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‘ Soms zetten we Adwords 
uit vanwege de drukte’

Pangea Travel groeit gestaag

Berry ter Horst is sinds 2003 de trotse eigenaar van maatwerk
specialist Pangea Travel, die is gespecialiseerd in Azië en Afrika. 
Elk jaar komt er één FTE bij. ‘Omzet en passagiersaantallen  
zeggen mij niets, het gaat om de marge.’

Vertel eens, hoe is het allemaal 
zo gekomen?
‘Ik ben in 1983 vers van school bij 
Wagonlit Reizen blijven werken, 
waar ik stage had gelopen. Vervol-
gens deed ik de zakenreizen bij Akzo 
en stapte daarna over naar Special 
Traffic, nu Tenzing. Ik las in de krant 
dat Ohra Sindbad en Bex Reizen 
over had genomen en het leek me 
leuk om daar te werken. Dat heb ik 
acht jaar gedaan. Na twintig jaar in 
de reisbranche had ik voor mijn ge-
voel alles wel gezien en meege-
maakt. Daarom nam ik een baan 
aan als detacheerder van technisch 
personeel. Dat vond ik verschrikke-
lijk. Na een half jaar heb ik ontslag 

genomen en zat ik natuurlijk met de 
vraag: wat nu? Tijdens een weekend 
in Baden Baden heb ik Pangea 
Travel bedacht. Dat was in 2003.’

Je hebt bij veel verschillende reis-
organisaties ervaring opgedaan. 
Wat voor nieuws dacht je aan de 
markt toe te kunnen voegen?
‘Pangea Travel steunt op drie pijlers: 
maatwerk, flexibiliteit en aandacht. Ik 
had een kleinschalig bedrijf voor 
ogen, waar ik alles zelf zou doen. Dat 
is mislukt: het ging en gaat zo goed 
met Pangea, dat we inmiddels met 
zestien reisspecialisten hier in  
Arnhem de beste reizen voor onze 
klanten samenstellen. Wij verkopen 
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aandacht, zeg ik altijd. De klant komt 
binnen op onze website, maar krijgt 
geen offerte als we hem niet eerst 
hebben gesproken. Hoe meer we 
weten, des te beter we een passend 
advies kunnen uitbrengen. Dat is on-
ze toegevoegde waarde – we zijn 
oprecht geïnteresseerd. Andersom 
werkt dit beleid ook als een filter. Wie 
ons alleen wil gebruiken voor een 
reisadvies en dat vervolgens zelf  
online gaat boeken, zal niet snel zijn 
telefoonnummer geven. Pas als we 
de klant aan de lijn hebben gehad en 
weten dat we goed kunnen helpen, 
gaan we voor hem aan de slag.’

Schrikt dat geïnteresseerde 
klanten niet af?
‘Nee hoor. We hebben een conversie 
van 60 procent en het aandeel  
repeaters is 40 procent. We richten 
ons op het midden- en hogere  
segment. De gemiddelde reissom  
zit op 3 tot 3,5 duizend euro. De 
reisduur is 18 tot 22 dagen.’

Wat levert dat op?
‘We realiseren sinds de oprichting 
van Pangea Travel elk jaar groei – 
dit jaar zelfs double digit. Dan heb ik 
het over de marge, niet over omzet 
of passagiers. Het gaat er immers 
uiteindelijk om wat er onder de 
streep overblijft.’

Elk jaar groei? De financiële  
crisis niet meegerekend zeker?
‘We hebben nooit last gehad van  
de recessie. Begin 2009 liepen we 
achter met de boekingscijfers. Toen 
hebben we een SWOT-analyse ge-
maakt en op basis daarvan de 
speerpunten bepaald. We besloten 
bijvoorbeeld meer in te zetten op  
niches, zoals huwelijksreizen. Met 
een plus als gevolg. Ik denk dat dat 
komt door onze focus op persoonlij-
ke aandacht. De agent ter plaatse 
en chauffeur weten wat de klant be-
langrijk vindt, bijvoorbeeld dat ze net 
getrouwd zijn, en geven daarom een 
extraatje. Wij hebben het hele traject 
in handen en zorgen ervoor dat alle 
schakels op de hoogte zijn van de 
bijzonderheden van onze klanten.’

Waarom alleen Afrika en Azië?
‘Pangea is de naam van het oercon-
tinent. Mijn oorspronkelijke idee was 
om de hele wereld aan te bieden. 
Maar ik kwam er algauw achter dat 
het beter is om keuzes te maken ten 
aanzien van de bestemmingen en 
dat specifieke aanbod heel erg goed 
te doen. Qua klimaat kunnen onze 
reizigers het hele jaar door bij ons 
boeken. En ze kunnen de continen-
ten afwisselen, het ene jaar Afrika, 
het andere Azië. Bovendien zijn we 
zo minder gevoelig voor dramatische 
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gebeurtenissen, zoals SARS of ebo-
la. Wel werken we samen met Five 
Senses voor Australië en Nieuw-
Zeeland en voor Midden- en Zuid-
Amerika met Ander Licht Reizen. 
Samen bieden we een groot deel 
van de wereld aan. We delen erva-
ringen en verwijzen klanten naar  
elkaar door. Daar word je als bedrijf 
alleen maar beter van.’ 

Sta je open voor samenwerking 
met de reisretail?
‘Dat doen we al. We werken sinds 
een jaar samen met The Travel Club 
en Personal Touch Travel. Deze 
ZRA’s passen bij onze aanpak. Zij 
zijn ook gericht op persoonlijke aan-
dacht. Tien procent van onze omzet 

loopt nu via deze retailers. Meer 
wordt het ook niet, omdat het 
natuurlijk ten koste gaat van onze 
verdiensten. Wij fungeren als tour-
operator en geven netto prijzen. De 
ZRA’s bepalen welke marge ze erop 

zetten. Dat vind ik niet zorgwekkend. 
Op het ene terras betaal je 3 euro 
voor een kop koffie en op een ander 
2 euro. De klant kiest ervoor te ko-

pen waar hij een prettige ervaring 
heeft. Mensen zijn heus wel bereid 
te betalen voor goed advies. Daar 
komt bij dat ons product moeilijk te 
vergelijken is met andere aanbie-
ders, want het is maatwerk.’
 
Wat zijn jullie populairste  
bestemmingen?
‘Qua omzet en aantal reizigers is 
China onze grootste bestemming. 
We organiseren veel rootsreizen, 
voor gezinnen met geadopteerde 
kinderen. Wij kunnen altijd wel een 
bezoek aan het tehuis regelen waar 
het kind vandaan komt. Voor een 
particulier is dat onmogelijk. En dat 
combineren we met de highlights 
van China. Het is een niche binnen 
een niche. Andere topbestemmingen 
zijn voor ons Japan, Vietnam, Zuid-
Afrika en Indonesië. Verder bieden 
we veel combinatiereizen aan. Onze 
ervaring is dat mensen daardoor het 
idee hebben dat ze veel meer va-
kantie krijgen voor hun geld. We be-
gonnen ooit met Dubai, Sri Lanka en 
de Malediven. Die combinatie werd 
een enorm succes. Daarom doen we 
het met meer bestemmingen.’

Zit er expansie in de pijplijn?
‘Nee, we gaan geen nieuwe be-
stemmingen toevoegen. We hebben 

nu 33 landen in het portfolio, die on-
ze reisspecialisten uit eigen ervaring 
kennen. Wij willen goed zijn in wat 
we doen. En ik wil dat Pangea klein-

schalig blijft. Af en toe zetten we 
zelfs Adwords uit, omdat we anders 
de stroom aanvragen niet weg-
gewerkt krijgen.’
 
Waarom vind je het zo  
belangrijk dat de medewerkers 
zelf op de Pangea-bestemmin-
gen zijn geweest?
‘Het is heel belangrijk dat degene 
die het product verkoopt, het pro-
duct kent. Kennis helpt bij sales. 
Daarom bezuinigen we niet op stu-
diereizen, ook niet tijdens de econo-
mische crisis. Medewerkers gaan 
minstens een keer per jaar op indivi-
duele studiereis en dat kost hen 
geen geld of vrije dagen. Bij terug-
komst schrijven ze een verslag en 
geven ze een beschrijving van de 
geïnspecteerde hotels. Als die niet 
meer voldoen, gooien we ze name-
lijk uit het programma. We doen het 
net even anders. Trainingen worden 
bijvoorbeeld gegeven door mensen 
buiten de reisbranche. Zo hebben 
de medewerkers geleerd hoe ze ver-
schillende klanttypen kunnen her-
kennen en hoe ze het beste met hen 
om kunnen gaan. Iemand die heel 
veel details wil weten, zit niet te 
wachten op een gezellig bestem-
mingsverhaal, maar zoekt feiten. Als 
je dat weet, kun je een effectiever 

verkoopgesprek voeren. Dat is niet 
gemakkelijk en gaat wel eens mis, 
maar het heeft per saldo een  
positief effect op de conversie.’

 ‘We werken sinds een jaar samen met  
  The Travel Club en Personal Touch Travel.’ 


