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reisweetjes

1. Spetteren bij Myvatn
In het noordelijk gelegen plaatsje Myvatn krijg je een authentieke 

ervaring voorgeschoteld als je in een blauw, heerlijk warm 
IJslands bad stapt zonder massa’s mensen en hoge kosten.

 2. Kamperen bij de Skogafoss
Zet je tent op bij de voet van de berg en geniet van het uitzicht 

zolang het licht het toelaat.

 3. Geisers in Geysir
De originele geiser spuit niet meer omdat er door bezoekers te vaak stenen 

in zijn gegooid. Maar in dezelfde omgeving zijn tal van andere geisers 
actief. Om de zes minuten schiet een van de geisers zo’n tien meter de 

lucht in.

 4. Duik bij de Continental Plate 
duiken in IJsland? Het kan bij de Silfra kloof. dit zou de enige 

plek op aarde zijn waar je tussen twee continentale platen kunt 
duiken. Tel daar het helderste water met een zicht van meer dan 

100 meter bij op en je duikt op een wereldplek.

 5. Het magische Noorderlicht
Omdat het weer waar dan ook in IJsland ineens kan omslaan, is het nooit 

zeker of je sterren, en laat staan het Noorderlicht gaat zien. Maar met 
heldere nachten is er geen betere plek om de Aurora te zien dan hier.

(Bron: Skysanner)

IJsland in 
beeld…

top-5 voor ijslanD…
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reisweetjes - wintersport 

Soms heb je als redacteur interviews 
met mensen waar je na enkele dagen 
nog met veel plezier aan terug denkt. 

Toevalligerwijs waren het dit keer 
allemaal interviews met ZRA’s. Van 
drie verschillende organisaties 
wel te verstaan, maar dat maakt 
niet uit. Iedere organisatie heeft 
zijn eigen werkwijze, zijn eigen 
commissiestructuur en de ZRA in 
kwestie maakt, zo kwam duidelijk 
naar voren, voor zichzelf de keuze 
voor een bepaalde organisatie waarbij 
zij/hij zich goed en thuis voelt. 

Wat mij opviel was de passie van deze 
ZRA’s die ik bij vrijwel elk woord dat 
ik hoorde, voelde. Dan doel ik op de 
passie voor reizen, voor de klant én 
om van elke reisaanvraag iets moois 
te maken. Of zoals een ZRA zei: “Het 
is alsof je iedere keer een feestje 
voor jezelf organiseert.” Een mooie 

uitspraak waarin volgens mij 
heel veel agenten zich herkennen. 

Nog een opvallende uitspraak, die 
ik vooral stoer vond. ‘Ik ga écht 
niet voor acht procent werken”. Een 
scherp statement, waarbij de ZRA een 
duidelijke route voor zichzelf heeft 
uitgestippeld. Stoer is het ook om 
de klant gewoon te zeggen waar het 
op staat. Niet schermen met de alom 
bekende opmerking “Ik ben écht niet 
duurder dan een gewoon reisbureau 
hoor’’, maar gewoon stellen: “Ik regel 
die reis voor u tot in de puntjes en 
daar betaalt u mij een fee voor”. Punt. 
Duidelijkheid alom. Aan de klant de 
uiteindelijke keuze. Ik hou wel van die 
directe benadering...

Eugenie Engelbracht, hoofdredacteur
eengelbracht@reismedia.nl

passie

mailto:eengelbracht@reismedia.nl?subject=
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reportage

als we bellen met anja voor het 
interview vraagt ze direct of ze ons 
met vijf minuten mag terugbellen. “Ik 
zit midden in een boeking en die wil 
ik eerst afronden”, is het excuus. Het 
is duidelijk waar haar prioriteit ligt: 
bij de klant. En dat siert haar.
Vijf minuten later doet anja haar 
verhaal. Ze vertelt dat ze koud 
een week aan de slag is als ZRa en 
al vier boekingen heeft gemaakt. 
geen standaard pakketreizen uit 
het aanbod van touroperators, 
maar reizen die ze op maat heeft 
samengesteld. Ze voegt daar snel aan 
toe: “En uiteraard reizen die bij de 
wensen van mijn klanten aansluiten. 
Want dáár ligt juist mijn kracht. mijn 
toegevoegde waarde voor de klant zit 
hem in mijn grote reiskennis en het 
feit dat ik rechtstreeks kan schakelen 

met de dmC’s die ik ken en daardoor 
een reis zelf kan samenstellen. 
geheel op maat.”

Tikkeltje eigenwijs
Ze geeft eerlijk toe dat ze ‘een 
tikkeltje eigenwijs’ is, maar dat dit 
haar beslissing om als ZRa aan de 
slag te gaan alleen maar ten goede 
kwam. “Eind 2015 besloot Zoover te 
stoppen met haar retailactiviteiten 
en toen zat daar mijn taak erop. Eind 
februari 2016 was ik vrij en kon ik 
gaan nadenken wat ik in de toekomst 
zou willen doen. Iedereen in mijn 
omgeving riep dat het ZRa-leven wel 
iets voor mij zou zijn. In december 
ben ik een plan gaan schrijven hoe ik 
daar invulling aan zou kunnen geven 
en ben ik gaan onderzoeken op wat 
voor een soort klanten ik mij wil 

“elKe reis is een feest 
 om te organiseren”

Wie al wat langer in de reisbranche meeloopt, kent haar zeker: Anja Bos. 
Inderdaad, dochter van Ad Bos, die jaren geleden een aantal reisbureaus 
in het midden van het land had. Het reisvirus is haar dus met de paplepel 
ingegoten en heeft haar niet los gelaten. Integendeel, na haar job bij Zoover, 
waar zij drie jaar lang het callcenter leidde, is Anja deze maand begonnen 
als ZRA bij Face2Face Travel. Binnenkort lanceert zij haar eigen label onder 
de naam ‘TruePlacesTravel’ op internet. Hoe is het om weer terug te zijn? 
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richten, wat hun bestedingspatroon is 
en wat de mogelijkheden zijn om hier 
een succes van te maken. Vervolgens 
heb ik naar alle bestaande ZRa-
formules gekeken, met veel ervaren 
ZRa’s van gedachten gewisseld en 
is mijn keuze op Face2Face Travel 
gevallen. Waarom? 
Ik wil perse werken 
met een bedrijf dat 
gespecialiseerd is, 
goede afspraken met 
leveranciers heeft, 
kleinschalig is en waar 
makkelijk en snel wordt 
geschakeld. Bovendien 
biedt Face2Face Travel 
alle aangesloten agenten 
een portal, dat specifiek 
is gericht op de ZRa en 
dat werkt prettig. Voeg 
daaraan toe het verdienmodel binnen 
de organisatie en de verschillende 
specialisaties die de ZRa’s binnen 
Face2Face Travel hebben, waaronder 
bijvoorbeeld een échte noorwegen-
specialist, en de keuze was voor mij 
snel gemaakt.” Belangrijk in haar 
keuze voor de organisatie zijn ook de 
contacten met collega’s. “als ZRa werk 
je veelal alleen en je moet wél onder 
de mensen blijven. Sparren met 
collega’s of hulp kunnen vragen als 
je dat nodig hebt, vind ik niet alleen 
belangrijk maar ook fijn om mijn 

vak goed uit te kunnen oefenen en 
mijn klant goed te kunnen bedienen. 
ook de diverse bijeenkomsten die 
vanuit het hoofdkantoor worden 
georganiseerd voor de eigen ZRa’s 
zal ik veel bezoeken. dat lijkt me erg 
waardevol.”

Personal shopper
over het leggen van contacten met 
(toekomstige) klanten is anja vrij 
stellig. “dat gaat me makkelijk af. 
Ik loop al vijf tot zes jaar rond hier 
op de school in doorn, dus ken 
alle moeders. Ik heb mezelf hier 
al geïntroduceerd als ‘de personal 
shopper van reizen’. mensen 
weten dus waarvoor ze bij mij 
kunnen aankloppen en dat nieuws 
verspreidt zich snel. Ik doe ook niet 
geheimzinnig over hoe ik te werk 
ga. Ik scherm bewust niet met de 

reportage
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reportage

bekende slogan “Ik ben echt niet 
duurder dan een reisbureau!’. dat 
vind ik onzin. mensen kiezen voor 
mij omdat ze weten dat ik kennis 
van zaken heb, ze graag willen dat ik 
dingen voor hen uitzoek en zijn ook 
bereid daarvoor een bepaald bedrag 
te betalen. laatst nog belde een 
klant die een rondreis wilde maken 
door Scandinavië. Hij zei; als ik dat 
zelf moet gaan uitzoeken ben ik tien 
avonden lang bezig. Ik zei toen: daar 
reken ik een consultfee voor en dan 
heb jij tien avonden vrij. aan jou de 
keuze of je dat waard is. uiteindelijk 
heb ik voor hem de hele rondreis 
samengesteld.”

Losse segmenten
Vooral het zelf samenstellen van 
een reis is iets waar anja graag haar 
tanden inzet, zo blijkt. anja: “laatst 
heb ik een bestaande azoren-reis 
die ik bij een touroperator 
tegenkwam helemaal ‘los 
getrokken’ en er een eigen reis 
van gemaakt. Het ging om een 
reis met tien losse segmenten. 

Ik heb de klant een lijndienst met 
stop-over in lissabon aangeboden, 
waardoor de reis veel voordeliger 
werd (in plaats van een rechtstreekse 
charter op de azoren) maar 
bovendien ook interessanter want 
lissabon-azoren is een superleuke 
combinatie. dus uiteindelijk kreeg de 
klant bij mij meer waar voor zijn geld. 
Hetzelfde verhaal was bij een Cuba-
rondreis. deze reis heb ik voor 80 
procent zelf samengesteld; de overige 
20 procent van de reis heb ik aan de 
hand van tips die ik van Riksja Travel 
ontving bedacht en verder uitgewerkt. 
Ik vind het hartstikke leuk om zo’n 
reis van a tot Z samen te stellen. 
Het lijkt iedere keer of je een feestje 
voor jezelf organiseert. dat je met 
dit feestje tegelijkertijd je klanten 
‘ontzorgt’ en verrast, want dat is het 
gewoon, is alleen maar mooi om te 
zien!”, besluit anja.

Anja Bos: “Mijn toegevoegde waarde voor de klant zit hem in mijn grote reiskennis en het feit dat ik rechtstreeks kan schakelen met de DMC’s”. 
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reisbizz Kort

In onze vorige 
uitgave nomineerde Edwin lohman 
(RIu Hotels) voor de rubriek ‘Salestalk’ 
Hans van Wamel van Jamaica Tourist 
Board. Hij doet hier zijn verhaal. 

“Yah mon, Edwin bedankt om het 
stokje aan mij over te dragen. Wij 
kennen elkaar al uit de tijd van 
martinair en je eerste periode bij RIu 
Hotels, maar helaas nooit samen op 
pad geweest. gaan wij eindelijk die 
afspraak maken voor Jamaica?

Van reizen en het reisvak word ik 
blij en dat staat voor mij gelijk aan 
het zaken doen met en 
openstaan voor andere 
culturen, gewoontes en 
verschillende levenswijze… 
en daar vooral respectvol 
mee om gaan. Van jongs af 
aan al meegekregen. mijn 

roots liggen in Zuid-amerika en na 
twaalf jaren Venezuela en Ecuador 
werd het tijd voor nederland.

na vele werkzaamheden bij m2000, 
het opstarten van Indigo Tours en in 
het management van Vrij uit, heb ik 
het genoegen om al zeventien jaar 
de bestemming Jamaica te mogen 
vertegenwoordigen.
Eerlijk is eerlijk… wat wist ik in het 
begin van deze bijzondere Caribische 
bestemming? Reggae, Bob marley, 
10CC en dreadlock holiday, exotische 
stranden en ook ik had ooit dat 
onderbuikgevoel…… “Kan ik veilig het 
hotel uit?”.  Ja natuurlijk kan dat en 
dat was dus mijn leermomentje en 
missie om dat te vertellen…

de hele bijdrage van Hans lezen? 
Klik hier.

SaleStalk: HanS van Wamel 
(jamaica tourist boarD)

Even de 
reggaesfeer 
proeven…

http://www.reisbizz.nl/columns/salestalk


mailto:germania@intergsa.com?subject=
http://www.flygermania.com/
http://www.flygermania.com/
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“Weet ik veel,” mompel ik in mezelf. 
“Wat zijn dat nou voor vragen?” 
Gevolgd door; “Waarom zijn die 
hokjes zo klein?” Met frisse tegenzin 
worstel ik mezelf door een lange lijst 
met vragen heen. Als je nu denkt 
dat elk visumaanvraagformulier 
dezelfde vragen in dezelfde 
volgorde stelt. Mis! Dan zou het 
waarschijnlijk te gemakkelijk worden. 
Ik krijg het gevoel of ik een soort 
toelatingsexamen af moet leggen. 
Wanneer ik een vraag verkeerd of 
- naar de zin van de dienstdoende 
beambte - onvolledig invul, ben ik de 
pineut. Geen visum. Geen reis. 

Alles goed, volledig, naar eer en 
geweten ingevuld? Met de juiste kleur 
inkt - ook daar zijn protocollen voor - 
op het correcte papier geprint en 
zijn de marges rondom het formulier 
eveneens in perfecte staat? Klaar.

Toch niet. Iets met uitnodigingen, 
kopieën van vliegtickets en/of 
hotelreserveringen. Wacht! Is mijn 
paspoort nog wel lang genoeg 
geldig? Hoe zat het ook al weer? Drie 
maanden of was het nou zes? En geldt 
dat vanaf de dag van vertrek of na 
terugkeer in Nederland? 

Wanneer ik alle benodigde info 
compleet heb en dito paperassen, 
kan me niets meer gebeuren. Mij laten 
ze zo binnen. Dat visum heb ik al 
- spreekwoordelijk - in mijn zak zitten. 

Ik trek mijn ‘ ik ben een brave reiziger’- 
gezicht en overhandig het bundeltje 
aan een norse dame achter het loket. 
Zonder mij en mijn papierhandel een 
blik waardig te gunnen klinkt haar 
stem, zonder van het beeldscherm 
op te kijken: “Het moet een vierkante 
pasfoto zijn, geen rechthoekige.”  

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 
visumaanvraag heet

http://twitter.com/EvaHopstaken
mailto:ehopstaken@reismedia.nl?subject=
mailto:ehopstaken@reismedia.nl?subject=
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De Dag van…

desiree Kok van Reisbureau 
YourTravel desiree in Blaricum, weet 
dat als geen ander. Reisbizz liep een 
dag met haar mee en ontdekte dat 
een aruba-promotie haar behoorlijk 
in de greep houdt.

Wie Blaricum zegt, zegt ‘t gooi en 
denkt al snel aan hockey. de sport 
wordt immers veelvuldig beoefend 
in deze regio. ook dat weet desiree: 
“mijn jongste dochter Fleur speelt 
in dames1 van de larensche mixed 

hockeyclub, dus ik ben daar veel te 
vinden. Ik verzorg regelmatig voor 
leden van de club de vakanties 
en/of zakenreizen. daarnaast 
beheer ik de Facebook-pagina van 
laren dames1, waarbij ik regelmatig 
updates, filmpjes en foto’s plaats. 
de contacten zijn dus erg intensief.” 

Shirtsponsor
Voor seizoen 2016/2017 is het 
arubaans Verkeersbureau 
shirtsponsor van de teams dames1 

en Heren1 van de 
club. desiree: “Ik was 
dan ook aangenaam 
verrast toen ik op 
een dag het team 
van het arubaans 
verkeersbureau op 
de club tegen het lijf 
liep. Ik ken het team 
al langer en al snel 
raakten wij aan de 
praat”. daar bleef het 
niet bij…

De Dag van… Desiree KoK

Als ZRA kun je op vele manieren in contact komen met (potentiële) klanten. 
Ook op lokaal niveau zijn er volop mogelijkheden; áls je maar creatief en 
initiatiefrijk bent of een dusdanig netwerk hebt dat de mensen gewoon naar 
jóu toe komen. 
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Incentive
om een lang verhaal kort 
te maken: het arubaanse 
verkeersbureau wilde, naast het logo 
op de shirts, ook op andere manieren 
het eiland promoten. desiree: “Er 
zijn toen genoeg ideeën geboren. 
Ze hebben mij gevraagd of ik voor 
de leden van de club een incentive 
wil samenstellen. Ik ben voor hen, 
toch bijna 1900 leden, hierin het 
eerste aanspreekpunt. Zij kunnen 
bij mij meer informatie krijgen en 
de reis boeken. na overleg met de 
sponsorcommissie ben ik gelijk aan 
de slag gegaan. Ik heb rechtstreeks 
contact met verschillende dmC’s 
op aruba en ben op basis van de 
hotelprijzen, transferkosten en 
ticketprijzen, nu diverse reizen aan 
het samenstellen. Een leuke klus, 
zeker gezien onze promotiedag in 
april, waarop ik, samen met aruba, 
deze reizen fors kan promoten.”

‘Super Sunday’
desiree vertelt enthousiast wat 
de promotiedag precies inhoudt. 
“op 9 april is het hier ‘Super 

Sunday’, waarbij 
zowel dames1 als Heren1 beiden 
‘thuis’ spelen en er belangrijke 
wedstrijden op het programma 
staan. Zo strijdt het damesteam 
om een plek in de playoffs voor de 
landskampioenschappen in mei. 
Juist daarom lanceren we die dag 
de aruba-promotie. de club wordt 
aangekleed in arubaanse sferen, met 
stands met cocktails in kokosnoten, 
heerlijke hapjes, muziek en 
arubaanse danseressen. Ik ben er de 
hele dag om bezoekers te informeren 
over aruba en onze speciale incentive. 
Een behoorlijk pittige, maar zeer 
leuke klus.” dat laatste blijkt wel als 
desiree bij het afscheid ons lachend 
naroept: “Je komt toch wel langs de 
9e hè? Het wordt echt groots!”

Desiree Kok is druk in overleg met de sponsorcommissie over de grote Aruba-dag. 

De Dag van…

mag Reisbizz een dagje met 
jou meelopen? mail ons op 
redactie@reisbizz.nl.

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=


http://www.flyuia.com/
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event-report

Small planet vliegt met een moderne 
airbus a320 naast Split ook richting 
mallorca, malaga, Faro, Kreta, Rhodos, 
Kos en de Canarische Eilanden. de 
bemanning is nederlands en ook 
het boordmagazine verschijnt deze 

zomer in de nederlandse taal. na een 
heerlijke lunch werd de stad verkend 
met een gids, waarna de beentjes 
konden worden gestrekt op het terras.
Bekijk hier het filmpje op de Facebook 
pagina van Thomas Cook. 

thomas cooK verwent  
agenten met Dagje split

Split is één van de bestemmingen die Thomas Cook deze zomer rechtstreeks 
aanbiedt vanaf Schiphol met Small Planet Airlines. Vorige week vertrok 
een vliegtuig vol gelukkige reisagenten die waren ingeloot voor een dagje 
Kroatië om zo kennis te maken met de luchtvaartmaatschappij én de 
bestemming. 

https://www.facebook.com/groups/757191851076970/?fref=ts


reisweetjes - autohuur

DA’S PECH, HUURAUTO WEG
Heb je netjes én op tijd een huurauto 
gereserveerd, staat je klant op de 
luchthaven… geen auto!

Wat gaat hier mis? de meest logische 
verklaring is dat de auto te laat is 
opgehaald. Een uur na de opgegeven 
ophaaltijd mag de verhuurder de auto 
namelijk aan iemand anders verhuren. 
niet leuk, maar je kunt het voorkomen. 
geef altijd het vluchtnummer door. de 
verhuurder houdt vertragingen in de gaten. 
Is de vertraging langer dan een uur, laat 
je klant dan voor de zekerheid contact 
opnemen met de lokale verhuurder. Zijn
nummer staat op de Sunny Cars voucher. 
dat geldt ook als je klant niet met een 
vlucht aankomt en te laat is. dan weet de 
verhuurder tenminste dat hij onderweg is.

sunny
auto
huur

tip

Wil je nog meer handige 
autohuurtips? neem dan een kijkje 
op Blog.SunnYCaRS.nl 

https://blog.sunnycars.nl/das-pech-huurauto-weg/
http://blog.sunnycars.nl/
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jubilaris in beelD

“mijn hobby 
is écht mijn 
beroep 
geworden”, 
begint natalie. 
“Ik heb mooie 
reizen gemaakt, 
diverse prijzen 
gewonnen en 
vriendinnen 
voor het leven gemaakt binnen Travel 
Counsellors.” laatst dacht ze een 
keer op tijd naar bed te gaan, kreeg 
ze ineens een appje van klanten die 
in australië een probleem hadden. 
“Ze waren even het tijdsverschil 
vergeten… Twee uur later was het 
opgelost en de klanten waren onwijs 
dankbaar. Tja, als ZRa heb je soms 
rare werktijden, maar ik heb het er 
voor over. It’s a way of life.”

Wereldwijd
“Het was best een stap om in 2007 
voor mezelf te beginnen, maar die 
tien jaar is omgevlogen en het voelt 

goed bij de Travel 
Counsellors. onze ZRa’s 
zitten over de hele 
wereld en we kunnen 
altijd terugvallen op 
elkaar. Eén berichtje 
op ons interne 
messagebord en je 
hebt binnen no-time 
een reactie. Ik hou niet 

van administratieve handelingen dus 
dat doet ons hoofdkantoor. Hierdoor 
kan ik mij volledig richten op mijn 
klanten. die vrijheid is heerlijk! En 
door ons goede systeem en duidelijke 
afspraken met leveranciers kan ik 
mijn klant optimaal bedienen. dat 
vind ik belangrijk in mijn werk.” 

Haar mooiste reizen ever? “Tien 
weken door australië met mijn gezin 
in 2010 en een studiereis naar Kenia 
in 2015. geweldig!”

Heb je zelf een jubileum? mail naar 
redactie@reisbizz.nl.

“it’s a way of life”

Of je nu een halve eeuw in dienst bent of je eerste jaar als ZRA viert, maakt 
niet uit. Reisbizz zet jubilarissen graag in het zonnetje. Deze maand Natalie 
van Polanen Petel-Ottens, al tien jaar werkzaam als Travel Counsellor.

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=
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QantaS non-Stop van
australië naar lonDen

Het hing al een tijdje in de lucht, 
maar nu heeft de australische 
luchtvaartmaatschappij Qantas 
officieel bevestigd dat het non-stop 
gaat vliegen tussen australië en 
londen op de ‘Kangaroo Route’. 

de maatschappij kan rechtstreeks 
tussen perth en londen vliegen 
zodra het de nieuwe Boeing 787-
9 dreamliner in dienst neemt. de 
vlucht duurt 17 uur, gaat over 14.498 
kilometer en start in maart 2018. de 
vliegtijd van perth naar londen wordt 
door de mogelijkheid deze 
rechtstreeks uit te voeren 
een stuk korter. Het is 
de eerste rechtstreekse 
verbinding tussen australië 
en Europa. Bij de inrichting 

van de Boeing 787-9 dreamliner 
heeft Qantas rekening 
gehouden met het aanbieden 
van voldoende comfort om zo’n 
lange route dragelijk te maken 
voor passagiers.

Geen vier dagen, maar 17 uur
Qantas is van plan om perth 

airport te laten uitgroeien tot een 
belangrijke overstapluchthaven. 
passagiers zullen dan vanuit heel 
australië naar de West-australische 
stad vliegen, om daar over te stappen 
op vluchten naar Europa. Want na 
londen wil Qantas via perth ook op 
andere Europese bestemmingen gaan 
vliegen. Toen Qantas de ‘Kangaroo 
Route’ route naar londen in 1947 
opende, duurde de reis vier dagen 
en werden er negen stops gemaakt. 
Straks duurt die reis  nog maar 17 
uur…

Meer van Australië 
zien? Floortje 
Dessing neemt je 
mee op reis!
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de Jamaica Tourist Board nodigde 
deze maand reisagenten uit voor 
een speciale Jamaica-dag in 
Keulen. de dag was onderdeel 
van de grote Europese Jamaica 
Roadshow, waarbij verschillende 
Jamaicaanse en Europese 
vertegenwoordigers hun aanbod 
aan de retail presenteerden. Het 
werd een leerzame dag, waarbij 
door de agenten eerst in korte 
tijd 

de stad Keulen werd 
ontdekt en men vervolgens in de 
Jamaica-sfeer kwam. Hans van Wamel, 
Jamaica Tourist Board, gaf meer 
details over het zonnige eiland en het 
uitgebreide reisaanbod.

yeah mon,  jamaica on tour!

het Jamaica-team, vlnr Mr. paul pennicook (director Jamaica Tourist Board), hans van wamel en Mr. Gregory shervington (Regional 
director Jamaica Tourist Board).

prijswinnaars sabine van Loenhout 

(personal Touch Travel) en Yvonne Thijssen 

(Your Travel) - #lovemyjob.

Ruby Verboom (personal Touch Travel).



mailto:reservations.benelux@condor.com?subject=
http://www.condor.nl/
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30-pluSSer: uitzicHt eSSentieel
bij wintersport

Bijna veertig procent van de 
wintersporters boven de dertig geniet 
tijdens de wintersport het meest 
van het uitzicht op de besneeuwde 
bergtoppen. dit blijkt uit een 
onderzoek naar de wintersport-
beleving van nederlanders tussen 
de dertig en de vijftig dat werd 
uitgevoerd in opdracht van Travelvibe, 
het reisblog voor 30-plussers.

gevraagd naar het grootste 
genietmoment tijdens de wintersport 
kiest 37,6 procent voor besneeuwde 
bergtoppen. dit wordt gevolgd 
door uitrusten op een terrasje in 
de zon (23,1 procent) en op volle 
snelheid de piste af (13 procent). 
andere genietmomenten zijn kijken 
naar de kinderen of wandelen door 
besneeuwde bossen.

Grootste ergernissen
nederlanders ergeren zich het meest 
aan lange rijen bij de 
lift (34,6 procent), koude 
handen en voeten (24,6 
procent) en materiaalpech, 
zoals kapotte bindingen 
(10,9 procent). andere 

ergernissen zijn de weg kwijt raken 
(4,1 procent) of mede piste-gebruikers 
die nog niet goed skiën (3,6 
procent). maar ook dronken mede-
wintersporters of vast staan onderweg 
naar de wintersportbestemming 
worden genoemd.

Het belangrijkste gevoel dat naar 
boven komt bij de nederlandse 
wintersporter is genieten in de 
natuur (26,3 procent), een gevoel van 
ontspanning (14,5 procent) en lekker 
actief zijn (13,6 procent). Een enkeling 
is bang (3,0 procent) of moe (2,7 
procent) tijdens de wintersport. 

Even wegdromen in 
Voralberg…



http://www.qantas.com/dreamliner
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de paSRa organiseerde de hele 
maand maart op diverse locaties in 
nederland de airline Express 2017. 
Het is inmiddels de 27e keer dat 
paSRa de airline Express organiseert. 
de formule slaat duidelijk aan bij 
reisagenten. margreeth Kappert 
van alitalia en voorzitter van de 
paSRa laat aan Reisbizz weten: “In 
totaal hebben zich 900 reisagenten 
aangemeld. Voor ons is dat een 
record. Ik vind het leuk om te zien 
dat er een mooie mix is tussen 

leisure en zakelijke agenten 

en zowel agenten van stenen 
reisbureaus als ZRa’s. dit 
jaar hebben we in totaal 27 
luchtvaartmaatschappijen 
die deelnemen, waarvan 
aeromexico, Jet airways en 
Croatia airlines de nieuwkomers 
zijn”. 

Reisbizz woonde diverse avonden 
bij. In april zijn er nog twee avonden 
van de airline Express, namelijk op 
dinsdag 4 april in het Van der Valk 
Hotel in duiven en maandag 10 april 
op Schiphol. de avond op Schiphol 
is helemaal volgeboekt maar voor 4 
april zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Inschrijven kan op www.pasra.nl.

Voor meer foto’s van de 
PASRA-avonden kijk je in 
het speciale foto-album op 

onze Facebookpagina.

inchecKen voor 
airline-nieuws

http://www.pasra.nl/
https://www.facebook.com/reisbizz/
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Sambasso 
lanceerde vorig 
jaar haar nieuwe 
app, waarmee 
reisagenten de 
reiziger (oftwel 
hun klant) ‘aan de hand’ mee 
kunnen nemen en inspireren. In dit 
artikel een update van de laatste 
ontwikkelingen van de app. 

doel van Sambasso is om van 
vakanties unieke ervaringen te maken. 
Bert Wilderman, algemeen directeur 
Sambasso: “dit doen we door het 
slim toepassen van innovatieve app-
technologie en het bundelen van 
kennis en ervaringen van diverse 
reisprofessionals en reizigers. In de 
app vindt de reiziger bijvoorbeeld 
ook lokale tips, excursies en andere 
nuttige lokale informatie over de 
bestemming.”

Update
op dit moment zijn in het kort 
de volgende functionaliteiten 
beschikbaar.
*  In een tijdlijn worden alle 

verschillende reisonderdelen 

(vlucht, 
accommodatie, 
transfer, 
vervoersopties 
etc) weergegeven. 
Tickets, 
vouchers en 

de boekingsbevestiging 
worden automatisch vanuit 
Sambasso aangeleverd en in de app 
opgeslagen.

*  als reisagent kun je je eigen kennis 
delen via de app door tips in 
te voeren. Een klant die de app 
gebruikt tijdens de vakantie kan via 
de app ook zélf tips aanleveren.

*  als reisagent kun je de klant 
voorafgaand, tijdens of na afloop 
van de vakantie een persoonlijk 
bericht sturen. 

Sambasso werkt continu aan 
nieuwe ontwikkelingen van de app 
en wil deze van nog meer handige 
faciliteiten voorzien. “We maken 
een nieuwe markt beschikbaar voor 
reisadviseurs, waardoor ze meer 
toegevoegde waarde kunnen leveren 
en meer zakelijke kansen voor de 
toekomst hebben”, aldus Wilderman.

neem je klant mee op reis…



mailto:bookings.nl@air-europa.com?subject=
http://www.aireuropa.com/
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Dit zijn De WinnaarS van 
De sunny cars trolley!
Iedere maand heeft Reisbizz een 
winactie, waarmee je kans maakt 
op mooie prijzen. afgelopen maand 
maakte je kans op de enige echte 
Sunny Cars trolley. de trolley past 
in elke kofferbak en is ook ideaal 
als handbagage. met het opvallende 
design ben je je koffer bovendien niet 
snel meer kwijt. 

dit zijn de winnaars geworden: anja 
Wiersma-Kliphuis van Reisburo 
Franeker, aartje de Vries van TuI-
reisbureau in Baarn en Cristel geeris 
van Toerkoop Reisburo Bladel. Van 
harte gefeliciteerd met jullie prijs. 

Jullie krijgen de trolley zo 
snel mogelijk thuisgestuurd. 

Nieuwe prijs: reis naar Kroatië!
deze maand hebben we uiteraard 
weer een winactie. dit keer maak je 
kans op een gratis vakantie in Kroatië, 
beschikaar gesteld door Interhome. 
meer weten? Kijk op pagina 35 van 
deze uitgave. Succes!

hoezo creatief? 
dat social media zich perfect leent om 
op een leuke manier in te spelen op 
gekke berichten uit het nieuws, bewijst 
marlous de Boer van The Travel Club 
met deze Facebook-post, gericht aan 
de jongen die afgelopen maand naar 
Sydney in australië wilde, maar daar 
nooit aan kwam…
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Hulp bij zoekgeraakte bagage

Samsonite en Vodafone hebben 
de handen ineen geslagen in de 
strijd tegen zoekgeraakte bagage. 
deze maand presenteerden 
beide partijen het nieuwe 
concept Track&Go. dit is een klein 
apparaatje dat in een koffer of tas 
kan worden gedaan, waarmee je 
eenvoudig je bagage kan volgen.

Alarm
Track&go kent twee hoofdprincipes: 
het geven van de geolocatie van 
bagage én het geven van een alarm 
als de bagage buiten het bereik van 
de Track&go raakt. Het is ook mogelijk 
om de locatie van gestolen of verloren 

bagage te achterhalen via een app 
op de smartphone. Samsonite is 
inmiddels ook al begonnen met de 
ontwikkeling van koffers, waarin 
het nieuwe concept van opsporing 
verwerkt is.

reisbizz Kort

Inmiddels hebben al veel reisagenten 
zich aangemeld voor het nieuwe 
Reisbizz-panel, dat we willen opzetten. 
Een panel, bestaande uit alleen 
reisagenten, die hun mening geven 
over (actuele) zaken in de reisbranche. 
praat en oordeel mee, zodat we een 
goed beeld krijgen hoe de retail 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 worden 
gepubliceerd in Reisbizz. Wil je een 
bepaald onderwerp belicht zien? laat 
het ons weten!

reiSbizz-panel

mailto:redactie@reisbizz.nl?subject=Reisbizz-panel
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lmX-actiepagina

lmx Touristik timmert hard aan de weg in nederland. 
de reisorganisatie wil in 2017 de samenwerking met reisagenten verder 
intensiveren en komt vanaf dit nummer iedere maand in Reisbizz met een 
speciale actie. lees snel verder!

aan de actie, waarbij reisagenten worden beloond voor boekingen die zij bij 
lmx onderbrengen, is bovendien nog een leuke 2-daagse trip gekoppeld. Je 
mag als best boekende agent van de maand begin december (met de andere 
winnende reisagenten van deze actie) geheel gratis naar leipzig afreizen. daar 
krijg je eerst een rondleiding op het hoofdkantoor van lmx en een uitgebreide 
presentatie over de organisatie en het reisaanbod. aansluitend staat een 
bezoek aan de kerstmarkt in de stad op het programma en een stadstour. 
de volgende dag heb je nog genoeg tijd om op eigen gelegenheid de stad te 
ontdekken!

worD jij De lmX-

boeKer van De 

maanD?

En ga jij mEE op rEis 

naar LEipzig?

ELKE MAAND EEN 
WINNAAR!

Elke maand wordt in Reisbizz 
de beste lmx-boeker van de 

afgelopen maand bekend 
gemaakt. Hij/zij wordt verrast 
met een persoonlijke bezoek 

van het lmx-team én de 
tickets 

naar leipzig.

Doe mee!
Wat moet je doen om kans te maken op deze trip? 
maak met ingang van vandaag iedere maand zoveel 
mogelijk boekingen uit het lmx-programma en mail 
je reserveringsnummers aan het eind van elke maand 
naar p.vanmastrigt-kempen@lmx-touristik.de. Je 
maartboekingen mag je uiteraard ook nog insturen!

mailto:p.vanmastrigt-kempen@lmx-touristik.de?subject=
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Een bijzondere hanglamp van stof 
met de wereldkaart erop. de bies 
boven en onder van de lamp is grijs. 
Je krijgt er ook een pendel bij zodat 
je de lamp gelijk kunt ophangen. 
leuk item voor in je reisbureau, bij de 
entree of boven de balie waar jij met 
de klant de komende reis bespreekt. 

de lamp 
is 25 cm 
hoog, 
40 cm 
breed en 
heeft een diepte van 40 cm. de lamp 
kost 69,95 euro en is via deze link te 
bestellen.

clutcH én 
crossboDy

ontwerpster Jozemiek biedt drie 
verschillende modellen tassen, die in 

een beperkte 
oplage 
verkrijgbaar 
zijn. 
Bijzonder 
is dat alle 
tassen 

zowel 
crossbody te dragen zijn, maar 
ook als clutch. de limited edition 
is verkrijgbaar in zes kleuren, 
waarbij er per kleur slechts zestig 
exemplaren zijn. de nieuwe collectie 
is verkrijgbaar via www.jozemiek.com 
en diverse verkooppunten in 
nederland, België en duitsland. 
adviesverkoopprijs: 34,95 euro.

WerelDlamp!

grafische dierenkunst als sfeermaker 
aan je muur, gedrukt op mooi en 
duurzaam papier. Tinkle&Cherry 
presenteert de nieuwe postercollectie 
‘geometric 
Wildlife’. de 
collectie bestaat 
uit veertien 
diersoorten die 
in geometrische 
stijl zijn 
afgebeeld, 
waaronder een 
edelhert, panda, 
flamingo, paard, olifant, giraf en een 
vlinder. de posters zijn er in twee 
formaten: a3 (29,7x42 cm, prijs 13,95 
euro) en B2 (50x70 cm, 21,95 euro). 

lievelingSDier 
aan De muur

http://www.jozemiek.com/
https://www.saartjeprum.nl/lampen/hanglampen/hanglamp-evenaar/
http://www.tinklecherry.nl/


je carriÈre in De reiswerelD 
begint bij reisjobs.nl

chalet.nl: 
reisadviseurs

customer services & 
reservations agent

Klm cityhopper:
cabin attendant 

alle vacatures
www.reisjobs.nl

http://reisjobs.nl/vacature/customer-services-reservations-agent
http://reisjobs.nl/vacature/reisadviseurs
http://reisjobs.nl/vacature/cabin-attendant
http://www.reisjobs.nl/
http://reisjobs.nl/
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de 
“gardenia” 
mobilhome 
is smaakvol 
ingericht en 
biedt alles 
voor een 
heerlijk en 

ontspannen verblijf. Bovendien ligt 
de accommodatie 180 meter van de 
zee en het strand. de camping zelf ligt 
in een levendige, gezinsvriendelijke 
badplaats, direct aan zee, tien 
kilometer ten zuiden van pula, 
115 kilometer ten zuidwesten van 
Rijeka. de winnaar mag een week 
in deze mobilhome verblijven, met 
uitzondering van de periode van 15 
juli tot 25 augustus. Je kunt op elke 
gewenste dag aankomen. Het enige 
dat je ter plaatse nog moet voldoen 
is de borg van de mobilhome en je 
vakantie kan beginnen.

Zie je zo’n week in Kroatië wel zitten? 
Beantwoord dan deze vragen en wie 
weet kom jij straks als winnaar uit de 
bus!

1.  Vakantiehuis Torrecorta in grožnjan 
(Istrië) heeft wel een heel groot 
privé-zwembad. Wat is de lengte 
van dit zwembad? 

2.  op tien minuten lopen van de 
historische stad dubrovnik ligt 
Vakantiehuis lucija, een luxe villa 
voor twaalf 
personen. 
Hoeveel 
slaapkamers 
heeft deze 
villa? 

mail je antwoorden, o.v.v. van je 
contactgegevens vóór 30 april 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 een week verblijf in een mobilhome van 
Interhome in het mooie Kroatië. Waar wacht je nog op?!

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