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Een schip in aanbouw heeft iets fascinerend. De foto 
toont de Fridtjof Nansen, een van de twee nieuwe 
expeditieschepen van Hurtigruten, op de Kleven 
scheepswerf in Ulsteinvik, Noorwegen. Het eerste schip om 
in de vaart te komen is de Roald Amundsen. De maidentrip 
is gepland voor de maand mei 2019.
Tijdens een rondleiding aan boord was er behalve het 
staal en de kilometers elektrische kabels weinig te merken 
van de toekomstige interieurs. Wat een doolhof. Op 
computertekeningen konden we zien hoe het schip een 
geraffineerd, modern Scandinavisch design zal hebben, om 
van te snoepen. Het meest opvallend is de boeg. In de neus 
van het schip komt een panoramische observatielounge. 
Dat geniale idee kwam van jacht-designer Espen Oeino, 
die terecht vindt dat de boeg de beste observatieplaats is. 
Misschien herken je wel het frustrerend gevoel dat men op 
sommige schepen niet vooraan kan staan? Op de Roald 
Amundsen kan men achter de grote ramen lekker in de 
warmte genieten van de ijzigste landschappen. Het schip 
zal vooral varen in poolgebieden als Alaska, Antarctica en 
Arctica. Als de kapitein de situatie veilig acht mag u ook 
naar het buitenplatform, om van daaruit te kijken naar de 
pinguïns of albatrossen.
De Roald Amundsen zal het eerste expeditieschip ter 
wereld zijn met een hybride voortstuwing. De motoren zijn 
elektrisch en worden aangedreven door generatoren die 
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Batterijen? Of dode vissen in de motor?

draaien op brandstoffen met de laagste zwavelgehaltes. 
Tegelijk is er een grote kamer met krachtige batterijen. 
In theorie zou het schip in sensitieve gebieden volledig op 
batterij kunnen varen gedurende een half uur. Eens op volle 
zee zouden de generatoren de accu’s terug opladen. In 
realiteit dienen de batterijen vooral als peak-shaving, om het 
energetisch rendement te verhogen. De foto toont kapitein 
Kai Albrigtsen voor een wand van batterijen.

Hurtigruten en andere Noorse rederijen zijn erg actief naar 
het zoeken naar de meest milieuvriendelijke brandstoffen. 
Binnenkort zal Hurtigruten experimenten uitvoeren met 
vloeibaar biogas, dat geproduceerd wordt uit visafval. Dode 
vissen als brandstof, wie had dat ooit gedacht?  

Over de grote foto op de vorige pagina: 

Foto: Mike Louagie

Foto: Mike Louagie



Batterijen? Of dode vissen in de motor?

Voorwoord

Beste lezer, beste cruiseliefhebber,

Onze allerbeste wensen voor 2019 ! En tegelijk welkom in een nieuw cruise-recordjaar. Nooit eerder 
stonden er zoveel cruiseschepen op stapel. Met 26 nieuwe schepen die dit jaar in de vaart komen, 
zitten we aan een verdubbeling ten opzichte van 2018. Ook de technologische ontwikkelingen op 
het vlak van scheepsbouw en de steeds belangrijker wordende factor van impact op het milieu 
kennen een ongeziene, positieve evolutie. 

Na AIDAnova komt dit jaar ook Costa Smeralda in de vaart, als tweede cruiseschip ooit dat 
volledig op vloeibaar aardgas zal varen. Bij Hurtigruten wordt de laatste hand gelegd aan de Roald 
Amundsen dat aanstaande zomer het allereerste cruiseschip wordt met elektrische batterijen, zie 
ook hiernaast. Dat duurzaamheid en milieu een prioriteit zijn voor de cruiserederijen, kwam reeds 
uitgebreid aan bod in ons vorige (jubileum)nummer. 

Tegelijk worden ook overtredingen tegen de internationale regels betreffende uitstoot bestraft. 
Terecht, zo blijkt. Op pagina 14 lees je het volledige verhaal achter de boete die een vervuilend 
cruiseschip onlangs kreeg aangesmeerd. 

Het hoofdthema en rode draad doorheen dit nummer zijn (zomer)cruises in Europa. De Britse 
Eilanden en Schotland, de Adriatische Kust, Griekenland, of toch liever de ‘klassieke’ Noorwegen-
route met het nieuwste schip van Holland America Line? Wie het wat verder weg zoekt, kan alvast 
wegdromen naar de warmte van de Emiraten. Kortom, tijd om opnieuw te cruisen !

Wij wensen je een boeiend en gezond jaar.

Ben Scheefhals & Dirk Van Duyse, namens het voltallige team van ATC Cruises & Cruise Plus

CRUISEMagazine

Colofoon
Magazine uitgegeven door TCC - Travel & Cruise Company

Verantwoordelijke uitgever: Ben Scheefhals, Mechelsesteenweg 62 - 2018 Antwerpen - 03-236 89 39
Verschijnt 4x per jaar: Januari – april – september – november - 12de jaargang – nummer 51 Januari 2019
Redactie: Nicolas Deboeck, Tom Geerts, Ralph Grizzle, Mike Louagie
Concept en vormgeving: C2A Belgium
Druk: Drukkerij Moderna
© Copyright 2019 – ATC Cruises & Cruise Plus (onderdeel van TCC - Travel & Cruise Company)
Maatschappelijke Zetel:  TCC - Travel & Cruise Company, Grote Markt 72, 9100 Sint-Niklaas
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar. 
Slechts een niet commercieel privé gebruik is toegestaan in het kader van de wetgeving op auteursrecht

Welkom in een nieuw recordjaar. Tijd om opnieuw te ontdekken, 
genieten, proeven, verrijken … tijd om te cruisen !
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Het Italiaanse Matera, culturele hoofdstad van Europa
Dit jaar werd de zuid-italiaanse stad Matera uitgekozen 
als culturele hoofdstad van Europa. De pittoreske stad 
die zowat 60.000 inwoners telt, is bekend van de Sassi-
grotwoningen, waarvan de oudste teruggaan tot 7.000 jaar 
voor Christus - het wordt door wetenschappers beschouwd 
als een van de oudste nederzettingen in Italië. Waar de 
grotten vroeger daadwerkelijk bewoond werden, zijn ze nu 
als UNESCO werelderfgoed toeristische trekpleisters. Nu, 
er zijn nog enkele B&B’s gevestigd in de grotten, dus de 
ervaring om in deze plaatsen te verblijven is nog mogelijk. 
Matera heeft in 2019 meer dan 300 projecten gepland en 
bijna 500 evenementen op zowat 70 plaatsen in de stad. Er 
zijn dus niet alleen natuurhistorische bezienswaardigheden, 
maar ook hedendaagse, die verwerkt zijn in vijf thema’s: 
Oude Toekomst, Continuïteit en Verstoringen, Reflecties en 
Verbindingen, Utopieën en Dystopieën en Roots en Routes. 
Als uw cruiseschip dus in het zuiden van Italië aanmeert, is 
een excursie naar Matera zeker een aanrader!

Waarom kiezen voor een begeleide cruise?

Iedereen herkent het vast wel: het beeld van een 
groep toeristen die massaal van de ene naar de andere 
bezienswaardigheid tjokken, de reisleider achterna die 
steevast met een gekleurd vlaggetje loopt te wapperen. 
Niet enkel tijdens cruise excursies, ook tijdens de meer 
klassieke (autocar)vakanties is dit voor vele mensen een 
vertrouwd concept. Niets mis mee, maar een begeleide 
reis kan je gerust ook op een heel andere manier beleven. 
Belgische (cruise)reizigers houden immers van hun eigen 
vrijheid en willen tijdens de vakantie gaan en staan waar 
ze willen. Reserveer je een groepsreis bij je gekende 

cruisespecialist, dan gaat een medewerker mee tijdens de 
cruise en begeleidt je graag van en naar het schip. Eenmaal 
aan boord doet iedereen wat hij of zij wil en zijn er geen 
verplichtingen of vaste programma’s. Deze cruises zijn en 
blijven individuele vakanties, waarbij je tegelijk het comfort 
hebt van een Nederlandstalig aanspreekpunt aan boord. 
Ervaren medewerkers helpen je graag verder met alle 
praktische informatie en geven tips en uitleg waar mogelijk. 
Bij de meeste van deze reizen geldt bovendien een 
aanzienlijk (prijs)voordeel of profiteer je van leuke extra’s 
tijdens je cruise.
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Seven Seas Splendor breekt boekingrecord
Stilaan begint de Seven Seas 
Splendor, het nieuwe schip 
van Regent Seven Seas Cruises 
vorm te krijgen op de Fincantieri 
scheepswerf in Ancona. In precies 
een jaar tijd komt dit zusterschip 
van de ultra-luxueuze Seven Seas 
Explorer in de vaart, en heel wat 
luxury afficionados hebben zich 
al verzekerd van een suite. Toen 
de reservaties werden geopend 
noteerde Regent Seven Seas met het hoge aantal 
boekingen een absoluut dagrecord.

Wat zal er verschillend zijn ten opzichte van de Explorer? 
De majestueuze trap zal anders georiënteerd zijn, 
met een directe toegang naar het Compass Rose 
hoofdrestaurant. Coffee Connection verhuist naar 
bakboord en wordt uitgebreid met een openluchtterras 
waar gasten kunnen genieten van een heerlijke koffie, 
gebak en een verkwikkende zeebries. Het Aziatisch 
restaurant Pacific Rim blijft aan de bakboordzijde. Vanaf 
de receptie krijgen de gasten een zicht op de centrale 
sculptuur dat in dit restaurant staat.  

De American Queen Steamboat Company wil naar de Great Lakes

De American Queen Steamboat Company, bekend van de 
raderschepen op de Mississippi, heeft een intentieverklaring 
getekend om rederij Victory Cruise Lines over te kopen.
Victory Cruise Lines is hier niet erg bekend, omdat ze 
hun twee kleine schepen vooral op de markt brachten 
via touroperators en chartercontracten. De Victory I en 
II zijn twee schepen van 200 passagiers. Ze zijn rond 
de eeuwwisseling in de Verenigde Staten gebouwd en 
werden gerund door Scandinavische reders. Hun beperkte 
afmetingen laten hen toe om tot op de Great Lakes te varen. 
Daar is momenteel een groeiende belangstelling voor. 
Zodra de koop rond is zal American Queen Steamboat 
Company bekend maken op welke routes wordt gevaren. 
American Queen Steamboat Company heeft drie 
rivierschepen, die op de Mississippi, de Columbiarivier, 
de Ohiorivier en de Tennesseerivier varen. Op een werf in 
Louisiana staat de raderboot American Countess op stapel. 
Een debuut is gepland voor 2020.

Op 7 februari 2020 vertrekt de Splendor uit Barcelona 
richting Miami. Dan gaat de volgende cruise verder door 
het Panamakanaal tot in San Diego (met o.a. Nicaragua, 
Costa Rica, Guatemala, Mexico), en terug. Op 1 april zet 
het nieuwe schip koers naar New York, om van daaruit 
terug te keren naar Barcelona en Venetië, voor het 
zomerseizoen in de Middellandse Zee. Regent Seven 
Seas speelt in de upper league van de luxe, met een 
stijlvol schip met ontzettend veel fysieke en persoonlijke 
ruimte, een service van het hoogste niveau, een 
voortreffelijke gastronomie en duizend en een details die 
eigen zijn aan een vijfsterren product. 
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Het jaar was amper goed en wel bezig en de NCL Holding 
kwam met groot nieuws. Oceania Cruises – de premium 
brand van de groep – kondigde de bestelling aan van 2 
nieuwbouwschepen en introduceert hiermee tegelijk een 
volledig nieuwe scheepsklasse. Regent Seven Seas - de 
ultra all-inclusive luxebrand – blijft niet achter en bouwt 
naast de reeds aangekondigde Seven Seas Splendor een 
derde zusterschip voor de reeds in de vaart genomen 
Seven Seas Explorer, een van de meest luxueuze schepen 
die momenteel in de vaart zijn.
De middelgrote schepen van Oceania zullen plaats 
bieden aan ongeveer 1.200 gasten. De nieuwe Allura-
klasse schepen zullen ruwweg dezelfde tonnenmaat 
hebben en dezelfde klasse uitstralen dan Marina en 
Riviera. De gekende design-elementen, interieur en 
faciliteiten blijven behouden en tegelijk wordt het comfort 

en de service aan boord opgetrokken naar een hoger 
(luxe)niveau. Tim Rubacky, perswoordvoerder, vertelde 
ons dat trouwe Oceania passagiers vragen naar nieuwe 
restaurantconcepten, meer activiteiten in het Culinary 
Center, en meer workshops en andere verrijkende 
activiteiten. 
Met de nieuwe bestellingen inbegrepen heeft de NCL 
holding maar liefst 11 nieuwe cruiseschepen in het 
orderboek staan, met oplevering tussen nu en 2027. 
Daarvan zijn er 7 bestemd voor NCL (waarvan 6  in de 
nieuwe Leonardo-klasse), 2 voor Oceania Cruises en 2 
voor Regent Seven Seas. De schepen zullen ontworpen 
en gebouwd worden door de bekende scheepswerf 
Fincantieri in Italië. Aan de nieuwe luxeschepen hangt 
een gemiddeld prijskaartje van ruim 500 miljoen euro. Per 
stuk welteverstaan.

Voor wie altijd al eens droomde van een grote iconische zeereis, is deze 22-daagse cruise naar de 
wijngaarden en natuurparken van Zuid-Afrika een uitgelezen kans. Zowat 500 jaar na datum reis je 
Vasco da Gama achterna; weliswaar zonder gevaar voor eigen leven zoals toen het geval was. Wel 
in onvervalste Cunard-stijl inclusief onberispelijke White Star Service en de befaamde ‘White Gloves 
Afternoon Tea’. Na de inscheping – makkelijk dichtbij huis – maakt de Queen Elizabeth tussenstops 
in Lissabon en Tenerife alvorens koers te zetten naar Walvisbaai in Namibië, de diamant van Afrika. 
Geniet tijdens de zeedagen van spectaculaire gala-avonden, een ruim aanbod aan fantastisch 
entertainment, inspirerende gastsprekers en toonaangevende artiesten van over de hele wereld.
En wanneer eindelijk de Tafelberg aan de horizon verschijnt, kan je je voorbereiden op een 4-daags 
verblijf in Kaapstad en de wijngaarden van Stellenbosch. De ‘moederstad van Zuid-Afrika’ is niet 
enkel wondermooi omwille van de prachtige omliggende zandstranden en ruige bergtoppen, ook 
cultuur-historisch heeft de regio heel wat te bieden en laten een onwisbare indruk op je na. We 
spreken uit ervaring. Cunard biedt (eenmalig) de mogelijkheid deze cruise te maken vanuit België, 
met een uitzonderlijk vertrek in Zeebrugge. 

Naar Zuid-Afrika vanuit Zeebrugge

Norwegian Cruise Line Holding 
breidt imperium uit 



Schip in de kijker: Nieuw Statendam

Nieuw Statendam: nieuw schip, zelfde klasse, meer muziek

ms Nieuw Statendam is het tweede schip in de ‘Pinnacle 
klasse’ van Holland America Line (HAL). Het zusterschip 
van de Koningsdam werd - precies volgens planning - in 
december ll. in de vaart genomen en zal het komende 
zomerseizoen voornamelijk 8 en 15-daagse cruises varen 
in de Noorse Fjorden en Scandinavië. HAL zet tegelijk 
een lange traditie voort door kunst van wereldklasse 
te tonen over het hele schip. Aan boord van Nieuw 
Statendam vind je de meest imposante collectie van de 
hele vloot. Bijna 2.000 werken, van fotografie en etsen 
tot sculpturen en schilderijen, overal vind je kleurrijke 
kunstwerken van kunstenaars wereldwijd, waarvoor 
muziek als inspiratie diende. Een magische collectie ter 
waarde van € 3,4 miljoen. Qua inrichting leunt het schip 
verder heel sterk aan bij de Koningsdam, waarbij alle 
kenmerken van de Pinnacle klasse aanwezig zijn: grote 
en heldere publieke ruimtes, spektakel van topniveau in 
het ‘World Stage’ Theater, live muzikaal entertainment 
op de verschillende podia, een ruim aanbod aan 
eetgelegenheden en bars, interactieve workshops en 
veel meer. Helemaal nieuw is de ‘Rolling Stone Rock 
Room’: een live band die ode brengt aan de grootste 
rocknummers. Wij raden je zeker ook een dagje wellness 

aan in het Greenhouse Spa & Salon, waar je behalve een 
saunacomplex ook in complete rust kan genieten van een 
deugddoende gezichtsbehandeling of een aromatische 
massage door een getrainde masseur. Voor wie met 
de familie reist, een team van animators staat klaar met 
een resem spannende activiteiten voor jonge en oudere 
kinderen. 

Noorwegen: vaste waarde in het cruise-landschap

Een van dé sterke troeven van Holland America Line 
is en blijft de klassieke Noorwegen-route met vertrek 
vanuit Amsterdam (of Rotterdam). Toen de Koningsdam 
in 2016 in de vaart werd genomen, leek het erop dat 
de populariteit van deze route een hoogtepunt zou 
bereiken. Intussen maakten immers al veel Belgische en 
Nederlandse passagiers deze mooie reis naar de Noorse 
natuurpracht. 
Echter, de vraag naar de afvaarten met Nieuw Statendam 
is er enkel groter op geworden. Bij je vertrouwde 
cruisespecialist boek je jouw cruise met vertrek vanuit 
Amsterdam inclusief het vervoer per autocar, vanuit 
Antwerpen of Sint-Niklaas. Wie nog een mooie kajuit 
zoekt voor de zomermaanden, kan maar beter snel 
reserveren.
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Dit jaar mag ongetwijfeld uitgeroepen worden tot het jaar 
van de expeditiecruises. Nog nooit stonden zoveel nieuwe, 
expeditieschepen op stapel. Daarvan komen er dit jaar 
verschillende in de vaart.  In feite was Ponant de aanvoerder 
van het peloton, door in juni en oktober vorig jaar Le 
Lapérouse en Le Champlain in dienst te nemen. Vanwaar die 
plotse toename? Enerzijds omdat de vraag van de klanten 
er is. Heel wat mensen willen die uitzonderlijke, maar o-zo-
onbereikbare plekken op onze planeet zien. Anderzijds 
zorgde de ineenstorting van de offshore markt dat hoog 
gespecialiseerde scheepswerven plots zonder orders zaten. 
Maar ze hadden wel de kennis. Door casco’s van de schepen 
in lageloonlanden als Roemenië te laten bouwen en dan naar 
Noorse werven te brengen voor de afwerking creëerde men 
ook financieel gunstige voorwaarden. Dit jaar mogen we 
nieuwe schepen verwachten bij Hurtigruten (Roald Amundsen, 

zie p2-4), Ponant (Le Bougainville en Le Dumont d’Urville), 
Scenic (Eclipse, met een half jaar vertraging), en Celebrity 
(Flora, voor de Galapagos). Verder zijn er nog een aantal 
schepen voor hier minder bekende operatoren. De volgende 
jaren worden een 30-tal nieuwe schepen voor dat segment 
verwacht. Hapag-Lloyd krijgt dit jaar twee expeditieschepen, 
de Hanseatic Nature voor de Duitstalige markt, en de 
Hanseatic Inspiration voor de internationale markt. Dit wordt 
een hoogtepunt voor de haven van Antwerpen, want op 13 
oktober wordt aan de Scheldekaaien de Hanseatic Inspiration 
gedoopt.

Tip: Er zijn nog enkele plaatsen op de maiden voyage van 14 
tot 29 oktober uit Antwerpen. Het schip vaart naar Tenerife via 
o.a. Honfleur, Guernsey, heel wat Spaanse en Marokkaanse 
havens, en Funchal. 
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2019, 
het jaar van de 
expeditiecruises

Jaren geleden had Hapag-Lloyd Cruises als een van de 
enige rederijen ter wereld een schip dat op de Grote Meren 
in Noord-Amerika kon varen. De C. Columbus (foto) was toen 
speciaal gebouwd om door de smallere sluizen te kunnen. 
Tussen 1997 en 2011 was het schip elke zomer wel op de 
Great Lakes te vinden.

Met de Hanseatic Inspiration is het voor de rederij opnieuw 
mogelijk om op een intense en luxueuze manier het gebied 
van Lake Ontario, Lake Huron, Lake Superior en Lake 
Michigan te gaan verkennen. Deze uitzonderlijke cruise 
vertrekt op 3 juni 2020 uit Toronto, en eindigt op 17 juni in 
Chicago. Om daar te geraken zet de Hanseatic Inspiration 
op 18 mei 2020 van uit Boston koers naar Toronto, via Nova 
Scotia, Newfoundland, de Saint Lawrence rivier (met Québec 
en Montréal) en vooral via verschillende plaatsen buiten het 
normale cruisetracé. Deze cruise eindigt op 3 juni in Toronto. 
Beiden kunnen gecombineerd worden. CroisiEurope 
heeft eveneens de intentie om cruises aan te bieden van 

11 dagen, op het traject tussen Montreal en Toronto. 
Daarvoor gebruiken ze het kleine schip Jacques Cartier 
(68 passagiers). Door een vertraging op de scheepswerf 
moest CroisiEurope voor deze cruises even de pauzeknop 
indrukken, maar geïnteresseerden kunnen zich melden. Ook 
hier is kleinschaligheid troef, en de Jacques Cartier beschikt 
eveneens over zodiacs en kajaks. Het schip vaart echter niet 
verder dan Toronto en het Ontariomeer. De mix van een 
schitterende natuur, koloniaal-historische plaatsen, grote 
steden, en de bulderende Niagara-watervallen smeken om 
per schip ontdekt te worden.  

Terug van weggeweest: de Great Lakes
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Koffers maken is een kunst. Je wil niet te veel meehebben. 
Toch stellen de meeste mensen achteraf vast dat ze één 
vijfde van de kleren niet gedragen hebben. Te weinig is 
evenmin goed. Wat is het meest vervelende? Bepaalde 
essentiële zaken vergeten hebben. Laat dit een klein 
overzicht zijn van spullen waar je zeker aan moet denken.

Paspoort. Uiteraard mag de reispas niet in de grote koffer. 
Als je reist hou je die op een veilige plek binnen handbereik. 
Let op met vliegreizen. Hoe vaak iemand reispas met 
instapkaart in de rug van de stoel voor hem dropt, en 
vergeet, is niet meer te tellen. Bye bye cruise. Maak ook een 
fotokopie van je paspoort, en laat het origineel in de safe 
in je hut (maar vergeet niks in de brandkast als je het schip 
verlaat).

Handbagage. Het kan een tijdje duren voor de koffers op 
de hut worden geleverd. Het is goed om in de handbagage 
kledij te hebben dat toelaat om meteen van het schip te 
genieten. Ook na een lange reis is het fijn om verse kleren 
aan te kunnen trekken. Stop in je handbagage ook alle 
belangrijke zaken als medicatie, lenzen en hun producten, 
bril,  contactgegevens verzekering en bank…

Laders. Vraag het maar aan de mensen van de receptie. 
Nummer één op de lijst van de meest vergeten zaken zijn de 
elektrische laders voor GSM, fototoestel, tablet of laptop. 

Adapters. Reis je naar landen als de Verenigde Staten of 
Groot-Brittannië, vergeet niet om een reisadapter mee te 
brengen, zodat je laders en scheerapparaat kan aansluiten. 
Moderne schepen hebben meestal diverse stopcontacten, 
maar het is handig om ze allemaal te kunnen gebruiken. 
Nieuwe schepen hebben ook USB-poorten voor het 
opladen van smartphones en tablets.

Galakledij. De smoking heeft misschien zijn beste tijd gehad. 
Veel rederijen organiseren nog steeds een of meerdere 
avonden waar men vraagt om zich extra mooi te maken, tot 
groot plezier van veel passagiers die de extra dosis glamour 
wel waarderen. Het leuke is dat het begrip “gala” rekbaar is 
geworden en een grote modieuze creativiteit toelaat. Go for 
it! (en vergeet de aangepaste schoenen niet). 

Strand- en zwemkledij. Het mag hier winteren, in 
de Caraïben zal je spullen als zonnebril, zwempak, 
zonnecrème, flipflops etc… nodig hebben. Vergeet je 
onderwatercameraatje niet, als je er een hebt.

Warme kledij. Ervaren cruisers weten dat het zelfs op 
warme bestemmingen nodig kan zijn om een truitje of 
een pashmina sjaal bij de hand te hebben. Op sommige 
schepen staat de airco hard. Wie naar koude bestemmingen 
gaat, zoals een expeditiecruise naar Antarctica of een cruise 
rond IJsland weet dat lagen de oplossing zijn om zich aan 
te passen aan de veranderende temperatuur. Shirts in 
merinoswol zijn ideaal.

Schoenen en gewicht. Schoeisel kan behoorlijk door-
wegen. Het is een goed idee om tijdens de voorbereiding 
van het inpakken te denken aan de combinaties die je kan 
maken. Een cruise hoeft geen gesofistikeerde modeshow te 
zijn. Op de meeste schepen kan je spullen laten wassen en 
strijken, en soms kan je dat zelf. Dat kost wel iets maar het 
laat je toe om minder te moeten sleuren. Bovendien heb je 
dan het voordeel dat je kledij totaal kreukvrij is. Laat ook wat 
plaats voor nieuwe kleren. Wat is leuker dan op een mooie 
reis te gaan shoppen?

Post-Its. Een pakje zelfklevende kleurrijke blaadjes kan handig 
zijn om je dagen te plannen. Je kan ze op de spiegel kleven.  

On Board

Ik ga op cruise en ik neem mee…
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Hoe een schip ontstaat is iets fenomenaal. Uiteraard is er 
eerst de beslissing om een schip te bouwen, en dan is er 
de ontwerpfase. Daar gaan een paar jaar over. Eens heel 
de planning op poten staat, en de productie kan beginnen, 
is een schip vaak klaar in minder dan een jaar. Dat is op 
zich spectaculair. Eerst worden de grote stalen platen 
met computergestuurde lasers gesneden. Dan begint het 
assembleren van grote segmenten, die als Lego in elkaar 
worden gezet, samen met de motoren. Op elke dag, op elk 
uur weet iedereen van de meer dan duizend werknemers 
wat hij of zij moet doen. Continue controleren inspecteurs 
van externe classificatiemaatschappijen of alles goed 
verloopt. Alle lasnaden worden zorgvuldig gecontroleerd.  
Dan volgt de technologische fase. Kilometers kabels en 
pijpleidingen worden secuur in het schip gemonteerd. 
In de laatste maanden volgt de finale afwerking. Dan 

komen wel duizend vakmannen aan boord: timmerlui, 
elektriciens, vloerleggers, aircospecialisten, IT’ers… Het 
is een georganiseerde chaos waarvan je de indruk krijgt 
dat het schip nooit tijdig af geraakt. En toch. De grote 
werven in Italië, Frankrijk, Duitsland en Finland leveren 
meestal het schip af, precies op de dag die contractueel 
werd vastgelegd. Dat moet, want de eerste cruises zijn al 
uitverkocht.

Wonen op de werf

Het echte leven wordt in een schip geblazen door de 
bemanning. Die komt druppelsgewijs aan boord in de werf. 
Sowieso heeft elk nieuwbouwschip een verantwoordelijke 
kapitein, die gedurende het hele bouwproces aanwezig is. 
Meestal woont hij dan met zijn familie voor een jaar bij de 

Van kiellegging tot pannenkoeken
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scheepswerf. Later komen daar officieren bij, en dan ervaren 
bemanningsleden van andere schepen van de vloot.
Op een bepaald ogenblik kunnen ze hun appartementen of 
hotelkamers verlaten en tijdens de bouw aan boord gaan 
wonen. Dat betekent ook dat de chefs de eerste keukens in 
gebruik nemen, meestal is dat de crew mess en het buffet 
restaurant. Ook alle mensen van toeleveringsbedrijven 
moeten eten en verliezen minder tijd door aan boord te 
blijven. Tegelijk is het een gelegenheid om de installaties te 
testen. Bijna dagelijks arriveren nieuwe bemanningsleden, 
de ene ervaren, de andere nieuw. Terwijl het schip nog in de 
laatste fase van de bouw zit worden de ‘groentjes’ degelijk 
opgeleid. Andere bemanningsleden worden ingezet bij het 
uitpakken van duizenden dozen, van meubels tot kussens en 
serviezen. Al het verpakkingsafval moet ook terug aan land. 
En dan volgen in kort tempo enkele grote momenten 
elkaar op. De sluisdeuren van het bouwdok gaan open en 
voor het eerst drijft het schip. Dan komt de proefvaart, en 
als alles goed gaat wordt het schip een paar weken later 
opgeleverd, om dan aan zijn maiden voyage te beginnen. 
Heel vaak is er eerst een shakedown cruise voor pers en 
reisagenten. Het gebeurt echter ook dat een schip zonder 
passagiers eerst naar haar thuishaven vaart, zoals Miami of 
Shanghai. Zeker bij een prototype zal men voorzichtiger zijn. 
Op een oversteek van bv. de Atlantische Oceaan zijn er dan 
hoogstens een honderdtal arbeiders en technici om alles te 
finetunen.

Cruisen zonder passagiers

Ik was mee met de opleveringsreis van de Celebrity Solstice, 

van Eemshaven naar Miami, en herinner me hoe het vreemd 
was om tien dagen lang te cruisen met een leeg schip. 
Eén team zal ik nooit vergeten. De Bistro on Five is een 
pannenkoekenrestaurant. Gedurende de gehele overtocht 
leerde het Indisch team daar om pannenkoeken te bakken, 
van ’s ochtends tot ‘s avonds. Omdat er geen gasten waren 
mochten we nemen wat we wilden. Maar de stapels leken 
eindeloos. Een ding was zeker: de eerste klanten zouden de 
perfecte pannenkoeken krijgen! Ook op de opleveringsreis 
van de Norwegian Joy was ik aan boord, van Bremerhaven 
tot in Gibraltar. Toen was het schip op weg naar Shanghai, 
met honderden jonge Chinezen die aan hun opleiding 
begonnen. Gedurende een hele maand moesten de 
kandidaat-croupiers afwisselend de rol spelen van klant of 
croupier, om alle kneepjes van het vak te kennen. Kelners 
liepen constant rond met plateaus en waterglazen, ook in de 
ruwe wateren van de Golf van Biskaje. Evenwicht houden, 
dat was de boodschap. En leren uitschenken zoals het hoort. 
Een voor een werden alle restaurants opgestart en mocht 
de bemanning voor gast spelen. Zelfs op kartingcircuit 
mochten ritjes worden gemaakt, en natuurlijk was er om de 
zoveel dagen een feest. Work hard, play hard. Ondertussen 
werden de laatste details afgewerkt. Als men zich afvraagt 
hoe het komt dat op een schip het personeel zo goed zijn 
werk doet, dan is dat omwille van de zeer degelijke en goed 
gestructureerde opleidingen. De cruisesector heeft zoveel 
ervaring opgebouwd, en slaagt er perfect in om die ervaring 
door te geven. Verschillende rederijen rekruteren in landen 
als Indonesië en de Filipijnen, en hebben daar zelfs scholen 
opgericht.



De kapitein van het cruiseschip Azura kreeg van een Franse rechtbank een 
monsterboete van €100.000, voor het gebruik van zware brandstof met een te hoog 
zwavelgehalte. De Azura is een schip van P&O Cruises, een van de rederijen van de 
Carnival Corporation, dat voor 4/5de voor de boete moet opdraaien.

De feiten: bij een controle van de Azura in de haven van Marseille, op 29 maart 2018, 
werden stalen genomen van de brandstof en naar het labo verstuurd voor analyse. 
Het doel van de controle was om het zwavelgehalte te meten, iets wat occasioneel 
gebeurt in alle havens ter wereld waar emissienormen gelden. Vooral in Europa en de 
Verenigde Staten zijn er strenge regels op gebied van de gebruikte brandstof en de 
bijhorende uitstoot. 

Kapitein krijgt monsterboete 
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Vervuiling in havens

NVDR: Foto ter illustratie - toont niet het P&O schip waarvan sprake.
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De groene bewustwording

In 1997 werden ECA’s in het leven geroepen. ECA staat 
voor Emission Control Area, een gebied waar de uitstoot 
bepaalde grenzen niet mag overschrijden. De rederijen 
kregen tijd om zich aan te passen. In 2011 werd de 
theorie praktijk. Zo werden o.a. de Baltische Zee en de 
Noordzee elk een ECA zone. Schepen moesten in deze 
gebieden op schonere (en dus duurdere) brandstof 
varen, teneinde minder uitstoot te hebben van zwavel- en 
stikstofoxiden.

Iedereen herinnert zich hoe vroeger oude Kanaalferry’s 
een tweede adem kregen in Griekenland. Adem is 
wellicht niet de beste term. Deze puffende schepen 
uit de jaren ‘70 zijn veel meer vervuilend dan moderne 
tonnage. Echter, men wou de Middellandse Zeelanden 
meer tijd geven. Men vreesde dat strenge milieuwetten 
de scheepvaart in die (armere) landen zou lamleggen. 
Daarom was daar van een ECA tot toe nog geen sprake. 

Stilaan werd toch duidelijk dat sneller moest geschakeld 
worden. Er werd becijferd dat de globale scheepvaart 
verantwoordelijk is voor 2 à 3% van de broeikasgassen.
De IMO (International Maritime Organization) is jaren 
hard aan het werk geweest om voor de maritieme sector 

een wettelijke kader te creëren dat het milieu ten goede 
zou komen. Dat was een heftige strijd: het was meteen 
duidelijk dat enkel de sterke maritieme spelers de 
ecologische meerkost zouden kunnen dragen. En zelfs al 
heb je als rederij sterke financiële schouders, je vervangt 
een vloot niet in één-twee-drie.  

Het waren de rederijen van het rijke Noord-Europa 
en Noord-Amerika die het voortouw namen met de 
zoektocht naar de meest milieuvriendelijke oplossingen. 
Vloeibaar aardgas (LNG) begon door te dringen als 
het beste alternatief. Het eerste grote schip met een 
LNG-motor was de Viking Grace in 2013. Het is een 
cruiseferry op de route Turku-Stockholm. In 2016 kwam 
het cruiseschip AIDAprima in de vaart. Dit was het 
eerste schip dat in de haven generatoren gebruikte 
die op LNG liepen. De filosofie was dat in afwachting 
van betere technologie alvast kon gestart worden door 
aan land voor beduidend minder uitstoot te zorgen. In 
december 2018 kwam dan de AIDAnova in de vaart: het 
eerste cruiseschip dat LNG als brandstof heeft. Eigenaar 
Carnival Corporation heeft 6 LNG-schepen besteld, en 
ook Ponant laat een ijsbreker bouwen met LNG. Vooral 
Noorwegen profileert zich ondertussen als wereldleider 
op milieu-innovatie, met elektriciteit en waterstof als 
nieuwste energiebronnen voor de scheepvaart.

De nieuwe walstroominstallatie in Kristiansand
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In oktober 2016 werd een belangrijke, internationale 
beslissing genomen. Het Comité ter Bescherming van 
het Mariene Milieu besliste op de zogenoemde MEPC70 
vergadering in Londen, onder andere, dat vanaf 2020 
alle schepen in de wereld een uitstoot zouden moeten 
hebben van maximaal 0,5% in plaats van de huidige 
3,5%. Oorspronkelijk werd gemikt op 2025. Echter, 
de IMO zag de ernst van de situatie in en vervroegde 
de stringente wet met vijf jaar. Dit heeft verregaande 
gevolgen. Heel wat schepen worden gesloopt. 
Andere worden omgebouwd met rookgaswassers. De 
duurdere brandstof (die nog duurder zal worden door 
de wereldwijde vraag) zal ook zorgen voor hogere 
transportprijzen.

Hoe “regelmatig” is een cruiseschip?

In december 2015 vaardigt Frankrijk een maritieme wet 
uit die gebaseerd is op een directieve van de Europese 
Unie. Zo stipuleert een paragraaf dat “passagiersschepen 
die een regelmatige dienst verzekeren naar, of van een 
haven van de Europese Unie, buiten de ECA zones, een 
brandstof moeten gebruiken met een zwavelpercentage 
van kleiner of gelijk aan 1,5%.” 

De controle van de stalen van het cruiseschip Azura, 
op 29 maart 2018, toonde een gehalte van 1,68%, wat 
volgens de Franse rechter boven de toegestane limiet 
was van 1,50%. Toen de Azura later in de nabijgelegen 
haven van Toulon aanmeerde werd kapitein Evans Hoyt 
officieel in beschuldiging gesteld. Hij bekende de feiten.
Het was de eerste keer dat een rechtbank zo een 
procedure inzette en een kapitein beschuldigde. De 
rechter wilde met de veroordeling een voorbeeld stellen, 
omdat rederijen zich meer bewust zouden zijn van de 
impact van de mariene pollutie op de wereldgezondheid.
Waar knelt het schoentje dan? De advocaten van 
Carnival Corporation zeggen dat de Franse wet geldt 
voor schepen die een regelmatige dienst verzekeren. 
Ze geven als voorbeeld ferry’s, zoals op de lijn Marseille 
en Corsica. Maar voor dezelfde advocaten is het 
occasioneel aanleggen van een cruiseschip in Marseille 
geen regelmatige dienst. Wie de originele Franse 
tekst bestudeert merkt inderdaad de interpretatieve 
onduidelijkheid in de formulering. In feite had de 
kapitein volgens de interpretatie van de rederij zelfs tot 
3,5% mogen gaan. Wat hij niet deed. Deze juridische 
discussie wordt momenteel verder gezet.

Voorlopig besluit

Het is een feit dat alle fossiele brandstoffen zorgen 

voor luchtvervuiling, en dat de maritieme wereld daarin 
medeverantwoordelijk is.
Het is alvast een goede zaak dat de IMO het voortouw 
nam door de globale zwaveluitstoot veel vroeger te 
implementeren dan oorspronkelijk gepland. 
Het is ook een feit dat in de scheepvaartwereld de cruise 
en ferry sector de vaandeldragers zijn op gebied van 
ecologische innovatie. Dat het eerste LNG-aangedreven 
schip nu in de vaart is, komt door een beslissing die 
reeds vijf jaar geleden werd genomen. Het feit dat 
Hurtigruten straks het eerste hybride schip zal hebben 
dat gedeeltelijk op batterijen vaart, komt door een 
wil van de rederij om het leiderschap te nemen op 
gebied van ecologie. Wat tegelijk ook goed is voor het 
imago. Milieuvriendelijk zijn is belangrijk, en dat weten 
cruiserederijen al een decennium lang.
Ook havens doen hun best. Kristiansand in Noorwegen 
was de eerste Europese haven om cruiseschepen van 
groene walstroom te voorzien. Resultaat: in de haven kan 
de motor uit en is er geen pollutie.
Noorwegen zal vanaf 2026 in een aantal fjorden alle 
schepen verbannen die op fossiele brandstof varen. Van 
een toewijding gesproken.

Rome is niet op één dag gebouwd. Ja, de scheepvaart is 
mee verantwoordelijk voor broeikasgassen. Maar vooral 
in de sector van de passagiersschepen ziet men dat de 
grootste stappen worden gezet in het vinden van de 
meest milieuvriendelijke oplossingen.

Op het internet circuleren verschillende lijsten van 
milieuvriendelijke rederijen en schepen. Friends of the 
Earth publiceerde vorig jaar een Cruise Report Card, 
waarbij de volgende 5 rederijen op ecologisch gebied 
als beste werden verkozen:

Disney, Cunard, Holland America Line, Norwegian 
Cruise Line en Princess Cruises.

Er werd gekeken naar de afvalverwerking, de 
inspanningen om luchtvervuiling tegen te gaan 
en waterpollutie. Wat ook meespeelde was de 
transparantie van de rederij t.o.v. de milieugroepering.
Dergelijke resultaten moeten met een kritisch oog 
bekeken worden. Bovendien is de lijst niet compleet, en 
doet AIDA met zijn LNG-schepen niet mee.

foe.org/cruise-report-card

Top 5 van meest milieuvriendelijke rederijen
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Ierland, Schotland en de Britse eilanden hebben altijd een mysterieuze 
aantrekkingskracht op me uitgeoefend. Ik weet niet of het is omwille van de 
vrij obscure geschiedenis, vreemde monolieten, ruwe kusten in de mist of de 
mythische figuren die ermee worden geassocieerd, maar de drang om het 
gebied te ontdekken blijft knagen. Ik ben niet de enige met dat gevoel, want 
er zijn heel wat rederijen die - korte of langere - cruises aanbieden naar deze 
eilanden. En wanneer we een aantal blikvangers oplijsten, merk je dat een 
vlakbij-cruise naar Ierland en Schotland meer dan de moeite waard is ...

Ierland & Schotland 
Een andere wereld, vlakbij
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1. Een van de 700 pubs in Dublin, waar de Guinness rijkelijk vloeit.

De Ierse folkzanger Luka Bloom verwoordt in “Acoustic 
Motorbike” op fantastische wijze de pracht van zijn land: 
“The day began with a rainbow in the sand, as I cycled 
into Kerry. Cattle grazing on a steep hillside, looking 
well fed, well balanced. Close to the edge”. Ierland, 
waar we onze cruise aanvatten, is een mix van prachtige, 
eindeloze vergezichten van ruwe landschappen, oude 
tradities en gastvrije, maar eigenzinnige mensen. Ik zou 
zeggen: “Ar an mbealach!” * 

1. Dublin: pubs, Guinness en Book of Kells

Waar beter beginnen dan in de Ierse hoofdstad Dublin? 
De stad waar James Joyce, Oscar Wilde en Arthur 
Wellesley - de latere Duke of Wellington - geboren zijn. 
Dublin is een levendige stad die haar geschiedenis en 
tradities trots in ere houdt. Het is de stad van 700 pubs, 
waar je natuurlijk de “zwarte champagne” - een glas 
Guinness - moet geproefd hebben. De geschiedenis 
van het bier gaat terug tot de 18de eeuw, toen de Liffey, 
de rivier die Dublin in tweeën snijdt, zo vervuild was 

dat het water ondrinkbaar werd. Om een alternatief te 
hebben, werd besloten om bier te brouwen. Het zwarte 
gerstenat bleek uitermate populair, tot ver buiten de 
stadsgrenzen. Op het etiket is Ierlands symbool te 
zien: de gouden harp. In de stad zijn verschillende 
bezienswaardigheden, zoals Dublin Castle, waaruit 
in 1907 de Ierse kroonjuwelen werden gestolen. Kijk 
tijdens je wandelingen in Ierland goed rond, want ze zijn 
nog altijd niet teruggevonden. Ga zeker ook een kijkje 
nemen in de Trinity College Library, een van de mooiste 
universiteitsbibliotheken ter wereld. Er zijn talrijke unieke 
manuscripten opgeborgen, waaronder het 1200 jaar 
oude Book of Kells: een vierdelig Nieuw Testament 
geschreven in het Latijn.

2. Cork in het zuiden van Ierland

In het zuiden van Ierland ligt de stad Cork, een 
veelbezochte aanleghaven. Wie van lekker eten houdt, 
zal zich in Cork onmiddellijk thuis voelen, want de 
stad staat bekend als de Foodcapital of Ireland. Verse 

 *  “Op weg!”
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6. Antarctica

2. Cork

3. Bru na Boinne 4. Kerry Mountains

vis, vlees, boter, groenten; alles wordt ter plaatse 
geproduceerd en verkocht op de overdekte English 
Market, die bestaat sinds 1788. Er zijn meer dan 50 
kramen waar je kan proeven en kopen, terwijl erboven 
restaurants gelegen zijn waar je alles klaargemaakt kan 
vinden. De moedigen kunnen er de lokale specialiteiten 
proberen, zoals tripe, driskeen of crubeens - koemaag, 
bloedpudding en varkenspoten. Hoogtepunten in Cork 
zijn verder de Crowford Art Gallery, het Elizabeth Fort 
uit de 17de eeuw, de St. Finn Barre’s kathedraal en de 
Jameson Whiskey Stokerij, even buiten de stad. 

3. Bru na Boinne

40 km. ten noorden van Dublin bevindt zich, nabij de 
Boyne-rivier, een archeologische site met neolithische 
bouwwerken die je absoluut op je to-do lijst mag zetten. 
Bru na Boinne is een van de meest opmerkelijke pre-
historische vindplaatsen ter wereld. De plek was 6.000 
jaar geleden al bewoond, maar de meest spectaculaire 
archeologische elementen - de indrukwekkende 

grafheuvels - dateren van zowat 3.500 jaar voor Christus. 
De twee voornaamste onder hen, Knowth en Dowth, 
bevatten een schat aan megalithische kunst - enorme 
stenen waarin patronen en symbolen zijn gekerfd. Het 
bijzondere aan sommige van deze bouwwerken, is dat 
ze volgens astronomische momenten werden opgesteld, 
zoals de lente- of herfst equinox, wanneer de dag en de 
nacht precies even lang zijn.   

4. Kerry Mountains & Wicklow Hills - Ierland

Killarney National Park, met haar Kerry Mountains is 
een paradijs voor wandelaars en fietsers die zich willen 
onderdompelen in de prachtige vergezichten van 
Zuidwest-Ierland. Tussen de bergen, heuvels en meren 
is alles groen en rustiek en overheerst het geluid van 
de wind. Als je je ogen dichtdoet, lijkt het wel of je de 
Ierse viool en fluit in de windvlagen hoort. De hoogste 
berg is net over 1.000 meter hoog en heet Corran 
Tuathail. Aan de andere kant van het eiland kan je in de 
Wicklow Mountains (of Hills ...) al even indrukwekkende 

 *  “Op weg!”



5. Belfast

5. Giant’s Causeway 6. The Kelpies, nabij Falkirk

wandeltochten maken. Tussen de uitgestrekte graslanden 
vind je meren, kloosterruïnes, granietgesteenten en de 
hoogste waterval van Ierland: de Powerscourtwaterval, 
die 121 meter hoog is. Na een tocht is een goed glas 
Guinness meer dan verdiend, dus stop die stapschoenen 
alvast in je koffer! 

5. Belfast & Giant’s Causeway

De belangrijkste stad in Noord-Ierland is Belfast en 
kende sinds de 19de eeuw een woelige geschiedenis 
door een bloedige geloofsstrijd. Sinds de wapenstilstand 
van 1997 is Belfast uitgegroeid tot een dynamische en 
vredevolle stad die het bezoeken zeker waard is. Een 
trekpleister is de Old Bushmills Distillery, de oudste 
whiskeystokerij van Ierland. Hier kun je genieten van 
single malt zoals je die nog nooit geproefd hebt.  Wie 
van indrukwekkende landschappen houdt, moet zeker 
een tocht maken langs de Antrim Coast Road. Deze 
route werd zowat 2 eeuwen geleden aangelegd en 
brengt je langs kasteelruïnes, Gregoriaanse gebouwen, 

rotsformaties, ruwe kusten en de beroemde Giant’s 
Causeway - bazaltzuilen die miljoenen jaren geleden 
ontstonden bij vulkaanuitbarstingen. Er is ook een 
legende die vertelt dat de zuilen werden geplaatst door 
de reus Fion Mac Cumhaill die zo een weg wilde bouwen 
naar Schotland om zijn rivaal Benandonner te bevechten. 
Kan ook, natuurlijk ...

6. Falkirk - Schotland

Wie Schotland zegt, zegt natuurlijk kastelen, mist en 
regen, doedelzakken, kilts en trotse koppigaards. Je kunt 
ze tijdens je tocht in Schotland niet missen - en je zult 
niet teleurgesteld zijn - maar er is nog zoveel meer. Wij 
raden je graag een bezoekje aan Falkirk aan, een stadje 
waar in de 18de en 19de eeuw de staalindustrie heerste. 
In Falkirk zijn tal van interessante bezienswaardigheden, 
zoals overblijfselen van de Romeinse muur van 
Antonius, het Callendar House en het Falkirk Wheel, 
een ingenieuze scheepslift met twee grote waterbakken 
waarmee schepen een hoogteverschil van 35 meter 
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kunnen overbruggen. Vlakbij zijn “The Kelpies” een 
knappe attractie: een 30 meter hoog sculptuur van twee 
paardenhoofden die uit de grond lijken te komen.

7. Isle of Man 

In de Ierse Zee, tussen Ierland en Engeland, ligt het 
eiland Man. Het is genoemd naar de Keltische god 
Manannan Mac Lir en de inwoners spreken er Manx, een 
Gaelisch dialect. Het is een rustige bestemming waar je 
je geregeld in een ander tijdperk zult wanen: hier rijden 
nog stoomtreinen en paardentrams. Man is internationaal 
vooral bekend omwille van haar TT Race - een 
racewedstrijd voor motoren die een stratencircuit van 
ruim 60 km volgt en die jaarlijks wordt georganiseerd. 
Wij houden het graag iets rustiger en raden een bezoek 
aan Laxey aan. Hier vind je Lady Isabella, ook bekend 
als het Great Laxey Wheel - ‘s werelds grootste nog 
werkende waterrrad. Het werd gebouwd in 1854 om het 
water uit de naburige zilver- en zinkmijn af te voeren. 
Het is 22 meter in diameter en opereert een 182 meter 

lange stootarm. Man is net als de andere bestemmingen 
in deze lijst ideaal voor wie van lange wandelingen en 
mooie landschappen houdt. 

8. Fietstocht in Jersey

Het eiland Jersey ligt 22 km uit de Normandische kust, 
maar is Brits Kroonbezit. Het maakt net als het eiland Man 
geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en is zelfs geen 
onderdeel van de Europese Unie. Het is het grootste 
van de kanaaleilanden en is 16 bij 10 km groot. Jersey 
is bekend als belastingsparadijs, al haalt de plaatselijke 
economie ook heel wat uit de visvangst, landbouw en 
het toerisme. Je kunt het eiland best ontdekken per fiets, 
want veel verkeer is er niet. Je komt langs oude kastelen, 
stranden, rotskusten, overvloedige bloementuinen, 
musea over de Duitse bezetting tijdens WO2, gezellige 
havenstadjes, vuurtorens of prehistorische grafheuvels. 
Een niet te missen aanlegplaats voor wie een cruise heeft 
geboekt naar de Britse Eilanden, me dunkt! 

9. Kaap Hoorn
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7. Lady Isabella op het eiland Man 8. Jersey



Santorini
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Kleurrijke reis terug in de tijd

Stad in de schijnwerpers



Bij elke cruise naar Griekenland is het eiland Santorini een 

waar hoogtepunt. Wat vandaag Santorini is, is eigenlijk 

het overblijfsel van de caldera van een vulkaan - zowat 

3.500 jaar geleden barstte deze dermate hevig uit dat 

het grootste gedeelte ervan in de Middellandse Zee 

verdween. 

Santorini is een van de meest romantische 
vakantiebestemmingen die je je kan inbeelden. En 
dan heb je de zonsondergang nog niet gezien. Niet te 
verwonderen dat er zoveel huwelijksaanzoeken worden 
gedaan op deze Griekse bestemming. Het eiland is 
bezaaid met huizen, gebouwen en kerken die allen wit 
zijn geschilderd, met een blauw dak. Gegarandeerd dat 
dit spectaculaire vakantiefoto’s oplevert! 

De geneugten van Santorini zijn veelzijdig, maar wat we 
je absoluut willen aanraden is de plaatselijk verbouwde 
wijn. Omwille van het droge en warme weer worden 
de druiven op een erg bijzondere wijze geteeld; de 
druivenranken worden laag bij de grond gekweekt en 
de druiven hangen soms tot tegen de vulkanische grond 
om het weinige water vast te houden.  De wijn - die 
verrassend verfrissend is - is ondertussen zo bekend 
geworden dat grote gedeelten van het eiland bezaaid 
zijn met de groene bladeren van de ranken. Er zijn 
verschillende wijnhuizen te vinden en allemaal zijn ze 
toegankelijk voor proeverijen. Er worden ook speciale 
wijntours georganiseerd, iets wat de liefhebbers zeker 
zullen waarderen. 

Alle gebouwen zijn op de bergwanden gebouwd, wat 
betekent dat er veel hoogteverschil is op Santorini. 
Sportievelingen kunnen te voet naar de hogergelegen 
plekken gaan, maar je kan ook kiezen voor een 
kabelbaan of de traditionele wijze: op de rug van een 
ezel. Wie graag lekker lui aan het strand ligt, kan dat maar 
moet er wel mee rekening houden dat Santorini een 
vulkanisch eiland is: de stranden van Perissa en Sint-Irene  
hebben zwarte zandstranden! Al kan het nog vreemder, 
want ten zuiden van Akrotiri is er een rood strand. Het is 
een bijzonder kleurrijke ervaring; rood zand, omgeven 
door rode rotsen die grenzen aan helder, azuurblauw 
water. 

Akrotiri is dè plek voor wie meer te weten wil komen 
over de geschiedenis van Santorini. Hier werden resten 
gevonden van Minoïsche nederzettingen die dateren 
van het Bronzen Tijdperk, zo’n 3.000 jaar voor Christus.  
In die tijd was Santorini een belangrijke handelsplaats, 
gelegen tussen het Griekse vasteland en eilanden 
zoals Kreta en Cyprus. Veel van de gebouwen gingen 
verloren bij de vulkaanuitbarsting, maar toch zijn er ook 
bewaard gebleven, nadat ze bedolven werden onder 
een dikke laag as en puim. In 1967 ontdekte de Griekse 
archeoloog Marinatos de resten - soms volledige huizen, 
volledig met meubilair en fresco’s. Sindsien werden de 
vondsten volledig overdekt om de verdere opgravingen 
te vergemakkelijken en om te vormen tot een museum. 
Het is dan ook een van de meest bezochte plekken op 
het eiland. 
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Als de letter X wordt gebruikt klinkt iets een stuk 
sexyer, schijnt het. Holland America Line (HAL) heeft 
een nieuwe manier van reizen gedefinieerd onder de 
noemer EXC, van Explorations Central. Cruise Magazine 
zocht uit hoe sexy EXC is.

E-X-C: 
drie letters, een wereld van verschil



Wat er in de brochure staat

Explorations Central is een programma dat is 
samengesteld om een diepere betekenis aan je cruise 
te geven. De nadruk ligt op de plaatsen die je met het 
schip bezoekt. Het doel is om een grotere immersie 
in de bestemming te creëren. Het ontdekken van elke 
bestemming begint al aan boord. EXC Guides zijn de 
reisexperten die met het schip meevaren. Hoeveel tijd 
heb ik nodig om in Kotor naar de St John’s vesting te 
stappen? De EXC Guide weet dat. Aan boord zijn de 
EXC Talks leerrijke voordrachten over het lokale leven, of 
over de geschiedenis van de bestemming. In de hut kan 
je op EXC Channel kijken naar reisdocumentaires over 
de volgende haven. De EXC Port Planners zijn handige 
kaartjes die ontworpen werden in samenwerking met 
het trendy reismagazine AFAR. Kortom, alles met de 
EXC-prefix helpt je om op een EXCellente manier op 
ontdekking te gaan.

De realiteit

Voor een Middellandse Zee cruise met de Koningsdam 
boekte ik een aantal EXC Tours. Dat is de naam die 
HAL gebruikt voor excursies. Vooraf stuurde de rederij 
een overzicht van alle mogelijke excursies. Dat zijn er 
niet alleen heel wat, je voelt ook meteen dat HAL extra 

zijn best doet om de excursies naar een hoger niveau 
te tillen. Onze eerste stopplaats was Dubrovnik. Naast 
de klassieke “Best of Dubrovnik”, inclusief een ritje met 
de kabelbaan, vielen enkele excursies op door hun 
originaliteit. Zoals Dubrovnik ontdekken met een lokale 
fotograaf. Of een bezoek aan de Konavle vallei waar 
lokale vrouwen de tradities van de zijde productie in 
ere proberen te houden, nadat alles in de Balkanoorlog 
werd vernietigd. Een “cruise met een doel” zegt de folder 
(“Cruise with a purpose”).
Ik ging voluit voor het ontdekken van Dubrovnik en de 
Baai van Kolorina per kajak ($100).
In Kotor, Montenegro, liet ik me verleiden door een 
duurdere excursie ($220). Eerst voeren we met een 
rustieke boot door de Baai van Kotor richting Gospa od 
Škrpjela (Onze Vrouwe van de Rotsen), een kunstmatig 
eiland met een uber-schattig barok kerkje. Op een terras 
op de kaai van het stadje Perast was het apero time. 
De boot bracht ons uiteindelijk naar een afgelegen 
restaurant aan de voet van het massief dat de Baai 
van Kotor op een fjord doet lijken. Het restaurant dat 
oorspronkelijke een molen was, werd gekozen in 
samenwerking met Food & Wine Magazine. We waren 
slechts met tien, en konden allemaal aan één tafel 
zitten. Dit was een mediterraanse lunch op zijn best, in 
een heerlijk ontspannend kader. Tot slot tuften we nog 
terug met dezelfde houten boot naar Kotor, waar de 
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Fietsen op Korfoe



komst van drie andere cruiseschepen zorgde voor een 
toeristeninvasie. Wat een verschil met ons culinair zen-
moment.
 
In Korfoe was het moeilijk kiezen. Met de draagvleugel-
boot naar Albanië? Een serieuze hike in combinatie met 
een zwempartij? Het werd uiteindelijk de mountainbike-
uitstap, dwars door de enkele hoger gelegen dorpen, 
met een typische lunch in het kleurrijke dorp Ano 
Karokiana. Voor gids Dimitri en bezemwagenchauffeur 
Stefano was het uitdaging om de groep bij elkaar te 
houden. Sommige mensen hadden duidelijk al lang 
niet meer gefietst. Ja, er werd gepuft en gezweet in het 
aanschijn van de Pantokrator berg. Maar wat een intense 
beleving. 

Na een vrije dag in Athene opteerde ik in Santorini 
resoluut voor de wandeltocht naar de vulkaankrater 
op Nea Kameni, een van de eilanden in het midden 
van de caldera. Met een caique, een traditionele 
vissersboot, werd onze kleine groep afgezet op het 
gitzwarte vulkanisch eiland. Van dit soort excursies ($80) 
lust ik er wel meer: sportief, verrassend, educatief, en 
nog voldoende tijd om een halve dag op eigen houtje 
Santorini te verkennen. Mijn vulkanologische ambities 
werden in Napels gefnuikt door een zwaar onweer. De 
sportieve wandelexcursie naar de top ($100) kon niet 

doorgaan door modderstromen. Meteen zorgde de gids 
voor een alternatief plan, én kregen we bovendien reeds 
bij terugkeer aan boord ons geld terug.

Een perfecte cruise

Met tevredenheid kijk ik terug op deze kwalitatieve 
cruise, die ons van uit Civitavecchia de kans gaf 
om een stuk van de Adriatische Zee en de Griekse 
wateren te ontdekken, met Napels als kers op de 
taart. De uitstappen waren van een hoog niveau. Erg 
indrukwekkend vond ik de logistiek van de excursies. 
Alles is extreem vlot georganiseerd. De tickets met 
instructies krijg je in een fluo-roze envelop in de hut 
geleverd. Daarop staat waar en wanneer je moet 
verzamelen. 

Vaak wordt geklaagd over de hoge prijs van excursies. 
Holland America Line garandeert de beste prijs. Als 
je voor je cruise een EXC Tour geboekt hebt, en je 
vindt online een gelijkaardige excursie met dezelfde 
kenmerken (datum, tijd, duur, activiteiten, vervoer, 
maaltijden...) dan kan je tot zeven dagen voor vertrek een 
online formulier indienen. Binnen de twee dagen weet 
je of de uitstap voldoet aan de beste prijs garantie. Zo ja 
betaalt HAL 110% van het prijsverschil terug als onboard 
krediet.
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De baai van Kotor

Per kano in Dubrovnik

Napels
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Is het de moeite waard? Dat is de vraag die ik me vaak stelde toen ik advertenties zag 
voor cruises naar de Emiraten. “Boek een cruise naar de winterzon!” Allemaal goed en 
wel, maar is er daar wel wat meer te zien dan zon, zand, shopping malls en megalomane 
wolkenkrabbers?

MSC Cruises gaf Cruise Magazine de kans om een week Dubai, Abu Dhabi en Oman uit 
te testen aan boord van de MSC Splendida. Met een attitude van “verras me”, stapte ik 
net voor Kerst op een vliegtuig van Emirates, en vloog in business class richting Dubai, en 
kwam overtuigd terug met deze vijf waaroms.

Vijf redenen om op cruise 
    te gaan naar de Emiraten

1) Winterzon én warmte

Na de nachtvlucht van Brussel naar Dubai kom je zes 
uur later aan bij het krieken van de dag. MSC heeft een 
transferservice van de luchthaven naar de cruiseterminal 
in Port Rashid. De korte nacht wordt goedgemaakt door 
het feit dat je meteen aan boord van het schip mag. 
Terwijl je ontbijt, werkt de bemanning zich uit de naad 
om de hutten klaar te krijgen. Tegen 11u had iedereen 
van onze groep kunnen douchen en stonden we klaar 
voor een excursie. Het is erg aantrekkelijk om van het 
winterse België plots de thermometer op 25°C te zien 
staan, terwijl het bioritme niet te veel last heeft van de 
drie uren tijdverschil.

2) Een reis om te ontspannen

Elke week gaat de MSC Splendida voor anker bij Sir 
Bani Yas, het grootste natuurlijk eiland van de Verenigde 
Arabische Emiraten. Voor de meeste passagiers 

is dit een stranddag. Je kan de plaats een beetje 
vergelijken met de privé-eilanden in de Caraïben. 
Vlakbij de aanlegsteiger zijn er strandbars en een 
openluchtbarbecuerestaurant (dat inbegrepen is).
Wij hadden zin in een sportieve voormiddag en boekten 
een kajakexcursie, om zo over het heldergroene water 
tussen de mangroves te varen. Snorkelen kan ook.

Tijdens een zeedag kan je lekker lang uitslapen, genieten 
van het op-zee-zijn, een duik nemen in het zwembad, 
zonnebaden aan dek, en een heerlijke verwenbeurt 
met massage boeken in de Aurea Spa. Misschien is 
het ook de ideale dag om te kiezen voor een van de 
specialiteitenrestaurants, als de Chinese Hot Pot of het 
Butcher’s Cut Steakhouse. 

3) Een reis om te ontdekken

Met een mix van MSC excursies en eigen initiatieven 
werd de cruise ook een ontdekkingsreis. 
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In Dubai is het hoogste gebouw ter wereld met zijn 828m 
incontournable. Aan de files te zien is de Burj Khalifa 
letterlijk een topattractie. Af en toe moet er in de snelle 
lift wel eens geslikt worden om de oren te ontstoppen. 
Het 125ste verdiep is niet het hoogste, maar levert toch 
wel een adembenemend zicht over Dubai.

Een merkwaardige attractie is Dubai Frame, wat best 
kan omschreven worden als een megagroot gouden 
kader van 100m breed op 150m hoog. Bovenaan 
wandel je van de ene zijde naar de andere over een 
glazen vloer, waarvan het melkglas regelmatig plots 
verandert in helder glas. Het effectief om plots met je 
voeten in het niets te staan is voor sommigen behoorlijk 
duizelingwekkend. (kreten!)

Een absolute must-see is de onwaarschijnlijk mooie 
Sjeik Zayed-moskee in Abu Dhabi. Het is de grootste 
moskee van de Verenigde Arabische Emiraten. Laat je 
niet tegenhouden door het grote aantal bezoekers, of 
door de strenge veiligheidsagenten. Van dit religieus 
wonder in neo-islamitische architectuur kan je alleen 
maar onder de indruk zijn.

Abu Dhabi staat ook bekend voor het indoor attractie-
park Ferrari World. Hier staat de snelste rollercoaster ter 
wereld waar je –volgens de brochure-- kan ervaren wat 
het is om aan 200km/u te rijden, in een Ferrari natuurlijk. 
Gezinsvriendelijker is een soort mini-Italië, waar je in nep 
Ferrari’s langs iconische plekken rijdt. Stapvoets.  

Uiteraard kon in dit overdekt Absurdistan een Kerstmarkt 
niet ontbreken, tot groot jolijt van ijs-schaatsende locals.  
Tenzij je een gepassioneerd Ferrari liefhebber bent, of 
je met kinderen reist, is dit pretpark geen zo’n aanrader. 
Waarom niet naar het Louvre Museum van Abu Dhabi? 
Alleen al de architectuur is de moeite waard. 

Oman verdiende op deze reis de prijs van het meest 
gastvrije land. De hartelijkheid van de Omani was zowel 
in Muscat als Khasab van het hoogste niveau. In Muscat 
kan je makkelijk wandelen van de cruiseterminal naar 
de oude stad bij de haven, of een taxi nemen. Spreek 
eventueel een prijs af voor een ganse dag.
Zin in een topexcursie? Boek aan boord de dhow 
cruise van Khasab naar de fjord-achtige wateren van 
Musandam. Een dhow is een traditionele Arabische 
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houten (zeil)boot. Terwijl de kapitein op zoek gaat naar 
de dolfijnen (en vindt), vaar je in een adembenemend 
landschap van rauwe bergen en helderblauw water. Wie 
wil kan zelfs een duik nemen.

4) Ga op avontuur

De wolkenkrabbers doen soms vergeten dat hier een 
halve eeuw geleden niet veel meer was dan woestijn. 
Met touroperator Platinum Heritage maakten we in Dubai 
de meest avontuurlijke uitstap: een busje pikte ons op bij 
het schip en bracht ons tot aan de voet van de woestijn. 
Rijdend in een oude Land Rovers, en getooid met een 
rood-witte shmagh, voelde ik me als Kuifje in het land 
van het Zwarte Goud. Na de tocht door de woestijn 
en een valkdemonstratie bij zonsondergang eindigde 
het avontuur onder een zwoele sterrenhemel met een 
typisch, succulent feestmaal in een bedoeïenkamp.

5) Hey big spender!

Alsof alle bovenste redenen nog niet genoeg zijn, 
mag men het shoppen niet vergeten. Dubai Mall is het 

grootste winkelcentrum ter wereld, en zelf al koop je 
helemaal niks is het een beleving op zich. Tip: download 
de navigatie app en weet goed waar de afspraak met 
bus of taxi is. Op elke bestemming zijn er ook soeks, 
waar afbieden een essentieel deel maakt van de 
culturele ervaring. Het fijne is dat de verkopers hier niet 
opdringerig zijn.

Tips:

Neem voldoende cash mee. Meestal kan je met 
euro’s betalen. Op andere plekken aanvaarden ze 
kredietkaarten (waarmee je ook geld uit de muur 
kan halen).

Zorg voor aangepaste kledij voor het bezoek 
aan moskeeën: lange broek, lange mouwen. Aan 
boord weet men je perfect te vertellen wat kan of 
niet kan. Neem geen risico’s.
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Volgende editie: een om naar uit te kijken

Ook voor de volgende editie van Cruise Magazine 
(einde april) hebben we weer heel wat interessants voor 
je in petto. Naast de gebruikelijke dosis cruise-nieuws 
hebben we onder andere volgende onderwerpen voor 
je op stapel staan:

North and South - De Mississippi is de belangrijkste rivier 
in de Verenigde Staten en doorkruist het land voor noord 
naar zuid. We lijsten een aantal bezienswaardigheden 
voor je op - de ene al bekender dan de andere - tussen 
Minneapolis in Minnesota in het noorden en New 
Orleans aan de Golf van Mexico.

Over New Orleans gesproken, in onze reeks “Haven in 
de kijker”, bekijken we deze bijzonder levendige stad en 
haar lange geschiedenis van naderbij. New Orleans ligt 
niet alleen aan de monding van de Mississippi, maar is 
bovendien ook regelmatig de vertrekhaven voor cruises 
in het Caraïbisch gebied. 

De luxerederij Regent Seven Seas wordt door cruisers 
gewaardeerd omwille van de vele excursies die het 
aanbiedt en die in de algemene prijs zijn inbegrepen. 
Reden genoeg voor de rederij om die excursies nog 
meer bijzonder te maken met twee nieuwe initiatieven: 
GO Local en Regent Choice. We vertellen er je alles over!

34-35

New orleans, de grootste stad van Louisiana, werd opgericht in 1718. 
Met een geschiedenis van 3 eeuwen is er dus heel wat te ontdekken...

Regent Seven Seas introduceert twee nieuwe excursie-initiatieven: GO 
Local en Regent Choice. In Cruise Magazine 52 geven we je de details.



Meer informatie bi j  Reizen De Cauwer –  Grote Markt 72 –  9100 Sint-Niklaas
T 03/780 76 00 –  info@reizendecauwer.be

Vertrek 21 maart 2019
4 nachten in ‘Aloft Manhattan’ (downtown Manhattan, vlakbij Brooklyn Bridge)
Prijs vanaf € 725 pp in dubbele en € 1.003 pp in single bezetting 

Vertrek 21 juli 2019
5 nachten in ‘Park Central Hotel’ (op 200 m. van Central Park)
Prijs vanaf € 1.287 pp in dubbele en € 1.974 pp in single bezetting
Familiekamers (Triple/quadruple) vanaf € 1.146€ pp in triple en € 1.022€ pp in quadruple bezetting

Vertrek 8 augustus 2019
4 nachten in ‘Westgate New York’ (zeer centraal, vlakbij Times Square en Grand Central Station)
Prijs vanaf € 932€ pp in dubbele en € 1.263€ pp in single bezetting

LENTE

ZOMER

Inbegrepen in de prijs: verblijf ter plaatse in de vermelde kamercategorie op basis van logies (excl. ontbijt), vluchten heen/terug met 
Brussels Airlines, luchthaventaksen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van definitieve bevestiging en beschikbaarheid. Plaatsen per 
afreis zijn beperkt.



Celebrity Edge 2019:

Caraïben van januari tot april, 
7 nachten vanaf € 1.295 pp*

Middellandse Zee van mei tot oktober, 
7 nachten vanaf € 1.615 pp*

*cruise only, incl. havengelden en taksen. Prijzen steeds 
onder voorbehoud en kunnen op elk moment door 
de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang de 
reservering niet definitief is. Meer informatie bij uw 
vertrouwde cruisespecialist/reiskantoor.


