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zegt commercieel directeur Coby 

van Dongen. ‘We onderscheiden 

ons met maatwerkproducten, 

digitale tips voor onderweg en 

op de bestemming en een breed 

aanbod. We hebben veel 

toegevoegd, van vakantieparken 

tot vrijstaande huizen. Hiermee 

spelen we in op de vraag naar 

rust en ruimte. Zo hebben we 

alle 25 parken van Center Parcs. 

We hebben ook ons aanbod 

hotelarrangementen vergroot. 

Zodra die straks weer een ontbijt 

en diner mogen serveren, gaan 

we die weer actief aanbieden.’

Een tip van Coby: wanneer 

klanten een voucher willen 

inwisselen, adviseer ze een 

vakantiepark in Nederland. 

‘Zeker voor de komende paar 

maanden is dat een goed idee. 

Op die manier behoudt de agent 

zijn verdienmodel. Ik heb alle 

begrip dat het lastig is, want de 

reisbureaus zijn dicht en het 

contact met de klant gaat vooral 

via telefoon en mail. Maar 

probeer de klant enthousiast te 

maken om in Nederland of net 

over de grens iets leuks met zijn 

voucher te doen. De klant staat 

echt te popelen om weer weg te 

kunnen. Trouwens, ook de 

prijzen van sommige parken zijn 

niet laag hoor, dus verkoop loont 

ook voor de retail.’

De Jong Intra heeft in Oostenrijk, 

Italië, Duitsland en Zwitserland 

veel campings met luxe tenten, 

autorondreizen en uiteraard 

mooie hotels zodra die hun 

deuren weer mogen openen. 

Met dit aanbod kan de retail zijn 

eerste omzet van het seizoen 

weer maken, zegt Van Dongen.

‘Omdat we zelf inkopen, kunnen 

we veel maatwerk leveren. We 

hebben veel keus. En onze 

inkopers zijn erg gecharmeerd 

van de Duitstalige landen, die 

zorgen er wel voor dat ze het 

beste aanbod hebben.’

Untamed Travelling: 
‘Van de gebaande 
paden’
Verre reizenspecialist Untamed 

Travelling heeft nu ook Europa 

aan het aanbod toegevoegd en 

zoekt zelfs een productmanager 

Europa. Wordt het aanbod Europa 

blijvend toegevoegd?

‘Jazeker’, zegt 

marketingmanager Ellen Kleijer-

Wigbers. ‘Er is zoveel 

onwaarschijnlijk mooie natuur en 

bijzonder wildlife. De combinatie 

van deze elementen met 

hoogwaardige accommodaties 

maakt dat Europa een heel goede 

toevoeging aan ons assortiment 

is. Autovakanties in Europa zijn in 

trek. Reizigers zijn niet afhankelijk 

van vluchtschema’s en dat biedt 

in deze tijd zekerheid.’

Op de vraag wat typisch Untamed 

is aan het aanbod Europa, zegt 

Ellen Kleijer: ‘Al onze reizen zijn 

op maat samengesteld en 

aangepast aan de persoonlijke 

wensen van de reiziger. 

Daarnaast bieden wij reizen die 

van de gebaande paden afwijken 

en daarmee onderscheidend zijn. 

Denk aan een rondreis door 

Roemenië of de binnenlanden 

van Spanje. Of wat te denken van 

een bezoek aan het Prado 

Museum na sluitingstijd?’

Untamed Travelling heeft hoge 

verwachtingen van de 

Scandinavische bestemmingen, 

maar ook onontdekt Oost-

Europa. Landen met veel ruimte 

en mooie natuur. Wat 

onderkomens betreft, is er 

veel vraag naar privé-villa’s en 

kleinschalige accommodaties.’

Een persoonlijke tip van Ellen 

Kleijer: ‘Reis naar het noorden 

van Griekenland, onbekend en 

vol met wolven, beren en lynxen. 

Of maak een combinatiereis door 

Hongarije en Roemenië waar luxe 

en authenticiteit elkaar aanvullen. 

Echte pure bestemmingen.’

Oost-Europese roadtrips zijn 

nieuw bij Untamed en voeren 

door Roemenië en Hongarije. ‘We 

kennen allemaal wel de 

adembenemende Franse Route 

des Grandes Alpes, de Duitse 

kastelenparade de Romantische 

Straße en velen mochten ook het 

Italiaanse bochtenfestijn van 

Davos naar de Stelviopas al 

afleggen. Prachtige Midden-

Europese routes, bekend en 

Column

Hoop

Ik ga op deze plaats niet uitweiden over 

hoe ernstig Covid de reiswereld geraakt 

heeft. Daar is genoeg over geschreven. 

En hoe donker deze periode ook is, er 

komt voorzichtig licht aan het einde van 

de tunnel. Bij EURAM zien we de laatste 

weken weer serieuze activiteiten op de 

website. Reizen worden samengesteld, 

voorstellen worden gemaakt en er 

druppelen zelfs weer serieuze 

boekingen binnen. Op dit moment zien 

we dat vooral voor de “tweede helft” 

van de zomer, voor al onze 

bestemmingen. Ja, ook voor de USA en 

Canada. En waarom niet? Er komen 

nog maanden van vaccinaties aan, het 

weer wordt beter, Corona-medicijnen 

worden beter, testen gaat steeds sneller, 

etc. 

En dat collega’s, geeft ons een enorme 

boost! Want hoe moet je je zelf 

motiveren in deze tijd? Een tijd die 

verdacht veel lijkt op de film Groundhog 

Day. Wat ik met mijn team geleerd heb, 

is om allerlei kleine doelstellingen te 

formuleren voor steeds een korte 

periode. Dat maakt dat je taken kunt 

afvinken en de behaalde doelen kunt 

vieren. Bij ons gaat het dan bijvoorbeeld 

om een x aantal mensen op onze 

Webinars te krijgen, het bellen van onze 

top-50 klanten, drie keer per week 

posten op Socials, etc.  

Maar, hoe fijn dat ook werken is, er gaat 

toch niets boven de kick om een mooie 

boeking te zien binnen komen, het 

echte werk zeg maar! Laten we met 

elkaar de hoop niet opgeven dat die 

boekingen ook echt daadwerkelijk 

onvergetelijke vakanties gaan worden 

voor onze klanten.

Vincent Hekkert

Business Development Director EURAM 

vincent@euram.eu

Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties).
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bemind. Maar wat te denken van 

een parcours door de 

onwaarschijnlijke natuur van 

Oost-Europa?’, zegt de 

touroperator.

‘Verken Roemenië, land van 

Dracula en bruine beren, over de 

spectaculaire Transfagarasan. 

Deze route, uitgeroepen tot 

mooiste weg van de wereld, leidt 

door de Transsylvanische Alpen, 

langs zout- en gletsjermeren en 

grimmige kastelen en dorpen 

waar de tijd heeft stilgestaan.

Ook architectonisch pronkjuweel 

Hongarije leent zich bij uitstek 

voor selfdrives. Rijd van veelzijdig 

Boedapest naar kunstenaarsoord 

Szentendre en laat je verleiden 

door goede wijnen, marsepein en 

tuinen vol bloemen. Kronkel 

verder omhoog en eindig in 

nationaal park Aggtelek, een 

schitterend natuurgebied met 

velden, berkenbossen en tot 

concertzalen omgetoverde 

grotten.’

Fox/ANWB: aanbod 
flink uitgebreid
‘Met de samenvoeging van Fox 

Verre Reizen, Pharos Reizen, 

ANWB Ledenreizen en ANWB 

Kampeerreizen onder één reislabel 

ANWB is het aanbod 

autovakanties, dat wij vanaf april 

via de retail aanbieden, aanzienlijk 

uitgebreid.’

Dat zegt Senior Retail 

Representative Anja van 

Overbeeke.

‘In de categorie ‘Verre privé 

rondreizen’ bood Fox al rondreizen 

per huurauto naar Noord- en 

Midden- en Zuid-Amerika, Down 

Under en Zuid-Afrika. Met de 

toevoeging van het Europa-

product van Pharos Reizen is het 

autorondreizenproduct flink 

uitgebreid. Het reisaanbod binnen 

Europa betreft vooral rondreizen 

per eigen auto, maar ook fly-

drives en, nieuw dit jaar, een 

De spectaculaire Transfagarasan in Roemenië.


