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Creatief gebruik autocar 
Exterieur 
Om het exterieur van de autocar zelf wat aantrekkelijker te maken kunnen er stickers op 
maat worden gemaakt. Aan de ene kant van de autocar kan het logo van het Ruhr gebied 
worden geplakt en aan de andere kant het logo van BAAV. Achteraf kunnen de stickers er 
terug worden afgehaald. Andere verenigingen hebben dit eerder ook reeds gedaan, bv. 
Kazou. 
 

 
 

 

Interieur 
Op de bus kunnen spelletjes worden gespeeld of kunnen de reizigers elkaar wat beter leren 
kennen. Er kan bijvoorbeeld iets worden voorbereid door de reisbegeleider. Bij dit spel kan 
de reisbegeleider persoonlijke vragen voorbereiden. De reizigers en reisbegeleider stellen 
deze onderling aan elkaar zodat iedereen elkaar beter leert kennen en de groeps atmosfeer 
wordt versterkt. Op deze manier wordt er onmiddellijk een band gecreëerd tussen zowel de 
reizigers onderling als tussen reizigers en reisleiding. 
We zouden op de bus Wi-Fi nemen juist omdat de jongeren er wat aan verslaafd zijn. Als er 
geen Wi-Fi zou zijn, zouden de reizigers wat geïrriteerd zijn indien ze zouden weten dat het 
wel mogelijk was.Het zou handig zijn als er USB-aansluiting mogelijk is om een smartphone 
op aan te sluiten. De reizigers zelf of de reisbegeleider kunnen op voorhand een playlist 
maken voor onderweg. Indien de reisbegeleider dit doet, kunnen de reizigers een tijd voor 
afreis suggesties sturen voor liedjes naar de reisbegeleider zodat er tijdens de reis voor 
iedereen wel iets is. Zo zal iedereen wel tevreden zijn. 
Aangezien de reizigers nog jongeren zijn, zullen stopcontacten aan boord ook handig zijn om 
smartphones, powerbanks (externe batterijen) en eventueel laptops op te laden indien nodig. 
Verder zou een televisiescherm met USB-aansluiting (en HDMI-aansluiting) ook van pas 
komen. Dan kan iemand met een laptop deze erop aansluiten om een film te kijken tijdens 
de rit. De reisbegeleider kan het scherm dan ook gebruiken om een instructievideo of iets 
anders makkelijk te tonen aan de reizigers. 
Er kan wel een systeem zijn, zoals bij Azimut of Herman en Vandamme,  dat door de 
reisbegeleider wordt ingevuld waarop info staat over het gebied en over bepaalde 
bezienswaardigheden. Dit systeem creëert een intranet in de autocar. De reisbegeleider kan 
op dit systeem op voorhand muziek, info, video’s enz. uploaden. Als de reizigers inloggen op 
dit systeem via hun eigen apparaat (smartphone, laptop of tablet), kunnen ze aan de content 
die op het systeem staat. Zo kunnen ze zelf beslissen welke info ze lezen, welke video’s ze 
bekijken en welke muziek ze willen luisteren. De reisbegeleider kan ook zorgen dat de 
reizigers de route kunnen meevolgen zodat iedereen op elk moment kan te weten komen 
waar ze zich precies bevinden. 
Een andere element dat handig is op de bus is een wc, niemand wacht graag een halfuur of 
langer om naar het toilet te kunnen gaan in een tankstation. 
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Creatief gebruik bestemming 
We hebben voor onze reis beslist om te werken in themadagen. Deze themadagen hebben 
te maken met de excursies die we maken die dag. Ook onze restaurants zijn in het thema 
van de themadag.  

Doelgroep-analyse 
Op dinsdag 24 oktober hebben we een korte enquête opgesteld en doorgestuurd naar onze 
vrienden. Al snel hadden we reactie, maar er was niet echt een evolutie te merken naarmate 
we meer reactie kregen. Het verhaal bleef hetzelfde bij 20 reacties als bij 40 reacties. 
  
In de grafieken van de enquête is duidelijk te zien dat onze doelgroep het meest 
geïnteresseerd is in citytrips, met overnachting in een hotel zonder reisbegeleider. Voor een 
5-daagse reis naar Duitsland zouden ze tussen de 300 en 500 euro spenderen voor 
overnachting en excursies. Alle activiteiten die we zouden aanbieden sprak hen aan. 
  
Op de volgende pagina’s kun je de resultaten van onze enquête terugvinden. 
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Reisbegeleider 
Na bevraging bij onze doelgroep, is gebleken dat de meerderheid van onze leeftijdsgenoten 
geen interesse hebben in een reisleider, daarom opteren wij voor een reisbegeleider. Zo leidt 
hij ons waar we moeten zijn, maar hebben we wel nog de vrijheid om de locatie naar hartenlust 
zelf te ontdekken. De reisbegeleider zal algemene info geven over de bezienswaardigheden 
die we gaan bezoeken en de activiteiten die we gaan doen. Hij/Zij zal geen extra uitleg geven 
op de locaties zelf. De reisbegeleider kan mee naar locaties of meedoen met activiteiten indien 
gewenst, maar hoeft ons ter plaatse niet te begeleiden.  
 

o Wat houdt het begeleiden van reizen in? 
o Verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische aspecten 
o Zorgt ervoor dat de reis volgens programma verloopt 
o Draagt zorg voor de begeleiding van de deelnemers tijdens verplaatsingen/excursies 
o Op de hoogte van achtergrondinformatie over het land en deelt deze info met 

groep                           
o Werkt samen met lokale agenten, chauffeurs en gidsen 
o Biedt hulp en ondersteuning in geval van calamiteiten 
o Verantwoordelijk voor het in- en uitchecken van deelnemers in de accommodaties 
o Sommige reisleiders wonen ter plaatse, wat een meerwaarde geeft aan de reis 
o Sociale vaardigheden 
o Zorgt ervoor dat alle deelnemers zich zo goed mogelijk thuis voelen in de groep 
o Is een beetje socioloog, psycholoog en antropoloog 

  
Alle activiteiten zullen wij zonder reisleider maken. Een reisbegeleider zal ons de weg wijzen 
en uitleg geven op de bus. 
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Programma  
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Datum Tijdstip Activiteit Verantwoording 

25 juni 
 

07u00 
Vertrek van de parking nabij het 

Brussel-Zuid-Station 
Afspraak om 6u30 

Bus vertrekt stipt om 07u00 

10u00 
Bezoek aan het Signal Iduna Park 

en das Borussia Dortmund-Museum 
Om 11.45 vertrekken we weer met de bus. 

12u00 
Maaltijd en bezoek aan Hövels 
Hausbrauerei met degustatie. 

Om 17u00 vertrekken we gezamenlijk te voet naar 
Pfefferkorn 

17u30 Avondeten bij Pfefferkorn. 
Na het avondeten is iedereen vrij, afspraak is om 

21u00 aan Domicil jazz.  
Is slechts 10 minuten wandelen van Pfefferkorn. 

19u30 
Eventjes samenkomen en bezinnen 

van onze eerste dag in een 
gezellige jazzbar. 

We vertrekken om 21u00 stipt met de bus richting 
ons hotel. 

22u00 Aankomst in het hotel  

26 juni 

09u00 
Vertrek met de bus richting 

Moviepark! 
We spreken af aan de receptie. 

10u00 Aankomst in Moviepark! 
Iedereen is vrij vandaag. Om 18u00 spreken we af 

om terug te keren met de bus richting het hotel 

 Vrije avond!  

27 juni 

09u00 Vertrek vanuit het hotel We spreken af aan de receptie 

09u30 
Ontspannende ochtend in het 
avontuurlijke zwembad van 

Aquapark.  

Om 11u30 spreken we af aan de ingang van het 
aquapark. We gaan te voet naar het restaurant. 

12u00 Middagmaal Om 14u00 vertrekken we te voet. 

14u30 
Bezoek aan het Sea life center van 

Oberhausen 
We vertrekken om 17u30 met de bus naar het 

restaurant voor ons avondeten. 

18u00 Avondeten restaurant Teatro We vertrekken om 20u met de bus naar het hotel.  

20u15 Aankomst in het hotel  
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Datum Tijdstip Activiteit Verantwoording 

28 juni 

09u00 Vertrek vanuit het hotel 
We spreken af om 09u00 aan de receptie en gaan 

te voet naar Gasometer 

10u00 Gasometer 
We spreken af om 12u30 en gaan te voet naar 

Slinky springs to Fame 

13u00 Slinky springs to Fame 
We spreken af om 14u00 en gaan te voet naar 

L’Osteria 

14u30 Laat middagmaal in l’Osteria We spreken af om … en gaan te voet naar CentrO 

16u00 
Vrije avond in het shoppingcenter 

met de mogelijkheid om iets te eten 
naar keuze.  

Vrije avond in het centrO winkelcentrum. We 
vertrekken om 20u30 terug te voet naar het hotel. 

We raden iedereen aan om wat eten te kopen 
voor de picknick van vrijdagmiddag. 

Afspraak aan de ingang.  

21u00 Aankomst in het hotel  

29 juni 

08u30 We vertrekken vanuit het hotel 
Afspraak aan de receptie. De bus vertrekt om 

08u30 

10u00 

We gaan naar Tiger and Turtle en 
we kunnnen hier even ontspannen. 

We zullen ook hier onze picnick 
eten. 

We vertrekken om 14u00 met de bus richting 
Duisport. 

14u30 Boottocht bij Duisport met uitleg 
Dit duurt tot 16u30. Daarna vertrekken we weer 

naar huis. 

17u00 
De bus vertrekt richting België, 

onze reis zit erop! 
We komen ongeveer aan om 19u15 in het station 

van Brussel Zuid. 

 
 
* Uren kunnen afwijken afhankelijk van de omstandigheden. 
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Dag 1 – Dortmund: 25 juni BIER UND FUßBALL 

 

 
Signal Iduna park 

+ BORUSSEUM – das Borussia 
Dortmund-Museum 

 

 

 
Het Signal Iduna Park is een voetbalstadion 

in Dortmund, dat plaats biedt aan 81.360 
toeschouwers. Het stadion bevindt zich 4 
kilometer ten zuiden van het centrum van 
Dortmund. De huidige bespeler van het 
stadion is Borussia Dortmund. De fans 

noemen het stadion nog steeds het 
Westfalenstadion. 

 

 

 
Hövels Hausbrauerei 

 

Hövels Hausbrauerei is een brouwerij gelegen in 
Dortmund. Hier wordt het huismerk Hövels original 
geproduceerd. Je hebt de mogelijkheid om hier te 

lunchen. 
 

 
AVONDETEN: Pfefferkorn 

 

 

 
Dit is een pub die perfect aansluit bij het 
Duitse thema van de dag. Men kan er 
typisch Duits bier drinken en Duitse 

gerechten verkrijgen. Er is een goede prijs-
kwaliteit verhouding 
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Domicil (jazz-bar) 

 
Dit is een jazzclub in Dortmund. Het is een vereniging 
zonder winstoogmerk. Het kan je luistern naar jazz- , 

wereldmuziek- en avant-garde- muziekprojecten. 
Momenteel heeft de vereniging ongeveer 130 actieve 

leden. Domicil is meerder malen gekozen door de 
prestigieuze New York jazzmagazine Downbeat in de 
lijst van de honderd beste jazzclubs ter wereld. Sinds 
1971 organiseert de vereniging jaarlijks een jazzshow 
op de tweede kerstdag in de foyer van het Dortmund 
Opera House, dat jaarlijks ongeveer 2.000 luisteraars 

trekt. 
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Dag 2 - Bottrop: 26 juni FILM UND SPAß 
 

 
Ontbijt in hotel 

 

 

 

 
Moviepark 

 
 
Movie Park Germany is een groot themapark vlakbij de 
grens, ongeveer 25 km van de Duitse stad 
Oberhausen. Vroeger heette dit attractiepark Warner 
Brothers Movie World.  

Movie Park Germany heeft als thema film en u ziet er 
indrukwekkende shows en u vindt er spectaculaire 
attracties. Kinderen maar ook volwassenen vinden het 
park fantastisch. 
In het themapark hebben de attracties en shows als de 
film als thema. Overal kunt u filmfiguren ontmoeten en 
hoort u filmmuziek. In het filmmuseum ziet u originele 
attributen uit films en bekende series. Binnen het 
attractiepark zijn een aantal gebieden met hetzelfde 
thema. Deze gebieden zijn: Hollywood Street Set, New 
York City, The Old West, Santa Monica Pier, 
Wonderland Studios en Nickland. 
 

 
Vrije avond 

Jongeren kunnen terugkeren met de bus om 
21u00 of zelf vervoer terug regelen naar het 

hotel en langer blijven. 

 

 

 

http://www.weekendplanner.nl/stedentrips/oberhausen.htm
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Dag 3 - Oberhausen: 27 juni WASSER UND TIERE 

 

 
Ontbijt in hotel 

 

 

 

 

Aquapark 

 
 

Een avontuurlijk zwembad. Het werd in 2011 

uitgeroepen to derde beste zwembad ter wereld. Boven 

op de toren (18m) heb je een prachtig uitzicht. Er zijn 

ook drie grote waterglijbanen. Bij mooi weer kunnen ze 

de koepel openen zodat het een openluchtzwembad 

wordt. 
 

 
MIDDAGETEN: Turtle Bay Oberhausen 

 

 

Caribisch restaurant met salades en burgers op 

de kaart. Er is ook een aangepast lunchmenu 

voor een snelle hap 

 

 

 
Sea life 

Over heel de wereld bevinden zich sea life centers, 
die samen in het Sea Life netwerk zitten. Samen 
werken ze aan de bescherming van dieren en de 
natuur. Het is het grootste sea life aquarium van 

Duitsland en ligt vlak bij CentrO, het grootste 
overdekte winkelcentrum van Europa. 
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Avondeten: restaurant Teatro 
Jongeren kunnen terugkeren met de bus om 
20u00 of zelf vervoer terug regelen naar het 

hotel en langer blijven. 
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Dag 4 - Oberhausen: 28 juni LICHT UND KUNST 

 

 
Ontbijt in hotel 

 

 

 

 
Gasometer uitkijkplatform 

Gasometer biedt zijn bezoekers rondleidingen door 
het gebouw en tentoonstellingen aan. Deze 
rondleidingen duren telkens een uur en zijn 

beschikbaar in het Nederlands. 

Het is meer dan alleen een industrieel monument, 
het is het meest karakteristieke bouwwerk van de 
stad Oberhausen. Wie de Gasometer bezoekt ziet 

de geschiedenis van de industrialisatie, dat toch een 
enorm belangrijke rol speelt in de geschiedenis van 

het Ruhrgebied. 

Slinky springs to fame 

Een elegante voetgangersbrug over de Rijn. 

Het maakt deel uit van het project 
“emsherkunst 2010”. 

De brug verbindt twee bestaande parken met 
elkaar en bestaat uit betonnen platen 

 

 

 
 
 
 
 

Middageten: L’Osteria 
 

.  
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CentrO 

 

Het grootste overdekte 
winkelcentrum van Europa. 

 

 

 
Avondeten in het winkelcentrum 

Vrij te kiezen 
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Dag 5 - Duisburg: 29 juni HOCH UND NIEDRIG 

 

Ontbijt in het hotel 

 

 

 
Tiger and Turtle – Magic Mountain 

Deze bewandelbare achtbaan is een kunstwerk en 
mijlpaal in Angermark, Duisburg, Duitsland, 

geconstrueerd in 2011. Het kunstwerk werd ontworpen 
door Ulrich Genth en Heike Mutter en is 21 meter 

hoog. Het is vervaardigd in zink, staal en tin. Het heeft 
de staat meer dan 2 miljoen euro gekost om het te 
laten bouwen. Het is zeker de moeite waard om te 

bezoeken, mensen spenderen hier gemiddeld een uur 
tijdens hun bezoek. Het is bovendien een van de 

extreemste trappen om te beklimmen. Met het 
prachtige uitzicht is het bijvoorbeeld perfect voor een 

picknick. 
 

Rondvaart Duisburg 
 

 

Ongetwijfeld behoort een rondvaart door de 
Duisport van Duisburg, de grootste 

binnenhaven van Europa, tot de 
hoofdattracties van de stad. 250 kilometer van 
de kust verwijderd aan naar de rivier varende 

zeeschepen, hoog oprijzende kranen en 
laadbruggen en pakhuizen ter grootte van een 

voetbalveld voorbij te varen en het 
havenverkeer op het water en aan land te 

observeren - dat betekent wereldhandel van 
dichtbij beleven. Rondvaarten volgens de 

dienstregeling (duur van de vaart: 1-2 uur) van 
de Duisburger Hafenrundfahrtgesellschaft 

mbH (DHG) vinden dagelijks plaats van april 
tot oktober, o.a. vanaf Steiger Schwanentor. 
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Verantwoording programma 
We hebben een uitgebreid programma gekozen over de verschillende steden: Dortmund, 
Bottrop, Oberhausen en Duisburg. Dit vooral om uitgebreid gebruik te kunnen maken van de 
autocar. Omdat wijzelf de doelgroep zijn, hebben we natuurlijk een keuze gemaakt uit 
toeristische initiatieven die ons zelf interesseren, maar daarnaast hebben we ook een enquête 
opgesteld en doorgestuurd aan onze vrienden. Op die manier zijn we tot de conclusie 
gekomen welke initiatieven zeker in het programma moesten opgenomen worden.  

Er zit niet echt een rode draad in het programma, maar er is wel steeds een thema per dag: 

 
• BIER UND FUßBALL 

Hier hebben we gekozen om onze dag te beginnen in het voetbalstadion van 
Dortmund. Het is een must-see wanneer je in de regio bent. Zelfs voor mensen die 
over het algemeen niet in voetbal zijn geïnteresseerd kan het een leuke uitstap zijn, 
omdat er ook een museum aan verbonden is.  
Bij voetbal hoort natuurlijk ook bier. Vandaar dat onze volgende stop logischerwijs een 
brouwerij is. Hier mogen we eerst blijven lunchen en daarna krijgen we een rondleiding 
en een degustatie. Op het einde van de dag blijven we in het Duitse thema en gaan 
we naar een restaurant gespecialiseerd in typisch Duitse gerechtjes. 
 

• FILM UND SPAß 
Welke jongere houdt nu niet van een pretpark? Zelfs als je niet op alle attracties durft, 
is het leuk om hier je tijd door te brengen. Movie park is ook nostalgisch, want bijna 
alle jongeren keken vroeger toch naar Nickelodeon. Geef toe: wie kent Spongebob 
Squarepants niet? We gaan samen eten in het restaurant en ’s avonds is iedereen vrij 
in de stad Oberhausen. De tweede dag is dus een vrije en ontspannende dag. We 
kiezen voor een dag op eigen tempo, omdat jongeren graag hun eigen vrijheid hebben. 

 
• WASSER UND TIERE 

Het is zomervakantie, hopelijk hebben we geluk met het weer, want deze dag is 
volledig in het thema van water. Na onderzoek bij onze vrienden, bleek dat het 
waterpark heel wat succes had (het meest succes van het hele programma). Dit mocht 
dan ook niet ontbreken op onze reis. Om in thema te blijven gaan we die middag eten 
in het turtle bay, die zich specialiseert in visgerechtjes. Daarna gaan we naar het sea 
life center, alweer een logisch gevolg om in het thema van water te blijven. 

 
• LICHT UND KUNST 

De vierde dag focussen we ons op de geschiedenis van het Ruhrgebied, maar op 
een ludieke manier. We gaan naar het uitkijkplatform van Gasometer. Wie de 
Gasometer bezoekt ziet de geschiedenis van de industrialisatie, dat toch een enorm 
belangrijke rol speelt in de geschiedenis van het Ruhrgebied. Om in het thema te 
blijven van kunst, gaan we naar een ander belangrijk kunstwerk, slinky springs to 
fame, een elegante voetgangersbrug over de Rijn. Daarna hebben we weer een vrije 
avond in het shoppingcenter (want jongeren hebben graag hun vrije tijd!). 

 
 

• HOCH UND NIEDRIG 
Voor de laatste dag hebben we gekozen voor de bewandelbare achtbaan, weer een 
apart kunstwerk in deze regio. We hebben vooral hiervoor gekozen omdat we eigenlijk 
zelf nieuwsgierig zijn naar hoe het in elkaar zit. En aangezien wij zelf geprikkeld 
worden, denken we dat onze leeftijdsgenoten en onze vrienden er ook benieuwd naar 
zullen zijn. We eindigen onze reis met een rustige rondvaart door de Duisport van 
Duisburg, om rustig te kunnen nagenieten van onze reis.  



Pagina 24 

 

De keuze van de restaurants is ook steeds gebaseerd op het thema van de dag. 

Voor de periode hebben we gekozen voor eind juni, omdat het weer in juni mooi kan zijn (voor 
het buitenzwembad) en omdat iedereen dan lesvrije week heeft en vaak pas in juli begint te 
werken. 

 

Alle activiteiten zijn inbegrepen in de prijs. Ook alle restaurants die vermeld zijn, zijn ook 
inbegrepen in de prijs. Bij elke maaltijd is één frisdrank of licht biertje voorzien, wie meer wil 
drinken moet natuurlijk bijbetalen. 

Er moet wel een eigen budget voorzien zijn voor de drankjes in de jazz-bar, souvenirs, vrije 
avonden, het avondeten in het winkelcentrum en de picnick op vrijdagmiddag.  

Parking 
Wij hebben gekozen voor een randparking in de buurt van het Brussel Zuidstation. Deze 
parking is gelegen in de Slachthuislaan-Poincarélaan. Dit is op 1,4 kilometer van het station, 
op deze parking mag 5 uur worden geparkeerd en is dus voldoende lang om de reizigers te 
laten opstappen en bagage in te laden.  
 

 
 
De reizigers kunnen de parking vanaf het zuidstation bereiken met de auto, of te voet. Te 
voet doe je er ongeveer een kwartier over.
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Rij- en rusttijden 

 

 
Totaal aantal km: 318,9     Amplitude:  15 uur     Totale reistijd:  03u50 

 

Vertrek  
en aankomst 

Dag Af te leggen weg Aantal km Reistijd 

09u00 
Dinsdag 

Hotels by HR Bottrop GmbH : Arcadia – Movie Park 13,8 00u20 

21u00 Movie Park – Hotels by HR Bottrop GmbH : Arcadia  13,8 00u20 

 
Totaal aantal km: 27,6     Amplitude: 12 uur     Totale reistijd: 00u40 

 

Vertrek Dag Af te leggen weg Aantal km Reistijd 

09u00 

Woensdag 

Hotels by HR Bottrop GmbH : Arcadia – Aquapark Oberhausen 7,3 00u15 

Aankomst Aquapark Oberhausen – Turtle Bay restaurant 0,8 Te voet 

20u15 

Turtle Bay Restaurant – Sea Life Oberhausen 0,5 Te voet 

Sea life Oberhausen – Teatro restaurant 2,3 00u10 

Teatro restaurant – Mercure hotel Oberhausen 2 00u05 

  
Totaal aantal km: 12     Amplitude: 11 uur 15 min    Totale reistijd: 00u30 

  

Vertrek Dag Af te leggen weg Aantal km Reistijd 

07u00 

Maandag 

Station Brussel-Zuid – Signal Iduna Park 269 03u00 

Aankomst Signal Iduna Park – Hövels Hausbrauerei 2,8  00u10 

22u00 

Hövels Hausbrauerei – Pfefferkorn 0,4 Te voet 

Pfefferkorn – Domicil Jazz 0,8 Te voet 

Domicil Jazz – Hotels by HR Bottrop GmbH : Arcadia 45,8 0u40 
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Rij- en rusttijden 
 

Vertrek Dag Af te leggen weg Aantal km Reistijd 

09u00 

Donderdag 

Mercure hotel Oberhausen – Gasometer 2 Te voet 

Aankomst Gasometer – Slinky Springs to Fame 1,6 Te voet 

 Slinky Springs to Fame – L’Osteria 2,5 Te voet 

21u00 L’Osteria – CentrO 1,7 Te voet 

 CentrO – Mercure hotel Oberhausen 2 Te voet 

 
Totaal aantal km: 0     Amplitude:  0     Totale reistijd: 00u00 

 
Vertrek Dag Af te leggen weg Aantal km Reistijd 

08u30 

Vrijdag 

Mercure hotel Oberhausen – Tiger and Turtle 21,6 00u30 

Aankomst Tiger and Turtle – Duisport 8,6 00u20 

19u15 Duisport – Station Brussel-Zuid 221 02u30 

 
Totaal aantal km: 251,2     Amplitude: 10u45     Totale reistijd: 03u20 
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Afstanden 
Brussel-Zuid →  Signal Iduna park: 269 km 

 

  
  

Signal Iduna Park →  Hövels Hausbrauerei: 2,8 km 
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Hövels Hausbrauerei →  Pfefferkorn: 0,4 km 
 

 
 

Pfefferkorn →  Domicil Jazz: 0,8 km 
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Domicil Jazz → Hotels by HR Bottrop GmbH: 45,8 km 
 

 
 

Hotels by HR Bottrop GmbH → Moviepark: 13,8 km 
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Moviepark → Hotels by HR Bottrop GmbH: 13,8 km 
 

 
 

 
Hotels by HR Bottrop GmbH → Aquapark Oberhausen: 7,3 km 
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Aquapark Oberhausen → Turtle bay restaurant : 0,8 km 
 

 
 

Turtle bay restaurant → Sea life Oberhausen : 0,5 km 
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Sea Life Oberhausen → Teatro restaurant: 2,3 km 
 

 
 

Teatro restaurant → Mercure hotel Oberhausen: 2 km 
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Mercure hotel Oberhausen - Gasometer: 2 km 
 

 
 

Gasometer → Slinky Springs to Fame: 1,6 km 
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Slinky Springs to Fame → l’Osteria: 2,5 km 
 

 
 

L’Osteria → CentrO : 1,7 km 
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CentrO → Mercure hotel Oberhausen: 2,6 km 
 

 
 

 
Mercure hotel Oberhausen → Tiger and turtle: 21,6 km 
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Tiger and Turtle - Duisport: 8,6 km 
 

 
 

Duisport - station Brussel-Zuid: 221 km 
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Overzicht van de volledige route 
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DEEL 2: Het financieel plan
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Schema voor financieel plan 
Prijsberekeningen staan op volgende pagina’s. 

Componenten van het product 
 

Kost pp 
pax 22 

 

Reisbegeleider 
 

€ 51,72 
 

Chauffeur  € 25,71  

Vervoer 
 

€ 100,76 
 

Hotel 
 

€ 175,13 
 

Catering 
 

€ 70,90 
 

Bezoeken 
 

€ 71,95 
 

Totale inkoopprijs 
 

€ 496,17   
 

Winstpercentage 9 % € 49,07  
 

Totale nettokost ifv berekening van het 
winstpercentage   

  (totale inkoopprijs * 100) 
/100 - winstpercentage 

Verkoopprijs voor BTW en 
verzekering financieel 
onvermogen 

 
€ 545,24  

 

BTW 2,73%  € 14,89  
 

Verkoopprijs inclusief BTW 
 

€ 560,13  
 

Taksen 
 

€ 
 

  
€ 

 

Verzekering financieel 
onvermogen 

0,15% €0,84  Percentage voor de 
beginnende ondernemer 

    

Verkoopprijs 
 

€ 560,97  
 

Prijsberekeningen 



Pagina 40 

Vervoer 
Brussel Zuid - Signal    → 269 km 

Signal - Brouwerij    → 2,8 km 

Jazzclub - Hotel    → 45,8 km 

 

Hotel - Moviepark    → 13,8 km 

Moviepark - Hotel    → 13,8 km 

 

Hotel - Aquapark    → 7,3 km 

Sealife - Restaurant    → 2,3 km 

Restaurant - hotel    → 2 km 

 

Hotel - Tiger      → 21,6 km 

Tiger - Duisport    → 8,6 km 

Duisport - Brussel Zuid   → 221 km 

 

Totaal                                                         608 km  

 
85 cent/km x 608 : 22    = 23,49 
 
300 euro/dag x 5 : 22    = 68,18  
 
Wifi : 40 euro/dag x 5 : 22   = 9,09 
 

Totaal                                                          € 100,76 

 

Reisbegeleider 

125 euro/dag + hotelkost + maaltijd + excursies 

 

125,00  x 5 : 22   = 28,41 

 

Hotelkosten: 

95,00  x 2 (hotel Mercure : 22 = 8,64 

60,00  x 2 (hotel Bottrop) : 22 = 5,45 

 

Restaurants     = 70,9 : 22 = 3,22 

Vrije maaltijden    = (3 x 20): 22 = 2,73 

 

Excursies     = 71,95 : 22 = 3,27 

 

Totaal                                                         € 51,72 

Restaurants 

Restaurant 1: Pfefferkorn    = 13,90 
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Restaurant 2: Moviepark    = 15,00 

Restaurant 3: Turtle Bay   = 10,90 

Restaurant 4: Teatro    = 6,90 

Restaurant 5: L’Osteria   = 9,2 

Drankjes: 3 euro per drankje x 5  = 15,00 

       

Totaal                                                          € 70,90 

 

Excursies 

Signal Iduna Park    = 4,8 

Hövels Hausbrauerei    = 9,00 

Movie park     = 19,00 

Aquapark     = 8,00 

Sea life     = 10,95 

Gasometer     = 7,00 

Rondvaart      = 13,20 

 

Totaal                                                          € 71,95 

    

Kosten chauffeur 

25 euro/dag + hotelkosten + maaltijden 

 
(25 x 5) : 22     = 5,68 
 
Hotelkosten: 

95,00  x 2 (hotel Mercure : 22 = 8,64 

60,00  x 2 (hotel Bottrop) : 22 = 5,45 

 

Restaurants     = 70,9 : 22 = 3,22 

Vrije maaltijden    = (3 x 20): 22 = 2,72 

 

Totaal                                                          € 25,71 

 

Logement 

40   x 2 (Hotel Bottrop)  = 80 
47,5  x 2 (Hotel Mercure)  = 95 
 + parking (2 euro x 2 ) : 30  = 0,13 

 

Totaal                                                         € 175,13 

Offertes hotels 
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We hebben om gratis kamers gevraagd voor de reisbegeleider en de chauffeur, bij het ene 
hotel hebben ze hier niet op gereageerd en hebben we daarvoor nog enkele mails gestuurd 
en geen antwoord gekregen, bij het andere hotel werd meteen vermeld dat ze geen gratis 
kamers geven. 
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Prijsaanvragen restaurants 
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Offertes restaurants 
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Menu’s  

 

Menu Pfefferkorn 
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Menu Teatro 
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Menu Moviepark: 
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Menu L’Osteria 
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Offertes leveranciers 
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Prijzen aquapark 
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DEEL 3:  
Een marketingcommunicatieplan 
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Communicatieplan 

Doelgroep bereiken 

Sociale media 

Aangezien de doelgroep jongeren zijn, zou het primaire communicatiemiddel de sociale 
media zijn (Facebook, Instagram). Jongeren zijn hier elke dag op actief, dus hierop kunnen 
we zeker en vast een groot publiek bereiken. Het handige aan sociale media is dat pagina’s 
er zowel op smartphones en tablets als op een desktop even aantrekkelijk en professioneel 
uitzien. 
 

Op Instagram kan gewerkt worden met social influencers. Dit zijn mensen die een groot 
sociaal bereik hebben en dus heel makkelijk een groot publiek kunnen bereiken. Meestal zijn 
dit jongeren van wie het publiek ook jongeren zijn. 
Ook kunnen we tegen betaling een advertentie maken op Instagram. Deze advertentie zal, 
afhankelijk van de activiteit en interesses van Instagram-gebruikers op hun feed komen. 
Deze link kan leiden naar een eigen pagina van de reis. Deze pagina kan gratis worden 
aangemaakt en de link is ook deelbaar via andere sociale media. Op deze pagina kunnen 
teasers worden gepost over de reis, zoals foto’s en promofilmpjes.  
De link kan ook leiden naar de website over de reis. Zo komen de consumenten onmiddellijk 
in contact met het product. 

Op Facebook kan gratis een bedrijfspagina worden aangemaakt. Ook hier kan de link naar 
de website of andere platformen worden gedeeld. Een efficiënte manier om te beginnen met 
klanten bereiken via je pagina, is mensen die je kent en kunnen geïnteresseerd zijn 
uitnodigen om je pagina te liken en volgen. Wanneer men op onze pagina komt, kunnen ze 
die liken en indien gewenst ook meldingen inschakelen. Het handige aan Facebook is dat 
anderen niet alleen de inhoud van een pagina kunnen delen, maar ook de pagina zelf. Zo 
bereiken we een nog groter publiek. Als ze meldingen inschakelen worden ze telkens als er 
iets wordt gepost op onze bedrijfspagina.  
 

Via Messenger (de chat app van Facebook) kan ook persoonlijk contact worden gehouden 
met potentiële klanten. Dit is voor hen een aangenamere beleving. 
Ook op Facebook kunnen we advertenties kopen. Deze zullen dan, ook afhankelijk van de 
interesses en activiteit van gebruikers, op hun feed verschijnen. Net zoals bij Instagram, kan 
de advertentie leiden naar een website of bedrijfspagina op Facebook. Het budget en 
doelgroep kun je zelf bepalen. De doelgroep kun je bepalen a.d.h.v. verschillende 
kenmerken, zoals leeftijd, geslacht etc. 

Flyers & affiches 

Flyers en affiches laten drukken is niet heel duur en op deze manier kan een doelgroep snel 
worden bereikt. Deze kunnen worden uitgedeeld, gelegd en gehangen op drukke plaatsen, 
plaatsen waar veel jongeren komen. Flyers kunnen in stations, aan (hoge)scholen en 
misschien zelfs aan uitgaansplaatsen van jongeren worden uitgedeeld. Daar komen de 
jongeren het meest. De affiches kunnen ook in/aan scholen, in stations en soms ook in 
winkels worden opgehangen. 

Gratis promotie 

Bij sommige radiostations zoals Radio 2, StuBru kan, indien de presentatoren kunnen 
worden overgehaald, gratis radioreclame worden gegeven. Ook hiermee kun je zeer snel 
een groot publiek bereiken.  
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Gratis promotie kan ook bestaan uit mond-tot-mond reclame. Dit hoort niet echt bij promotie, 
maar het is ook een mogelijkheid. 
 
Uiteraard hebben we ook nog de website die we zelf zullen ontwerpen en onderhouden. 
Hiervoor moeten we dan juist de personeelskosten voor het onderhouden en bewerken 
aanrekenen.  

Website 

We hebben ook een website gemaakt, je kunt ons terugvinden op: 
https://baavprojecthetruhrgebied.weebly.com 

 

 

        

 

https://baavprojecthetruhrgebied.weebly.com/
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Kosten 

We rekenen een budget van 2500 EUR voor de promotie. Dit is inderdaad een te groot 
marketingbudget i.v.m. de winst die zal worden gemaakt. Maar dit budget dient om het 
product te lanceren en te introduceren op de markt. Zo kan de doelgroep het product leren 
kennen. Dit marketingbudget van 2500 EUR en de inspanningen die zullen geleverd worden 
van het bedrijf in de toekomst zullen ervoor zorgen dat de reizen uiteindelijk vanzelf zullen 
verkocht geraken. Hierdoor zal quasi geen marketingbudget meer nodig zijn, omdat de 
doelgroep reeds vertrouwd is met het product. 

 
Advertenties maken en laten tonen op Instagram of Facebook gebeurd allebei op dezelfde 
manier, namelijk via Facebook Business, Advertentiebeheer. Je kunt zelf kiezen voor welk 
budget je wilt adverteren. Ook kun je kiezen wat het doel van de advertentie is en daarop 
dan het budget afstellen. Sociale media is een groot deel van onze promotie dus we zullen 
een tamelijk deel van het budget verbruiken, maar op sociale media kan ook veel gratis 
gepromoot worden. Ook garandeert Facebook, voor een budget tussen 5 en 47 EUR per 
dag, 7 tot 278 likes per dag.  Voor de sociale media rekenen we een budget van ongeveer 
30 EUR per dag per media en dat voor een week om mee te beginnen. Dus 210 EUR voor 
Instagram en 210 EUR voor Facebook. Dat maakt een totaal van 420 EUR promotiekosten 
voor de sociale media. Na die week zullen de pagina’s op sociale media al veel aandacht 
hebben gekregen en zullen die zich kunnen verspreiden via de potentiële klanten. 
 
Voor het maken van de advertenties rekenen we niet heel veel tijd, ongeveer 6 uur 
aangezien we al weten wie we precies willen bereiken en wat het doel is van de 
advertenties, nl. het product bekend maken op de markt, aangezien het gaat om een 
compleet nieuw product. We rekenen voor personeel een kost van 18 EUR per uur, dus dat 
is 108 EUR personeelskosten voor de sociale media. 
 
Voor de affiches en flyers zouden we hetzelfde ontwerp gebruiken. We kunnen zelf het 
ontwerp maken, aangezien een professionele grafisch ontwerper al snel hoge bedragen 
aanrekent. Via www.flyer.be kunnen we makkelijk en snel een ontwerp maken en laten 
leveren. We zouden een 100-tal affiches van A3-formaat laten drukken, wat ongeveer 43 
EUR kost (incl. BTW) en de verzending is gratis indien je zelf de bestelling gaat ophalen in 
een bpost-kantoor in je buurt. 
Zoals eerder gezegd zullen we voor de flyers in A5-formaat hetzelfde ontwerpen gebruiken. 
We zouden er een 5000-tal laten drukken, wat ongeveer 155 EUR kost (incl.BTW). 

 
Om de flyers en posters uit te delen en op te hangen rekenen we 3 keer 4 u. We gebruiken 5 
mensen om dit te doen, ook aan 18 EUR personeelslid.  
Dat is dan 3*4*5*18 EUR =  1080 EUR aan personeelskosten voor de flyers en affiches. 
  
Eerder vermeldden we al de website die we zelf zullen maken, onderhouden en bewerken. 
Voor het opmaken en op punt stellen van de website rekenen we 24 uur tijd. Aanpasse en 
bewerken wanneer het product al bekender is zijn kosten voor later. Deze moeten hierin dus 
nog niet worden opgenomen. Ook hier rekenen we een personeelskost van 18 EUR per uur 
aan. 
 
Dus 18 EUR * 24 uur zorgt voor een personeelskost van 432 EUR. 
 

 

 

Advertenties sociale media 420 

http://www.flyer.be/
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Drukken affiches 43 

Drukken flyers 155 

Personeelskosten 1620 

TOTAAL 2238 

  

Hoe kan de doelgroep ons bereiken? 

Eerder bespraken we al hoe sociale media als promotieplatform kan dienen. De sociale 
media zullen ook deels als aanspreekpunt dienen. 
Op de Instagram-pagina zullen een link naar de website en andere sociale media, evenals 
de contactgegevens van de organisatie, zoals telefoonnummer en e-mailadres, worden 
weergegeven. Wat ook mogelijk is op Instagram is dat gebruikers privé-berichten kunnen 
sturen naar de pagina, zo is er een goed persoonlijk contact met de (potentiële klanten). Dit 
is een aangename ervaring voor hen. Men kan ook reacties plaatsen op inhoud die op de 
pagina wordt geplaatst, maar dat is iets minder efficiënt. 
 
Ook op Facebook kan een link naar de website en andere sociale media worden 
weergegeven. Daarnaast zullen ook de contactgegevens van de organisatie terug te vinden 
zijn op de bedrijfspagina. Mensen kunnen, net zoals bij Instagram, reageren op inhoud die 
wordt geplaatst. Maar wat bij Instagram niet mogelijk is en hier wel, is dat mensen vragen of 
opmerkingen op de pagina zelf kunnen schrijven. Zo is het makkelijker om er als beheerder 
op te reageren. Behalve dat, kunnen ook andere mensen erop reageren en op die manier 
wordt er daarbovenop nog persoonlijk contact tussen (potentiële) klanten gecreëerd. 
Via de chat-app van Facebook (Messenger) kunnen gebruikers direct berichten sturen en 
kun je zo klant per klant beantwoorden en verder helpen. 
 
Via de website van de organisatie zullen klanten ook kunnen contact opnemen. Ze kunnen 
bij Contact gewoon een vraag of opmerking verzenden. Dit kunnen ze ook doen in een 
mailtje of door te bellen. Deze contactinformatie zal dus uiteraard ook op de website terug te 
vinden zijn. Via telefonisch contact zal het mogelijk zijn om te boeken. Achteraf zal dan een 
mailtje worden verstuurd met de bevestiging en alle nodige gegevens van de reiziger en de 
organisatie zelf.  
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Doel en marketingdoelstellingen 
Het betreft hier een volledig nieuw product en een eerder onbekende vakantiebestemming. 
In de eerste plaats is de doelstelling dus om het product bekend te maken bij de doelgroep 
(jongeren van 18 tot 25). Daarnaast biedt het ook direct de mogelijkheid om de bestemming 
te promoten in Vlaanderen. 

SWOT-analyse 
Hieronder bespreken we even al de mogelijkheden, bedreigingen, zwaktes en sterkste van 
ons nieuwe product. 

 

Strengths 

- Het is een compleet nieuw product. In het verleden heeft nog niemand anders een 
rondreis per groep in het Ruhrgebied aangeboden. Het is dus innovatief. 

- We weten dat de andere groepen (onze concurrenten) een gelijkaardig programma 
hebben. Hierdoor weten we dat het verschil zich vooral moet uiten in service (vóór, 
tijdens en na de reis), prijs en de ervaring tijdens de reis (~ reisleider). 

- We behoren zelf tot onze doelgroep dus we weten ongeveer wat de verwachtingen 
van het product zijn en waar we rekening mee moeten houden. We kunnen ons goed 
inleven. 

 

Weaknesses 

- Het is een compleet nieuw product. De consumenten moeten nog in contact komen 
met het product. Dit is meteen een eerste moeilijkheid. 

- Wij weten dat de concurrentie een gelijkaardig product aanbiedt, dus zij weten dat 
ook van ons. Ze kunnen zich dus ook makkelijk differentiëren. 

 

Opportunities 

- Het Ruhrgebied is een minder bekende vakantiebestemming. We hebben hier dus de 
kans om dit vaak onbekende gebied te promoten en populairder te maken als 
dichtbij-bestemming. 

 

Threats 

- Het is een nieuw product, dat nog niet eerder is aangeboden. De kans bestaat dus 
dat het product wel bekend wordt bij de potentiële klanten, maar dat het misschien 
geen succes wordt. 

- Ook de bestemming (het Ruhrgebied) is een veelal onbekende bestemming, 
misschien trekt ook dit de consumenten niet echt aan. 

  



Pagina 66 

Marketingdoelgroep 

Algemene kenmerken 

- Altijd online: de jeugd van tegenwoordig houdt graag contact met familie en vrienden 
wanneer ze op reis zijn. 

- Sommigen gaan al werken / anderen niet: daarom is het budget een belangrijk 
aspect. 

- Actief: veel variatie en actie zijn belangrijk tijdens de groepsreis. 
- Nood aan sociaal contact: om dit te bevorderen worden er op de bus en tijdens de 

reis activiteiten gedaan om die groepsdynamiek te versterken. 
 

Aantal potentiële klanten 

 
Dat is een totaal van 685638 jongeren die we mogelijk zouden kunnen bereiken. 
 

Behoeften 

Aangezien we zelf jongeren zijn hebben we een beter inzicht in onze doelgroep. 
We weten dat jongeren graag actief bezig zijn, maar geen twee tot drie dagen na elkaar, er 
moet ook wat rust in zitten. Het liefst hebben jongeren ’s avonds wat vrije tijd om op het 
gemak iets met de vrienden te doen zonder verplichtingen. 
 

Veel jongeren hebben niet echt behoefte aan te veel cultuur. Als het programma veel 
cultuur bevat, moet dit wat gespreid zijn over de verschillende dagen van de reis. 
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Jongeren gaan mee op groepsreis om sociaal contact te hebben met anderen en nieuwe 
mensen te leren kennen. Tegenover dat sociaal contact staat dan weer dat ze behoefte 
hebben aan Wi-Fi, daarom dat we dit willen aanschaffen in de bus. 

Marketingbudget 
Eerder, in het communicatieplan, bepaalde we al het marketingbudget en de 
marketingkosten. Hier herhalen we het nog eens. 
 
Aangezien de kostprijs voor de reis hier maximaal 550 EUR per persoon is, voor 30 
personen: 550 EUR * 30 pax /10 = 1650 EUR advertentiekosten in totaal. We nemen best 
wat meer aangezien het product nieuw en nog moet worden ontdekt door de consumenten. 
We rekenen dus een budget van 2500 EUR voor de promotie. Er was bepaald dat ongeveer 
2238 EUR hiervan zou gebruikt worden voor de promotie van ons product. Dit gebeurt via 
Facebook, Instagram, de website, flyers en affiches. 
Zoals eerder besproken in het communicatieplan, is 2500 EUR inderdaad een groot 
marketingbudget, in verhouding tot de winst die zal gemaakt worden. Dit grote budget is 
echter nodig om het product te introduceren en zodoende kan de doelgroep ermee 
vertrouwd geraken. Eenmaal dit zo is en ook dankzij de inspanningen van het bedrijf, zal er 
uiteindelijk quasi geen marketingbudget meer nodig zijn. 

Marketinginstrumenten 

Product 

Ons product is een groepsreis naar het Ruhrgebied voor 30 personen. Inbegrepen zijn 5 
maaltijden in restaurants, logement, transport, kosten van de reisbegeleider en chauffeur, 
alle excursies (Signal Iduna Park, Hövels Hausbrauerei, Movie Park, Aquapark, Sea Life, 
Gasometer en een rondvaart) en de verzekering financieel onvermogen. Enkele vrije 
maaltijden en annulerings- en/of bijstandsverzekering moeten nog apart bijbetaald worden 
indien gewenst. 

Prijs 

De kostprijs is 516,07 EUR per persoon, indien er 30 reizigers mee zijn. 
Inbegrepen zijn 5 maaltijden in restaurants, logement, transport, kosten van de 
reisbegeleider en chauffeur, alle excursies (Signal Iduna Park, Hövels Hausbrauerei, 
Movie Park, Aquapark, Sea Life, Gasometer en een rondvaart) en de verzekering 
financieel onvermogen. 
 

Plaats 

Het product wordt aangeboden op de website. Er kan ook een Facebook-bedrijfspagina en 
Instagram-pagina worden aangemaakt. 
 

Promotie 

Zoals eerder reeds vermeld, zullen we verschillende promotiemiddelen gebruiken. 
Sociale media (Instagram en Facebook), een website, flyers en affiches. Indien 
mogelijk ook gratis radioreclame. De totale kosten voor het opmaken, onderhoud en 
loonkosten voor personeel kwamen neer op 2238 EUR (zie Communicatieplan of 
Marketingbudget). 
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1.  Kaarten: 
a.     Route Industriekultur – übersichtskarte 
b.     Ich komm kur Ruhr! – Erlebniskarte 2017 
c.     Monopol – art map Ruhr 1 
d.     Monopol – art map Ruhr 2 
e.     Monopol – art map Ruhr 3 
f.      Monopol – art map Ruhr 4 
g.     Industriekultur per rad – Industrie. Kultur. Landschaft. 
h.     Stadtrundfarhten – Essen 
i.      Essen – cityguide 
j.      Kaart van Duitsland – wegwijzer voor Duitse natuurlandschappen 
  

2.  Brochures: 
a.     Zollverein – Das Magazin (ausgabe 04/2017) 
b.     Metropole Ruhr – Unterwegs im Ruhrgebiet (ausgabe 03/2017) 
c.     Hotels Essen - 2017-10-25 
d.     Essen ist eine gute Idee – Reisemagazin 2017 
e.     Komm zur Ruhr – Reisepauschalen Metropole Ruhr 2017 
f.      No.1 guide for urban Ruhr area traveling – Kontermag 
g.     Entdeckerpass – route ‘Industriekultur’ 
h.     Essen ist Kultur für jeden Geschmack 
i.      Erlebnisführer 2017 
j.      Ich komm zur Ruhr! – Erlebniskompass 2017 
k.     Komm zur Ruhr! – Metropolis Ruhr – Adventure compass 2016 
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