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V.U. Spaanse Dienst voor Toerisme 

Kunstlaan 52, 1000 Brussel

Een succesverhaal
De 70e verjaardag van de Spaanse Dienst voor Toerisme 
in België is een gezamenlijk succesverhaal. Want in 1951 
was reizen naar het buitenland nog zeldzaam. Europa 
kwam uit een oorlog en moest nog schrijven aan zijn 
toekomst. Weinigen konden zich toen al voorstellen wat 
er tientallen jaren later van het toerisme zou worden. 

In dat scenario richtten de Europese landen samen, 
met België als stichtend land, in 1948 de Europese 
Reiscommissie op. 

“Het toerisme zoals we dat nu 
kennen werd in de loop der 
jaren uitgevonden”

Drie jaar later sloot Spanje als lidstaat aan. In die con-
text werden in Europa en de Verenigde Staten ver-
schillende Spaanse bureaus voor toerisme opgestart. 
In België opende de Spaanse Dienst voor Toerisme in 
Brussel zijn deuren in 1950. Het jaar daarop was het 
voor het eerst volledig operationeel. 

Progressie in elk decennium

In 1950 ontving Spanje ook 17.535 Belgische toeristen. 
Een aantal dat sindsdien bleef groeien tot 2,5 miljoen 
in 2019. En zelfs in zo’n atypisch jaar als 2020 mochten 
we meer dan 700.000 Belgen verwelkomen. 

Zonder de Belgische en Spaanse zakenwereld was dat 
allemaal niet mogelijk geweest. Het toerisme zoals we 
dat nu kennen werd in de loop der jaren uitgevonden. 
Elk decennium werd progressie gemaakt, belangrijke 
stappen die in de jaren daarvoor nog ondenkbaar 
waren.
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Melsbroek, rond 1951. Toestellen  
waarmee Sabena de eerste  
Spanjevluchten uitvoerde.
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Sinds het begin bleef het toerisme steeds evolueren. 
Verschillende vooruitgangen droegen bij tot de ont-
wikkeling, problemen wisten we steeds samen op te 
lossen. Het ontstaan van touroperators en de steeds 
frequentere luchtverbindingen tussen beide landen 
betekende de grote doorstart. Vanaf de jaren 90 wa-
ren we getuige van de disruptie die de komst van het 
internet teweegbracht. Met de opkomst van goedkope 
luchtvaartmaatschappijen als onmiddellijk gevolg. 

Maar de laatste 20 jaar bereikte het toerisme een 
hoogtepunt, met nieuwe uitdagingen door massatoe-
risme en klimaatverandering. Ondanks deze uitwassen 
mogen we ook de positieve effecten van toerisme niet 
uit het oog verliezen. Zoals het feit dat een aanzienlijk 
percentage van de Belgen, bijna 20%, een deel van hun 
jaarlijkse vakantie in Spanje doorbrengt.

Toerisme verenigt

Laten we daarbij de pioniers niet vergeten. Zoals 
luchtvaartmaatschappij Sabena die in de jaren 50 
en 60 op Spanje begon te vliegen met de legenda-
rische Caravelle. Toen je in Madrid en Lissabon nog 
een tussenlanding moest maken om naar Tenerife te 
gaan. Of Jetair, dat als touroperator in de jaren 70 op 
Spanje begon te vliegen, en het voor honderdduizen-
den Belgische gezinnen mogelijk maakte om er hun 
droomvakantie te beleven. 

“Naast een krachtige industrie, 
is toerisme ook een belangrijk 
onderdeel van ons imago en 
een grote kans om ons land te 
verenigen”
Toerisme werd in de afgelopen decennia een van de 
drijvende krachten achter de Spaanse economie. Het 

World Economic Forum verkoos Spanje tot driemaal toe 
tot ‘meest concurrerende land ter wereld op gebied 
van toerisme’. Maar naast een krachtige industrie, is 
toerisme ook een belangrijk onderdeel van ons imago 
en een grote kans om ons land te verenigen. 

Niet alleen aan de kust, ook in het binnenland is toe-
risme een bron van welvaart geworden. Waar cultuur- 
en natuurtoerisme de opkomst inleidde van bedrijven 
die bijdragen tot het behoud van ons erfgoed. 

Crisis als opportuniteit

De coronapandemie veroorzaakte de grootste toeris-
mecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dramatisch 
om te zien hoe deze sector die de wereld verenigt, 
als eerste leed onder deze zware last. Niemand had 
dat verwacht. En jammer genoeg zal de toeristische  
sector een van de laatste zijn om volledig te herstellen.

“Als land willen we de crisis 
aangrijpen om het toerisme 
nieuw leven in te blazen”
Als land willen we de crisis aangrijpen om het toerisme 
nieuw leven in te blazen. Met krachtige pijlers die de 
sector volgens ons nodig heeft. Zoals duurzaamheid, 
want respect voor de natuur is essentieel. En toegan-
kelijkheid, want door inclusief toerisme kan iederéén 
ervan genieten. Ten slotte: digitalisering, om de mid-
delen efficiënter te beheren en ervoor te zorgen dat 
de reiservaring jaar na jaar verbetert.

Rest ons nog de Belgische toeristische sector te  
bedanken voor zijn steun en alle Belgen voor deze 
prachtige 70 jaar waarin we samen een succesver-
haal hebben opgebouwd. We kijken hoopvol naar de 
toekomst om jullie terug van harte te verwelkomen.

Beatriz Larrotcha Palma
Ambassadrice van Spanje in België

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN BÉLGICA
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HONDERD JAAR SPAANSE 
AMBASSADE IN BELGIË 1921-2021

CENT ANS DE L'AMBASSADE 
D'ESPAGNE EN BELGIQUE 1921-2021
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1950
OPENING TURESPAÑA BRUSSEL

Aan de vooravond van de opkomst van het mo-
derne toerisme, opent Turespaña in Brussel een 
kantoor ter promotie van Spanje als toeristische 
bestemming. Een van de eerste buitenland- 
kantoren in het naoorlogse Europa. Strategisch  
gelegen in het hart van West-Europa.

Dit is ook het jaar waarin de Belg Gérard Blitz 
‘Club Méditerranée’ opricht. In badplaats 
Alcudia op Mallorca lanceert hij zijn all-inclusive 
vakantieformule met sportmogelijkheden.

1954
Met de Boeing 707-120 en Caravelle komt een nieuw 
concept van vliegtuigen met straalmotoren in de  
burgerluchtvaart. Plaats voor meer mensen aan boord, 
en kortere reistijden dankzij een verhoogde snelheid.

1956
1956

Gerard Brackx organiseert een eerste busreis onder de 
naam Ostend Flying Cars, later omgedoopt tot Royal Tours. 1958

Ter gelegenheid van Expo 58
in Brussel opent in Zaventem 
een nieuwe nationale luchthaven.

1964
MR. HUYGEN OPENT TEN BEL
Wanneer de Belgen naar meer betaalde vakantie- 
dagen blijven hengelen, gaat er bij ondernemer Michel 
Albert Huygen een lampje branden. Hij verkoopt zijn  
fabriek, toen de grootste radio- en tv-fabriek van 
België, en investeert in het zonnige Tenerife.

“Als iedereen meer vakantie krijgt, stap ik in toerisme.”

Hij bouwt niet zomaar een hotel, maar een complex 
voor activiteiten en evenementen. Met zwembaden, 
tennisvelden, eet- en drinkgelegenheden … Hij koopt 
40 ha grond voor 35 peseta’s per vierkante meter en 
het legendarische Ten Bel was geboren. 

1966
De Belgen krijgen jaarlijks  

drie weken betaalde vakantie.

1968
Rudolf van Moerkerke  

lanceert reismaatschappij Sunair. 

1969
Opening van de luchthaven 

 in Alicante. Sabena start een 
 lijndienst naar de Spaanse stad.

1969
DE ONTDEKKING VAN BENIDORM

Gerard Brackx ontdekt Benidorm en begint naast 
busreizen ook vliegreizen te verkopen. In de beginjaren 

duurde een busreis naar Benidorm drie dagen, maar 
vader Brackx ziet al vlug het enorme potentieel.

1956

1950

Jaren 50-60
De fundamenten

Toerisme doorheen de tijd

1953
Rudolf Vanmoerkerke start 
West Belgium Coach Company.

Archief  
Frans Van Humbeek

Foto Paul Bastin, archief 
Frans Van Humbeek

Caravelle, Zaventem - 
Foto Guy Viselé



1970
Dicht bij het Levantestrand in Benidorm trekt Gerard 

Brackx ‘Torre Belroy’ op, een toren met studio’s en  
appartementen. Een jaar later lanceert hij Jetair.

1972
Als hoofdvertegenwoordiger van het toen Duits-
Nederlandse Neckermann-concern opent Wim Desmet 
het eerste exclusieve verkoopkantoor in België.1974

BELROY PALACE
Met Belroy Palace opent Gerard 
Brackx zijn eerste hotel in Spanje, 

eveneens in Benidorm.

1975
De betaalde vakantiedagen van 
de Belgen wordt uitgebreid naar 
vier weken.

1976
Oprichting World Tourism 
Organization in Madrid.1977

Jetair zet als eerste touroperator de 
stap naar elektronische reserveringen. 

Met RTT Videotex kunnen de reisagenten 
van Royal Tours-kantoren rechtstreeks 

boeken in Jetairs centrale computer.  

1979
NECKERMANN
Wim Desmet lanceert nieuwe Belgische  
touroperator met vluchten vanuit Brussel:  
Neckermann Reizen België. 

Jaren 70-80
De pioniersjaren

1981
Nieuwe Spanje-touroperator Best 

Tours ziet het levenslicht in 
hetzelfde jaar dat IBM de eerste 

‘personal computer’ lanceert.

1982
De Rode Duivels gaan naar het WK 
in Spanje. En in de VS gebruikt men 

voor het eerst de term ‘internet’.
1984
Turespaña vraagt en krijgt toestemming van 
Joan Miró om zijn ontwerp te gebruiken voor 
de creatie van het logo España. De zon van 
Miró is sindsdien het beroemde symbool van 
Spanjes toerismemerk. 

1977

1974

1985
TRANSEUROPE LANCEERT BARCELONA

Citytripspecialist Transeurope neemt Barcelona op 
in zijn aanbod, een Belgische primeur en meteen een 

groot succes. De reisorganisator ervaarde bij de 
uitbreiding van het citytripaanbod in de jaren 80 vrij 

snel dat zowel bereikbaarheid en frequentie cruciaal 
waren om een bestemming succesvol te lanceren. 

Ook in 1985: Spanje is gastland van Europalia en de 
EU lanceert de Culturele Hoofdsteden.

1977

België en Spanje timmerden de voorbije 70 jaar  samen aan de weg van het toerisme. Wat 
begon met de opening van een toeristische dienst in Brussel in 1950, groeide uit tot een 
duurzame relatie tussen twee landen. Een tijdslijn van enkele mijlpalen.
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Familie Brackx in 
Benidorm, 1970
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Toerisme doorheen de tijd

1990
VLAANDEREN VAKANTIELAND
Intrede van hét reisprogramma dat miljoenen Vlamingen 
25 jaar lang zou inspireren met reisreportages in binnen- 
en buitenland. Herman Pauwels, bezieler van het pro-
gramma, herinnert zich de aangename samenwerking 
met de Spaanse Dienst voor Toerisme nog heel goed. 

“Doorheen de jaren hebben we heel wat culturele 
schatten van Spanje belicht en laten ontdekken. We 
waren vragende partij om naast de costa’s en de ei-
landen ook het andere Spanje te belichten. Toenmalig 
directeur Mr. Martinez stond daar helemaal voor open 
en we kregen alle medewerking van persverantwoorde-
lijke Nicole Lefevere.”

“Er zijn zo veel historische en culturele banden tus-
sen België en Spanje. Te beginnen met Keizer Karel, 
geboren in Gent en gestorven in het bergdorp Cuacos 
de Yuste in de regio Extremadura. Ik heb de plek waar 
Keizer Karel zijn laatste levensjaren doorbracht ook zelf 
eens bezocht. Een indrukwekkend voorbeeld van de 
verborgen culturele schatten van Spanje.”
– Herman Pauwels

1991
 Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité trekt 
voor het eerst naar Lanzarote. Het helpt de bestem-

ming om zich te ontwikkelen als sportief mekka.

Jaren 90-00
Exponentiële groei

PANORAMA OP TOERISME
Bijzondere dank aan professor Patrick De 
Groote. In zijn boek ‘Panorama op toerisme’ von-
den we heel wat interessante weetjes en data. 
Ook persoonlijk heeft de professor een nauwe 
band met Spanje. 

“Mijn eerste vakantie naar Spanje was in 1964, 
ik was een jaar of 6. Mijn moeder bestudeerde 
de kaart en mijn vader was chauffeur. Toen een 
wegwijzer ‘Francia’ vermeldde, wist geen van 
beiden wat dat betekende. Het stond niet op 
de kaart.”

“Ik ben de evolutie van het toerisme in Spanje 
steeds blijven volgen. Indrukwekkend. Ook pro-
fessioneel ging ik er vaak, onder andere voor 
congressen over duurzaam, industrieel, sport- 
en massatoerisme. Ik hoop er nog vele jaren te 
kunnen genieten.”
– Prof. Patrick De Groote

2007
EINDE VAN EEN TIJDPERK

Jetair stopt met busreizen naar Spanje. Vliegtickets 
zijn intussen zo voordelig geworden, dat de vraag 

naar autocarpendels tot een dieptepunt is gezakt. 
In oktober 2007 vertrekt de laatste Jetair Royal 

Comfort Class-autocar naar Benidorm.

Later dat jaar: Thomas Cook Airlines en Neckermann 
halen Sinterklaas (Claude Perignon) op in Mallorca 
(Iberostar). Een initiatief voor Make-A-Wish onder 

leiding van Pierre Fivet.

© Sitomon - Flickr

1992
Wereldtentoonstelling Expo 92 in Sevilla, met Jetair 

als officiële partner. In Barcelona worden de 25e 
Olympische Zomerspelen georganiseerd.

1995
Het allereerste wereldcongres voor 

duurzaam toerisme vindt plaats in Lanzarote.

2000
Onder andere Brussel en Santiago  

worden verkozen tot Culturele 
Hoofdsteden van Europa.

2004
Start Jetairfly.

2002
Culturele Hoofdsteden van Europa: 
Brugge en Salamanca.

©Club La Santa in Lanzarote

1992

1991

2004

2007



België en Spanje timmerden de voorbije 70 jaar  samen aan de weg van het toerisme. Wat 
begon met de opening van een toeristische dienst in Brussel in 1950, groeide uit tot een 
duurzame relatie tussen twee landen. Een tijdslijn van enkele mijlpalen.

2010
Bart Brackx, Managing Director Western Europe bij TUI 
Travel PLC, wordt nu ook verantwoordelijk voor TUI-
touroperators in Spanje en Italië.

Jaren 10-20
De nieuwe generatie

13 TRAVEL AWARDS: GEEN TOEVAL
“Sinds de start van Travel Magazine in 1992 heb-
ben we altijd nauwe contacten gehad met de 
Spaanse Dienst voor Toerisme in Brussel. Een 
geoliede machine, steeds gestructureerd en co-
operatief. En altijd met durf om dingen buiten 
het gewone te doen. We gingen dan ook vaak 
samen op stap.” 

– Robrecht Willaert
Director & Editor-in-chief Travel Magazine
Organisator TM Travel Awards

2016
Roberto Martínez wordt bondscoach  
van de Rode Duivels.

Ook in 2016: Jordy S’Jongers, een dynamische 
Belgische twintiger, start Summer Bash op. Deze 
nieuwe touroperator met een reisconcept voor  
jongeren richt zich aanvankelijk alleen op Spanje. Het 
begin van een nieuw Belgisch-Spaans verhaal voor 
de komende 70 jaar?

2018 
Ook bij UPAV luidt het Congres in Madrid met 

nieuw Algemeen Secretaris Anne-Sophie Snyers 
vernieuwing in.

2019 
Spanje wint voor de 13e keer de Travel Award voor 

beste Toeristische Dienst in Brussel. 

©Maîtrise
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2015 
Op het VVR-congres in Malaga viert de beroepsver-
eniging niet alleen zijn 40e verjaardag, het luidt ook 
de vernieuwing in.

2021 
100 jaar Spaanse Ambassade in België en 
70 jaar Spaanse Dienst voor Toerisme in 
Brussel.

2020 
De coronapandemie legt  
ook het toerisme helemaal stil.

2019 2016

2018

©Gerrit
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Directie vroeger en nu
Ken je deze voormalige directeurs van  

de Spaanse Dienst voor Toerisme in Brussel nog?
Florentino Sotomayor (1987 - 1992)

“Ik koester veel dierbare herinneringen aan het geweldige team dat me 
zo heeft geholpen bij mijn missie. Ook mijn enorme dankbaarheid aan de 
Belgische reisprofessionals om onze positie als topbestemming voor Belgen 
mee mogelijk te maken, en bovendien te consolideren.”

Mercedes del Palacio Tascón (1997 - 2002)

“Op een regenachtige lentedag met een koude vlagerige noordenwind, 
landde ik in Brussel. Aangekomen op het bureau warmde ik meteen op 
door het warme onthaal. Mijn voorganger Luis Martínez Garnica had gelijk 
toen hij mij vertelde dat hij nog nooit met zo’n goed team had gewerkt.”

“We hebben samen heel wat mooie zaken verwezenlijkt. Zo overschreden 
we de kaap van 2 miljoen reizigers, indrukwekkend voor een land met 11 
miljoen inwoners. Dit uiteraard ook dankzij de onmisbare medewerking 
van de Belgische toeristische sector, aan wie ik mijn dank wil betuigen.”

Elena Valdés (2002 - 2007)

“Ik wil iedereen bedanken die mij zo verwelkomde en met wie we zo goed 
samenwerkten. Ik heb goede herinneringen aan die jaren en ben dankbaar 
voor jullie enthousiasme en steun voor Spanje. Het is ongetwijfeld aan jullie 
allemaal te danken dat we Spanje tot een van de favoriete bestemmingen 
van de Belgen konden maken. Ik wens iedereen een spoedig herstel in deze 
moeilijke tijden, en een goede voortzetting.”

Laura Pena Alberdi (2007-2012)

“Ik denk met grote genegenheid terug aan de vele mensen uit de Belgische 
reissector die professionaliteit en menselijke kwaliteit wisten te combineren 
en het buitengewone team in Brussel, waarmee we gedurende 5 jaar Spanje 
hebben kunnen promoten als top toeristische bestemming in België.”

Felipe Formariz Pombo (2012 - 2017)

“Toen ik in 2017 afscheid nam van mijn tweede thuis Brussel, trokken jaarlijks 
2,4 miljoen Belgen naar Spanje. Een succes dankzij het goed ingewerkte 
team. De stuwende factor was het openbreken van het vluchtaanbod, de 
rechtstreekse bereikbaarheid vanuit België hielp ons groeien. En niet te 
vergeten dat veel Belgen vastgoed kochten in Spanje.”

“Dat alles samen leverde sterke cijfers op die beter waren dan buurland 
Nederland bijvoorbeeld. Ook de digitale activiteiten van Turespaña  
kregen een nieuw elan, met de introductie van e-learning op hoog niveau. 
Buitenlandse collega’s kwamen bij ons in de leer.”

©Gerrit



Een woordje van  
de huidige directeur 
Rafael Chamorro Marín (2017 - heden)

“Toen ik hier in 2017 aankwam, wist ik dat Spanje een van de favoriete vakantie- 
bestemmingen van de Belgen was. Maar ik kon me nog niet inbeelden wat dat 
werkelijk voorstelde. Allereerst de indrukwekkende cijfers. In 2019 kwamen 2,5 
miljoen Belgische toeristen naar Spanje, wat resulteerde in een uitgave van 
2,696 miljard euro. Dat jaar waren maar liefst 22 Spaanse steden verbonden 
met de 5 Belgische internationale luchthavens.”

“Ter vergelijking: in 1950, net na de opening van het Bureau voor Toerisme, 
berichtten de kranten dat een groep Belgische studenten Spanje had be-
zocht. Een mooi voorbeeld van wat een exotisch avontuur het toen was, een 
dergelijke trip van België naar Spanje.”

70 jaar gebouwd aan relaties
“Onze gezamenlijke geschiedenis is er een van wederzijdse genegenheid. 
Belgen vormen intussen de zevende grootste bezoekende nationaliteit in 
Spanje. Spanjaarden behoren dan weer tot de top vijf van nationaliteiten 
die naar België komen. Van de kerstmarkten in Brussel, de mooie steden in 
Vlaanderen, tot de idyllische natuur van Wallonië, om drie bekende voor-
beelden te noemen.”

“Het coronavirus doet ons beseffen wat we hebben opgebouwd en hoe we 
dat dreigen te verliezen. Culturele banden, vakanties in een omgeving die 
verwelkomt en verrijkt, het ontstaan en koesteren van persoonlijke relaties. 
En net dat, het creëren van persoonlijke relaties, is precies wat ons bureau 
al 70 jaar doet.”

“Luisteren naar reisagenten, touroperators ondersteunen, het werk van 
journalisten vergemakkelijken, en deelnemen aan het dynamische, Belgische 
culturele leven. Maar ook: de bevolking informeren die wil genieten van een 
droomvakantie in de zon. Hen onderdompelen in de rijke en oude cultuur van 
het veelzijdige Spanje.”

De hechtende factor van toerisme
“Het kan niet anders: toerisme zal opnieuw de grootste bindende kracht 
tussen onze landen zijn. Dankzij de inspanningen van ons allemaal, net als 
de voorbije tientallen jaren, zal het toerisme ongetwijfeld heropleven.”

“Laat ons ook de komende 70 jaar onze beide landen sterker maken en blijven 
zorgen voor innovatie. Niet alleen economisch, maar vooral cultureel. Want cultuur 
blijft de belangrijkste verrijking voor een duurzame band tussen twee landen.”

Dynamische sector
“Dan rest me nog alle medewerkers te bedanken die het Bureau van de 
Spaanse Dienst voor Toerisme in Brussel ooit heeft gehad. Ook de voor-
malige directeurs, onze ambassade die ons altijd heeft gesteund, en de 
toerismespecialisten van beide landen. Zij zijn erin geslaagd een van de meest 
dynamische en vernieuwende sectoren van de 21e eeuw uit te vinden. In tijden 
van angst gaven ze nooit op om het toerisme van de komende decennia op-
nieuw vorm te geven. Toerisme was de motor en zal ook nu de oplossing zijn.”

“Laat ons ook de 
komende 70 jaar 
onze beide landen 
sterker maken en 
blijven zorgen voor 
innovatie.”

©Maîtrise
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DAVID LÓPEZ DE LA OSSA
Thuisregio
Madrid

In Brussel sinds
1985

Aan de slag voor Tourspain sinds
2003

Getuige van welke evolutie? 
De modernisering van communicatiesystemen en de 
evolutie van toerisme. Een constante aanpassing naar 
hedendaagse tendenzen. 

Persoonlijke trots
De vele fabuleuze trips naar Spanje, de ontdekking van 
onwaarschijnlijke bestemmingen en de kennismaking 
met buitengewone mensen. 

Het huidige team van Tourspain
Al kennis gemaakt met 

de gangmakers van vandaag?

RAFAEL CHAMORRO MARÍN
Thuisregio
Madrid

In Brussel sinds
2017

Aan de slag voor Tourspain sinds
1998

Getuige van welke evolutie?
In 1998 waren onze marketingcampagnes voor iedereen het-
zelfde. Nu zorgen segmentatie en intelligente systemen op 
een unieke manier voor gepersonaliseerde promotie.

Persoonlijke trots
Ongelooflijk hoe trouw de Belgische reisindustrie aan Spanje 
is. We wonnen de Travel Award voor beste toeristische dienst 
in Brussel maar liefst 13 keer op rij. Zoals de Belgen houden 
van Spanje, zijn de Belgische reizigers ons heel dierbaar. Een 
win-winsuatie.

NICOLE LEFEVERE
Thuisregio
Jerez de la Frontera (Cádiz)

In Brussel sinds
1974

Aan de slag voor Tourspain sinds
1986

Getuige van welke evolutie? 
Ondanks moeilijke tijden zoals de Golfoorlog, de aan-
slagen … wist toerisme zich altijd snel te herstellen. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit ook nu het geval zijn. 

Persoonlijke trots 
Tal van fam- en perstrips met pioniers uit de Belgische 
toerisme-industrie. Annemie, Bart en Gérard Brackx, 
Rudolph Vanmoerkere, Christophe Wirtz, Carmen Van 
den Bossche, Marc Van Zeveren, om er maar een paar 
op te noemen. Een memorabel moment is de intrede 
van de telex. Een brief die je voordien telkens opnieuw 
moest typen, kon de telex een aantal keer automatisch 
herhalen. Nu vanzelfsprekend, toen een revolutionaire 
vooruitgang.
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ALAIN FAMEREE
Thuisregio
Asturië. Ik woonde er als kind,  
nog steeds blijft de regio mij  
enorm boeien.
 
In Brussel sinds
1970

Aan de slag voor Tourspain sinds 
1978

Getuige van welke evolutie?
De jaarlijkse toename van meer reizigers.

Persoonlijke trots 
Ik ben letterlijk in alle hoeken van Spanje geweest 
en kan Belgen dus uit persoonlijke ervaring over alle 
regio’s informeren.

JUDIT PORTELA GONZÁLEZ
Thuisregio
Galicië

In Brussel sinds
2014

Aan de slag voor Tourspain sinds
2019

Getuige van welke evolutie? 
De verschuiving van toeristische voorkeuren op vlak van 
bestemmingen en producten. Een toegenomen nieuws-
gierigheid naar minder bekende locaties en meer vraag 
naar authenticiteit. Dat is een heel positieve evolutie, 
want het gaat hand in hand met duurzaam toerisme. 

Persoonlijke trots
Hoe goed we ons eigen land ook kennen, werken voor 
de toeristische dienst geeft me de kans om onbekende 
plaatsen te ontdekken door de ogen van de Belgische 
reizigers. Heel verrijkend. Zij zijn de ware ambassadeurs!

IÑAKI VIDAL
Thuisregio
Cantabrië

In Brussel sinds
2019

Aan de slag voor Tourspain sinds
2019

Getuige van welke evolutie? 
Tijdens deze moeilijke tijden hebben we meer dan ooit 
laten zien dat Spanje een veilige en duurzame bestem-
ming is. Gezondheid en veiligheid zijn twee van de be-
langrijkste zorgen van reizigers bij het kiezen van hun 
vakantiebestemming.

Persoonlijke trots
Ik heb nog geen enkele Belg ontmoet die niet minstens 
één keer naar Spanje is gereisd. En niet alleen van zijn 
reis heeft genoten, maar ook absoluut verliefd is op 
ons land. In het buitenland voor Turespaña werken en 
die getuigenissen horen, maken me echt fier.

RAÚL ANDRADE LUCENA
Thuisregio
Malaga, Andalusië

In Brussel sinds
2020

Aan de slag voor Tourspain sinds
2020

Getuige van welke evolutie? 
Ik begon mijn Tourspain-carrière midden in de grootste 
crisis van de toerisme-industrie in de recente geschie-
denis. Ik ben er zeker van dat onze beide landen deze 
periode zullen doorstaan en dat het toerisme tussen 
België en Spanje zal terugkeren. De zin om te reizen 
bleef onaangetast.

Persoonlijke trots
Gezien mijn korte pad, heb ik op dit moment nog weinig 
ervaring met de Belgische markt. Toch is het voor mij 
een hele eer om deel uit te maken van dit project. Ik 
weet zeker dat het me veel inzichten over onze onder-
linge relatie zal bijbrengen.

SPAANSE DIENST VOOR TOERISME
Kunstlaan 52, 1000 Brussel
02 280 19 26 | bruselas@tourspain.es
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Testimonials uit de reissector

De vroege vogels

Wie vandaag Spanje zegt, denkt aan TUI. Ook jullie familie- 
geschiedenis gaat helemaal terug naar het Spanje van de jaren 
50 en 60.
“Mijn vader Gerard Brackx trok er in 1956 – hij was toen autover-
koper – voor het eerst op uit met een bus toeristen. Bovendien 
hadden mijn grootouders in de jaren 60 een eigendom in de buurt 
van Alicante. Benidorm was toen nog een rustig vissersdorpje 
met een prachtig strand in een door bergen afgeschermde 
baai.” 

Waarom richtte je vader Jetair pas op in 1970?
“Tot die tijd waren het inderdaad enkel busreizen onder Royal 
Tours. Maar dat vliegen aan populariteit won en Sabena moeite 
had om zijn vluchten te vullen, waren doorslaggevend. In het 
najaar van 1971 verscheen de eerste Jetair-brochure met be-
stemmingen Costa Blanca en Mallorca.”

In Benidorm bouwde je vader het Hotel Belroy Palace, dat uit-
groeide tot een monument voor Belgen. Vanwaar die beslissing? 
“De Benidorm-busreizen waren succesvol, maar overboekingen 
in de beperkte en kleine hotels vormden een struikelblok. De op-
telsom van die problemen en het grote geloof in de bestemming 
deden hem beslissen om zelf zijn eerste hotel te grondvesten.”

Wat betekende Spanje voor jouw start als reisondernemer?
“Dit land is altijd de basis geweest en gebleven. Spanje was 
voor Jetair de eerste 20 jaar voorgerecht, tussengerecht én 
hoofdschotel. De échte ontplooiing van toerisme heb ik op zo 
veel plaatsen in Spanje gezien. En samen met Spanje groeiden 
wij mee. Voor Belgen is het land nog steeds een ‘safe haven’. 
Want zodra er iets gebeurt in de wereld, valt iedereen graag 
terug op het vertrouwde Spanje. Dat zal ook nu het geval zijn.”

Bart Brackx

“Hoe Spanje en Jetair 

samen groeiden”

Zonder de familie Brackx had Benidorm er volledig anders uitgezien. Ook Bart 
Brackx maakte de evolutie van dichtbij mee. Na zijn start bij Jetair Oostende 
in 1987, gaf hij Jetair van binnenuit een indrukwekkende impuls in de jaren 90, 
samen met zijn zus Annemie. Op het op het einde van zijn carrière was Bart 
managing director Western Europe bij TUI.
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Viviane De Vilder
Eerste Jetair-hostess in Benidorm

“Zag toerisme evolueren  

vanop de eerste rij”

Michel Maertens
Zoon oprichter Transeurope – Eigenaar Hotel Navarra Brugge

“Fan van van Barcelona,  

nog vóór het eerste uur”

Waarom werd je begin de jaren 70 hostess in Spanje? 
Toen wellicht nog een onbekende job?
Zonder enige, toeristische ervaring of kennis van de Spaanse taal, gingen 
mijn zus Liliane en ik in 1973 inderdaad de exotische uitdaging aan om 
Jetair-klanten op de luchthaven en in de hotels in Spanje te verwelkomen 
en ‘hulp en bijstand’ te bieden.”

En die bijstand mocht je soms letterlijk nemen.
“Absoluut. We stonden klanten bij bij geboortes, overlijdens, ziekenhuis- 
opnames, hotelbranden … We verzorgden vertalingen bij artsen, apotheken 
en politie, en verstuurden honderden telefoon-, telex- en faxberichten. 
Naar familieleden van onze reizigers, verzekeringsmaatschappijen en onze 
collega’s in Oostende.”

Enkele toerisme-evoluties die je meteen in het geheugen springen?
“Begin jaren 70 kostte twee weken Belroy Palace met Caravelle-vlucht met 
Sobelair nog 4.700 Bfr. Stapsgewijs maakten we inderdaad heel wat ont-
wikkelingen mee. De opmars van nieuwe bestemmingen, tweedeverblijvers 
en ‘flight only’ bijvoorbeeld. Al die tijd bleef Benidorm een topbestemming 
voor onze touroperator. Spanje en zijn toerisme, ik kon me geen beter 
leerschool voor mensenkennis wensen.”

Wanneer kwam Spanje in jullie aanbod?
“Mijn vader Lionel startte Transeurope al in mijn geboortejaar 1955. Net 
zoals bij de andere touroperators deed mijn vader initieel aan incoming 
voor Britse toeristen die het kanaal overstaken. In 1981, toen ik de fakkel 
inmiddels had overgenomen, kwam Barcelona en dus Spanje voor het eerst 
echt in ons aanbod. En met mijn Hotel Navarra in Brugge is er nu nog altijd 
een link.”

Wat maakte Barcelona in 1985, nog vóór de Olympische Spelen, meteen 
een succesbestemming?
“Als mijn persoonlijke, favoriete bestemming in Spanje kende ik Barcelona 
behoorlijk goed. We zagen meteen het grote potentieel. En beseften snel 
dat bereikbaarheid en frequentie cruciaal waren om een nieuwe bestem-
ming succesvol te lanceren. Barcelona genereerde dan ook vlug een hoog 
volume aan klanten.”
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Testimonials uit de reissector

Hoe het toerisme in Spanje zich verder ontplooide

Wim Desmet
Oprichter Neckermann België

“Voor de toeristische sector, bij uitstek het 

vliegtoerisme, was Spanje de basisschool”

In 1972 startte Wim Desmet als ‘Generaal-Agent’ het eerste exclusieve 
Neckermann-verkoopkantoor. Nadien lanceerde hij als algemeen directeur 
een nieuwe Belgische touroperator Neckermann, en klom hij op tot Executive 
Vice President Western & Eastern Europe Markets bij Thomas Cook. Maar ook 
voor Wim startte alles zowat in Spanje.

Spanje was ongetwijfeld de rode draad door je carrière.
“Ik heb het geluk gehad mee aan de basis en ontwikkeling van hotelgroep 
Iberostar te liggen. Mede dankzij goede relaties met de stichters van de 
groep kon ik voor de Belgische markt heel wat bewerkstelligen en Iberostar 
in de markt zetten.”

Hoe zag je het toerisme evolueren?
“Uiteraard ontwikkelde toerisme eerst in de traditionele gebieden die ook 
per auto en trein bereikbaar waren. De Costa Brava en Costa Dorada bijvoor-
beeld. Onder invloed van het stijgende vliegtuigtoerisme kwamen al snel de 
Costa del Sol, de Balearen en Canarische Eilanden tot ontwikkeling. Vooral 
omwille van de sterke Duitse en Britse markt. Neckermann België kon daar 
mee van profiteren. En pionierde sterk mee op de eilanden Ibiza, Menorca, 
Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote.”

Wat heeft Spanje betekend voor toerisme?
“Voor de toeristische sector, bij uitstek het vliegtoerisme, was Spanje de 
basisschool. Tal van Spaanse bestemmingen vormden jaren lang het funda-
ment van het Belgische georganiseerde toerisme. Goed voor meer dan de 
helft van de toeristen per vliegtuig.”

“Spaanse hoteliers ontplooiden zich tot professionals op wereldschaal. Zeker in 
de Spaanstalige gebieden in Midden- en Zuid-Amerika drukten zij hun stempel.”

Pierre Fivet
Neckermann - Vacansoleil - ABTO

“Ooit de Sint gaan halen in Spanje”

Welke ontwikkelingen passeerden de revue?
“In de jaren 80 en 90 waren de pendelbussen richting Benidorm en de Costa 
Blanca zeer populair. Zelfs de vlieg-buscombinaties. Toen in de jaren 90 ook 
nog plots de all-inclusive vakanties opkwamen, was Spanje het eerste land in 
Europa om dat vakantieconcept te omarmen. Intussen zijn de belangrijkste 
Spaanse bestemmingen dagelijks rechtstreeks bereikbaar. 

Een memorabele anekdote?
“In 2007 zijn we voor Make-A-Wish Sinterklaas gaan halen in Spanje. Met een 
vliegtuig vol kinderen vanuit Mallorca. Wijlen Claude Perignon was toen Sint 
van dienst.”
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Frank Bosteels
Voormalig contracting manager Best Tours

Nu woordvoerder, senior business development manager Connections

“Busreizen heruitgevonden als écht 

touroperating-product”

Veronique Rosenfeld
Imagine Travel

“Spanje is er met de paplepel ingebracht”

Begin jaren 2000 had Best Tours ook een busmaatschappij, met reizen 
naar Spanje onder de merknaam Viva España. Hoe is dat gegroeid?
“Het is eigenlijk andersom. Best Tours is net ontstaan als Spanjespecialist. 
Edmond Boones restaurant in Rosas was voor Belgische busmaatschap-
pijen een vast afspreekpunt. Omdat Edmond Spaans sprak, vroegen de 
autocaristen zijn hulp bij hun contractonderhandelingen met hoteliers. 

En dat bleek al snel een succesvolle activiteit.
“Inderdaad. Hij startte eerst een consultingbedrijf voor contractbesprekingen, 
maar richtte in 1981 met Best Tours al gauw een échte touroperator op. 
Als echte visionair maakte Edmond pakketten waarbij hij vervoer én verblijf 
inkocht en combineerde. Hij publiceerde zijn reisaanbod in brochures die hij 
verdeelde onder reiskantoren. Allemaal nog steeds zonder eigen bussen.”

“Tijdens de eerste tien jaar positioneerde Best Tours zich als onbetwiste 
specialist in pendeldiensten naar Spanje. Naast busreizen, waar het bedrijf 
50% marktaandeel in had, omvatte het aanbod ook vliegreizen.”

Wanneer dook Spanje voor het eerst op in je leven?
“In 1973, ik was toen 4 jaar. Mijn ouders, twee tantes en ik trokken in een 
lichtblauwe Renault 6 op vakantie naar Spanje. Een hele onderneming toen, 
we deden er twee dagen over om er te geraken. Tijdens de kerstvakantie 
van 1976 maakte ik mijn eerste vliegtuigreis naar Spanje, met Sunair. We 
verbleven in Ten Bel op Tenerife. Jaren later, in maart 1990, kwam Spanje 
professioneel op mijn pad toen ik op de luchthaven voor Sunsnacks ging 
werken.”

Je blijkt al jaren thuis in het minder bekende Spanje.
“Dat klopt. Samen met mijn collega Jocelyne zijn we nu al zo’n 20 jaar met 
het kleinschaligere en onbekendere Spanje bezig en daar is echt wel vraag 
naar. Gastronomie en ecologie spelen daarbij ook een belangrijke rol.”

Je hebt de dingen ongetwijfeld zien evolueren.
“Vooral de bereikbaarheid. Van lange autovakanties naar zeer korte trips 
voor enkele dagen, met enkel en alleen maar handbagage.”
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Testimonials uit de reissector

Een nieuw verhaal voor de toekomst

Jordy S’Jongers
Oprichter Summer Bash

“95% van de firsttimers onder  

onze jongeren kiest voor Spanje”

Waarom start een twintiger in de 21e eeuw een reisorganisatie? 
De geschiedenis lijkt zich te herhalen.
“Na zeven jaar als reisleider tijdens de zomervakantie op heel wat 
Europese bestemmingen, voornamelijk Spanje, begon het gewoon 
te kriebelen. We besloten ons op de Belgische jongerenmarkt 
te richten, met een reisconcept van Duitse degelijkheid en be-
trouwbaarheid. Het eerste jaar focusten we op Spanje. Sinds die 
eerste geslaagde zomer breidt ons aanbod ieder jaar uit. Maar 
Spanje blijft resoluut onze nummer 1.”

Waarom zullen andere bestemmingen Spanje niet snel van de troon 
stoten?
“Het is een vertrouwde bestemming voor onze Belgische jonge-
ren. Het is een enorm veilig land, de taal spreekt hen aan, en de 
gastvrijheid van de lokale bevolking maakt dat ze zichzelf kunnen 
zijn én ontdekken. Spanje is bovendien dicht bij huis, een belang-
rijk punt voor de ouders. Maar liefst 95% van onze jongeren die 
voor de eerste keer met ons meegaan, vaak ook de eerste keer 
zonder ouders, kiest voor Spanje.”

Wat betekent het land voor jou als reisondernemer?
“Spanje is enorm belangrijk voor Summer Bash. Jaarlijks kiest 75% 
van onze jongeren een Spaanse bestemming. We zijn oprecht 
overtuigd dat Spanje voor jongeren de ideale bestemming is om 
hun eerste zelfstandige stappen te zetten in toerisme.”

En voor jou persoonlijk?
“Eens het zomerseizoen is afgelopen, proberen we steeds nieuwe 
plekken te ontdekken voor we naar huis terugkeren. Tijdens die 
jaarlijkse roadtrips hebben we al grote delen van Spanje gezien. 
En er staan er nog veel meer op onze planning.”

Welke droom wil je nog realiseren onder de Spaanse zon?
“Ik zat vroeger op de koksschool en droomde ervan om ooit een 
eigen restaurant te beginnen. Onlangs maakte ik samen met 
enkele vrienden een overeenkomst om een restaurant over te 
nemen in Spanje. Een oude droom gaat nu dus eigenlijk net in 
vervulling.”
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Claudine De Blick
Senior Contract Manager Sunweb

“De weg naar Spanje ligt open”

Koen van den Bosch
CEO, Gedelegeerd Bestuurder Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw 

“Nog veel opportuniteiten te ontwikkelen”

Je woont al langer op de Canarische Eilanden dan in België. Hoe kwam je 
in Spanje terecht?
“Heel toevallig. Sinds ik onvoorzien een maandje bijsprong als manager ad 
interim bij Sunair, heb ik het toerisme niet meer verlaten. Daarna heb ik voor 
verschillende Europese reisorganisaties en markten gewerkt, onder andere 
ook voor TUI en Corendon. Intussen werk ik nu vier jaar voor Sunweb.”

Sunweb wordt ongetwijfeld een belangrijke speler bij de relaunch van het 
toerisme. Ook voor Spanje?
“Door het verdwijnen van Thomas Cook ligt de weg naar Spanje open. 
Sunweb staat klaar om een belangrijke marktpositie op de Belgische markt 
in te nemen. Want Belgen houden van Spanje.”

Welke grote verandering zie je de komende jaren?
“De toonaangevende touroperators hebben geen familiale verankering 
meer. Grote, internationale investeerders begeven zich op de toerisme-
markt wat de eigenheid en charme van de vaak familiale touroperators doet 
verdwijnen. Ook op hotelniveau zie ik in Spanje dergelijke verschuivingen.”

Welke bestemming moeten we in de gaten houden?
“Tenerife was in de Ten Bel-periode een Belgische enclave geworden, en 
is dat nu opnieuw. De markt van tweedeverblijvers is er enorm gegroeid. 
Wat het eiland alleen maar ten goede komt, aangezien Belgen van het 
goede leven houden.”

“Er verschijnen niet alleen mooie vakantiehuizen en appartementen, maar 
ook kwalitatieve winkels en restaurants. Dat kan een toeristische bestem-
ming echt opwaarderen.”

Je eerste editoriaal als gedelegeerd bestuurder van VVR schreef je op de 
Plaza Mayor in Salamanca. 
“Geen betere plaats om een eerste voorwoord te schrijven. Spanje is de 
spreekwoordelijke ‘bread and butter’ voor onze Belgische reisagenten.”

Welke rol zie je voor Spanje weggelegd in de nabije toekomst?
“De uitdaging in toerisme zal vooral diversificatie zijn. Spanje heeft nog 
zoveel meer te bieden dan enkel de gekende trekpleisters. In het binnenland 
waar ik regelmatig toef kom je vandaag nog steeds heel weinig landge-
noten tegen. En naast al die troeven heeft het land bovendien een goed 
georganiseerd en makkelijk toegankelijk openbaar vervoer.”
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Spanje in 9 campagnes 

De zon van Miró:  
een schoolvoorbeeld van destinationmarketing

Sinds 1984 is de beroemde zon van Miró, door de kunstenaar geschonken aan zijn land, 
hét uithangbord van Spanje als toeristisch merk. Het logo, door de jaren in verschillende  
campagnes gebruikt, is vandaag nog steeds een referentie. Doorheen de geschiedenis  
lanceerde Turespaña 9 campagnes die de verschillende aspecten van Spanje belichtten, en 
het land tot de toeristische topbestemming van vandaag maakte.

1

3

2

Spain is different

Tot eind de jaren 60 promootte Spanje bij uitstek cultureel toerisme. Van een 
hoog sociaal niveau, niet gebonden aan seizoenen of geografische ligging. 
‘Spain is different’ werd een legendarische slogan in de promotie van het 
land. In een tweede fase, tot eind de jaren 70, werd vooral gefocust op zon, 
strand en festivals, toegespitst op een meer recreatief en populair toerisme. 

Everything under the sun (1984-1990)

In 1984 werd de campagne ‘Everything under the sun’ gelanceerd, met het  
inmiddels iconische logo van Miró. Het was wellicht een van de meest doel-
treffende campagnes van Turespaña. Niet alleen met veel aandacht voor de 
bestemming als zon- en strandproduct, het luidde ook een evolutie in naar een 
meer gediversifieerde en kwalitatieve promotie van de bestemming.

“BESTE CAMPAGNE VAN HET MOMENT”
“De campagne met de zon van Miró en baseline ‘Everything under the sun’ is voor 

mij nog steeds een schoolvoorbeeld van destinationmarketing. Een mooie kapstok 
die enkele van Spanjes sterkste troeven combineerde. Het maakte Turespaña niet 

alleen een van de eerste, maar zeker ook de beste van het moment.” 
– Rik De Keyser, voormalig directeur en bestuurder bij WES

Passion for life (1991-1994)

In 1991 verwijst de nieuwe slogan ‘Passion for life’ naar een steeds actievere en levendigere 
vorm van toerisme. Een weerspiegeling van het gepassioneerde karakter van het land en 
zijn inwoners zelf, wat vakantiegangers meteen prikkelde om in Spanje écht van vakantie 
te genieten. Spanje werd dé bestemming die inspeelt op de vraag van zijn toeristen naar 
meer verschillende belevingen en ervaringen.
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Spain By (1995-1997)

In deze imagocampagne geven enkele van de meest gerenommeerde in-
ternationale fotografen hun visie op Spanje. De campagne gebruikt minder 
persoonlijke beelden met dezelfde, herkenbare slogan. En vooral met een 
uiterst zorgvuldige esthetiek. Een duidelijkere presentatie van de diversiteit 
van de bestemming.

Bravo Spain (1998-2001)

In 1998 werd onder ‘Bravo Spain’ een nieuwe communicatiecampagne opge-
zet met een klinkende en gedenkwaardige slagzin. In alle talen makkelijk en 
vlot uit te spreken. Bravo Spain schetst Spanje als een modern, kwalitatief 
en gevarieerd land met alternatieven voor zon en strand. De campagne trekt 
toeristen met meer bestedingscapaciteit aan.

Spain marks (2002-2003)

‘Spain marks’ beschouwt Spanje als een bestemming met een eigen per-
soonlijkheid, en een levensstijl die reizigers niet onverschillig laat. De origi-
nele campagne weet zijn stempel te drukken dankzij een zekere ironie en 
een grote esthetische kwaliteit met contrasterende zwart-witbeelden en 
duidelijke rode slogan. 

Smile! You are in Spain (2004-2009)

Een campagne die emotie losweekt. De glimlach in de beelden benadrukt het 
plezier en het ontspannen karakter van een vakantie in Spanje. Met aandacht 
voor de Spaanse levensstijl, cultuur en diversiteit. Vanuit creatief oogpunt 
was het een eerder behoudende campagne met luchtige vakantiemomenten.

I need Spain (2010-2016)

In 2009 toonde een studie aan dat Spanje in Europa een heel sterke toeris-
tische bestemming was. Maar het land werd nog steeds enkel geassocieerd 
met zon- en strandtoerisme. Tegelijkertijd bleek Spanje een eerder zwakke 
positie te hebben in opkomende markten, vooral in Azië. 

Er werd een nieuwe strategie uitgetekend met een tweeledig doel. Ten 
eerste: de herpositionering van Spanje op de Europese markten door de 
diversiteit van het toeristische aanbod te onderstrepen. En ten tweede: een 
grotere populariteit op de opkomende markten met een groot potentieel. 
De campagne ‘I Need Spain’ moest het imago van de bestemming nieuw 
leven inblazen met een focus op de Spaanse levensstijl als een van de be-
langrijkste troeven.

De campagne zette in op grafische, audiovisuele en online media. En pakte 
uit met samenenwerkingen met internationaal gerenommeerde fotografen, 
filmmakers, en ambassadeurs uit de wereld van gastronomie en sport. Zoals 
spelers van Spaanse voetbal- en basketbalploegen. Een breed scala aan 
visuals en spots zetten de diversiteit van de Spaanse toeristische bestem-
mingen en producten in de picture.
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9Spain is Part of You (2017-2020)

Met ‘Spain is part of you’ focuste Turespaña meer op kwaliteitstoerisme en 
een kosmopolitische doelgroep. Koopkrachtige consumenten en trendset-
ters met een grote belangstelling voor bijzondere activiteiten en belevingen. 
Denk aan kunst, cultuur, shoppen, gastronomie en wijn, citytrips, nightlife 
en charmante routes. 

De strategie? Kwalitatieve toeristen aantrekken door de Spaanse gastvrij-
heid in de verf te zetten met tot een de verbeelding sprekende campagne. De 
toeristische dienst stelde daarbij drie fundamentele doelstellingen voorop:

• Relevantie. Het gewenste publiek aanspreken op basis van verschillende 
interessesferen.

• Geloofwaardigheid. Een authentiek Spanje laten zien dat misschien min-
der bekend is, maar de bestemming wel op een boeiende en aantrekkelijke 
manier onder de aandacht brengt. Ver weg van stereotiepe beelden.

• Diversiteit. Unieke en kwaliteitsvolle ervaringen die beantwoorden aan de 
uiteenlopende behoeftes van potentiële reizigers.

Het is de eerste campagne die niet alleen vertaald, maar voor elke markt 
ook cultureel wordt aangepast. Voor de Belgische reissector lanceerde 
Turespaña in 2018 en 2020 daarom een campagne van inspiratiemagazines 
met tientallen tips en suggesties, gebundeld onder enkele thema’s die Belgen 
aanspreken: gastronomie, kunst en cultuur, tradities en erfgoed, sport en 
natuur … 

Op die manier ondersteunde de toeristische dienst de Belgische reissector, 
door kant-en-klare inspiratie aan te reiken. Om het andere Spanje te ont-
dekken of om in andere vakantieperiodes naar Spanje te trekken. Vanuit dat 
oogpunt is België voor Spanje altijd een topmarkt geweest. En nog steeds.

Spanje in 9 campagnes 

Spanje
42 ideeën

om maximaal

te genieten van 

de magie van

in 2021
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NATUUR EN 

ACTIEF GENIETEN
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Marketing en cijfers

WEDERZIJDSE VAKANTIELIEFDE
“Het Vakantiesalon van Brussel is de oudste van 
alle toeristische beurzen in Europa. Je voelt er nog 
altijd de wederzijdse vakantieliefde. Het is dan ook 
zonder twijfel een van mijn persoonlijke favorieten. 
Eerst omwille van de professionele coördinatie door 
mijn collega’s bij de Spaanse Dienst voor Toerisme 
in Brussel. Maar vooral ook dankzij de kwaliteit van 
de bezoekers.”

– Javier Mateos de Porras Gómez
Promotor toeristische bestemmingen  
provincie Sevilla

GOUDEN PEN VOOR REISJOURNALISTIEK 
2013
In 2013 ontving fotograaf-reisjournalist Gerrit Op de 
Beeck de Gouden Pen voor beste reisreportage van 
het jaar. De realisatie was een samenwerking met de 
Spaans Dienst voor Toerisme in Brussel. En daar ging 
een apart verhaal aan vooraf.

“We planden een mooie reportage over de nieuwe 
hotellerie- en wijncultuur in het Spaanse binnenland. 
Ik legde het idee voor aan de persverantwoordelijke 
van de Spaanse Dienst voor Toerisme in Brussel: 
Nicole Lefevere. Ze maakte er meteen werk van, 
maar het bleek moeilijker gedacht dan gedaan.”

“Want de reisroute liep door verschillende provin-
cies. Welke provincie zou welke kosten voor haar 
rekening nemen? Met de nodige diplomatie wist 
Turespaña in Brussel het project bij de collega’s 
in Spanje bevestigd te krijgen. Wat begon als een 
‘moeilijk’ project, werd uiteindelijk een prijsbeest, 
bekroond met een Gouden Pen. Het typeert het 
out of the box meedenken van de Spaanse Dienst 
voor Toerisme in Brussel.”

– Gerrit Op de Beeck
Fotograaf-reisjournalist
Gouden Pen voor reisjournalistiek 2013

LANG LEVE SPANJE...
“Elk jaar komen zo veel bezoekers, verliefd op het 
prachtige Spanje, naar het Vakantiesalon om in-
spiratie op te doen voor hun volgende vakantie. 
Spanje heeft zo’n ruime keuze aan bestemmingen 
dat veel Belgen er jaar na jaar graag naar terugke-
ren. Wij hopen dat onze aangename samenwerking 
nog jaren mag duren.”

– Annemie Gesquiere
Exhibition Manager Vakantiesalon Brussel
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Blik vooruit 

Toerisme moet een strategische 
prioriteit worden voor Europees herstel

European Travel Commission

De European Travel Commission wil de Spaanse Dienst voor 
Toerisme in Brussel hartelijk feliciteren met zijn verjaardag. Bij het 
ingaan van zijn achtste decennium wenst de commissie Turespaña 
ook nieuwe uitdagingen toe voor een duurzaam herstel in Europa.

Samen voor gelijkaardige uitdagingen
De Europese Commissie voor Toerisme (ETC) is bijna even oud als 
het Spaanse Dienst voor Toerisme in België. Het werd meer dan 
70 jaar geleden opgericht om Europa na de Tweede Wereldoorlog 
te helpen bij de wederopbouw van zijn economie. 

De periode van onze oprichting kan vergeleken worden met de 
nasleep van de coronapandemie. Met even ernstige en onmiddel-
lijke economische gevolgen. Spanje sloot zich in 1951 bij ons aan 
en is een van onze oudste leden. Nu staan we samen opnieuw 
voor gelijkaardige uitdagingen. 

Europese geest en burgerschap
Volgens ons moet toerisme een strategische prioriteit worden 
voor het Europese herstel. Niet alleen omwille van zijn economisch 
en sociaal gewicht, maar ook op basis van een rijke Europese 
geschiedenis, een unieke cultuur en een ongeëvenaarde eenheid 
in verscheidenheid. 

Investeren in Europees toerisme betekent de kracht van reizen 
stimuleren om lokale gemeenschappen te helpen opbloeien. En 
om de Europese geest en burgerschap in stand te houden. 

Bewuster reizen
Alle toekomstige beslissingen zouden in het teken van een duur-
zame transitie moeten staan om de  milieu- en digitale realiteit 
te kunnen omarmen. Het is onze taak om de mensen aan te moe-
digen om bewuster te reizen. Dát promoten en stimuleren is nu 
van essentieel belang om het herstel op gang te brengen, reizen 
aan te moedigen en mensen bewust te maken van duurzamere 
manieren om een bestemming te beleven. 

Het belang van reizen binnen Europa mag je niet onderschatten, 
in de rol die het de komende maanden zal spelen voor het herstel 
van de toeristische sector. Uit het laatste onderzoek van ETC 
(1) blijkt dat met name Spanje deze zomer de favoriete vakan-
tiebestemming van de European is. En de op één na populairste 
bestemming voor Belgen (17%).

– Eduardo Santander
Executive Director, European Travel Commission

(1) ETC, Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 6, April 2021

Het belang van reizen 
binnen Europa mag 

je niet onderschatten
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“Nooit gedacht dat ik met  
40.000 Belgen zou vieren”

Roberto Martínez

“In de jaren 80 bracht ik als kind mijn zomervakanties door met 
mijn ouders en mijn zus op het strand van Segur de Calafell, in de 
buurt van Tarragona. Het was daar dat ik in de zomer van ‘86 de 
Wereldbeker in Mexico zag. Toen Spanje op strafschoppen door 
de Belgen werd verslagen, was ik er kapot van. Maar een Belgisch 
koppel, dat daar toen op vakantie was, kwam me troosten.”

“Op dat moment had ik natuurlijk nooit gedacht dat ik 32 jaar  
later op de Grote Markt in Brussel met 40.000 mensen de 
Belgische bronzen medaille van het WK zou vieren. En dat we 
een receptie in het Koninklijk Paleis zouden bijwonen. Want sinds 
Koning Boudewijn met de Spaanse Fabiola de Mora y Aragon 
trouwde, zijn de Belgische royals altijd de favorieten van mijn 
moeder geweest.”

“Je ziet nog steeds veel Belgische toeristen in Spanje. Niet alleen 
aan de costa’s, van de Costa Brava tot de Costa de la Luz, maar 
ook op de Balearen. En die zijn stuk voor stuk een bezoek meer 
dan waard. Van de beroemde disco’s tot verschillende plekjes van 
extreme, natuurlijke schoonheid. Er valt nog zoveel te ontdekken 
in Spanje. En Belgen zijn graag geziene gasten.”

Dankwoord
Dank aan alle reisprofessionals die Belgen 

inspireerden en blijven inspireren om naar Spanje 
op reis te gaan. Hartelijk dank aan iedereen die 

feedback bezorgde, en in het bijzonder ook voor het 
aanleveren van testimonials en beeldmateriaal. Het 

was een bijzonder boeiend en leerrijk project. We 
gaan de toekomst dan ook hoopvol tegemoet.

Bondscoach Rode Duivels
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