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•  De langst opererende franchise-
formule voor ZRA’s in Nederland.

•  Uitgebreid netwerk van leveranciers 
via het door onszelf ontwikkelde 
boekingssysteem.

•  Jij staat als ZRA centraal!

•  Over elke boeking verdien je geld 
en extra verdiensten zijn mogelijk. 
Deze extra’s zijn 100% voor jou.

•  Alom gerespecteerd door  
leveranciers én klanten.

•  Op Trustpilot gewaardeerd met  
een 9,6!

•  De beste commissies worden  
centraal onderhandeld en daar  
profiteer jij direct van.

•  Een team van ervaren medewerkers 
om je te assisteren.

•  Geen administratieve rompslomp 
voor jou. PTT ontzorgt.

•  Dé laagste jaarlijkse kosten  
(franchise fee) in de branche en dat 
al 10 jaar lang!

Hoe dat komt?

WIl jij ook deel uitmaken van onze franchise-organisatie? 

Neem vrijblijvend contact op via recruitment@personaltouchtravel.nl 

of ga naar www.zelfstandigreisadviseur.nl.

mailto:recruitment@personaltouchtravel.nl?subject=
http://www.zelfstandigreisadviseur.nl/
http://www.zelfstandigreisadviseur.nl/
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abonnee worden? ga naar www.reisbizz.nl en meld je aan 
voor de dagelijkse nieuwsbrief. Je ontvangt dan automatisch 
iedere maand het digitale magazine.

https://twitter.com/Reisbizz
https://www.linkedin.com/company/reisbizz
http://www.reisbizz.nl/
http://www.facebook.com/reisbizz
mailto:redactie@reisbizz.nl
mailto:sales@reismedia.nl
http://www.reisbizz.nl/
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reisWeetjes - WintersPort 

… de langste piste van Europa - om precies te zijn elf kilometer - begint 
bij het italiaanse presena en doorloopt tot ponte di legno?

… Nederland momenteel het meeste aantal overdekte skibanen 
kent en dat SnowWorld Zoetermeer de steilste indoorpiste 

(21%) heeft van de wereld?

… de apfelstrudel is afgeleid van het Turkse gerecht baklava en via Hongarije 
onder de naam almás rétes Oostenrijk bereikte?

…. de oostenrijkse manuel pfister het rodelrecord 
(154 km/u) op zijn naam heeft staan?
… de snelste nederlandse skiër ooit merijn Vunderink 
een snelheid heeft bereikt van 243,900 km/uur?

 … een echte Wienerschnitzel uit kalfsvlees bestaat en 
  de bereiding ervan niet Weens is, maar uit Italië is 
   overgenomen?

…de lift naar de Gobba di Rollin in het Zwitserse Zermatt maar liefst reikt 
tot 3899 meter hoogte en daarmee de hoogste skilift van Europa is?

 … de grondprijs in Courchevel het hoogste is van alle 
  skigebieden ter wereld: € 37.000 per vierkante meter!

… de hitkraker “Anton aus Tirol” van DJ Otzi 
op nummer 1 staat in de Top 100 après ski 
hits allertijden? Even luisteren? Klik hier!

Bron: wintersport.nl/Nederlandse Ski Vereniging

Wist Je dat…

http://wintersport.nl/Nederlandse
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reisWeetjes - WintersPort 

In april 2016 lanceerden wij vanuit 
Reismedia het online platform 
Reisbizz. Een site vóór en dóór 
reisagenten met actueel reisnieuws, 
maar ook met agentenaanbiedingen, 
tips, airline- en bestemmingsinfo 
en studiereisverslagen van jouw 
collega’s. Ik ben blij met alle positieve 
reacties die we op ons initiatief 
hebben ontvangen. Ons motto is “If 
you want to go far, go together!” dus 
zoeken wij jullie graag op.
 
In 2017 gaan we nóg verder. Voor je 
ligt het eerste digitale magazine van 
Reisbizz. Een magazine vóór en dóór 
reisagenten (en makkelijk te lezen 
op laptop, pc of telefoon), maar met 
een andere insteek dan onze website. 
Waar we op de site het meest actuele 
nieuws plaatsen, stellen we in het 
magazine de reisagent centraal. 
Dat doen we in diverse rubrieken, 
maar ook in interviews over actuele 

zaken. Zoals 
in dit nummer met Kees Kooijmans 
van Reisbureau Travel Slide over de 
digitalisering in de reisbranche.
 
Waarom dit magazine? Gewoon 
omdat de reisagent erom vraagt. 
Jullie missen een blad dat op jullie lijf 
geschreven is. Als reisagent ontvang je 
dit magazine gratis, in combinatie met 
de dagelijkse nieuwsbrief van Reisbizz. 
Zo blijf je altijd op de hoogte. Iedere 
laatste dag van de maand kun je ons 
magazine in je mailbox verwachten. 
Voor iedereen uit de reisbranche, 
maar in het bijzonder voor 
reisagenten, heb ik een boodschap: 
laten we hier samen een succes van 
maken!

Eugenie Engelbracht, hoofdredacteur
eengelbracht@reismedia.nl

We go together…

mailto:eengelbracht@reismedia.nl
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rePortage

karlyn Blom, brandmanager bij 
D-reizen, had het geluk mee te 
mogen reizen naar zanzibar om de 
cameramannen, producenten en 
de cast te begeleiden. “We zijn zes 
maanden bezig geweest met ons 
reclamebureau Roorda met alle 
voorbereidingen. Een eerste idee 
bedenken, vervolgens een goed 
concept neerzetten, scripts schrijven, 
een cast selecteren, vliegtickets en 
het hotel regelen, noem maar op. in 
totaal hebben we drie verschillende 
spots opgenomen, die allemaal 
als insteek hadden dat je je als je 
je vakantie via D-reizen boekt, je 
‘nergens druk over hoeft te maken’ 

en dat wij ‘vakanties voor iedereen 
hebben’. Het was een hectische week, 
maar een fantastische ervaring”, 
aldus Blom.

Draaien in snikhete zon
Bepakt en bezakt met camera’s, 
geluidsinstallaties en -schermen, 
statieven, kleding en vakantie-
attributen als zonnebrillen en 
teenslippers, reisde het 8-koppige 
team vorig jaar af naar zanzibar 
voor de opnames. Blom: “Draaien bij 
een temperatuur van 35 graden is 
niet niks. Vergeet ook niet dat een 
groot gedeelte bestaat uit wachten, 
wachten en nog eens wachten. zodra 

the maKing of… 
   de d-reizen commercial

Deze maand is hij weer volop op tv te zien. De D-reizen commercial met een 
klein jongetje dat vertoeft in een heerlijk zwembad in het zonnige Zanzibar. 
Een spot van dertig seconden, die echter goed was voor meer dan acht uur(!) 
filmmateriaal. Een spot opnemen is beslist geen ‘piece of cake’, zo blijkt.
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er een shot op stond, werd direct 
gecheckt of het naar tevredenheid 
was. gewoon in het water aan de 
rand van het zwembad. En waren 
we niet tevreden, dan begonnen we 
gewoon weer opnieuw.”

Krukje in het water
ook het geduld van het jongetje uit 
de spot werd behoorlijk op de proef 
gesteld. “Vijf keer opnieuw in een 
zwembad springen en verbaasd naar 
je handjes kijken, is nog wel te doen. 
maar om dat nog tien keer over te 
doen omdat nét de zon verkeerd 
staat, er een donkere wolk voorbij 
komt of er een gast van het hotel 
per ongeluk in beeld komt, is een 
ander verhaal. grappige was ook dat 
het jongetje nét iets te klein was om 
een goed shot te krijgen en hij dus 
in het water gewoon op een krukje 
stond! Daar zie je in de commercial 
natuurlijk niets van. kwestie van goed 
camerawerk”, lacht Blom.
Uiteindelijk zijn in één dag drie 
commercials opgenomen. Dit jongetje, 
een vrouw en een man spelen daarbij 

de hoofdrol. Blom: “We hebben 
bewust gekozen voor een mooi resort, 
met een wit strand en palmbomen 
dat het échte vakantiegevoel 
oproept. ondanks dat de opnames 
in zanzibar waren, krijg je het gevoel 
dat dit overal op de wereld kan zijn”. 
Welke van de drie spots heeft haar 
voorkeur? “Het jongetje. Hij is zo 
schattig, niet alleen in de spot maar 
ook in werkelijkheid.”

Bekijk hier de uiteindelijke 
commercial!

Karlyn Blom: 
“Draaien 
bij een 
temperatuur 
van 35 graden 
is niet niks”. 
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SaleStalk: dimitri 
joannides (tUi)

Het kan je niet ontgaan zijn: vorige 
week gaf tUi het startschot voor 
haar nieuwe studiereizenseizoen. 
anno 2017 lanceert tUi een nieuw 
studiereisconcept dat volgens Dimitri 
Joannides van tUi met recht als 
‘uniek’ bestempeld kan worden. alle 
reden om Dimitri uit te nodigen zijn 
verhaal hierover te doen in onze 
rubriek ‘Salestalk’.

“Studiereizen zijn én blijven 
belangrijk voor ons maar zeker ook 
voor reisagenten. We willen hen 
continu kennis laten maken met 
onze bestemmingen, vandaar dat 

we ook dit jaar een mooi pakket 
aan verschillende studiereizen 
aanbieden. Echter, dit jaar is de 
insteek van de reizen anders. onze 
focus ligt nu vooral op onze unieke 
hotelconcepten, die we tijdens de 
reizen extra willen belichten. Want wij 
geloven absoluut in deze concepten. 
Eind vorig jaar hebben we al de 
aparte Best of tUi-gids uitgebracht, 
waarin alle concepten - zoals onder 
andere timE to SmilE, RiU, tUi Blue, 
tUi Family life en tUi magic life - 
uitvoerig zijn beschreven. Dat is een 
goed startpunt geweest. nu trekken 
we die lijn verder door, waarbij we 
de reisagenten het verschil tussen 
de hotelconcepten zelf willen laten 
ervaren.” klik hier om verder te lezen.

beroePenmarKt 2017
op 8 april a.s. organiseert Reismedia, uitgever van 
het magazine Beroepenmarkt, in het aviodrome voor de 
zevende keer de grootste beroepenmarkt voor de reis- en luchtvaartindustrie. 
Bezoekers kunnen in contact komen met (potentiële) werknemers binnen 
de reis- en luchtvaartindustrie. Binnenkort volgen meer details. Begin maart 
verschijnt het jaarlijkse (e-)magazine Beroepenmarkt met reportages over 
banen en carrière-mogelijkheden in de reis- en luchtvaartindustrie.

http://www.reisbizz.nl/columns/salestalk
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lanzarote: eigen 
onderWatermUseUm

Het museo del atlántico is het eerste 
onderwatermuseum in Europa. Het 
opende deze maand zijn ‘deuren’ op 
veertien meter onder de waterspiegel 
voor de kust van lanzarote. in totaal 
vierhonderd sculpturen van de 
Britse kunstenaar Jason de Caires 
zijn op de zeebodem in de baai 
las Coloradas te zien. Het museum 
heeft een oppervlakte van ongeveer 
2.500 vierkante meter. Volgens de 

initiatiefnemers is het een historisch 
moment, omdat de deur naar de 
oceaan met de opening van het 
bijzondere museum is opengezet. 

Bloopers aaN de balie

Oops… een klant wil de vakantie van 
zijn leven maken en vertelt aan jou 
‘te willen gaan kruizen vanuit Miami’. 
Jij weet natuurlijk allang dat hij hier 
cruisen bedoelt. Maar kon jij op dat 
moment je 
lach nog wel 
inhouden? 
Bloopers 
van klanten; 
we hebben 
er allemaal 

wel een keer mee te maken gehad. 
Reisbizz is op zoek naar de leukste 
bloopers uit ‘het veld’. Welke blooper 
heb jij meegemaakt in jouw dagelijks 
werk? Of misschien zélf wel eens 

gemaakt? Durf jij dit 
met ons te delen en je 
collega’s daarvan mee 
te laten genieten? 
Stuur je blooper naar 
redactie@reisbizz.nl.

mailto:redactie@reisbizz.nl
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intervieW

Hij staat in de reiswereld bekend 
als de reisagent die áltijd zijn 
fotocamera bij zich heeft, video’s 
op zijn site en social media kanalen 
deelt en eigen online reisgidsen 
produceert. kees vraagt zich al een 
hele tijd af: “Wanneer gaat de rest van 
onze branche digitaal of blijven we 
toekijken?”

Volgens hem zit een consument (en 
in het verlengde daarvan misschien 
ook wel de reisagent?) écht niet meer 
te wachten op een dikke reisbrochure 
van een paar honderd pagina’s 
met alleen maar accommodaties. 
kees “En dan ook nog eens zonder 
prijzen. Dát is niet meer van deze tijd. 
tegenwoordig gaat het om - zoals dat 

Kees Kooijmans (travelslide):  
“Wanneer gaan We digitaal?”

“Er zijn nog steeds veel reiscollega’s die zich afvragen of videoclips en 
filmpjes wel werken. Ik kan deze vraag, gebaseerd op mijn eigen ervaringen, 
volmondig met ‘ja’ beantwoorden. Afgelopen maand is er ruim 400 uur 
op ons YouTube-kanaal naar clips gekeken”, stelt Kees Kooijmans van 
Reisbureau Travel Slide Rotterdam. 

“Ik loop nu 
met mijn I-pad, 
telefoon, een 
360 graden 
camera en een 
GoPro rond”, 
aldus Kees 
Kooijmans.
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zo mooi heet - beleving, storytelling 
en experience. En dit alles in 
combinatie met bewegende beelden, 
waarbij de kijker lekker weg kan 
dromen. En dát is precies waar ik me 
nu mee bezig hou. ik geloof overigens 
wél dat print en digitaal heel 
mooi samen kunnen gaan, dus de 
papieren reisbrochure zal niet zo snel 
verdwijnen, maar deze zal wél een 
andere invalshoek moeten hebben. 
meer gericht op dat wegdromen.” 

kees is vrijwel wekelijks filmpjes aan 
het monteren van bijeenkomsten 
en/of bestemmingen die hij heeft 
bezocht. ook de opening van zijn 
nieuwe pand legde hij op video vast 
om dit met iedereen, en natuurlijk 
zijn vaste klanten, te delen. “zo’n 
filmpje op Facebook of je eigen You 
tube-kanaal werkt prima. als je 
het dan ook nog in je nieuwsbrief 
meeneemt, zie je direct het aantal 
views omhoog schieten.” 

Van rolletje 
naar GoPro
Het is grappig 
om hem zo 
enthousiast 
over de 
moderne 
techniek 
te horen 

vertellen. “ik heb zo ongeveer nu wel 
de hele evolutie van de fotografie 
meegemaakt. ooit ben ik begonnen 
met een camera met zo’n filmrolletje. 
nu loop ik met mijn i-pad, telefoon, 
een 360 graden camera en een gopro 
rond. ik leer iedere dag en kan er 
uren mee bezig zijn. Sommigen 
verklaren me voor gek, maar als ‘oude 
rot’ vind ik dat je met de tijd mee 
moet gaan. En eerlijk gezegd vind ik 
het ook wel een beetje stoer”, lacht 
hij. Helemaal stoer was het toen hij 
vorig jaar de hele Best of tUi-gids 
(meer dan 340 pagina’s!) aan zijn 
klanten per themahotel als digitale 
brochure kon aanbieden. kees: “Dat 
was een enorme klus omdat ik zelf bij 
de hotelbeschrijvingen ook videoclips 
wilde, de acco’s direct boekbaar wilde 
maken en de gidsen een eigen cover 
wilde geven.”

Het moet gezegd worden dat kees 
binnen de reisbranche best uniek is 
met het produceren van zijn digitale 

gidsen en 

Van veel 
bestemmingen 
die Kees 
bezocht, heeft 
hij inmiddels 
videoclips 
gemaakt.
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Ook zijn nieuwe pand werd op film vastgelegd.
video’s. Welke andere reisagenten 
doen dit? ze zijn misschien op één 
hand te tellen. kees: “klopt, maar ik 
zie inmiddels meer collega’s filmpjes 
maken, zoals takis panagopoulos 
en bij neckermann op speciale 
studiereizen. ook worden soms 
onderling tips uitgewisseld en 
daar leer je van. maar de meeste 
reisagenten willen of kunnen zich, 
vanwege de complexheid en de tijd 
die je hier in moet steken, niet in 
deze materie verdiepen. kijk, ik heb 
het geluk dat ik hier een stel goede 
meiden heb zitten en kan dus tijd 
vrij maken. Dat doe ik ook. Want ik 
geloof echt dat digitaal de toekomst 
is en dat we daar als reisbranche 
straks volop van kunnen profiteren. 
Bijvoorbeeld met persoonlijk 
samengestelde digitale gidsen, die 
eenvoudig zijn te versturen, waarbij 
de consument middels een linkje 
op de pagina op zijn gemak middels 
een video of een 360 graden opname 
rond kan kijken in het hotel waarin 
hij geïnteresseerd is, bij het boeken 

direct de actuele prijs te zien krijgt én 
vervolgens met één klik de vakantie 
kan boeken. De consument is er 
misschien nu nog niet direct aan toe, 
maar het gaat wel die kant op straks. 
Dus mijn advies: wacht niet te lang 
met digitale stappen nemen. Voor je 
het weet loop je achter de feiten aan.” 

laatste vraag: wat is de mooiste 
video ‘ever’ die hij heeft gemaakt? 
kees: “Van mijn recente studiereis in 
RiU palace in St. maarten. met mijn 
voetjes in het zand met mijn gopro 
de hele kustlijn en het hotel in beeld 
gebracht. Fantastisch!”. oordeel zelf 
en klik hier voor de bewuste video.
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“Op mijn bucketlist staan sowieso 
Nieuw-Zeeland en Patagonië”, begint 
Eveline. “Twee lastige bestemmingen 
als je zelfstandig reisadviseur 
bent. Het beste reisseizoen valt in 
mijn drukke maanden. Bovendien 
zijn beiden niet geschikt als korte 
vakantie. En tijd, daar ontbreekt het 
nog al eens aan.” Eveline verwacht in 
Nieuw-Zeeland de ideale combinatie 
te vinden van steden, cultuur en 
ruige natuur. Daar wekenlang 
rondreizen, dat lijkt haar wel wat. 
Bij Patagonië droomt zij weg naar 
een actieve, avontuurlijke reis door 
een overweldigende natuur. “Deze 

bestemmingen wil ik niet met een 
studiereis bezoeken; daar wil ik de tijd 
voor nemen.”

“Zimbabwe,” luidt het antwoord op 
de vraag omtrent de bestemming die 
op de lijst stond en haar verwachten 
heeft waar gemaakt. “Overtroffen 
zelfs!” Voor Eveline staat Zimbabwe 
gelijk aan dé ultieme safari. “Geen 
hekken. Wandelsafari. Nachtsafari. 
Midden in de natuur tussen de wilde 
honden en nijlpaarden. Prachtig.”

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

de bUcKetlist van 
eveline achterberg…

on mY bUcKlist

In de rubriek ‘On my bucketlist’ deelt een reisagent zijn of haar 
bestemmingen die op de zogeheten bucketlist staan, of juist plekken die 
reeds afgevinkt zijn. Dit keer doet Eveline Achterberg, ZRA bij The Travel 
Club, haar verhaal.

mailto:redactie@reisbizz.nl


http://www.aircanada.com/
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VakantieXperts naaldwijk is door 
travel trend uitgeroepen tot 
‘Bestseller van het Jaar 2016’. De 
bijbehorende onderscheiding 
ontvingen Bianca, leonie, Jacky en 
odilia uit handen van Rudolf Verbeek 
van travel trend. 

Jolanda de 
koning over 

cYPrUs
Jolanda 
de koning 
(apollo at 
Home in 
alphen 
aan den 

Rijn) maakte onlangs 
een studiereis naar Cyprus. “Het 
verkeersbureau heeft ons op een 
leuke interactieve manier het eiland 
laten zien. Het eiland heeft mij écht 
positief verrast”, schrijft Jolanda in 
het studiereisrapport voor Reisbizz 
schreef. Het rapport mét tips voor 
jou en je klant kun je lezen op 
www.reisbizz.nl/studiereizen

VX naaldWiJk de beste

Reisbizz is op zoek 
naar reisagenten 
voor 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? praat 
en beoordeel mee! 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. De resultaten van elk onderzoek 
worden gepubliceerd in ons 
magazine.

JouW mening 
telt!

doe
mee

http://www.reisbizz.nl/studiereizen
http://www.reisbizz.nl/studiereizen
mailto:redactie@reisbizz.nl
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vaKantiebeUrs 2017 in beeld…

event-rePort

Netwerken, kennis opdoen en zaken doen. Maar ook veel presentaties, 
workshops, besprekingen, cups of TUI, frietjes van Coby, champagne van 
het Sunair-team en nog heel veel andere borrels. In het kort waren dat de 
belangrijkste ingrediënten van de twee vakdagen van de Vakantiebeurs. 
Reisbizz was ook van de partij en liep veel reisagenten tegen het lijf. Even 
terugblikken…



Netwerken, kennis opdoen en zaken doen. Maar ook veel presentaties, 
workshops, besprekingen, cups of TUI, frietjes van Coby, champagne van 
het Sunair-team en nog heel veel andere borrels. In het kort waren dat de 
belangrijkste ingrediënten van de twee vakdagen van de Vakantiebeurs. 
Reisbizz was ook van de partij en liep veel reisagenten tegen het lijf. Even 
terugblikken…

meer foto’s zien van de 
Vakantiebeurs? kijk in 
het foto-album op onze 
Facebook-pagina
https://www.facebook.
com/reisbizz/

https://www.facebook.com/reisbizz/
https://www.facebook/


mailto:benelux@aviareps.com?subject=
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bizarre redenen Voor 
vertragingen

Vertraging bij een vlucht is nooit leuk. 
maar de redenen voor de vertraging 
zijn soms ook bizar. 
Euclaim had laatst een 
mooi lijstje, dat we jullie 
niet willen onthouden. 
-  passagiers kwamen 

met meer dan tien uur 
vertraging aan op de luchthaven, 
omdat de piloot ruzie kreeg met de 
bagage afhandelaar. De passagiers 
werden met een ander vliegtuig naar 
de bestemming gebracht.  

-  passagiers vertrokken met meer 
dan vijftien uur vertraging van een 
luchthaven en kregen van de airline 
uiteenlopende excuses te horen. 
“De bus die de passagiers naar het 
vliegtuig moest brengen was kapot, 
de catering moest nog worden 
geregeld en het bestek moest nog 

schoongemaakt worden”. 
-  Wanneer je in een vliegtuig zit, 

verwacht je niet 
dat de piloot omroept 
dat er vertraging 
is vanwege een 
wespennest. Vorig 
jaar vertrok na zeven 

uur een vlucht alsnog, maar het 
bleef onduidelijk waar het 
wespennest precies had gezeten in 
het vliegtuig.
-  passagiers van een vlucht hadden 

een flinke tijd vertraging, omdat 
het oorspronkelijke vliegtuig 
defect was. De vertraging liep nog 
verder op, want het vervangende 
vliegtuig botste bij het taxiën tegen 
de passagiersbrug. met ruim 27 
uur vertraging vertrok de vlucht 
uiteindelijk.

sUlaWesi: Waar duikerSparadiJS
Sulawesi, het derde grootste eiland 
van de indonesische archipel, is voor 
duikliefhebbers een waar paradijs. in 
het noorden zijn alleen al meer dan 
150 duikspots. De Bunaken behoren 

tot de mooiste ter wereld. Hier ligt 
het wrak van een nederlands schip 
dat zonk in de tweede Wereldoorlog. 
inmiddels is het wrak de thuishaven 
geworden van veel vissen. 
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de dag van…

Wat een doodnormale 
nieuwjaarsborrel in het eerste 
weekend van 2017 had moeten 
worden, liep uit op een iets minder 
gestructureerde bijeenkomst in het 
weekeinde dat erop volgde. 

“Wegens organisatorische redenen 
ontving ik een week of twee 
voor aanvang van onze jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel op kantoor een 
bericht van ons hoofdkantoor. om 
een lang verhaal kort te maken: 
onze traditie diende met een week 

verschoven te worden. zo goed en 
zo kwaad als het ging, stelden mijn 
team en ik de genodigden van de 
wijziging op de hoogte,” start iris haar 
beschrijving van iets wat niet bepaald 
een doorsnee dag zou gaan worden. 

“Via een tool op onze website kunnen 
klanten een afspraak inplannen. iets 
waar op kantoor Beethovenstraat veel 
gebruik van gemaakt wordt en wat 
voor zowel reisadviseur als reiziger 
naar tevredenheid werkt. ook voor 
de dag van de nieuwjaarsreceptie 
hebben vele geïnteresseerden een 
gesprek ingepland.” De office manager 
babbelt lustig verder over een volle 
agenda, de griep die een aantal van 
haar medewerkers heeft geveld die 
dag én een personeelstekort dat 
daar een direct gevolg van is. tevens 
vertelt ze over de eerste hevige 
sneeuwval die over Europa trekt.

de dag van…. iris Poels

Als reisagent maak je van alles mee. Gezellige klanten, mooie boekingen, 
treurige annuleringen, een jubileum van een collega. Je woont een 
interessante presentatie bij, hebt een afspraak buiten de deur of misschien 
heb je wel een plek op de fantastische studiereis weten te bemachtigen. 
Kortom, hoe ziet jouw dag er uit? Deze maand vroegen wij het aan Iris 
Poels, office manager van het VakantieXperts kantoor Beethovenstraat in 
Amsterdam.
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Drukke boel
“Een agenda vol afspraken, een 
winkel vol genodigden, die allen 
- alsof het afgesproken werk 
was - direct bij aanvang van de 
nieuwjaarsborrel massaal, precies om 
klokke drie, over de drempel van het 
reisbureau stappen.” Dat klinkt als 
een gevalletje ‘drukke boel’.

De telefoon rinkelt. Het zijn 
ingesneeuwde klanten ter hoogte van 
alpe d’Huez. poels vertelt levendig 
over de familie die van de nood een 
deugd maakt. terwijl deze klanten 
geen kant op kunnen vanwege de 
witte wereld om hen heen, bespreekt 
het familiehoofd graag de plannen 
voor de volgende vakantie. Een 
reis met het hele gezin naar afrika, 
met vooral veel activiteiten voor de 
kinderen luidt de wens. “niet iets wat

je zo maar even uit je mouw schudt”, 
aldus poels.

inmiddels zijn iris’ moeder en een 
vriendin gearriveerd om drankjes 
en hapjes uit te serveren. tijd voor 
een toespraak en een toast. “tussen 
al die feestelijkheden door, moeten 
er natuurlijk ook nog gewoon reizen 
geboekt worden!”

tegen de tijd dat een leidinggevende 
vanuit het hoofdkantoor arriveert, 
hebben de meeste borrelaars reeds 
het pand verlaten. Wanneer diegene  
de woorden uitspreekt “Wat is het 

hier rustig,” 
blijkt dat niet 
iedereen 
hetzelfde 
beeld van 
deze dag 
heeft. 

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

“Proost! Op 
planning, 
structuur en 
een reislustig 
2017!”

mailto:redactie@reisbizz.nl
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event-rePort

De Four Seasons Travel Group organiseerde in januari voor reisagenten 
speciale roadshows “on the river” door heel Nederland. Reisagenten kregen 
volop de gelegenheid om kennis te maken met de verschillende merken van 
de groep en waren zeer te spreken over zowel de dinerpresentatie die zij 
kregen als de luxe die zij ervaarden bij de diverse producten van Friendship 
Cruises, Hannick Reizen, Incento en AirCruise Collection. Even terugblikken…

roadshoWs ‘on the river’ 
      drUK bezocht
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Nauwelijks heb ik het nachtlampje uit 
gedaan of ik hoor een klagelijke zucht 
vergezeld door een korte ‘brrrrr’.

Geland in Thailand, de zon schijnt 
fel aan de hemel. In broeierig 
Bangkok, kleeft mijn zomerse shirtje 
in luttele minuten aan mijn lijf vast 
van het zweet. Nog voor ik met mijn 
reismaatje het hotel bereik, houden 
we halt bij een 7-eleven mini-markt, 
waar we voor een paar bath een halve 
liter fles Singha water kopen en in een 
teug achterover slaan. Wat een hitte, 
wat een dorst. 

Een alleraardigste dame checkt 
twee oververhitte Westerlingen, 
met een hoofd als een tomaat, in. 
“Maak je geen zorgen, op je kamer is 
airconditioning,” stelt ze ons gerust. 

Snakkend naar een fris plekje, gooi 
ik de hotelkamerdeur met een zwaai 
open en….. Bam, een klap in mijn 
gezicht. Dacht ik dat de hitte op straat 
niet te harden was, nou dan heb je de 
temperatuur in ons tijdelijk verblijf 
nog niet gevoeld. Overduidelijk heeft 
de airco hier al een tijdje werkeloos 
aan de muur gehangen. Ik haal de 
schakelaar over, een oorverdovend 
lawaai volgt. Alsof een oud mannetje 
hoestend en proestend door de kamer 
zwalkt. Snel trek ik iets schoons aan, 
laat het kabaal achter en ga de Thaise 
hoofdstad in. De verkouden opa heeft 
bij terugkomst de kamer verlaten, het 
is heerlijk koel in ons vertrek. 

“Welterusten.” Dan volgt een zucht. “Ik 
heb het koud,” mompelt een stem uit 
het bed naast me……

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 
airconditioning heet

http://twitter.com/EvaHopstaken
mailto:ehopstaken@reismedia.nl?subject=
mailto:ehopstaken@reismedia.nl?subject=


heb jij de jUiste bagage voor 
een job in de reisindUstrie?

corendon: 
guest relations

aPg air agencies: 
reservering & servicebalie 

aviareps: junior sales 
representative aviation (ft)

alle vacatures
www.reisjobs.nl

http://reisjobs.nl/vacature/guest-relations
http://reisjobs.nl/vacature/reservering-servicebalie-medewerker
http://reisjobs.nl/vacature/junior-sales-representative-aviation-ft
http://www.reisjobs.nl/
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alvorens kim aan boord 
stapte bij personal 
touch travel runde ze 
jarenlang, onder de 
naam reisbureau Evers, 
haar eigen reisbureau. 
“Reeds begonnen in 
1991 en vanaf 1995 
eigenaar van twee 
panden.” mooie jaren, 
maar in 2008 zet ze 
er een punt achter 
en verkoopt haar 
kantoren. Een jaar lang beweegt 
ze zich buiten de reisbranche, maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan.

“Via een oud-collega hoorde ik over 
personal touch travel en kwam ik met 
Harry aarsse (tot 1 november 2016 
algemeen directeur, red) in contact. ik 
had direct een klik. Het voelde goed. 
ondanks dat toen ook al andere zRa-
formules bestonden, besloot ik direct 

mijn contract te tekenen 
en niet verder te kijken.”

Geen zorgen
op de vraag wat er 
zo fijn is aan het zRa-
schap antwoordt ze: 
”ondernemer blijven, 
maar dan zonder zorgen 
om personeel. ik vaar 
mee op het beleid en de 
contacten van personal 
touch travel. Dat brengt 
mij enkel voordelen. mijn 

meest bijzondere ervaring als zRa tot 
nu toe was een zakelijke trip die ik 
voor honderd man organiseerde naar 
Brazilië, waarvan vijftien stellen mij 
ook nog eens vroegen deze incentive 
uit te breiden met een privé-reis. Dat 
was mooi”. 

Vier je dit jaar zelf een jubileum? 
Vertel ons jóuw verhaal; mail naar 
redactie@reisbizz.nl 

Kim evers al zeven jaar zra

Of je nu een halve eeuw in dienst bent of onlangs je eerste jaar als 
zelfstandige vierde, maakt niet uit. Reisbizz zet jubilarissen graag in het 
zonnetje en vragen direct ook naar de meest bijzondere reis die deze 
jubilarissen ooit samenstelden of maakten. In januari trappen we af met Kim 
Evers van Personal Touch Travel Vleuten. Zij ging in 2009 aan de slag als ZRA.

jUbilaris in beeld

mailto:redactie@reisbizz.nl
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event 

Reisbizz sprak met margreeth 
kappert, voorzitter van paSRa, 
organisator van het evenement. 
“ondanks dat we Vanessa (Vanessa 
koning van British airways, red.) niet 
meer in ons team hebben, gaan we 
zeven prachtavonden neerzetten.” 
met gepaste trots meldt kappert dat 
er komende editie niet 24 maar 27 
airlines aanwezig zijn. Het bestuur 
heeft besloten drie airlines toe te 
voegen. aeromexico, Jet airways 
en Croatia airlines benutten graag 
de kans zich te profileren op het 
drukbezochte evenement. “We 
hebben zelfs carriers teleur moeten 

stellen omdat er geen plaats meer is 
en hen op een wachtlijst geplaatst”, 
aldus kappert.

Tien sessies
zoals vanouds krijgen reisagenten 
voor aanvang van de presentaties 
een buffet aangeboden. met gevulde 
magen kan men daarna aan het 
informatieve gedeelte beginnen. 
in maar liefst tien sessies van elk 
een kwartier worden de aanwezigen 
bijgepraat door vertegenwoordigers 
van de verschillende airlines. 

naast een hoofd vol verworven 
nieuwe kennis, gaan de deelnemers 
niet met lege handen naar huis. Het 
event wordt namelijk afgesloten met 
een kofferspel, waarbij reisagenten 
kans maken op continentale én 
intercontinentale tickets. Echter, 
iedereen is een winnaar, want 
niemand gaat met lege handen naar 

airline eXPress 
readY for taKe-off…

In de maanden maart en april vindt het jaarlijks terugkerende evenement 
‘Airline Express’ voor reisagenten plaats. Net als in 2016 staan ook in 2017 
zeven avonden in het teken van wetenswaardigheden en noviteiten van 
diverse airlines.
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huis. “paSRa steunt, middels flessen 
rode wijn een goed doel, namelijk 
de strijd tegen alS. Vanuit paSRa 
neemt in juni een team deel aan 
de tour du alS. Een initiatief dat we 
graag een warm hart toedragen.” aan 
het eind van de avond ontvangen 
alle deelnemers uit handen van het 
bestuur zo’n prachtige fles wijn.

De eerste workshopavond is op 
Schiphol. Vervolgens reist de 
luchtvaartkaravaan door naar 

Rotterdam, Hengelo, groningen, 
Eindhoven, arnhem om de laatste 
avond weer af te sluiten op Schiphol. 
margreeth kappert: “na jarenlang 
in assen aanwezig te zijn geweest, 
hebben we er dit jaar voor gekozen 
naar groningen uit te wijken”. meer 
info en inschrijven: www.pasra.nl.

Airline Express 2017
aanvang vanaf 17.30 uur; afsluiting is rond 22.00. 
maandag 6 maart – Schipholgebouw (bijna vol!)
Dinsdag 7 maart – Worldhotel Wings Rotterdam airport (vol!)
maandag 20 maart – Van der Valk Hengelo 
Dinsdag 21 maart – Van der Valk groningen-Hoogkerk 
maandag 3 april – Van der Valk Eindhoven 
Dinsdag 4 april – Van der Valk Duiven
maandag 10 april – Schipholgebouw (bijna vol!)

aanwezige airlines: Qantas, China Southern, China airlines, aeromexico, klm, 
air Europa, Etihad airways, Qatar airways, Emirates, Finnair, airberlin, alitalia, 
air Canada, air transat, Jet airways, Discover the World, garuda indonesia, 
korean air,  aeroflot, Croatia airlines, lot polish airlines, El al, icelandair, gSa 
air agencies, aegean airlines, air austral en intergsa-germania.

Team PASRA is er klaar voor. Vlnr Margreeth Kappert (voorzitter), Marlies Bokx (secretaris) en Marcin van Gijlswijk (penningmeester). 

http://www.pasra.nl/
http://www.pasra.nl/


https://partner.silverjet.nl/
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reisWeetjes - WintersPort reisbizz Kort

beoordeel joUW stUdiereis!

Ben jij onlangs op studiereis 
geweest? Beoordeel dan voor 

Reisbizz jouw eigen reis en deel 
je kennis en ervaringen met 
jouw collega’s. Diverse collega’s 
zijn je al voorgegaan en hun 
studiereisrapporten zijn te vinden 
op www.reisbizz.nl in de rubriek 
Studiereizen. Wil jij ook zo’n rapport 
invullen? Het kost je slechts een 
paar minuten. klik hier om je 
beoordeling en foto’s via een simpel 
invulformulier te uploaden. Dank 
voor je medewerking, ook namens je 
collega’s!

http://www.facebook.com/EurAmNederland
http://www.reisbizz.nl/beoordeel-studiereis
mailto:info.nederland@euram.eu?subject=
http://www.reisbizz.nl/


http://qantas.nl/
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reisbizz gadets

Een fijn stijlitem voor de zomer is de 
panamahoed. De hoeden zijn gemaakt 
van honderd procent natuurlijk 
toquillastro en zitten luchtig op 
het hoofd. De panamahoeden 
komen uit Ecuador en worden met 
de hand gemaakt. tania peláez 
gonzález komt oorspronkelijk uit 
Ecuador en verkoopt onder de naam 
Ecualanda de panamahoeden in 

nederland. Er zijn diverse modellen 
en kleuren voor zowel dames als 
heren. prijzen vanaf € 60.

JouW Wereld 
oP canvas

Wil je 
bijhouden 
welke landen 
jij tijdens een 
studiereis 

hebt bezocht? Dan is deze 
wereldkaart op canvas iets voor jou. 
met de zestig gratis prikvlaggetjes 
laat je zien waar je bent geweest 
of naar toe wilt! Er zijn kaarten van 
nederland, Europa of de hele wereld. 
De kaarten zijn leverbaar op drie 
verschillende formaten. 
Vanafprijs € 22. meer info op 
www.herinneringenoplinnen.nl

StiJlVolle hoed

lekker dobberen op de golven van 
de zee of in het zwembad… als dat 
geen vakantie is weten wij het ook 
niet meer. natuurlijk wil je deze 
zomer wel een beetje hip voor de 
dag komen. 
Dat kan 
met deze 
opblaasbare 
donut. En we 
geven eerlijk 
toe: bij het zien van 
de donut loopt het water je al in de 
mond. Verkrijgbaar bij fonQ.nl. 
prijs: € 21,95.

dobberen in 
een donUt

http://www.herinneringenoplinnen.nl/
http://www.herinneringenoplinnen.nl/
http://fonq.nl/


http://www.flygermania.com/
http://www.flygermania.com/
mailto:germania@intergsa.com?subject=
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airberlin vliegt vanaf Düsseldorf naar 
bestemmingen in Duitsland, Europese 
metropolen en verre bestemmingen 
onder andere in het Caribisch 
gebied en de VS. nieuw met ingang 
van 6 mei is orlando, waarmee het 
Florida-portfolio van de airline op 
drie bestemmingen komt: miami, Fort 
myers en orlando. De frequentie van 
de vluchten naar San Francisco en 
Boston wordt verhoogd tot dagelijks. 

Winactie!
geef antwoord op de vraag en maak 
kans op een gratis non-stopvlucht 
(voor twee personen) met airberlin 
van Düsseldorf naar de VS en de 

Caribbean 
(Curaçao, Cancun, 
Havana, Varadero, 
puerto plata, 
punta Cana). 

Naar welke bestemmingen vliegt 
airberlin dagelijks of meerdere keren 
per dag non-stop vanaf Düsseldorf? 
a. Boston, los angeles, orlando, San 
Francisco.  
b. Boston, los angeles, miami, new 
York, San Francisco.
c. Boston, Fort myers, los angeles, 
miami, new York, San Francisco.  

mail je antwoord, o.v.v. van je naam, 
naam reisbureau vóór 28 februari a.s. 
naar redactie@reisbizz.nl. 

Zomer 2017 - met airberlin 
non-stop naar:  
✈Boston: dagelijks 
✈Fort Myers: 4x per week 
✈Los Angeles: dagelijks 
✈Miami: dagelijks 
✈New York: 2x per dag 
✈Orlando: 5x per week 
✈San Francisco: dagelijks
airberlin is in Düsseldorf 
(en Berlijn) nu al de 
carrier met de meeste 
vluchten naar de USA. 

reisbizz QUizz

Iedere maand heeft Reisbizz een winactie, waarmee je kans maakt op 
mooie prijzen. Deze maand maak je kans op een long haul ticket voor twee 
personen van airberlin. Waar wacht je nog op?!

mailto:redactie@reisbizz.nl


Word jij enthousiast van Google Adwords? Dan horen wij graag hoe we 
jouw enthousiasme kunnen inzetten om onze online zichtbaarheid te 
optimaliseren. Kom werken bij een van de snelst groeiende reisbedrijven 
in Nederland en draag bij aan het succes van bekende reismerken als 
Vliegtickets.nl, WTC.nl en Schipholtickets.nl!
 
Wat ga je doen?
Als online search expert ben je verantwoordelijk voor de adwords en display-
strategie. Je zorgt voor relevant bezoek en houdt hierbij het marketingbudget 
goed in de gaten. Je weet andere onlinecampagnes zoals nieuwsbrieven en 
onsite acties te vertalen in een Google-advertentie.
 
We vragen wel wat
•  HBO werk- en denkniveau. 
•  Affiniteit met de reisbranche. 
•  3-5 jaar relevante werkervaring. 
•   Ervaring met Double Click,  

Google Analytics en Google 360. 
 
Maar we bieden ook wat
•   Een job waar je écht het verschil kan 

maken.
•  Een topteam van ‘eager’ collega’s. 
•   Een bar waar altijd iets lekkers te 

vinden is.

Search & Display Specialist

Otravo B.V. • Suikersilo-West 41 (12e verdieping) • 1165 MP Amsterdam-Halfweg

Reageren op deze vacature klik hier

http://werkenbijotravo.nl/vacature/search-display-specialist/
http://vliegtickets.nl/
http://wtc.nl/
http://schipholtickets.nl/

