Voorwoord
In het kader van onze opleiding toerisme- en recreatiemanagement werken wij mee aan een project
van de BAAV (Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen) om
dit academiejaar (2017-2018) een reis te ontwikkelen in het Ruhrgebied. Deze reis duurt vijf dagen
en vier nachten.
We hopen hiervoor een aangename reis samen te stellen voor mensen die willen genieten van eens
even weg te zijn uit de dagelijkse omgeving. Dit hoeft ook niet ver te zijn. Onderweg is het belangrijk
dat men kan genieten van de rit en we willen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die een
autocar te bieden heeft.

Figuur 1: Logo BAAV

Indien jullie al geïnteresseerd zijn, kan ik jullie reeds vermelden dat u op de volgende link een kijkje
kan gaan nemen op onze website:
https://ruhrromantik.weebly.com/
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BAAV: Ruhrgebied

Motivatie reis
Wij hebben deze reis gecreëerd in opdracht van de BAAV en het Ruhrgebied. Ons team heeft een
uniek thema met aansluitend programma bedacht in functie van dit project. Wij hebben voor dit
concept gekozen, omdat het direct het gehele team aansprak en mooi aansloot bij de beoogde
doelgroep. Het was bovendien onze visie om een pakket uit te werken dat in realiteit haalbaar en
uitvoerbaar was.
Vooral ons thema was een belangrijke basis waarrond het programma en de activiteiten konden
worden uitgewerkt. Hier hebben wij dan ook veel denkwerk in gestoken. Het was namelijk belangrijk
om iets te bedenken waarrond veel kon worden gecreëerd. Doorheen ons project ziet u telkens
waarom wij voor bepaalde zaken hebben gekozen en hoe wij deze tot een concreet uitvoerbaar
geheel zullen laten verlopen.
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Inleiding Ruhrgebied
Algemeen
Het Ruhrgebied, gelegen in West-Duitsland, is het grootste koolwinningsgebied en de grootste
geïndustrialiseerde regio in Duitsland. Ook vandaag zorgt het Ruhrgebied nog steeds voor een hoge
welvaart in Duitsland.
Het gebied is vernoemd naar de Ruhr, een zijrivier die bij Duisburg in de Rijn stroomt. Deze rivier
loopt ten oosten van de Rijn.
In 2010 was het Ruhrgebied, in z’n geheel, Culturele Hoofdstad van Europa.
Tijdens de industriële revolutie groeide het Ruhrgebied uit tot een van de grootste industriegebieden
in Europa. Werken in de steenkoolmijnen en/of in de staalindustrie was toen het belangrijkste voor
de economie van het Ruhrgebied. Later kwam ook nog veel werk in de machinebouw en elektronica.
Vanwege alle industrie was het Ruhrgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke regio
voor de productie van oorlogsmateriaal. Hierdoor zijn veel bombardementen op het Ruhrgebied
uitgevoerd, met in 1945 de bezetting van Amerikaanse en Britse troepen tot gevolg.
Inmiddels is de industrie behoorlijk afgenomen. Kolen en staal zijn namelijk stukken goedkoper dan
vroeger. Veel mijnen en fabrieken moesten daardoor sluiten. Hierdoor is ook de werkgelegenheid
afgenomen.
Omdat nu veel fabrieken en mijnen weg zijn, blijven in het Ruhrgebied veel stukken land over.
Sommige terreinen werden weer compleet overgenomen door de natuur. Op een van de
vrijgekomen plekken bouwt men bijvoorbeeld een groot, modern winkelcentrum. Andere fabrieken
zijn op de lijst van "industrieel erfgoed" komen te staan. Dit betekent dat het speciale fabrieken zijn
die niet gesloopt mogen worden. Dit soort fabrieken worden omgebouwd tot musea of pretparken.

Figuur 2: Industriegebied Ruhrgebied

Cultuur
Nergens in Duitsland vind je zoveel culturele activiteiten dicht bij elkaar als in het Ruhrgebied. Er zijn
tal van musea waar je vooral veel kunt leren over de geschiedenis van de industrie in het Ruhrgebied.
Ook op het gebied van theater en toneel kom je in de steden aan je trekken. En ook om te winkelen
ben je hier op de juiste plaats: in de centra van de steden vind je een waaier aan winkelcentra en
boetieks waar je met het grootste gemak een leuke outfit of een nieuwe accessoire kan scoren. En
daarnaast vind je in het centrum van Essen veel gastronomische pareltjes waar je heerlijk kunt
dineren.
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De CentrO in Oberhausen is een van de grootste winkel- en belevingscentra in Europa. Wat verderop
is er de Gasometer, een voormalige gashouder die tegenwoordig een expositiecentrum is. In Bottrop
bevindt zich de langste skihal ter wereld waar men het hele jaar door plezier kan beleven aan
wintersport. Het ZOOM Belevingspark in Gelsenkirchen biedt een boeiende dierenwereld aan uit alle
continenten van de wereld. Wanneer men eens een dagje wil ontspannen van al dat bezoeken, kan
dit zeker en vast in het Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen waar alles in teken staat van
films.
In Essen is er het UNESCO-werelderfgoed Zollverein, dat in gebruik is als creatief centrum en als
hoofdbureau van de culturele hoofdstad RUHR.2010.
Bochum heeft een grote traditie als stad van het theater- en uitgaansleven en is met zijn
Jahrhunderthalle ieder jaar weer de plaats waar talrijke buitengewone festivals en evenementen
worden georganiseerd. Niet ver daarvandaan kan men het Deutsche Bergbau-Museum (Duitse
Mijnbouwmuseum) bezichtigen. Vooral de moeite waard is een bezoek aan Hattingen met zijn oude,
schilderachtige centrum en de Henrichshütte, de oudste nog bewaard gebleven hoogoven in het
vroegere kolen- en staalgebied is zeker de moeite waard.
Ook in het Openluchtmuseum van Hagen valt er heel wat te beleven. Je wandelt er langs
watervallen, meren en langs tientallen historische vakwerkhuizen waar oude ambachten zoals stenen
slijpen en houtbewerken worden gedemonstreerd.
De Route der Industriekultur (Route van de Industriecultuur) behoort tot een van de highlights van
het Ruhrgebied. Langs een 400 kilometer lange route word je als bezoeker meegenomen naar de
schatten en bouwwerken die ruim 150 jaar aan industriële geschiedenis aan de Rijn, Emscher, Lippe
en Ruhr weerspiegelen. Je maakt een ronde van Essen richting Duisburg, dan langs Oberhausen en
Gelsenkirchen, richting Dortmund en weer terug naar Essen. Er zijn ruim twintig hoogtepunten die
een bezoekje waard zijn, zoals het Landschaftspark Duisburg-Nord en de Oberhausen Gasometer.
Terwijl je het mooie landschap doorkruist, kan je er mijnen, arbeiderswijken, hoogovens en
steenbergen ontdekken. Deze gehele route is ook makkelijk per fiets af te leggen.
Gastronomie
In het Ruhrgebied, ook wel Ruhrpott genoemd, worden traditionele Westfaalse gerechten zoals
bloedworst met aardappelpuree of eieren in mosterdsaus gecombineerd met Italiaanse en Turkse
specialiteiten van de voormalige immigranten. In het restaurant naast de deur serveert men dan
weer Spaanse tapas, Siberische pelmeni of Japanse sushi. Men kan er dineren in een
sterrenrestaurant of, als men het lowcost wilt houden, kan men afspreken bij een welbekend
currywurst-kraam.

Figuur 3: Curryworst
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Restaurant Ziegenpeter am Rheinpark ligt aan een stadsrand langs de Rijn in Duisburg. De uitstraling
is Scandinavisch met (h)eerlijke regionale gerechten zoals Flammkuchen. De bediening is er excellent.
Conclusie: een hele goede plek om het weekend te beginnen, buiten in een strandstoel met je
voeten in het zand of binnen met koffie en een uitgebreid ontbijt.

Figuur 4: Kaart Ruhrgebied
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Datum van de reis
Als datum voor de reis kozen we de periode van maandag 25 juni 2018 tot en met vrijdag 29 juni
2018.
Uit eigen ervaring weten we dat na een stressvolle examenperiode jongeren toe zijn aan een
vakantie. Ze vinden het ook leuk dat ze niets meer moeten regelen, dat alles op voorhand is geregeld.
Het is de ideale manier om de zomervakantie goed te starten en daarbij is het ook goedkoper dan in
de zomermaanden.
Een andere belangrijke reden waarom we deze datum hebben gekozen is het weer. Aangename
temperaturen en zon mogen niet ontbreken in ons programma. Gemiddelde temperatuur in onze
periode is tussen de 15 en 22 °C. Ook is er een kleine kans op neerslag in deze periode.

Figuur 5: Neerslag Ruhrgebied

Figuur 6: Temperaturen Ruhrgebied
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Naam en logo van de reis
Het is voor ons de bedoeling geweest om een naam te bedenken die in zo weinig mogelijk woorden
omschrijft wat de reis inhoudt.
De naam ‘Ruhr Römantik’ verwijst zowel naar de bestemming als naar het thema van onze reis. Ons
thema is het creëren van een romantische band in een leuk en nog ongekend stuk Duitsland. We
zochten bovendien naar een naam die gemakkelijk te onthouden is en goed uitspreekbaar. Het logo
en de naam zijn toch opvallend en zullen jongeren hoogstwaarschijnlijk aanspreken.

Ruhr Römantik
Figuur 7: Logo Ruhr Römantik
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Creatieve indeling van de autocar
Thema
Wij hebben gekozen voor een thema die momenteel een populaire opkomst aan het maken is in de
nieuwe maatschappij, namelijk een reis voor singles. Hierbij krijgen jongeren de kans om
verschillende mensen te ontmoeten. Dit gebeurt in een land dat zich vaak uitgeeft als romantische
trekpleister. Duitsland heeft een prachtige natuur en een typische bouwstijl die als romantisch kan
worden beschouwd.
Het Ruhrgebied bezit volgens ons team de ideale capaciteiten om dit soort reis niet alleen te doen
slagen, maar ook onvergetelijk te maken. Ons thema is een centraal onderwerp, waarrond wij de
verschillende activiteiten uit ons programma hebben uitgezocht. Toch zal dit niet de bovenhand
nemen in onze reis, aangezien vele bezienswaardigheden en belevingswaarden van het Ruhrgebied
in het programma verwerkt zitten. Dankzij ons thema creëren we een originaliteit, hierdoor is de
keuze om met ons op reis te gaan snel gemaakt.
De bedoeling is om bij de inschrijving van onze reis ongeveer een gelijke verdeling tussen single
jongens en meisjes te bekomen. Dit zullen we doen op onze website door bij de inschrijving te vragen
of de deelnemers mannelijk of vrouwelijk is. Aangezien ons programma een rijk aanbod aan
sportactiviteiten en andere sightseeing mogelijkheden aanbiedt, hopen wij hierbij een leuke invulling
te hebben die beide doelgroepen zeker aanspreekt. Bovendien hebben wij dankzij ons thema een
leuke manier gevonden om zowel onze autocar als alle gadgets optimaal te benutten.

Benutten van thema en autocar
Ruhr dating
Om het alledaagse en soms vervelende concept rond de eerste kennismaking te doorbreken zorgen
wij voor een nieuw interactiever concept, waarbij iedereen zich niet in een keer aan de hele groep
voorstelt. Het concept is sterk vergelijkbaar met een nieuwe moderne en populaire vorm van
speeddaten. Dit sluit bovendien goed aan bij het thema dat we bij deze reis centraal zetten.

Figuur 8: Nice to meet you

Werking
Het idee is vrij simpel: de eerste dag van onze reis hebben we een iets langere rit gepland om het
Ruhrgebied te bereiken. Dit is het ideale moment om iedereen aan elkaar voor te stellen. In onze
autocar voorzien wij de installatie van touchscreen schermen waarop niet alleen films, liedjes en
spelletjes beschikbaar zullen zijn. Deze schermen geven ons ook nog vele andere mogelijkheden om
de reis interactief te maken. Hiervoor zullen we gebruik maken van het Azumit systeem indien we
hiervoor een goede prijs kunnen verkrijgen.
Hiervoor gebruiken we de ingebouwde camera waarvan elk scherm voorzien is. Het is de bedoeling
dat iedereen elkaar leert kennen in ongeveer 10 minuten. We gebruiken Facebook en Messenger als
medium, aangezien onze doelgroep hier zeer vertrouwd mee is. Messenger biedt namelijk een

Creatieve indeling van de autocar
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gemakkelijk middel aan om te videochatten. Men kan met de geïnstalleerde schermpjes toegang tot
het internet krijgen en zo kan iedereen inloggen op z’n eigen profiel. Wij zorgen ervoor dat er een
Facebookgroep op voorhand is aangemaakt met hierin alle leden van de reis. Op deze manier kan
gemakkelijk worden gewisseld tussen gesprekspartners. Men kan elkaar bovendien op de schermen
zien, waardoor het gesprek misschien iets vlotter verloopt. Om de 10 minuten zal er worden
gewisseld.
Bij aankomst in het Ruhrgebied heeft zo iedereen elkaar wat leren kennen en is het ijs al wat
gebroken. Het is namelijk niet alleen de bedoeling om de jongeren aan elkaar te matchen, maar ook
om vriendschappen te creëren. Nadien is er ook nog een kleine quiz waarin iedereen, met een korte
uitleg waarom, zijn favoriete top 3 kan ingeven.
De matches worden dan uitgezocht en bekendgemaakt. Dit alles gebeurt via hetzelfde systeem en zal
vooraf worden gecreëerd door ons team. Nadat de matches gekend zijn worden deze op sommige
activiteiten ook gekoppeld. Elke dag zullen we nog een peiling doen voor het geval deze eerste test
toch niet voldoende of volledig correct was. Indien dit zo blijkt te zijn wordt de match aangepast. Zo
zorgen we ervoor dat iedereen een aangename reis heeft en het doel van de reis toch deels bereikt
is. Zo kan men het Ruhrgebied verkennen op een leuke en luchtige manier in een romantische sfeer.
Romantic Movies
Aangezien deze reis volledig met de autocar zal worden uitgevoerd kan entertainment zeker niet
ontbreken. Hiervoor voorzien we voor de gehele reis verschillende romantische films. Met deze films
blijven wij natuurlijk volledig in thema. Deze films zullen op voorhand in de geïnstalleerde
schermpjes worden geprogrammeerd. De reizigers kunnen zelf kiezen wanneer ze een film bekijken.
Dit is een ideale manier om de lange ritten op de autocar voorbij te laten vliegen. Enkele films die
zeker niet zullen ontbreken in het aanbod zijn:
●
●
●

Titanic
The Notebook
Dirty Dancing

Figuur 9: Titanic

Figuur 10:
Notebook

Figuur 11: Dirty
Dancing
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Blind Date
Tijdens onze kajaktocht voorzien wij enkel bootjes per twee. De reizigers worden op Blind Date
gestuurd met de persoon die ze op dat moment beter willen leren kennen. De kajaktocht is bedoeld
als ontspannende activiteit. Tijdens deze rustgevende boottocht kunnen de jongeren elkaar leren
kennen terwijl ze gecoördineerd samenwerken.
Just Dance
Op donderdagvoormiddag voorzien wij nog een activiteit waaraan vrij kan worden meegedaan. In
het hotel waar wij zullen verblijven zijn meerdere conferentiezalen aanwezig. Indien er genoeg
interesse is voor deze activiteit, gaan wij hiervoor een van deze zalen reserveren. Onze activiteit is
gebaseerd op het populaire spelletje Just Dance. Aangezien een van onze teamleden in het bezit is
van het spel en de nodige apparatuur (Wii) die hiervoor vereist is, kunnen we dit gemakkelijk
organiseren. Het is de bedoeling dat men in koppels meedoet aan het spel. Het doel is om zoveel
mogelijk punten te behalen door zo goed mogelijk te dansen volgens de getoonde pasjes.
Karaoke Love Songs
Voor de terugreis hebben we nog iets speciaals gepland. Aangezien iedereen aan het einde van onze
fantastische reis elkaar al beter zal kennen, hebben wij nog een leuke afsluiter in petto met
gegarandeerd veel onvergetelijke momenten. En misschien ontdekken we zelfs verborgen
zangtalenten. Voor deze karaoke gebruiken we karaokeliedjes die gemakkelijk op het internet, via
YouTube, te vinden zijn. Voor het zingen maken we gebruik van de microfoon die op de autocar
aanwezig zal zijn.

Figuur 12: Karaoke
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Decoratie autocar
Om onze autocar af te stellen op ons thema gaan wij zelf nog enkele decoratieve items aanbrengen.

Headrest covers
Als decoratie voor onze hoofdsteunen gaan wij zelf headrest covers uit wegwerp materiaal maken
voor al onze deelnemers. Deze covers dienen niet enkel als decoratie, maar hebben ook een
hygiënische waarde. Daarbovenop geven ze onze autocar een professionele aanblik. Op de headrest
cover brengen wij telkens het logo en de slogan van ons bedrijf aan. De naam van de deelnemer kan
natuurlijk niet ontbreken. De headrest cover zal telkens met de passagier meeverhuizen naar een
andere zetel, afhangend van de match-uitslag. Op het einde van onze prachtige reis mogen de
deelnemers de covers meenemen als leuk aandenken aan onze reis.

Figuur 13: Headrest cover Ruhr Römantik

Valentijn decoratie
Ons thema draait volledig rond romantiek. Onze autocar moet dit natuurlijk uitstralen. Hiervoor
kwamen wij op het idee om zelf een romantische decoratie bestaand uit hartjes, bloemen en kleine
cupido’s te maken. Deze geven onze autocar een warme en romantische sfeer. De decoratie kunnen
wij zelf maken uit papier en stof artikelen.

Figuur 14: Valentijn decoratie
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Autocar
Autocarbedrijf
We zouden voor onze reis een autocar huren Figuur 15: Logo Coachpartners
bij Coachpartners. Dit is een autocarbedrijf
met vestigingen over heel Vlaanderen en twee vestigingen in het Brusselse. Ze zijn een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het vervoer van groepen. Ze stellen de kwaliteit, het comfort en de veiligheid
van hun klanten voorop. Coachpartners heeft een modern wagenpark en al vele jaren ervaring. We
hebben dus voor dit bedrijf gekozen omdat het goede referenties heeft. Maar de belangrijkste reden
waarom wij voor dit bedrijf hebben gekozen is de ligging. Het is gelegen in Brussel op zo’n twintig
minuten van de vertrekplaats van onze reis, de autocarparking Slachthuislaan-Poincarélaan.
Adres: Bellestraat 256, 1790 Affligem
Website: http://www.coachpartners.be/nl

Autocar
Voor onze reis willen we een autocar voor 33 personen gebruiken. Zo is er genoeg plaats voor 30
reizigers en de reisleider. Onze autocar zou van het merk Setra zijn, model S 511 HD. De autocar is
van alle comfort voorzien. Er is een airco aanwezig, digitale satelliettelevisie, een koelkast, een radioen cd-speler, dvd-speler met flatscreen-schermen en een toilet. De zetels zijn verstelbare relaxzetels.
De autocar is ook voorzien van een wifi-verbinding. In onze autocar zullen we touchscreenschermen
voorzien waarop films, liedjes en spelletjes beschikbaar zijn. Naar analogie met Herman en
Vandamme, gaan we ervan uit dat als onze reis doorgaat ook Coach partners een autocar zal hebben
die uitgerust is met het Azimut systeem.

Figuur 176: Zetelopstelling autocar

Autocar

Figuur 16: Vip midicar Viamundi
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Contactgegevens
De Tortelduifjes
Tel: + 32 2 263 01 33
Email: ruhr@romantik.com
Adres: Indriningsweg 1, 1800 Vilvoorde, België

Figuur 18: Locatie Tortelduifjes
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Doelgroepsanalyse
Concept en uitvoer
Voor deze doelgroep analyse werd een onderzoek gevoerd naar alle ingrediënten voor een geslaagde
beleving passend bij het toegekende klantenprofiel. Alle belangrijke bestanddelen die door ons al
werden voorgesorteerd hebben we in een zelfgecreëerde enquête onderzocht. Dit ging via het
onlinekanaal, namelijk sociale media. De enquête werd onderzocht bij de passende doelgroep
namelijk jongeren tussen de 18 en 26 jaar. Het Ruhrgebied stond vanzelfsprekend centraal bij dit
onderzoek.
In de enquête werden verschillende elementen onderzocht zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Voorkennis van het Ruhrgebied.
Voorkennis activiteiten Ruhrgebied.
Voorkeur accommodatie.
Voorkeur activiteiten.
Welke bezienswaardigheden in het Ruhrgebied spreken jongeren het meest aan.
Welk maaltijdregime wordt verkozen.
Budgettering autocarreis inclusief: vervoer, accommodatie, maaltijden en excursies.

We maakten onze enquête online zodat die toegankelijker was om in te vullen. We hebben de
enquête verspreid via Facebook en kregen hierop reactie van 43 mensen.
Vraag 1

Geslacht

32,60%

67,40%

man

vrouw

De eerste vraag informeert naar de persoon die de enquête invult. Uit deze vraag is gebleken dat de
meeste mensen die onze enquête hebben beantwoord vrouwen zijn. Hiermee moet rekening
gehouden worden als we kijken naar de antwoorden die gegeven worden verder in de enquête.

Doelgroepsanalyse
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Vraag 2

Leeftijd
26

0%

25

2%

24

7%

23

5%

22

7%

21

9,30%

20

25,60%

19

32,60%

18
0,00%

11,60%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

50% van de mensen die deze enquête hebben ingevuld zijn 19 of 20 jaar oud. De leeftijd van de
mensen die de enquête hebben ingevuld heeft ook invloed op wat vervolgens geantwoord wordt.
Vraag 3

Kent u het Ruhrgebied?
9,30%

39,50%

Ja

Nee

51,20%

Misschien al eens van gehoord

Iets meer dan 50% van de ondervraagden kent het Ruhrgebied. Zo’n 40% procent van de
ondervraagden kent het niet en een kleine tien procent denkt er al eens van gehoord te hebben. We
kunnen besluiten dat het gebied gekend is, maar slechts door de helft van de ondervraagden.
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Vraag 4

Bent u zelf al eens naar het Ruhrgebied
gereisd? Indien ja, wat hebt u er gedaan?
4
2
1

1

1

1/5 van de ondervraagden is al in het Ruhrgebied geweest. Het overgrote deel was hier met school.
Slechts 2 andere personen waren er voor de bezienswaardigheden. We kunnen besluiten dat 20%
van de ondervraagden al naar dit gebied is geweest en vooral dan in schoolverband.
Vraag 5

Kent u iemand die in het Ruhrgebied is
geweest?

37,20%
62,80%

Ja

Neen

Iets meer dan 60% van de ondervraagden kent iemand die al in het Ruhrgebied was.
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Vraag 6
Wat heeft deze persoon daar gedaan?
Excursies in industrie- en woongebieden
Shoppen
Wandelen
Dorpjes bezoeken
Klimmen
Wanneer ze iemand kenden moesten ze ook vraag zes invullen. Die luidde: wat heeft deze persoon
daar gedaan. De antwoorden die het meest voorkwamen waren: excursies in industrie- en
woongebieden, shoppen, wandelen, dorpjes bezoeken en klimmen.
Vraag 7

Welke accommodatie verkiest u?
2,30%
11,60%
0%

7%

23,30%

Hotel

jeugdherberg

appartement

55,80%

camping

B en B

Hostel

Het grootste deel van de ondervraagden, namelijk 55%, verkiest een hotel. ¼ gaat voor een
jeugdherberg. Andere opties die ook worden gekozen zijn camping, B & B en Hostel. We kunnen
besluiten dat het grootste gedeelte van de ondervraagden een hotel verkiest voor zijn reis.
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Vraag 8

Welke activiteiten spreken u persoonlijk aan?
Mix

2,30%

Meerdere hierboven: cultuur, natuur,
avontuur, uitgaan,…
Avondactiviteiten: vb. uitgaan,
concerten,…

2,30%
9,30%

Genieten (welness, tot rust komen …)

23,30%

Avontuur

25,60%

Natuur

16,30%

Cultuur

20,90%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Avontuur, genieten en cultuur werden het meest gekozen door de ondervraagden.
Vraag 9

Welke bezienswaardigheden spreken u
persoonlijk aan?
Landschaftspark

11,60%

Schloss Borbeck

18,60%

Movie Park
Vakwerkhuizen in Buchum

32,60%

0%

Freilicht museum

4,70%

Geopark
Zollverein

18,60%
0

Romeins amfitheater
Gasometer

14%
0

Bij deze 2 vragen polsten we welke activiteiten mensen het liefst zouden doen tijdens een reis in het
Ruhrgebied. Het Movie Park kwam hierbij als winnaar naar voren. Daarna volgden Schloss Borbeck
en het Geopark. De resultaten van deze vragen zullen verwerkt worden in het programma van de
reis.
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Vraag 10

Welk maaltijdregime had u graag gewild?

18,60%

20,90%

Kamer en ontbijt

60,50%

Hals pension

Vol pension

De meeste mensen verkiezen, wanneer ze op hotel zijn, het regime kamer met ontbijt.
Vraag 11

Welk budget zou u over hebben voor een autocarreis van
5 dagen, inbegrepen: vervoer, accomodatie, maaltijden
en excursies?
550 euro

7%

500 euro

4,70%

450 euro

11,60%

400 euro

14%

350 euro

23,30%

300 euro

27,90%

250 euro

4,70%

200 euro

7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

De laatste vraag informeert naar het budget die de ondervraagden willen spenderen voor een
autocarreis van 5 dagen naar het Ruhrgebied waarbij vervoer, accommodatie, maaltijden en
excursies zijn inbegrepen. 50% van de ondervraagden wil hiervoor tussen de 300 en 350 euro
betalen.
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Resultaat
In totaal werd de enquête door 43 personen ingevuld. Aan de hand van deze resultaten konden wij
enkele conclusies trekken en een passend programma voor het Ruhrgebied samenstellen.
1.
2.
3.
4.
5.

Velen willen het Movie Park bezoeken.
De meesten willen graag in een hotel verblijven.
De ondervraagden hebben het liefst kamer met ontbijt.
50% van de ondervraagden wil tussen de 300 en 350 euro betalen.
De ondervraagden doen graag ook iets avontuurlijks op hun reis.
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Programma Ruhrgebied
Onderaan het programma vindt u terug wat de exacte afstand en rijtijden zijn. Daarbij ziet u ook
hoeveel de amplitude en de rij en rusttijden bedragen.

Dag 1: maandag 25 juni 2018
05.15 uur
05.30 uur
07.20 uur
08.05 uur
08.10 uur
09.00 uur
09.20 uur
10.40 uur
11.00 uur
11.05 uur
11.25 uur
12.55 uur
13.00 uur
13.40 uur
13.50 uur
14.00 uur
17.30 uur
17.40 uur
17.50 uur
18.00 – 19.00 uur
19.05 uur
19.10 – 21.40 uur

Afspraak parking Slachthuislaan-Poincarélaan te
Brussel
Vertrek aan de parking
Aankomst wegrestaurant (plaspauze + ontbijt)
Afspraak aan de autocar
Vertrek met de autocar
Aankomst parking aan Tiger & Turtle
(Ehinger Strasse)
Aankomst aan Tiger &Turtle en begin tour
Einde bezoek Tiger & Turtle
Afspraak aan de parking
Vertrek met de autocar
Aankomst restaurant Ziegenpeter am Rheinpark
Afspraak autocar
Vertrek met de autocar
Aankomst parking Gasometer
Aankomst Tree2Tree (parcours door de bomen)
Start parcours
Einde parcours + bezoek aan Gasometer
Vertrek met de autocar naar hotel
Aankomst hotel (Tryp Centro Oberhausen) +
check-in
Mogelijkheid tot opfrissen
Afspraak lobby hotel
Proefavond

We vertrekken ’s morgens om 05.30 uur stipt op de parking Slachthuislaan-Poincarélaan te Brussel
en verwachten dat iedereen vijftien minuten op voorhand aanwezig is. Zo kan de reisleider
controleren of de groep volledig is. Intussen kan de chauffeur de bagage al inladen.
Omstreeks 07.20 uur houden we een stop en een pauze van 45 minuten aan een wegrestaurant in
Sevenum, waarbij er een mogelijkheid bestaat om te ontbijten. Hierna vertrekken we terug en rijden
we verder naar onze eerste stop, de Tiger & Turtle in Duisberg, waar we om 09.20 uur zullen
aankomen. De Tiger & Turtle is een speciaal bouwwerk in de regio dat de aandacht trekt en daarom
is een bezoek hieraan niet te missen. Vanop het bouwwerk heb je een mooi zicht op de wijde
omgeving. Ons bezoek zal ongeveer een uur in beslag nemen.

Figuur 19: Tiger & Turtle
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Om 11.05 uur vertrekt de autocar terug en rijden we naar restaurant Ziegenpeter in Duisberg. Daar
nemen we een middagpauze van anderhalf uur. Na onze middagpauze vertrekken we naar de
Gasometer in Oberhausen. Hier komen we na een klein uurtje rijden aan. Naast de Gasometer ligt
een parcours door de bomen. Dit is een ideale activiteit na de lange rit in de autocar en deze
activiteit gaat van start om 14.00 uur. Na de activiteit heeft iedereen nog de mogelijkheid om de
Gasometer te bezichtigen.

Figuur 20: Gasometer

Om 17.40 uur vertrekken we met de autocar naar het hotel in Oberhausen. Vanaf 18 uur heeft
iedereen een uur de tijd op zich op te frissen en klaar te maken voor de proefavond die zal
plaatsvinden in een van de conferentiezalen van het hotel. Deze proefavond zal ongeveer 02.30 uur
in beslag nemen. Hier kan iedereen kennismaken met de lokale gerechten en dranken van de regio
en het land Duitsland. Wanneer dit is afgelopen heeft iedereen de rest van de avond vrij.
Deze proefavond is optioneel, dus als u eraan deelneemt komt er een klein extra bedrag bij.
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Dag 2: dinsdag 26 juni 2018
06.30 – 8.45 uur
08.55 uur
09.00 uur
09.30 uur
09.45 uur
11.45 uur
11.45 – 13.15 uur
13.20 uur
13.25 uur
14.10 uur
14.15 uur
14.30 uur
17.30 uur
17.35 uur

Ontbijt
Afspraak autocar
Vertrek naar Essen (Schloss Borbeck)
Aankomst parking Schloss Borbeck
Aankomst Schloss Borbeck
Einde bezoek Schloss Borbeck
Vrij middagmaal
Afspraak aan de autocar
Vertrek naar Baldeneysee
Aankomst parking Baldeneysee
Aankomst Baldeneysee
Start wateractiviteit
Einde wateractitviteit
Aankomst restaurant Südtiroler Stube

19.00 uur
19.05 uur
19.10 uur
19.40 uur
19.45 uur
21.45 uur
21.50 uur
21.55 uur
22.25 uur

Einde avondmaal
Afspraak op de parking van de Baldeneysee
Vertrek naar Zollverein
Aankomst Parking Zollverein
Aankomst Zollverein
Einde bezoek Zollverein
Afspraak aan de autocar
Vertrek naar het hotel
Aankomst hotel

In het hotel is het mogelijk om vanaf 06.30 uur te ontbijten. Om 08.55 uur spreken we af aan de
autocar, om een vijftal minuten later te vertrekken richting Essen voor een bezoek aan de tuinen van
Schloss Borbeck. We kozen dit mooie kasteel, gelegen op een prachtig domein, omdat het als een
van de beste bezienswaardigheden uit onze enquête is gekomen.

Figuur 21: Schloss Borbeck met tuin

Dit bezoek duurt ongeveer twee uur en daarna krijgt iedereen vrije tijd tot 13.20 uur. In deze periode
kan iedereen vrij gaan lunchen, ofwel in het kasteelrestaurant ofwel in een van de vele restaurants in
de nabijheid. We zullen iedereen voorzien van een kaart waarop de restaurants van de omgeving
staan op aangeduid. Om 13.25 uur vertrekken we richting Baldeneysee waar een watersportactiviteit
gepland staat. Dit is de uitgelezen plek omwille van zijn groot en mooi domein. Deze activiteit duurt
drie uur, twee daarvan gaan naar het kajakken. Om het kajakken meer toe te spitsen op ons thema
gaan wij dubbele kajaks voorzien. In deze kajaks zullen er twee personen zitten die tijdens de
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heenreis aan elkaar gematched zijn. Zo kunnen zij elkaar beter leren kennen en zien hoe goed ze
samen kunnen werken.
Na de eerste twee uren kan iedereen zich verfrissen en aankleden en daarna nog wat genieten op
het terras of op het strand.

Figuur 22: Strand Baldeneysee

Omstreeks 17.30 uur vertrekken we allemaal te voet naar het nabijgelegen restaurant voor een
lekker avondmaal. Na ons avondmaal rijden we voor onze avondactiviteit naar Essen. Hier staat een
bezoek gepland aan het Zollverein. Het Zollverein is een niet te missen bezienswaardigheid die
vermeld staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Daarnaast heeft het ook een groot belang voor de
industrie van de regio.

Figuur 23: Zeche Zollverein

Dit bezoek duurt 2 uur en hierna keren we terug naar het hotel waar iedereen de rest van de avond
vrij heeft.
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Dag 3: woensdag 27 juni 2018
06.30 – 08.30 uur
08.40 uur
08.45 uur
10.00 uur
10.05 uur
11.25 uur
11. 30 uur
11.45 uur
11.55 uur
13.25 uur
13.35 uur
13.40 uur
14.40 uur
16.40 uur
17. 10 uur
17.15 – 20.30 uur
20.35 uur
20.40 uur
21.20 uur

Ontbijt
Afspraak autocar
Vertrek richting Hagen
Aankomst Freilichtmuseum
Start bezoek
Einde bezoek
Afspraak uitgang Freilichtmuseum
Vertrek naar restaurant Rosengarden
Aankomst restaurant Rosengarden
Einde middagmaal
Afspraak aan de autocar
Vertrek naar het Geopark
Aankomst Geopark
Einde bezoek Geopark + vertrek naar Bochum
Aankomst parking Bochum
Stadswandeling met vrij avondmaal
Afspraak parking Bochum
Vertrek naar het hotel
Aankomst hotel met vrije avond

Op dag drie vertrekken we om 08.45 uur richting Hagen waar een bezoek met gids staat gepland aan
het Freilichtmuseum. Het Freilichtmuseum is een museum dat de typische Duitse bouwstijl aantoont
die vervolgens mooi uitgelegd zal worden door een interactieve gids. Het bezoek zelf duurt ongeveer
anderhalf uur.

Figuur 24: Freilichtmuseum

Na het bezoek aan het Freilichtmuseum gaan we eten bij restaurant Rosengarden, wat een beetje
verder ligt. Na onze lunch keren we een stukje terug richting Witten, waar we een wandeling maken
in het Geopark. Het Geopark is een groene regio die gelegen is in het Ruhrgebied. Uit onze enquête is
gebleken dat iedereen het de moeite vindt om er te gaan wandelen en in folders en gidsen wordt dit
bezoek sterk aangeprezen. De wandeling zal ongeveer twee uur duren.
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Figuur 25: Geopark

Om 16.40 uur vertrekken we richting Bochum, dat weer wat dichter gelegen is bij Oberhausen, voor
een avondstadswandeling met avondmaal. We hebben voor Bochum gekozen omdat het een
prachtige stad is met vakwerkhuizen die ’s avonds mooi oplichten. Daarnaast is het ook een mooi
voorbeeld van een typische en gezellige stad in Duitsland. Het is de bedoeling dat we samen met
onze reisleider een stadwandeling maken doorheen het centrum van Bochum. Daarbij is het ook de
bedoeling om te eten in typisch Duits restaurant. Dit gebeurt wel op vrijwillige basis en de reisleider
zal iedereen enkele restaurants meegeven. De wandeling zal op voorhand uitgestippeld zijn, maar
kan indien gewenst nog ter plaatse aangevuld worden.

Figuur 26: Bochum

Om 20.40 uur vertrekken we dan terug naar ons hotel, waar we rond 21.20 uur zullen aankomen. De
rest van de avond krijgt iedereen vrij.
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Dag 4: donderdag 28 juni 2018
06.30 – 09.30 uur
09.30 – 11.30 uur
11.30 – 12.40 uur
12.45 uur
12.50 uur
13.20 uur
13.25 uur
13.35 uur
17.35 uur
17.45 uur
17.50 uur
17.55 uur
18.25 uur
19.30 – 21.00 uur
21.00 - …

Ontbijt
Vrije ochtend of Just Dance activiteit
Vrije middagpauze
Afspraak aan de autocar
Vertrek naar Zollverein
Aankomst parking Zollverein
Aankomst Zollverein
Vertrek fietstocht
Einde fietstocht
Vertrek naar parking Zollverein
Aankomst parking Zollverein
Vertrek naar hotel
Aankomst hotel
Vrij avondmaal
Gala-avond

Op de vierde dag kan men rustig ontbijten en daarna genieten van ofwel een activiteit op vrijwillige
basis of van een vrije voormiddag. De activiteit zal enkel doorgaan wanneer hiervoor genoeg
interesse is. Deze activiteit is gebaseerd op het spelletje ‘Just Dance’. Dit past perfect in ons thema,
omdat het een activiteit is voor twee personen. Hier gaat elk duo om zijn beurt een dansje placeren.
Zo leert iedereen elkaar op een andere, leuke en misschien zelfs grappige manier kennen. Het doel is
om zoveel mogelijk punten te behalen door zo goed mogelijk te dansen volgens de getoonde pasjes.
Voordat we richting Essen vertrekken moet iedereen reeds gegeten hebben. We zullen hiervoor zo’n
anderhalf uur voorzien. Om 12.45 uur stipt spreken we af aan de autocar voor het vertrek naar de
groene omgeving van de Rijn. Langs de Rijn maken we een fietstocht van 43 km waarbij we langs
enkele industriële pareltjes zullen fietsen. Hierbij vertrekken en komen we aan bij het Zollverein,
waar we onze gewone fietsen mogen halen en weer afleveren. Deze fietstocht zal ongeveer een
viertal uur in beslag nemen. Vooraf kan er gekozen worden tussen tandems en gewone fietsen.
Indien men voor de tandems kiest leren de koppels met elkaar samenwerken om zo een veilige en
mooie rondrit te maken.

Figuur 27: Fietsen in het Ruhrgebied

Na deze mooie, maar toch vermoeiende fietstocht wordt iedereen terug naar het hotel gebracht
waar we omstreeks 18.25 uur zullen aankomen. Omstreeks 19.30 uur spreken we gezamenlijk af in
het restaurant van het hotel. Daar nemen we eerst een lekker avondmaal en trekken daarna naar
een van de conferentiezalen voor het verdere verloop van de avond. Hier organiseren we voor de
rest van de avond en nacht een gala-avond met lekkere drankjes en goede muziek.
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Dag 5: vrijdag 29 juni 2018
06.30 – 09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.05 uur
17.45 uur
17.50 uur
18.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.35 uur
21.45 uur

Ontbijt
Afspraak, met bagage, aan de autocar
Vertrek naar Moviepark
Aankomst Moviepark
Bezoek aan Moviepark
Einde bezoek aan Moviepark
Afspraak aan de autocar
Vertrek naar België
Stop aan wegrestaurant
Afspraak aan autocar
Vertrek terug richting België
Aankomst parking Brussel

Op onze vijfde en laatste dag van de reis kan iedereen wat langer slapen. Na het ontbijt spreken we
om 09.15 uur af aan de autocar om eerst de bagage in te laden. Een kwartier later vertrekken we dan
naar het Moviepark in Bottrop. Om onze reis op een fantastische manier af te sluiten gaan we naar
een van de topactiviteiten van het Ruhrgebied, toch zeker naar de mening van de groep waarmee wij
reizen: het Moviepark, de topattractie van de regio.

Figuur 28: Moviepark

De rit hiernaartoe neemt ongeveer een halfuur in beslag. Om 10.05 uur kan iedereen het Moviepark
binnen en kan men op eigen houtje de attracties en de verschillende shows ontdekken.
We spreken om 18.10 uur opnieuw af aan de autocar en om 18.15 uur stipt vertrekken we richting
België. Rond 19.00 uur maken we, in een wegrestaurant in Sevenum, een tussenstop van 15
minuten. Ideaal voor een plaspauze. Om 19.20 uur rijden we verder richting België om daar ongeveer
rond 21.45 uur aan te komen.
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Beschrijving bezoeken en excursies
Dag 1
Op dag 1 bezoeken we eerst het Tiger & Turtle in Duisburg.
De ‘Tiger & Turtle Magic Mountain’ is een kunstwerk in de vorm van een achtbaan, zonder karretjes,
maar met treden zodat je er overheen kunt lopen. Prachtig om te zien en leuk om te doen! Het
achtbaan-ontwerp van Mutter Genth verwijst naar de grootschalige herstructureringen die
gebeurden in de omgeving van Duisburg, waar industriële activiteit gepaard gaat met demografische
en economische krimp.
Vanop het bouwwerk heb je een mooi zicht op de wijde omgeving. Ons bezoek zal ongeveer een uur
in beslag nemen.

Figuur 29: Tiger & Turtle

Nadien eten we in het Restaurant Ziegenpeter am Rheinpark. Dit restaurant ligt langs de Rijn aan een
stadsrand in Duisburg. De uitstraling is Scandinavisch met (h)eerlijke regionale gerechten zoals
Flammkuchen. De bediening is er excellent.

Figuur 30: Ziegenpeter am Rheinpark

Na de middagpauze maken we een parcours door de bomen in de Tree2tree in Oberhausen. Er zijn
16 parcours met verschillende moeilijkheidsgraden waaronder je kunt kiezen. Voor kinderen is de
toegang tot de moeilijke trails beperkt, afhankelijk van hun leeftijd en grootte. De basiskleuren zijn
gebaseerd op de kleuren uit het skigebied (blauw/rood/zwart).
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Figuur 31: Tree2Tree bij de Gasometer

Figuur 32: Tree2Tree bij de Gasometer
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Hieronder vind je een overzicht van de ligging van de verschillende parcours:

Figuur 33: Verschillende parcours Tree2Tree

Naast dit touwenparcourpark bevindt zich het Gasometer. Dit is een voormalige grote gashouder,
opgenomen in de Europese Route voor industrieel Erfgoed. Sinds 1993 is dit een expositiecentrum
geworden. De Gasometer biedt vandaag de dag een uniek kader voor culturele belevenissen van
veelzijdige kunst. Het is een industrieel monument dat het symbool is geworden van de hele regio.
De Gasometer staat voor de structuurveranderingen van het Ruhrgebied.
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Figuur 34: Gasometer

Dag 2
Op dag 2 starten we met een bezoek aan Schloss Borbeck in Essen. Dit kasteel bestaat uit een hoofd
– en bijgebouw met een groot park in Engelse landschapsstijl. Het slot was de residentie van de
abdissen van het sticht Essen. Dit bezoek duurt ongeveer twee uur.

Figuur 35: Schloss Borbeck

Na de lunch gaan we kajakken op de Baldeneysee! Dit is het grootste stuwmeer van de rivier de Ruhr.
Na twee uren vol inspanning en plezier kan iedereen zich eerst verfrissen om daarna nog wat te
genieten op het terras of op het strand.
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Figuur 36: Baldeneysee

Na het avondmaal blijven we in de stad Essen om een bezoek te brengen aan het Zollverein. Het
Zollverein is een niet te missen bezienswaardigheid die vermeld staat op de UNESCOWerelderfgoedlijst en die jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers aantrekt. In de actieve
industriële periode was het Zeche Zollverein de grootste steenkolenmijn ter wereld en de
cokesfabriek was qua grootte uniek voor Europa. Naast zijn buitengewone grootte is ook de
architectuur van het Zollverein-complex zeer bijzonder - niet voor niets wordt het Zollverein ook wel
de mooiste mijn ter wereld genoemd. De beroemde dubbele schachttoren is tegenwoordig het
bekendste herkenningsteken van het Ruhrgebied en is een symbool voor de industriële cultuur van
een hele regio.
Beleef geschiedenis, design, tentoonstellingen, culturele evenementen, gastronomie en nog veel
meer in een fascinerende omgeving. Daarnaast is het ook van groot belang voor de industrie van de
regio.

Figuur 37: Zeche Zollverein
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Dag 3
Op dag 3 bezoeken we in de voormiddag het Freilichtmuseum. Het Freilichtmuseum geeft inzicht in
ambacht en technologie van de late 18de en 19de eeuw. In de prachtige vakwerkhuizen zijn
tentoonstellingen en talrijke workshops te zien waar ambachtslieden dagelijks werken en oude
ambachtelijke technieken laten zien zoals nagels smeden en sigaren rollen. Dit bezoek duurt
ongeveer anderhalf uur.

Figuur 38: Freilichtmuseum

Figuur 39: Freilichtmuseum

Na de lunch gaan we richting Geopark, een groene regio gelegen in het Ruhrgebied. Een geopark is
een door de UNESCO gedefinieerd gebied met een of meer sites van wetenschappelijk belang. En dit
niet alleen vanuit geologisch standpunt maar ook door zijn archeologische, ecologische en culturele
waarde in het door UNESCO opgestarte programma ‘International Network of Geoparks’. Er zijn drie
verschillende wandelroutes waarlangs verschillende geologische bezienswaardigheden liggen. Onze
wandeling zal ongeveer twee uur duren. Sinds kort is er ook een fietsroute van 230 km, de Georoute
Lippe. Er zijn twee varianten van 40 km en 25 km.

Beschrijving bezoeken en excursies
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Na deze wandeling vertrekken we naar Bochum, waar we een mooie avondwandeling maken.
Bochum is een typische Duitse stad met vakwerkhuizen die ‘s avonds mooi oplichten. In de stad gaan
we ook dineren in een typisch Duits restaurant.

Dag 4
Op de vierde dag kan men kiezen tussen een vrije ochtend of een Just Dance activiteit. Dit
muziekspel kan je op de Wii spelen en hierbij moet je zo goed mogelijk de bewegingen van de
choreografen nabootsen op de recentste liedjes! De spelers verdienen punten afhankelijk welke
bewegingen ze nabootsen en hoe goed ze die uitvoeren.
In de namiddag maken we een stevige fietstocht van 43 km waarbij we langs industriële plekjes
fietsen. We vertrekken en komen aan bij het Zollverein, waar we onze fietsen mogen afhalen en
weer afleveren. Deze fietstocht zal ongeveer vier uur duren. We maken gebruik van tandems zodat
de koppels moeten samenwerken om op een veilige manier aan te komen.

Figuur 40: Fietsen in het Ruhrgebied

Dag 5
Op onze laatste dag sluiten we af met een ontspannen activiteit voor heel de familie in het
attractiepark ‘Movie Park’ nabij Bottrop! Officieel heet dit park de ‘Warner Brothers Movie World’. In
het park draait alles om de filmwereld. Veel attracties en themagebieden zijn hier ook naar
ontworpen. Ook zijn er verschillende shows in het park te bekijken. Voor de kinderen heeft het park
een apart themagebied waar de figuren van Nickelodeon rondlopen, waaronder SpongeBob, Dora…
Adrenalinezoekers vinden ongetwijfeld hun plezier in de High Fall, MP Express en Bandit.
Waterliefhebbers kunnen kiezen tussen een wildwaterrivier, een splash battle, een spillwater en een
natte boomstamattractie!

Beschrijving bezoeken en excursies

34

BAAV: Ruhrgebied

Figuur 41: Moviepark

Figuur 42: Moviepark
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Reisplan
Onderaan het reisplan kan u de kaarten terugvinden.
Dag 1 (300,2 km – 04.12 uur)
Vanuit het station is het 11 minuten wandelen naar de parking waar de autocar geparkeerd staat.
Route
Standplaats autocar - Brussel-Zuid (SlachthuislaanPoincarélaan):
Brussel-Zuid (Slachthuislaan-Poincarélaan) –
Wegrestaurant:

Afstand
26,3 km

Tijd
22 min

182 km

01.50 uur

Wegrestaurant – Tiger en Turtle (Duisburg) :
Tiger en Turtle – Ziegenpeter am Rheinpark:
Ziegenpeter am Rheinpark – Gasometer
(Oberhausen):

66,3 km
5,3 km
19 km

50 min
20 min
40 min

Gasometer – Tryp Centro Oberhausen (het hotel):
Amplitude:

1,3 km
12.57 uur

10 min

Zie route dag 1
Dag 2 (50,5 km – 02.15 uur)
Route
Tryp Centro Oberhausen – Schloss Borbeck (Essen):
Schloss Borbeck (Essen) – Baldeneysee:
Südtiroler Stube – Zollverein (Essen):
Zollverein (Essen) – Tryp Centro Oberhausen:
Amplitude:

Afstand
6 km
13,6 km
12,1 km
18,8 km
13.30 uur

Tijd
30 min
45 min
30 min
30 min

Zie route dag 2
Dag 3 (185,00 km – 03.35 uur)
Route
Tryp Centro Oberhausen – Freilichtmuseum (Hagen):
Freilichtmuseum (Hagen) - Geopark:
Geopark – Bochum centrum:
Bochum – Tryp Centro Oberhausen:
Amplitude:

Afstand
74,7 km
59,4 km
17,5 km
33,4 km
12.35 uur

Tijd
01.15 uur
01.00 uur
30 min
40 min

Zie route dag 3

Reisplan

36

BAAV: Ruhrgebied

Dag 4 (35,7 km – 01.00 uur)
Route
Tryp Centro Oberhausen – Zollverein:
Zollverein – Tryp Centro Oberhausen
Amplitude:

Afstand
16,9 km
18,8 km
5.40 uur

Tijd
30 min
30 min

Zie route dag 4
Dag 5 (311,90 km – 04.20 uur)
Route
Tryp Centro Oberhausen – Moviepark:
Moviepark – Wegrestaurant:
Wegrestaurant - Brussel-Zuid (Slachthuislaan-Poincarélaan):
Brussel-Zuid (Slachthuislaan-Poincarélaan) - Standplaats
autocar:
Amplitude:

Afstand
23,7 km
92 km
171 km
25,2 km

Tijd
30 min
01.15 uur
02.15 uur
20 min

12.30 uur

Zie route dag 5
Totaal: 883,30 km – 15.22 uur

Reisplan
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Kaarten reisplan
Dag 1
Standplaats autocar
Parking Brussel-Zuid
Wegrestaurant AC/Tulip, Sevenum
Parking autocar Tiger en Turtle
Restaurant Ziegenpeter am Rheinpark
Parking Gasometer
Tryp Centro Oberhausen

Bellestraat 256, 1790 Affligem
Slachcthuislaan-Poincarélaan, 1000 Brussel
Kleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum, Nederland
Ehinger Strasse, 47249 Duisburg, Duitsland
Liebigstraße 70, 47053 Duisburg, Duitsland
Arenastraße 11, 46047 Oberhausen
Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland

Figuur 43: Brussel - Duisberg - Oberhausen

Kaarten reisplan
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Dag 2
Tryp Centro Oberhausen
Parking Schloss Borbeck
Parking Baldeneysee
Restaurant Südtiroler Stube
Parking Zollverein
Tryp Centro Oberhausen

Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland
Essen-Borbeck: Fürstäbtissinstrasse 1 A, 45355
Essen, Duitsland
Freiherr-vom-Stein-Straße 280, 45133 Essen,
Duitsland
Freiherr-vom-Stein-Straße 280A, 45133 Essen,
Duitsland (Te voet)
Parking C - Zeche Zollverein, Kokereiallee,
45141 Essen, Duitsland
Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland

Figuur 44: Oberhausen - Essen - Oberhausen
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Dag 3
Tryp Centro Oberhausen
Freilichtmuseum (Hagen)
Restaurant Rosengarden
Geopark
Parking Bochum
Tryp Centro Oberhausen

Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland
Mäckingerbach, 58091 Hagen, Duitsland
Selbecker Str. 213, 58091 Hagen, Duitsland
Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen, Duitsland
Stadionring 26, 44791 Bochum
Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland

Figuur 45: Oberhausen - Hagen - Essen - Bochum - Oberhausen
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Dag 4
Tryp Centro Oberhausen
Parking Zollverein
Tryp Centro Oberhausen

Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland
Parking C - Zeche Zollverein, Kokereiallee,
45141 Essen, Duitsland
Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland

Figuur 46: Oberhausen - Essen - Oberhausen

Dag 5
Tryp Centro Oberhausen
Moviepark
Wegrestaurant AC/Tulip, Sevenum
Parking Brussel-Zuid
Standplaats autocar

Centroallee 280, 46047 Oberhausen, Duitsland
Warner-Allee 1, 46244 Bottrop, Duitsland
Kleefsedijk 29, 5975 NV Sevenum, Nederland
Slachcthuislaan-Poincarélaan, 1000 Brussel
Bellestraat 256, 1790 Affligem

Figuur 47: Oberhausen - Bottrop - Brussel

41

BAAV: Ruhrgebied

Taken reisleider & chauffeur
Reisleider: kort overzicht taken
1. Ontvangt de gasten op de afgesproken plaats aan de autocar en controleert de aanwezigheid
van alle meereizende passagiers.
2. Geeft bij het begin van de dag telkens uitleg wat er op de planning staat.
3. Geeft op het einde van elke dag al wat uitleg over wat de volgende dag gepland staat en ook
de richtlijn voor die dag (vb. hoe laat ze zullen vertrekken, wanneer het ontbijt is, wat ze
nodig hebben voor de volgende dag).
4. Vermeldt bij elke stopplaats om hoe laat men terug op de autocar aanwezig moet zijn.
5. Regelt de groepscheck-in en check-out in het hotel.
6. Regelt en begeleidt de activiteiten (zorgt dat iedereen een ticket/ fiets/ kajak… krijgt).
7. Fungeert als aanspreekpunt voor vragen of problemen van de reizigers.
8. Lost problemen op in geval deze zich voordoen (bv. ziekte van een meereizende).
9. De reisleider geeft, waar toegestaan, uitleg bij de bezienswaardigheden. Bijvoorbeeld bij
Schloss Borbeck, Geopark, Freilichtmuseum, Bochum stadswandeling, ….
10. Plant, organiseert en begeleidt de groep in goede banen bij iedere activiteit.
11. Houdt de administratieve zaken bij en handelt die af.
12. Is telkens 5 minuten voor de groep op de autocar aanwezig.
13. Is 24/7 bereikbaar en/of beschikbaar voor alle reizigers.
14. Houdt, indien nodig, de groep in toom.
15. Er wordt van de reisleider verwacht dat hij/ zij kan communiceren in de lokale taal, in dit
geval Duits en Engels. Tegenover de reizigers wordt in het Nederlands gecommuniceerd.
16. Biedt hulp en ondersteuning in geval van calamiteiten (bv. verlenen van EHBO, hulpdiensten
contacteren, op hoogte brengen van familieleden, naar de dokter gaan met zieke reizigers).
17. De reisleider neemt de dag op voorhand contact op met de restaurants (bijvoorbeeld in
verband met allergieën, vegetariërs…) en de activiteiten om te kijken of alles in orde is voor
de groep.
18. Gaat inkopen doen voor de proefavond.
19. Meldt dat het middag- en avondmaal in het Moviepark zelf te betalen is.
20. Haalt op het einde van de reis de fooi voor de chauffeur op.

Chauffeur kort overzicht taken
1. Vervoert de reizigers naar het Ruhrgebied en naar hun activiteiten ter plaatse.
2. Helpt de reisleider met administratieve taken.
3. Zorgt ervoor dat de autocar elke ochtend en avond wordt onderhouden (legen vuilzakjes,
gangpad kuisen…).
4. Gaat mee op excursies waar een hapje en drankje aanwezig zijn.
5. Zorgt voor het in- en uitladen van de bagage.
6. Is telkens 5 minuten voor de groep aanwezig bij de autocar.
7. Voorziet een minibar (frisdrank, water, kleine hapjes…) op de autocar, indien nodig vult hij
deze ook aan.
8. Zorgt dat hij telkens goed is uitgerust, dit om ongelukken te vermijden.
9. Zorgt dat de rij- en rusttijden in acht worden genomen.

Taken reisleider & chauffeur
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Hotelbeschrijving
Voor de accommodatie van onze reis kozen wij voor het TRYP Centro in Oberhausen.
Het TRYP Centro Oberhausen ligt in het “Neue Mitte" -gebied van Oberhausen, 5 minuten van het
centraal station en tegenover het lokale tram- en busstation. Vlak naast het hotel is er het Centro,
het grootste winkel- en recreatiecentrum van Europa met concerten, musicals of sportevenementen.
Er is dus altijd entertainment van het hoogste niveau rond de TRYP Centro Oberhausen.
Het hotel biedt moderne en comfortabele kamers aan met hierbij een heerlijk ontbijtbuffet. Er zijn
vijf verschillende kamertypes, die elk voorzien zijn van de nodige faciliteiten.
Er is ook een restaurant met internationale en Italiaanse specialiteiten en een bar. Wlan is kosteloos
(500 MB) over het hele hotel en 6 moderne vergaderzalen hebben een capaciteit voor maximaal 180
personen. Er is ook een terras met mooi uitzicht en het hotel beschikt tevens over een parkeerplaats
voor z’n gasten.
Wij kozen dit hotel omwille van z’n heel centrale ligging in een stad waar men veel activiteiten kan
doen, zowel overdag als ’s avonds. De kamers beschikken over alle benodigde faciliteiten en het
hotel heeft tevens ook een restaurant, waar je heerlijk kan dineren wanneer je eens een avond in
het hotel wil blijven.

Figuur 48: Voorkant van het hotel

Hotelbeschrijving
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Figuur 49: Buitenterras van het hotel

Figuur 50: De standaard tweepersoonskamer

Figuur 51: Het restaurant

Hotelbeschrijving
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Prijsberekening
De bijlages bevinden zich onder de prijsberekening.

Prijsberekening
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Prijsberekening
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Prijsberekening
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Prijsberekening
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€630,00

Prijsberekening
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Bijlage 1: Logement Tryp Centro Oberhausen

Prijsberekening
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Prijsberekening
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Bijlage 2: Restaurant Ziegenpeter

Prijsberekening
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Prijsberekening
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Bijlage 3: Restaurant Südtiroler Stube

Prijsberekening
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Prijsberekening
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Prijsberekening
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Bijlage 4: Restaurant Rosengarden

Prijsberekening
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Prijsberekening
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Bijlage 5: Tiger en Turtle

Prijsberekening
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Bijlage 6: Tree2Tree

Prijsberekening
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Bijlage 7: Kajakken

Prijsberekening
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Bijlage 8: Zollverein

Prijsberekening
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Prijsberekening
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Bijlage 9: Freilichtmuseum

Prijsberekening
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Bijlage 10: Fietsen (Zollverein)

Prijsberekening
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Bijlage 11: Moviepark

Prijsberekening
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Bijlage 12: Wedstrijdreglement BAAV
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Marketingplan
Doelgroep & doelstellingen
Doelgroep
Onze doelgroep bestaat uit jongeren van 18 tot 26 jaar. Deze jongeren wonen allemaal in
Vlaanderen. Om onze doelgroep verder te specifiëren richten wij ons, door ons thema, alleen op
singles die op zoek zijn naar een perfecte match. Wij zijn dus op zoek naar zowel jongens als meisjes
met gevarieerde interesses. Aangezien wij ons in dezelfde leeftijdscategorie bevinden als ons
doelpubliek, konden wij voor zowel het creëren van de reis als de marketing terugvallen op eigen
kennis en interesses. Wij hebben ervoor gekozen om een mooie variatie in activiteiten te voorzien.
Op deze manier kunnen wij de aandacht van een ruime groep jongeren trekken.
Om onze doelgroep te bereiken maken wij gebruik van de samenwerking met hogescholen en
universiteiten. Een groot gedeelte van de jongeren in deze leeftijdscategorie werkt hier immers een
opleiding af. Sociale media zal voor ons zonder twijfel een belangrijke rol spelen om ons product bij
de doelgroep te krijgen.

Doelstellingen
Bij het bepalen van onze doelstellingen hebben we rekening gehouden met de SMART-methode. Dat
betekent dat onze doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.
Doelstelling 1:
Onze eerste en voornaamste doelstelling is onze autocar vol te krijgen. Het is de bedoeling om
tijdens onze eerste reis een totaal van tussen de 22 à 30 deelnemers samen te brengen. Dit is een
vereiste omdat we zo onze kosten kunnen dekken en voor een deel winst kunnen maken. Het is ook
het ideale aantal om ons concept succesvol te doen verlopen. Door ons uniek concept is het ook een
vereiste dat we een goede verdeling tussen jongens en meisjes hebben.
Doelstelling 2:
Het is voor ons niet alleen belangrijk om ons product op de markt te promoten, maar ook ons bedrijf
een plaats op de markt te geven. Voor eventuele nieuwe producten is het in de toekomst belangrijk
dat men ons al kent. Dit maakt marketing in de toekomst ook gemakkelijker en het zal minder kosten
met zich meebrengen. Als klanten de naam van ons bedrijf al positief associëren door ons eerste
product, zal men misschien in de toekomst sneller boeken.
Doelstelling 3:
Wij hopen dat ons doelpubliek dankzij ons product het reizen met een autocar anders zal bekijken.
Ons doel is namelijk het autocarreizen in een nieuw, modern en leuk jasje te steken. Wij hebben
ervoor gekozen om geen alledaags thema te nemen en te werken met nieuwe technologieën. Toch
behouden wij nog originele elementen die nodig zijn om een autocarreis zonder problemen te doen
verlopen. Vooral op vlak van activiteiten wijken wij af van de ouderwetse concepten.

Marketingplan
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SWOT-analyse
Sterktes
1. Ons product is uniek. Je vindt nergens in de toeristische sector een combinatie terug van
onze bestemming, thema en activiteiten.
2. Het thema van onze reis is zeer actueel. We verwijzen hier naar het onderzoek dat we deden
voor het creëren van onze reis. Tv-programma’s, radio en sociale media zijn vandaag zeer
ingesteld op het zoeken van de perfecte match en nieuwe uitdagende activiteiten.
3. Doordat wij als organisatoren allemaal jongeren zijn uit dezelfde leeftijdscategorie kunnen
we ons goed inleven in de gedachtegang van onze doelgroep.
4. Wij volgen allemaal een opleiding toerisme waardoor we vertrouwd zijn met nieuwe
technologieën en we kennen de werking van de markt.

Zwaktes
1. We hebben nog geen ervaring in de sector, dit is onze grootste zwakte.
2. Door onze studies hebben wij buiten de organisatie van deze reis nog veel andere
verplichtingen.
3. Doordat we nieuw zijn op de markt hebben we nog geen naambekendheid.
4. Wij zijn een startend bedrijf dat nog niet kan terugvallen op de reserves van vorige jaren.
Alles staat of valt met deze reis.
5. Wij zijn op zoek naar een zeer gespecifieerde doelgroep, namelijk singles tussen 18 en 26
jaar. Wanneer wij niet genoeg deelnemers vinden wordt de uitvoering van onze reis
moeilijker.

Kansen
1. In de toeristische sector zijn er zowel reizen voor singles als reizen naar het Ruhrgebied, maar
de combinatie van deze twee factoren is een uniek gegeven. Dit geeft ons kansen om door te
breken op de markt.
2. Als wij in de toekomst ons bedrijf verder willen ontwikkelen, hebben wij nog veel
groeimogelijkheid.

Bedreigingen
1. Onze grootste bedreiging zijn de andere deelnemers aan de BAAV-wedstrijd. Zij zullen een
gelijkaardig concept hebben gecreëerd om de doelgroep aan te spreken.
2. Indien het concept dat wij hebben gecreëerd geen interesse opwekt bij het beoogde
doelpubliek, kan ons bedrijf niet blijven bestaan.
3. Er kunnen nieuwe originele concepten worden bedacht, die ons product zowel vervangen als
overtreffen (substitutie).
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De Marketingmix
Product
Ons kernproduct is een autocarreis naar het Ruhrgebied voor een groep tussen de 22 à 30 jongeren
tussen 18 en 26 jaar. De naam van onze reis is Ruhr Römantik. Ons product is een excursiereis. Dit
houdt in dat we vanuit een centraal punt, ons hotel, dagelijks vertrekken om verschillende excursies
te gaan doen. Er worden veel reizen georganiseerd naar het Ruhrgebied, maar wij onderscheiden ons
van onze concurrenten. Onze reis is namelijk gericht op jongeren die zowel op zoek zijn naar een
perfecte match als naar een onvergetelijke reis vol fantastische activiteiten.
De klant verwacht van onze reis dat hij of zij het Ruhrgebied leert kennen en er een aangename tijd
heeft. Daarnaast is het ook leuk dat ze nieuwe mensen leren kennen waarmee er misschien
langdurige vriendschappen kunnen worden gesloten.
Indien ons product aanslaat op de markt kunnen we meer reizen aanbieden naar het Ruhrgebied met
dit specifieke thema. We kunnen dit type reizen ook organiseren voor andere leeftijdsgroepen met
activiteiten die bij hun leeftijd passen. Dit concept kan ook worden toegepast op een andere
bestemming.

Prijs
Wij gaan onze reis op de markt brengen voor een bedrag van 630 euro per persoon. We zijn tot deze
prijs gekomen door te zien welke kosten we hebben en welke winst we willen maken. We hebben
ook rekening gehouden met wat de concurrenten vragen. En we hebben een prijs berekent die
aansluit bij wat onze doelgroep kan en wil betalen voor dergelijke reis. Onze doelgroep zijn
studenten, dus mag de prijs niet te hoog zijn.
Wat is in de prijs inbegrepen?
•
•
•

•
•
•

4 overnachtingen in kamer met ontbijt in het Tryp Centro Oberhausen
1 middagmaal
De volgende activiteiten en toegangsprijzen:
➢ Bezoek aan Tiger en Turtle
➢ Touwen parcours (Tree2Tree)
➢ Bezoek aan de tuin van Schloss Borbeck
➢ Wateractiviteit (kajakken)
➢ Bezoek aan het Zollverein
➢ Bezoek aan het Freilichtmuseum
➢ Wandeling in het Geopark
➢ Stadswandeling in Bochum
➢ Just Dance activiteit
➢ Fietstocht
➢ Bezoek aan het Moviepark
Vervoer met een 32-seater autocar
Kosten van de chauffeur en de reisleider
Btw en taksen
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Wat is niet inbegrepen?
•
•

•
•
•
•

1 avondmaal en 1 middagmaal zijn ter plaatse te betalen. De reizigers kunnen bij boeking
kiezen tussen het voorgestelde menu of een à la carte gerecht.
De proefavond waarbij de deelnemers kunnen kiezen of ze al dan niet deelnemen aan deze
leuke avondactiviteit. Wanneer ze deelnemen wordt de kostprijs hiervan ter plaatse geïnd
door de reisleider.
Verzekering (optioneel)
Fooi van de chauffeur
Vervoer van en naar de parking van Brussel-Zuid
Eigen uitgaven

Plaats
De potentiële klant zal op twee manieren de gelegenheid krijgen om ons product te boeken. De
eerste en voornaamste manier die wij voorzien is via onze website. Deze website zal worden vermeld
op onze flyer, poster en sociale mediacampagne. Wij hebben dit medium als voornaamste
boekingsmiddel gekozen, omdat op die manier het traject simpel blijft voor de klant. Ons doelpubliek
is vertrouwd met het online aankopen, dus wij verwachten hier geen problemen mee. Als er toch
problemen zouden ontstaan hebben wij een chatvenster geïnstalleerd op onze website waarmee wij
de klant nogmaals stap per stap kunnen begeleiden. Het boekingsproces is kort en gemakkelijk, wij
vragen namelijk enkel de basisgegevens en de betalingsvoorkeur.
Voor klanten die toch de directe en persoonlijkere aanpak verkiezen voorzien wij nog een tweede
mogelijkheid om bij ons te boeken. Namelijk op onze infoavond waar de klant een fiche zal worden
aangeboden om zich in te schrijven. Hier worden dezelfde gegevens gevraagd als op de website,
maar dan in een papieren versie. Nadien worden alle fiches die op deze avond werden ingevuld
manueel en rechtstreeks ingegeven in het boekingssysteem door een van onze teamleden. Deze
tweede mogelijkheid wordt enkel op de infoavond voorzien en zal daarna niet meer mogelijk zijn.

Promotie
We zijn nieuwe spelers op de markt, dus zullen we heel wat promotie moeten voeren om klanten te
lokken. Omdat dit de eerste maal is dat we deze reis organiseren en uitvoeren, hebben we hiervoor
maar een beperkt budget.
Website
Het hoofddoel van onze website is om mensen voor deze reis te doen kiezen. De website
functioneert dus als boekingstool. We willen de potentiële klanten op verschillende manieren
informatie verschaffen over onze reis. De klant krijgt meer uitleg over ons product en over de
bestemming. Wij voorzien een chatvenster waar men eventuele onduidelijkheden kan vermelden en
waar wij als organisatoren zullen op antwoorden. Dit chatvenster zal gelinkt zijn aan onze
smartphones. De vragen zullen op vaste tijdstippen worden beantwoord. We organiseren ook een
infoavond en via de website zal men zich hier ook voor kunnen inschrijven.
https://ruhrromantik.weebly.com/

Marketingplan

71

BAAV: Ruhrgebied

Figuur 53: Homepagina

Figuur 52: Homepagina
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Figuur 55: Info bestemming

Figuur 54: Praktisch - programma
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Figuur 57: Contact

Figuur 56: Promotiemateriaal
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Flyers en Posters
We voorzien flyers en posters die op verschillende locaties en tijdstippen zullen worden verspreid.
Dit zullen vooral plaatsen zijn waar veel jongeren komen. Wij, als organisatoren van de reis, zitten op
de XXX-hogeschool en zullen aan onze school vragen of we ook flyers mogen leggen op centrale
punten en posters mogen ophangen. We zullen de poster en de flyer ook op onze facebook pagina
en website vermelden. Ook voor onze infoavond voorzien we speciale flyers en posters. Hierop zal
overal het logo van onze reis terug te vinden zijn. Om te starten voorzien we 1000 flyers en 250
posters. Als dit niet voldoende blijkt, kunnen we er nog altijd laten bijmaken.

Figuur 58: Logo Ruhr Römantik

Sociale media
We zullen voor onze reis op verschillende sociale media een account aanmaken. Onze concentratie
gaat vooral naar Facebook, omdat vandaag hierop de meeste jongeren actief zijn. Op ons profiel op
Facebook zullen we informatie plaatsen over onze reis, waar ze die kunnen boeken en waar ze onze
contactgegevens kunnen vinden.
Op Facebook gaan we een evenement aanmaken voor onze infoavond en een evenement voor de
reis. Regelmatig zullen we hierop foto’s plaatsen van bijvoorbeeld de infoavond en ook zullen er
regelmatig posts worden geplaatst. Met onze pagina willen we jongeren aanspreken en hen de vraag
stellen onze pagina te delen.
Omdat wij zelf tot onze doelgroep behoren, kunnen we via onze Facebookprofielen bepaalde van
onze groepen aanspreken om onze pagina van de reis te delen. Een van de organisatoren zit
bijvoorbeeld in een groep van AFS, een jongerenvereniging die uitwisselingen organiseert.
Infoavond
Een leuke manier om ons bekend te maken bij het grote publiek lijkt ons via een infoavond. Op deze
avond is het de bedoeling dat ons doelpubliek zowel ons bedrijf als ons product leert kennen. Hier
voorzien wij een korte voorstelling van het bedrijf, gevolgd door een uitgebreide voorstelling van ons
product. Het is de bedoeling om ons publiek warm te krijgen voor het unieke concept dat wij hebben
gecreëerd. Na deze voorstelling hopen wij dat mond aan mondreclame onze reis verder zal
promoten.
Na de voorstelling is er zeker nog plaats om extra vragen te stellen en wordt ook nog een hapje en
een drankje aangeboden.
De exacte datum voor deze infoavond zal tijdig worden meegedeeld. De avond zal ongeveer zes
maanden voor vertrek plaatsvinden. Voor jongeren is dit het ideale moment om op zoek te gaan naar
een reisbestemming.
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Deze infoavond zal plaatsvinden in een lokaal van onze hogeschool van 18 tot 21 uur. Wij beogen
geen grootschalig evenement, maar een simpele bijeenkomst voor geïnteresseerden.
Service-na-verkoop: Enquête
Als service-na-verkoop zullen we naar alle deelnemers een enquête sturen. Aan de hand van enkele
simpele vragen kunnen we zo aftoetsen wat volgens onze klanten de sterktes en zwaktes van zowel
onze reis als ons bedrijf zijn. We geven de deelnemers ook ruimte om tips te geven over hoe wij ons
product kunnen verbeteren of beter kunnen afstellen tot een perfect geheel.
Er zal ook een aparte enquête worden gestuurd naar de reisleider. Aan de hand van zijn of haar
beoordeling kunnen wij de enquêtes voor de deelnemers beter afstellen. De reisleider zal ons
bijvoorbeeld meer informatie kunnen geven of er iets is misgelopen tijdens de reis, wat er zeer vlot is
gegaan en hoe er werd gereageerd op de activiteiten, het logement, de maaltijden…
Het is niet onze bedoeling om de deelnemers een lange vragenlijst te laten beantwoorden. We zullen
de enquête zo kort mogelijk houden. Er zal telkens de mogelijkheid zijn om te kiezen uit de
antwoorden: onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed. Bij elke vraag kan de deelnemer, indien
gewenst, zijn antwoord nog verduidelijken. Door onze enquête kort en gemakkelijk te houden hopen
wij van zoveel mogelijk deelnemers feedback te krijgen.
Wij beschikken zelf over de kennis en de middelen om deze enquêtes succesvol te creëren. Tijdens
onze opleiding hebben wij geleerd hoe je via Google Forms een enquête snel en efficiënt creëert. Wij
bezorgen deze enquête via mail bij onze deelnemers.
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Marketingbudget
Voor ons marketingbudget hebben we 700 euro voorzien. We zijn tot dit budget gekomen door een
percentage te nemen van de winst die we zullen behalen. We hebben geen groot budget omdat dit
de eerste maal is dat we een reis organiseren. Zo kunnen we dus niet terugvallen op de winsten van
voorgaande reizen om promotie te voeren. Dit bedrag moet ook groot genoeg zijn om voldoende
promotie te kunnen voeren.

Website
Wij als organisatoren hebben een basiskennis van Weebly, het programma waarmee de website
wordt gemaakt. We moeten dus hiervoor niemand extern inhuren. Dus voor dit marketingtool
moeten we enkel rekening houden met de werkuren van de persoon die deze website maakt.
Aantal uren werk:
Kost per uur:
Totaal:

10 uur
17 euro
170 euro

Flyers en Posters
We zullen beginnen met 1000 flyers en 250 posters. We leggen en hangen deze zelf op plaatsen waar
veel jongeren komen en sparen zo personeelskosten uit. Ook het ontwerp hiervan nemen wij voor
onze rekening, want een grafisch ontwerper inhuren is duur. We moeten dus enkel rekening houden
met het drukken van de flyers en de posters en met de werkuren van de persoon die deze ontwerpt.
Deze kost is eenmalig, want eenmaal je het ontwerp hebt kun je dit meerdere keren gebruiken
zonder extra kost.
Prijs voor de flyers:

66,55 euro

Prijs voor de posters:

49,61 euro

Kost voor de uren werk:
Totaal:

68 euro
184,16 euro

(Dit is de prijs voor 1000 flyers van A5-formaat
op glanzend papier, dubbelzijdig bedrukt, full
color op flyer.be)
(Dit is de prijs voor 250 posters van A3-formaat
op glanzend papier, één zijde bedrukt, full color
op flyer.be.)
(4 uur werk aan 17 euro per uur)

Sociale media
Via onze Facebookpagina zullen we foto’s en posts plaatsen. Ook zullen we een evenement
aanmaken voor de infoavond en voor de reis. We kiezen ervoor om ons profiel niet extra te
promoten omdat onze voornaamste boekings- en informatie tool onze website is. De enige kost die
hierbij komt kijken zijn de uren die de persoon die de pagina beheert erin steekt.
Aantal uren werk:
Kost per uur:
Totaal:
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Infoavond
Onze infoavond duurt van 18 tot 21 uur en vindt plaats in een klaslokaal van XXX-hogeschool. Voor
de infoavond hebben we geen kost voor de locatie. Wel moeten we rekening houden met het
aanwezige personeel (2 organisatoren) en moet er ook een budget zijn voor de hapjes en drankjes.
Personeelskost:
Budget hapjes en drankjes:

102 euro (2 aanwezige organisatoren X 3 uur X 17 euro per uur)
5 flessen cava:
6,45 X 5 = 32,25
5 flessen sinaasappelsap (1,5l):
1,39 X 5 = 6,95
2 flessen Coca Cola (2l):
2,26 X 2 = 4,52
4 zakken paprika chips (200g):
0,54 X 4 = 2,16
4 zakken zout chips (200 g):
0,54 X 4 = 2,16
Totaal
48,04 euro

Totaal

150,04

Service na verkoop
Voor de service na verkoop is er voor de klanten een enquête. We hebben hiervoor enkel een
personeelskost die we moeten berekenen voor het opstellen, het mailen en het verwerken van deze
enquête.
Aantal uren werk:
Kost per uur:
Totaal:

3 uur
17 euro
51 euro

Van de 700 euro die we hebben voorzien voor het marketingbudget hebben we 691,2 euro nodig.

Marketingplan

78

BAAV: Ruhrgebied

Bijlages
Flyer
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Afsluiter
Deze reis, ontworpen voor een doelpubliek van single jongens en meisjes, is een nieuwe en
interessante piste waar veel mee gedaan kan worden. Naast het interessante doelpubliek heeft ook
het Ruhrgebied veel te bieden. Aanvankelijk lijkt het Ruhrgebied wat moeilijk voor jongeren, maar als
u naar ons programma kijkt ziet u dat er heel wat mogelijkheden zijn voor zeer leuke en interactieve
activiteiten.
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