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Trend in mijn tent
Voor het trendrapport Campingtrends 2015 hebben 
wij inmiddels een groot aantal ondernemers en 
deskundigen geïnterviewd. Telkens leggen wij 
de vraag voor; “Hoe ziet de camping van 2015 
er uit?”. En dan blijkt dat veel kansrijke ideeën 
eigenlijk al volop in ontwikkeling zijn (en soms 
zelfs al gerealiseerd.) Want een toekomstgericht 
bedrijf wacht natuurlijk niet tot er iets gaat 
gebeuren. Nee, een creatieve ondernemer laat het 
gebeuren.

Deze editie van Camping Totaal.nl Magazine staat helemaal 
in het teken van trends en toekomst. Met een vooruitblik op 
de Camping Praktijkdag en (inter) nationale Bungalowdag 
van 23 april, de visie van trendwatcher Adjiedj Bakas tijdens 
het RECRON congres en enkele voorbeelden van ondernemers 
die inspelen op trends in de vakantiemarkt.

Ook de buitensport, vertegenwoordigd door de Vebon, 
gaat vanaf deze editie een bijdrage leveren aan dit blad. 
Hiermee kunnen wij u nog beter informeren over trends in 
buitenactiviteiten.

Kortom; volop inspiratie! 
En heeft u nog plannen voor de toekomst? Wacht dan niet te 
lang. Uw toekomst begint vandaag.

Walter Jonker
Hoofdredacteur

walter@campingtotaal.nl
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Voorwoord

De VeBON (Vereniging van Buitensport  Ondernemingen    
Nederland) is de brancheorganisatie voor buitensportonder-
nemers. Aangesloten zijn ondermeer bedrijven uit Nederland 
en de Ardennen, sportieve evenementenbureaus, klimcentra, 
organisaties met actieve reizen en agro-recreatieve bedrijven. 

VeBON adviseert en ondersteund haar 
leden bij het uitvoeren van hun be-
drijf. Daarnaast is de VeBON actief als         
belangenvertegenwoordiger van de 
ondernemers in de buitensport.

De VeBON werkt samen met Camping Totaal.nl Magazine

Landal 
(pagina 5)

Terrastoppers 
(pagina 21)

Taal van de overheid 
(pagina 23)

Internationale 
Fachmesse für
Campingwirtschaft

23. - 25. Oktober 2007
Messe Friedrichshafen

Die Plattform für Ausstattung,
Zubehör und Service:

•  Sanitär & Hygiene
•  Architektur
•  Shopausstattung
•  Gastronomie
•  Automaten
•  Entsorgung
•  Umwelttechnik
•  Sicherheit

•  Internet & Software
•  Mobilheime & 

Fertigbau
•  Wellnessanlagen
•  Mobiliar
•  Konzept & 

Beratung
•  Entertainment

88046 Friedrichshafen
Tel. +49 (0) 7541 708-0
campground@messe-fn.de
www.camp-ground.de

88046 Friedrichshafen
Tel. +49 (0) 7541 708-0
play-leisure@messe-fn.de
www.play-leisure.de

Internationale 
Fachmesse für Spielgeräte
und Freizeitanlagen

23. - 25. Oktober 2007
Messe Friedrichshafen

Ein Muß für jeden
Campingunternehmer,
Betreiber von Reisemobilhäfen
und Freizeitanlagen

Der Branchentreffpunkt für den 
gesamten Markt!

Treffen Sie Entscheider aus:
� Freizeit, Erlebnis, Spiel und Sport � Tourismus �
Kommunen und öffentlicher Hand � Event und
Entertainment �Verbänden und Vereinen � Archi-
tektur und Wohnungsbau � Landschaftsarchitektur
und Design � Sozialeinrichtungen  � Schulen, Kin-
dergärten, Bildungseinrichtungen � Wellness- und
Erholungszentren � Sport-, Kinder- und Jugendhotels
� Erlebnisgastronomie  � Camping 



Het moet echt zijn voor Landal GreenParks
CampingTotaal in gesprek met commercieel directeur Bas Hoogland

Het was vorig jaar dat de reüniebungalow als 
nieuw product gelanceerd werd in de verblijfsre-
creatie. Ook biedt Landal dit jaar in alle 43 bunga-
lowparken in Nederland (thuis)zorg aan. Hiervoor 
werkt men samen met een landelijke thuiszorg-
organisatie Comfortzorg. Bas Hoogland zelf werd 
begin dit jaar in Maastricht tijdens het congres 
van Hotellotop uitgeroepen tot Hotello of the 
Year 2007. Zoals u ziet: voldoende aanleiding om 
wat meer te weten te komen van Bas Hoogland 
over Landal GreenParks.

Kunt u een beeld schetsen van een Landal park in 2015
”Dat is nog wel erg ver weg. Ik moet daar even over nadenken 
want dat is pas over acht jaar. We zullen sowieso in meer dan 
zes landen actief zijn. Het uitrustingsniveau van de bunga-
lows zal op diverse punten aanpassingen te zien geven. Ver-
vanging van de huidige TV voor een breedbeeld of LCD televi-
sie, tweede TV op de slaapkamer, vaatwasser, Internet en iets 
van gaming zal zeker onderdeel uitmaken van het nieuwe 
vermaak. Ook de sanitaire ruimtes zullen een upgrade onder-

gaan en meer comfort herbergen. Ons product is niet trendy 
en authenticiteit is waar de gast naar op zoek is. Weg uit 
die drukte van het dagelijkse bestaan. Rust, groen en ruimte 
worden steeds schaarser in onze westerse samenleving. Dit is 
ook de basis van ons concept zodat wij geen miljoenen hoe-
ven te investeren in gast entertainment. Ons doel is om jaar-
lijks met twee à drie nieuwe bungalowparken te groeien en 
aan de onderkant zullen wij afscheid nemen van de mindere 
locaties. 

Gaat er nog iets veranderen aan uw accommodaties en 
centrum voorzieningen
We zijn voortdurend bezig met het onderzoeken op detail-
niveau waar verbeteringen liggen. Zo zullen wij binnenkort 
overgaan tot het gebruik van spaarlampen. Het moet allemaal 
gezelliger worden. Nog meer thematisch te werk gaan bij het 
gebruik van kleur en materialen. Wij proberen de omgeving 
in ons park te halen. De speeltuin is voor ons product traditi-
oneel alhoewel wij wel van mening zijn dat e.e.a. moet pas-
sen binnen het karakter van het bewuste park. Een voorbeeld 
is onze speeltuin in Miggelenberg. Of beter Avonturenhof. 
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Een bak met water kan voor kinderen nog heel spannend zijn. 
Kinderen moeten leren, doen en ontdekken en daardoor zul-
len wij onze activiteiten zoals knippen, knutselen en plakken 
in ons recreatieprogramma blijven handhaven. Vanzelfspre-
kend zullen activiteiten als midgetgolf, bowling en indoor-
speeltuinen altijd blijven, alleen wat meer gethematiseerd. 
Zo hebben we alle bowlingbanen “opgeleukt” en ziet het er 
spannender uit voor de kinderen.

Is er nieuws over verblijfrecreatie, foodservice en  
animatie.
In de toekomst zullen wij ons blijven richten op de exploi-
tatie van appartementen, landhuizen, bungalows en groeps-
accommodaties. Zo komt er een appartementencomplex op 
Terschelling bij in 2008. Van twee grote parken zullen wij bin-
nenkort, naast de verhuur, ook de exploitatie gaan verzorgen, 
t.w  Vennenbos en Lommerbergen. Op dit laatste park gaan 
we trouwens ook beginnen met de renovatie van alle bun-
galows, een operatie van ruim 10 miljoen euro! Onze horeca 
outlets hebben voortdurend onze interesse. Dit staat nooit 
stil. Onze organisatie kijkt veel buiten de deur om nieuwe 
trends te signaleren. Uiteraard vragen we voortdurend aan 
onze gasten wat hun ervaringen zijn en proberen dat zo snel 
mogelijk op te pakken daar waar dat nodig en mogelijk is. 

Werkt Landal ook samen met ander sectoren
Momenteel zijn we druk doende om de zorgcomponent voor 
de toekomst in goede banen te leiden binnen ons Landal 
concept. Vandaar dat wij met aanbieders uit de zorgsector 
nauwe contacten onderhouden. Daarnaast zijn wij uiteraard 
een leerbedrijf en werken wij onder andere samen met de 
Tuin bosbouwschool en uiteraard allerlei ROC’s en hotelscho-
len. En wij hebben onze eigen Landal Academy voor opleiding 
en training van onze medewerkers. Lokaal werken onze parken 
uiteraard met bedrijven en instanties in hun eigen omgeving.

Wat zijn de bezoekersstromen
De eerste jaren verwachten wij niet zulke drastische veran-
deringen. De families blijven onze core-business en grootste 
groep boekers. We zien wel een groei in de leeftijd van 40 tot 
50 jaar. Niet zo’n saai hotel maar een mooie ruime bungalow 
of appartement in de natuur. Op parken die daarvoor geoutil-
leerd zijn zal de zakelijke markt kiezen voor een langer ver-

blijf in combinatie met opleiding en vergaderingen. Voor ons 
is die laatste doelgroep geen hoofdmoot. De grootste ver-
schuivingen zullen pas over enkele jaren merkbaar zijn door 
de groeiende groep senioren. De consequenties liggen op b.v. 
het gebied van bereikbaarheid, verlichting, toegankelijkheid 
en zorg.

Welke zijn de thema’s voor de toekomst 
Wij willen dicht bij onszelf blijven èn het moet echt zijn. Ik 
geniet nog steeds van verhalen als gasten vertellen dat er 
een eekhoorn over het terras van de bungalow liep. Ook de 
opkomst van het hele wellness gebeuren zal ons niet doen 
verleiden om daar mega investeringen te plegen op onze par-
ken. We hebben een park, Stroombroek, die dit allemaal in 
huis heeft en die promoten we stevig. Ook moet je consistent 
zijn in het aanbieden van je product; je merk en merkwaarde, 
waar sta je voor, en dit goed beschermen. En wij willen echt 
niet elke trend volgen want daar wordt je tureluurs van. Waar 
we het nog niet over gehad hebben is de verandering in het 
boekingsgedrag. Het hele Internet landschap zal de komende 
jaren drastische veranderingen te zien geven en dat gaat veel 
kosten. Al die Internet ontwikkelingen gaan zo hard dat ook 
wij alle zeilen moeten bijzetten om bij te blijven. Vorig jaar 
wonnen we trouwens de Thuiswinkel Award voor onze site en 
dat is een mooie pluim voor ons merk. Ik kan me voorstellen 
dat het voor kleinere individuele bedrijven lastig wordt dit 
bij te houden, ook financieel. Wij krijgen dan ook wekelijks 
verzoeken om aan te mogen sluiten bij ons concept maar zijn 
hier zeer zuinig op want het geheel moet blijven kloppen. 
auteur: Hans van Leeuwen

CampingTotaal Advies
Meer sfeer, luxe en comfort in bungalows. Toepassing van 
Internet en gaming. Zorgdiensten en producten zullen 
stilletjes aan onderdeel uit gaan maken van het standaard 
uitrustingsniveau van de verblijfsrecreatie. Het product 
aanbod dient authentiek te zijn. Internet kosten zullen 
enorm toenemen.
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Zuidland 0181 - 458845  De Meern 030 - 6664822  E-mail info@pols.nl  www.pols.nl 

GROEP

Compacte
krachtpatser

•	 serie	van	20	tot	90	pk	
•	 waardevaste	investering
•	 diverse	opties	zoals	cabine,	frontlader,	maaidek	
	 en	fronthefinrichting

Actieprijs CK20M  

 7.990,-  (excl. BTW)

Houtplezier  |  Nieuwe Krim 13  |  7741 NR  Coevorden
T. +31(0)524 57 26 00  |  F. +31(0)524 524 57 26 01
info@houtplezier.nl  |  www.houtplezier.nl
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Uitdagende speeltoestellen

10 jaar garantie 

N-EN 1176 gecertificeerd 

Zeer duurzaam 

Snel leverbaar, Veelal uit voorraad 

Levering en/of plaatsen door 

heel Nederland

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C Producten die het FSC logo 

dragen zijn afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, die onafhankelijk 

gecertificeerd zijn volgens de regels van de Forest Stewardship Council.

FSC-NLD-0037

VoorjaarsaanbiedingNESTSCHOMMEL

NESTSCHOMMEL

NESTSCHOMMEL

NESTSCHOMMEL

excl. BTW

aanbiedingNESTSCHOMMEL

NESTSCHOMMEL

NESTSCHOMMEL

excl. BTW
excl. BTW

€1.399,-

Snel leverbaar, Veelal uit voorraad 

VoorjaarsaanbiedingKlimtoestel CORNEE

Klimtoestel CORNEE

Klimtoestel CORNEE

Klimtoestel CORNEE

Klimtoestel CORNEE

aanbiedingKlimtoestel CORNEE
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Polux bv
Postbus 165
1600 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 359 567
Fax.: 0228 359 568
E-mail: info@polux.nl
Website: www.polux.nl

Geen honden meer in douchecabines.

Extra service voor uw bezoekers.

Afvoer met zandvanger en vuilfilter

voorkomt verstoppingen.

Betere faciliteiten betekent meer boekingen.

Hygiënische oplossing voor mens en dier.

Uw voordeel:

Polux Dierendouche

DE DIERENDOUCHE

Wilt u meer weten over onze dierendouche,

bel 0228 359567 of surf naar www.polux.nl

SPECIAAL VOOR OP DE CAMPING!

TM

NIEUW
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NL



NBTC speelt in op groepen als doelgroep 
“Jaarlijks gaat zo’n 5,5 miljoen Nederlanders als met een 
groep op pad; voor een dagje of een korte vakantie”, zo meldt 
het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Vooral het aantal bedrijfsuitjes groeit sterk. Maar ook de traditio-
nele schoolreisjes en reünies worden tot de groepsuitjes gerekend. 
Weggaan met de hele familie – uitgezonderd gezinsuitjes – lijkt 
enigszins te stabiliseren. Dat soort groepstripjes wordt meestal 
georganiseerd bij speciale gelegenheden. Negen op de tien groeps-
tochten worden in het binnenland gehouden.  De nieuwe 2007-gid-
sen VVV-groepsarrangementen en NL-groepsaccommodatie van 
het NBTC) - haken in op deze nieuwe ontwikkelingen. Mede door de 
veranderende doelgroepen zijn de omslagen en de lay out jong en 
vernieuwend geworden. 

“Voor veel mensen die met 
vrienden of collega’s een leuke 
dag willen organiseren is het 
nog steeds nieuw te ontdek-
ken dat zoiets bij de VVV kan 
worden geregeld”, aldus Leon 
Visser van de NBTC-afdeling 
Groepen. 

Meer informatie: 
www.vvv-groepsarrangementen.nl  en 
www.nlgroepsaccommodaties.nl 
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ACSI is dit jaar als eerste uitgever van campinggidsen begon-
nen met een nieuwe manier van afrekenen voor een link op 
zijn internetsite www.eurocampings.eu : het Cost Per Click-
model (CPC). Het systeem is een groot succes. Maar liefst 1900 
Europese campings nemen al deel aan dit nieuwe systeem.

Campings hoeven alleen te betalen als hun link daadwerkelijk aan-
geklikt wordt. Hierbij maakt ACSI gebruik van de mogelijkheden die 
internet biedt. Resultaten zijn meetbaar en via een persoonlijke log-
in toegankelijk voor campings. Zo maakt ACSI voor campings inzich-
telijk wat er met het geïnvesteerde marketingbudget gebeurt.
Meer informatie: 
www.acsi-media.com of telefoon +31 (0)488-452055.

Nieuw betaalmodel internet voor ACSI

De trends bieden elke recreatieondernemer, groot en klein, 
toekomstmogelijkheden. Dit is één van de conclusies uit de 
studie die ING heeft verricht naar de verblijfsrecreatie. 

De markt voor verblijf-
recreatie is verzadigd en 
verdeeld. Daarom moeten 
ondernemers concepten 
ontwikkelen voor specifi eke 
doelgroepen. Door demo-
grafi sche ontwikkelingen 
zijn 50-plussers de meest 
interessante doelgroep. Zij 
leven steeds langer, blijven 
langer gezond, hebben veel 
vrije tijd, zijn geïnteresseerd 
in reizen en hebben voldoende fi nanciële middelen. 
Meer informatie: www.ingbank.nl/grootzakelijk

Nieuwe CAO dagrecreatie
Verruiming van de arbeidstijden en de toevoeging van hulpkracht als 
nieuwe contractvorm zijn de belangrijkste afspraken in het onderhan-
delaarsakkoord voor de vernieuwde CAO Dagrecreatie. Op 26 maart 
bereikten werkgeverspartij RECRON en de werknemerspartijen FNV 
Horecabond en CNV BedrijvenBond voor de tweede keer een akkoord. 
De CAO geldt voor alle grote en kleine dagrecreatiebedrijven die bij 
RECRON zijn aangesloten en heeft een looptijd van 2 jaar. Aansluiting 
is vrijwillig.  Meer informatie: www.recron.nl

Optimistische sectorstudie 
verblijfsrecreatie door ING 

Ook dit jaar behoren weer elf Nederlandse campings bij de top 
van Europa. Al voor de dertiende keer was er de prijsuitreiking 
in kasteel Slot Zeist, door de Duitse consumentenorganisatie 
ADAC, in de persoon van Stefan Turn. Dit jaar hebben Europa-
wijd 71 camping het predicaat Superplatz ontvangen. 

Dit zijn de Nederlandse Superplatz winnaars;
Breebonne, Maasbree – De Beerze Bulten, Ommen – De Paal, Ber-
geyk – Scheldeoord, Baarland – Napoleonshoeve, Breskens – Tempel-
hof, Callantsoog – Ter Spegelt, Eersel – Wildhoeve, Emst – Roompot, 
Kamperland – De Kuilaart, Koudum – De Kleine Wolf, Ommen

Voor meer informatie over Superplatz: www.adac.de

11 ADAC Superplatz campings 
in Nederland

Gezinnen met tieners goed via 
internet bereikbaar
“Vrijwel alle (98%) gezinnen met tieners hebben een computer met 
internetverbinding thuis, in bijna alle gevallen (94%) met breedband. 
Van de tieners gebruikt 82% dagelijks internet thuis tegenover 50% 
van de ouders.” Dat blijkt uit een publicatie van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP).  Meer informatie: www.scp.nl 

Horeca Nederland geeft strijd tegen 
rookverbod nog niet op
De nieuwe minister van VWS, de heer Klink, heeft aangekondigd 
strengere maatregelen te nemen t.a.v. het rookbeleid in de horeca. 
Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft een dringende oproep aan 
de eigen leden gedaan om zelf maatregelen te nemen in hun bedrijf.
KHN op haar website: “Hoe beter u het rookbeleid uitvoert, hoe gro-
ter de mogelijkheid voor Koninklijk Horeca Nederland is om haar 
invloed aan te wenden in de discussie die komen gaat over dit on-
derwerp.” Meer informatie: www.horeca.org

Bedrijfsopvolging MKB vaak slecht 
geregeld
Meer dan driekwart van de MKB-ondernemers (78%) heeft de be-
drijfsopvolging nog niet geregeld. Van hen heeft 84% zelfs geen 
tijdelijk of noodscenario klaarliggen. Dit blijkt uit het onderzoek 
‘Zakelijk Testament’ van accountants- adviesorganisatie Deloitte in 
samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. 
Meer informatie: www.deloitte.com

Vanaf 1 januari 2008 treden nieuwe voorwaarden voor vaste plaats-
houders in werking. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker om de 
standplaats te ontruimen als uw gasten, met achterlating van hun 
kampeermiddel, met de noorderzon zijn vertrokken.
De nieuwe regels zijn opgesteld door de RECRON in overleg met de 
consumentenbond en de ANWB in het kader van het Coördinatie-
groep Zelfregulering van de Sociaal Economische Raad. De complete 
versie van de nieuwe voorwaarden is te downloaden op de website 
van de RECRON; www.recron.nl.

RECRON wil samenwerking natuur 
en recreatie
Op het Nationaal Congres Recreatie en Toerisme van RECRON, op 
woensdag 7 februari, deed Joep Thönissen, directeur RECRON, na-
drukkelijk een oproep aan de (nieuwe) minister van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (LNV). “Zet recreatie niet op slot met Na-
tura 2000!” , aldus Joep Thönissen. “Laat recreatie een stimulerende 
factor bij gebiedsontwikkeling zijn.” 
Daarnaast had hij een dringend advies voor zijn eigen achterban. 
“ Gebruik de toekomstige gedragscode voor recreatiebedrijven, op-
gesteld door RECRON en het ministerie van LNV, voor het behalen 
van de doelstellingen van Natura 2000. Dit loont meer dan de strijd 
om de vergunningen aan te gaan.” Als ondernemers zich aan deze 
nieuwe gedragscode houden, zijn ze namelijk niet vergunningplich-
tig. “Op deze manier worden de natuurdoelen in stand gehouden 
en blijft er toch voldoende ruimte voor onze kwalitatieve recreatie-
bedrijven.”

Nieuwe RECRON voorwaarden 
voor vaste plaatshouders 
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Verveelde ouderen
Vervelingsmanagement is nog een onderontwikkelde sector 
volgens Bakas. De groeiende groep gepensioneerde ouderen is 
op zoek naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Organisa-
ties die ze daarbij begeleiden gaan gouden tijden tegemoet. In 
het verlengde hiervan groeit ook de pretmarkt. Organisaties die 
zich richten op de senioren moeten echter wel rekening houden 
met hun specifieke wensen en eisen. Ouderen wensen relatief 
meer luxe en comfort en kunnen zich dat meestal ook wel ver-

oorloven. Ook aanpassingen voor 
toegankelijkheid zijn nodig om 

deze groep naar volle tevreden-
heid te kunnen ontvangen. Het 
tweede huis is ook een issue bij 

een grote groep ouderen. Nu 
heeft een groep ouderen een 
tweede huis in het buiten-

land. Dat zou wel eens kun-
nen omkeren; Ouderen die 
in het buitenland wonen 

en een bungalow in Ne-
derland als tweede huis 

aanhouden. Het upgraden 
van accommodaties is overigens ook 

de beste strategie voor het Nederlands toerisme. 
Concurreren op prijs zal lastig worden in de groeiende interna-
tionale toeristenmarkt. Ook ziet Bakas bij deze groep ouderen 
goede kansen voor ‘Ecotoerisme’ en ‘Kamperen bij de Boer’. Het 
‘kleinschalige’ en ‘persoonlijke’ zijn daarbij belangrijke troeven.

Andere ontwikkelingen die mogelijk een rol gaan spelen voor 
de campingbranche:
- Evenemententoerisme groeit
- De groeiende groep singles vraagt om een specifieker aanbod
- Energiekosten gaan een steeds belangrijker rol spelen
- Het zorgtoerisme zal nog verder groeien
- Hybride toerisme; 
    - Mengvormen van werken en recreëren
    - Samenwerken met andere branches

Auteur: Walter Jonker

Meer informatie: 
www.bakas.nl
www.dexter.nl

Camping Totaal Advies
Hoewel Adjied Bakas op dit moment geen regelmatige be-
zoeker is van kampeerterreinen, wist hij op het RECRON 
congres wel de mensen aan het denken te zetten. Wel-
licht dat er over een paar jaar een plek is ontwikkeld waar 
de stam van Bakas zich wel gemakkelijk voelt. Misschien 
wordt de ‘Megatent’ wel een ‘Megatrend’ die hij persoon-
lijk in gang heeft gezet.  

Meer trends in 
‘Campingtrends 2015!’
Tijdens de Camping Praktijkdag op 23 april van het volgend 
jaar 2007 wordt het rapport ‘Campingtrends 2015!’ gepresen-
teerd; uw gids voor toekomst gericht ondernemen, inclusief 
50 top-trends. Het is een overzicht van de ontwikkelingen die 
de campingbranche de komende jaren te wachten staat. Het 
rapport wordt uitgegeven door Pleisureworld en CampingTo-
taal.

Vakantiegasten
Schuivende doelgroepen en veranderende wensen. Wat zijn 
de consumententrends waar u op in kunt spelen.
- inspelen op de grijze golf
- tent, caravan, kampeerwagen of toch een huisje?

De nieuwe ondernemer
Een beheerder van een camping is van vele markten thuis. 
Veranderingen in de wensen van uw gasten en ontwikkeling 
van de techniek maken een nieuwe aanpak noodzakelijk en 
mogelijk.
- bent u straks ook internetmarketeer?
- nieuwe investeringen

Wie worden uw concurrenten?
Veranderende omstandigheden zorgen voor nieuwe markt-
verhoudingen. Wie wordt morgen uw concurrent?
- Duitse gasten leren ook Oostzeekust kennen

Vakantieland
Een camping of bungalowpark is geen eiland, maar maakt 
deel uit van het toeristisch product in regio of land. Wat staat 
toeristisch Nederland allemaal nog te wachten?
- de Chinezen komen. Maar ook op de camping?

Regeren is vooruitzien
Wat heeft de overheid nog voor plannen met de toeristische 
sector? Een overzicht van de plannen die de overheid de ko-
mende jaren wil uitvoeren.
- wet op de openluchtrecreatie vanaf 2008
- natura 2000

Bijzondere praktijkvoorbeelden uit heel Nederland
Interviews met de trendsetters en deskundigen uit de cam-
ping- en bungalowbranche

Meer informatie: www.campingtotaal.nl

Hij had ooit één keer gekampeerd, maar daaraan 
denkt hij nog met afgrijzen terug: “. . .dan moet 
je ’s nachts naar het toilet, en het regent buiten. 
Toch moet je er uit. Ik vind dat niet bepaald een 
vakantiegevoel. Tenten kunnen best leuk zijn, 
maar dan moet er toch minstens een comfortabel 
toilet aanwezig zijn”. Zo begon Adjiedj Bakas zijn 
verhaal over de toekomst van de kampeersector 
tijdens het RECRON congres op 7 februari.

Het toerisme in Nederland gaat andere tijden tegemoet en 
daar zal de branche op in moeten spelen. In zijn boek ‘Me-
gatrends’ heeft Bakas de belangrijkste trends op een rijtje 
gezet. Tijdens het RECRON congres had hij zijn verhaal toege-
spitst op de gevolgen voor toerisme.

Reis- Rus, Chinees en Indiër
De economieën van deze drie landen groeien erg hard. Het stij-
gende welvaartsniveau zorgt er voor dat ook deze bevolkings-
groepen zich de luxe van reizen kunnen permitteren. We ver-
wachten dat er zowel uit India als China zo’n miljoen mensen 
per jaar naar Europa op vakantie willen. Waar zij vooral naar 

zoeken is; authenticiteit. Het is dus belangrijk dat wij zuinig zijn 
op ons cultuurhistorisch erfgoed en dit ook toegankelijk maken 
voor de nieuwe doelgroepen. Van Chinezen is bekend dat ze wei-
nig uitgeven aan eten en accommodatie, maar dure souvenirs 
vinden gretig aftrek. De Amsterdamse diamantairs hebben al 
gemerkt dat er steeds meer vraag komt naar de grotere diaman-
ten. Mensen uit India reizen vaak met grote families. Daar zijn 
onze accommodaties op dit moment nog slecht op ingesteld.

Stammen zoeken hun plekje
De stammen komen weer terug; groepen mensen die inten-
sief met elkaar omgaan. De stammen van de toekomst zijn 
echter niet georganiseerd op etnische kenmerken, maar op 
gelijkgestemdheid. Op dit moment zijn deze stammen al aan 
het ontstaan. Kijk maar eens naar de senioren die elkaar op-
zoeken in Spanje en daar samen hun leven organiseren en 
activiteiten ondernemen. Op deze wijze zullen er nog meer 
groepen gaan ontstaan die dankzij internet ook wel eens 
heel internationaal georganiseerd kunnen zijn. De recreatie-
ondernemer kan zich richten op één van deze stammen (doel-
groepen), maar is gewaarschuwd om dit consequent te doen, 
want stammen mengen niet graag. 

Camping van de toekomst
Behoud van authenticiteit is belangrijk voor de nieuwe toeristen
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Een boerderijcamping is een en al gastvriendelijkheid

Het Amerveld is een kleinschalig gezellige boerderij-
camping gelegen in de bossen rondom het monumen-
tale Westerbork. Naast de boerderij en de kampeer-
activiteiten is eigenaar Rudie Smit ook actief in de 
dagrecreatie, o.a. boerengolf, huifkartochten en een 
paardentram.
 
Sfeer is belangrijk
Elke ochtend loopt hij tussen acht en negen uur s’ochtends over 
de camping en vraagt bij elke tent of caravan of zijn gasten warme 
broodjes nodig hebben of een vers ei van de kip. Dat is onze gast-
vrijheid zoals je die nergens zult vinden laat Rudie Smit weten. “In 
plaats van elke ochtend melken houdt ik mij nu bezig met de gasten. 
Samen met Hillie mijn vrouw runnen wij nu onze boerderij camping. 

We hebben een wat meer soci-
aal leven er voor terug gekre-
gen. Echter blijft het interen 
op ons vermogen. Of we ver-
kopen onze melkquota dan-
wel verkopen of verpachten 
wij onze vruchtbare gronden. 
Wat ik er nog wel bij houdt is 
het opfokken van jongvee zo-
dat het toch nog een boerderij 
blijft voor onze gasten.”

De kost gaat voor de baat uit!
De kleinschalige boerderijcamping merkt dat zij voortdurend op 
zoek moeten naar nieuwe inkomstenbronnen. Die verruiming naar 
ca. 40 plaatsen op de camping staat gelijk aan tachtig koeien; en 
daar is ook geen droog brood mee te verdienen.

In de nieuwe plannen moet er een hoofdgebouw komen met een 
viertal zalen geschikt voor dagrecreatie voor groepen van 100 tot 
200 personen. Ook moet in dit gebouw een aantal verblijven gere-
aliseerd worden voor meerdaagse overnachtingen; de zogenaamde 
meerdoel appartementen. Hiermee wordt de klein zakelijke markt 
bediend. In dit nieuwe project wil Smit ook een infocentrum realise-
ren (transferium) zoals bij het Dwingeloerveld.
Ook ziet de onderner kansen in het verlengen van het seizoen; bij-
voorbeeld winterkamperen, waarmee vooral naar de seniorenmarkt 
wordt gekeken. Voor deze plannen is een hoofdgebouw met de juis-
te voorzieningen een absolute voorwaarde.

“Bij onze uitbreidingsplannen lopen we vaak aan tegen beper-
kingen vanuit de overheid.”, aldus Smit; “De gemeente durft geen 
standpunt in te nemen en verschuilt zich achter de provincie terwijl 
ambtenaren laten weten streng te zullen controleren. Je moet een 

heel team aan specialisten en adviseurs rondom je heen verzamelen 
anders wordt je als ondernemer niet serieus genomen.”
Door regelgeving zijn wij 
de huifkarovernachtingen 
enorm teruglopen; Zonder 
mendiploma mag men 
niet meer met een huifkar 
de openbare weg op. Ook 
worden extra investerin-
gen in sanitair en speel-
beleving noodzakelijk. 
Enerzijds door de gestegen 
eisen van de gasten en an-
derzijds door strengere veiligheidsregels.

De paardentram is wel een blijvertje maar dan moet je tegenwoordig 
wel meer te bieden hebben. We moetenen dan wel de mogelijkheden 
krijgen om nieuwe ideeën uit te werken.   Maar authenticiteit is wat 
mij betreft het centrale thema waar wij ons moeten richten. 
Rudie Smit is een van de sprekers tijdens de Camping Praktijkdag en 
(inter) Nationale Bungalowdag van 23 april a.s. te Papendal, Arnhem.

Auteur: Hans van Leeuwen

CampingTotaal Advies:
Winterkamperen in combinatie met meer comfort in o.a. 
sanitair is met name van belang voor de doelgroep seni-
oren. Authenticiteit geeft de gast meer intimiteit en bor-
ging voor hogere gastbeleving. Meerdoel appartementen 
o.a. geschikt voor de klein zakelijke mark. Dagrecreatie een 
must voor meer inkomsten naast verblijfsrecreatie. Ont-
wikkel activiteiten in samenhang met je omgeving. Zon-
der deskundig advies ben je geen gesprekspartner voor de 
lokale overheid.

Meer informatie: www.campingtotaal.nl

Samen met Hillie mijn vrouw runnen wij nu onze boerderij camping. anders wordt je als ondernemer niet serieus genomen.”

derzijds door strengere veiligheidsregels.

Mede door ons volume zijn we in staat om scherpe 

inkoopcontracten af te sluiten. Hierdoor realiseren we 

zeer scherpe tarieven tegen gunstige voorwaarden 

en zeer hoogstaande kwaliteit. Blijf slagvaardig en 

maximaal fl exibel in uw eigen bedrijf en bel vrij-

blijvend met Kolibrie. www.kol ibr ie .n l

Bel 013 54 99 111 en u krijgt direct alle informatie en indien gewenst, referenties.

Kolibrie Recreatie Payrolling, gemak dient de mens

Marktleider Kolibrie is de grootste in Nederland 

geworden door professionele dienstverlening in 

de horeca- en recreatiebranche. 

Inmiddels laten in heel Nederland ruim 2.200 

ondernemingen 22.000 medewerkers verlonen 

via Kolibrie. 

U werft en selecteert zelf uw mede-
werkers terwijl Kolibrie op de achtergrond  
fungeert als juridisch werkgever en u, 
in die hoedanigheid, verlost van loon-
administratie en werkgeversrisico’s.
Uiterst effectief bij o.a. pieken & dalen in 
uw bedrijf door bijvoorbeeld de weers-
omstandigheden.

Kolibrie, marktleider 
in payroll voor horeca, 
recreatie en evenementen

Bespaar tijd, geld en risico op uw werkgeversschap
AL MEER DAN
12,5 JAAR
MARKTLEIDER
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CampingTotaal Partner Nieuws
Milieuvriendelijke oplossing voor chloor 
in zwembadwater

Een camping of bungalowpark dat een zwembad plaatst neemt 
daarmee ook een  verantwoordelijkheid op zich op het gebied 
van hygiëne en veiligheid. Het gebruik van een zwembad vergt 
inzicht en aandacht op het gebied van waterbehandeling.  Ook 
moet worden voldaan aan de eisen van de Wet Hygiëne en Vei-
ligheid van Bad- en Zweminrichtingen (WhvbZ).

Eén van deze eisen is een minimum hoeveelheid vrij chloor in 
het bad om een goede desinfecterende werking te kunnen ga-
randeren. De gasten denken bij chloor in eerste instantie niet 
aan hygiëne; Zij ervaren het eerder als hinderlijk. Wat uw gasten 
ook niet weten is dat er op het terrein een chloor en zuur opslag 
aanwezig is. Daardoor komt de chloorleverancier regelmatig op 
de camping. In veel gemeenten groeit bovendien de weerstand 
tegen chloortransporten door natuurgebieden en stadskernen. 

Dit alles kunt u voorkomen door gebruik te maken van een 
Chlorinsitu® zoutelectrolyse systeem. In een dergelijke in-
stallatie wordt uit zout chloor geproduceerd. U heeft dan 
geen chlooropslag, hinderlijke lucht, geïrriteerde huid of 
ogen meer. Ook behoren vergunningen voor de opslag tot het 
verleden. Omdat een Chlorinsitu® zoutelectrolyse systeem 
door het ministerie van VROM erkent is als milieuvriendelijk 
is deze op de VAMIL lijst geplaatst. De installatie kan dan op 
een zeer gunstige wijze afgeschreven worden waardoor de 
investering interessanter wordt. 

Meer informatie?
VDH Water
Telefoon: 033 – 277 86 00
Internet: www.vdhwater.nl 

Douwe Snoek voorzitter belangenvereniging 
groenvoorzieners

Douwe Snoek (33), van Snoek 
Hoveniers uit Grou, is geko-
zen tot nieuwe voorzitter 
van de afdeling Noord Ne-
derland van de Vereniging 
van Hoveniers en Groen-
voorzieners (VHG). 

Douwe Snoek is sinds tien 
jaar directeur-eigenaar van 
het familiebedrijf Snoek Ho-
veniers (met vestigingen in Grou en Nieuw Dordrecht). Het 
bedrijf werkt zowel voor bedrijven als particulieren. Dankzij 
de jarenlange ervaring in de recreatiebranche is Snoek een 
prettige meedenkende  partner voor veel recreatiebedrijven 
met uitbreidingsplannen.  

Als voorzitter van de afdeling Noord Nederland wil Snoek zich 
sterk maken voor de verdere professionalisering en imagover-
betering van de groene branche. Ook zal hij zich inzetten om 
de toegevoegde waarde van groen op de kaart te zetten in de 
provincies en gemeenten van Noord Nederland.

Meer informatie?
Snoek Hoveniers
Telefoon: 0566 - 621541
Internet: www.snoek.nu

JP; ook voor advertenties in dit blad

CampingTotaal.nl Magazine 
wordt deskundig opgemaakt 
en gedrukt door onze partner; 
JP Tamminga. Maar wist u dat 
JP ook de advertentieplaatsing 
regelt? 
Wilt u onder de aandacht ko-
men bij een ondernemende 
doelgroep, neem dan contact 
op met Petra Bakker. 

JP Media
Telefoon: 026 – 311 63 00
E-mail: p.bakker@jp.nl
Internet: www.jp.nl
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Van boerderij naar recreatiecentrum
Recreatiecentrum Slachtehiem in Friesland be-
staat inmiddels uit een vakantieboerderij, een 
boerderijhotel, groepsaccommodatie, een mini-
camping, visvoorzieningen, dagrecreatie gericht 
op families, groepen en ouderen, evenementen-
organisatie, een feestzaal, en speciale arrange-
menten voor de  zakelijke markt. Dat is een hele 
verandering ten opzicht van de situatie van twee 
jaar geleden.

Agrarische malaise
Klaas en Lenie Bakker gooiden zo’n twee jaar terug het roer 
om. Er moesten grote investeringen gedaan worden in het 
agrarisch bedrijf en de situatie in de Nederlandse landbouw 
was weinig rooskleurig. Klaas en Lenie keken kritisch naar 
hun landbouwbedrijf; “Als boer was er voor ons geen toe-
komst meer. Het plezier in ons boerenbestaan verdween zo 
langzamerhand en hiermee was de basis gelegd voor het in-
slaan van een andere koers.” 

Bovendien verkeerde de toenmalige boerderij in een erbar-
melijke staat en was hard aan vervanging toe.

Het roer gaat om 
De eerste stap in hun 
nieuwe bestaan viel 
samen met de op-
komst van Boerengolf. 
Dit eerste uitstapje 
naar de toeristische 
sector leverde in het eerste jaar meteen al zevenhonderd 
klanten op. Een nieuwe boerderij werd gebouwd met daar-
in mogelijkheden voor diverse activiteiten. De “Nije Skuor-
re” werd een prachtige feestzaal geschikt voor de zakelijke 
markt, familiefeesten en te gebruiken als aanvulling op de 
groepsaccommodatie. 

De groepsaccommodatie wordt vooral bezocht door families en 
vriendengroepen. Een extraatje is de mogelijkheden om ‘zorg’ 
uit handen te geven. De luxe minicamping is een andere vorm 
van verblijfsrecreatie. Nu zijn er nog vijftien plaatsen. Uitbrei-
ding met tien plaatsen staat voor volgend jaar op de planning. 
Ook is er volop recreatief vermaak zoals boerengolf, trampo-
lines, speeltoestellen, boerenvoetbal, boerenpaintball en veel 
gezelschapsspellen w.o. sjoelen, darten, poelen en kaarten. 
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Nieuw horecaconcept
Voor de catering hebben de Bakker’s een eigen concept uit-
gedacht. Een omgekeerde counter zorgt ervoor dat gebruikers 
van de feestzaal zichzelf kunnen bedienen. Men kan zelf een 

biertje tappen en de drankjes 
uit de koeling halen. Een ge-
koeld salademeubel dient als 
barbecue uitgifte. Een moder-
ne (spoel)keuken is makkelijk 
ingericht zodat alles eenvou-
dig klaargemaakt kan worden. 
Een lokale slagerij is de toele-

verancier voor de keuken. Na afloop van een feestje wordt de 
balans opgemaakt en het verbruik in rekening gebracht. “Afge-
lopen jaar hebben wij mooi ruim zeventien honderd barbecue 
pakketen omgezet”, aldus Lenie Bakker

Vakantie met zorg
Lenie Bakker noemt zichzelf de gastvrouw van Slachtehiem 
en is bevoegd als ziekenverzorgster. De accommodatie is uit-
stekend aangepast voor groepen met mindervalide of hulp-
behoevenden in hun midden. Zij vinden hier een plek om met 
elkaar op vakantie te gaan. De accommodatie beschikt over 
twee- en vier persoonskamers en eventueel een wellnesska-
mer. Aanpassingen uit de accommodatie bestaan o.a. uit: een 
personenlift, een rolstoellift, drempelloze inrichting, plafond 
til-liftsysteem, aangepaste douche en toilet voorzieningen, 
een alarmeringsysteem, rookmelders en aangepaste recre-
atieve voorzieningen in de buitenlucht. Lenie zelf woont in 
het voorste deel van de boerderij en kan daarmee 24 uurs-

zorg bieden. Er is 
een samenwerking 
met de thuiszorg 
Zuidwest Friesland 
zodat ook zorg op 
maat geboden kan 
worden. Doordat  
Slachtehiem zo-
veel voorzieningen 
in huis heeft, komt 
een vakantie voor 

deze doelgroep in aanmerking voor een aantal vergoedingen. 
Daarmee is vakantie voor deze doelgroep op Slachtehiem be-
taalbaar geworden. Vergoedingen zijn mogelijk vanuit een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ). De zorgfunctie is helemaal nieuw 
en de eerste gasten 
worden in mei ver-
wacht. Lenie weet nu 
al dat haar actieve 
rol dan bestaat uit de 
oppas van twee kin-
deren uit een gezin 
waarbij de ouders de 

zorgtaken tijdelijk uit handen willen geven. Zo hebben zij, ge-
durende de vakantieperiode meer tijd en ruimte voor elkaar 
en de andere kinderen. De kinderen die zorg nodig hebben 
hoeven niet naar een ander logeeradres en zo hebben zij toch 
vakantie met het hele gezin. De rekening voor de vakantie 
met zorg wordt gesplitst in een deel voor de zorguren en een 
deel voor de aangepaste accommodatie. 

Landleven en natuur
Slachtehiem is ook nog altijd een boerderij. Klaas Bakker ver-
zorgt nog zo’n vijftig 
stuks jongvee (koeien) 
en een kleine schaaps-
kudde. De gastheer is 
ook visliefhebber en 
helpt zijn gasten aan 
wormen en voer. In de 
directe nabijheid van 
de boerderij zijn di-
verse mooie visstek-
ken. Ook kan men samen met Klaas een koemelk ervaring 
opdoen en verzorgt hij regelmatig natuurexcursies. 

Laatste ontwikkelingen 
- Op 25 mei a.s. opent commissaris van de Koningin van 
Friesland Ed Nijpels en oud minister het nieuwe onderko-
men van Klaas en Lenie.
- Een wens van Lenie is ook om eenzame ouderen uit de 
regio middels een soort dagrecreatie te ontvangen op haar 
boerderij. Deze pilot zit inmiddels in de startfase.
- Het IMK is bezig met het opmaken van een goed Business-
plan. De bedoeling van dit plan voor de familie Bakker is 
om hiermee voortvarend aan de slag te kunnen en houvast 
voor een toekomst als ondernemers in een vernieuwende 
vorm van verblijfsrecreatie.

auteur: Hans van Leeuwen

CampingTotaal Advies:
Vakanties met zorg worden financieel aantrekkelijker door 
bijdragen van een PGB of de AWBZ. Een businessplan is 
noodzakelijk. Een uitgekiende marketing en promotie cam-
pagne is onontbeerlijk (wie zijn jouw gebruikers). Netwer-
ken en samenwerking als basis voor toekomstig gebruik 
in relatie tot de doelgroep. Laat duidelijk de usp’s (unique 
selling points) tot uitdrukking komen. Inventief gebruik 
van personele inzet bij arrangementen en activiteiten.

Meer informatie op internet:
www.slachtehiem.nl  •  www.recron.nl 
www.svr.nl  •  www.thuiszorgzwf.nl
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TOP-sprekers op Camping Praktijkdag
Voor de derde keer op rij wordt er voor ondernemers 
in de verblijfrecreatie een congresdag georganiseerd 
met de toepasselijke titel ‘Campingtrends 2015!’.

Een viertal sprekers en 4 workshops nemen u mee naar de 
actualiteit en nieuwste trends in verblijfsrecreatie:

Sprekers
spreker 1: Lenie Bakker / 
Recreatiecentrum Slachtehiem
spreker 2: Jan Hagedoorn /
Recreatiecentrum De Beerze Bulten
spreker 3: Kees van der Most / 
directeur ContinuVakantieOnderzoek
spreker 4: Paul van Zwieten / 
Nederlande Kampeerauto Club

Workshops
A. Roeland Tameling / 
 Kamer van Koophandel Rotterdam
B.  Ronald Kunneman / Digitra
C.  Rudie Smit / 
 Boerderij Camping Het Amerveld
D.  Roland de Wit / Urban Street Golf

Programma, maandag 23 april 2007
 

12.00 uur: Welkom en korte toelichting op het programma.
Hans van Leeuwen, Pleisureworld, dagcoördinator.
 

12.00 uur – 17.15 uur: 1 op 1 gesprekken met Experts uit de Ken-
nisbank Pleisureworld op afspraak
 

12.15 uur: Start Business-2-Business Plaza ‘Trends in Bunga-
lows’. incl.luxe broodjes buffet
 

13.00 uur: Overhandiging 1e officiële exemplaar trendrapport 
‘Campingtrends 2015!’ aan .......
 

13.15 uur: 1e ronde, kies uit twee 
unieke workshops
A.  Spreek de taal van de overheid
B.  Internet voor uw gasten
 

13.45 uur:  1e spreker 
Lenie Bakker / Recreatie-
centrum Slachtehiem

 

14.15 uur:  2e spreker
 Jan Hagedoorn / Recreatiecentrum De Beerze Bulten

14.45 uur: Pauze / Netwerken
Bezoek aan de B2B Bungalow Business Plaza
 

15.30 uur: 3e spreker
Kees van der Most / directeur ContinuVakantieOnderzoek

16.00 uur: 2e ronde, 
kies uit twee nieuwe 
unieke workshops
C. Rudie Smit / Boerderij 
Camping Het Amerveld
D. Roland de Wit / 
Urban Street Golf
 

16.30 uur: 4e spreker
Paul van Zwieten / Nederlandse 
Kampeerauto Club
 

17.15 -18.15 uur: 
Afsluiting netwerk/naborrel.
Na afloop vertrek op eigen 
gelegenheid naar huis

Exposanten
Naast de meer dan interessante sprekers en workshops zijn ook 
een aantal exposanten aanwezig om bezoekers wellicht verder 
te kunnen helpen bij de optimalisering van hun bedrijf: 

• Kolibrie
• Stratech
• Eijerkamp
• Campings.nl
• 3span Bouwbureau B.V.
• Miha
• Wecovi
• Maxxton

De exposantenlijst wordt uitgebreid; kijkt u voor de laatste 
informatie op www.pleisureworld.nl of www.campingtotaal.
nl en ga naar ‘Evenementen’.

Organisatie
De Camping Praktijkdag en (inter) Nationale Bungalowdag 
wordt georganiseerd in Hotel en Congrescentrum Papendal; 
Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.

Geïnteresseerden om deze enerverende dag mee te beleven 
kunnen zich aanmelden via de websites www.pleisureworld.
nl of www.campingtotaal.nl.
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Jan Hagedoorn 
De Beerze Bulten

Kees van der Most 
Continu-
VakantieOnderzoek

Paul van Zwieten / 
Nederlandse 
Kampeerauto Club

Co-Media Sponsor: 
Wecovi Service

www.wecovi.com



Terrastoppers
De trend=BEACH 

Is het toeval dat de vakbeurs 
Horecava dit jaar een pavil-
joen Strandleven inrichtte; 
de vakantiebeurs een zand-
bak liet vullen met bijzonde-
re activiteiten; en dat tijdens 
de sportvakbeurs in Gorin-
chem beachsporten werden 
gedemonstreerd? De beach-
trend is Nederland aan het 

veroveren. Na het strand aan de kust (natuurlijk) verschenen de 
stranden in de grote steden. En de strandtent is nu op zoek naar 
nieuwe locaties; het terras van uw camping bijvoorbeeld. Veel 
leveranciers van meubilair spelen in op de trend en kunnen u 
helpen om een typische beachsfeer creëren. U kun er ook zelf 
aan bijdragen door naast het terras allerlei beachactivitei-
ten mogelijk te ma-
ken. Een activiteit 
op of naast het ter-
ras zorgt voor sfeer 
en meer bezoekers.  
Denk bijvoorbeeld 
eens aan beachvol-
leybal of beachtennis.  Heeft u minder ruimte beschikbaar, 
dan kan zandsculpturen bouwen een optie zijn. In de markt 
voor groepsuitjes is een workshop sculpturen bouwen op dit 
moment bijzonder gewild. En bij het strandleven past natuur-
lijk ook een kampvuur; waarvoor overigens ook allerlei brand-
veilige opties verkrijgbaar zijn. Kijk voor meer inspiratie ook 
eens op: www.beachtennis.nl  •  www.sandworks.nl

 

Een verassing op uw kaart?
Bier, koffie en cola; het zijn producten die bijna gedachteloos 
worden besteld op terrassen. Maar wilt u uw gasten eens iets 
nieuws aanbieden, dan hebben wij twee bijzondere suggesties:  

‘iKi Zutuki’ Nederlands eerste azijncocktail 
De gezonde cocktail bestaat! iKi  beer met Zutuki, Japans voor 
een ‘kopstoot’ bereid uit azijn en boordevol gezonde stoffen. 
(iKi is het Japanse woord voor ‘leven’) Een regelrechte hype 
in het land van  de Rijzende Zon. Het vleugje azijn in de iKi 
Zutuki opent je smaakpapillen, voor een nog intensere bele-
ving van het iKi beer. De azijn is van topkwaliteit en geeft de 
cocktail een lichte, frisse smaak. ’iKi bier is gebrouwen met 
groene thee en Japans yuzu fruit en bevat beduidend meer 

anti-oxidanten dan gewoon 
bier. In principe wordt iKi Zutu-
ki gemixed met alcohol, maar 
voor de liefhebbers is er ook een 
heerlijke alcoholvrije variant. 
Voor meer informatie: 

www.ikibeer.com of www.ushake.nl

Café Smooth
Tijdens de Horecava van dit jaar konden de bezoekers ken-
nis maken met een nieuw product van Douwe Egberts; Café 
Smooth; een koele koffiedrank met de zachte smaak van 
mokka. Bij het schenken vormen zich kleine belletje die zor-
gen voor een schuimkraag. Het product wordt geleverd in 
flesjes van 200 ml. Café Smooth is een exclusief horeca pro-
duct. Mensen kunnen het dus 
alleen uitbroberen in uw bar, 
restaurant of terras! Meer in-
formatie: www.cafesmooth.nl

Campinggasten 
zitten nu eenmaal graag buiten
. . .maar niet in de kou. Met een goede terrasverwarming kunt 
u uw terrasseizoen aanmerkelijk verlengen. Het kan ook uw ho-
recagelegenheid meer mogelijkheden geven voor een flexibel 
rookbeleid; In landen waar roken in de horeca inmiddels is verbo-
den wordt er veel gebruik gemaakt van verwarmde buitenruim-
tes om van een sigaretje te genieten.  Met nieuwe Thermostrips 
kunt u eenvou-
dig uw terras 
v e r w a r m e n . 
De strips zijn 
verkrijgbaar in 
diverse  hand-
zame formaten, 
zijn volkomen 
g e l u i d s a r m , 
e n e rg i e z u i n i g 
( 30% zuiniger 
dan gas) vandalismebestendig en geven geen licht! Waar nor-
male outdoor gasheaters de omgeving proberen te verwarmen, 
werkt de Thermostrip met een stralingswarmte die de gasten in 
de omgeving aangenaam verwarmt tot een afstand van 6 me-
ter. Er is een speciale roestvrijstalen uitvoering voor toepassin-
gen nabij zee of in keukens.
Meer informatie: www.houseofwellness.nl
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Noviteiten

Flowrider
Binnen een half jaar is het mogelijk om overal in Nederland te 
surfen op een permanente kunstmatige golf van twee meter 
hoog. Het is een nieuw concept en nog nergens in Europa ver-
toond. Initiatiefnemer Tobias Walraven heeft deze verrijdbare 
FlowRider® ontwikkeld samen met het Amerikaanse bedrijf 
WaveLoch. De mobiele golf wordt op allerhande feesten en 
evenementen ingezet voor demonstraties en/of om mensen 
kennis te laten maken met body- en flowboarden. De FlowRi-
der® Transmobile is vervoerbaar per vrachtwagen en waar 
de wagen geparkeerd staat, wordt de FlowRider® opgezet en 
kan iedereen kennismaken met deze populaire watersporten. 
Meer informatie: www.dutchwaterdreams.com

Easyswimm
EasySwimm is een vernieuwende zwemlesmethode; Een 
manier die helemaal past bij het leren zwemmen van jonge 
kinderen. De pakjes die hiervoor zijn ontworpen vormen het 
ideale hulpmiddel tijdens de zwemles. Een kind blijft drij-
ven, en heeft een groot gevoel van veiligheid, comfort en dus 

meer plezier. Kinde-
ren die met de Ea-
syswim zwemmen, 
zijn actiever in het 
water, durven méér 
uit te proberen en 
willen vaker in het 
water willen spelen. 
Met de Easyswim 

worden alle andere drijfmiddelen overbodig. Op de website 
zijn de pakjes te bestellen voor € 49,50. De prijs bij grotere 
afname is op te vragen. Meer informatie: www.easyswim.eu

Sunshower
Aquaventure heeft haar programma uitgebreid met de Sun-
shower. De voordelen van de Sunshower zijn enorm. Zonnen 
en douchen nemen ongeveer evenveel tijd in beslag. Omdat u 

met de Sunshower te-
gelijkertijd kunt dou-
chen en zonnen, be-
spaart u kostbare tijd. 
Bovendien is gebleken dat staand zonnen het meest effectief 
is. De Sunshower neemt weinig ruimte in beslag. Het design 
van de Sunshower is tijdloos en een sierraad voor uw interi-
eur. Meer informatie en een demonstratievideo:  
www.aquaventure.nl

Mobiele spa
Tijdens de vakbeurs Splashure, Sport & RecreaTech is de 
Leisure Trend Award uitgereikt aan de importeurs van 
‘Mobiele Spa’. De Mobiele Spa/SpaCapsule is een ‘droog-
watermassage-bed’ dat de 
gast voorziet van een full-
body ontspanningsmassage 
op 30 graden temperatuur.  
“Mensen zijn aangenaam 
verrast door het comfort en 
gebruiksgemak dat de Mobiele 
Spa biedt. De massage kan 
immers gewoon met kleren 
aan ondergaan worden.”, aldus 
Hans Wijnand Mulder van de Mobile Spa. Het product is stand-
alone te plaatsen, verbruikt relatief weinig stroom en past 
uitstekend in de wellness trend van comfortabel elaxen. 
De SpaCapsule is beschikbaar voor € 570,- per maand. Meer 
informatie: www.spacapsule.nl Contactpersoon is Eduard 
Kelderhuis, telefoon 070 - 362 7987.

Urban Golf Starter Kit
Urban Golf = No rulez. In tegenstelling tot gewoon golf 
gelden hier geen regels.(Safety First!) Golfen kan hiermee 
overal, dus ook rondom een camping. Er zijn bijna geen be-
perkingen. Benodigdheden een (gebruikte) golfclub en een 
speciale golfbal. Deze golfbal is minder hard en minder zwaar 
en haalt maar de helft van de afstand van een gewone golf-
bal. Als je veel op de straat golft is verstandig om een zachte 

ondergrond mee te nemen, zoals 
een stukje tapijt. Een starterskit 
bestaat uit een golfclub ijzer, een 
AlmostGOLF Shag en 4 ballen in 
sleeve (wit/geel). Op dit moment te 
koop bij Urbanstreetgolf.com voor 
een bedrag van € 25,21.

Meer informatie: 
www.urbanstreetgolf.com
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De taal van de overheid
Hoe ga je om met ambtenaren?

Vorig jaar heeft de Kamer van Koophandel Rotter-
dam onderzoek gehouden bij 47 gemeenten: hoe-
veel tijd en energie steken zij in vrijetijdsbeleid? 
Hieruit bleek dat er (veel) ruimte voor verbetering 
is. Daarnaast werd vastgesteld dat de communica-
tie tussen ondernemers en gemeenten nog sterk 
verbeterd kan worden. De ambtenaren waardeer-
den het overleg met de (georganiseerde) onder-
nemers met het rapportcijfer 6. Aan de andere 
kant bleek uit de Kwartaalmonitor van de Kamer 
van Koophandel dat ondernemers de gemeente-
lijke dienstverlening waarderen met een 5,2. Hoe 
kunnen ondernemers beter met overheden com-
municeren?

Hand in eigen boezem
Het beeld van de campingsector is bij overheden niet onver-
deeld positief. De kennis van procedures laat te wensen over, 
ondernemers informeren zichzelf niet goed en zijn daardoor 
(te) laat op de hoogte van besluiten. Bovendien is er sprake 
van een versnipperde sector waar nog veel verbetering mo-
gelijk is op het gebied van visie en planmatig werken. En in 
plaats van structureel netwerken op te bouwen leggen onder-
nemers vooral ad hoc contacten met alle gevolgen van dien. 
Als een ondernemer zijn plannen wil realiseren moet hij juist 
inspelen op de belangen van partijen in zijn omgeving. Niet 
alleen de consumenten (hun behoeften, motieven en trends), 
maar ook die van mogelijke investeerders (locatie- en rende-
mentscriteria), de diverse overheidsinstanties (ruimtelijke 

regelgeving (kvk)  -  pagina 23

Maxxton bv de leverancier van Newyse ®!

Newyse is als softwarepakket een totaal- oplossing voor hotels en vakantiepar-
ken. Zowel individuele parken als ketens. Het biedt, naast de traditionele modu-
les, de volgende vooruitstrevende mogelijkheden: 

➢ Newyse connect Online boeken voor uw gasten en eigenaren.
Koppelingen met diverse touroperators: geen boekingen meer overty-
pen!

➢ Premium Support Maxxton verzorgt het volledige beheer. Het
systeem is altijd up-to-date en naar uw wensen ingericht: u kunt zich
richten op uw gasten.

➢ Automatische Check-in/out klantvriendelijke oplossingen als
deursloten en slagbomen vergroten flexibiliteit, controle en veilig-
heid. Uw receptie wordt goedkoper terwijl uw gast de efficiënte en
gemakkelijke check-in zal waarderen. 

➢ Cognos Powerplay stelt u in staat de informatie in Newyse opti-
maal en realtime te benutten en zelf uw management rapportages
samen te stellen.

Door de efficiënte ASP oplossing hoeft u geen dure hardware aan te schaffen:
verbindingen, hardware en onderhoud worden verzorgd. Ook betaalt u geen
dure licentiekosten: de eerste 1000 boekingen zijn kosteloos en  daarboven
betaalt u per boeking. Met Premium Support bespaart u bovendien nog verdere
personeelskosten. 

Wij demonstreren Newyse en alle mogelijkheden graag aan u:
☎ Bel 0118 -67 10 10  óf
@  Mail naar Sales@maxxton.com 
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Hoofdvestiging:
Trageldijk 13, Postbus 41,  
7740 AA COEVORDEN
Telefoon : 0524 - 51 20 53
Fax : 0524 - 51 67 76
www.fonville.nl

Ook vestigingen in Nijmegen,
Valkenswaard, Gorinchem 
en Meppel.

Mensen gaan er even tussenuit om te genieten van een korte of lange
'break' en kiezen daarbij voor accommodaties met uitstraling, een
zekere allure. Naast verwachtingen omtrent luxe en comfort heeft
men die zeker ook ten aanzien van de netheid. Hoe schoon wordt een 
bungalow of hotelkamer 'opgeleverd'?

Het is de eerste indruk die mensen
krijgen van uw accommodaties.
Appelleert u aan dat 'feel-good-
gevoel', dat alles gewoon goed is
geregeld, er stralend uitziet, dan
scoort u zeker. De schoonmaak van
uw accommodatie is ons specialisme.
Ons gezamenlijke doel?
De tevredenheid van uw gasten!
We verzorgen de schoonmaak in o.a.

zwembaden, bowlingcentra, congres-
centra, hotels en bungalowparken.

Met Fonville haalt u een betrouwbare
dienst-
verlener binnen op het gebied van
schoonmaakonderhoud. Neem eens
vrijblijvend contact met ons op of
bezoek onze website.



ordening en dergelijke maar óók subsidiemogelijkheden) en 
de diverse belangengroepen, met name op het gebied van 
milieu, vervoer en natuur. Recreatie- en toerisme onderne-
mers moeten daarbij meer verantwoordelijkheid nemen voor 
de kwaliteit van het buitengebied. Of om de term van het 
onlangs verschenen rapport van de VROM-raad te gebruiken: 
van gebruiker naar ontwikkelaar van ruimte. U zult moeten 
uitstralen dat u zich zorgen maakt over de groene omgeving 
én dat u daar actief aan bij wilt dragen.

Top 5 tips Omgaan met overheden
1. Denk en plan vooruit
2. Werk samen aan gebiedsontwikkeling, arrangementen 
en marketing
3. Communiceer de koers van uw bedrijf, zodat die te ver-
weven is in visie- en besluitvorming
4. Versnel procedures door tijdig de juiste stappen te ne-
men en te zorgen voor een degelijke onderbouwing. Een 
hulpmiddel hiervoor is bijvoorbeeld de website www.
handleidingondernemingsplan.nl. 
5. Als u verschil wilt uitmaken in de publieke besluitvor-
ming, dus invloed in de gewenste richting wil uitoefenen 
zult u moeten lobbyen. Doe dat dan ook.

Schoenmaker blijf bij je leest
Hou de verantwoordelijkheid waar die hoort. Een recreatie 
ondernemer is geen projectontwikkelaar en iedere overheid 
heeft belangen waar geld voor is gereserveerd.
De overheid moet een campingeigenaar niet laten meebeta-
len aan de aanleg van een openbaar parkeerterrein. Op die 
manier dwingt men die eigenaar om als projectontwikkelaar 
te gaan optreden. Dat is niet zijn business. Trap dus niet in 
die val! De gemeente moet zorgen voor de normale randvoor-
waarden en daar kun je best afspraken over maken als duide-
lijk is wie welk belang heeft. Zoek daar ook andere partners 
bij, zoals een waterschap of de provincie.

Heerlijk helder
Liever een duidelijk ‘nee’ dan een vage ‘ja’ of ‘misschien wel’...  
‘Nee is bijna ja’. Heeft u uitbreidingsplannen maar loopt u 
tegen een muur aan bij de ambtenaren? Vraag dan vooral om 
helderheid. Als u een gemotiveerde afwijzing van uw plannen 
krijgt weet u in elk geval wat u moet laten en wat er wél kan. 

Goede onderne-
mers hebben dus 
liever een gemo-
tiveerd ‘nee’ dan 
een ambtenaar 
die ze met een 
kluitje in het riet 
stuurt.
 

Gedeeld belang
Toerisme is een samengesteld product. Samenwerking is dus 
onontbeerlijk. Maak het gedeelde belang van u én de ge-
meente duidelijk, bij voorkeur met hulp van de Kamer van 
Koophandel, NORT of uw brancheorganisatie. Toerisme en re-
creatie dragen bij aan de welvaart, maar ook aan een levendi-
ge gemeente met voldoende voorzieningen en attracties voor 
de eigen burgers. Breng die boodschap over bij de beleidsma-
kers, nodig ze uit om eens op uw camping te komen kijken.

Wisselende contacten
Vraag om één aanspreekpunt bij de gemeente. Recreatieon-
dernemers die met plannen aankloppen bij de gemeente, ver-
dienen alle aandacht. Maar wees realistisch: een ambtenaar 
in een kleine gemeente die 0,3 fte aan recreatie mag beste-
den heeft het ook moeilijk binnen zijn eigen organisatie. En 
omdat bij het verlenen van een vergunning soms het advies 
nodig is van vier verschillende afdelingen in het gemeente-
huis, is het verstandig om te zorgen dat u één ambtenaar 
als contactpersoon heeft, bij voorkeur met kennis van zaken 
en daadkracht. Geen ‘wisselende contacten’ maar één aan-
spreekpunt.

CampingTotaal Advies:
Denk na over uw relatie met de overheden in uw omgeving. 
Hoe kunt u ervoor zorgen dat ze uw toekomstplannen niet 
dwarsbomen maar juist ondersteunen? Zoek gedeelde be-
langen en partners. Neem contact op met collega onder-
nemers, uw brancheorganisatie, de Kamer van Koophandel 
of huur een professionele lobbyist in. Kijk voor meer infor-
matie op www.kvk.nl/vrijetijd (rapport ‘Gemeenten, maak 
werk van vrije tijd!’) en op www.kvk.nl/lobbyen (concrete 
tips voor belangenbehartiging)

KvK Rotterdam, Roeland Tameling, tel. (010) 402 78 81, 
e-mail rtameling@rotterdam.kvk.nl 
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pat leisure sports 
a l t i j d  i e t s  n i e u w s

barbecue te water
De bbq-donut is een varend barbecue-eiland voor 
tien personen. Aangedreven door een fluistermotor, 
en goed voor maximaal 4 uur vaar- en grillplezier.  
Een trendy concept wat aansluit bij de behoeftes 
van de moderne mens.  

De bbq-donut verdient zichzelf terug door de ver-
huur ervan en de verkoop van grillpakketten en 
consumpties. Verdere inkomsten zijn te genereren 
door het voeren van reclame van uzelf of van der-
den. Een commerciële aanvulling voor uw bedrijf.  
De bbq-donut is een kwalitatief hoogwaardig en 
duurzaam product. Gekeurd volgens de richtlijnen, 
met een GS-certificaat. Meer informatie: 
www.patsports.nl

• BBQ-donuts • Waterfietsen
• Pontonsysteem • Powerpaddlers 

• Kano’s en kajaks
• Trampoline-installaties

• Biologisch afbreekbare disposables

Pat Leisure Sports 
Postbus 139  |  7740 AC Coevorden
Tel: 0524 550812  |  info@patsports.nl

WWW.PATSPORTS.NL
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Verspreiding:
Dit vakmagazine wordt verzonden aan alle RECRON 
campings, SVR en VeKaBo kampeerboeren, buiten-
sport ondernemingen aangesloten bij de VeBon, bun-
galowparken en groepsaccommodaties in Nederland 
en België. Ook relaties en organisaties die betrokken 
zijn bij de ontwikkelingen rondom de verblijfsrecre-
atie horen ook tot de doelgroep.

Colofon
CampingTotaal.nl Magazine biedt kennis, informatie en ondersteuning voor iedereen die professioneel betrokken is bij de camping- en bungalowbranche. Dit 
kennisplatform is een initiatief van SLIMM Adviesbureau voor Sport, Recreatie en Toerisme. Camping Totaal is onderdeel van communicatieplatform Pleisure-
world; een ondernemend netwerk van organisaties en personen die actief betrokken zijn bij recreatie, toerisme en sport.

Zomerkalender 2007
23 april Camping Praktijkdag en (internationale) 
Bungalowdag
Een kennis en netwerkdag die u niet mag missen. Met lezin-
gen en workshops van actief betrokkenen uit de branche: Jan 
Hagendoorn, directeur Beerze Bulten (Europees camping van 
het jaar), Kees van der Most (NBTC),  Roeland Tameling (KvK 
Rotterdam) en nog vele anderen.
Meer informatie: www.campingtotaal.nl

Meimaand: fietsmaand!
Het thema van de Meimaand Fietsmaand is Natuur & Plat-
teland. Verwacht wordt dat zeker zo´n 150.000 fietsende 
Nederlanders aan één of meer onderdelen van het mei-pro-
gramma zullen deelnemen. Het tweewielerevenement on-
derscheidt zich van het reguliere aanbod aan fietsroutes met 
ruim 200 unieke toer- en recreatieve routes. Met bijzondere 
openstellingen en activiteiten langs de route en ook met 
speciale verblijfsarrangementen.
Meer informatie: www.meimaandfietsmaand.nl

12 mei Nationale Molen- en Gemalendag 
Dit jaar wordt de Nationale Molen- en Gemalendag extra 
feestelijk gevierd in verband met het Jaar van de Molens. 
Op 12 mei bent u welkom op de honderden molens die zijn 
opengesteld voor het publiek. Heeft u een molen in de buurt 
van uw bedrijf, dan is het de moeite waard om daar op in te 
springen.
Meer informatie: www.jaarvandemolens.nl

Zomervakanties 2007
noord/midden/zuid 

zuid 

zuid 

noord 

noord 

midden 

midden
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“Alles goed gekeurd en traceerbaar”
Ronald Lingeman is projectcoördinator aan de Haagse Acade-
mie voor Sportstudies. Hij bekleedt deze functie zowel voor 
de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding als voor de op-
leiding Sport en Bewegen. De kennismaking met de VeBON 
liep via VeBON-lid Juventa. Dit resulteerde uiteindelijk in een 
buiten-gewoon lidmaatschap.

De opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding en de oplei-
ding Sport en Bewegen, waar wordt opgeleid tot sportma-
nager, zijn beide HBO-opleidingen en duren vier jaar. Jaar-
lijks worden 180 leerlingen toegelaten tot de opleiding voor 
leraar en 80 tot de opleiding voor sport-manager. Volgens 
Ronald Lingeman overstijgt het werkelijke aantal aanmeldin-
gen deze limiet vele malen. “We hebben jaarlijks meestal zo’n 
600 aanmeldingen. Er is een selectieprocedure die bestaat 
uit een fysieke test en uit een intake in de vorm van een soort 
sollicitatiegesprek om de motivatie te kunnen bepalen. Toch 
valt er na het eerste jaar nog circa 30 procent af. Deze groep 
bestaat uit mensen die alsnog een andere opleiding gaan 
doen. Dit zijn vaak mensen die eigenlijk de hele dag zelf wil-
len sporten en waarvoor het theoretisch kader soms teveel is. 
En ook de leerlingen die binnen twee jaar hun eerste jaar niet 
hebben gehaald, moeten stoppen met de opleiding. 
De groep die uiteindelijk na het eerste jaar overblijft, haalt 
meestal ook de eindstreep. Circa 20 tot 25 mensen hiervan 
heeft buitensport als specialisatie gekozen”.

Ondervinden van de sport
Buitensport is één van de specialisaties die kan worden 
gekozen naast watersport, wintersport, surfen of fitness. 
Het Rotterdamse buitensportbedrijf Juventa verzorgt de 

basisopleiding voor buiten-
sportinstructeur en het ori-
entatieprogramma. Tijdens 
dit oriëntatieprogramma kan 
worden kennisgemaakt met 
buitensporten als klimmen, ab-
seilen en bijvoorbeeld moun-
tainbiken. Het gaat daarbij om 
het ondervinden van de sport. De meeste leerlingen die af-
studeren met de specialisatie buitensport komen volgens Ro-
nald Lingeman terecht bij Nederlandse buitensportbedrijven. 
Een enkeling begint een eigen bedrijf, maar weinigen slagen 
echt hierin. 

Veiligheid
Ronald Lingeman vindt het belangrijk om samen te werken 
met buitensportbedrijven die zijn aangesloten bij de VeBON. 
“Voor ons overkoepelt de VeBON het buitensportgebeuren en 
staat deze organisatie voor een kwaliteitsslag. Alles wordt 
goed gekeurd en is traceerbaar. Dat vinden wij belangrijk. 
Voor onze werkweken kiezen wij bijvoorbeeld alleen voor Ve-
BON-bedrijven. Veiligheid is voor ons heel belangrijk. Wat mij 
betreft, mag er een certificaat voor veilig klimmen komen. Ik 
zie een kentering komen in de gymzalen. De ladders en wand-
rekken gaan weg en hiervoor komen klimwanden terug. Er 
zijn veel leraren lichamelijke opvoeding die niet weten wat ze 
doen bij het klimmen. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikke-
ling. De VeBON zou zich hiervoor hard moeten maken”.

“Er zijn veel leraren lichamelijke 
opvoeding die niet weten wat ze 
doen bij het klimmen”.

  ieuws
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VeBON Academie actief in binnen- en buitenland
De VeBON Academie, op 1 september 2006 van start gegaan, 
is actief met kwaliteitsmanagement rond cursussen en op-
leidingen in Nederland, maar oefent daarnaast ook grote in-
vloed uit op het grensoverschrijdende project om te komen 
tot een Europees BeroepsCompetentieProfiel.

Het Europese project EQFOA staat voor European Qualifica-
tion Framework for Outdoor Animators en is ook wel bekend 
als het Leonardo-project. Het hoofddoel van dit project is om 
te komen tot één Europese opleidingsstandaard voor buiten-
sportinstructeurs. In Europa wordt de buitensportbranche 
gezien als een snel groeiende sector. De redenen hiervoor 
zijn dat mensen makkelijker reizen van het ene naar het an-
dere land, dat mensen meer uit hun vrije tijd willen halen 
gedurende het hele jaar en dat er nog steeds een groeiende 
vraag is naar actieve vakanties. Dit betekent ook dat er een 
groeiende vraag is naar buitensportinstructeurs, maar bui-
tensportbedrijven lopen aan tegen het feit dat opleidingen 
gevolgd in het ene land niet zomaar worden erkend in het 
andere land. 
Het is dus mogelijk dat een Nederlands buitensport-bedrijf 
dat actieve vakanties aanbiedt voor Nederlandse vakantie-
gangers in bijvoorbeeld Frankrijk ter plaatse niet kan werken 
met het eigen Nederlands sprekende en in Nederland opge-
leide personeel, omdat Frankrijk de Nederlandse opleiding 
niet erkent. Deze situatie is al lang een doorn in het oog van 
veel Nederlandse buitensportbedrijven die in het buitenland 
opereren. Met het Europese project moet aan deze situatie 
een einde komen.

Wat doet een buitensportinstructeur?
In september 2008 moet het Europese BeroepsCom-
petentieProfiel zijn afgerond. Vanaf dat moment kun-
nen buitensportinstructeurs die volgens dat profiel wor-
den opgeleid hun werk in Europa uitvoeren zonder last 
te hebben van nationale, regionale of lokale belemme-
ringen. De verwachting is dat de opleidingen volgens 
dit nieuwe profiel vrij snel na afronding van start gaan op 
MBO-niveau. Rob van den Hoed, vertegenwoordiger namens 
de VeBON Academie in het Europese project, geeft aan dat het 
project nu in een fase is beland waarin de beroepenstructuur 
wordt ontwikkeld en er een beroepsbeschrijving ontstaat. 

“In Nederland bestaat al een BeroepsCompetentieProfiel en 
deze dient als basis voor het Europese profiel. Onze structuur 
wordt grotendeels over-genomen. Omdat we nu bezig zijn 
met de beschrijving van het beroep van buitensportinstruc-
teur merken we dat dat per land nogal verschilt. In Nederland 
houden buitensport-bedrijven zich voornamelijk bezig met re-
creatie en ontwikkeling, terwijl bijvoorbeeld in Engeland ook 
educatie een onderdeel van het beroep is. Zelfs de zienswijze op 
wat buitensport is, kan per land verschillen. En wat doet een 
buitensportinstructeur? Is het een animator of een instruc-
teur?”

Legitimatie
Iedere drie maanden komen de negen partners uit het 
project samen. De volgende bijeenkomst staat gepland 
op 26 en 27 april in Spanje. Begin december is de groep te 
gast in Nederland. Tussentijds zal de VeBON-leden middels 
een aantal enquêtes gevraagd worden om legitimatie van 
het traject.

Kijk voor meer informatie op de website van het Europese 
project 
www.eqfoa.eu of neem contact
op met de VeBON Academie, 
telefoonnummer 079 - 750 22 01.
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Afiscon BV 
Wij zijn leverancier van bouwelementen voor facilitair ge-
bruik. Het assortiment bevat o.a sanitaire cabines, lockers, 
wastableau en garderobe elementen. 
Leverbaar als compleet gemonteerd 
product of als pakket voor zelfmon-
tage. www.afiscon.nl 

Aquaventure Zwembaden
Met onze jarenlange ervaring en vakkundig personeel rea-
liseren wij uw plannen van A tot Z. Bovendien bieden wij u 
topkwaliteit voor een verantwoorde prijs. De afwerking en de 
kwaliteit vormen een garantie voor 
jarenlang zwemplezier. 
www.aquaventure.nl

Arcadis
Vrijetijd en toerisme maken integraal onderdeel uit van onze 
maatschappij. Of het nu gaat om de ontwikkeling van accom-
modaties, multifunctionele projecten, recreatieve plannen en 
beleidsvisies, ARCADIS heeft inmiddels de nodige expertise 
op het gebied van recreatie en toerisme opgebouwd. Zie voor 
meer informatie en actuele referen-
tieprojecten: www.arcadis.nl 

AT Cleaning Systems
Wat leveren / doen wij? AT Cleaning Systems levert Oertzen 
industriële hogedruk reinigings-machines. Zowel warm als 
koud waterreinigers, met verschillen-
de drukken voor de recreatie, sport- en 
toerisme. www.atcs.nl

Berg Toys
Speciaal voor campings, bungalowparken, boulevards en an-
dere vrijetijdscentra heeft BERG Toys een professioneel as-
sortiment. Speelgoed met een lange levensduur en relatief 
weinig onderhoud. De skelters, trampolines, BalanzBikes en 
andere bijzondere producten zorgen voor 
extra activiteiten en zijn geschikt voor 
verhuur.www.bergtoys.nl

Camarhon
Camarhon BV is een jong bedrijf. Ze is actief als toeleveran-
cier voor de maritieme- en verblijfsrecreatie. De doelstelling 
is om producten aan te bieden die kwaliteit en functionaliteit 
combineren met een aansprekend de-
sign. www.camarhon.nl

CB Games
Creative Brainwave BV i.o. bedenkt creatieve oplossingen in de 
ruimste zin van het woord. Onder de handelsnaam CBgames 
wordt het grote vakantiespel op de markt gebracht. Om het 
spel te promoten wordt o.a. gebruik gemaakt van onze eigen 
mascotte “Eggy”. Ideeën voor nieuwe branchegerichte spellen 
zijn er nog genoeg.
www.cbgames.nl

Eijerkamp Wooninspiratie
Eijerkamp bestaat dit jaar maar liefst 75 jaar en dat wordt het 
hele jaar door gevierd! Met spectaculaire acties en duizen-
den euro’s jubileumvoordeel. Zeker de moeite 
waard is de nieuwe collectie die, rechtstreeks 
van de woonbeurzen, als eerste is te zien bij 
Eijerkamp. En altijd voordelig!
www.eijerkamp.nl

ENECO Energie
ENECO Energie wil als geïntegreerd productie-, transport-, en 
leveringsbedrijf op de vrije energiemarkt in Nederland tot de 
top behoren. Dit betekent dat wij het best gewaardeerde, be-
trouwbaarste energiebedrijf van Nederland willen zijn. Waar-
decreatie voor onze zakelijke en huishou-
delijke klanten staat daarbij centraal. 
http://mkb.eneco.nl

Heijtech
HeijTech Services is een allround technisch service en onder-
houdsbedrijf. HeijTech houdt zich bezig met het onderhou-
den, renoveren en optimaliseren van bestaande verwarmings-
installaties en diverse warmwaterapparatuur.
www.heijtechservices.nl

Hermans Blokhuizen
Wij zijn leverancier van de meest uiteenlopende modellen 
blokhutten en tuinhuisjes, gegaran-
deerd voor iedere tuin. Op onze site la-
ten wij u onze modellen zien, alsmede 
de bijbehorende afmetingen.
www.hermansblokhuizen.nl

Hogenboom Recreatie Vastgoed
Hogenboom Recreatie Vastgoed is 
gespecialiseerd in recreatiewonin-
gen en recreatief bedrijfs onroe-
rend goed in de breedste zin van het 
woord.www.recreatievastgoed.nl

House of Wellness
Met House of Wellness spelen we in op een groeiende behoef-
te aan balans. House of Wellness is een franchise-organisatie 
met een weloverwogen en compleet 
inrichtingsconcept voor Excercise, Ba-
lance, Warmth en Beauty inéén.www.
houseofwelness.nl

Kolibrie Horeca Payrolling
Als specialist in de horeca weten wij als geen ander wat u 
als horecaondernemer boeit, bezielt en bindt. Wij zijn voor u 
continu op zoek naar mogelijkheden om onze tarieven gelijk 
of lager te stellen aan uw huidige loonkosten.
www.kolibrie.nl
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Larsen Puzzels
Larsen is een van oorsprong Noorse puzzelfabrikant die in 
Nederland en België vertegenwoordigd wordt door School-
support bv, Zuidhorn. Larsen maakt puzzelconcepten waarbij 
leren en spelen op een unieke manier samengaan. 
www.larsenpuzzels.nl

Levend Land Communicatie
Wilt u uw klanten niet alleen bereiken, maar ook raken, kies 
dan voor de marktgerichte en eigenzinnige communicatie 
van Levend Land - toerist en recreant als klant -. Communica-
tiestrategie, kansen pakken in de media, tekstschrijven of het 
presenteren van uw aanbod in woord 
en beeld. www.levendland.nl

Promatch/Mubo
Een geldwisselautomaat is de oplossing voor het voortdurend 
wisselen van biljetten voor muntgeld. Mubo b.v. levert de ide-
ale compacte geldwisselautomaat voor een concurrerende 
prijs die uitgerust is met moderne 
en beproefde techniek. Eenvoudige 
montage mogelijkheden en door de 
geringe afmetingen op vele plaatsen 
te gebruiken. www.promatch.nl

Rekré-Sport
Gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van tennisbanen. Re-
kré-Sport levert de meest verkochte tennisbaan ter wereld, 
het Plexipave-systeem. Daarnaast heeft men ervaring in vrij-
wel alle andere soorten tennisvloeren, zoals gravel en tennis-
groen. Levert ook inrichtings- en 
sportmaterialen.
www.rekresport.nl

Seijsener Rekreatietechniek
Seijsener Rekreatietechniek is een op kwaliteit en service ge-
richte organisatie, al 40 jaar gespecialiseerd in het ontwer-
pen en inrichten van kampeerterreinen, bungalowparken en 
jachthavens. De marktleider op het gebied van technische in-
frastructuur voor de recreatie.
www.seijsener.nl

SLIMM Adviesbureau
Adviesbureau in de groeiende markt van sport, recreatie en 
toerisme. SLIMM beschikt over veel ervaring, heeft een brede 
kijk op ondernemen en kent de branche als z’n broekzak. Is in 
staat elk probleem naar een kans te vertalen, trends te signa-
leren en meer rendement te genere-
ren. www.slimm.nl

Snoek Hoveniers
Snoek Hoveniers is een hoveniersbedrijf dat zich door creati-
viteit en vakmanschap weet te onderscheiden van haar con-
currenten. Diversiteit, scherpe offertes en een andere visie op 
groen is onze kracht Snoek Hoveniers is gevestigd te Grou en 
Nieuw Dordrecht.
www.snoek.nu

SoTec
SoTec Nijverdal is de fabrikant en leverancier van het I-CON 
betaal en toegangscontrole systeem. Mede door onze erva-
ring in de recreatie kunnen wij op maat gemaakte systemen 
aanbieden voor het beheersen van 
energie, het doen van betalingen en 
een flexibele en gebruiksvriendelijke 
toegangscontrole. 
www.sotecnijverdal.nl

Spider Play
Herbergt meer dan 15 jaar aan knowhow. Spider Play is daar-
door een solide en betrouwbare partner voor het ontwerpen, 
produceren, installeren en onderhouden van uw indoor speel-
projecten. Spider Play is een sy-
noniem voor kwaliteitsunieke 
en originele indoor speeltuin 
projecten. www.spiderplay.com

VanHolland Rental Facilities BV
VanHolland Rental Facilities BV is actief 
in fietsverhuur en fietsleaseplannen en 
biedt de mogelijkheid optimaal rende-
ment te halen uit uw fietsverhuuracti-
viteiten. Het assortiment fietsen van 
VanHolland voldoet volledig aan de 
hoge verwachtingen van uw gasten.
www.vanhollandfietsen.nl

Van den Heuvel Watertechnologie
Sinds 1978 dé specialist op het gebied van desinfectie van 
zwembadwater door middel van zoutelektrolyse. De gepaten-
teerde installaties worden al door meer dan 210 baden ge-
bruikt zoals openbare baden, sauna’s, privé-, fysio-, therapie-, 
campingbaden. Ook in het buitenland.
www.vdhwater.nl
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