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Voor hun werk reizen ze veel, maar de hotshots van de reisbranche gaan 
natuurlijk ook op vakantie. Naar Italië, Canada of Turkije, net als hun klanten.

Oh, ik krijg meteen 
zin in vakantie’, riep
een collega tijdens het

maken van dit magazine. 
De ANVR bestaat 50 jaar.
Reden voor ons om een speci-
ale uitgave van AD Magazine
te maken voor iedereen die in
de reisbranche werkt. 
De prachtige foto’s van Cura-
çao (zie pagina’s 24 en 34) 
en de verhalen van hotshots
uit de reisbranche bezorgen
mij direct reiskriebels. Even
lekker eruit, contact met 
andere mensen, wandelen
langs het strand, heerlijk
eten: ik wil ook mijn koffer
pakken! 
Wat ik zo fijn vind aan vakan-
tie, is dat je kunt doen waar
waar jíj zin in hebt. Even een
zorgeloos gevoel (en mensen
voelen zich nét wat zorgelozer
als de reisaanbieder het
ANVR-logo heeft.) 
Doe de quiz op pagina 44 
om te ontdekken hoe goed 
je jouw reiscollega’s kent. En
bekijk ook hoe snel vakantie
vieren is veranderd (pagina
16). Zo anders, maar toch ook 
hetzelfde: Even doen waar 
jíj zin in hebt. Even dat 
zorgeloze gevoel. 
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Wilt u ook vertellen over uw
favoriete moment van het weekend?
Mail naar weekend@persgroep.nl

Een envelop 
vol voorpret
Nee, het idee om op de foto te gaan is
zeker niet afkomstig van Mirjam Dresmé
zelf. Maar ja, als de ANVR-plicht roept…
,,Laat mij maar lekker op de achtergrond
m’n werk doen”, zegt Mirjam (60). ,,Zaken
regelen, liefst samen met anderen, dat
vind ik het allerleukst.”
Als hoofd communicatie en ‘vrouw achter de
schermen’ in Baarn kennen mensen Mirjam
als onvermoeibaar, onverwoestbaar en erg
stipt in haar afspraken. Dat zijn best fijne 
eigenschappen als je bijvoorbeeld een
ANVR-congres op Curaçao organiseert. 
Bij Mirjam zelf gloeit aan de ene kant de
lichte spanning of alles goed gaat (‘ook snel
alles regelen als iemand door vervelende
omstandigheden niet mee kan’), terwijl ze
ook reikhalzend uitkijkt naar het congres.
,,We organiseren de ANVR-congressen al
jaren samen met GI Travel. Met die meiden,
vooral met Marianne van Dijk, is de samen-
werking zó fantastisch. Bij GI Travel zijn
woorden vaak overbodig, zij voélen gewoon
wat er nodig is en wat bij de ANVR past.” 
Wat dat ANVR-gevoel dan is? ,,Wij willen
congresgangers elk jaar in alle opzichten
verrassen en proberen aan álle wensen te
voldoen, bijvoorbeeld als deelnemers nog
wat dagen vakantie aan het congres willen
vastplakken.” En dus pakt Mirjam met een
brede smile, samen met collega Ilse, voor 
iedereen een persoonlijke envelop in, gevuld
met nuttige info en voorpret.  
Mirjam zelf geniet straks op Curaçao ook
zeker wel, hoewel haar dienstverlenende 
karakter haar soms in de weg zit. ,,Als 
iemand met een bezorgd gezicht rondloopt,
probeer ik daar toch iets aan te doen.”
Kortom: Mirjam geniet vooral van ánderen
die genieten. ,,Het mooiste compliment? 
Dat het ANVR-congres elk jaar eerder uitver-
kocht raakt. En ik hoorde weleens: Mirjam,
waar ben je nou zo druk mee, het loopt toch
allemaal goed? Dat vind ik mooi.” �

MIJNCONGRES
Tekst: Leo van Marrewijk

Foto: Koen Verheijden
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Leuk, zo’n borrel met
al je collega’s, maar
het is wel fijn als je
weet welk ijskoude
biertje nou ook alweer
van jou is. Voor wie het
even niet meer ziet: deze briljante
Beer Goggles zijn je redding. Zo ver-
lies je nooit meer je biertje uit het
oog. €9,95 voor 6 stuks. 
happy-ijsklontjes.nl
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Gespot!

Soumia Aroug (47) 
La Palmerie Fashion, €39,95  

Peter de Rijke (23)
Rayban, €145

Marloes Visser (30)
Dita, €320 

Trendspotter Anne Bonthuis
fotografeert mode op straat

Panterprint

Welkom op
Curaçao

Doe-tips voor het betere vakantiegevoel�
Samenstelling: Saskia Borst
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Op Curaçao is alles net een beetje
vrolijker, zélfs hun editie van Mono-
poly. In deze versie koop je dan ook
niet zomaar een hotelletje, maar
een compleet resort. Betalen doe je
uiteraard met keiharde guldens. En
de winderige Hollandse stations?
Die zijn vervangen door stranden
vol wuivende palmen. Nu nog wat
competitieve collega’s vinden die
het tegen je willen opnemen.
€49,90 dushicompany.nl

Uurtje vrij te besteden op het
programma? Dan moet je
zeker even langsgaan bij Jaan-
chies. Dit restaurant in West-
punt is een begrip op Curaçao
en dat is niet voor niets. Hon-
derden tropische vogeltjes vlie-
gen hier af en aan en komen
regelmatig even bij je buurten
terwijl jij zit te lunchen. Een
spijslijst is er niet, wel de eige-
naar die zichzelf ‘de sprekende
menukaart’ noemt. Verwacht
traditionele Antilliaanse specia-
liteiten, waaronder leguaan.
Bijzondere ervaring verzekerd.

Zelf gezien

Vrije vogels

Een ding is zeker: als je gaat
snorkelen of duiken kom
je straks thuis met
waanzinnige
verhalen over
de onderwa-
terwereld.
Bang dat het
thuisfront je niet
zal geloven? Neem
de waterproof Duo-camera van
Intova mee de diepte in om 
bewijs te verzamelen. 
€55,95 
scubastore.com

Floor HANCO KOLK

468.443 toeristen zetten in 2015 voet op Curaçaose bodem, dat is een
toename van ruim 100 procent in tien jaar tijd.

…
doen

ANVR ANVR

Nootvoorziening
Zon aan de hemel: check. Ligbed met
uitzicht op zee: check. Cocktail uit een
kokosnoot: dubbelcheck. Life is good op
Curaçao! Wil je dat vakantiegevoel zo
lang mogelijk vasthouden? Met deze
drinkbeker blijf je ook thuis in tropische
sferen. Exclusief zon, zee en strand.
€5,95 ilovespeelgoed.nl

Bier 
in zicht

Voetzoekers
Bon bini! Gearriveerd op het eiland? Dan staat je slechts één ding
te doen: schoenen uit, slippers aan. Voor het ultieme ‘altijd
zomer’-gevoel investeer je in dit zonnige paar: Havaianas Slim
Paisage. Die doen het leuk naar het strand maar zijn ook mooi 
genoeg voor onder een jurkje tijdens de eindemiddagborrel.
€29,95 slipperworld.nl

Strijd om
de stranden
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A NVR 50 jaar: reden
voor een feestje? 
Frank Oostdam: ,,Zeker,
want in deze jaren zijn
we uitgegroeid tot een

krachtige, professionele brancheorgani-
satie. Ik vind trouwens dat we dat niet
moeten doen met veel borstklopperij en
niet te veel moeten terugkijken, maar
stilstaan met een feestje is wel nodig.
Dat doen we trouwens niet alleen met
het congres op Curaçao, maar ook in-
houdelijk. Zo hebben we onderzoek
laten doen naar reizen in 2025, naar de
toekomst van de reisindustrie, met het
rapport Travel Experience Tomorrow.
En we hebben onderzoek laten doen
naar de medewerker van de toekomst.” 

Ik heb begrepen dat de ANVR 10 jaar
geleden ongeveer op z’n gat lag. Te-
rugblikkend: wat zijn de voornaamste
verdiensten geweest, vindt u? 
,,Met stip op 1: ondanks moeilijke om-
standigheden en de economische ma-
laise één organisatie weten te
behouden, zodat we op overkoepelend
niveau met één stem kunnen spreken
en de belangen van de reisindustrie
kunnen blijven behartigen. Dat is
vooral een groot compliment aan onze
leden, de bedrijven, want met de ver-
schuiving naar internet hebben we een
nieuwe rol gekregen. Maar ook een
compliment aan de collega’s van het
toch kleine ANVR-kantoor.  
Een belangrijke verdienste is zeker

ook ons logo. Dat staat voor de consu-
menten gelijk aan een keurmerk. Uit
onderzoek van TNS/NIPO blijkt dat con-
sumenten zelfs bereid zijn om meer te
betalen als een reisaanbieder het ANVR-
logo heeft. Het logo is dus goud waard.” 

Jullie hebben eerder dit jaar zelfs een
mondiale ‘Tourism for Tomorrow-
award’ gekregen… 
,,Ja, goed hè? Van de wereldorganisatie
WTTC, voor onze inspanningen op het
gebied van duurzaamheid. We vieren
zo’n award niet groots, terwijl je de prijs
zeker niet moet onderschatten: we krij-
gen er exposure door en je komt hier en
daar toch makkelijker binnen als je tot

beste van de wereld bent gekroond. Mi-
nisteries en andere stakeholders letten
daar heus wel op. Ik vind overigens per-
soonlijk dat we, ook in Nederland, nog
wel een tandje bij kunnen zetten wat
betreft duurzaamheid. Reizen heeft per
definitie invloed op duurzaamheid en
daar moeten we als reisbranche onze
ogen niet voor sluiten.” 

Klinkt best avontuurlijk, directeur en
voorzitter van de ANVR. Is dat het
ook? 
,,Ja, ik heb de op een na leukste baan
van Nederland. Het heeft ongeveer alles:
wat we doen is maatschappelijk rele-
vant, het gaat over Nederland en de hele
wereld. Het bestrijkt talloze onderwer-
pen, van koopkracht tot duurzaamheid
en ik heb te maken met veel verschil-
lende partijen zoals ministeries en
media. Het is ook fijn dat wij voor on-
dernemers werken. Die zijn doorgaans
heel direct en daar houd ik van: als er

iets gebeurt, krijg je het meteen op je
brood. Dat wordt nog eens versterkt
doordat ‘reizen’ een emotioneel product
is. Iedereen vindt er iets van en iedereen
is ervaringsdeskundige. En wat voor mij
heel belangrijk is: geen dag is hetzelfde.
Voordat ik hier directeur werd, had ik
een prachtige baan in de autowereld, ik
hoefde daar zeker niet weg. Maar dit is
gewoon nog leuker. Als er ’s nachts iets
bijzonders gebeurt in Azië, kan ik mijn
agenda direct leegvegen, dan word ik de
hele dag gebeld en geleefd. Zoiets moet
je natuurlijk wel leuk vinden en dat
vind ik gelukkig, wat dat betreft ben ik
goed ‘gecast’ voor deze baan. Mijn in-
trinsieke motivatie is niet zo heel groot,
ik lééf van alles wat er om me heen ge-
beurt, van prikkels van buitenaf. En die
zijn er elke dag.” 

Hebben onze buurlanden eigenlijk al-
lemaal een ANVR?  
,,Er is een Europese reisbrancheorgani-
satie, de ECTAA, waarbij 28 landen zijn
aangesloten. Ik durf wel te zeggen dat
we het in Nederland, samen met Duits-
land en Engeland, het best geregeld
hebben. En dan bedoel ik dat zij ook
krachtige organisaties zijn qua onder-
steuning aan hun leden en hun lobby.” 

Zit u niet vaak in een soort spagaat: je
bent branchevereniging, maar je moet
toch ook opkomen voor de belangen
van de reiziger? 
,,We zijn in de eerste plaats en dus
vooral branchevereniging. De Consu-
mentenbond is er voor de reiziger, maar
we krijgen wel vaak vragen van consu-
menten. We werken goed samen met de
Consumentenbond en dat vind ik lo-
gisch. Of het nu gaat over veiligheid of
gezondheid; veel onderwerpen waar we
ons mee bemoeien, zijn dezelfde.”  

Wat is het meest gehoorde cliché over
de ANVR? 
,,Dat de ANVR alleen vertegenwoordi-
ger is van het traditionele kanaal, de
traditionele reisondernemingen, daar
erger ik me dood aan. We zijn een veel
bredere organisatie: er zijn ook reisad-
viseurs lid, of leuke, nieuwe partijen als

‘Ik heb de op een 
na leukste baan
van Nederland’

Hij is sinds 2007 het montere gezicht van de ANVR, in vrolijke
én moeilijke tijden. Verbinder/gangmaker Frank Oostdam over
‘buitenspelen’, prikkels van buitenaf en de noodzaak om het leven
te vieren. Bijvoorbeeld op Curaçao…
Tekst: Leo van Marrewijk Foto’s: Jaqueline de Haas

ANVR ANVR

‘Ik lééf van
alles wat er
om me heen
gebeurt, van
prikkels. 
En die zijn 
er elke dag’

ANVR-directeur Frank Oostdam

�
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rekken, maar als ANVR-leden zich niet
aan de regels houden, spreken we ze
erop aan. Vaak in samenwerking met de
Reclame Code Commissie en de Consu-
mentenbond, soms ook gewoon op
basis van signalen van onze achterban.
En dan passen ze hun beleid aan, an-
ders zijn ze geen lid meer van de ANVR.
Overigens neemt het aantal klachten -
je zou het misschien niet zeggen als je
bepaalde programma’s bekijkt – over de
reisbranche al jarenlang af. Daaraan
kun je zien dat we de goede kant op-
gaan.” 

En als er iets fout gaat, mag u op tv
uitleggen wat er allemaal loos is. 
,,Vooropgesteld: ik ga niet recht praten
wat krom is. Natuurlijk staan wij voor
onze leden, maar bij misstanden moe-
ten we actie ondernemen. Ik heb gere-
geld bij Radar gezeten en daar zie je dat
het ook een beetje een spel is: er moet
spannende tv worden gemaakt en som-
mige mensen worden uitgenodigd om
de boel een beetje op te leuken. Natuur-
lijk besef ik heel goed dat ik woordvoe-
ring goed moet doen voor mijn
achterban, maar ik houd ook erg van
een beetje relativering, je moet jezelf
nooit té serieus nemen, vind ik. Ach-
teraf hoor ik wel of het voldoende was
en dat is – afgezien van de twitter-com-
mentaren – meestal het geval. Ik stap
dus glimlachend zo’n studio in.”  

Welke kant moet de ANVR op in de ko-
mende 50 jaar? 
,,Als je altijd blijft doen wat je al deed,
word je minder betekenisvol, dus we
moeten vooral in beweging blijven. Ik
denk dat we nog nadrukkelijker moeten

proberen met één stem namens de hele
reiswereld te spreken. Ik zou dus graag
zien dat nog meer ‘enkelvoudige reis-
aanbieders’ ANVR-lid worden, zoals au-
toverhuurders, cruisemaatschappijen of
verkeersbureaus. Met zulke partijen ben
je nog breder vertegenwoordigd, ik denk
dat het onze kwaliteit ten goede komt.  
Verder zou ik graag een platform voor

gemeenschappelijke activiteiten willen
zien dat zich helemaal richt op innova-
tie en onderzoek doet naar trends en
naar innovatieve technieken in de reis-
sector. Ik zou willen dat de sector ook
als werkgever nog aantrekkelijker
wordt, dat hoogopgeleide mensen graag
in de reiswereld willen werken.”  

We staan nu vlak voor het ANVR-con-
gres op Curaçao. Wat moet daar
vooral gebeuren, vindt u? 
,,Hoewel we natuurlijk veel meer doen,
is het jaarlijkse ANVR-congres ons
kindje geworden. Het is uitgegroeid tot
een prachtig evenement van hoog ni-
veau, waar de top van de reissector al
maanden naar uitkijkt. Zij zijn er niet
omdat het een feestje is, daar komen
die mensen namelijk niet voor, maar
omdat er een heel sterk inhoudelijk,
verrassend programma is met gewel-
dige sprekers. En dat we dat dan orga-
niseren, zoals vorig jaar in Abu Dhabi
en nu op Curaçao, in een prachtige om-
geving, is een enorme plus, congresgan-
gers waarderen dat zeer. Er worden op
het congres ook serieuze zaken gedaan,
dat vinden deelnemers ook belangrijk.
Je merkt dat mensen trots zijn dat ze
erbij zijn, ik hoop dat dat dit jaar weer
gebeurt. Vorig jaar werd het ANVR-
congres beoordeeld met een 9+. Dat is
wat hoor, zo’n cijfer, juist in de reissec-
tor. Professionals uit onze branche 
verras je namelijk niet zo snel meer, 
die zijn wel wat gewend.”  

Gaat uzelf eigenlijk spectaculair op 
vakantie? 
,,We houden in ieder geval van actieve
vakanties, zoals wandelen in de bergen
en rondwandelingen. De wereld bekij-
ken vanachter een autoruit, daar beleef
ik weinig vreugde aan.” 

Jullie voelen je kennelijk erg betrok-
ken bij de leden. Wat gebeurt er dan
bijvoorbeeld als OAD failliet gaat? 
,,Dat was een enorme schok, ik be-
schouw het faillissement van OAD in
2013 als een van de dieptepunten uit de
ANVR-historie. Natuurlijk omdat OAD
een prachtig familiebedrijf en een heel
belangrijke speler in de Nederlandse

ANVR ANVR

Expedia en Sprs.me. Dat past ook bij de
ontwikkelingen in de reiswereld: ieder-
een die aan de voorwaarden voldoet,
mag lid worden. En dat houden we heel
laagdrempelig. Afhankelijk van je omzet
kun je al vanaf 650 euro per jaar ANVR-
lid worden.” 

Je bent directeur én voorzitter van de
ANVR. Is dat een logische combinatie? 
,,Het is min of meer vanzelf gegroeid. Ik
was al directeur en de ANVR had hier-
voor altijd voorzitters die zelf commerci-
ële belangen hadden. Die heb ik niet, ik
heb ook geen verleden in de reiswereld,
ben dus niet ‘belast’. Dus toen ik op een
gegeven moment naar voren werd ge-
schoven door toenmalig voorzitter Steven
van der Heijden, heb ik ja gezegd omdat
mensen kennelijk vertrouwen in me had-
den. Ik heb als voorzitter overigens geen
stemrecht, ben dus wat dat betreft onaf-
hankelijk. En ik sta er heel open in: ik zit
niet vast aan deze rol. Het gaat goed zo-
lang het goed gaat.” 

Initiatieven als de Code Reisaanbiedin-
gen zijn er mede gekomen op initiatief
van de ANVR. Ondanks dit soort initia-
tieven worden reisaanbieders – in de
media, met programma’s als Radar –
soms weggezet als ‘boeven’ of ‘cow-
boys’ die consumenten bedonderen.
Doet dat pijn? 
,,De Code Reisaanbiedingen beschouw ik
als een van de kroonjuwelen van de
ANVR. Het aantal cowboys in de reiswe-
reld is nu al veel minder dan voorheen.
We hebben ooit een zwarte lijst opge-
steld; dat werkte destijds heel goed, maar
die bestaat niet meer. Ik snap heel goed
dat ondernemers grenzen opzoeken en
het elastiekje soms wat proberen op te

‘Ik wil een
platform dat
zich richt op
innovatie en
onderzoek
doet naar
trends’

�
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reissector was, met mensen die met hart
en ziel knokten voor het bedrijf. Het
heeft mij ook echt aangegrepen. Maar als
zulk nieuws naar buiten komt, worden
wij bij de ANVR ook geleefd en doe je ge-
woon wat je kunt. Bijvoorbeeld door par-
tijen in de reisbranche te mobiliseren en
zoveel mogelijk OAD-personeel – met
een belangrijke rol voor Reiswerk – aan
een nieuwe baan te helpen. Gelukkig
hebben we nog binnen korte tijd 450
OAD-medewerkers aan een andere baan
kunnen helpen, maar het was een schok.  
Van een heel andere orde, een abso-

luut dieptepunt, was de ramp met de
MH17. Op zo’n moment doen wij zoveel
mogelijk aan damage control. En in het
besef dat het nooit genoeg is, probeer je
zoveel mogelijk mensen te helpen waar
je kunt.” 

Ondanks die dieptepunten vertelde u
dat u de bijna-leukste baan van Neder-
land hebt. Wat is dan de allerleukste? 
Lacht: ,,Nou, ik ben een enorme Ajax-
fan. Dus als ik daar nog eens word ge-
vraagd als directeur… En directeur van
het Concertgebouworkest lijkt me ook
helemaal geweldig. Maar begrijp me
goed, ik heb het nu fantastisch naar
mijn zin. Ik werk bijna 10 jaar voor de
ANVR en ben enorm trots dat we met
ons kleine team zoveel kunnen beteke-
nen voor de branche. Ik had het er een
keer over met een collega van een an-
dere branchevereniging, die inschatte
dat we met een man of 40 zouden wer-
ken. Toen ik vertelde dat we maar met
z’n achten zijn, sloeg hij steil achterover.
We kunnen dat alleen doen omdat we –
bewust in een heel eenvoudig kantoor -
lean & mean werken. En we durven 
elkaar aan te spreken als iets niet goed
gaat. Als ik hier te lang op kantoor rond-
loop, vragen collega’s soms ook vriende-
lijk of ik niet weer ’ns buiten moet gaan
spelen. Daar gedij ik beter: ik moet
nieuwe plannen helpen ontwikkelen,
lobbyen, mensen enthousiasmeren en
partijen bij elkaar brengen. En gelukkig
vind ik dat ook het leukste.” �

‘De wereld
bekijken
vanachter 
een autoruit,
daar beleef 
ik weinig
vreugde aan’

Geboren: 1960, Venlo
Opleiding: Erasmus Universiteit, Rotterdam (1983-1988), 

maatschappijgeschiedenis.
Loopbaan: Begon zijn carrière als adjunct-secretaris van het Nederlands 

Verbond van de Groothandel. Vervolgens werd hij exportmanager
van een groothandel en later directeur bij Volkswagen & Audi. 
Sinds 2007 directeur van ANVR; vanaf 2013 ook voorzitter van ANVR.

Privé: Getrouwd, twee kinderen.

paspoort Frank Oostdam
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nog geen onderbroek inge-
pakt, de stapels was knipoog-
den me toe, 's nachts was het
vast nog veel te koud voor in
een tent, we hadden nog een
lijst aan verfklusjes liggen in
ons nieuwe huis en wat was er
nou eigenlijk voor leuks te
doen daar in die streek? Ik
keek Man de dag voor vertrek
aan en biechtte op dat het on-
getwijfeld heel leuk zou zijn
als we er eenmaal waren,
maar dat ik nu als een berg op
zag tegen ons weekje weg. Ik
zag z'n gezicht opklaren. Die
had er duidelijk ook geen zin
in. Opgelucht propte ik de kof-
fer weer achter de kast.
Hoera, we blijven thuis! Van
dat verven kwam natuurlijk
niks, maar we hebben wel met
z'n viertjes heerlijk gechild,
zoals Oudste Dochter het zou
noemen. Die was trouwens
wel boos dat we niet gingen,
maar ik heb keihard gelogen
dat het daar goot en wat om-
koopcadeaus in het vooruit-
zicht gesteld en toen kon ze
zich er ineens best mee ver-
zoenen. Naar de camping in
Zeeland is het amper twee uur
rijden (met navigatie). Ik ben
aardig uitgerust, want ik heb
net al wat dagen vrij gehad.
Een dagje inpakken en het
huis fatsoeneren staat geblokt
in de agenda. En, ook niet on-
belangrijk, als we weer terug
zijn, heb ik nog een weekje
thuis om de vakantiepuinho-
pen weg te werken. Echt, ik
heb goede hoop dat we de
camping deze keer wel gaan
halen. �
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Man en ik zijn eigenlijk van die types
die in mei heftig gaan googelen om
nog een enigszins aanvaardbaar
campingplekje te bemachtigen voor

in het hoogseizoen. Maar begin dit jaar ver-
raste ik mezelf door alvast twee vakanties te
boeken. Ik lag 's middags even op bed te
klooien op de iPad, en dacht: kom laat ik eens
iets kiezen nu er ook echt nog iets te kiezen
valt. Het werd een weekje Frankrijk in de
meivakantie en twee weken Zeeland op
een paardencamping in augustus. Allebei
met van die tenten die onder de noemer
glamping vallen: houten vloeren en
echte bedden. Ik had er best zin in, in
dat weekje Frankrijk. Ik hield het weer
met een schuin oog in de gaten en zo-
waar, de verwachtingen werden
steeds beter. Van 16 graden en
regen naar 21 graden met een zon-
netje. Toch zaten we op wat de dag
van aankomst had moeten zijn met
de hele familie in onze eigen woonka-
mer onderuitgezakt op de ietwat ver-

sleten hoekbank. Twee pepperonipizza's
(large, dunne bodem) in aantocht. Ik vind

vakantie vieren best lastig. Als we ver weg
gaan - Azië! Latijns-Amerika! - heb ik weinig
eisen. Backpacken, slechte hotels, lang wach-
ten, hitte, ik kan het allemaal hebben, want we
zijn op avontuur! Maar tegenwoordig gaan we
met de kinderen niet meer zo ver weg en bin-
nen Europa stijgen mijn eisen blijkbaar aan-
zienlijk. Het moet echt een stuk beter zijn dan
thuis wil ik al die moeite doen. Naar die cam-
ping in Frankrijk zou het tien uur rijden zijn
(zonder navigatie op de telefoon, want roa-
mingkosten), ik had door drukte op het werk

Hoekbank
Monica had best zin in dat weekje Frankrijk,

maar ze kwam nooit aan.

Monica Beek (39) is journalist en woont samen 
met haar vriend en hun twee dochters.

Van dat verven kwam
natuurlijk niks, maar

we hebben wel heerlijk
gechild met z’n vieren

REAGEREN?
monica@persgroep.nlCOLUMN MONICA

ANVR
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Amsterdam Airport Schiphol 

FELICITEERT DE ANVR EN AL HAAR LEDEN  
met haar

T R A V E L  I N  S T Y L E

Silverjet feliciteert ANVR met hun 50-jarig bestaan!

Silverjet selecteert het beste 
wat de wereld te bieden heeft. 

Een aangename zekerheid!

Wat betekent vakantie voor u?
,,Voor mij is vakantie gezelligheid,
samen zijn met het gezin en met
mijn familie.’’ 

Wat is uw favoriete land?
,,Turkije. Ieder land heeft iets moois,
maar Turkije blijft Turkije. Ik ga 
altijd naar een klein vissersdorpje –
Foça – waar vooral lokale toeristen
komen. Daar ga je naar een restau-
rant en vraag je of ze tong hebben.
Dan zeggen ze: ‘Vandaag niet, maar
we zullen morgen zien.’ En dan 
bellen ze je de volgende dag dat ze
tong hebben gevangen. Het is een
heel sociaal gebeuren. Als je brood
met tomaat eet en net in zee hebt
gezwommen, dan smaakt dat beter
dan eten in een sterrenrestaurant.
Voor mijn zoon van 12 en dochter
van 9 is het er ook heerlijk. 
Ze hebben een fiets, beklimmen de
berg achter het huis. Ze vergeten
hun iPad.’’

Gaat er nog iets mee terug naar
huis?
,,Ik vind dat je de leuke dingen daar
moet laten. Turkse muziek klinkt
hier niet hetzelfde. Het tempo en de
sfeer zijn anders. Wat zo heerlijk is
aan Turkije: overal kun je eten.
Langs de kant van de weg zit een
mevrouw met brood, vers gebakken,
met kaas of gehakt erin. Dan zeg je:
‘Tante, mag ik een brood’. Waar kun
je nou picknicken op je motorkap?’’ 

Heeft u nog een droombestemming?
,,Vroeger wilde ik altijd naar Austra-
lië, misschien komt dat er nog eens
van. Curaçao is ook fijn. Lekker
warm in de winter. Daar bouw ik nu
een huis. Het heeft niet zoveel cul-
tuur, maar er zijn mooie stranden.
Ach, overal is het leuk. Als je in
Duitsland om vijf over twee wordt
weggestuurd omdat de lunchtijd
voorbij is, dan zie ik daar ook de
humor van in.’’
—Ellen den Hollander

Atilay Uslu
(eigenaar Corendon)

MIJN
vakantie

‘Ieder land 
heeft iets

moois, maar
Turkije 

blijft Turkije’
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1966
Tuurlijk, in de wereld gebeuren heus
belangrijke zaken in 1966. Zo wordt
Indira Ghandi gekozen tot premier
van India, beweert John Lennon dat
The Beatles populairder zijn dan
Jezus Christus – een bewering die
niet overal tot gejuich leidt – en
treedt prinses Beatrix in het huwe-
lijk met Claus von Amsberg, waar
ook al niet iedereen blij mee is. O ja,
en Johan Cruijff maakt zijn debuut
in het Nederlands elftal. Maar het
belangrijkste in dit verband is toch

de oprichting van de ‘Algemene Ne-
derlandse Vereniging van Reisbu-
reaus’, dat de opkomst van het
georganiseerde reizen markeert. De
naam van de ANVR zou nog ver-
schillende malen veranderen.

1967
Hoera, we gaan massaal vliegen. 
Supermarktketen Dirk van den
Broek (later D-Reizen), in 1964 aan-
jager van het Murialdo-project –
klanten kunnen bonnen sparen om
goedkoop tien dagen naar Muri-
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Vijftig jaar ANVR, dat is een reis door de tijd.
Van de opkomst van het massatoerisme tot de
eenzame reiziger: de vereniging bewoog altijd
mee. En was en is zijn tijd soms vooruit.

16 woensdag 16 november 2016 ANVR ANVR

Tekst: Leo van Marrewijk Foto’s: Anefo, ANP, Dreamstime, Getty Images, 
Hollandse Hoogte, Bart Hoogveld, Spaarnestad Fotoarchief.
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aldo in Italië all-inclusive te ge-
nieten – start met chartervluch-
ten op Verona. Gasten slapen in
een klooster op grote zalen in sta-
pelbedden. ‘Murialdo’ wordt ge-
zien als een mijlpaal in de
historie van het massatoerisme.
Ook van belang voor de reisindu-
strie: voor het eerst wordt 
reclame uitgezonden op de Ne-
derlandse televisie, behalve op
zondag en christelijke feestdagen.

1968 
Piet Derksen, eigenaar van Sport-
huis Centrum, opent in Reuver
het eerste bungalowpark. Hij
blijkt trendsetter. En in Spanje
worden de costa’s volgebouwd om
aan de groeiende vraag van zon-
zoekers te kunnen voldoen.

1969
Dirk van den Broek contracteert
behalve het klooster in Murialdo
hotels en appartementen in

(de club heet inmiddels Neder-
landse Vereniging van Reisorga-
nisaties) de onafhankelijke
Geschillencommissie beslissen.
Dat gebeurt als een consument
een klacht met een ANVR-lid niet
zelf kan oplossen. 

1975
In Benidorm wordt Brava Park
geopend, een speciaal voor Ne-
derlanders ontworpen apparte-
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mentencomplex, inclusief balkon,
eigen keuken en koffiezetappa-
raat. In den vreemde ontstaan
‘ministaatjes’ van toeristen die
steun bij elkaar zoeken: op Mal-
lorca wordt een Duitse politieke
partij opgericht die zich exclusief
richt op de belangen van de toe-
rist. En na Spanje wordt ook de
Algarve een populaire bestem-
ming voor Nederlandse toerist.

1982
De ANVR stelt consumentvrien-
delijke reisvoorwaarden op. In
die voorwaarden staan de rech-
ten en plichten van reiziger en de
touroperator. Nederland omarmt
Turkije als massabestemming, en
Turkije omarmt de Nederlanders.

1983
Het eerder opgerichte garantie-
fonds wordt een onafhankelijke
Stichting Garantiefonds Reisgel-
den. Alle ANVR-reisondernemin-

gen zijn verplicht om zich aan te
sluiten. 

1989
De ANVR wordt een federatie
met vier lidverenigingen: Vereni-
ging van ANVR Reisorganisato-
ren, Vereniging van ANVR
Reisagenten, Vereniging van
ANVR Luchtvaartagenten en 
Zakenreisbureaus en Vereniging
van ANVR Reisorganisatoren 
Inkomend Toerisme (in 2003
wordt deze laatste opgeheven).
De naam van de ANVR verandert
in het Algemeen Nederlands Ver-
bond van Reisondernemingen. 

1992
In het AD van 24 oktober 1992
vertelt NBBS-redacteur M. van
het Kaar naar aanleiding van een
onderzoek van de Nationale Ho-
geschool voor Toerisme en Ver-
keer naar de toekomst van het
toerisme. ,,De klant van de toe-

1974

1975

2007

1996

1984

1987

1980

1977

1975

1979
komst is een dynamische ultra-
consumer. De ene keer maakt
men een culturele rondreis door
China, om twee maanden later de
bus te pakken naar een Spaanse
costa voor een swingende disco-
vakantie. Of men boekt een goed-
koop hotel in Parijs, om daar
vervolgens in de duurste restau-
rants uit eten te gaan.”

1994
Een ontwikkeling die de reis-
industrie definitief verandert: de
eerste online winkels duiken op.
Andere trend: de opkomst van
massabestemmingen in (Tunesië,
Cyprus) én buiten Europa, zoals
Mexico (Cancun), India (Goa) en
Dominicaanse Republiek. 

1995
Als eerste reisbrancheorganisatie
ter wereld ontwikkelt de ANVR
samen met haar leden een beleid
voor ‘duurzaam toerisme’.

Spanje, Oostenrijk en Duitsland en
opent diverse reiswinkels in Ne-
derland. Ook op het water groeit
toerisme snel: het 293 meter lange
cruiseschip Queen Elizabeth 2
wordt te water gelaten.

1970
60 procent van de Nederlanders
gaat met vakantie. De gemiddelde
Nederlander heeft zeventien 
vakantiedagen per jaar. 

1971
De ANVR richt als eerste organi-
satie ter wereld een garantiefonds
op, dat de consument beschermt
bij geboekte reizen bij ANVR-reis-
ondernemingen. Dat is nodig: het
aantal chartervluchten groeit
snel, het massatoerisme beleeft
begin jaren 70 een doorbraak. 

1972
Als een van de eerste sectoren
laten ANVR-reisondernemingen �
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Wat betekent vakantie voor u? 
,,Dan ben ik er even helemaal uit.
Dan doe ik energie op, maak ik mijn
hoofd leeg en doe ik leuke nieuwe in-
drukken op. Het draait vooral om ont-
dekken. We rijden met onze eigen
auto of we vliegen en huren een auto.’’ 

Wat is uw favoriete vakantieland?
,,Een favoriete bestemming heb ik
niet. Er zijn zoveel plekken in Europa,
maar ook daarbuiten, die verrassen.
Portugal, Spanje of Oostenrijk, noem
maar op. Deze zomer was ik met mijn
man in Schotland. We hebben een
perfecte rondreis gemaakt, geweldig
leuk. De ene keer een bed & breakfast,
dan weer een lodge of een hotel. Het
is daar zo prachtig; soms doet het
landschap denken aan Canada, dan
weer aan Noorwegen of Zwitserland.
We hebben elke dag zon gehad. En:
heerlijk gegeten.’’ 

Wat doet u graag op vakanties? 
,,Lekker eten, goed glas wijn erbij,
musea bezoeken, kloostertje in, kloos-
tertje uit. Praten met mensen en cul-
tuur snuiven. En ’s avonds nog een
beetje lezen.’’ 

Gaat er nog iets mee terug naar huis?
,,Ja, altijd. Uit Schotland heb ik een
rokje meegenomen. Bij thuiskomst
zag ik in een modeblad dat de tartan
weer helemaal terug is. Verder een
mooie sjaal, leuke schoenen en een
fles whisky. Met een schattig pipetje,
want whisky smaakt met een druppel-
tje water nog beter. En cadeautjes
voor de buren die op ons huis, de 
tuin en de huisdieren hebben gepast.’’ 

Wat is uw droombestemming? 
,,Ik wil nog graag een keer naar de
Galapagos Eilanden. Alaska lijkt me
ook prachtig. Ik wil door het Panama-
kanaal varen. Maar Maastricht vind 
ik ook fantastisch. Het gaat om het
genieten van de kleine dingen.’’ 
—Ellen den Hollander

Coby van Dongen 
(commercieel directeur 
De Jong Intra Vakanties)

‘In Schotland
hebben we 

een perfecte 
rondreis
gemaakt’
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1997
Na de ANVR-Reisvoorwaarden
stelt het ANVR in overleg met de
Consumentenbond ook consu-
mentvriendelijke ANVR-Boekings-
voorwaarden. Alle ANVR-
reisagenten hanteren die voor-
waarden. 

2000
Op initiatief van de ANVR wordt
de onafhankelijke Stichting Cala-
miteitenfonds Reizen opgericht.
Alle ANVR-reisorganisaties zijn
verplicht zich aan te sluiten.

2004
Eerste stap op weg naar ruimte-
toerisme? De onbemande ruimte-
vaartuigen Mars Exploration
Rover-A en B landen op Mars. 

2006
De ANVR bestaat 40 jaar, maar is

2015
De ANVR stopt met de ‘zwarte
lijst’, waarop reisondernemingen
staan die zich niet netjes aan de
regels houden. 

2016
De ANVR – de vereniging telt
zo’n 275 touroperators en ruim
1000 reisbureaus – viert haar 
50-jarig bestaan onder meer met
een vijfdaags jubileumcongres op
Curaçao. Ook laat de vereniging
onderzoek doen naar de reiziger
van de toekomst (Travel Expe-
rience Tomorrow). En nog meer
feest: in Dallas ontvangt ANVR-
directeur Frank Oostdam een 
internationale award voor het
ontwikkelen van een online 
voetafdrukcalculator. Daarmee
kunnen reisondernemingen 
eenvoudig hun CO2- vakantie-
voetafdruk meten. �

2013

2014 2015

2011

R

te druk voor uitgebreide festivi-
teiten: de vereniging zit midden
in een reorganisatie. 

2007
De drie lidverenigingen en de fe-
deratie van het ANVR fuseren per
1 januari 2007 tot één vereniging:
de Algemene Nederlandse Vereni-
ging van Reisondernemingen.
Ook wordt de Code Reisaanbie-
dingen, mede op initiatief van de
ANVR, ontwikkeld. In de code
staat dat alle openbare prijsaan-
biedingen in de reis- en lucht-
vaartbranche correct en duidelijk
moeten zijn. 

2013
De ANVR wordt een officieel ge-
toetst keurmerk. Zij voldoet aan
alle door de Raad van Accredita-
tie getoetste criteria van de keur-
merktoets.

Hoe reizen ‘we’ in 2025? Die
vraag wordt beantwoord in het
rapport Travel Experience To-
morrow, dat de ANVR eerder in
dit jubileumjaar liet maken. Eén
van de antwoorden: doelgroep-
denken is passé. 

Niet langer met een miljoen andere
toeristen in de rij voor ‘iconische’ at-
tracties, maar op zoek naar unieke
belevenissen: als tegenhanger voor
onze luxe westerse leefstijl wil de
reiziger van de toekomst steeds
meer ‘echte’ ervaringen. Het draait
vaker om je persoonlijke ontwikke-
ling, inspiratie opdoen, zingeving
zoeken en contact met de lokale 
bevolking. 
Een andere trend wordt het ‘digitaal
detoxen’. Soms willen we gewoon
niet altijd en overal bereikbaar zijn
voor iedereen. Aan de andere kant is
er ook juist een beweging richting
technologie: slimme reisoplossingen
die je vakantie of zakenreis vooraf of
ter plekke tot een succes maken.
Ook ‘de wereld als werkplek’ – een
combinatie van zaken- en privéreis –
raakt in opkomst. 

Reizen in 2025



Voor verstokte reizigers is een boeken-
plank vol reisgidsen als de prijzenkast
van een topsporter. Niets etaleert zo
je reislust als zo'n stukgelezen naslag-
werk dat nog de koffievlekken uit

Quito toont of waarin het zand van de Copaca-
bana nog tussen de bladzijdes knispert. Al die
romantiek ten spijt is de markt voor papieren
gidsen al jaren tanende. De gidsenmakers pro-
beren hun papieren imperium te redden met
gidsen voor tablets, e-readers en smartphones.
Veel reizigers zien de praktische pluspunten
van de digitale gids.

Geen gezeul
De Capitool reisgids USA telt achthon-

derd pagina's. Lonely Planets South America on
a Shoestring doet er nog eens 348 bladzijdes
bovenop. En de Indiagids van The Rough Guide
is zelfs zo dik dat je bij aankomst in Calcutta
vermoedt per ongeluk het telefoonboek te
hebben ingepakt. In een wereld waarin elk
grammetje van de bagage telt, zijn de ou-
derwetse reisgidsen een doorn in het oog.
Een probleem waar de digitale collega's
uiteraard geen last van hebben.

Inzoomen
Nog zo'n nadeel van het papieren

werk: waarom zou je een gids voor heel
Polen meesjouwen als je alleen een vakantie-
huis in Gorzów Wielkopolski hebt geboekt? Het
is alsof iemand in de supermarkt jouw kar
heeft volgegooid met de boodschappen voor
een twaalfgangendiner, terwijl je in feite al-
leen een toetje nodig hebt. Reisgidsen die als
e-book beschikbaar zijn, kunnen vaak per
hoofdstuk worden afgerekend. Dat bespaart
eindeloos gescroll naar de goede pagina. En
leidt bovendien tot een...

Lagere prijs
Voorbeeldje: de papieren Lonely Planet

voor Andalusië gaat over de toonbank voor
17,50 euro. Het e-book is te koop voor 12,50
euro. En wie slechts het hoofdstuk over Sevilla
in zijn digitale boodschappenkarretje mikt,
hoeft slechts 3,50 euro te betalen.
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Een goede gids  weegt niets
Tekst: Matthijs Meeuwsen
Foto’s: Flos Vingerhoets

Wie gaat er nog op reis
met een gids van papier?
Digitale reisgidsen
hebben veel voordelen.

22 woensdag 16 november 2016 ANVR ANVR

Interactief
Eerlijk is eerlijk: de e-books van 

sommige merken zijn weinig méér dan de 
gedrukte gids die letter voor letter naar het
scherm is verhuisd (Lonely Planet). Gelukkig
realiseren andere fabrikanten zich dat zo'n ta-
blet of e-reader ook mogelijkheden toevoegt.
Hier en daar een videootje plaatsen bijvoor-
beeld (The Rough Guide). Doorklikken naar
externe websites (ANWB). Of die Spaanse
voorbeeldzinnen niet alleen fonetisch uit-
schrijven - 'kie-je-ro oe-na ser-ve-sa' - maar
ook beluisterbaar maken (Capitool). Leuk
wordt het helemaal bij de gidsen die zijn ver-
pakt als app voor de mobiele telefoon. Hoewel
ook de eerdergenoemde reisgidsreuzen naast
hun e-books een lijn van mobiele apps zijn ge-
start, is Mo'Media - van de 100% stedengidsen
- een van de succesvolste voorbeelden in dit

genre. De app biedt niet alleen de mogelijk-
heid om genoemde restaurants met één druk
op het scherm te bellen of digitale kattenbel-
letjes achter te laten voor jezelf of medege-
bruikers. Nee, hij is vooral handig door...

Geolocatie
Officiële cijfers ontbreken, maar con-

flicten tijdens het kaartlezen moeten − na
slippertjes − toch de belangrijkste reden zijn
voor echtelijke tegenwind. Weinig zaken stel-
len een relatie immers zo op de proef als dat
moment dat jullie in het centrum van Lima
met een knorrende maag en een onmogelijke
kaart op zoek moeten naar dat restaurantje in
de Avenida Alfredo Benavides (of was het die
straat daarnaast?). Gidsapps bieden uitkomst
doordat op de interactieve, inzoombare platte-
grond altijd te zien is waar de gebruiker zich
bevindt en welke getipte locaties in de buurt
zijn. Voor peperdure roamingkosten hoeft 

niemand bang te zijn: de applicaties doen ook
offline nog hun werk.

Een stapje extra
Field Trip is een reisgidsapp die op de

achtergrond van je telefoon blijft draaien en
automatisch een seintje geeft wanneer je een
interessante, vaak onbekende plek nadert.
Door de voorleesfunctie kan de telefoon zelfs
in de broekzak blijven. Ook handig: de gidsen
van eTips, die werken met augmented reality.
Gebruikers hoeven enkel de camera van hun
telefoon op een locatie te richten om live in
het blikveld tips en informatie voorgeschoteld
te krijgen.

Up-to-date
Een papieren gids is al verouderd tegen

de tijd dat hij van de drukpers rolt. Ga in Ha-
vana terug naar de boekwinkel omdat dat
leuke hotelletje uit de zojuist aangeschafte
gids inmiddels blijkt te zijn opgedoekt, en je
wordt aangekeken alsof je vraagt om een lap-
dance van Raul Castro. Gidsapps kunnen ech-
ter kosteloos en op elk moment worden
bijgewerkt.

Persoonlijk
Papieren reisgidsen schieten vaak met

hagel. Ze houden geen rekening met persoon-
lijke voorkeuren van de lezer, maar bewandelen
keurig de gulden middenweg. Doordat het mo-
nopolie van de traditionele gidsen doorbroken
is, komen nu ook de scherpschieters op de
markt die voor hun gidsen een veel specifiekere
insteek, locatie of doelgroep kiezen. Het leukste
voorbeeld is de Nederlandse start-up Favo-
route.com: een online marktplaats waar je de
persoonlijke reisgidsen van reisbloggers, -jour-
nalisten of willekeurige gebruikers kunt
downloaden. De gidsen zijn niet alleen onder-
verdeeld in landen (van Argentinië tot Zweden)
en steden (van Bandar Abbas tot Thessaloniki),
maar ook in activiteiten: van surfen en kunst
tot roadtrips en familiereizen.

Voel je een local
Eigenlijk willen we in een vreemde stad

allemaal doen alsof we er al jaren thuishoren.
Wie met een dikke reisgids op straat gaat
staan, valt zelfs met de meest nonchalante ik-
woon-hier-blik echter onmiddellijk door de
mand. Pak daarentegen je telefoon of tablet
erbij en je kunt rustig doorgaan voor een
local, ook als ondertussen de beste route naar
de Sacre Coeur wordt uitgestippeld. Dat pron-
ken met je reislust komt thuis wel weer. Bij je
lege boekenplank. �

Door de
voorleesfunctie
kan de telefoon

zelfs in de
broekzak blijven

1

2

3

9

5

8

7

6

4



magazine 2524 woensdag 16 november 2016

Tekst: Xxxxx xxxxx Foto’s: Xxxxx xxxxx

Geen eiland is zo fotogeniek als Curaçao, vindt de
Rotterdamse fotograaf Arjen Jan Stada. Trek er dus
vooral op uit met je camera én deze tips van Stada. 

Tip 1
Dieren
fotograferen

�

ANVR ANVR

Fotograaf Arjen 
Jan Stada komt
graag op Curaçao.

Fotogeniek
Tips van 
de fotograaf

H
ij woonde er twee
jaar en komt nog
geregeld op Cura-
çao. ,,De mensen
zijn aardig, het

licht is mooi. En ik word er altijd
zo rustig’’, zucht Arjen Jan
Stada. ,,Zodra ik het vliegtuig
uitstap, valt het snelle westen di-
rect weg. Ik rij langzamer, loop
langzamer. Opeens denk ik: dat
of dat kan morgen ook nog wel.’’
Stada adviseert Curaçao-gangers
op pad te gaan met camera of
hun telefoontje. ,,Het eiland is
heel mooi en je ziet zoveel. 
Leguanen, kleurrijke vogels, 
een landhuis dat ineens opduikt
achter een heuvel, een visser op
een bootje. Gewoon gaan!’’

Hoe ziet u de rol van Buitenlandse Zaken
voor Nederlandse vakantiegangers? En
hoe verhoudt zich dat tot andere Nederlan-
ders in het buitenland?
,Het ministerie van Buitenlandse Zaken is
er voor alle Nederlanders in het buiten-
land, of dat nou mensen zijn die naar een
ander land zijn geëmigreerd, die op zaken-
reis zijn of op vakantie gaan. We zijn 24
uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar
voor praktische tips en hulpvragen. We hel-
pen nu zo’n 3000 mensen per dag. De
meeste vragen gaan over paspoorten en
visa. Maar mensen bellen bijvoorbeeld ook
over de reisadviezen of omdat ze in nood
zijn.”

Zijn de reisadviezen nu anders dan pakweg
een generatie geleden? 
,,Nederlanders reizen steeds verder, vaker
en avontuurlijker. Dat moedig ik als minis-
ter van Buitenlandse Zaken natuurlijk van
harte aan, er is in de wereld zoveel om te
ontdekken. Als je op reis gaat, of dat nu ver
weg is of dichtbij, is het wel belangrijk om
je goed voor te bereiden. De meeste men-
sen doen dat gelukkig ook. Elke maand be-
kijken zo’n 250.000 mensen onze
reisadviezen. Daar vind je praktische tips,
maar ook informatie over veiligheidsrisi-
co’s, zoals criminelen die in sommige lan-
den de banden lek steken en zich daarna
voor doen als behulpzame weggebruikers.
Of over landen met een verhoogd risico op
ontvoeringen.”

Minister Koenders

‘Privé hoef 
ik niet zo
nodig 
ver weg’
Voor de ANVR is het ministerie
van Buitenlandse Zaken een 
onmisbare partner. Maar is dat 
andersom ook zo? Minister 
Bert Koenders geeft antwoord.

Tekst: Mirjam Dresmé Foto: Guus Schoonewille 

Foto’s: Arjen Jan Stada 

‘Reizen betekent 
geduld hebben. Dingen
gaan in het buitenland
vaak anders dan 
in Nederland’

De contacten tussen de ANVR en BuZa zijn
al jaren zeer goed. Op welke terreinen kun-
nen jullie voor elkaar wat betekenen en
waar vullen jullie elkaar aan?
,,Het geven van een onafhankelijk reisad-
vies voor Nederlanders is de verantwoorde-
lijkheid van mijn ministerie, maar de
gevolgen voor reisorganisaties kunnen na-
tuurlijk groot zijn. Daarom is er nauw con-
tact tussen de ANVR en de reisbranche. Af
en toe melden zich ook reizigers bij ons die
zich niet meer comfortabel voelen bij een
vakantie die ze geboekt hebben. Dat kan ik
me goed voorstellen, maar dat is een zaak
die ze met hun reisorganisatie op moeten
nemen. Ik weet dat veel reisorganisaties
proberen zulke klanten te helpen door bij-
voorbeeld om te boeken.”

U bent zelf ‘beroepsreiziger’. Maar als u
privé reist, kiest u dan voor lekker luxe of
basic? 
,,Voor mijn werk reis ik natuurlijk heel erg
veel en kom ik op de mooiste plekken,

maar ik heb meestal geen tijd om daar echt
van te genieten. Ik zie vaak alleen de hotel-
kamer en de vergaderruimte. En die hotel-
kamers lijken allemaal op elkaar! Ik
vergeet ook weleens mijn kamernummer,
daar moeten mijn medewerkers wel om
grinniken. Als ik op vakantie ga, probeer ik
hotels te mijden. Het liefst logeer ik bij
vrienden. Ik hoef ook niet zo nodig ver
weg. Als ik maar lekker buiten kan zijn.”

Kunt u nog genieten van reizen of is het
‘noodzakelijk kwaad’?
,,Je kunt je als minister natuurlijk druk ge-
noeg maken met alle dossiers op je bureau
in Den Haag, maar ik vind het belangrijk
om met eigen ogen te zien wat er in de we-
reld speelt. Veel reizen is soms best ver-
moeiend, maar ik vind het belangrijk om
mijn werk goed te kunnen doen.”

Stelling: 'Uw vlucht wordt geannuleerd of
de chauffeur komt niet opdagen'. Berust u
daarin of kookt u van binnen? 
,,Reizen betekent geduld hebben. Dingen
gaan in het buitenland vaak anders dan in
Nederland. En meestal ook langzamer. Dat
is voor een minister niet anders. Ook ik
heb wel eens vertraging. Als ik één ding
heb geleerd door de jaren heen is het dat
het helemaal niet helpt om je dan druk te
maken. Dus dat probeer ik dan ook maar
niet te doen. Gelukkig kun je met internet
en een mobiele telefoon tegenwoordig
overal werken.” �

Beroepsreiziger
‘Veel reizen is soms

best vermoeiend, maar
ik vind het belangrijk
om mijn werk goed 

te kunnen doen.’

Op Curaçao zijn veel 
bijzondere dieren te 
fotograferen, waaronder
leguanen en hagedissen,
maar ook kleurige vogels
zoals de wara wara, pe-
likaan, trupial, flamingo
en het suikerdiefje. De
meeste dieren zijn snel
en schuw. Begin daarom
meteen te fotograferen.
Al fotograferend benader
je het dier. Gebruik bij 
vogels een lange telelens
en een hoge sluitertijd
(minimaal 1/1000ste, er
is licht genoeg). Een
leguaan is trager, dus
daar heb je meer tijd
voor. Waarschuwing:
nooit ongevraagd de
‘man met de leguanen’ 
in Punda (stadscentrum)
fotograferen, want dat
kost je geld. Flamingo’s
zijn makkelijk op beeld te
‘vangen’. Ze zijn altijd te
vinden in de zoutpannen.
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Op Curaçao zijn de ‘locals'
wel gewend aan toeristen
met camera’s, maar ze vinden
het niet altijd leuk als ze
ongevraagd gefotografeerd
worden. 
Vraag altijd of ze het goed 
vinden. Een open blik en een
glimlach helpen daarbij. Het

helpt ook als je een beetje Papi-
aments spreekt. Zoals ‘bon
tardi’ (goedemiddag), ‘konta bai’
(hoe gaat het?) en ‘saka un
portret?’ (mag ik een foto
maken?) Als ze zien dat 
je moeite doet om contact te
maken, zijn ze meestal wel
bereid om te poseren.

Tip 4 De locals

Curaçao staat natuurlijk
bekend om zijn mooie
stranden en baaien. Dat
bountygevoel is eigenlijk
heel makkelijk vast te
leggen. De zon staat bijna
de hele dag recht boven je,
dus je hebt vrijwel nooit
last van tegenlicht of
schaduwen. 
Gewoon de camera of tele-
foon op ‘automatisch’ laten
staan, altijd goed. Curaçao
heeft prachtige luchten en
zonsondergangen, informeer
even bij welke baai je de zon
echt in de zee kunt zien zak-
ken. Pas op: dat is altijd rond
kwart voor 7 en het gaat
ontzettend snel. De mooiste
landschappen maak je als er
een voorgrond, rechte horizon
en een mooie lucht te zien is
op de foto. Omdat er altijd
veel licht is, zal alles heel
scherp zijn.

Tip 2
Het landschap

Natuurlijk horen bij een
mooie vakantie ook mooie
familiekiekjes. Je kunt
natuurlijk met je vrienden
of familie op het strand
poseren, maar strand vind
je overal op de wereld en
dat is dus niet uniek.
Vaak is het leuker om 
speciale plekken op te zoe-
ken, zoals de noordkust van
Curaçao, waar de zee altijd
ruw is en het landschap vul-
kanisch. Ook actieve uitjes zijn
mooie fotomomenten. Bij-
voorbeeld de eerste duikles,
flyboarden, zwemmen met de
dolfijnen of vanaf een boot de
zee in duiken. Hierbij is het
belangrijk om dichtbij te foto-
graferen, want het gaat hier
om de persoon en niet om het
landschap. Gebruik een tele-
lens met een hoge sluitertijd.
Dan kun je de actie mooi 
‘bevriezen’.

Tip 3
De familiekiek
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Anja: ,,We hebben elkaar
leren kennen tijdens een
ANVR-congres in Tur-
kije. Ik dacht meteen:
Wat een leuke man.” 
Nick: ,,Wat een móoie
vrouw, dacht ik!” 
Anja: ,,Tijdens het
diner had het Turks
verkeersbureau bij
ieder couvert een
amulet neergelegd,
zo’n glazen oog dat je
moet beschermen
tegen het boze oog.”
Nick: ,,Omdat het amu-
let alleen geluk brengt
als je hem weggeeft, gaf
ik de mijne aan jou.”
Anja: ,,We wisselden ogen
uit. Letterlijk.”
Nick: ,,Op 07-07-07, zijn we ge-
trouwd. Op huwelijkse voorwaar-
den, omdat ik zelfstandig
ondernemer ben.” 
Anja: ,,We hebben wel een geza-
menlijke rekening.”
Nick: ,,Daar storten we ieder
maandelijks 1000 euro op. De 
hypotheek gaat daar niet vanaf,
maar wel alle andere vaste lasten
en de boodschappen. Ik doe de
grotere boodschappen bij de
Makro of Albert Heijn.”
Anja: ,,En ik ga op woensdag in
Uithoorn naar de markt, al 25
jaar. Ken alle marktkooplieden.”
Nick: ,,Daar komt een einde aan.
Want komend voorjaar verhuizen
we naar Den Haag. We willen bij
zee wonen en in een grote stad.” 
Anja: ,,We hebben ons droomhuis
gevonden.”
Nick: ,,Nu gaan we op zoek naar
een badkamer en nieuwe keuken.
We kijken eerst naar wat we mooi
vinden en dan of het binnen ons
budget past.”
Anja: ,,Nick onderhandelt over de

geen had. Inmiddels heeft
Anja een partnercredit-
card, die aan mijn reke-
ning gekoppeld is. Dat
verrekenen we dan niet
gelijk met elkaar.”
Anja: ,,Zo zijn we niet
getrouwd. We zijn 
niet van de gouden
schaaltjes.”
Nick: ,,We zijn toch
samen!”
Anja: ,,Toen ik een
jaartje studeerde, en
geen inkomen had, 
was er geen discussie
over geld.”
Nick: ,,Anja’s studie was
te zwaar om ernaast te
werken, dus stortte ik
ook haar aandeel op de
en/of-rekening.”
Anja: ,,Jij hebt die
studie mogelijk ge-
maakt. Dat is mooi.
Andersom zou ik dat

niet voor jou doen.
Grapje! Tuurlijk wel. Fi-

nancieel zou dat ook kunnen.”
Nick: ,,Maar ik wil onafhankelijk
blijven. Op papier ben ik al aan
mijn tweede sabbatical toe. Maar
ik heb mijn eerste niet eens opge-
nomen. Het lijkt me lastig om er
weer in te komen als je er een
paar maanden uit bent geweest.
Bovendien heb ik zo’n leuke advo-
catenpraktijk opgebouwd, met
veel cliënten uit de reiswereld.”
Anja: ,,We zijn ook een economi-
sche eenheid.”
Nick: ,,Maar wel verschillend.
Anja is van de potjes.”
Anja: ,,Om te sparen voor de
leuke dingen in het leven.”
Nick: ,,Een reis naar Zuid-Afrika.” 
Anja: ,,We zijn bevoorrecht. We
hebben veel gereisd en hebben
geen grote wensen meer. We 
genieten samen van het nu.’’ �

Anja Haver (51)
Afdelingsmanager Communicatie bij
de gemeente Den Haag
Inkomen: salarisschaal 14 

Nick de Leeuw (61)
Partner bij het advocatenkantoor dat de
zaken van de ANVR behartigt
Inkomen: rond de balkenendenorm

OOK MEEDOEN?
Mail naar geldengeluk@persgroep.nl

Tekst: Edith Andriesse Foto: Bart Hoogveld

Anja en Nick wonen in een 
vrijstaand koophuis 
in Uithoorn. Anja heeft
een studerende zoon,
Matthijs (22). 

GELD &GELUK

BESTEKOOP
Anja: Zilveren gelukshanger,
voor €7 gekocht tijdens een

ANVR-congres in Egypte
Nick: Hond Milou, voor €75 uit

een asiel gehaald

ANVR ANVR

MIJN
vakantie

‘Ik ga elk jaar 
met Kerst en 
Oud en Nieuw

naar Abu Dhabi’
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Hebt u een favoriete vakantiebestem-
ming?
,,Nee, ik voel me bijna overal thuis. Ik
schakel gemakkelijk. Jarenlang heb ik 
actieve vakanties gehouden, maar pas de
laatste vier jaar doen mijn vrouw en ik
strandvakanties en dat bevalt goed. Ik
vind het prettig om ieder jaar met Kerst
en Oud en Nieuw naar Abu Dhabi te gaan
of een ander land in het Midden-Oosten.
Dan is het niet te warm. Als het boven de
26 of 27 graden is, vind ik het minder aan-
genaam. In de zomer gaan we op cruise-
vakantie. Ik vind het lekker om te lezen.

Tijdens de laatste vakantie las ik De levens
van Jan Six van Geert Mak.’’ 

Wat betekent vakantie voor u? 
,,Het is voor mij ook werk. In de reis-
branche zijn we allemaal vakidioten. Als
een land in onze portfolio zit, dan is het
goed om op de hoogte te blijven van wat
er op die plek speelt. Op andere bestem-
mingen ga ik altijd op zoek of het een  
interessante nieuwe plek voor onze 
klanten zou kunnen zijn.’’

Wat neemt u mee naar huis?

,,Niets. Zelfs geen slof sigaretten, daar ga
ik alleen maar meer van roken. Alle rom-
mel die ik ooit heb gekocht, is in de prul-
lenbak verdwenen. Als ik ergens voor val,
is het een mooi horloge.’’ 

Heeft u nog een droombestemming?
,,Ik heb in de loop der jaren meer dan
tachtig landen bezocht, maar ik wil ooit
nog een maand door Zuid-Amerika toeren.
We hebben eens een 5.000 kilometer lange
tocht gemaakt van het westen naar het
oosten van Canada. Of ik wil met de trein
naar Vladivostok.’’  —Ellen den Hollander

Rob Bremer
(CEO Silverjet)

R

GROOTSTEMISKOOP
Anja: Schilderij dat we gekocht

hebben van het geld dat we 
kregen op ons huwelijk

Nick: Te kleine auto voor mijn
lengte (2 meter), doorverkocht

aan Anja

‘We 
nemen 

het liefst onze
hond mee 

op vakantie’

Een bevoorrecht stel

prijs, dat is niet mijn ding. Ooit
ging ik met mijn ex in Uithoorn
wonen. Nu Matthijs uit huis is,
zijn we niet meer aan die locatie
gebonden.”
Nick: ,,Matthijs gaat nog wel met
ons mee op stedentripjes.”
Anja: ,,Van Milaan tot Berlijn,
New York. En hij wil ook altijd
mee naar Curaçao. Samen reizen
we graag met de auto naar 
Bretagne of Zuid-Frankrijk.” 
Nick: ,,Dan kan Milou namelijk
mee. We nemen het liefst onze
hond mee op vakantie. Naar Ibiza
is ze ook in het vliegtuig mee -
gegaan. Ik boek de vluchten.”
Anja: ,,Nick is ‘hoofd reizen’.”
Nick: ,,Dat is eigenlijk zo ontstaan
doordat je vaak met een credit-
card moet betalen en jij er eerst
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Ingrediënten
� 6 gamba's 
(easy peel 13/20)

� 3 dl zonnebloemolie
� 6 verse kleine rode 
pepers

� 4 tenen knoflook
� 1 tl zout

Aan 
de slag

1
recept

Mojosaus met
gamba's

aardappeltjes die ze koken in zee-
water of water met veel zeezout.
Moet je zeker een keer thuis
maken.

Er bestaat ook een groene ver-
sie, de mojo verde, met onder
meer koriander, peterselie,
groene pepertjes en olie. Lekker
bij vis en groenten.
Ik houd het simpel. Mijn versie
van de mojo zit een beetje tussen
de bekendste, die van de Canari-
sche Eilanden, en een sambal

oelek in. Dit sausje zal de smaak
van de garnalen niet overheersen.

Het lekkerste zijn rauwe garna-
len, die meestal diepgevroren
worden aangeboden. Je kunt als
het meezit kiezen uit rauwe zout-
watergarnalen uit de diepzee en
tropische zoetwatergarnalen. 
De eerste komen zo uit de natuur,
de tweede zijn gekweekt. Dan
moet je maar afwachten of ze 
behoorlijk voer hebben gehad. 
Zie je ze beide, koop dan van elk
een pak om erachter te komen
welke garnaal je het beste bevalt.
Hap ze! �

Wat een popfestival in Kralingen
te zoeken heeft op de culinaire
pagina's van dit magazine? 
Herman den Blijker geeft 
het antwoord.

Magisch
sausje

H
oe houd ik in hemels-
naam dat vakantie -
gevoel nog even vast?
vragen veel mensen
zich in het najaar af.

Die vraag brengt ons bij de mojo,
een sausje uit zuidelijke streken.
Wellicht denk je bij het woord
mojo eerder aan een cocktail 
met rum. 

Ook zouden je gedachten kun-
nen gaan naar het roemruchte
boekingskantoor Mojo. Of naar
de blues, aan gasten die zingen
over Have your mojo workin' en 
I got my mojo running. Als je me
tot voor kort had gevraagd waar
dat over gaat, had je als antwoord
gekregen: ‘Wat denk je zelf!?’
Maar inmiddels weet ik dat ik 

ernaast zit, dit soort mojo heeft te
maken met het geluk aan je zijde
hebben, en met charisma. Het
schijnt een voodoo-dingetje te
zijn, magisch gedoe.

Zeewater
Mojo heerst ook over eten, in een
bijzondere saus. De geluksvogels
zijn onder meer de bewoners van
de Canarische Eilanden, Cuba en
nog wat zonnige oorden. De saus
verschijnt daar in vele gedaanten
op de borden. Kortom, mojo is
precies wat we nodig hebben 
nu de dagen korter worden. De
mojosaus heeft een andere oor-
sprong dan de voodoo-mojo. Het
waren de Portugezen die de rode
pepers als eersten naar Europa
meenamen. Ze maakten er onder
meer sausjes van, molho, wat
zoiets als ‘vochtig’ betekent.

Overigens, wist je dat we de
sambal ook aan de Portugezen 
te danken hebben? Zij introdu-
ceerden rode pepers in Indonesië,
nog voordat de Hollanders daar
voet aan wal zetten.

De Canarische mojo is een
ander verhaal en ook de moeite
waard. Daar gaat naast rode
peper en knoflook onder meer
paprika, olijfolie, komijn, korian-

derzaad en oregano in. Deze
saus combineert perfect met
de plaatselijke specialiteit
papas arragudas, kleine

HERMAN DEN BLIJKER
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Muziekliefhebbers
zullen bij 'mojo'
denken aan de blues,
aan gasten die zingen 
I got my mojo running

gepeperdegarnalen

Bereiding
� Maak de rode peper-
tjes, de knoflook en de
zonnebloemolie met de
staafmixer fijn, maar
zorg dat de saus nog
wel structuur heeft.

� Bak de gamba's in de
pan zo heet mogelijk 
in de olie (om en om),
gedurende enkele 
tientallen seconden.

� Schep de gamba's 
uit de pan.

� Strooi er zout naar 
behoefte over.

� Serveer de gamba's in
een vuurvaste schaal
met de mojosaus erbij.

 023 751 06 06  |  

Corendon feliciteert ANVR
met haar 50 jarig bestaan!

corendon.nl/curacao

CURAÇAO 
BOEK JE BIJ 
CORENDON!

Corendon feliciteert ANVR

Wij bedanken onze 
reiscollega’s voor de 
plezierige samenwerking 
in 2016 en voor het 
vertrouwen.

We wensen alle ANVR 
congres deelnemers een 
succesvol congres toe!

Volgende keer weer! Bus Auto Vlieg Verre Steden
 reizen reizen reizen reizen reizen
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De reiswereld is boos. Nee, de reiswereld is
verdrietig en teleurgesteld. Wij reizigers en
vakantiegangers zijn namelijk niet trouw en
storten ons voor een paar tientjes prijsver-

schil zonder pardon in de armen van een andere aan-
bieder. Hoewel reiswereld en reiziger niet met elkaar
getrouwd zijn, wordt dat toch als een soort verraad
beschouwd.
Nou vind ik trouw een grote deugd, maar in dit geval
ligt dat anders. Een voorbeeld: twee lezers boekten 
na zorgvuldig uitzoekwerk een strandvakantie naar
Turkije. Fijn vanaf een regionale luchthaven, met een
directe vlucht en op gunstige tijden. Als ik reisorga-
nisator was, zou ik zuinig zijn op deze mensen, want

Turkije krijgt dit seizoen rake
klappen door de problemen
met vluchtelingen, veiligheid
en Erdogan.
Niet dus. Een paar dagen
voor vertrek kreeg het kop-
pel bericht dat hun vluchten

waren gewijzigd. Andere vliegtijden, mét een tussen-
landing en in een geleend vliegtuig van een Roe-
meense maatschappij. Maar, werd er ter
geruststelling bij gezegd, wel voorzien van Neder-
landse bemanning. Over compensatie - de vakan-
tie was bijna een dag korter geworden - werd

uiteraard niet gesproken.
Het is geen toeval. Met grote regelmaat hoor ik
dit soort voorbeelden. Zo had een goede col-
lega vanwege zijn lengte een stoel met extra
beenruimte vastgelegd voor een reis naar
Cuba. Minder dan een week voor take-off
kreeg hij te horen dat de stoel toch niet
beschikbaar was. Er werd met een ander
vliegtuig gevlogen en collega mocht
kiezen: de vlucht annuleren of proberen
om zijn benen in zijn nek te leggen.
Er is geen andere branche waar 
bedrijven hiermee wegkomen. De
reiswereld weet echter dat bijna 
niemand kort voor vertrek zijn reis
annuleert. Extra pijnlijk is dat in
beide beschreven gevallen er niet

eens excuses voor het ongemak 
zijn gemaakt.

En dan zouden wij trouw moeten zijn? Dan moet
de liefde eerst eens van twee kanten komen. �

Vreemdgangers

Hans Avontuur beschrijft elke week een voorval, 
anekdote of dilemma uit zijn leven als reisjournalist.

Kleur kiezen 
op Curaçao

Ik vind trouw
een grote
deugd, maar in
dit geval ligt
dat anders

Hans snapt niet dat de
reiswereld zich van geen

kwaad bewust is.
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REAGEREN?
hans.avontuur@persgroep.nl

reizen

ANVR

Wintersport of zonvakantie, weekendje weg in eigen land of rondreis in het Verre Oosten: onze lezers hebben 
aandacht voor een breed pallet aan bestemmingen. Elke dag lezen 3,1 miljoen reislustige consumenten onze kranten. 
En online bereikt u er ook nog eens een paar miljoen. Het gros trekt er minimaal twee keer per jaar op uit. Harde 
cijfers. En daar bent u naar op zoek. Daarom kunt u ervan uitgaan dat uw reisadvertenties – in krant, magazine, web 
en mobiel – de aandacht krijgen die ze verdienen.
 

ECHTE AANDACHT VAN 
REISLUSTIGE CONSUMENTEN.

DE BEST BEKEKEN MEDIA VAN NEDERLAND

by travel

Wij feliciteren het ANVR van harte 
met haar 50-jarig jubileum.

� � o � n U� n & � �  Ku� � s
Directie ITG companies

 



magazine 35

Kleur 
Eerst voel je de warmte en de wind.
Daarna knallen de kleuren je tegemoet.
Het eiland is gewoon één grote toverbal.

34 woensdag 16 november 2016

kiezen
op

Curaçao 
Tekst: Xandra van Baarle Foto’s: Dreamstime, Xandra van Baarle
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R egenen doet het niet vaak - tus-
sen oktober en februari vallen
er soms korte plensbuien -

toch ziet het op veel plekken mooi
groen. Verwacht geen knalgroene
grasvelden - die zie je alleen in de
buurt van golfballen - maar meer
subtiele groentinten. Van bomen,
planten en struiken die zich thuisvoe-
len in het tropische, winderige kli-
maat. Hoe al dat groen heet, weet het
‘kruidenvrouwtje’ van Curaçao,
Dinah Veeris. Zoals zij in haar
sprookjestuin kan vertellen over de
boom Pokhout Guayacán, haar Magi-
sche Liefdeskruiden en de Bèmbòm,
nou, dan wordt zelfs de grootste 
asfaltliefhebber onmiddellijk lid van
Natuurmonumenten. En wat je niet
allemaal van aloë vera kunt maken.
Een smeerseltje bijvoorbeeld dat je
huid jong houdt. ,,Ik gebruik het al
jaren,'' zegt ze. ,,Drie keer raden hoe
oud ik ben...” Niemand wint een gra-
tis potje. dinahveeris.com
Aan de oostkant van het eiland is een
aloë vera plantage die openstaat voor
kijkers. Wie liever wil struinen tussen
tropisch groen in het wild, van ruige
struiken tot sierlijke orchideeën, kan
beter naar de andere kant van het ei-
land gaan. Naar het Christoffelpark,
een natuurreservaat rond de 375
meter hoge Christoffelberg. Gemar-
keerde wandelpaden leiden naar de
top. De wilde ezels die hier leven, vol-
gen hun eigen route. �

Groen
W at zou een eiland zijn zonder

water? Zoet water, zout water,
troebel water of helder water.

Curaçao boft, want het wordt omringd
door de zoute, heldere variant die in al-
lerlei kleuren blauw om het eiland golft.
Van licht turkoois tot diep donkerblauw.
Wie die kleuren ziet, móet erin springen.
Duiken of dompelen, maakt niet uit.
Om de Caribische Zee intens te beleven, zet
je een duikbril op en stop je je hoofd onder
water. Beneden is zoveel moois te zien, dat
een flink stuk zee aan de zuidkant het Cura-
çao Underwater Park is gedoopt. Een para-
dijs voor duikers - er zijn een stuk of 65
internationaal erkende duikplekken en
veertien duikscholen - maar ook voor op-
pervlakkige snorkelaars is er zoveel te zien
dat je soms vergeet lucht door je pijpje te
zuigen. Ademloos staar je naar tropische
verrassingen als kanariegele vissen, paarse
vissen, zilveren vissen met een hemels-
blauwe buik en zwart-wit gestreepte visjes.
Op de bodem wuiven waaiervormige kora-
len je vrolijk tegemoet. Of, in het Mushroom
Forrest, koralen die de vorm hebben van
een paddenstoel.
Wie niet nat wil worden en toch dat levens-
echte aquarium in wil, kan sinds kort een
plekje reserveren in een vijfpersoonsduik-
bootje. Kost een paar centen - 450 dollar
voor een tocht van 40 minuten - maar dan
zie je ook wat. Een van de speciaal opge-
leide piloten van het dure onderwater-
speeltje (2 miljoen euro) is de Nederlander
Rob Loendersloot. ,,We hebben alle nodige
apparatuur aan boord, maar meestal varen
we beneden gewoon op wat we zien: bij die
ene rots links en bij de andere rechts. De
sub's zijn in Canada speciaal voor ons ge-
maakt en we gebruiken ze niet alleen voor
toerisme maar ook voor research. We heb-
ben al vier nieuwe vissoorten ontdekt.''
substation-curacao.com

Blauw is ook hét drankje op 
het eiland: Blue Curaçao. Een likeur
die zijn bestaan dankt aan het
feit dat zelfs de geiten de door
Spanjaarden geïmporteerde si-
naasappels niet te pruimen vonden.
Ze werden te bitter door het droge
klimaat. Maar - daar kwamen ze eeu-
wen later achter - in de schil bleek een
etherische olie te zitten waarmee een
prima likeur was te stoken. In de fabriek in
landhuis Chobolobo kan iedereen zien hoe
dat gaat. En natuurlijk proeven of het is ge-
lukt. curacaoliqueur.com
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Reis
Air Berlin vliegt recht-
streeks van Düssel-
dorf naar Willemstad.
Retourticket vanaf
€500. airberlin.com
Vluchten van Arke
(vanaf €569) en de
KLM (vanaf €663)
gaan van Schiphol.

Verblijf
Hotels en apparte-
menten zijn er in alle

prijsklassen. Van Avila
Beach Hotel waar het
koninklijk gezelschap
onlangs logeerde en
het Hilton waar je
Barry Hay tegen kunt
komen, tot de voor-
delige B&B Kasa
Kuba. Bijzonder (want
bijna in zee) zijn de
Blue View Apart-
ments. Kijk voor deze
en veel meer hotels 
op curacao.com

UIT&THUIS

woensdag 16 november 2016

Hier worden huizen net zo makkelijk roze
geschilderd als geel, groen en blauw.
En dan heten ze niet eens Casa Rossa

of Club Amor. Zelfs het toeristentreintje dat
suf door Willemstad tuft en toch al een hoog
Barbie-gehalte heeft, hebben ze hier die meis-
jeskleur gegeven. Zo van: voor gek zit je toch.
En áls je instapt, trekt dan maar meteen zo'n
roze T-shirt aan met de tekst 'dushi', dat
zoiets als 'schatje' betekent. Tegen een 
lekkere taart zeggen ze hetzelfde. Roze zijn
ook de wonderlijke, draderige koeken die bij
stalletjes op straat te koop zijn. Net brokken
koraal. Ze heten coconutgoodies en zijn ge-
maakt van kokos met suiker en Antilliaanse
verf. Hoe ze smaken? Geen idee. Puur natuur
zijn de grote kolonies roze flamingo's die
kleur geven aan de witte salina's (zoutvlak-
ten) bij landhuis Jan Kock. In het huis zelf zit
de galerie van de lokale kunstenares Nena
Sanchez. Over kleur gesproken. Haar schilde-
rijen maken een druilerige dag in Nederland
meteen weer tropisch zonnig. En wie 's
avonds nog even wil genieten van een lekker
stuk roze, gaat natuurlijk naar Mr. Conga's.
Als een lonkende dame staat voor het Cu-
baanse bar/restaurant aan de 17de-eeuwse
Waterfortboogjes in Punda een Amerikaanse,
knalroze oldtimer voor het terras geparkeerd.
Levendige muziek erbij - á la Buena Vista 
Social Club - plus de lekkerste mojito ooit. 
En we gaan nog niet naar huis...

Roze

Landhuis Chobolobo

Drijvende markt

B&B Kasa Kuba

Christoffelpark

Landhuis Jan Kok
Hato Airport

Paleis Gouverneur

Avila Hotel

Hilton

Christoffelberg

Blue View Apartments

Den Paradera

Struisvogelfarm 

Sea Aquarium Park

Curaçao 
 Underwater Park

Sint Annabaai

Caribische Zee
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O ver het hele eiland loopt een
oranje draad. Als eerste vallen
namen op. Van straten en pleinen

(Prinsenstraat, Heerenstraat, Wilhelmi-
naplein), landhuizen (Dokterstuin, Pan-
nekoek, Brievengat) en forten (Nassau,
Amsterdam, Waakzaamheid). Maar er
zijn veel meer herinneringen aan het
gemeenschappelijke verleden. Wanneer
de Nederlandse koningin het eiland be-
zocht heeft, valt bijvoorbeeld te lezen op
plaquettes aan de muur van het Gouver-
neurspaleis. Natasja Gibbs is nog vol
van het laatste bezoek van koningin Be-
atrix. ,,Ik ben drie dagen de buschauf-
feuse geweest van de koningin,'' zegt de
altijd vrolijke Curaçaose, die 37 jaar ge-
leden in Lelystad is geboren. Ze haalt
twee zilveren fotolijsten uit haar tas en
zegt: ,,Kijk, deze kreeg ik van haar ca-
deau! En ook een foto van de koningin
met een bedankje. Zó lief. Het was fan-
tastisch om de koningin en haar gevolg
rond te rijden. Trouwens, weet je welke
maat schoenen prinses Máxima heeft?''
Natasja Gibbs mist Nederland nauwe-
lijks. ,,Mijn moeder woont hier nu ook
én we hebben sinds een tijdje winkels
als Albert Heijn, DA, Bruna en Livera.''

Grijs

Hoe leuk kan grijs zijn? Ga
maar eens naar de Struis-
vogelfarm in Sint Joris.

Zo'n zeshonderd van die rare vo-
gels lopen rond op een bedrijf
dat een Afrikaans tintje heeft ge-
kregen. Tijdens een safaritocht in
een terreinwagen mag iedereen
van dichtbij kennismaken met de

struisvogels. En af en toe
uitstappen om ze te

voeren. Meneer
de gids, er staat

daar een hek
open! ,,Oh,''
zegt de in

Afrikaans gewaad gestoken jon-
gen. ,,Maakt niks uit. Die beesten
zijn zó dom. Dat hebben ze niet
eens in de gaten.'' Na de tocht
kan er een struisvogelbiefstukje
genuttigd worden in het bijbeho-
rende restaurant Zambezi en
Afrikaanse souvenirs worden 
gekocht. ostrichfarm.net

Voor struisvogels in een stukje
Afrika ga je niet speciaal naar
Curaçao. Wel voor die andere
grijze dieren: de dolfijnen. In het
Curaçao Sea Aquarium Park 
kun je ze niet alleen bewonderen

tijdens een show, je kunt in de 
lagune met ze zwemmen. Ze
geven je een knuffel, doen hun
kunstjes op jouw aanwijzingen 
en sleuren je mee door het
water. Niet goedkoop - 140 euro
voor een half uur - maar je 
beleeft dan wel iets unieks. 
Hoewel uniek? In de receptie 
van de Dolphin Academy hangen 
foto's van BN'ers die hier ook 
een knuffel kregen van een 
dolfijn. Zoals Herman van Veen,
Patrick Kluivert, Willem-Alexan-
der en Máxima. �
curacao-sea-aquarium.com
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A ls enorme blokken kaas
staan ze in Willemstad
en op het platteland: de

gele gebouwen en landhuizen
die het plaatje nog zonniger
maken dan het al is. Een van de
mooiste gele panden is het mo-
numentale Paleis van de Gou-
verneur aan de Sint Annabaai in
de Willemstadse wijk Punda.
Gids John Paul - 'zeg maar JP' -
die jonger praat dan hij loopt,
legt uit waarom al die gele en
anders gekleurde huizen op zijn
eiland staan: ,,Vroeger kalkten
de mensen hun huizen wit. Een
gouverneur kreeg er hoofdpijn
van - de felle zon werd door al
dat wit teruggekaatst - en op
doktersadvies liet hij de huizen
in felle kleuren schilderen. En
weten jullie wat ook niet wit is?
Of, beter gezegd, wie? De enige
zoon van prins Bernhard. Ten-
minste, Mac Alberto noemt zich
zo. Hij is kunstenaar - van een

paar bomen voor het Gouver-
neurspaleis heeft hij beeld-
houwwerken gemaakt - en
loopt altijd in een wit pak met
gele anjer door Willemstad.
Misschien zien we hem nog.''
Die anjer en de drager ervan
worden helaas niet gespot. Wel
de gele vruchten die JP in zijn
handen houdt op de drijvende
markt: papaja's. Zóóó lekker.
Geel is ook de kleur van de po-
lenta bij de Creoolse vlees- en
visgerechten die mevrouw
Yvonne tijdens lunchtijd kookt.
Dat doet ze in haar open keuken
in Plasa Bieu, de oude markt
aan het Waaigat, waar iedereen
aanschuift op lange banken.
Kantoordames, werklieden, 
zakenmensen, toeristen. Alles
lekker door elkaar. Als je niet
weet hoe het gerecht heet, 
wijs je gewoon het bord aan 
van iemand die smakelijk zit 
te eten.
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Al 50 jaar de wegwijzer voor 
de reisbranche
KLM feliciteert de ANVR met haar 50-jarig bestaan

Een prestatie van formaat. Al 50 jaar de krachten bundelen van je aangesloten 
leden, de gemeenschappelijke belangen succesvol behartigen en richting geven
naar de toekomst. Dat maakt de ANVR tot een partner met wie wij graag 
samenwerken. We wensen de ANVR ook de komende 50 jaar veel succes. 

Kras feliciteert de ANVR met haar 50e verjaardag!

De wereld is Kras

Hoera! Hoera! Hoera!

magazine 39

Wat is uw favoriete vakantieland?
,,Dat heb ik eerlijk gezegd niet. Ik zoek elke
keer een nieuwe plek, ik ben avontuurlijk
ingesteld. Voor mij is vakantie vieren weg
uit de routine en tijd hebben voor de fami-
lie. Meestal gaan we ver weg, naar een land
dat we nog niet kennen. Afgelopen zomer
waren we in Canada, maar we zijn ook
naar Panama geweest en Borneo. Soms 
vragen de kinderen wanneer we naar een
normaal hotel gaan met een waterglijbaan,
maar dan kan later ook nog.’’

Heeft u nog droombestemmingen?
,,Op mijn tafel op kantoor ligt het boek Be-

fore they pass away van Jimmy Nelson.
Daar blader ik elke dag wel even in. Voor
mij staan Mongolië, Alaska en de Filipij-
nen nog op de wensenlijst.’’

Gaat er nog iets mee terug naar huis?
,,Nee, ik ben niet zo’n verzamelaar. Alleen
foto’s neem ik mee als herinnering. Daar
maak ik fotoboeken van. Meestal loop ik
twee à drie jaar achter. Uiteindelijk ga ik
dan een keer zitten en maak ik er een paar
achter elkaar.’’

Lukt het ook om niet te werken op 
vakantie?

,,Als ik lang 24/7 heb gewerkt, dan schakel
ik in de zomer echt twee weken uit. De kin-
deren wonen over de hele wereld en het is
goed om weer in gesprek te komen. Ik ben
wel bereikbaar, want ik voel me verant-
woordelijk. Dat is ook geen crime, het
hoort bij mijn werk. Dus ik pleeg overdag
wel telefoontjes en ik kijk mijn mail na.’’

U gaat een keer per jaar op vakantie?
,,Tussendoor ga ik met mijn vrouw graag
naar een wijnhotel in Spanje of Italië. Weg
van de stad, lekker op het platteland.
Glaasje wijn, lekker eten.’’ 
—Ellen den Hollander

Arjan Kers
(general manager TUI Nederland)
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‘Mongolië,
Alaska en de
Filipijnen
staan op de
wensenlijst’

R



magazine 4140 woensdag 16 november 2016

sterren
Tekst: MyAstroLife/Elodie Hunting Foto’s: Flos Vingerhoets

Elk sterrenbeeld heeft voorkeuren voor een bepaald soort
vakantie. Volgens astrologen zijn er zelfs bestemmingen die
bij sterrenbeelden passen. Wat gaat u doen deze zomer?

Reis naar de

Stier
21 april - 20 mei
Vakantie, Stier kan er geen genoeg van krijgen. Heerlijk lui
achterover in een comfortabele hangmat met een cocktail in
de hand en vers fruit binnen handbereik. De vakantie van
Stier moet vooral luxe zijn. Een hotel met veel sterren of
een groot en modern vakantiehuis op een toplocatie is
goed, want hij gaat echt niet kamperen. De plaatselijke
cultuur vindt hij erg interessant, vooral musea met belangrijke
kunst. Een museum of een architectonisch interessante stad
kan zelfs de reden van de reis zijn. Geld speelt geen rol op zijn
vakantie. Een wellnessvakantie vindt Stier heerlijk. En thuis-
blijven? Dat is geen optie. Stier wil en gaat dus.

Geschikte bestemmingen: Griekse eilanden, 
Tasmanië, Ierland, Zwitserland

Tweelingen
21 mei - 21 juni
Tweelingen houdt ontzettend van stedentrips en
korte reisjes waarin veel te beleven valt en waarin
hij kan communiceren met de plaatselijke bewon-
ers. Tweelingen spreekt zijn talen goed en pikt
moeiteloos een nieuwe taal op. Omdat hij altijd op
zoek is naar nieuwe prikkels, blijft hij niet lang op
dezelfde plek. Hij reist het liefst met een eigen
auto zodat hij niet afhankelijk is van reistijden en
groepsexcursies. Hij plant zijn eigen reis en leest
zich thuis goed in over de bestemming. Hij verza-
melt folders van bijzondere dingen om ter plaatse
te doen en vertrouwt op zijn telefoon
voor navigatie, Wikipedia voor infor-
matie en zijn eigen snelle babbel
om zijn weg te vinden.

Geschikte bestemmingen: 
België, IJsland, Sardinië,
Marokko, Wales, Tunesië

Leeuw
23 juli - 23 augustus
Leeuw kijkt altijd uit naar vakantie en gaat zo veel en
zo vaak als hij maar kan. Op vakantie heeft hij vooral
zon nodig en een aangenaam klimaat, een goed
hotel met veel sterren en een volle creditcard. Net
als Stier waardeert hij luxe enorm. Een Leeuw is een
vuurteken en daarom houdt hij wel van wat avontuur
op vakantie. Interessante wandelingen, boottochtjes,
een fikse dosis cultuur en dan achteraf een lekker
koel drankje op een terras. Leeuw winkelt graag en
vindt altijd mooie dingen om mee naar huis te
nemen. De koffer weegt altijd een paar kilo meer als
hij weer naar huis gaat. Leeuw is goed reis-
gezelschap want op vakantie is hij op zijn best.

Geschikte bestemmingen: Frankrijk, Italië,
Macedonië, Roemenië, Sicilië,
Madagascar, Zanzibar

Kreeft
22 juni - 22 juli
Kreeft blijft eigenlijk liever thuis.
Hij houdt niet van vreemd eten, 
andere gewoontes en slaapt het
liefst in zijn eigen bed. Vakantie is
best fijn, maar dat kan ook in de
achtertuin. Moet een Kreeft dan
toch op vakantie, dan het liefst in
eigen land op de camping. Dan is
hij omringd met zijn eigen,
vertrouwde spulletjes. Kreeften
die toch naar het buitenland gaan,
willen graag naar historische
plekken waar ze de geur van
vroeger tijden kunnen opsnuiven.
Denk aan archeologische op-
gravingen en oude stadjes met
mooie kerken. Maar niet te ver van
huis en de cultuur moet op z'n
minst Europees aandoen voor de
herkenbaarheid die hij zo nodig
heeft. En hij neemt bij voorkeur de
hele familie mee.

Geschikte bestemmingen: 
Nederland, Paraguay, Nieuw-
Zeeland, Schotland, USA

Ram
21 maart - 20 april
Ram heeft graag een actieve vakantie met veel
avontuur. Het mag best spannend zijn en vooral
niet saai. Hij houdt ervan om te sporten en is zeer
ondernemend op vakantie. Ram plant
liever niets van tevoren, maar kijkt ter
plekke wat hij leuk vindt om te gaan
doen. Groepsreizen zijn helemaal
niets voor een Ram. Hij gaat zijn eigen
gang en houdt geen rekening met an-
deren. Zijn rugzak bevat alleen het hoogst
noodzakelijke. Wat hij niet heeft, koopt hij ter
plekke wel. Backpacken is helemaal zijn ding! En
als Ram niet op vakantie kan, zit hij daar niet zo
mee. Dan verzint hij zelf wel iets (ont)spannends.

Geschikte bestemmingen: Engeland, 
Duitsland, Polen, Palestina, Israël
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Maagd
24 augustus - 23 september
Maagd is erg druk met alle voorbereidingen voor
de vakantie. Hij maakt inpaklijstjes, is druk met
de was en neemt een omvangrijke huisapotheek
mee. Maagd geeft niet veel geld uit aan zijn
vakantie, en speurt urenlang het internet af op
zoek naar goedkope lastminutes en andere aan-
biedingen. Als hij op vakantie is, kan hij niet
stilzitten. De hotelkamer moet brandschoon zijn
en als dat niet het geval is, gaat hij zelf aan de
slag. Hij zal nooit de gulle toerist uithangen en
geeft minimale fooitjes. In zijn rugzak heeft hij
altijd een flesje water en wat te eten. Maagd
zoekt rustige bestemmingen, waar andere to-
eristen niet komen. En als Maagd een vakantie
moet overslaan om financiële redenen vindt hij
dat helemaal niet erg.

Geschikte bestemmingen: Brazilië, 
Griekenland, Zwitserland, Turkije

Steenbok
22 december - 19 januari
Steenbok houdt van duidelijkheid en regelmaat. Hij regelt zijn vakantie van
tevoren tot in de puntjes en laat niets aan het toeval over. Hij zal niet snel
een exotische bestemming bezoeken, maar kiest voor wat hij al kent. Zo
kan het voorkomen dat een Steenbok elk jaar naar dezelfde bestemming
gaat. Het dier steenbok beklimt moeiteloos de steilste hellingen, maar dat
zal het sterrenbeeld Steenbok niet doen. Hij houdt namelijk niet van
risico's. Steenbok wil rust op zijn vakantie. Maar omdat hij zo plichts-
getrouw en verantwoordelijk is, checkt hij toch zijn werkmail. Desnoods
neemt hij werk mee op vakantie.

Geschikte bestemmingen: Albanië, Bosnië, Bulgarije, 
Mexico, Groot-Brittannië, Afghanistan, India

Vissen
20 februari - 20 maart
Vissen wil graag een spirituele reis waarbij hij mooie er-
varingen opdoet. Hij is dol op locaties waar hij kan
mediteren en waar een vredige sfeer is. Ook buitenlandse
workshops schilderen of muziek vindt hij heerlijk. Vissen
hoeft niet zover weg en kan ook makkelijk zijn vakantie in
Nederland doorbrengen. Het gaat hem vooral om de sfeer
en de rust. Vissen houdt ook wel van een feestje en zeker
de jonge Vissen gaat naar bestemmingen waar hij nacht-
enlang kan uitgaan. Vissen is niet van deze wereld en
leeft het liefst in hogere sferen. Op vakantie zal hij dicht
bij het water blijven of zelfs een cruise gaan maken. Het
ritme van de golven brengt hem bijna in trance.

Geschikte bestemmingen: Egypte, Normandië,
Noord-Afrika, Portugal, Scandinavië

Weegschaal
24 september - 23 oktober
Weegschaal wil graag met zijn geliefde op vakantie naar ro-
mantische bestemmingen. Zeker als de liefde groot is, heeft
Weegschaal genoeg aan alleen een mooie hotelkamer.
Weegschaal houdt van mooie dingen en gaat graag naar musea
en mooie gebouwen. Hij wil goed weer en een schone omge-
ving. Kamperen vindt hij niets. Weegschaal neemt een flinke
garderobe mee omdat hij er elke dag tiptop uit wil zien. Vandaar
dat schoonheid een vakantiedoel kan zijn. Denk aan buiten-
landse klinieken waar hij wat laat liften of zijn gebit laat revis-
eren. De ultieme vakantie van Weegschaal is een huwelijksreis.

Geschikte bestemmingen: Argentinië, Oostenrijk, Canada,
China, Japan, Tibet

Schorpioen
24 oktober - 22 november
Schorpioen bezoekt graag moeilijk begaanbare en ongebruikelijke plaatsen
op vakantie. Hij is degene die grotten bezoekt en afdwaalt van de groep om
zelf op onderzoek te gaan. Begraafplaatsen of grote graftombes zijn ook fa-
voriet. Zorgvuldig leest hij de stenen om zo dichter bij het leven van de
gestorvene te komen. Schorpioen hoeft niet zo nodig naar de zon, hij heeft
liever een lage temperatuur. Hij gaat graag naar ruige natuurgebieden waar
alles nog puur is. Ook wintersport is favoriet, en dan liefst op de Noordpool.
Schorpioen houdt van extremen, ook op zijn vakantie.

Geschikte bestemmingen: Finland, Noorwegen, Queensland, Korea

Boogschutter
23 november - 21 december
Boogschutter is de reiziger in per-
sona. Hij reist graag, veel en ver.
Liefst zo ver mogelijk en zo lang mo-
gelijk. Hij boekt een vliegreis of reist
met de auto duizenden kilometers
zonder vooraf een hotel te boeken.
Hij houdt van avontuur en past zich
heel gemakkelijk aan. Boogschutter
is Indiana Jones op zoek naar een
schat. Hij doorkruist jungles, zwemt
in wilde rivieren met zijn tentje op
zijn hoofd en eet wat hij tegenkomt.
Boogschutter is de reisleider en tolk.
Hij is sportief en fysiek sterk en hij
deinst niet terug voor een tegenslag.
Integendeel, hij ziet alles als een
uitdaging.

Geschikte bestemmingen: Aus-
tralië, Chili, Hongarije, Saoedi-
Arabië, Singapore, Zuid-Afrika,
Spanje

Waterman
20 januari - 19 februari
Waterman is echt een groepsmens en
kiest voor een groepsreis. Waterman
organiseert samen met zijn vrienden
een gezamenlijke reis waar iets te
beleven valt. Hij wil zijn idealen realis-
eren en gaat bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk doen op plekken waar dat nodig is.
Of maakt er een werkvakantie van,
zodat hij tegen kost en inwoning ergens
weken kan verblijven. Niet zozeer de
plek is belangrijk, maar wel de mensen
met wie hij verkeert. Hij gaat dan ook
niet snel alleen op vakantie. Ook een
festival is voor Waterman een favoriete
vakantiebesteding. Als het maar een
ongebruikelijke bestemming is, is Wa-
terman dik tevreden.

Geschikte bestemmingen: Iran, 
Rusland, Zweden, Ethiopië

ANVR ANVR



12Wie zat als 16-jarige
een jaar op een
Amerikaanse high-

school, doet tegenoordig bij 
40 graden Celsius bikram yoga
en deed tijdens haar vakanties
geregeld vrijwilligerswerk, o.a.
met olifanten in Thailand en
neushoorns in Swaziland? 

13Wie heeft 
eigenlijk vlieg-
angst, is stiekem

gek op opera en ging op 
middelbare leeftijd zes 
maanden backpacken? 

14Wie heeft Terschel-
lings bloed, een
werkplaats vol hout-

bewerkingsmachines en heeft in
zijn studietijd als schilder, 
timmerman en verkoper 
gewerkt bij jachtwerf Mulder,
waar ook zijn huidige boot 
vandaan komt? �

1Wie zingt met zijn koor
een kerstconcert in 
een stal met koeien bij

een biodynamische boer, zong
10 jaar lang in een semiprofes-
sioneel operakoor én is de
vaste regisseur van de groep
8-musical op de basisschool,
waar hij ook de rol van Sinter-
klaas vervult? 

2Wie heeft zijn koffer de
laatste 25 jaar nog nooit
zelf hoeven in te pakken,

leest op vakantie elke dag alle
dagbladen en alle mails op zijn
tablet (en voorziet ze ook van

commentaar) én 
staat als senior drie
dagen per week van
8.00 tot 10.00 uur in
de sportschool? En 

o ja, hij bezoekt tijdens zijn vakan-
tie ook nog stiekem altijd de door 
het bedrijf aangeboden (nieuwe)
accommodaties.

3Welke in Heerlen gebo-
ren ondernemer doet
aan sloeproeien en weet

dat Boneschans een buurt-
schap in Oost-Groningen is?

4Wie doet elke zaterdag
een kickboks-sessie met
een trainer, komt minimaal

één keer per jaar in Tel Aviv en
schittert geregeld in het SBS 
tv-programma
Shownieuws als
reisexpert?

Prachtig hoor, met
al je collega’s 
vliegen naar het
ANVR-congres
op Curaçao. Maar 
hoe goed ken jij je
collega eigenlijk?

woensdag 16 november 2016
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Waar gaat u graag naartoe op
vakantie?
,,Italië vind ik een heerlijk land.
Die ongedwongen sfeer, de
ruimte, lekker eten en drinken.
Een heel comfortabel land om
de vakantie door te brengen.’’ 

Wat betekent vakantie voor u?
,,We gaan met het gezin graag
op ontdekkingsreis. Op het
strand vind je me niet. We be-
zoeken steden, maken uitstap-
jes. Ik vind het moeilijk om stil
te zitten. Nu we een hond heb-
ben, gaan we met de auto. Dan
genieten we in een villa op een
berg of in een dal. We waren 
afgelopen zomer in Ligurië, op
een minuut of 20 van de kust,
waar wat minder toerisme is.
Dan duik ik zo eens in de twee
dagen winkeltjes in de omge-
ving in voor lekkere ingrediën-
ten. Ik hou van koken.’’ 

Gaat er nog iets mee terug naar
huis?
,,We gaan met de auto vanwege
de hond. Dat is wel een nadeel
met al die files. Voordeel is dat
we de koffers en de koelbox op
de terugweg maximaal volstop-
pen. Hammetjes, salami, een
flesje olijfolie.”

Hebt u nog een droombestem-
ming?
,,Ik wil graag nog naar Sardinië
en Sicilië. Mijn kinderen neem
ik graag mee voor een week
Amerika. Dan blijft mijn 
vrouw bij de hond. Met de 
kinderen wil ik ook nog een
keer terug naar Tanzania. 
Maar dat is lastig plannen,
want ze studeren al.’’ 
—Ellen den Hollander

Don Kaspers
(CEO D-rt Groep)

MIJN
vakantie

‘Italië vind ik een
heerlijk land. Die

ongedwongen
sfeer, de ruimte,

lekker eten’

magazine 4544

RONS
kent ons
QUIZ
5Wie heeft jaren op de Cana-

rische eilanden gewoond,
staat op zaterdag altijd

naast het voetbalveld en heeft
een waterput laten bouwen in een
Afrikaans dorp? 

6Wie was 32 jaar geleden
leraar economie, heeft een
voorkeur voor Spaans-

talige landen en heeft als
hobby paardensport? 

7Wie heeft 10 jaar op Aruba
en Curaçao gewoond, houdt
niet van kamperen (maar

heeft deze zomer wel in een Cam-
per door Canada gereisd met het
gezin) en kan absoluut niet koken
terwijl hij toch een ‘masterdi-
ploma’ BBQ heeft?

8Welke ‘mamil’ (Middle-Aged
Men In Lycra) fietst elke zon-
dagochtend met ‘Het Grote

Verzet’, is afgestudeerd bioloog, is
getrouwd in Toscane en was in zijn
studententijd drummer in een punk-
bandje met als grootste hit Resist
the USA? 

9Wie heeft een aantal jaren
voor haar huidige functie
fulltime gezeild en vult bij

haar favoriete vakantieland bij
voorkeur FriesLAND in?

10Wie bracht een deel van
zijn jeugd door in Tai-
wan, begeleidde als

rechtgeaard Ajacied 150 Feyenoord-
hooligans naar Spartak Moskou –
Feyenoord, is koffieverslaafd en
heeft thuis zo’n 50 kilo aan
VOC-kaarten en 300 boeken
– de oudste uit 1640 - over
ontdekkingsreizen staan?

11Welke Rome-liefheb-
ber is (behalve docent
en reiziger) ook 

fanatiek birdwatcher, spotte 
wereldwijd al ruim 1500 vogel-
soorten en was eerder docent 
geschiedenis en gids op 
een Amsterdamse 
rondvaartboot?

Ken je 
collega  

ANVR

Doe 
mee en win!

Zoek de juiste letter bij het cijfer. 
Vul vóór 1 december je antwoorden in 

op persgroep.nl/anvractie. Maak kans op een 
dinerbon van €150 en een abonnement op het AD!

ANVR

de

DE COLLEGA’S
Natasja Eshuis A
Erik Jan Reuver B
Karel Werdler C

Peter Boneschansker D
Gert Nieuwboer E

Sander van Opstal F
Roel Geukemeijer G
Carola Hoekstra H

Eppo Steenhuisen I
Tom van Apeldoorn J

Fred van Eijk K
Hanne Buis L
Rob Bremer M

Henk Swama N
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RIANNE
BOUWER (22)

46 woensdag 16 november 2016

ijn kamergenoot, die toevallig ook Ri-
anne heette, zei vanaf het begin van de
Reiswerk Challenge dat ik kans maakte
om te winnen. Zelf was ik wat terughou-
dender. Ik analyseer liever eerst de situa-
tie en de omgeving, en kijk dan waar mijn
kansen liggen. Sommige mensen verwar-

ren dat met verlegenheid, maar ik laat gewoon niet graag
meteen het achterste van mijn tong zien. Ook tijdens de Reis-
werk Challenge – waarbij we in groepjes een week lang op-
drachten moesten uitvoeren in Macedonië – trad ik niet direct
op de voorgrond. Maar na een paar dagen liet ik steeds meer
van mezelf zien, nam grotere risico’s en koos voor opdrachten
die mij goed lagen. De organisatie zag daardoor
iemand die zichzelf uitdaagt, haar grenzen ver-
legt, behulpzaam, ambitieus en doelgericht is.
Dat paste in hun plaatje, denk ik.  
De reisbranche staat nooit stil en iedere doel-

groep is anders. Dat maakt het zo leuk, vind ik.
Mensen een ervaring geven waar ze nog lang
over napraten, en die helemaal is afgestemd op
hun specifieke interesses, dat doe ik het liefst.
En dan te bedenken dat ik in eerste instantie
koos voor een universitaire pabo-studie… Al
snel merkte ik dat ik daar niet gelukkig van
werd. Ik heb lang getwijfeld; ik ben namelijk
nogal perfectionistisch, en ophouden voelde als
falen. Maar gelukkig heb ik de knoop toch
doorgehakt. Nu ben ik helemaal op mijn plaats. 
Een verzorgd uiterlijk is belangrijk in dit

werk, denk ik. Zeker in sales functies, waarbij

Deze week:
Rianne Bouwer (22),
Reiswerk Talent 2016.

Wat zie je als je naar jezelf kijkt? Lezers vertellen over hun uiterlijk. 
Tekst: Dominique Prins Foto’s: Marco Okhuizen 

je veel contact met andere mensen hebt. Daarmee bedoel
ik niet dat je per se knap moet zijn, of een dikke laag pla-
muur op moet hebben. Natuurlijk en verzorgd, dat vind ik
het mooist. 
Zelf ben ik het meest onzeker over mijn haar. Dat pluist

snel. Het enige wat helpt is het plukje voor plukje te
föhnen na elke wasbeurt. Een regenbui is funest, dan kan
ik weer opnieuw beginnen. En ik baal van de onzuiverhe-
den die ik soms op mijn huid heb, al is het ook weer niet
zo erg dat ik er veel gedoe met make-up voor over heb.
Veel water drinken lijkt wel wat te helpen, maar dat ver-
geet ik vaak. En minder suikers eten scheelt ook, maar ik
eet graag brood, en dan het liefst met chocopasta, dus ook
dat is lastig. 
Ach, ik ben best tevreden. Vooral met mijn postuur en

lengte (1.81 meter). In menigtes ben ik vaak de langste, en
kijk ik over iedereen heen. Soms maakt dat me een beetje
onzeker, maar uiteindelijk past mijn lengte gewoon bij mij.
Bang om ouder te worden ben ik niet. Mijn moeder ziet er
op haar 53ste nog fantastisch uit. Onze band is hecht; we
hebben zelfs samen een tattoo laten zetten toen ze 50
werd.
Als Reiswerk-ambassadeur geef ik onder andere presen-

taties op scholen, vertel ik waarom het meedoen aan de
Challenge zo leuk is. Het was geen vakantie, maar wel een
onvergetelijke ervaring. Ook als ik niet had gewonnen.’ �

OOK MEEDOEN?
Mail naar ditbenik@persgroep.nlDIT BEN IK

ANVR ANVR

‘Natuurlijk en verzorgd,
dat vind ik het mooist’

M

Geboren 
1994, Purmerend

Woonplaats
Purmerend

Werk
Vierde jaar Hoger 
Toeristisch en 

Recreatief Onderwijs,
teamleider AH

Privé
Woont thuis, single 

Hobby’s
Zingen, dansen

Cosmetica
Huidverzorging 

Biodermal, BB crème
Garnier, poeder 

van Hema

Tevreden over 
Ogen, wimpers, 

postuur

Minder blij met 
Weinig spiermassa

Geeft zichzelf een



In het weekend is het tijd om te ontspannen. Lekker in een luie stoel of aan de keukentafel, 
met de krant of een leuk magazine. Elke zaterdag hebben onze lezers iets om naar uit te 
kijken: AD Magazine, & Magazine, Volkskrant Magazine, Sir Edmund, Tijd, Letter & Geest en 
PS van de Week. In dezelfde hoge oplage verspreid als onze zaterdagkranten! Dit betekent 
meer dan 4,3 miljoen lezers, die elke zaterdag maar liefst 24 minuten besteden aan onze 
magazines. Voeg daar ook nog eens de luxe uitstraling, hoge doorgee� actor én de bewaar-
functie aan toe. De magazines van de Persgroep: de best bekeken magazines van Nederland.
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