
Beste  

 

Eindelijk zomert het in België! Even profiteren van de langverwachte zon? Een terrasje, iets om te 

drinken en een boekje om te lezen. Zalig! Maar waarom een boekje? Het kan evengoed met deze 

nieuwe Colotoer!  Veel leesplezier! En ook ineens een toffe, deugddoende vakantie toegewenst! 
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In dit nummer: 

‘MACHTSWISSEL’ BIJ TOERISME! 

DEBATAVOND ‘DESTINATION MARKETING’ 

WANDELZOEKTOCHT IN MECHELEN: OP STAP MET JAN. 

DUINRELL? 

 

‘Machtswissel’ bij Toerisme!  

Het moest er toch ooit eens van komen! Mensen bereiken leeftijden waarop men andere dingen 

moet gaan doen en pensionering is er zo een. Ons hoofd van de opleiding Toerisme- en 

recreatiemanagement, Marc Declercq, zal ons verlaten vanaf 1 september. Hij gaat voor de ‘rustige’ 

(?) pensioenperiode en kan dan zijn volle aandacht schenken aan reizen en zijn kinderen en 

kleinkinderen.  

 

Het zal raar aanvoelen voor de opleiding. Marc heeft er een carrière van 

40 jaar, alleen in de opleiding Toerisme, op zitten. Inderdaad: net 40 jaar 

want hij is gestart op 1 september 1973 als leraar algemene vakken en 

leraar technische vakken. Vanaf 1980 is hij onze 

afdelingsverantwoordelijke, dus dat op zich is ook al zeer de moeite 

waard! Vele personeelsleden zijn gekomen en gegaan, ontelbaar vele 

studenten zijn al gekomen en gegaan, maar Marc bleef het boegbeeld van 

de opleiding. Hij heeft vele veranderingen meege’maakt’ waaronder 

bijvoorbeeld deze van de naam ‘Coloma’ in het Hoger Instituut Coloma, in Katholieke Hogeschool 

Mechelen, in Lessius Mechelen en dit jaar in Thomas More Mechelen. Ook de verhuis van Coloma 

naar het huidige Toerismehuis gebeurde onder zijn vleugels. We hebben vele inhoudelijke 

veranderingen doorgevoerd in al die jaren, telkens met zijn goedkeuring en overzicht. Toerisme bleef 
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op de kaart staan! Marc heeft altijd in hart en ziel ‘zijn’ opleiding uitgedragen. We danken hem van 

harte voor zijn enorme inzet tijdens zijn hele carrière en zullen nog vaak terugdenken met ‘Weet je 

nog ...’.  

 

En dan is er die hamvraag: wie zal hem vervangen? Is het zelfs maar 

mogelijk om zo iemand te vervangen? Feit is dat het nu éénmaal gewoon 

moet. En de kandidaat is gevonden! Nieuw boegbeeld voor de opleiding 

wordt Annik Schellens. Helemaal geen nieuwkomer bij onze opleiding! Annik 

is reeds jarenlang aan onze opleiding full-time verbonden. Aanvankelijk was 

zij docente Duits en Nederlands, maar daar kwam met de jaren Boekhouden 

bij en reeds lang steekt zij enorm veel tijd in de trajectbegeleiding (= 

individuele begeleiding van elke student om te komen tot zijn/haar beste 

studietraject). Zij heeft op al die jaren dus al vele studenten geholpen om tot het uiteindelijke 

felbegeerde diploma Toerisme te komen. Annik werkte dus eerder ‘in een hoekje’ (haar bureau is 

trouwens ook helemaal achteraan in de gang), maar ze was daarmee wel een enorme hoeksteen van 

onze opleiding en onmisbaar. Haar vertrouwde ‘hoekje’ zal ze dus nu verlaten om de gehele 

opleiding te gaan dragen. We geven haar zeker alle steun mee en wensen haar hiermee succes in 

haar verdere loopbaan als opleidingshoofd Toerisme! 

(I. Siebens) 

 

Debatavond ‘Destination marketing’ 

In het kader van de Thomas More Tourism & Travel Academy werd er op 23 april weer een 

debatavond georganiseerd, deze keer met het thema ‘Destination marketing’. Opkomst was weer 

groot: zo’n 150 mensen die interesse toonden voor dit thema. 

   

Panelleden van dienst waren ditmaal Marianne 

Hoogeveen (manager Contour Consult & MTA Benelux 

en representative voor de Malta Tourism Authority), 

Ria Mooijaart (Sales MICE Market Benelux Ria 

Mooijaart & Partners en representative voor de 

Exclusive & Superior Hotels and DMC’s to the Benelux 

Market), Paul Ryckaseys (general manager van 

Imagine Travel) en Dirk Van Holsbeke (COO Flight 

Holidays & Quality Director van TUI Travel Belgium). Als moderator kon natuurlijk Robrecht Willaert 

(hoofdredacteur Travel Magazine) niet ontbreken. 

 

Directe opener van de avond was de vraag wat er voor TUI belangrijk is om een nieuw product in de 

markt te zetten. Antwoord van dhr. Van Holsbeke was dat in principe elke bestemming elk seizoen 

opnieuw in de markt wordt gezet. Men moet dus een verschil maken tussen reeds bestaande 

bestemmingen en nieuwe initiatieven. Bij al bekende bestemmingen zoekt men eerder naar de 



verdeling van de kosten over de seizoenen/jaren om deze bestemming zo goed mogelijk te 

promoten. Nieuwe initiatieven worden bekeken in functie van de medewerking van de lokale 

autoriteiten. Een touroperator kan niet alleen een nieuwe bestemming in de markt zetten. De lokale 

overheden moeten ondersteuning geven zoals bij de luchthavenuitbating of dergelijke. Ontbreekt dit 

laatste, is het praktisch moeilijk, zoniet onmogelijk, om deze bestemming goed te lanceren. 

 

Welke nieuwe bestemming het wordt is een lang proces. Er zijn hier vele parameters die meespelen: 

de touroperator wil bijvoorbeeld volume, de klant wil flexibiliteit enzovoort. Zo kan men met één 

vlucht per week wel toekomen, maar geven 2 of meer vluchten per week de klant ook de kans om 

langer of korter dan een week deze bestemming aan te doen. Ook de concurrentie op een 

bestemming moet bekeken worden, maar copiëren is hier zeker geen goed principe. Men kan soms 

bijvoorbeeld niet 4x per week een vlucht organiseren omdat het volume dit niet toelaat, ongeacht 

wat de concurrentie doet. 

 

Bieden de grote touroperators dan geen onmogelijke concurrentie voor de kleine(re) touroperators 

op sommige bestemmingen? Hierop stelde dhr. Ryckaseys dat men dit bij kleine (niche) 

touroperators niet ziet als een concurrentie, maar men werkt eerder aanvullend op het bestaande 

aanbod. Zo wordt er dan bijvoorbeeld gevlogen met én TAP én Jetairfly en moet men gewoon 

creatief zijn in de aangeboden producten. Voordeel daarbij is dan dat men dagelijks vluchten kan 

aanbieden aan de klant. Creativiteit zit hem dan bijvoorbeeld in nieuwe dingen zoals hun ‘Rondreizen 

met kinderen’ in de Azoren. Je moet vandaag dus goed weten/afwegen wie je op de bestemming wil 

brengen. 

 

Toch kan een luchtvaartmaatschappij duidelijk een bestemming maken of doen groeien. Denken we 

maar aan de invloed van Ryanair op de bestemming Carcassonne. Hierop repliceerde mevr. 

Hoogeveen dat vervoer inderdaad een belangrijke factor speelt in destination marketing, maar niet 

het enige is. Ook de infrastructuur ter plaatse, events, televisiereeksen, het al of niet werken met een 

visum enzovoort speelt evenzeer mee om een bestemming te maken. 

 

Voor nieuwe bestemmingen is dit dus een mix aan factoren, maar wat met de bestaande 

bestemmingen? Wat moet er gebeuren om deze ‘sexyer’ te maken? Volgens dhr. Van Holsbeke kan 

men hiervoor verschillende elementen bekijken. Bij het vervoer kan men meer vluchten per week 

organiseren zodat er een enorme flexibiliteit voor de klant ontstaat (zo zijn er nu al 24 toestellen bij 

Jetairfly). Ook de hotelpartners kunnen eigen initiatieven opzetten en veranderen. Van de overheid 

steun krijgen is in deze bestemmingen niet simpel. Dhr. Ryckaseys vult dit aan met de gedachte dat 

klanten ‘houden’ op zich ook zeer belangrijk is. Dit kan door verbindingen te maken met reeds 

gekende producten in het aanbod. Dus elk jaar komen met nieuwe thema’s op een zelfde regio of 

met nieuwe plaatsen in dezelfde regio enzovoort. 

 

Het is wel duidelijk dat de klant beslist en hier al dan niet zal op ingaan. De invulling van elke reis 

moet dus 200% zijn! De verwachting van de klant moet correct zijn en ingevuld worden. Lukt dit niet, 



dan faalt dit product. Hier speelt wel ‘prijs’ een ongelooflijk belangrijke rol. ‘Prijs’ bepaalt alles. Een 

‘oude ‘ bestemming als Tunesië opnieuw in de markt zetten na de Arabische lente kan door met de 

prijs te spelen. Hier wordt dan ook terecht de vraag gesteld of de klant zijn loyauteit meer naar de 

prijs gaat ofwel naar het merk/de naam? Een sterke naam is zeker goed, maar is niet alles. Er moet 

een toegevoegde waarde zijn die moet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Is dit niet, dan 

speelt enkel de prijs een rol. Zo kent Turkije nog steeds een ‘boost’ omdat men momenteel met 

Corendon goedkoop vanaf Brussel naar Turkije kan vliegen. Toch blijft de ‘tourism experience’ een 

belangrijk gegeven. Mensen kiezen toch nog steeds eerst een type reis en pas nadien voor de prijs en 

dan op de derde plaats voor een bestemming. 

 

Wat dan met (kleine) andere markten zoals bijvoorbeeld Slovenië? Mevr. Mooijaart antwoordt dat 

Slovenië het wil spelen via meetings en incentives. Hiervoor zijn directe vluchten, snelle 

vernieuwingen en een goede service zeer belangrijk. Dhr. Van Holsbeke stelt dat men vooral 

zekerheid moet bieden en vertrouwen winnen. 

 

Hoe moet het dan met onverwachte gebeurtenissen zoals in Egypte? Dhr. Ryckaseys is ervan 

overtuigd dat men zoiets enkel en alleen overleeft als de overheid zelf investeert. Eerst moeten de 

toeristische diensten van de bestemming zelf investeren (met bijvoorbeeld nieuwe 

reclamecampagnes via televisie). Nadien kunnen dan de touroperators hierop inspelen. Alleen als 

touroperator lukt dit niet. 

 

Kanttekening van mevr. Mooijaart bij het geheel is dat de klant veeleisender wordt met de dag. Zo 

moeten hotels al na drie jaar een nieuwe ‘touch’ hebben. Dit kan zo niet blijven duren. Waar eindigt 

dit? 

 

Omdat men internationaal werkt zou men kunnen veronderstellen dat koersschommelingen van 

belang zijn? Antwoord is algemeen bevestigend, maar men mag dit niet overdrijven. Binnen Europa 

wordt bijna alles met de Euro geregeld en ook buiten Europa zijn vele contracten in Euro opgesteld. 

Voor de kleinere touroperators speelt dit meer omdat zij nog meer met lokale munteenheden 

werken. Antwoord van dhr. Ryckaseys hierop is dat zij inderdaad voorzichtig zijn als er grote 

koersschommellingen spelen voor een bestemming. 

 

Het is duidelijk met de inhoud van dit artikel dat deze avond zeer vele aspecten van ‘Destination 

marketing’ belichtte. Eens te meer een interessant onderwerp om de reeks debatten dit 

academiejaar mee af te sluiten. 

 

Volgende thema’s staan al te wachten voor volgend academiejaar: ‘Mobiele communicatie’ op 15 

oktober en ‘Zelfregulering van de reisbureaus’ op 3 december. Info volgt later hierover.  

(I. Siebens) 

 



Wandelzoektocht in Mechelen: op stap met Jan. 

De opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement van de Thomas More Hogeschool in Mechelen, in 

de persoon van Jan Verbruggen, heeft samen met de befaamde en meermaals gelauwerde Mechelse 

brouwerij Het Anker en Pasar, een van de grootste vrijetijdsorganisaties van het land, een zomerse 

wandelzoektocht in Mechelen ontwikkeld.  

 

De formule van een wandelzoektocht speelt volgens ons perfect in op de wensen van de actieve 

stadsbezoekers. Met een 4 km lange wandeling door het historische hart van Mechelen kunnen zij 

immers alle aspecten van deze schitterend verfraaide cultuurstad op een actieve en ontspannen 

manier  ontdekken en beleven en daar ten volle van genieten.  

 

We gebruiken hier bewust de termen ontdekken en beleven want de uiteindelijke bedoeling van zo’n 

zoektocht is de deelnemers ertoe aan te zetten met andere ogen en met meer aandacht naar de 

dingen te kijken en oog te hebben voor details. Op die manier ga je heel bewust de omgeving in je 

opnemen wat hopelijk leidt tot intense momenten van verwondering en bewondering voor de 

schoonheid en pracht van gebouwen en monumenten, straten en pleinen, iets waar je anders niet 

onmiddellijk bij zou stilstaan. 

 

We zijn ervan overtuigd dat we de deelnemers zulke magische momenten kunnen laten beleven in  

het schitterende kader van deze fiere Dijlestad vol cultuur en geschiedenis maar evengoed een 

moderne, jonge, actieve en supergezellige centrumstad.  

 

Langs de route hebben we een aantal zoek- en fotovragen uitgewerkt waarbij het de bedoeling is 

goed uit te kijken en even na te denken vooraleer een antwoord te formuleren. Het blijft immers een 

zoektocht wat toch enige uitdaging veronderstelt. Op die manier wordt het trouwens des te leuker 

wanneer je de juiste oplossing weet te vinden. En hoe meer correcte antwoorden, hoe groter de kans 

op een prijs uit de meer dan aantrekkelijke prijzenpot met daarin vakanties, verblijfsarrangementen, 

Pasar-abonnementen, driegangen-diners van de brouwer en nog tientallen andere waardevolle 

prijzen. Winnen doe je trouwens altijd want voor iedere betalende deelnemer is er bij inschrijving 

een Anker-gadget voorzien. Voor de kinderen hebben we op hetzelfde parcours een ludieke foto-

opdracht voorzien waardoor het ook voor hen een spannende ontdekkingstocht wordt. 

 

Deelnemen kan van 1 juni tot en met 30 september 2013. Deelnamebrochures voor deze 

wandelzoektocht kosten  7 euro – voor Pasarleden is dat 5 euro. De brochures zijn te koop in  

- brouwerij Het Anker,  Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen. Elke weekdag van 07u tot 

20.30u – zaterdag en zondag van 08u tot 16.30u  

- Toerisme en UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen. Elke weekdag van 9.30u tot 

17.30u – zaterdag en zondag van 9.30u tot 16.30u 

- dienst Toerisme Rupelstreek-Vaartland, Sasplein 18, 2830 Klein-Willebroek. Elke weekdag 



van 9.30u tot 12.30u – zaterdag en zondag van 13.30u tot 16.30u 

 

De opleiding Toerisme- en recreatiemanagement van de Thomas More Hogeschool Mechelen is door 

de hoogste onderwijsinstanties uitgeroepen tot beste opleiding in zijn domein. We zijn daar terecht 

fier op maar evengoed zijn we fier op deze stad waar we als hogeschool deel van uitmaken. Dat 

gevoel willen we graag overbrengen naar de deelnemers aan dit wandelevent. We wensen hen alvast 

een zonnige, aangename en zeer geslaagde ontdekkingstocht toe! Meer info nodig? Surf naar 

www.hetanker.be  

(J. Verbruggen) 

 

Duinrell? 

We kennen allemaal wel de pretparken en hebben er allicht al meerdere keren eentje bezocht. Sinds 

de jaren ’80 kennen we ook de subtropische zwemparadijzen met hun superglijbanen, golfslagbad, 

sauna’s en dergelijke. Maar wie weet waar het grootste overdekte glijbanencomplex van Europa 

staat? Ook kennen we al lang de bungalowparken en evenzeer is ons de combinatie van 

bungalowpark met subtropisch zwembad bekend. Maar wie heeft er al ooit gehoord van een totale 

integratie van bungalowpark, subtropisch zwembad (met het grootste overdekte glijbanencomplex 

van Europa) en attractiepark? Het antwoord: Duinrell in Wassenaar (Nederland), nog geen twee 

uurtjes rijden van Antwerpen.  

 

Het lijkt misschien een nieuw idee, maar in Nederland bestaat het al sinds 1984. In het groene hart 

van de Randstad, dichtbij het strand, ligt in het Wassenaarse bos- en duingebied Vakantie- en 

attractiepark Duinrell. Samen met de Belgian Federation Tourist Press was ik uitgenodigd om hier 

een weekendje te komen verblijven (met begeleidend programma natuurlijk). Getroffen door de 

uitzonderlijke (zeg maar unieke) combinatie van bungalowpark, campingterreinen, attractiepark en 

zwembadencomplex vond ik het de moeite waard om dit hier in een artikel aan jullie kenbaar te 

maken. 

 

Het is inderdaad niet de gewoonte om tijdens het wandelen 

in een bungalowpark plots, zonder overgang, tussen allerlei 

attracties te staan. En zeker ook niet de minste! Het is geen 

gewone grote speeltuin met kleine speeltuigen en 

draaimolens, maar evengoed vindt je er een lange 

rodelbaan, twee grote achtbanen, een waterglijbaan Aqua 

Shute en meer van deze duizelingwekkende attracties. Om 

nog te zwijgen over de Aqua Swing (een zweefmolen met 

waterverrassingen), de monorail en een driedimensionaal filmtheater. Een beetje verderop kom je 

dan weer aan het zwembadencomplex. Alles op een loopafstand van nog geen 5 minuten van elkaar! 

 

http://www.hetanker.be/


Ruim 75 jaar geleden (op 19 april 1935) werd het ‘Landgoed Duinrell’ (waarop een kasteel, een 

boerderij en enkele bijgebouwen stonden) opengesteld voor het publiek door de toenmalige 

eigenaar Philip Graaf van Zuylen van Nijevelt. Toen was het nog een uitgestrekt bos- en duingebied 

waar men voor 10 cent mocht in wandelen. De boerderij Duinrell, had reeds in 1929 zijn agrarische 

functie moeten stopzetten door uitdroging van de zandgronden en werd omgevormd tot restaurant 

‘De Schaapskooi’. Ook de oranjerie werd omgebouwd tot ‘Theetuin’ met een tabak- en 

drankvergunning. Opmerkelijk en grappig tegelijk is dat in de jaren nadien de eerste skibaan in 

Nederland werd ontwikkeld, zij het dan ‘skiën op dennennaalden’ (nu niets meer van te zien). 

 

Door de bezetting van het kasteel tijdens de tweede wereldoorlog was het kasteel totaal verwoest en 

werd na 1945 afgebroken. Toen ontwikkelde Duinrell zich tot een recreatiecentrum en camping. 

Toen de  heer Pieter van Vollenhoven begin de jaren ’80 de glijbanen en zwembaden in Amerika zag, 

wou hij dit volledig uitbouwen op het terrein. In 1984 kon hij dan ook met trots het Tikibad openen 

en in 1994 is dit nog uitgebreid. Je vindt er spectaculaire glijbanen als de X-stream, Tyfoon, 

Moonlight, Canon Ball, Pelikaanduik en Space Bowl Cycloon. Ze allemaal beschrijven zou te lang 

duren en je moet ze doen om echt te weten wat ze inhouden! Adrenalinestoot verzekerd! 

 

In 1991 wordt het park aangevuld met het eerste Duingalowpark: 51 luxe verhuur-bungalows. 

Nadien volgden de investeringen elkaar in sneltempo op, dit zowel bij de campingplaatsen, de 

duingalows als in het attractiepark en het zwembadencomplex. Momenteel beschikt men over ca. 

800 kampeerplaatsen, gelokaliseerd op verschillende terreinen in de natuur rondom het 

attractiepark en ingedeeld in drie type plaatsen met elk nog eens verschillende groottes. Er zijn ook 

vier volledig ingerichte lodgetenten (nieuw sinds 2013). Het 

Duinhostel is een groepsaccommodatie die tot 104 personen 

kan herbergen. 399 duingalows in verschillende klassen en 

budget staan er permanent ter verhuring. Ook touroperators 

(waaronder TUI) hebben hun eigen bungalows op de 

terreinen neergezet, maar deze zijn duidelijk kleiner dan de 

echte duingalows van het park zelf. Er zijn ook nog een 

trimbaan, tennisbanen, fietsverhuur en de Adventure Mountain (met o.a. touwparcours). Wie in 

Duinrell verblijft heeft dagelijks onbeperkt toegang tot het attractiepark en toegang tot het Tikibad 

(onbeperkt in de winterperiode, twee uur per dag in de zomerperiode). Voor congressen heeft 

Duinrell met vijf zalen een capaciteit tot 650 personen en voor diners of party’s kunnen ze zelfs tot 

1750 personen verzorgen. 

 

Anders dan bij normale bungalowparken vindt men wel genoeg horeca op het terrein maar beperkt. 

Het is de bedoeling de horeca in de omgeving van het park niet te beconcurreren. Duinrell ligt 

trouwens ideaal voor uitstappen: het strand ligt op 1.5 km afstand en men zit in het Groene Hart, 

perfect voor natuur en rust, maar evengoed op rijafstand van grote steden als Den Haag, 

Scheveningen (met Madurodam en de pier), Leiden (met vlakbij de attractie Corpus), Alphen aan de 

Rijn (met de attractie Avifauna), het Braassemmermeer, Rotterdam en Amsterdam. 



 

Duinrell is dus een ideale plaats waar men met het gezin echt alle kanten uit kan! De moeite waard 

om eens naar toe te trekken! Info, prijzen, uren en reservaties op www.duinrell.nl  voor een toffe 

andere vakantie! 

(I. Siebens) 

 

http://www.duinrell.nl/

