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Untamed Travelling: aan 
de slag met nieuwe 
bestemmingen
Untamed Travelling stond dit jaar 
enkel op de Vakdag van de 
Vakantiebeurs en sloeg hiervoor 
de handen ineen met Visit 
Rwanda. 

‘Rwanda doet het goed bij ons’, 
zegt Jozef Verbruggen, directeur 
van Untamed Travelling. ‘Zeker 
ook omdat we daar WOLF-dmc 
hebben opgestart. Trees Piersma, 
de huidige eigenaar, heeft dat 
vorig jaar overgenomen en we 
werken nog heel goed samen.’
Dit jaar wil Untamed Travelling de 
focus nog meer gaan leggen op 
duurzaamheid en vooral in de 
communicatie richting de klant. 
‘Voor ons is dat zo evident, maar 
we moeten het blijven uitleggen. 
Vooral aan nieuwe klanten. 
Daarnaast gaan we met nieuwe 
bestemmingen aan de slag: 
Australië en Nieuw-Zeeland. 
Australië gaat nu natuurlijk wel 
door een donkere periode met de 

bosbranden, maar we hebben 
vaker soortgelijke situaties 
meegemaakt’, zegt Verbruggen.

Nog één keer met de 
naam FOX 
De reislabels van de ANWB zijn 
het nieuwe jaar ingegaan onder 
de nieuwe naam: ANWB Reizen.
Daarmee worden FOX Verre 
Reizen, Pharos Reizen, ANWB 
Ledenreizen en ANWB 
Kampeerreizen ondergebracht in 
ANWB Reizen BV. 
Dat betekent niet dat bekende 
namen als FOX en Pharos 
meteen uit het straatbeeld 
verdwijnen, stelde Marjon Kaper, 
directeur van ANWB Reizen, 
eerder al. ‘We weten nog niet 
precies wanneer de labels echt 
verdwijnen. We zijn druk bezig 
met de integratie van de 
systemen. Dat moet eerst klaar 
zijn voordat we de merken 
kunnen migreren naar ANWB. We 
willen onze oude gymschoenen 
niet weggooien voor we nieuwe 
hebben.’

Vakantiebeurs: het laatste nieuws
Op de thee bij het Marokkaans Verkeersbureau, nog één keer de naam FOX 
en de succeskoers van Europa-Park. Er gebeurde veel op de Vakantiebeurs. 
Een greep uit de nieuwtjes.

Op de thee in aanloop naar ANVR Congres

Daarom stond FOX dit jaar nog 
één keer onder de eigen naam 
op de Vakantiebeurs. Zoals 
gebruikelijk met een grote stand, 
waar het op alle dagen een 
drukte van belang was. Voor 
Wendy van Zijl, manager Sales & 
Distribution B2B van FOX, is dat 
na ruim tien jaar wel even 
wennen. ‘Maar we gaan er straks 
tegenaan met de nieuwe naam.’

Op de thee bij 
Marokkaans 
Verkeersbureau
Zoals bekend strijkt het ANVR-
Congres dit najaar neer in de 

Marokkaanse stad Marrakech. De 
datum staat nog niet vast, maar 
de voorbereidingen zijn wel van 
start gegaan. Daarom gingen 
Mirjam Dresme, manager 
communicatie van de ANVR, en 
Marijke Vink, directeur van GI 
Travel dat het congres jaarlijks 
organiseert, tijdens de 
Vakantiebeurs op de thee bij 
Rabia Talhimet, directeur Benelux 
van het Nationaal Marokkaans 
Verkeersbureau. 
Verdere details over het congres 
zijn nog niet bekend. Maar er 
wordt aan gewerkt.
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