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Panama, Mexico, Zuid-Afrika, 
Rwanda, Thailand, Vietnam, 
Oman en Lapland.’

Holland America Line
Pascal Driever (Holland America 
Line): ‘Komende winter gaan we 
met onze schepen naar de 
Caribbean, Zuid-Amerika, 
Hawaii, Mexico en Australië en 
Nieuw-Zeeland. De wereldcruise 
gaat na twee jaar in januari ook 
weer vertrekken, net als onze 
Grand Voyage Zuid-Amerika. We 
hebben onlangs onze Azië-
afvaarten in het najaar moeten 
annuleren, omdat het voor een 
groot deel nog op slot zit. We 
hebben het schip gepositioneerd 
in Australië en Nieuw-Zeeland.’ 
Op de vraag of er nieuwe routes 
komen, antwoordt Pascal: 
‘Holland America Line is de 
bestemmingsspecialist en we 
hebben altijd nieuwe 
bestemmingen in ons aanbod.’

Untamed Travelling
Joyce Janssen (Untamed 
Travelling): ‘Wij hebben ons 
aanbod vanwege de voorbije 
coronarestricties 
noodgedwongen vervroegd 
uitgebreid met Europa, een 
continent dat inmiddels steeds 
meer van onze klanten op de 
‘Untamed-manier’ bereisd 
hebben; op maat, in stijl, weg 
van de massa, met authentieke 
culturele belevenissen en 
uiteraard met veel aandacht 
voor gastronomie. Deze 
nichemarkt heeft ons zodanig 
verrast dat wij ons aanbod 
binnen Europa nog altijd aan het 
uitbreiden zijn. Wij hebben ons 
team aangevuld met meerdere 
Europa-specialisten om deze 
groei te consolideren. We 
hebben nu regiospecialisten 
voor de hele wereld in huis. 
Daarnaast hebben we energie 
gestoken in de nieuwe 
mogelijkheden in Australië en 
Nieuw-Zeeland nu je daar weer 
naartoe kunt reizen, ons 
toegelegd op expeditiecruises 
naar de poolgebieden en onze 

nieuwere bestemming Zuid-
Korea verder uitgewerkt.’

Gaan jullie nieuwe 
samenwerkingen aan? 
‘Voortdurend. Wij hebben 
uiteraard onze vaste DMC’s voor 
onze verre bestemmingen, maar 
aangezien we wereldwijd continu 
uitbreiden gaan we daarvoor ook 
nieuwe samenwerkingen aan. 
Daarnaast willen wij ons blijven 
vernieuwen en houden wij de 
markt nauwlettend in de gaten. 
We zijn daarom altijd alert op 
nieuwe accommodaties, 
exposities, restaurants en wat al 
niet meer. Daarvoor reizen onze 
verkopers zelf naar de 
bestemmingen en bezoeken wij 
regelmatig beurzen, zoals 
recentelijk We Are Africa waar 
Jozef Verbruggen (directeur) en 
Michal van Bavel (Afrika-specialist) 
aan deelnamen. En gelukkig weet 
de retail ons goed te vinden; ook 
in die samenwerkingen steken wij 
veel energie. Daarvoor zijn wij 
altijd graag aanwezig bij 
workshops en nemen we 
regelmatig reisprofessionals mee 
op studiereis. Zo kunnen zij zelf 
meemaken hoe je een 
bestemming op z’n Untamed’s 

kunt ervaren en dit met passie en 
kennis overbrengen op hun eigen 
klanten.’

Aanwinst
‘Niet alleen investeren wij non-
stop in de samenwerking met 
derden, ook intern zijn wij volop in 
beweging. Behalve de uitbreiding 
van het verkoopteam met Europa-
specialisten, is ook de 
marketingafdeling inmiddels weer 
op volle sterkte. Met Lieke 
Luxembourg als meest recente 
aanwinst in de functie van 
Accountmanager retail willen wij 
ons netwerk binnen de 
groothandel laagdrempeliger 
maken en uitbreiden, niet alleen in 
Nederland maar ook in België. 
Daarnaast staan er verschillende 
coaching- en trainingsdagen voor 
al onze medewerkers/afdelingen 
gepland om iedereen zo mogelijk 
nóg efficiënter van dienst te 
kunnen zijn.’

Sunair Vakanties
Marc van Amsterdam (Sunair 
Vakanties): ‘Op dit moment zijn we 
bezig met een inhaalslag en wordt 
er aanzienlijk meer geboekt dan in 
2019. Wij verwachten dat dit ook 
de komende winter nog zal 

gebeuren; per slot van rekening 
zijn er ook steden die in de 
wintermaanden juist meer in trek 
zijn. Voor komende winter gaan 
we uit van de normaliteit, zoals die 
nu ook is (afgezien van het feit dat 
we nu worden geconfronteerd met 
de situatie op Schiphol). En voor 
wat betreft de media over corona 
en het najaar, laten we hopen dat 
ze niet overdrijven, want daar is 
niemand bij gebaat. Op dit 
moment zijn wij volop aan het 
inkopen voor komend jaar. Nieuwe 
bestemming, wie weet, maar daar 
is het nu nog wat te vroeg voor. 
Wij hebben natuurlijk qua steden 
vrijwel alles al. De focus ligt 
daarop en dan met name op de 
bestemmingen die goed lopen, 
waar veel vraag naar is en die 
potentieel hebben. Qua aantal 
boekingen, zoals gezegd zijn we 
bezig met een inhaalslag. Wij zijn 
constant op zoek naar nieuwe, 
leuke accommodaties, excursies 
en vervoersmogelijkheden, om 
ons aanbod zo breed mogelijk te 
maken en te vernieuwen. We zijn 
blij dat het weer zo druk is, dat we 
kunnen doen waar we goed in 
zijn; stedenreizen en reizen naar 
de mooie Kanaaleilanden 
verkopen.’
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