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 Reisomschrijving 

 Inleiding  
Elk jaar nemen verschillende hogescholen deel aan een autocarwedstrijd georganiseerd door BAAV. 
Dit jaar zijn er 5 hogescholen die hun kans wagen, waarbij iedere groep een 5-daagse reis mag 
creëren voor minimum 22 personen. De focus ligt op het Ruhrgebied in Duitsland.  

Voor de 5-daagse reis naar het Ruhrgebied hebben wij gekozen voor het thema ‘Mannen tegen 
Vrouwen’. Dit in combinatie met de natuur en de geschiedenis dat het gebied aanbiedt. Al de 
vrouwelijke deelnemers zullen concurreren tegen de mannelijke deelnemers in een avontuurlijke 
maar leerrijke omgeving. 

De autocar zal een onmisbaar deel zijn van onze reis. Het is zowel het begin als het einde van ons 
spel. Tijdens de vele autocarritten zullen er verschillende spellen gespeeld worden zoals Bingo, 
Gotcha, Karaoke en Taboe, die later verder uitgelegd worden. Merendeel van deze spellen zijn ook 
mannen versus vrouwen.  

De 5 daagse reis zal plaatsvinden van 25 juni 2018 tot en met 29 juni 2018. Onze reis zal 22 
deelnemers tellen en 1 reisleider die ook de rol van jury en scheidsrechter op zich zal nemen.  

In onze prijs zijn transport, hotelaccommodatie, bepaalde activiteiten en ontbijt inbegrepen. Een 
lunchpakket wordt voorzien door de reisleider. Alle andere maaltijden en activiteiten zijn niet 
inbegrepen en zijn voor eigen kost. Bij de marketingcampagne en op onze website zal duidelijk 
vermeld staan wat wel en niet inbegrepen is. 

  Voorstelling autocar 
De autocar die wij zullen gebruiken biedt plaats aan voor 23 personen inclusief reisleider. De autocar 
heeft een tv-scherm waaraan we onze karaoke-installatie kunnen aansluiten. Verder heeft de 
autocar een koelkast waar al de lunchpakketten en drankjes kunnen bewaard worden. 

Comfort is zeer belangrijk, dit omdat de autocar een grote rol speelt in onze reis. Allerlei spellen die 
later aan bod komen wil je namelijk in een leuke sfeer spelen. 
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 Verantwoording reisprogramma   
Het thema van onze gecreëerde reis is “Mannen tegen Vrouwen”. Elke dag zullen ze spelletjes spelen 
en het doel is om telkens te winnen van elkaar. Het is een luchtige reis boordevol spannende 
spelletjes. Overdag zijn beide teams concurrenten van elkaar maar ’s avonds kunnen ze samen op 
een rustige manier de stad verkennen, op dat moment hangt er geen rivaliteit meer in de lucht. 

Het doel is om een leuke week te beleven en op een leuke, educatieve manier elkaar te leren 
kennen. Zo leren vrienden ook om samen te werken en zo de band te versterken. 

 

 5-daagse reis  

 Dag 1: Maandag 25/06/2018 
De autocar zal vertrekken om 09:00 vanuit het station Brussel-Zuid. De groep wordt ter plaatse 
verwacht om 08:30. Zo hebben we voldoende tijd om na te kijken of iedereen aanwezig is en om de 
koffers in te laden. De autocar zal 268 kilometer rijden, dit is ongeveer vier uur, richting Hotel Days 
Inn Dortmund West. Hier zal de groep gedurende vijf dagen en vier nachten verblijven. Hotel Days 
Inn Dortmund West is een drie sterren hotel dat gesitueerd is op 14 km van het stadscentrum van 
Dortmund. Het stadscentrum is dus op een tiental minuten bereikbaar. Het hotel voorziet ontbijt die 
in het pakket zal inbegrepen zijn.  

Tijdens de autocarrit wordt het overkoepelende spel al meteen gestart. De groep zal dit spel spelen 
gedurende de vijf dagen. Op de autocar zullen verschillende spellen gespeeld worden en elke keer zal 
een van de twee groepen winnen. Tijdens de heenreis zal het spel Gotcha worden gespeeld. Bij het 
eerste spel krijgt de winnende groep 10 minuten voorsprong bij de Geocaching. Deze Geocaching 
zullen we in de namiddag spelen.  

Wanneer de groep rond 13:00 aankomt, krijgt iedereen de kans om in het hotel rustig zijn bagage uit 
te pakken en daarna te lunchen in het stadscentrum. Na de lunch zal de autocar richting het 
Westfalenpark net buiten Dortmund rijden. De rit zal ongeveer 20 minuten (15 kilometer) duren. 
Wanneer ze aankomen op de bestemming zal het eerste spel van start gaan: De Geocaching. 
Geocaching is een levensechte en realistische schattenjacht. Dit spel speelt zich af in de 
buitenomgeving door het gebruik van GPS-systemen. Elke groep wordt genavigeerd richting een 
bepaalde GPS coördinatie en moet dan de zogenaamde cache (verstopplaats) op die plaats vinden.  

Elke deelnemer kan de app van Geocaching downloaden op zijn/haar smartphone en daarna kan de 
zoektocht starten. Elke groep krijgt vier coördinaten. Enkel de eindcoördinaten zullen hetzelfde zijn 
voor de groep mannen en de groep vrouwen. Op deze laatste plaats zal de autocar wachten. 
Op het einde van de dag, rond 17:00 zal de autocar de groep weer meenemen richting het 
stadscentrum. Daar kan iedereen genieten van een maaltijd in een restaurant naar keuze. Ook ‘s 
avond is de groep vrij om te doen wat ze willen.  

Iedereen kan makkelijk een taxi of bus nemen naar het hotel wanneer ze willen genieten van een 
goede nachtrust. 

 

1.4.1.1 Opdrachtomschrijving reisleider dag 1 
Op de eerste dag zal de reisbegeleider de groep opwachten in het station Brussel-Zuid. Hij maakt 
kennis met de groep, en zal uitvoerig controleren of iedereen aanwezig is. Als de bagage in de 
autocar is ingeladen en iedereen aanwezig is, kan de reis beginnen. Tijdens de rit naar Dortmund kan 
hij de groep beter leren kennen en zich uiteraard voorstellen aan de groep. Hij zal ook het 
overkoepelende spel Gotcha uitleggen en de enveloppen uitdelen. Eenmaal aangekomen bij het 
hotel in Dortmund, zorgt hij ervoor dat iedereen een sleutel krijgt tot zijn of haar kamer. De sleutels 
worden uitgedeeld, de bagage uitgeladen en de groep krijgt tijd om zich te installeren. Zo heeft de 
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reisbegeleider tijd om te lunchen. Daarna zal hij de groep terug verzamelen en vertrekken ze met de 
autocar naar het Westfalenpark. Tijdens de rit zal hij het principe van Geocaching uitleggen. De 
reisbegeleider heeft dan even vrijetijd en zal op het afgesproken moment aan de autocar op de 
groep wachten rond 17:00 uur. 
Daarna keert de autocar terug naar het centrum van Dortmund, waar de groep vrije tijd heeft. De 
reisbegeleider heeft een vrije avond. 

 

 Dag 2: Dinsdag 26/06/2018 
De groep vertrekt vanuit het hotel om 10:00. Het zal een avontuurlijke dag worden! 

De autocar vervoert de volledige groep naar het Kokerei Hansa fabriek in Dortmund. De rit zal 20 
minuten (8,2 km) duren. De Kokerei Hansa fabriek is een beroemde cokesfabriek die later bekend 
stond om het kweken van champignons uit het Ruhrgebied. Het sloot zijn deuren in 1992 en sinds 
1998 is het een beschermd monument.  

Tijdens de rit zullen de deelnemers geblinddoekt worden zodat ze niet weten waar ze naartoe gaan. 
Zonder het te laten opvallen wordt er 1 man en 1 vrouw ontvoerd. De twee ontvoerden keren terug 
naar de autocar en vertrekken richting het Revierpark Wischlingen, dat zich 3,4 kilometer verder 
bevindt. Het is niet toegestaan om hun blinddoek af te nemen.  

De ontvoerde man en vrouw mogen 1 gsm gebruiken en de vrouwen- en mannengroep ook elk 1. 
Met deze gsm’s is het toegestaan om te communiceren met elkaar. Enkel de niet-ontvoerden mogen 
hun blinddoek afnemen om hun zoektocht van start te laten gaan. 

Wat dit spel zo moeilijk maakt is dat de ontvoerde de rest van de teams moet helpen zijn/haar 
locatie te vinden. Dit enkel en alleen maar door middel van de geluiden die ze horen. Indien de proef 
mislukt, kunnen er extra tips gegeven worden.  

Rond de middag zullen de twee teams de ontvoerde man en vrouw vinden in het Revierpark 
Wischlingen. Daar zal de autocar hen opwachten waar de deelnemers hun lunch kunnen opeten. 

Om 14:00 krijgt de groep de kans om te sporten of zich te ontspannen en van hun tijd in het 
Revierpark te genieten. Dit park biedt verschillende faciliteiten aan zoals zwembaden, sauna, fitness- 
en wellness center maar ook een tennisveld, bootverhuur en watersporten. Al deze activiteiten zijn 
optioneel en niet inbegrepen in de prijs.  

Ze hebben de hele namiddag tijd in het park en om 18:30 zal de autocar hen terug naar het hotel 
brengen. Dit is een korte rit van 14 minuten (9,4 km). 

 

1.4.2.1 Opdrachtomschrijving reisleider dag 2 
In de voormiddag vindt de dropping plaats. De taak van de reisleider is om in de eerste plaats alle 
gsm’s van de deelnemers te verzamelen want die mogen ze absoluut niet gebruiken. Daarna zal de 
reisleider ze één voor één blinddoeken. In alle stilte kiest de reisleider 1 man en 1 vrouw uit en die 
worden terug op de bus gezet. Op de bus zal de reisleider de 2 ontvoerden informeren en ze krijgen 1 
gsm terug die ze mogen gebruiken. De blinddoek mag pas af op het moment dat de ontvoerden 
gevonden worden door de rest van de groep! 

De reisleider keert terug naar de andere groep en ook zij worden geïnformeerd over wat er van hen 
verwacht wordt. Het mannenteam en het vrouwenteam krijgen ook elk 1 gsm terug. Zij mogen hun 
blinddoek wel afnemen zodra het startschot wordt gegeven. 
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De reisleider keert terug naar de autocar waar de twee ontvoerden zitten te wachten, samen rijden 
ze naar het Revierpark Wischlingen. Indien de teams er niet in slagen om de ontvoerden te vinden 
mag de reisleider al bellend tips geven. 

Rond de middag maakt de reisleider de winnaar bekend. Daarna deelt hij de lunch uit. Er wordt een 
afspraak gemaakt dat ze om 18:30 terug naar de autocar moeten keren. De reisleider krijgt ook vrije 
tijd om in het park activiteiten te doen. 

 

 Dag 3: Woensdag 27/06/2018 
De groep kan zelf beslissen wanneer ze gaan ontbijten, maar de reisleider zal om 08:30 vertrekken 
met de groep richting de volgende activiteit. We nemen de autocar naar Enigmania Live Escape 
Game. Dit bedrijf is gesitueerd in het stadscenter, dus het is niet ver weg. Deze activiteit is op 25 
minuten (12 km) rijden met de autocar. Enigmania is een bedrijf dat escape room games aanbiedt, 
maar ook non-escape games zoals virtual reality. 

De groep zal één escape room game spelen in vier groepen van 6 personen. We hebben gekozen 
voor de escape room ‘Prison Break’. Dit spel speelt zich af in een nagemaakte gevangenis die 
levensecht lijkt. Doordat het scenario realiteit lijkt, zal het de groep een echte kick geven om te 
kunnen ontsnappen. Deze escape game is een spel waar ze in groep moeten samenwerken en 
waarbij ze dan ook de groepsband kunnen versterken. De groep dat de escape room het snelst kan 
ontsnappen wint. Alle spellen bij elkaar zullen ongeveer 5 uur duren. 

Om 14:00 zijn de spellen gedaan en zal de autocar de groep opwachten aan Enigmania. De autocar 
brengt de groep naar het stadspark dat ongeveer 20 minuten rijden is. Eenmaal aangekomen in het 
stadspark heeft de groep de kans om daar te lunchen met het pakket dat ze die ochtend in het hotel 
gekregen hebben. Om 15:00 zal de autocar de groep naar het Brouwerij Museum brengen. Deze rit 
zal maar een kwartiertje duren omdat alles in het stadscentrum gesitueerd is.  

Het bezoek aan het Brouwerij Museum zal deze keer geen spel zijn waarbij vrouwen tegen mannen 
moeten spelen, maar enkel een rondleiding. Deze activiteit is slechts een optie en zal ter plaatse 
moeten betaald worden. Het zal dus niet mee berekend worden in de prijsberekening. Diegene die 
het museum niet bezoeken zijn vrij, zij hebben de keuze om om 18:00 mee richting stadscentrum te 
gaan met de autocar. Of om zelf te kiezen wat ze de rest van de dag nog doen. 

 Net zoals bij ons in België, leeft de biercultuur in Duitsland ook heel erg. Je leert de rijke cultuur 
kennen van het Duitse bier dat hier gebrouwen wordt. Het is mogelijk voor zij die willen om ook een 
lokaal biertje van Dortmund zelf te proberen. 

Om 18:00 zal de rondleiding gedaan zijn en brengt de autocar de groep richting het centrum. De 
groep is deze avond vrij om te doen wat hij/zij wilt. Het centrum van Dortmund biedt veel variatie. Zo 
zijn er verschillende winkels, dit is de perfecte plaats voor shopaholics om zich uit te leven. Het 
winkelcentrum ‘Thier-Galerie’ is open tot 20:00, dus ideaal om nog even langs te gaan. Voor 
cultuurliefhebbers zijn er ook verschillende belangrijke gebouwen die zeker de moeite waard zijn. En 
voor de voetballiefhebber is er steeds de mogelijkheid om een wedstrijd of training mee te volgen in 
het bekende Westfalenstadion. 

Het hotel is makkelijk te bereiken vanuit het stadscentrum. De groep kan zelfstandig terugkeren via 
taxi of openbaar vervoer. 
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1.4.3.1 Opdrachtomschrijving reisleider dag 3 
Voor het vertrek naar Enigmania zal de reisleider aan iedereen de vraag stellen wie er in de 
namiddag de activiteit van het brouwerij museum wilt meedoen. Deze activiteit is een optie en dus 
niet verplicht. Zo heeft de reisleider een idee van hoeveel personen willen meegaan en kan het 
museum ingelicht worden. In de voormiddag gaan we richting Enigmania. De taak van de reisleider 
hier is enkel om de groep naar dit bedrijf te brengen. De instructies over de escape room krijgen ze 
van het bedrijf zelf. Tijdens de spellen zelf zal de reisleider aanwezig blijven 

Wanneer de activiteit bij Enigmania gedaan is zal de reisleider mee richting stadspark vertrekken met 
de autocar. Hier zal hij instructies geven over wat er de rest van de dag nog zal gebeuren. Nadat de 
lunch in het stadspark gegeten is vertrekken we richting het Brouwerij Museum.  De reisleider geeft 
instructies aan de personen die het museum niet gaan bezoeken. Hij zal meegeven dat zij 
terugverwacht worden om 18:00 aan het museum indien ze niet naar het stadscentrum gaan, anders 
zijn ze vrij voor de rest van de dag. De reisleider zelf gaat het museum niet bezoeken. Hij zal wachten 
tot de rondleiding gedaan is. 

Om 18:00 na de rondleiding zal de reisleider meegaan met de autocar richting stadscentrum. Hier is 
iedereen voor de rest van de avond vrij.  

 

 Dag 4: Donderdag 28/06/2018 
Op dag vier zullen we een ander deel van het Ruhrgebied verkennen. 

Na het ontbijt zal de autocar vertrekkensklaar staan zodat hij stipt om 9:00 de groep naar Essen kan 
brengen. De autocarrit duurt ongeveer een half uur.  

In Essen hebben we een schattenjacht georganiseerd, een soort van treasure hunt. De reisbegeleider 
zal alles uitleggen aan de deelnemers op de autocar. De mannengroep en de vrouwengroep krijgen 
ieder een authentiek recept van het Ruhrgebied van de gids.  Eenmaal in Essen aangekomen, start de 
klok en moeten de deelnemers op zoek gaan naar de ingrediënten om het recept zo goed mogelijk na 
te maken. Eens ze alle ingrediënten verzameld hebben, moeten ze op zoek gaan naar een keuken. 
Dat doen ze door aan te bellen bij verschillende huizen, waar ze vragen of ze even hun keuken 
mogen gebruiken. 

Elke groep probeert het authentieke recept zo juist mogelijk na te maken. Om 14:30 zal elke groep 
terug moeten zijn op de afgesproken plaats met het gerecht. De reisbegeleider zal de twee gerechten 
dan proeven en selecteert de winnaar. De groep waarvan het gerecht het beste smaakt, is 
gewonnen.  

Het doel van deze opdracht is dat de groep Essen op een spelenderwijze en unieke manier kan leren 
kennen.  De opdracht staat op tijd, aangezien de deelnemers het gerecht op tijd terug naar de 
afgesproken plaats moeten brengen. Zo komt het competitieve gedeelte nog meer naar boven. 

De groepen kunnen zelf beslissen waar en wanneer ze hun lunch opeten. Ze mogen ook altijd de 
zelfgemaakte maaltijd nadien opeten. Dit zal wellicht niet genoeg zijn voor iedereen. 

Om 15:30 vertrekt de autocar terug richting Dortmund. Omdat de rit terug een half uurtje duurt, 
hebben we bingo voorzien op de autocar. Iedereen krijgt een papier met daarop verschillende 
monumenten, gebouwen, verkeersborden, ... die ze onderweg tegenkomen. Wie het eerst een 
volledig papier heeft kunnen aanduiden, wint deze bingo. 

Als ze terug aangekomen zijn in Dortmund is er de optie om samen met de reisbegeleider op 
kroegentocht te gaan. Deze activiteit is niet verplicht en zal dan ook ter plaatse moeten betaald 
worden en wordt niet mee opgenomen in de kostprijsberekening.  
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1.4.4.1 Opdrachtomschrijving reisleider dag 4 
Vandaag speelt de reisleider een cruciale rol. Hij zal tijdens de busrit de treasure hunt uitleggen aan 
de deelnemers. Hij zal ook het recept uitdelen aan de groep. Op de bus wordt ook de 
ontmoetingsplaats afgesproken. Eenmaal aangekomen in Essen, heeft hij vrije tijd tot 14:00. Om 
14:30 zal hij op de ontmoetingsplaats aanwezig zijn om van de twee gerechten te proeven. Dan kan 
hij het winnende gerecht uitkiezen en de groep inlichten wie er gewonnen heeft. Daarna leidt hij de 
groep terug naar de autocar.  

In de autocar deelt hij de bingo formulieren uit. In Dortmund gaat hij met diegenen die willen op 
kroegentocht. Hij zal dan ook het financiële aspect van de kroegentocht regelen. 

 

 Dag 5: Vrijdag 29/06/2018 
Vandaag is onze laatste dag! Na het ontbijt zal de groep om 9:00 uitchecken. Ze laten hun bagage 
achter in de autocar. 

De autocar brengt hen naar de Glowing 3D Mini Golf, wat een rit van 30 minuten (12 km) is. Het spel 
kan tussen de 45 minuten tot 2 uur duren. 

Het Indoor Mini Golf is een uniek concept voor jong en oud. In de Glowing kamers zullen de 
deelnemers een Chromadept bril moeten dragen om de speciale 3D effecten en de accenten 
gemaakt door het zwarte licht te kunnen zien. Elke kamer heeft muren en vloeren die ontworpen 
werden door bekende kunstenaars. Ze zullen niet kunnen ontsnappen aan de optische illusies.  

Om 12:00 zal de autocar de groep terug naar Brussel-Zuid brengen. Onderweg kunnen ze hun 
lunchpakket opeten tijdens een pauze van een uur. Rond 16:00 komen ze aan in Brussel-Zuid waar 
hun reis eindigt.  

 

1.4.5.1 Opdrachtomschrijving reisleider dag 5 
De reisleider begeleidt de spelers naar de Glowing 3D Mini Golf.  

Op de bus wordt de winnaar van het Gotcha-spel bekend gemaakt. Dit is ook het ultieme moment 
waar de reisleider aankondigt welk team het grote spel gedurende de volledige reis heeft gewonnen. 
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 Spelletjes op de autocar  

 Bingo onderweg 
Elke deelnemer zal een kaart ontvangen met vier foto’s. Elke foto zal een voorwerp zijn dat we 
tegenkomen onderweg. De eerste die een volle Bingo kaart heeft, wint het spel. Deze Bingo zal 
meermaals gespeeld worden tijdens de 5 daagse reis. De foto’s kunnen zowel verkeersborden, 
monumenten, gebouwen, ... zijn. 
Voorbeeld van een bingo kaart: 

 
 Karaoke 

De autocar zal tv-schermen hebben en wij zullen karaoke-materiaal voorzien. De groep heeft de kans 
om tijdens de vele autoritten per duo verschillende liedjes te zingen. Om het ijs te breken doen we 
dit natuurlijk ook tijdens de heenreis van Brussel naar Dortmund. Hiervan zal ook een wedstrijd 
gemaakt worden doordat we één man en één vrouw samen laten zingen. Alle liedjes die tijdens dit 
spel worden gezongen zijn typische duetliedjes. We tellen telkens de winnaars van de vrouwengroep 
en mannengroep. Diegene die de meeste winnaars heeft, wint.  

 

 Taboe 
Dit is een spel waar beide groepen strijden tegen elkaar. Ze moeten proberen zoveel mogelijk 
woorden door andere groepsleden te laten raden. Per groep is er telkens één iemand aan de beurt 
die op basis van zijn kaart het gevraagde woord moet uitleggen zonder bepaalde woorden te 
gebruiken. Ter controle zal de reisleider de scheidsrechter zijn die de tijd en de woorden mee in het 
oog houdt. Elk geraden antwoord levert één punt op. Deze woorden kunnen ook gerelateerd zijn aan 
de trip. 
Bijvoorbeeld Borussia Dortmund (voetbalploeg) omschrijven zonder de woorden voetbal, Duitsland, 
elftal, ... te zeggen. 

 

 Gotcha 
Gotcha is een spel dat we tijdens de 5-daagse reis zullen spelen. Er zal op het einde van de reis, dat 
ook tegelijk het einde van het spel is maar één winnaar overblijven. Spelers moeten proberen elkaar 
te elimineren. Elke speler ontvangt in het begin van de reis een envelop. In deze envelop zit één 
naam van een andere speler en een doe- en zeg-opdracht.  

Deze speler kan de speler die in zijn envelop zat elimineren door deze persoon de doe- of zeg-
opdracht te laten uitvoeren. Als deze persoon dat doet roept de andere speler “GOTCHA!”. Deze 
speler is dan geëlimineerd en ligt uit het spel. De verliezer moet zijn envelop dan doorgeven aan de 
persoon waardoor hij/zij geëlimineerd is. 
Bijvoorbeeld: Speler 1 heeft in zijn envelop speler 2 zijn naam, met een doe-opdracht en zeg-
opdracht. De doe-opdracht van deze envelop is: Laat jouw Gotcha persoon een kip nadoen. De zeg-
opdracht is: Hij/zij moet ‘goedemorgen’ tegen jou zeggen. Als speler 2 één van deze twee opdrachten 
doet ligt hij uit het spel en moet hij zijn envelop aan speler 1 geven. 
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 Routebeschrijving en routeschema 

 Dag 1 
Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Station Brussel-Zuid 
– Hotel Days Inn 
Dortmund West 

09u00 13:00 4 uur 268 km 

 

 

 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Days Inn Dortmund 
West - 
Westfalenpark 

14:00 14:20 20 minuten 15 km 
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Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Westfalenpark naar 
stadscentrum 

17:00 17:11 11 min 2,8 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

 Centrum - hotel 
(lege bus) 

17:11 18:45 25 minuten 14 km 
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 Dag 2 
 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal 
kilometer 

Hotel – Kokerei Hansa 
fabriek  

10:00 10:20 20 minuten 8,2 km 

 

 

 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal 
kilometer 

Hansacokesfabriek - 
Revierpark 
Wischlingen 

Deelnemers: 
10:30 
Ontvoerden: 
10:30 

Deelnemers: 
12:30 
Ontvoerden: 
1:41 

Deelnemers: 
krijgen 2 uur 
Ontvoerden: 11 
minuten 

Deelnemers: 
3,4 (te voet) 
Ontvoerden: 
4,4 (autocar) 
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Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal 
kilometer 

Revierpark 
Wischlingen – Hotel  

18:00 18:15 15 minuten  9,7 km 

 

 

 

 

 Dag 3 
 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Hotel – Enigmania 08:30 09:15 12 minuten 25 km 
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Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilomteter 

Enigmania - 
Freizeitpark 
Fredenbaum 
(stadspark) 

14:00 14:20 20 minuten 4,0 

 

 

 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal Kilometer 

Freizeitpark 
Fredenbaum – 
Brouwerij 
Museum 

15:00 

 

15:10 

 

10 minuten 

 

2,6 
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Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Brouwerij 
Museum - 
centrum 

18:00 18:09 9 minuten 2,9 
 

 

 

 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

 Centrum - hotel 
(Lege bus) 

18:09 18:34 25 minuten 14 km 
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 Dag 4 
 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Hotel - Essen 09:00 09:35 35 min 28,7 

Essen - Dortmund 15:30 16:05 35 min 28,7 

 

 

 

 Dag 5 
 

Route Vertrek Aankomst Tijd Aantal kilometer 

Hotel – Glowing 
3D Mini Golf 

9:00 9:30 30 minuten 12,1 

Glowing 3D Mini 
Golf – Station 
Brussel-Zuid 

12:00 16:00 4 uur  275  
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 Kostprijsberekening  

     

 
Componenten van het product 

  
Kost 

 
  

  
  

Vervoer 

€300,-/dag 
€300*5dagen = €1.500 
€1.500/22deelnemers = 
€68,18   

€68,18 

 Kilometers vervoer 

€0,85* 718,7 km = €610,90 

€610,90/22deelnemers = 
€27,77 

€27,77  

 
Hotel 

 €208 voor 4 nachten, voor 
een kamer van 2 personen 
 
Ontbijt: €7,5* 4 dagen = €30 
€208/2 pers = €104 

 

 

 

€134 

 
 

 
Lunchpakket (reisleider voorziet dit) 

€ 8 * 4 dagen = €32/pers 
€32 

 

 Reisleider  

Reisleiderkost €125/dag = 
€125*5 = €625 
 
Accommodatie: €168 
 
Onbijt: €7,5*4 = €30 
Maaltijden: €40/dag  
€40*5dagen = €200 
 
Totaal van €1023 
€1023/22 deelnemers = 
€46,50 €146,50  

 Chauffeur 

Accommodatie: €168 
 
Onbijt: €7,5*4 = €30 
Maaltijden: €40/dag  
€40*5dagen = €200 
 
Totaal: €398/22 deelnemers 
= €18,09 

€18,09  

 
Bezoeken: 

   

 
 - Escape Room Game 

Groep van 6 pers: €138 
Vier groepen van 6, 
(4*€138) = €552 
€552/22 deelnemers = 
€25,09 

 

 

 €25,09 
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 - Glowing Room 

Weekendtarief: €11/pers. 
 

€11 
 

 
 -Treasure Hunt 

€20 voor twee groepen 
€20/22deelnemers = €0,90 
 

€0,90 
 

 Totaal bezoeken 
€25,09 + €11 + €0,90 

€36,99  

  
 

  

 
Totale inkoopprijs  

  
€363,53 

 

 
  

  
  

 

 
Winstpercentage 

15 % = €54,53  
€54,53 

 

 

Totale nettokost ifv berekening van het 
winstpercentage   

  
€427,68 

 

 

Verkoopprijs vóór BTW & Verzekering 
Financieel Onvermogen 

  
€427,68 

 

 
  

  
  

 

 
BTW 

2,73% = €11,68 
€439,36 

 

 
Verkoopprijs inclusief BTW 

  
€439,36 

 

 
  

  
  

 

 

Taksen: 718, 7 km – 175 km – 180 km = 

363,7 km x €0,22 €80,01/22deelnemers = 
€3,64 

€3,64 
 

 
  

  
  

 

 
Verzekering financieel onvermogen   

0,15% = €0,66 
€443,66 

 

 
  

  
  

 

 
VERKOOPPRIJS 

  
€444 
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 Marketingplan 

Voor ons marketingplan zullen wij gebruik maken van verschillende marketing tools. Wij zijn van plan 
om ten volle in te zetten op social media. Twitter, Instagram en Facebook zullen ingeschakeld 
worden om onze reis te promoten, aangezien onze target audience een leeftijd heeft van 18 tot 27 
jaar oud, waarvan geweten is dat zij heel vaak social media gebruiken. Ook is het uiteraard een goed 
bijkomend punt dat social media gratis is. 

We gaan een Twitter account opstellen waarbij we regelmatig tweets verzenden. Onze medereizigers 
kunnen ons vermelden in hun tweets, en zo krijgen wij gratis promotie. We gaan een Instagram 
account creëren, waarop we zoveel mogelijk foto’s zullen posten van onze locaties, activiteiten en 
excursies. Onze deelnemers kunnen hun foto’s aan ons bezorgen, of ze kunnen zelf foto’s posten 
waarbij ze ons met een hashtag vernoemen. Op deze manier zal onze Instagram pagina vol staan met 
foto’s van blije deelnemers in volle actie, wat alleen maar goede reclame is. 

De Facebook pagina zal uit hetzelfde principe bestaan. Bij informatie kan alles teruggevonden 
worden, van onze website, tot links naar de andere social media accounts, tot een uitleg over wie we 
zijn, wat we doen en waar we voor staan.  Deze hebben wij al concreet uitgewerkt. We hebben een 
pagina aangemaakt op Facebook met de naam “Girls VS Boys”. 

Daarnaast zullen we ook een webpagina samenstellen, waar onze hele reis wordt uitgelegd tot in 
detail. Het reisschema, de locaties, het hotel, de activiteiten, de spelletjes, en vooral, het doel van de 
reis wordt daarop tot in de puntjes uitgelegd. Er zal uiteraard ook een link te vinden zijn naar onze 
accounts op social media.  

We hebben ook voor flyers gekozen, aangezien we zo een nog bredere markt kunnen bereiken. Die 
flyer hebben wij concreet uitgewerkt, zie punt vijf.   

 Kostenraming 
Het gebruik van sociale media is gratis, dus daar hebben we geen kosten. We maken gebruik van 
Facebook en Instagram om onze reis te promoten. Ook zal er een event op Facebook worden 
gemaakt zodat mensen gerichter informatie kunnen terugvinden. De website kan opgesteld worden 
via Wix. Op deze website kunnen we gratis een website opmaken.  

Voor de flyers maken wij gebruik van Vistaprint. Om 1000 flyers te laten drukken, kost dit €19,43.  
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 Marketingtool 

Wij hebben ervoor gekozen om een flyer te maken als marketingtool. Een flyer is gemakkelijk om te 
bestellen. Het kan overal uitgedeeld worden en het trekt onmiddellijk de aandacht.  
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 Bijlage – bewijzen  

Dag1: 

Hotelkamer deelnemers op basis van een tweepersoonskamer. 
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Hotelkamer chauffeur en reisleider op basis van een eenpersoonskamer: 

 

Dag 2: 
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Dag 3: 

Escape Game: 

 
Brouwerij Museum: 
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Dag 5: 

Glowing Room: 

 

Tol: 
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