand, kunnen 
agenten simpelweg een email sturen naar MKAMS@airmauritius.com 
met als onderwerp ‘svp toevoegen MK NL TRADE database’. 

Contact
Linda Morais (Sales Executive) & Jan-Willem ter Mull (Sales Support):
MKAMS@airmauritius.com, +31 (0)20 333 0364

Linda Morais en Jan-Willem 
ter Mull

ALITALIA

Nieuws 
2018 is een positief jaar geweest voor Alitalia met een stijging van de 
inkomsten van zeven procent. De toename was in alle sectoren van het 
netwerk zichtbaar en was mogelijk dankzij de productverbetering, hogere 
frequenties en de operationele prestaties; de on time performance.

Samenwerking: De samenwerking met de reisverkopers verloopt goed.

Suggesties: Tot nu verloopt die samenwerking naar wens.

Contact
Brenda van Veldhoven (Leisure Sales): 
brenda.vanveldhoven.consultant@alitalia.com
Nicole Berenos (Corporate Sales): nicole.Berenos@alitalia.com
Voor groepsboekingen: groupdesk.ams@alitalia.it Nicole Berenos

Brenda van Veldhoven
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AIR TRANSAT

Nieuws 
Air Transat is in 2018 door Skytrax uitgeroepen tot Best Leisure Airline ter wereld. Dit jaar zal Air 
Transat weer van april tot en met oktober rechtstreekse vluchten aanbieden van Amsterdam naar 
Toronto, Vancouver en Calgary. Vanaf Brussel vliegen we rechtstreeks naar Montreal. Daarnaast heb-
ben we dit seizoen de nieuwe eco-tarieven geïntroduceerd, een reeks tariefklassen die de flexibiliteit 
bieden om vluchten gratis of tegen een vast tarief te annuleren of te wijzigen. Bij de touroperator tarie-
ven blijft één stuk ingecheckte bagage inbegrepen.

Samenwerking
Doordat we maar zes maanden per jaar vliegen (en alleen op Canada), vergeten reisverkopers ons 
soms. We proberen ook regelmatig te communiceren met de reisverkopers via de ZRA-netwerken en de 
Trade Pers om toch ‘top of mind’ te blijven. Air Transat vluchten zijn te boeken in alle GDS systemen 
waardoor we met iedereen werken.

Suggesties: We denken dat persoonlijk contact super belangrijk is. Daarom attenderen we ook graag 
andere workshops en evenementen om reisverkopers te ontmoeten. We 
staan open voor andere ideeën hoe we ze het beste kunnen steunen om 
ons product te verkopen.

Contact
Yvonne Halderman-Lijnzaat (Sales Manager):
+31 (0)20 654 15 69, +31 (0)6 154 642 99

CHINA AIRLINES

Nieuws 
Met ingang van 1 april vergroot China Airlines de capaciteit tussen Amsterdam en Taipei. Met ingang 
van deze datum gaan wij de route van Amsterdam naar Taipei uitvoeren met een Boeing 777. Voor 
onze Premium Economy Class betekent dit een verdubbeling van het aantal stoelen naar 62. 

Samenwerking
Onze bescheiden mening is dat wij een goede relatie hebben en onderhouden 
met de reisagenten en reisverkopers. Wij zijn een klein en hecht team en probe-
ren, waar mogelijk, met de ‘personal touch’ het verschil te maken.

Suggesties
Een goede samenwerking valt en staat met het geven van feedback. We ontvan-
gen graag complimenten, maar als er hobbels weggenomen kunnen worden, laat 
het ons ook weten. Ook dan willen wij graag het verschil maken.

Contact
Dette Faber en Anthony Leyfeldt (Sales Executive):
info.nl@china-airlines.com, +31 (0)20 646 33 13

Yvonne Halderman-Lijnzaat

Dette Faber

Anthony Leyfeldt
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CHINA SOUTHERN AIRLINES

Nieuws 
We mogen deze zomer weer onze A380 verwelkomen op de route Amsterdam naar Bejijng. Verder 
willen we de gratis hotelovernachting bij een overstap van meer dan acht uur in Guangzhou meer bena-
drukken. En daarnaast blijven er nieuwe routes bijkomen in Azië (recentelijk Cebu) en Europa. 

Samenwerking
De samenwerking verloopt heel goed. We hebben een mooie mix tussen zakelijke en leisure reisagen-
ten. Op onze Beijing route hebben we veel point-to-point verkeer en doorvluchten naar binnenlandse 
bestemmingen. Bij de Guangzhou route ligt de focus meer op de beyond bestemmingen in Zuid-
oost-Azië en Australië en Nieuw-Zeeland. Door het uitgebreide netwerk weten de agenten ons gelukkig 
goed te vinden. 

Suggesties
Op dit moment verloopt de samenwerking erg goed. We proberen met ons lokale salesteam de agenten 
regelmatig te bezoeken, presentaties te verzorgen en goede ondersteuning te bieden. 

Contact 
Jessy, Ting Zhou, Gideon Vermeij en Aart Toering (Sales Team):
sales@csair.nl, +31 (0)20 412 03 02
 

CROATIA AIRLINES

Nieuws 
Dit jaar viert Croatia Airlines haar 30ste verjaardag, wat bevestigt dat we ons hebben ontwikkeld tot 
stabiele en betrouwbare luchtvaartmaatschappij. Onze loyale passagiers en zakenpartners vormen zeker 
een deel van ons success. Als nationale luchtvaartmaatschappij spelen we een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van het toerisme in Kroatië en hebben we ons vluchtnetwerk voortdurend uitgebreid, dat wil 
zeggen ons aanbod van vluchten tussen Europa en Kroatië.

Samenwerking
We waarderen onze zakelijke samenwerking met agenten enorm en hebben als een van de kleinere re-
gionale luchtvaartmaatschappijen in Europa een zeer transparante, collaboratieve en proactieve samen-
werking met hen ontwikkeld. We zijn altijd bereid om vragen en sug-
gesties van onze agenten te behandelen, omdat we van mening zijn dat, 
ondanks de wereldwijde tendens van automatisering, persoonlijk contact 
met zakelijke partners nog steeds een toegevoegde waarde heeft. Daarom 
zullen we opnieuw deelnemen aan de Airline Express van dit jaar.

Suggesties
De agenten waarmee we samenwerken weten heel goed wat ze kunnen 
verwachten van Croatia Airlines en onze samenwerking is zeer goed. We 
nodigen met plezier alle agenten uit die ons nog niet kennen om persoon-
lijk kennis te maken met ons product en onze service. Dit kan gemakke-
lijk worden gedaan als ze ons vergezellen op een van de vele studiereizen Ines Lončarić 
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DISCOVER THE WORLD

Discover the World 
Discover the World – Netherlands maakt deel uit van het wereldwijde Discover the World netwerk van 
meer dan 80 kantoren in 60 landen. Discover the World is al ruim 30 jaar gespecialiseerd in de verte-
genwoordiging van internationale reis gerelateerde merken. Diensten omvatten onder andere de sales, 
marketing, PR en support voor airline partners. Onze airline partners zijn onder meer Thai Airways 
International, Flybmi en Flybe. Op iedere avond tijdens de Airline Express 2019 presenteren we een 
aantal wetenswaardigheden van één van die airlines.

Nieuws Thai Airways International
Thai Airways is de enige airline die non-stop van Brussel naar Bangkok vliegt (5 keer per week). 
Daarnaast heeft Thai Airways een uitgebreid routenetwerk in Azië met goede doorverbindingen naar 
bijvoorbeeld Bali, Vietnam, Cambodja, Laos maar ook Australië en Nieuw-Zeeland. In 2018 had de 
airline volgens Skytrax de World’s Best Economy Class, de Best Economy Class Onboard Catering en 
de World’s Best Airline Lounge Spa.

Nieuws Virgin Atlantic 
Met al een uitgebreid routenetwerk naar USA, de Caribbean en Zuid-Afrika, breidt vanaf 31 maart 
Virgin Atlantic uit met een nieuwe vlucht vanaf AMS en BRU naar LHR naar Las Vegas. Bij deze airline 
is ruimbagage inclusief en is er premium Economy aan boord met 96 centimeter beenruimte. Vluchten 
gaan vanaf Amsterda en Brussel via London Gatwick en Heathrow en met Flybe via Manchester. 

Nieuws Copa Airlines
Copa Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Panama. In 2018 bleek het de meest punctue-
le airline te zijn. Vanaf 10 juli komt er een nieuwe vlucht van Panama naar Paramaribo. Ruimbagage is 
inclusief en Copa Airlines is Star Alliance lid. 

Contact
André van der Sluis (Sales Manager Thai Airways International):
info@thai-air.nl, +31 (0)20 808 30 85
Sarah Weijs (Virgin Atlantic Sales Manager Benelux) 
virginatlantic@discover-momentum.com
Sales Support Europa tel: +44 (0)344 209 7705
Copa Airlines
Tel: +31 (0)20 2410 168
Support: support@copaair.eu
Groepen: groups@copaair.eu

die we in de loop van het jaar zullen organiseren in samenwerking met de Croatian National Tourist 
Board. Het doel van dergelijke studiereizen is om zakenpartners kennis te laten maken met de produc-
ten van Croatia Airlines, evenals met alle natuurlijke, historische en culturele attracties van Kroatië.

Contact
Ines Lončarić (Country/Sales Manager Benelux):
bruap@croatiaairlines.hr, +32 2 753 51 32
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Nieuws 
Het relevante nieuws van El Al zijn de aankopen van de Dreamliners. Ook hebben we een nieuwe tarie-
venstructuur ingevoerd voor de Economy Class voor vluchten van en naar Europa.
                
Samenwerking
De samenwerking loopt heel goed. En vooral de jarenlange samenwerking met de klassieke Israël-spe-
cialisten (touroperators). De korte communicatielijnen maakt het contact met de reisagenten zeer 
prettig.

Suggesties
De huidige samenwerking blijven voortzetten.

Contact
Liad van der Werf (Sales Manager):
Liadw@elal.co.il, +31 (0)6 41 28 63 42

EMIRATES

Nieuws 
Emirates biedt vijf extra vluchten vanaf Amsterdam, waardoor de keuzemogelijkheid verder wordt ver-
groot. Daarnaast heeft Emirates een verregaande samenwerking met Flydubai, waardoor er gezamenlijk 
250 unieke bestemmingen worden aangeboden. Ook bieden we een nieuwe Business Class op de 777-
200LR en 777-300 en nieuwe First Class suites op de 777-300.
  
Samenwerking
Deze samenwerking verloopt uitstekend. De reisverkopers nemen een belangrijke positie in ons multi-
channel distributiemodel. 
   
Suggesties
Het voornemen is om onze B2B reisagentenwebsite later dit jaar een ‘upgrade’ te geven.

Contact 
Mathieu Hastman (Leisure) & Emile Wassen (Corporate): 
sales.nl@emirates.com, +31 (0)20 654 36 90
 

ETIHAD AIRWAYS

Nieuws 
Etihad Airways introduceert de Economy Space in haar vliegtuigen. Bij een Economy Space stoel is 
de afstand tussen twee stoelen maximaal 36 inch, vier tot vijf inch meer dan in de reguliere Economy 
Class. De tien Airbus A380’s in de vloot zijn sinds december als eerste van de nieuwe klasse voorzien. 
Later in 2019 worden de Boeing 777’s en 787 Dreamliners met extra Economy Space stoelen uitgerust.
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Samenwerking
Etihad werkt intensief samen met de reisagent. Alle vluchten en tarieven zijn beschikbaar via de CRS. 
Vanuit het Etihad kantoor op Schiphol onderhouden de accountmanagers de banden met de Neder-
landse markt en optimaliseren ze gezamenlijk de verkoop. Daarnaast hebben we een zeer gedetailleerde 
agentenwebsite waar de reisagent gemakkelijk antwoorden op allerlei vraagstukken kan vinden. In de 
‘Etihad Academy’ dragen diverse modules bij aan het kennisniveau van onze reisagenten om bijvoor-
beeld de verkoop van ancillaries en de bestemming Abu Dhabi te stimuleren. Loyale agenten hebben 
veel voordeel bij het loyaliteitsprogramma Superseller. Door Etihad te verkopen, verdient de reisagent 
Etihad Guest Miles om in te wisselen bij onze online reward shop. 
 
Suggesties
Geen suggesties.

Contact
Jean Paul Drabbe (General Manager), Henk Nathoenie (Financial Con-
troller), Dimitra Tsaoussi (Account Manager), Monique de Voogd (Ac-
count Manager) & Nana Dapaah (Groups Coördinator):  
amssales@etihad.ae (Sales Support), +31 (0)20 305 03 00 (Amsterdam 
Office), +31 (0)20 203 54 77 (Bookings & Seating)

 

EVA AIR

Nieuws 
Vanaf 9 juli vliegen wij niet meer met Boeing 777 naar Bangkok en Taipei, maar met de 787 Dreamli-
ner. Hierdoor verdwijnt de Premium Economy Class. Het andere nieuws is dat wij op 5 maart een nieu-
we tarievenstructuur invoeren: de fare family structuur. Hierdoor hebben consumenten een veelzijdiger 
aanbod.

Samenwerking
Wij doen bijna niet anders dan samenwerken, want we zijn heel erg afhankelijk van reisverkopers. Zo’n 
70 tot 75 procent van onze tickets wordt geboekt via reisverkopers. Door de nieuwe tarievenstructuur 
met een veelzijdiger aanbod willen we inspelen op de wensen van de consument.

Suggesties
Wij zijn één van de veiligste maatschappijen en zijn een 5-star-airline volgens Skytrax. Toch zijn we 
minder bekend in Nederland. We willen iets aan onze naamsbekendheid doen door onze nieuwe 
tarievenstructuur. Daarmee hopen we dat reisverkopers vaker EVA Air adviseren, omdat het door die 
tarievenstructuur makkelijker wordt om bij ons te boeken.

Contact
Sales & Marketing:
salesams@evaair.com, +31 (0)20 575 91 84
Reserveringen:
qnaamsrr@evaair.com, +31 (0)20 575 91 66
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FINNAIR

Nieuws 
De groei van Finnair naar Aziatische bestemmingen is een van onze belangrijkste ontwikkelingen. In 
december 2019 opent Finnair een lijndienst naar Sapporo, de twintigste bestemming in Azië en de vijf-
de in Japan. Daarnaast gaan we vaker vliegen naar Hong Kong en Osaka. Tot slot wordt de vloot verder 
vergroot. Van de Airbus A350 zijn er nu twaalf, maar daar komen er nog een aantal bij. 

Samenwerking 
De samenwerking met de reisverkopers is prima. We zien ons als de specialist in reizen naar Noord-Eu-
ropa en Azië en het is belangrijk als we zo erkend worden. Dat loopt nu heel goed.

Suggesties
De Pasra Airline Express is heel belangrijk voor ons, want tijdens de zeven 
avonden kunnen we veel partners ontmoeten door heel Nederland. Zo 
kunnen we ze het laatste nieuws over Finnair geven en ze ons product 
laten beleven via 3D-brillen. 

Contact
Nicolas van Stappen (Client Manager):
nicolas.vanstappen@finnair.com, +32 (0)474 95 62 29

GARUDA INDONESIA

Nieuws 
Sinds vorig zomerseizoen vertrekt Garuda Indonesia rond het middaguur naar Jakarta om vervolgens 
in de vroege ochtend aan te komen. Dit geeft veel mogelijkheden om de dag zakelijk vroeg te beginnen 
of om genoeg aansluitende vluchten te halen naar één van de ruim 65 mooie binnenlandse bestem-
mingen. Onlangs heeft Garuda Indonesia de non-stop vlucht Londen-Jakarta gewijzigd naar Denpa-
sar-Bali, de eerste non-stop verbinding tussen Europa en Bali. Daardoor is er vanaf Amsterdam ook een 
één-stop naar Bali mogelijk via Londen met partner-airlines, wat wellicht voor de zomermaanden meer 
capaciteit kan bieden. 
 
Samenwerking 
Goed contact met reisverkopers en de dienstverlening aan de reisverkopers is altijd het uitgangspunt 
geweest van Garuda Indonesia. Garuda Indonesia heeft als een van de weinige luchtvaartmaatschap-
pijen nog een ticketing office en een sales supportteam in Amsterdam waar de 
reisagent heen kan bellen of mailen met vragen. Ook voor speciale en gecom-
pliceerde groepsverzoeken is er een specialist die het tot in detail kan afhande-
len. Dit wordt altijd als heel prettig ervaren door de betreffende reisverkopers.  
 
Suggesties
Reisverkopers hebben vaak heel veel opties voor een bepaalde bestemming. 
Onze taak daarin is om de markt zo veel mogelijk te informeren met unique 
selling points die Garuda Indonesia te bieden heeft naar Indonesië, maar ook 

Nicolas van Stappen

Farouk de Vries
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bijvoorbeeld naar Singapore, Kuala Lumpur, Perth, Sydney, Melbourne of Hong 
Kong. Daarin zijn de korte lijnen en snelle informatiebronnen heel belangrijk. 
Door middel van E-News* of de specifieke (agenten)pagina’s op onze website, met 
name bedoeld voor vertrek uit Amsterdam, worden al veel vragen beantwoord. 

Contact
Farouk de Vries (Account Manager – Leisure Travel)
farouk@garuda-indonesia.nl
Kenneth Moes (Account Manager – Corporate & Business Travel) 
kenneth@garuda-indonesia.nl
Rick Wouters (Sales & Marketing Manager – Europe) 
rick@garuda-indonesia.nl
Algemene informatie: ticketing@garuda-indonesia.nl of 020-5502600 (optie 2)

*Reisverkopers die nog geen specifieke informatie ontvangen via onze E-News 
kunnen een e-mail sturen naar sales@garuda-indonesia.nl.
 

 ICELANDAIR

Nieuws 
Icelandair start per 11 april 2019 een nieuwe route vanaf Reykjavik (Keflavik) naar Düsseldorf. Op 
de bestaande routes naar Amsterdam en Brussel is de frequentie verhoogd door een ´second bank´ 
met vluchten te lanceren. Zowel de passagiers van en naar IJsland als de passagiers van en naar 
Noord-Amerika hebben keuze uit twee tijdstippen.

Samenwerking
De samenwerking met de reisverkopers verloopt uitstekend. Reisverkopers zijn 
erg belangrijk voor Icelandair: zo´n 50% van de totale Nederlandse verkoop komt 
van de reisverkopers. Onlangs is er een tweede accountmanager aangenomen die 
zich specifiek op de groeiende Belgische markt richt.

Suggesties
Icelandair is constant bezig met het verbeteren van de samenwerking. Zo is het 
nu mogelijk om via het GDS extra bagage bij te boeken of om een More Legroom 
stoel te reserveren, opdat de reisverkoper dit aan de klanten kan aanbieden. Ook 
is er een Icelandair app en Agent Booking Portal in ontwikkeling, specifiek voor 
de non-IATA reisverkopers.

Contact
Marieke van der Weijden (Account Manager Nederland):
marieke@icelandair.is +31 (0)6 11 31 41 20
Fabienne van Megroot (Account Manager Nederland)
fabienne@icelandair.is, +32 (0)475 37 42 90
Marcel van der Gaag (Sales Support & Groups)
nlagents@icelandair.is en beagents@icelandair.is, +31 (0)20 521 39 55

Kenneth Moes

Rick Wouters

Marcel van der Gaag

Fabienne van Megroot

Marieke van der 
Weijden
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KLM

Nieuws 
KLM gaat op een aantal nieuwe bestemmingen vliegen, zoals Las Vegas, Boston, Wraclow en 
Napels. Daarnaast is dit jaar de opening van onze nieuwe Business Class lounge op Schiphol en 
wordt Virgin Atlantic onderdeel van de Trans-Atlantische Joint Venture. Bovendien bestaat KLM 
100 jaar! KLM is de eerste airline die onder haar oorspronkelijke naam het 100-jarig jubileum gaat 
vieren. 

Samenwerking
De samenwerking met de reisverkopers verloopt uitstekend. We onderhouden het contact op 
diverse manieren, zoals ook dit jaar weer via de KLM on Tour, de Pasra Airline Express, de verkie-
zing Reisbureau van het Jaar, diverse hospitality events zoals het KLM Open, de nieuw uit te rollen 
KLM Urban Trails series en het Jij en KLM reisagenten feest.

Suggesties
Om de driehoeksverhouding tussen de klant, agent en KLM te optimaliseren hebben wij besloten 
om per 1 april de portfolio’s van onze accountmanagers meer af te stemmen op de agent en de 
daarbij behorende klantensegmenten. Op die manier beogen wij gezamenlijk de service te opti-
maliseren.

Contact
De contacten tussen de KLM en de IATA-reisagenten gaat via onze Trade support desk, 
deze is te bereiken via agentsupport@klm.com en telefonisch via +31205459756. 
Uiteraard hebben wij dedicated accountmanagement voor die IATA-agenten waarmee wij com-
merciële afspraken hebben.

KOREAN AIR

Nieuws 
Korean Air viert dit jaar op 1 maart 2019 haar 50-jarig bestaan. Daarnaast viert Korean Air op 1 april 
het 30-jarig bestaan van de route tussen Seoul & Amsterdam vice versa (sinds 1 april 1989).

Samenwerking
De samenwerking met reisverkopers is heel goed. Wij bezoeken onze top 50 agenten minimaal twee 
keer per jaar om deze relatie optimaal te houden.

Suggesties
Wellicht dat wij overgaan naar ieder kwartaal de agenten bezoeken.

Contact
Hassan Semmad (Sales & Marketing Manager BeNeLux):
hsemmad@koreanair.com, +31 (0)6 29 73 84 00
 

Hassan Semmad 
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LOT POLISH AIRLINES

Nieuws 
Op 1 januari 1929 is LOT Polish Airlines officieel opgericht. Dit jaar bestaat LOT Polish Airlines dus 90 
jaar. In ons jubileumjaar zijn er al twaalf nieuwe routes aangekondigd vanaf Warschau naar onder meer 
Londen, Miami, Varna, Corfu, Beiroet en het langverwachte New Delhi. Daarnaast zijn er drie extra 
bestemmingen vanuit Krakau, naar Tel Aviv, Boekarest en Szymany Airport in Mazurië. 
Vanaf 14 januari dit jaar is er een vierde dagelijkse vlucht van Amsterdam naar Warschau toegevoegd. 
Bovendien wordt de Embrear E195, die één keer per dag naar Warschau vliegt vanaf Schiphol, medio 
april vervangen door een Boeing 737 MAX 8. Door de extra vlucht en de inzet van de 737 MAX 8 zal 
de capaciteit tussen Schiphol en Warschau met 40 procent toenemen, wat nodig is om aan de vraag van 
passagiers te voldoen. 

Samenwerking
De samenwerking met de reisverkopers loopt erg goed. De lijnen zijn kort en het contact loopt plezie-
rig. Zij weten ons te vinden en wij hen.

Suggesties
Wij kijken altijd naar mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren. Dit doen we in samenspraak 
met de markt. Wij blijven contant vragen naar wat er nodig is om de partners nog beter tot dienst te 
kunnen zijn. Een deel zal te vinden zijn in de hulp van digitale middelen, maar het persoonlijk contact 
staat altijd voorop. We staan open voor alle suggesties en waar mogelijk proberen we dit te implemente-
ren. 

Contact 
Abdul Gouiza (Account Manager):
a.gouiza@lot.pl, +31 (0)6 41 03 34 84

LUFTHANSA

Nieuws 
Lufthansa Group bestaat uit vijf airlines. Het belangrijkste nieuws van Austrian Airlines is dat de Pre-
mium Economy Class nu beschikbaar is op alle longhaul-vluchten 
en dat de airline eind maart zal starten met vluchten naar Tokio, 
zesmaal per week. Brussels Airlines voert voor vluchten naar Afrika 
een nieuwe tarievenstructuur in en is gekozen als beste Trans-At-
lantische airline door lezers van het blad Global Traveler. Eurowings 
biedt op routes naar Verenigde Staten de BIZZclass aan met lie-flat 
stoelen en begint 3 juli met vluchten vanaf Düsseldorf naar Las 
Vegas. Lufthansa heeft in Frankfurt een nieuwe lounge geopend en 
begint vanaf 3 mei met vluchten naar Austin. Tot slot heeft SWISS 
nieuwe bestellingen voor de Airbus A320neo geplaatst en kunnen 
geregistreerde passagiers nu sneller en eenvoudiger door de veilig-
heidscontroles in de VS voor hun SWISS vlucht.

Roberto Mamone
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Samenwerking
De samenwerking verloopt goed. Lufthansa doet dit jaar voor het 
tweede jaar mee met de Pasra Airline Express. Wij vinden dit een 
heel positief project, omdat we zo in contact komen met meer dan 
duizend reisverkopers in alle delen van Nederland en ze te spreken 
over Lufthansa. Op iedere avond zijn twee personen van ons sales-
team aanwezig en verloten wij tickets via een Facebook-actie.

Suggesties
Lufthansa werkt via het digitale platform eXperts. Wij raden iedere 
reisverkoper die zich daar nog niet heeft aangemeld, zich daarvoor 
aan te melden. Het is volledig gratis en op het platform verschijnt al 
het relevante nieuws, waaronder de tarieven, nieuws over stakingen, 
het omboekingsbeleid en de nieuwsbrief.

Contact
Het salesteam bestaat uit:
Roberto Mamone (roberto.mamone@dlh.de); Marcel Rohring 
(marcel.rohring@dlh.de); Madalena Zorro (madalena.zorro@dlh.
de); An Vanschoenwinkel (an.vanschoenwinkel@dlh.de); 
Zoran Kuzmanovic (zoran.kuzmanovic@dlh.de) en 
Lydia van Leeuwen (lydia.van-leeuwen@dlh.de) 
Agent Helpdesk: LHG.agtsupport.nl@dlh.de, +31 (0)70 700 74 00

Marcel Rohring

Madalena Zorro

An van SchoenwinkelZoran KuzmanovicLydia van Leeuwen

QATAR AIRWAYS

Nieuws 
De Qsuite is 16 september 2018 geïntroduceerd op de vlucht van Amsterdam naar Doha. En vanaf 
22 januari is ons nieuwe zakelijke loyaliteitenprogramma, Beyond Business, ingegaan. Bovendien 
vliegen we naar een aantal nieuwe bestemmingen, waaronder Da Nang (Vietnam), Mombassa (Kenia) 
en Isfahan (Iran). 
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Samenwerking
De samenwerking verloopt goed. Wij hebben een lokale reserverings- en ticketingsafdeling en een sterk 
sales team dat sterke contacten onderhoud binnen de reiswereld. Het lokale sales supportteam is er ter 
ondersteuning van het sales team, waardoor de responsetijd naar agenten toe vrij kort is. Ook hebben 
wij een lokale groupsafdeling.
 
Suggesties 
Gezien het feit dat de samenwerking goed 
verloopt zijn er geen suggesties.
 
Contact
Mirjam Sanders (Leisure Sales):
msanders@nl.qatarairways.com
Barbara Vermaas (Corporate Sales):
bvermaas@nl.qatarairways.com
Preeti Kherah (Leisure en Corporate 
Sales): pkherah@nl.qatarairways.com
qrsalessupportams@nl.qatarairways.com 
(voor sales support) & 
qrgroups@nl.qatarairways.com (voor 
groups), +31 (0)20 757 90 46

TAP

Nieuws 
De nieuwe routes naar Noord-Amerika. Vanaf juni vliegt TAP naar 
Chicago, Washington en San Francisco. Bovendien hervat TAP 
vanaf juli de lijndienst tussen Brussels Airport en Porto.

Samenwerking
De samenwerking met de reisverkopers verloopt goed.  

Suggesties
Wij hebben een nieuwe website voor agenten. Op TAPagents.com 
staat alle relevante informatie en kunnen de procedures van TAP 
gevonden worden.  

Contact
Vera van Rossum & Vincent Horians (Sales Team Nederland):
Tap.ams@aviareps.com (voor sales support) & 
tapgroups.ams@aviareps.com (voor groups), +31 (0)20 520 02 82
 

Vera van Rossum

Vincent Horians
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