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Waar is het warm in maart?
Onder meer in Griekenland, Oman, Cambodja en Sint-Maarten.

Wat is de hoogste berg van de wereld?
De Mount Everest is met een hoogte van 8.848 meter de hoogste 

berg ter wereld.

Hoe hoog is de Mont Blanc?
De Mont Blanc is 4.809 meter hoog en is daarmee de hoogste berg van 

Europa.

Hoe groot is Bali? 
Bali heeft een oppervlakte van 5.780 km². in 3,5 uur rijd je met de 

auto van noord naar zuid gereden en in iets meer dan vier uur 
van west naar oost. 

Hoe groot is Texel?
Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland en heeft een oppervlakte 

van 463,3 km². In 25 minuten rijd je met de auto van noord naar zuid 
gereden en in 15 minuten van west naar oost.

Hoeveel eilanden heeft Griekenland?
Er zijn zo’n zesduizend Griekse eilanden. Het grootste eiland van 

Griekenland is Kreta, gevolgd door Evia en Lesbos. 

Hoeveel vliegtuigen vliegen er tegelijkertijd in de lucht?
Op ieder moment van de dag vliegen er ongeveer 10.000 

vliegtuigen tegelijkertijd in de lucht. 

(Bron: Skysanner)

de Meest gegooglde 
    reisVragen…
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reisWeetjes - WintersPort 

Dank voor alle leuke, spontane en 
positieve reacties die we op ons eerste 
online magazine Reisbizz mochten 
ontvangen! Zoveel enthousiasme 
sterkt ons in de gedachte dat 
reisagenten een blad willen, waarin 
zíj centraal staan. De persoonlijke 
verhalen van de retail spreken onze 
lezers aan. Er is een duidelijke klik 
tussen de retail en Reisbizz.

Die klik is er zeker ook weer in 
dit nummer, namelijk met het 
ondernemerschap. Zo heb ik respect 
voor het avontuur dat Mejasa 
Cerimovic met haar VX Reisburo 
Cerimovic is aangegaan. In de tijd dat 
er meer ZRA’s dan stenen reisbureaus 
zijn, besluit zij een heel nieuw stenen 
reisbureau te openen. En haar 
plannen zijn groots. 

Van een (nieuwe) klik op 
bestemmingsniveau is ook sprake. 

Neem het kleurrijke Suriname, 
dat door TUI met veel tamtam in de 
markt wordt gezet. Reisbizz nam vast 
een voorproefje op de bestemming 
en… de klik was er. Datzelfde geldt 
voor Idaho. Wat een verrassing is dat! 
Geen idee wat deze staat te bieden 
heeft? Klik gewoon op het filmpje op 
pagina 28 en geniet…

Ook op andere pagina’s in dit 
magazine vind je veel extra ‘klik’-
mogelijkheden. Je wordt dan 
doorverwezen naar een speciale 
website, een YouTube-video of naar 
onze eigen website Reisbizz, want de 
klik tussen een online magazine én 
de actuele site moet je ook in stand 
houden. Dat is ook een mooie klik….

Eugenie Engelbracht, hoofdredacteur
eengelbracht@reismedia.nl

KliK…

mailto:eengelbracht@reismedia.nl?subject=
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Mejasa is geen onbekende in de 
reiswereld. De Bosnische kwam 
op 20-jarige leeftijd naar nederland 
en woont en werkt er inmiddels al 
weer bijna dertig jaar. in 2000 
opende VakantieXperts het kantoor 
in Bilthoven. zes jaar later treedt 
Mejasa er in dienst als filiaalmanager 
om in oktober van 2011 de sleutel 

over te nemen en als trotse eige-
naar de zaak voort te zetten. 
november 2016 pakt ze groots uit 
en verhuist naar een a-locatie in 
Bilthoven. 

Presentatiezaal
“ik ben verhuisd omdat ik graag 
een groter pand wilde,” klinkt het 

stellig. Een groter pand 
heeft ze nu. “naast de 
huidige werkplekken, 
heb ik direct het pand 

Mejasa CeriMoViC: 
 Zelfstandig en Veel Vrijheid

In de tijd dat er meer ZRA’s dan stenen reisbureaus zijn, besluit Mejasa 
Cerimovic met haar onderneming VX Reisburo Cerimovic een gloednieuw 
pand te betrekken. Terwijl ze de laatste puntjes op de i zet binnen haar 
nieuwe kantoor, spreekt Reisbizz haar over zelfstandigheid en vrijheid. 
Twee belangrijke zaken voor Cerimovic.

Mejasa Cerimovic: 
“Ik wil niet graag 
‘vastzitten’ aan een 
partij. Ik gun al mijn 
leveranciers wat”.
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gereed laten maken met de oog op 
groei. wanneer vandaag blijkt dat 
ik drie extra werkplekken nodig 
heb, kan morgen alles gereed zijn.” 
Behalve een grote ruimte voor haar 
werknemers liet deze ondernemer 
een backoffice aanleggen en toverde 
ze het oude magazijn van het pand 
om tot presentatiezaal. “Mijn kantoor 
ligt achter een glazen wand, beplakt 
met folie. zo heb ik altijd goed zicht 
op mijn team en de klanten, kan ik 
te hulp schieten indien nodig, maar 
heb ik ook een plek om ongestoord 
de administratie te kunnen voeren of 
zakenrelaties te ontvangen.”

Voor de zaal (capaciteit 75 -100 
gasten), die via het reisbureau te 
betreden is, liggen reeds een aantal 
mooie samenwerkingen op de plank. 
“De jong intra Vakanties maakt 
als eerste gebruik van de ruimte. 
op 31 maart plaatsen zij twaalf 
stands en bieden de klanten een 
middag lang inspiratie ten aanzien 
van alle geboden producten van 
deze reisorganisatie.” Er zijn meer 
touroperators die op korte 
termijn bij VX reisburo 
Cerimovic te vinden zullen 
zijn. “tenzing travel houdt 
een informatieavond over 
japan, Untamed verzorgt 
naar alle waarschijnlijkheid 

een afrika-presentatie,” somt de 
trotse eigenaresse verder op. “Verder 
dragen wij graag ons specialisme als 
cruisekenner uit,” een speciaal cruise-
event wordt dan ook niet uitgesloten. 
“Eerst nog de beamer en het scherm 
plaatsen en mooie stoelen uitzoeken.”

kijkende naar de afmetingen van je 
kantoor, heb jij geen shop-in-shop 
formule overwogen van bijvoorbeeld 
Club Med of tenzing travel? “Mijn 
kantoor is een van de beste boekende 
kantoren van het Club Med-product. 
ik had kunnen kiezen voor een 
dergelijke formule, want er waren 
partijen geïnteresseerd om zich 
middels een dergelijke constructie in 
mijn pand te vestigen.” toch besloot 
ze het niet te doen. “ik wil niet graag 

Maak nu zelf 
een virtuele 
tour door het 
nieuwe kantoor 
van VX Reisburo 
Cerimovic.

rePortage
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‘vastzitten’ aan een partij. ik gun al 
mijn leveranciers wat. Dat geeft me 
de vrijheid het product aan te bieden 
dat het beste bij de wensen van mijn 
klanten past.”

over vrijheid gesproken. Een nieuw 
pand, echter wel als franchiser bij 
VakantieXperts. waarom niet volledig 
zelfstandig? “ja, ik ben franchiser, 
maar bij VX kan ik mijn vrijheid 
behouden en mijn eigen beslissingen 
maken. Mijn kantoor heb ik naar 
eigen inzicht ingericht, ik voer mijn 
eigen marketingstrategie en ik ben 
vrij te doen wat ik wil. D-rt groep is 
de grootste club van reisbureaus in 
nederland. Voor mij biedt dat enkel 
voordelen. ik maak gebruik van de 
capaciteiten die geboden worden, 
zodat ik mijn werk kan doen zoals dat 
bij me past.”

Veel zelfstandigheid dus. Hoe kijk 
je tegen het groeiende aantal van 
zelfstandig reisadviseurs aan? 
“Met zRa’s is het hetzelfde als in 

elk beroep: je hebt goede en je 
hebt minder goede.” Bang voor 
concurrentie van de zelfstandige 
reisadviseurs is ze niet. “integendeel, 
ik heb zelf een zRa verbonden 
aan mijn kantoor.” of dat er in de 
toekomst meer worden, weet ze 
nog niet. “Voor goede mensen sta 
ik open. ik zoek ondernemers die er 
voor willen gaan, geen huisvrouwen 
die af en toe een studiereisje mee 
willen pikken.” tijd is eveneens een 
issue. “Mijn kerntaken liggen bij het 
reisbureau, dat kost veel tijd. ik draai 
zelf mee aan de balie om de klant de 
persoonlijke aandacht te geven die 
hij verdient. wanneer ik meer zRa’s 
in dienst heb, heb ik daar minder 
tijd voor. Die tijd gebruik ik liever 
ter ondersteuning van mijn team op 
kantoor.”

Met nog talloze plannen en ideeën 
in haar hoofd, sluiten we af. “altijd 
droomde ik ervan in de reisbranche te 
werken. Het is mijn passie. Een droom 
die uit is gekomen. ik ben gelukkig.” 
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Half februari 
werden op 
Schiphol 
zanger Marco 
Borsato en 
topfotograaf 

Raymond Rutting warm onthaald op 
de luchthaven door de aruba tourism 
authority (ata). Beiden vertrokken 
naar aruba, het one Happy island, 
waar de zanger een heuse 
fotografiemasterclass van 
Rutting krijgt. Borsato gooide 
eind vorig jaar hoge ogen 
in het fotografieprogramma 
‘Het perfecte plaatje’. in het 

voorjaar worden de mooiste foto’s 
van de zanger aan de bestaande 
tentoonstelling van Rutting 
toegevoegd en krijgt hij hiermee zijn 
eerste expositie.

inmiddels heeft Marco op zijn eigen 
Facebook-pagina al diverse foto’s en 
filmpjes van aruba geplaatst. Check 
deze hier.

in het vorige nummer van Reisbizz kon je met onze winactie kans maken op 
een long haul ticket voor twee personen van airberlin. Uit de vele inzendingen 
is Suzanne Evers-Clappers van tUi at HoME uit Huissen 
als winnaar uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd 
Suzanne en veel plezier in de VS of de Caribbean. 

Deze maand geeft Reisbizz bij de winactie drie exemplaren 
weg van de enige echte Sunny Cars trolley. wil je er een 
winnen? Blader snel naar de winactie achterin deze uitgave.

borsato on tour oP aruba

suzanne Wint 
tiCKets airberlin

Bekijk hier 
hoe Marco 
Borsato werd 
uitgezwaaid op 
Schiphol.

https://www.facebook.com/borsato.marco/?fref=ts
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salestalk: edWin lohMan (riu)

in onze vorige 
uitgave 
nomineerde 
Dimitri 
joannides 
(tUi) voor 
onze rubriek 

‘Salestalk’ Edwin lohman van RiU 
Hotels & Resorts. na drie jaar 
afwezigheid is Edwin weer terug in de 
reiswereld en weer bij RiU. Hij doet 
hier zijn verhaal. 

“na uitstapjes bij SunHotels en 
westCord Hotels ben ik blij dat ik 
weer deel uit mag maken van de RiU-
familie. Het familiaire gevoel dat de 
gasten krijgen op het moment dat 

ze een RiU Hotel binnenlopen, vind 
je bij ons terug in iedere geleding 
van het bedrijf. in die drie jaar is 
er een heleboel gebeurd bij RiU. zo 
zijn er tal van nieuwe bestemmingen 
bijgekomen zoals Sri lanka, Mauritius, 
new york, Berlijn en Dublín. Mede 
door deze uitbreiding bestond 
er behoefte om een Business 
Development Manager aan te 
stellen die de markt en vooral de 
nederlandse reisagenten informeert 
over de diversiteit aan mogelijkheden 
die RiU de gast biedt. Mijn plannen en 
doelstellingen zijn dan ook duidelijk.” 

De hele bijdrage van Edwin lezen? 
klik hier.

Bloopers
Bloopers; wie kent ze niet? Van Toon 
Vogel, werkzaam bij de Visumdienst 
Breda, ontvingen wij deze reactie: “We 
zien wel eens vreemde omschrijvingen 
op visumaanvraagformulieren. Een 
gepensioneerde reiziger vulde in als 
beroep: ‘Retarded’ (‘Achterlijk, red.). En 
bij de vraag “Burgerlijke staat” werd 
ingevuld ‘Burgemeester’.” We kregen 
opvallend veel ‘winterse’ bloopers 

binnen. Eentje delen we graag… Ook 
een blooper meegemaakt? 
Mail naar redactie@reisbizz.nl

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=
http://www.reisbizz.nl/columns/salestalk
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Na een lange intercontinentale vlucht, 
is het eerste wat ik doe, douchen. 
Ik draai de kraan van de douche 
dicht. Op de tast grijp ik richting het 
handdoekenrekje. Niks. Druipnat 
stap ik uit de cabine. Geen handdoek. 
Glibberend op mijn natte voeten 
bereik ik het toiletpot. Geen resultaat, 
ook hier ligt niets gereed. Een spoor 
van voetstappen laat ik niet alleen 
in de badkamer maar ook in het 
gangetje achter. “Wie verzint zo iets?” 
mompel ik in mezelf. “Wie legt er in 
vredesnaam handdoeken op het bed 
gereed?”

Eenmaal de badstoffen lap in handen, 
wacht me een ander type leed. De 
handdoek waar ik zo naarstig naar 

op zoek was, heeft het formaat 
gastendoekje. Daar kan ik amper mijn 
grote teen mee afdrogen. 

Behalve handdoeken, die niet in de 
badkamer klaarliggen, gaat er in deze 
ruimte zelf ook nog wel eens wat mis. 
Zo gruwel ik van een douchegordijn 
dat vies en plakkerig aan je lijft 
kleeft terwijl je jezelf wast! Ben ik van 
mening dat douchen in een badkuip 
toch echt niet mee van deze tijd is. Of 
kan ik me mateloos irriteren aan een 
föhn, waarbij je de aan-knop steeds 
ingeduwd dient te houden met een 
lamme duim als gevolg. Drama ten 
top is een douche waarbij slechts 
een pisstraaltje uit de douchekop 
druppelt. Ik word er niet vrolijk van.

ColuMn reisleed

Eva Hopstaken is 
reisschrijver en doet 
iedere maand verslag 
van opmerkelijke 
zaken die zij op haar 
reizen tegenkomt. 
Volg Eva via Twitter 
op @evahopstaken. 
Reageren? Mail naar 
ehopstaken@
reismedia.nl

het reisleed dat 
hotelbadKaMer heet

http://twitter.com/EvaHopstaken
mailto:ehopstaken@reismedia.nl?subject=
mailto:ehopstaken@reismedia.nl?subject=
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Sunair heeft voor de maand maart 
weer twee ‘steden van de maand’ 
geselecteerd. Ditmaal gaat het om 
Reykjavik en new york. Bij boekingen 
naar beide steden profiteren je 
klanten van leuke extra’s. Reizigers 
naar Reykjavik genieten van de gratis 
Flybus t.w.v. € 38. Het gaat hierbij om 

het vervoer 
per shuttle 
bus vanaf de 
luchthaven 
naar het 
hotel 
(retour). 

new york-boekers 
krijgen drie gratis extra’s: een Central 
park Fietstour ter waarde van € 39, 
een ticket voor de top of the Rock 
observation Deck ter waarde van € 24 
en een time to Momo Stadsgids ter 
waarde van € 16,95. Meer info vind je 
in SjoRS.

sunair’s steden Maand Maart!

Reisbizz wil in contact komen met 
reisagenten die onderdeel uit willen 
maken van het nieuwe Reisbizz-
panel, dat we gaan opzetten. 
Hoe vaak moeten reisagenten op 
studiereis, hoe tevreden ben jij over 
de reserveringssystemen waar jij mee 
werkt en hoe vaak moeten salesreps 
bij jou op bezoek komen? Heb jij 
behoefte aan actuele marktcijfers en 
wat wil je daar vervolgens mee doen? 
we horen graag jouw mening! praat 

en oordeel mee, 
zodat we een goed 
beeld krijgen hoe jij over 
bepaalde zaken denkt. Meld je aan via 
redactie@reisbizz.nl o.v.v Reisbizz-
panel. zodra we ons eerste onderzoek 
gaan beginnen, stuurt de redactie 
je per e-mail een enquêteformulier 
toe dat je anoniem mag invullen. De 
resultaten van elk onderzoek worden 
uiteindelijk gepubliceerd in ons 
magazine.

JouW mening telt!
doe

Mee

mailto:redactie@reizbizz.nl?subject=Reisbizzpanel
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“Acht jaar lang verlangde ik, leefde ik 
toe naar een reis naar Zuid-Afrika en 
Namibië, afgelopen november was het 
zo ver,” begint Danique haar verhaal. 
Een reis die enkel hoogtepunten 
kende. Een trip naar het ‘echte Afrika’. 
“In Zuid-Afrika woont familie van mijn 
partner, hen een keer bezoeken wilden 
we al heel lang. We combineerden 
het bezoek met een reis per 4x4 door 
Namibië.”

Enthousiast vertelt ze over de 
hoogtepunten van haar avontuur. 
“Waterberg Plateau National Park, 
zo’n heerlijke plek, met 360 graden 
uitzicht op de schitterende natuur.” 

Over haar avondsafari in Nationaal 
park Etosha waar een luipaard 
koninklijk voor haar camera poseert. 
“De contrasten tussen de rode duinen 
in de Sossusvlei, ingeklemd tussen de 
bergen en de zee. Fenomenaal!” En 
over het verlaten gevoel van eenzaam 
door het Tiras gebergte rijden.

Is er dan niets meer te wensen over? 
“Natuurlijk wel.” Een expeditie cruise 
naar Alaska, een reis naar Japan of 
Iran zelf ervaren, dat lijkt Danique wel 
wat. “Wel even sparen.”

Wil jij ook je Bucketlist delen? 
Mail ons op redactie@reisbizz.nl 

de buCKetlist 
Van danique geurts…

on My buCKlist

In de rubriek ‘Mijn bucketlist’ deelt een reisagent zijn of haar bestemmingen 
die op de zogeheten bucketlist staan, of juist plekken die reeds afgevinkt 
zijn. Dit keer vertelt Danique Geurts, reisspecialist bij Kupers Reisinfo 
Heerlen, over de landen die zij nog graag eens wil bereizen en over de 
bestemming die ruim acht jaar op haar bucketlist prijkte.  

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=
mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=Bucketlist


14  |  REISBIZZ  Webmagazine

eVent

SkyTeam organiseert op 28 mei 
een Beachvolleybal toernooi 
‘In The Beach’ in Aalsmeer. Een 
gezellig toernooi waarbij jij met je 
collega’s als team tegen andere 
teams uit de reisbranche speelt 
en zo op een sportieve manier 
een leuke middag én avond 
beleeft! Je kunt je nog steeds 
aanmelden.

doe Mee Met het sKyteaM 
  beaChVolleybal toernooi!

je staat met vier mensen in het veld. 
Eventueel kun je dit aanvullen met 
twee reservespelers. Een belangrijke 
nieuwe regel is dat er te allen tijde 

een dame in het veld moet staan. ook 
voor eventuele niet-volleyballers of 
supporters is er een leuk alternatief 
programma.

je kunt meedoen 
met een cocktail 
shake workshop 
om zo alvast in de 
zomerstemming te 
komen. Daarnaast 
bieden we dit jaar 
ook weer het leuke 
kidsprogram aan! 
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Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur   ontvangst met broodtaarten.
13.00 uur  – 14.00 uur   Volleybal clinic.
13.30 uur  – 16.30 uur    kids program bij lol aalsmeer.
14.00 uur  – 17.00 uur   Beachvolleybal toernooi.
17.00 uur  – 18.00 uur   Snacks, drinks & prijsuitreiking.
18.00 uur  – 20.00 uur   Cocktail shake workshop, BBq + giga ijsdessert.

Het SkyTeam Beachvolleybal toernooi is exclusief powered by:

R E I S B I Z Z

Ga naar de app voor meer info! 
Schrijf je snel in  -  tot 28 mei 
tijdens ‘In The Beach’!

https://58a6089b6083e.momice.events/267128
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Vanaf 19.00 uur druppelden 45 
reisagenten binnen en werden zij 
verwelkomd met een borrel en een 
bitterbal. Het was een informele 
avond met verschillende quizvragen, 
muziekrondes en kennisvragen 
over Sunair en Sunny Cars. De 
nadruk lag op een gezellige avond, 
maar natuurlijk kon een algemeen 
verhaaltje vanuit Sunair en 
Sunny Cars niet ontbreken. naast 
stedenvakanties vroeg Sunair extra 
aandacht voor de kanaaleilanden. 
Vooral de klant die graag wandelt, 

fietst en van goed eten en drinken 
houdt is geschikt voor deze 
bestemming. Sunny Cars gaf aan dat 
ze het erg druk hebben en dat dit 
resulteert in een stijging in boekingen 
en omzet. ook wil kelvin Bor de 
reisagenten erop attenderen dat 
vroeg boeken loont.

Pub quiZ in beeld….

Deze maand vonden er twee afleveringen plaats van de pubquiz voor 
reisagenten, georganiseerd door Sunair en Sunny Cars. Reisbizz maakte de 
balans op van de pubavond op 13 februari in Drachten, waar reisagenten uit 
Friesland, Drenthe en Groningen waren.
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inschriJven Maar!

De inschrijving voor het leukste 
weekend van het jaar is geopend. 
Van 7 t/m 10 april organiseren tUi 
nederland, landal greenparks en 
Europeesche Verzekeringen 2017 
het “Van Hunebed tot pretparkpret” 
reisagentenweekend. je bezoekt niet 
alleen de provincie Drenthe maar ook 
attractiepark Slagharen. je mag samen 
met je familie of vrienden deelnemen 
aan dit weekend en betaalt alleen de 

bungalow. 
Het 
bezoek 
aan 
attractiepark Slagharen is gratis. 
inschrijven kan tot woensdag 8 
maart a.s en geldt alleen voor 
wederverkopers van de producten 
van tUi nederland, landal greenparks 
en Europeesche Verzekeringen. Meer 
weten? klik hier.

Monique Wint roze trolley!
op Valentijnsdag kon je met Reisbizz kans maken 
op een deze kekke, roze trolley. De redactie werd 
overdonderd met leuke mails en argumenten waarom 
juist jij deze trolley moest winnen. Monique Vokkert, 
persoonlijk reisadviseur bij the travel Club uit nijverdal, is als 
winnaar uit de bus gekomen. zij stuurde ons het volgende (Valentijns)gedicht:

Ik dacht eerst, weer een trolley, wat moet ik daar nu mee?
Toen ik wat beter keek, dacht ik; Jij gaat met mij mee!
Zo hip, zo trendy, Zo gaaf en bijzonder
Met ook nog eens te gek gave wieltjes eronder
Je ziet al, dichten is niet echt mijn ding, ‘t is een vak apart
Nee, de reiswereld, daar ligt mijn hart!

gefeliciteerd Monique; de trolley komt snel jouw kant op! Hou onze site in 
de gaten, want we hebben nog veel meer leuke winacties voor jullie op de 
planning staan…

http://www.reisbizz.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/reisagentenweekend-7-10-april-inschrijven-maar
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de dag Van…

Mariela begon haar carrière op 1 
december 2006 bij Vliegtickets.
nl. Door een fusie in 2013 met wtC.
nl ontstond het huidige otravo. Het 
hoofdkantoor van de organisatie 
bevindt zich in de penthouses van 
de Sugar City torens in amsterdam-
Halfweg. 

“in mijn rol als industry Relation 
Manager ben ik dagelijks bezig met 

omzetcijfers, contracten en adviezen. 
Bovendien is het belangrijk het 
nieuws nauwgezet bij te houden, 
zowel in- als extern. alles wat er in de 
wereld gebeurt, kan invloed hebben 
op de luchtvaartmaatschappijen 
waarmee we samenwerken. 
Daarnaast houd ik contact met 
andere afdelingen en heb ik frequent 
overleg met de overige managers. 
Frequent overleg met de contracted 

airlines, contracten 
met meer dan dertig(!) 
luchtvaartmaat-
schappijen voor de 
nederlandse, Belgische 
en Scandinavische 
markt en een stuk 
relatiemanagement 
behoren eveneens tot 
mijn dagelijkse taken.”

Een financiële partner 
neemt in april 2016 

de dag Van…. 
Mariela Prosee-WeVer

Mariela Prosee-Wever is Industry Relation Manager bij Otravo (Online Travel 
Organisation). De organisatie is marktleider op het gebied van (online) 
verkoop van vliegreizen in de Benelux en Scandinavië. Mariela toont 
Reisbizz een heel speciale onderdeel van haar werkdag.
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otravo over zodat de organisatie 
versnelde doorgroeimogelijkheden 
heeft in Europa. De vertrekkende 
directie laat het personeel niet 
met lege handen achter. op de 2e 
verdieping van het gebouw schenken 
zij een moderne, van alle gemakken 
voorzien, sportschool.

“Het is heerlijk je hoofd 
leeg te maken, tijdens 
een uurtje sporten.” De 
sportschool, die sinds 
oktober 2016 geopend 
is, is onbeperkt en 
gratis toegankelijk voor 
alle personeelsleden. 
“je kunt er klassikaal 
een les yoga of 
pilates volgen of zelf 
aan de slag gaan 
met de aanwezige 
fitnesstoestellen,’ legt 
prosee-wever uit. 
“onze bedrijfscultuur 
speelt in op de 
gezondheid van de werknemer. 
onbeperkt fruit is daar ook een 
onderdeel van.

als ik rond 07.45 uur aankom op 
kantoor, ga ik alvorens achter de 
computer te zitten, eerst even op 
de crosstrainer, hardloopband of 
neem deel aan een lesje kickboksen. 

wanneer de werkdag om 09.00 uur 
begint zit ik vol energie, met natte 
haren, op mijn werkplek.”

De ene keer sport ze aan het begin 
van de dag, de 
andere keer sluit 
ze haar werkdag 
er mee af. “Soms 
ook tussen twee 
afspraken door. Dan 
begin ik op tijd en 
duik ik halverwege 
de dag even een 
uur de sportschool 
in. of ik spreek met 
bijvoorbeeld de 
campagnemanager 
af om samen te 
brainstormen. 
in plaats van dat 

aan een bureau te doen, stappen 
we samen op de loopband om 
onze ideeën uit te wisselen.” ook 
airlines nodigt Mariela graag uit 
een sportieve meeting met haar te 
houden bij otravo 2.0. “Steeds meer 
maatschappijen staan daar voor 
open. Dat is een leuke tendens.”

Mag Reisbizz een dagje met 
jou meelopen? Mail ons op 
redactie@reisbizz.nl.

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=
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rePortage

Suriname staat synoniem aan 
avontuur, lekker eten, een smeltkroes 
van culturen, een gastvrije en 
kleurrijke bevolking en is een 
bestemming die na twee dagen al 
ons hart heeft gestolen. Suriname is 
hét paradepaardje van tUi, die deze 
zomer begint met vluchten naar en 
van Suriname. tijd voor een nadere 
kennismaking met dit kleurrijke 
stukje op aarde, dat overigens al 
verrassend veel nederlandse fans 
heeft, mede dankzij hun Surinaamse 
‘roots’.

tUi zoekt bij de nieuwe Suriname-
operatie nadrukkelijk de 

samenwerking met Surinam 
airways op. tUi start met één 
vlucht per week op maandag 
met een eigen Boeing 787-8 
Dreamliner met ruim 300 
stoelen. Daarnaast kunnen 
tUi-klanten op woensdag en 
zaterdag met Surinam airways 
in een airbus a340 naar 

paramaribo vliegen.  

Beleven
Suriname: wat heeft het te bieden? 
Best veel! klanten die zin hebben 
in avontuur, geïnteresseerd zijn in 
andere culturen en dol zijn op lekker 
eten komen hier niets tekort. Bezoek 

KleurrijK surinaMe

Suriname: het wordt wel omschreven als ‘het best bewaarde stukje Afrika’. 
Niet geheel onterecht, zo ontdekte Reisbizz tijdens een exclusieve trip met 
TUI naar Paramaribo, waarbij het officiële contract tussen TUI Nederland en 
Surinam Airways werd ondertekend. 
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het indrukwekkende paramaribo en 
de historierijke plantages of ontdek 
het mysterieuze amazonegebied. 
Suriname móet je beleven, dus 
adviseer je klant vooral iets te gaan 
dóen. De meeste actie vindt overigens 
plaats in de uitgestrekte jungle…

Middle of nowhere
Die jungle is een paradijs op 
zich, die je ‘gewoon’(!) met een 
uitgeholde boomstam ontdekt. 
Met dit vervoermiddel trotseert je 
klant de Surinamerivier om aan te 
meren bij kleine en authentieke 
oerwouddorpjes en rivierlodges. 
nog dieper in de jungle ligt het 
dorp palumeu. Hier leven de 
oorspronkelijke bewoners van 
Suriname. Het vliegtuig is de 
enige manier om er te komen; 

de landingsbaan bestaat uit een 
stuk gras in het bos. kan het 
avontuurlijker?! 

Maak je niet druk…
ook al heb je in Suriname een 
actieve vakantie, de sfeer is heerlijk 
relaxed. De eerste term die je bij 
aankomst hoort, is waarschijnlijk no 
spang. oftewel: maak je niet druk. 
alles gaat hier op het gemak en de 
mensen zijn erg ontspannen. Van de 
Hindoestanen, Creolen en Marrons 

rePortage

Arjan Kers (CEO TUI Nederland): “We gaan Suriname actief aanbieden met een eigen 
vlucht en een mooi reisaanbod. Hier heb ik een behoorlijke ‘WoW’-beleving gehad. 
Wat een mooie bestemming!”. 
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tot de javanen en Chinezen. Samen 
vormen zij het grootste deel van de 
bevolking. 

Direct ten oosten van paramaribo 
liggen de oude plantages in het 
district Commewijne. Een fietstochtje 

door de landerijen is een absolute 
aanrader. Bekende nederlandse 
plaatsnamen passeren de revue 
waardoor van (nieuw) amsterdam 
naar Domburg fietsen ineens een 
tropische ervaring wordt.

Beste reistijd
De beste reistijd voor Suriname 
is in de droge seizoenen, van 
februari tot en met half april én 

van half augustus tot half november. 
na ongeveer negen uur vliegen 
kun je genieten van een heerlijk 
tropisch klimaat. En voor hen die 
Suriname willen combineren met een 
strandvakantie op de antillen, zijn er 
bij tUi ook nog genoeg opties.

Suriname op het witte doek…
Suriname wordt ook ‘hot’ in de bioscoop. 
Vanaf 2 maart is de film ‘tuintje in mijn hart’ te 
bewonderen op het witte doek. in de ‘feelgood-
movie’ worden prachtige beelden vertoond van 
Suriname.  Bekijk hier de trailer van ‘tuintje in 
mijn hart’.

En voor wie echt in de sfeer wil komen: 
luister hier naar de gelijknamige hit van 
Damaru en jan Smit.
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d-reizen scoort met ‘loVebus’

Het speciale Valentijnsweekend 
dat D-reizen deze maand 
organiseerde, mag een succes 
worden genoemd. twintig 
gelukkige koppels, die bij D-reizen 
een 3-daagse trip met de lovebus 
naar parijs hadden gewonnen, 
werden op Valentijnsdag 
voor vertrek verrast met een 
persoonlijke Valentijnsrap van 
zanger lange Frans. De zanger 
schreef de rap speciaal voor alle 
prijswinnaars en bracht deze live ten 
gehore terwijl de koppels genoten van 
een heerlijk Frans ontbijt. aansluitend 

reden zij met de luxe lovebus van de 
jong intra Vakanties naar parijs voor 
een 3-daagse trip in de stad van de 
liefde…

CoMing uP: nieuW malta-aanbod 

Volgende week valt hij op de mat; de nieuwe Malta-brochure 
van de jong intra Vakanties en wij geven vast een preview. 
Malta in combinatie met gozo en na vijf jaar weer terug 
bij de jong intra. Het aanbod varieert van comfortabele 
appartementen en 3- tot 5-sterren hotels tot authentieke 
farmhouses. Er wordt gevlogen met transavia of air Malta. 
in het voorjaar komt er voor reisagenten een studiereis 

naar Malta. zodra 
de details van de 
studiereis bekend 
zijn, lees je dit op onze site. Bij 
dit filmpje kun je vast even wegdromen op 
Malta…
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Met besneeuwde toppen en hoge 
zandduinen is er een hoop wildernis 
te ontdekken in de regio. avonturiers 
vinden in idaho de diepste kloof 
van de VS, een waterval die hoger is 
dan de niagara Falls en de meeste 
bruikbare waterbronnen van het 
land. idaho is een van de minder 
bekende bestemmingen van de VS. 
Echter, het is een bestemming met 
veel potentie om meer internationale 
vakantiegangers aan te trekken. 

Zomer
in de zomer is het er aangenaam 
warm en een ideale bestemming 
voor natuurliefhebbers en 
avonturiers die buiten de 
gebaande paden willen treden. 
Raften op de Snake River, 
kamperen in het Sawtooth 
national Forest of wandelen 
door het maanlandschap 
van het Craters of the 
Moon national Monument 

& preserve behoren tot de 
mogelijkheden in idaho. 

idaho: een Verrassende 
besteMMing in de Vs

Idaho is een staat in het noordwesten van de Verenigde Staten (VS). 
Genesteld tussen de westkust en de diepe Rocky Mountains heeft Idaho een 
van de meest gevarieerde landschappen van dit land. 
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Winter
in de winter valt er sneeuw 
en kunnen er diverse 
vormen van wintersport 
worden beoefend. Via de 
omliggende staten (en 
vanuit Canada) is idaho 
goed bereikbaar, zowel 
met het vliegtuig als met 
de huurauto of -camper. De staat is 
dan ook eenvoudig te combineren 
met een bezoek aan een van die 
omliggende staten. 

Bergachtig
idaho is een bergachtige regio dat 
volledig is omringd door staten. 

Buren van idaho zijn de 
staten washington, oregon, nevada, 
Utah, wyoming, Montana en de 
Canadese provincie British Columbia. 
toch heeft de stad lewiston de verst 
binnenlands gelegen zeehaven aan de 
grote oceaan in de VS. Dat komt door 
het netwerk aan dammen en sluizen 

Wist je dat…
…  idaho bijna 1,7 miljoen inwoners telt en de 14e meest uitgestrekte, 39e meest 

bevolkte en 7e minst dichtbevolkte staat van de 50 in de VS is? 
…  Boise de hoofdstad van idaho is en de inwoners worden “idahoans” 

genoemd?  
…  er tussen idaho en nederland 8 of 9 uur tijdsverschil is? 
…  idaho bedekt is met twee tijdzones, gezien de staat loopt van Canada tot de 

staat nevada?
…  rivieren, bergen en boerenland de boventoon voeren in het landschap? De 

staat heeft bijna 5.000 km aan rivieren, meer dan elke andere staat in de VS. 
…  idaho ook wel de “gem State” wordt genoemd gezien de staat 72 types 

edelstenen en semikostbare edelstenen produceert? 
…  idaho een landklimaat heeft? Er zijn hete zomers, koude winters en er valt 

weinig neerslag.
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in de Columbia River en de Snake 
River.

Zeven regio’s
De belangrijkste kenmerken van de 
zeven regio’s van idaho zetten we hier 
op een rij.
*  noord idaho: gletsjermeer, golf, ski, 

hike, mtb, wildlife en de Hiawatha 
trail.

*  noord-Centraal idaho: cultuur & 
historie. kloven, canyons, raften en 
staatsparken.

*  Centraal idaho: Hemingway, 

cowboys, Craters of the Moon, 
Borah peak: 3.860 meter en skiën.

*  oost idaho: vulkanisme, geisers en 
wildlife: beren, bizons en elanden 
en natuur.

*  zuid-oost idaho: hot springs en 
indianen.

*  zuid-Centraal idaho: natuur en  
historie, landschappen, watervallen, 
klimmen, mtb, paardrijden en 
geologisch.

*  zuid-west idaho: Boise, de 
hoofdstad, wijngaarden en 
wijnkelders en duinen.

Bekijk hier 
het filmpje en 
ontdek wat 
Idaho zoal te 
bieden heeft!
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De afgelopen week ging er van alles 
kapot. Bal door het raam, uitgevallen 
elektriciteit, de waterpomp hield er 
mee op, ga zo maar door. Vroeger 
wierp ik een enigszins hulpeloze blik 
op die ene schroevendraaier of die 
hele oude boor met het boortje van 
8mm uit de erfenis van mijn opa en 
probeerde vervolgens de boel weer te 
repareren.

Het eind van het liedje was toch dat 
mijn vrouw elke keer ging “slijmen” 
met de buurman die het euvel, veel te 
snel naar mijn zin, weer repareerde. 
De standaard opmerking van mijn 
vrouw in dit soort gevallen: “het geeft 
toch niks, jij kan weer andere dingen” 
leidde ook niet tot een beter humeur. 
Sinds enige tijd heb ik dé oplossing 
gevonden. Ik bel de vakman. Vaklui 
in actie; Ik kan er ademloos en met 

grenzeloze bewondering naar kijken.

Datzelfde gevoel had ik laatst ook bij 
het reisbureau. Daar werd mij deze 
zomer zelfs een bestemming ontraden. 
“Daar stuur ik je gewoon niet naar 
toe ook al zou je willen!” Ik koos voor 
het alternatief. Die vakantie kon ik 
het niet nalaten om toch even te 
gaan kijken. Wat was ik blij met het 
alternatief. Mij hoor je even niet over 
toegevoegde waarde!

Iedereen kan een reis samenstellen. 
Een vakantie online bij elkaar 
“klikken” is ook niet zo moeilijk. Maar 
voor maatwerk, een memorabele 
vakantie-ervaring, die ene “once in a 
life time experience” heb je gewoon 
expertise nodig. Oftewel vaklui. Daar 
heb je reisprofessionals voor nodig. 
Dat betaalt zich altijd uit.

Frank Oostdam, voorzitter 
van de ANVR, gaat in deze 
column in op de voordelen 
van het inschakelen van 
vakmensen. Reageren op 
zijn column? Mail naar 
foostdam@reismedia.nl

VaKlui

ColuMn 

mailto:foostdam@reismedia.nl?subject=


je CarriÈre in de reisWereld 
begint bij reisjobs.nl

Personal touch travel: trainee 
zelfstandig reisadviseur

vcK travel: trainee zelfstandig 
reisadviseur

buro scanbrit: 
Product Manager (m/v)

alle vacatures
www.reisjobs.nl

http://reisjobs.nl/vacature/trainee-zelfstandig-reisadviseur?_ga=1.22872251.1266089614.1488199450
http://reisjobs.nl/vacature/ervaren-business-travel-consultant
http://reisjobs.nl/vacature/product-manager-mv
http://www.reisjobs.nl/
http://reisjobs.nl/
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op vier wielen 
de wereld rond? 
Dat kan met de 

enige echte Sunny 
Cars trolley. wij 
geven drie trolleys 
weg. wil je er een 

winnen? Beantwoord dan de volgende 
vragen.

Wat is het verschil tussen het 
Premium-pakket en Express Service?
a. geen verschil.
b.  Bij het premium pakket krijgt de 

klant als extra een jonge huurauto 
mee (minder dan 1 jaar of 25.000 
km).

c.  Bij de Express Service kan de auto 
nog sneller worden opgehaald dan 
bij het premium pakket.

d.  Het premium pakket is alleen voor 
trouwe klanten beschikbaar.

Welke van onderstaande wijzigingen 
kun je zelf in het reserveringssysteem 
doen?
a. De huurdata en tijden.
b. De naam van de hoofdbestuurder.
c. De gewenste autocategorie.
d. Extra accessoires toevoegen.
e. a, B, C en D.

In welke landen is het Geen 
waarborgpakket al beschikbaar?
a.  Spanje, portugal, griekenland, 

kroatië, Curaçao.
b. België, USa en Spanje.
c.  nu nog nergens, maar vanaf de 

zomer in Spanje en portugal.
d. in alle meer dan 120 landen.

Mail je antwoorden, o.v.v. van je 
contactgegevens vóór 31 maart a.s. 
naar redactie@reisbizz.nl. De winnaar 
krijgt automatisch bericht.

reisbiZZ quiZZ

Iedere maand heeft Reisbizz een winactie, waarmee je kans 
maakt op mooie prijzen. Deze maand maak je kans op de 
enige echte Sunny Cars trolley. Waar wacht je nog op?!

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=
mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=Winactie%20Sunny%20Cars



