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‘Samen met klant een 
reis op maat maken’
Mariëtte Boomsma en 
Michal van Bavel (Untamed 
Travelling)

Untamed Travelling heeft een 
breed aanbod in zuidelijk Afrika. 
Twee specialisten van de 
touroperator, Mariëtte Boomsma 
en Michal van Bavel, geven 
tekst en uitleg.

Een reis naar zuidelijk Afrika 
begint met een goed advies, 
zegt Michal van Bavel.
‘Wij wisselen graag van 
gedachten met onze klant om 
samen tot een plan te komen 
dat helemaal past bij de 
individuele wensen. Het advies 
voor de bestemming hangt 
daarvan af. Wil een klant 
culinair genieten, juist veel 
vrijheid of variatie in de 
activiteiten of voornamelijk 
safari’s in de reis, dan is dat 

bepalend voor de keuze van de 
bestemming. Wie voor het eerst 
op safari gaat, wil doorgaans 
veel wild zien. Dan bied ik een 
safari aan in een wildrijk gebied 
met goede rangers.’

De keuze voor de bestemming 
is onder andere afhankelijk van 
de vraag of de klant al eerder in 
(zuidelijk) Afrika is geweest.
‘Iemand die voor het eerst 
afreist naar Afrika kiest 
misschien sneller voor Zuid-
Afrika wat heel erg toegankelijk 
is’, zegt Van Bavel. ‘Klanten die 
al vaak op safari zijn geweest 
en echt iets bijzonders willen 
meemaken, adviseren wij 
bijvoorbeeld Mozambique, een 
bestemming met veel colour 
locale waar de focus tijdens 
safari’s in Gorongosa N.P. 
minder ligt op het snel veel wild 
spotten, maar waar je wel het 
park bijna voor jezelf alleen 
hebt.’

Voor een reis naar zuidelijk Afrika is een goed advies onontbeerlijk. Welk land 
bezoekt de klant als eerste, waar maak je de mooiste safari´s en wat moet je 
als first timer beslist gezien hebben? TravMagazine zet, samen met enkele 
specialisten, de tips en achtergronden op een rij.

Op de vraag wie de klant is voor 
zuidelijk Afrika, zegt hij:
‘Dat is iemand die veel 
afwisseling zoekt en wil 
genieten van de diversiteit aan 
activiteiten, landschappen en 
uiteraard safari-mogelijkheden. 
Zuidelijk Afrika is ook bij uitstek 
perfect om landen met elkaar te 
combineren en waarin je 
eindeloos kunt variëren.’

Untamed Travelling wil klanten 
verrassen met onbekende 
locaties en safari-
bestemmingen.  ‘We werken het 
liefst met lodges en 
accommodaties die niet 
iedereen aanbiedt. Het 
onbekende, dat is waarmee we 
onze klanten kennis willen laten 
maken. Uiteraard zijn de 
accommodaties die we 
aanbieden altijd van meer dan 
uitstekende kwaliteit. We 
navigeren door het reisaanbod 
op eindeloze eigen ervaring uit 

eerste hand. We houden van het 
vinden van ‘hidden gems’… 
Zoals we altijd zeggen: Where 
the world can’t find you.’

De top 5 must see’s in 
zuidelijk Afrika, volgens 
Mariëtte Boomsma.
1. Victoria Falls in Zimbabwe; 
de watervallen blijven 
indrukwekkend en in de directe 
omgeving is er veel variatie in 
activiteiten, lodges, natuur en 
ook wildlife.
2. Tswalu Kalahari is het 
grootste privé-natuurreservaat 
van Zuid-Afrika met de intieme 
lodges Motse en Tarkuni; 
barefoot luxury in het 
uitgestrekte heuvellandschap en 
de savanne van de Kalahari 
woestijn .
3.Snorkelen tussen de 
zoetwatervissen van Lake 
Malawi in het warme hart van 
Afrika - Malawi.
4.Authentiek en tropisch 
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Mozambique waar je makkelijk 
contact legt met de vriendelijke 
lokale bevolking en verblijft in 
kleinschalige beach lodges, 
vaak met Europese eigenaren.
5.Wandelen in de Namib Desert 
tijdens de driedaagse Tok Tokkie 
Trail; een onderdompeling in 
afwisselende 
woestijnlandschappen waarbij je 
te voet de geuren en kleuren zo 
intens zult beleven is 
onvergetelijk.

De persoonlijke tip van 
Mariëtte: 
‘Ik ben al jaren verliefd op de 
oneindige woestijnlandschappen 
in Namibië en kies dan uiteraard 
voor dit land. En dan met verblijf 
in de eco-vriendelijke Kanaan 
Na’ankuse Desert Retreat, 
gelegen in 33.000 hectare pure 
wildernis in het zuidelijke deel 
van de Namib woestijn. Een 
paradijs voor fotografen en 
natuurliefhebbers. Vanuit een 
comfortabele tent op een 

verhoogd platform is het hier 
intens genieten van de 
sensationele uitzichten. Ook 
vind ik de duurzaamheidvisie 
erg inspirerend, onderdeel van 
de Naankuse Foundation die is 
opgericht door de 
gerenommeerde 
natuurbeschermers Dokter 
Rudie en zijn vrouw Marlice van 
Vuuren. De passie en 
bevlogenheid werkt aanstekelijk 
en is een voorbeeld voor velen.’
 
‘Voor elke klant een reis’
Anja van Overbeeke (ANWB 
Reizen)

Als klanten voor het eerst 
kiezen richting Zuid-Afrika gaan, 
kiezen ze meestal voor Zuid-
Afrika vanwege de 
veelzijdigheid. 
‘Het is een bestemming die voor 
ieder wat biedt’, zegt Anja van 
Overbeeke, Senior Retail

Lees verder op pagina 23.

Er zijn weinig landen met 
zoveel diversiteit in 
landschappen, culturen, flora 
en fauna als Zuid-Afrika. Waar 
anders kun je in één vakantie 
de Big Five spotten, 
gerenommeerde wijnen 
proeven, langs spectaculaire 
kustroutes rijden en onderweg 
walvissen zien?  ‘Juist dit wil je 
in alle vrijheid kunnen doen om 
de omgeving écht tot je te 
nemen en daarom is een 
huurauto onmisbaar!’ volgens 
Nadia el Ghalbzouri, Marketeer 
bij Sunny Cars.

Zuid-Afrika is nogal een eindje 
vliegen, dus is het begrijpelijk 
dat jouw klant na een lange 
vlucht het liefst gelijk de auto 
instapt. Boek daarom de 
Fastlane service voor jouw 
klant. Dan ligt niet alleen het 
huurcontract ingevuld klaar, 
maar kan hij ook nog eens de 
rij overslaan. Fijn toch? 
Vanwege de verschillende 
routes die je kunt rijden in 
Zuid-Afrika, is het prettig dat 
de huurauto op een andere 
bestemming ingeleverd kan 
worden, dan waar deze is 
opgehaald. De kosten voor zo’n 

one way verschillen per 
wagenparkaanbieder, dus 
vergelijk deze even voordat je 
de reservering voor jouw klant 
maakt. Het is ook mogelijk om 
de grens over te gaan naar een 
van de omringende landen 
zoals Swaziland, Lesotho of 
Namibië. Ook deze kosten 
staan in de specifieke 
huurvoorwaarden vermeld. 
Vraag een grensoverschrijding 
wel altijd aan, dit is namelijk 
verplicht vanwege de 
verzekering. 

Nadia el Ghalbzouri: ‘Leuk 
weetje: we verhuren in Namibië 
auto’s met een daktent en 
kampeeruitrusting. In de 
specifieke voorwaarden vind je 
alle informatie over de 
uitrusting hiervan. Hoe 
bijzonder is het om gewekt te 
worden door getrompetter van 
een olifant of een jachtkreet 
van een leeuw. Je boekt dit 
pakket vanaf Windhoek 
internationale luchthaven en 
hier breng je na je rondreis je 
tijdelijke ‘onderkomen’ in 
principe ook weer terug. Deze 
huurauto’s zijn erg geliefd, dus 
wees er op tijd bij!’
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Ontdek veelzijdig Zuid-Afrika 
met een all-in huurauto van 
Sunny Cars!


