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Dehele reis via éénapp

Roger Cohen
Amsterdam

Reizen zonder smartphone? Gabriele
(28) en Valeria (23) uit het Siciliaanse
plaatsjeMussomelimoetenevenlachen.
Hetzouwelheelveelorganisatievergen.
Het Italiaansestel is eenweek inNeder-
land, ‘omdekunst tezien’.Huntelefoon
speelteencrucialerol.GoogleMapsvoor
deroute.Tripadvisorvoorgoederestau-
rants.OokdekaartjesvoorhetVanGogh
Museumhebbenzenetonlinegekocht.

Het is drukophet AmsterdamseMu-
seumplein.EengroepChinezenwandelt
naar het VanGoghMuseum.Onder het
Rijksmuseum schallen de klanken van
Vivaldi’s Vier Jaargetijden. Toeristen
verdringen zich om elkaar heen omde
straatmuzikanten te filmen. Uiteraard
methunmobieltjes.

De smartphone is nooit ver weg voor
demodernetoerist,beamenBarbara(67)
enAni (21)uitEngeland.Zezittenaande
randvandevijverophetMuseumplein,
telefoonindehanden.Zezoekeneenres-
taurant voor de lunch. Ook zij hebben
grote delen van hun reis geregeldmet
hun telefoon: vlucht, buskaartje, rond-

De smartphone is nooit verweg voor demoderne
toerist. Over tien jaar boekenwenaar verwachting
werkelijk allesmet onsmobieltje, het liefst via
één reisapp.Want gemak is voor de consument
heel belangrijk. Logisch dus dat ookde grote
techbedrijvenbegerig naar de reismarkt kijken.

vaart. Hoe anders was het toen Barbara
indejaren70voorheteerstnaarAmster-
damkwam,metbackpackenhaartoen-
maligevriendje.Toenkonjenogeenvan
derondvarendebotenvragenomeenlift
doordekanalen, vertelt ze. Enalleswas
goedkoper.

Haar reisgidsuitdie tijdheeft zenog,
maar die ligt thuis. Ze heeft overwogen
omvoordeze tripeennieuwegids teko-
pen,maarwaaromeigenlijkgeldbetalen
als jeallesopjetelefoonkuntvinden?‘Ei-
genlijkvindikdetelefoonbehoorlijkfijn.
Je bent niet zoveel tijd kwijtmet rond-
dwalen, zoekendnaar je bestemming.’

ALLES IN ÉÉN REIS-APP
Als we de reissector moeten geloven
wordt de telefoon alleenmaar belang-
rijker. Over tien jaar boekenwewerke-
lijkallesmetonzesmartphone,het liefst
via één reis-app. Van vlucht tot huurau-
to,vanontbijt totdinerenvanmuseum-
rondleiding tot ballonvlucht. Allemaal
met een app die precies weet wat jij als
reizigerwilt.
Bij welk bedrijf de consument dat

straks doet, is nu inzet van eenmachts-
strijd in de uitdijende reissector. Ka-

—maar vanwelkmiljardenbedrijf?
pitaalkrachtige techbedrijven zoals
Booking.comenAirbnbwillenuitgroei-
envanboekingsplatforms totware reis-
warenhuizen,waarzeverschillendereis-
productenaanbiedenonderééndak,zo-
dat consumenten er straks terechtkun-
nen voor een complete reis.

Maar ook techgigantGoogle heeft de
reissector inhetviziermetdienstenzoals
Google Flights, Hotel Search enGoogle
Trips.Tegelijkertijd vechten ‘ouderwet-
se’ reisorganisatiesalsTUImee,doorei-
genboekingsplatformstebouwendieze
openstellenvooraanbiedersvanbuiten.
Het strijdgewoel lijkt de reden dat

reisgigant Booking.com vorige week
bekendmaakte dat ceo Gillian Tans
plaatsmaakt voor eennieuweceo.Moe-
derbedrijf BookingHoldings, dat boe-
kingsplatformsbezitvooronderandere
hotelkamers(Booking.com),vliegtickets
(Kayak.com)enrestaurants(OpenTable),
wil dat de integratie tussen de verschil-
lendeonderdelen veel sneller gaat.

‘Reizigers hebben geen zinmeer om
dertigwebsitesaf tegaan’,zegtBasLem-
mens, ooit een van de oprichters van
Booking.com en nu ceo vanMeetings.
com,datonderdeel isvanHotelplanner.
com.‘Hetmoetveelmakkelijkerworden.
Kijkmaar hoeveel tijd je nog kwijt bent
voor een lange tripmet het gezin, als je
boekingenmoetdoenbijmeerderepar-
tijen.’

AARDVERSCHUIVING
Alleenal inNederlandgaat er inde reis-
sector ruim€9mrdom,maar het is van
oudshereenlastigemarkt,metveelcon-
currentie, lagemargeseneengrotemate
van onvoorspelbaarheid. Ook numoe-
ten reisondernemers goed nadenken
over hun strategie, zegt directeur Frank
Oostdam van de AlgemeneNederland-
se Vereniging van Reisondernemingen

(ANVR). ‘Het is zaakniet inpaniek te ra-
ken,maartefocussen.Dankunjealsnel
succesvol zijn.’
Voor kleinere reisorganisaties is er

noggoedgeldteverdienenmetgespeci-
aliseerdereizengerichtopbijvoorbeeld
wandelen, 65-plussers, alleenstaanden
of jonge gezinnen.

Ook voor klassieke touroperators zo-
als TUI enCorendon hoeft de opkomst
van de grote platforms niet het einde te

betekenen,zegtdirecteurStevenvander
Heijden van Corendon. ‘Booking.com
biedt vierduizend hotelkamers. Als ze
daarin gaan selecteren, snijden ze zich
in de vingers, want dan is een deel van
dehotelsboos.Onsuniquesellingpoint
is juistdatweeenselectievantwintigho-
telsaanbiedenonderdeCorendon-vlag.
Dat ishetdomeinwaarinwijmoetenex-
celleren.’
Om het vol te kunnen houden is

schaalgrootte belangrijker dan ooit,
zegt Van derHeijden, ondermeer van-
wegedegrote investeringeninITdieno-
digzijnomdeconsumenttebereikenen
vast tehouden.Het iseenbelangrijkere-
dendatdeCorendonHolidayGroepvo-
rigemaandeendeelvanzijnactiviteiten
verkocht aanhetZweeds-Duitse investe-
ringsfondsTriton,datookaleigenaar is
van touroperator Sunweb. ‘Uiteindelijk
kunneneralleenaanbiedersvanpakket-
reizen overblijven op Europese schaal.
Diebewegingzul jedekomendevijfàze-
ven jaarwel zien.’
De pan-Europese TUI Group heeft

zelf een boekingsplatform voor hotels
gebouwd en zich net als bijvoorbeeld
Booking.com geconcentreerd op de
markt voor activiteiten (rondleidingen,
museumbezoek, ballonvaarten), een
marktwaardemarges forshoger liggen
daninderestvandesector,zosteldeceo
Fritz JoussenvanreisgigantTUIonlangs
in een interview met het Duitse Wirt-
schaftswoche. ‘In de gewone reissector
verdienenweeengemiddeldemargevan
€18opeenomzet van€900perklant. In
deactiviteitenmarktverdienenwedezelf-
demargeopeenomzetvanslechts€40.’

Vooralsnog is er geen enkele aanbie-
derdiedeconsumentkanbinnenhalen
met één ‘super-app’ voorhet reizen.
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Verschillende diensten aan elkaar
verbindenlijktsimpel,maar is tech-
nisch nog niet zomakkelijk, zegt
Lemmens vanMeetings.com.Ook
personaliseren komt nog niet veel
verderdanconsumentenachtervol-
genmetmailings van een bestem-
mingwaarzeooitzijngeweest. ‘Het
staat nog indekinderschoenen.’

VAKANTIEPLEZIER
Ook is het de vraag of de vakantie
nou zoveel leuker wordt met de
smartphone.Wordenwe echt ge-
lukkiger van ‘naadloos reizen’ en
‘personalisatie’? Ligt de charme
van reizen niet in het onverwach-
te?DeliftvanhettandelozeGriekse
boertje,alsdebusverbindinguitde
reisgidsal jarengeledengeschrapt
blijkt.Degeweldigebuurtkroegin
NewOrleanswaarjealleenmaarte-
rechtbentgekomenomdat jegeen
ideehadwelkekant jeopliep.Wat
isreizennogzonderserendipiteit?
Het hangt er maar vanaf aan

wie je het vraagt. ‘Juist door die
platforms kun je nu alles vinden’,
zegt Lemmens. ‘Dankzij een par-
tij alsBooking.comvindikdiever-
rassende bed and breakfast als ik
naar Rome ga. Vroeger kon ik al-
leen terecht bij de grote ketens,
die jarenlang achterover konden
leunen.Watmij betreft, is het een
verrijking.’
Uiteindelijk gaat het om ge-

mak, zegt Oostdam van de ANVR.
Het is de reden dat partijen zoals
Booking.com en Airbnb zo groot
kondenworden. ‘Gemak iswatde
consumentuiteindelijkhetbelang-
rijkste vindt, nog veel meer dan
waardereiszelfpreciesheengaat.’
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