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In San Juan zijn ze het dagelijks binnenvaren van 
cruiseschepen gewoon. Tijdens de eerste aanloop van 
Celebrity Edge werd verbaasd opgekeken. Mensen stapten 
uit hun auto en namen foto’s. Die neus is zo verschillend! 

Bij Celebrity Cruises spreekt men van een ‘parabolische 
ultraboeg’. In plaats van de traditionele puntvorm krijgt de 
voorkant van het schip een bolle boogvorm. Het is het eerste 
cruiseschip met zo’n design. Volgens de specialisten zou 
het schip daardoor beter door het water glijden. Gevolg: 
een 20% grotere energie-efficiëntie. Het geeft een volledige 
andere look aan het schip. Toen we onze oren spitsten op 
de kaai van San Juan konden we vaststellen hoe groepjes 
voorbijgangers de neus becommentarieerden. De ene 
noemde het ‘hypermodern’, de andere omschreef het als 
‘agressief’. Nog iemand vond het… maar niks.

Eraan wennen zal nodig zijn. Celebrity Cruises heeft nog drie 
zusterschepen besteld. De Celebrity Apex komt volgend jaar 
in de vaart. Ook Norwegian Cruise Line’s zes toekomstige 
schepen van de ‘Leonardo-klasse’ krijgen een gelijkaardige 
neus. 
Zelfs in de wereld van expeditiecruises ziet men dit 
futuristische ontwerp opduiken. De Noorse scheepswerf 
Ulstein heeft sinds 2005 een patent op wat zij de X-Bow® 
noemen. Het concept werd op een hondertal OSV’s 
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Het futuristische ontwerp dat meer dan 150 jaar oud is

toegepast. Deze Offshore Supply Vessels zijn gebouwd om 
boorplatformen te bevoorraden, zoals in de ruwe Noordzee. 
De speciale boeg zou zorgen voor een veel groter comfort 
in zwaar weer.

Toch bestaat het ontwerp al lang. In de tweede helft van de 
19de eeuw werden houten oorlogsschepen bekleed met 
stalen platen om ze te beschermen tegen granaatinslagen. 
De klassieke boegspriet moest plots het onderspit delven 
tegen de ‘ironclads’ (‘met ijzer bedekt’). Plots leek het 
alsof de scheepsbouwers de ontwerptekening hadden 
omgedraaid.

L’histoire se répète. 

Over de grote foto op de vorige pagina: 

Foto: Mike Louagie

Foto: Mike Louagie



Het futuristische ontwerp dat meer dan 150 jaar oud is

Voorwoord

Beste lezer, beste cruiseliefhebber,

De wereld verandert in een sneltempo. Onze wereldbevolking groeit en daarmee ook het aantal 
reisactiviteiten. Of we het nu willen of niet, onze planeet raakt drukker bevolkt en iedereen wil graag 
optimaal genieten van zijn of haar welverdiende vakantie na een jaar hard werken. Geen wonder 
dus dat onze reistoekomst grotendeels in het water ligt. Dat is voor een keer niet figuurlijk bedoeld. 
Toegegeven, ook letterlijk geïnterpreteerd is het allicht wat kort door de bocht maar het trekt de 
aandacht, toch?

Woorden als energie-efficiëntie, smart travel en ‘zero impact’ vliegen ons om de oren. Hoewel dat 
laatste een onmogelijk gegeven is – er is immers altijd een minimum aan ecologische afdruk, hoe je 
ook reist of consumeert – zal het de komende jaren een steeds belangrijker wordend aspect vormen 
van onze (toeristische) omgeving. 

Hoe dan ook, de omvang van de schepen zelf heeft dan wel een hoogtepunt bereikt, de bouw van 
het aantal schepen allerminst. De technologische ontwikkelingen volgen zichzelf almaar sneller op, 
dat lees je al meteen op de volgende pagina’s. Aan keuze qua schip of beleving aan boord geen 
gebrek dus. Hetzelfde geldt voor de bestemmingen. Hoofdthema en rode draad doorheen dit 
nummer is Noord- en Midden-Amerika.

Nu al aan het wegdromen naar een heerlijke (winter)cruise naar de Caraïben of op ontdekking 
in jazz-stad New Orleans? Wil je liever het echte binnenland van de States verkennen, dan is een 
riviercruise met een authentieke raderboot zeker iets voor jou. We geven je tegelijkertijd ook 
nog mee wat nu de meest opvallende verschillen zijn tussen Europese en Amerikaanse rederijen 
want ja, die zijn er zeker. Hopelijk helpt al deze info je verder in de zoektocht naar je volgende 
cruisebestemming.

Veel leesplezier en bij voorbaat een mooie zomer.

Ben Scheefhals & Dirk Van Duyse, namens het voltallige team van ATC Cruises & Cruise Plus
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Onze reistoekomst ligt in het water…
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Antarctica, in de voetsporen van de Belgica-expeditie
De Belgische expeditie van Adrien de Gerlache in 1897 is een belangrijke mijlpaal 
in de ontdekking van het zuidpoolgebied. Onze nationale ontdekkingsreiziger 
was de eerste om met het schip Belgica te overwinteren op het Antarctisch 
schiereiland, iets waar we fier op mogen zijn. Immers heel wat eilanden en plaatsen 
zijn genoemd naar Belgische steden, sponsors of bekende personen. Het relaas 
van de overwintering in de extreme Antarctische omstandigheden kan alleen maar 
als heroïsch worden omschreven. De Franse rederij Ponant organiseert volgend 
jaar een speciale expeditiecruise van 9 februari tot 18 februari, als herinnering aan 
het avontuur van Belgica. Het schip L’Austral zal in hetzelfde wondermooie gebied 
cruisen als de Belgische expeditie in de 19de eeuw. Op verschillende plaatsen 
wordt ook aan wal gegaan. Om deze Antarcticacruise een extra bijzondere invulling 
te geven, heeft Ponant samengewerkt met Henri de Gerlache om deze expeditie 
ter ere van zijn overgrootvader op poten te zetten. Henri en zijn broer Gauthier, en 
zussen Astrid, Savina en Adélie zullen meereizen. Tijdens lezingen en ontmoetingen 
laten ze de herinnering aan hun voorouders herleven met tal van documenten, 
foto’s, films, boeken, geschriften en voorwerpen van de Belgica-expeditie.

Het Amundsen Science Center nodigt uit om de bestemming beter te begrijpen

Roald Amundsen is het eerste van drie nieuwe expeditie-
schepen van Hurtigruten. Een expeditiecruise is meer dan 
een vakantie, het is in de eerste plaats een levenservaring 
waarbij de passagier op een intense manier kennis maakt 
met de bestemming. Dat kunnen de poolgebieden zijn, of 
andere wonderbaarlijke plaatsen op onze blauwe planeet. 
Een essentieel verschil tussen een expeditiecruise en een 
‘gewone’ cruise is de aanwezigheid van een expeditieteam. 
Dat zijn wetenschappers, marinebiologen, geologen en 
historici die hun kennis delen met de reizigers. 
Om het educatieve kracht bij te zetten, heeft Hurtigruten 
het Amundsen Science Center ontworpen. Het is een 

interactieve ruimte met heel wat hoogtechnologische 
accessoires en wetenschappelijke toestellen om samen met 
de leden van het expeditieteam de bestemming grondig 
te begrijpen. In het Amundsen Science Center kunnen 
voordrachten gegeven worden. Naast de bibliotheek zijn er 
ook specifieke plaatsen voor o.a. fotografieworkshops. 
Het Amundsen Science Center ligt net achter het 
observatorium. Dat zijn twee dekken in de boeg van het 
schip. Op het onderste dek staat men letterlijk binnen in 
de neus van het schip te kijken door het 180° panoramisch 
raam. Bij mooi weer geeft een trap toegang tot het 
buitenterras, op de boeg van de nieuwe Roald Amundsen..  

Henri De Gerlache bij de originele scheepsvlag 
van de bewuste Belgica expeditie, in de Royal 
Yacht Club Belgium (Antwerpen)
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Inclusief en ultra exclusief: de excursies bij Regent Seven Seas

Anders dan bij eender welke andere (zee) cruise- 
maatschappij, zijn bij de ‘ultra all-inclusive’ luxerederij 
Regent Seven Seas de meeste excursies standaard 
mee inbegrepen in de prijs. Reizigers die de gewoonte 
hebben om veel excursies te ondernemen tijdens hun 
cruise, weten dat de kost ervan hun eindafrekening 
aanzienlijk kan doen stijgen. De meerwaarde ervan is dus 
sterk afhankelijk van hoeveel én welke excursies je maakt. 
Een overzicht van de opties bij Regent Seven Seas:

De basis: onbeperkte keuze uit gratis excursies
In elke aanleghaven heb je als gast de keuze uit een 
brede waaier aan inbegrepen excursies. Deze gaan 
door in kleinere groepen (max. 30 personen) en 
omvatten o.a. zo’n 350 Unesco sites wereldwijd. Heel 
veel culturele bagage dus, maar minstens even veel 
unieke en originele uitstappen. Om er maar enkele te 
noemen: een bierproeverij in een artisanale brouwerij in 
Uruguay, olifanten baden in Thailand, de vikings achterna 
op de Faeröer Eilanden of beren en walvissen spotten 
in Canada. Keuzestress omwille van de meerkost is niet 
nodig: alles is standaard inbegrepen in de prijs.

Go Local: één met de lokale bevolking
Hiervoor heb je de keuze tussen enerzijds een selectie 
van gratis excursies, andere mét een prijstoeslag. De 
opzet van deze tours is om de gasten aan boord te laten 
kennismaken met de bestemming door de ogen van de 
lokale bevolking. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om een dag door te brengen op een geitenboerderij 
gerund door een familie op het platteland van Andalusia 
en te leren hoe al generatielang kaas wordt gemaakt, om 
te vissen met de bewoners van Portofino, volksdansen op 
Kreta of te kijken hoe getalenteerde artiesten te werk gaan 
in de studio’s van Palma de Mallorca. De ‘Go Local Tours’ 
zijn te boeken op Middellandse Zee en Noord Europa 
cruises van 2019, en op cruises in 2019 die Buenos Aires, 

Argentinië, Uruguay of Montevideo bezoeken.
Regent Choice: nog meer verborgen parels & culturele 
ontdekkingen
Gasten die op zoek zijn naar een meer intense beleving 
tijdens hun excursie, vinden hun keuze uit een van de 
‘Regent Choice’ excursies. Denk aan een helikoptertocht 
over de bossen van Alaska en de Mendenhall gletsjer of 
een avondlijk privébezoek aan het Catharinapaleis in St. 
Petersburg, terwijl je geniet van een muzikaal optreden 
van een klassiek orkest. De ‘Regent Choice small group 
tours’ zijn dan weer kleinere versies van de 2 eerder 
vermelde categorieën. Met een groep van (max.) 16 
passagiers is er ruimte voor een nog persoonlijkere 
ervaring. Deze excursies zijn samengesteld om de 
specifieke interesses en passies van de reizigers aan 
te spreken, zoals eten en wijn of kunst en architectuur. 
Ongeveer 250 excursies op Middellandse Zee en Noord 
Europa reizen in 2019 worden aangeboden als small 
group tours. Opgelet: voor deze excursies betaal je wél 
een toeslag.

Verrassingstocht voor de zintuigen
Cruisen en lekker eten, het blijft een onweerstaanbare 
combinatie. Speciaal voor de culinaire liefhebbers, biedt 
Regent haar gasten de mogelijkheid om – mits bijbetaling 
– deel te nemen aan exclusieve ‘Gourmet Explorer Tours’. 
Deze worden voornamelijk aangeboden op Seven Seas 
Explorer, in samenwerking met de kookstudio aan boord 
en onder het goedkeurende oog van gerenommeerde 
chef-koks. Een culinaire lunch in Chateau Eza aan de Côte 
d’Azur, compleet met bijpassende wijnen is maar een 
van de vele opties. Voor Wellness-fanaten tenslotte zijn 
er de Wellness Tours, waarvan velen ook standaard zijn 
inbegrepen. Yoga klas tijdens zonsondergang op een 
strand in Sicilië ? Meer ontspannen dan dit kan het niet 
worden !
Meer info bij je cruisespecialist.
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Eerste R-klasse schip van Oceania terug van verjongingskuur

Net voor Oceania’s Insignia op een 180-daagse 
wereldcruise vertrok, werd het schip voorgesteld in 
Miami. Het is het eerste van de vier Regatta-klasse 
schepen dat grondig werd gerenoveerd. Bij de rederij 
noemen ze het de “OceaniaNext” make-over.

In november werd het boetiekschip naar een droogdok 
gestuurd voor een flinke opknapbeurt van de meeste 
publieke ruimtes en de hutten. De eerste indruk is 
belangrijk. Meteen bij het inschepen lijkt het tegelijk of 
je op een nieuw schip komt, terwijl wie het schip kent 
zich meteen weer thuis voelt. Deze klasse van schepen, 
met slechts een 680 gasten, hebben altijd iets erg warm, 
huiselijk gehad. 

Bij elk schip van Ocenia Cruises is de centrale hal het 
architecturale hart. Net als op alle andere R-schepen 
is er een elegante hoofdtrap waar elke gewezen 
passagier zichzelf ongetwijfeld heeft laten fotograferen. 

Deze ruimte werd extra gevaloriseerd door het 
verhogen van het plafond, zodat er plaats was voor een 
indrukwekkende luchter. Door daarbij gebruik te maken 
van lichte kleuren wint de hal enorm aan ruimtegevoel. 
Het grote spiegelkunstwerk dat een boom afbeeldt en de 
hoofdwand versiert, is daarbij essentieel. 
Het Oceania-team, en niet in het minst de CEO, Frank 
Del Rio, zijn grote liefhebbers van Italiaanse decoratie-
elementen, zoals glas. Een impressionante glazen 
kroonluchter werd gecreëerd voor het hoofdrestaurant. 
De scheiding tussen de Martini’s Bar en de corridor 
ernaast werd opgesmukt met een erg kunstzinnige wand 
met glazen ‘barnacles’, zoals de eendenmossels die op 
scheepswanden groeien. 

Wie door het schip wandelt zal voortdurend merken 
hoe alles lichter en luchtiger is geworden. Het geheel 
wordt gedragen door tapijten in lichtblauwe en beige 
tinten. Kunstwerken werden vervangen door een meer 
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hedendaagse collectie, met modernere frames dan de 
goudkleurige van voorheen.

Wat hebben ze met de hutten en suites gedaan? 
Die waren vroeger nogal donker, met donkerbruine 
houtsoorten en donkerblauwe tinten in de stoffen. Na het 
volledig strippen werden de kajuiten in een hedendaags 
jasje gegoten. De kleuren zijn veel lichter en zachter 
geworden, wat ook hier het ruimtelijk effect aanzienlijk 
verhoogt. 
Uiteraard werd een nieuw interactief televisiesysteem 
geïnstalleerd en werden er USB oplaadstekkers voorzien. 

De badkamers op dit type schepen is altijd wat aan 
de krappe kant geweest, maar eindelijk werd komaf 
gemaakt met die vervelende gordijnen. De douches 
hebben nu een glazen deur in de plaats. De sfeer is ook 
hier veel lichter.
Marmer en graniet vormen het decor voor de suites, met 
bad.

Martini’s, de centrale bar die we daarnet reeds 
aanhaalden, straalt een zeer cosy sfeer uit, met een 
warme, moderne verlichting die in harmonie is met het 
jaren-zeventig patroon van het tapijt. Hier wil je gewoon 
komen aperitieven! Eén zaak is jammer: net ernaast is 
er een klein casino, dat het uitzicht een beetje verpest. 
Moest dit nu echt?

De grootste verandering merkt men in de panoramische 

lounge boven de navigatiebrug. Die is nu echt 
panoramisch, met een breed, onverstoord zicht over de 
horizon. Sommige mensen vonden de ruimte nu té open 
en misten de intimiteit van vroeger. De meeste andere 
hielden van het weergaloos zicht.

De bibliotheek met zijn klassieke sfeer is onveranderd 
gebleven. De houten lambriseringen, de nep open 
haard en het fresco op het plafond, die er al zijn sinds 
het debuut van het schip, zijn er nog steeds. Tot ieders 
vreugde.

De twee specialiteitenrestaurants achteraan –Toscana en 
Polo– zijn opgefrist zonder ingrijpende veranderingen.
Het zwembad en teakhouten zonnedek ziet er als nieuw 
uit.

De drie andere zusterschepen zullen de komende twee 
jaar een identieke metamorfose ondergaan: Sirena (mei 
2019), Regatta (september 2019) en Nautica (juni 2020).

Perswoordvoerder Tim Rubacky wist te vertellen hoe 
het ganse team nu volop bezig is aan het conceptuele 
ontwerp van de nieuwe schepen die eerder dit jaar 
besteld werden. Het is nog even wachten op die twee 
schepen van de Allura-klasse. De eerste komt in 2022, de 
tweede in 2025. Ze worden op dezelfde Italiaanse werf 
gebouwd als Marina en Riviera.



Er vertrekken jaarlijks duizenden cruises en er is altijd een 
kleine mogelijkheid dat er zich een technisch probleem 
voordoet. Het is nog meer uitzonderlijk dat zoiets gebeurt 
tijdens een hevige storm, zoals dat onlangs het geval was 
met Viking Sky op 23 maart. Maar zelfs dan was alles zodanig 
georganiseerd en was de bemanning zo toegewijd dat de 
passagiers allemaal veilig kunnen terugkijken op het avontuur. 
Nu, sommige passagiers zijn niet ongeschonden van het schip 
gekomen: sommigen hebben een breuk of enkele snijwonden 
van gebroken glas opgelopen, maar de bemanning kreeg 
algemeen lof over hoe ze zelfs in moeilijke omstandigheden de 
gasten aan boord bijstonden. 
De problemen voor het schip begonnen tijdens een storm 
voor de westkust van Noorwegen toen de motoren uitvielen. 
Golven van zowat 8 meter zorgden er niet alleen voor dat het 

schip hevig heen en weer werd geslagen, maar ook dat het 
dicht bij de kust kwam.  479 passagiers werden met behulp van 
helikopters van het schip geëvacueerd, de overigen gingen 
van het schip af wanneer het met behulp van sleepboten (en 
een terug aan de praat gekregen motor) de haven van Molde 
binnenliep. 

Allemaal goed nieuws? Dat valt nog te bekijken. De vraag 
moet gesteld worden of het schip überhaupt had moeten 
uitvaren wanneer er zo’n hevige storm woedde. Kapiteins 
van andere cruiseschepen beslisten om de dag van de storm 
niet uit te varen en in de haven te blijven. Er is daarom een 
onderzoek aan de gang naar de omstandigheden, want de 
veiligheid van passagiers, crew en schip moet altijd op de 
eerste plaats komen.
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Veiligheidsprocedures: 
Viking Sky

Cruise Magazine mag dan wel al aan haar 52e editie toe zijn, 
ook andere publicaties hebben ondertussen begrepen dat 
er heel wat mensen zijn die geïnteresseerd zijn in cruises. 
Zo ook Traveler, een uitgave van National Geographic, 
dat in het laatste nummer van einde 2018 een dossier 
“Coole Cruises” bracht. In totaal selecteerde het magazine 
21 cruisebestemmingen, met vermelding van specifieke 
rederijen. Daar zitten natuurlijk cruises bij die National 
Geographic zelf organiseert, maar ook vertrouwde rederijen 
die u geregeld in onze communicatie tegenkomt. 

Interessant aan de selectie van Traveler, zijn de 8 riviercruises. 
Een van de vermelde cruises is de bovenloop van de 
Amazone met Aqua Expeditions, een reis die je naar 
indianendorpjes brengt én naar het hart van het regenwoud, 
waar papegaaien, luiaards, en piranha’s kunnen gespot 
worden. Een andere riviercruise - we doen het er echt niet 
voor - is een cruise aan boord van American Queen op de 
Mississippi - kijk snel verder in dit magazine, want we hebben 

6 pagina’s over deze 
bestemming voorzien! 
Met Scenic Spirit op de 
Mekong varen, is een 
andere riviercruise die 
gesuggereerd wordt 
door het magazine. 

Wat de 
oceaancruises betreft, heeft de 
redactie een transatlantische cruise aan boord van 
de Queen Mary 2, de Seychellen met de Crystal Esprit - het 
nieuwe luxe yacht van Crystal Cruises en de Middellandse 
Zee aan boord van Le Ponant opgenomen in de wishlist. 
Deze laatste is een indrukwekkende driemaster waarop je 
de meest romantische zonsondergangen kunt verwachten. 
En, zoals Traveler aangeeft: “Veuve Cliquot en Ladurée-
macarons. Over al deze cruises kunt u bij uw gekende 
reisagent meer informatie krijgen! 

Interessante cruises volgens Traveler

Je hebt het misschien wel gehoord in 
de media: eind maart kwam een schip 
van Viking Cruises in de problemen voor 
de Noorse kust tijdens een storm. We 
geven je graag wat feedback over de 
gebeurtenissen.
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Gastronomisch dineren met Dom Perignon, 
    exclusief aan boord van Marina en Riviera

Bij Oceania Cruises gaat liefde door de maag, misschien nog meer dan bij eender welke andere 
rederij. Het is een absolute passie. In januari heeft het culinaire team een nieuw concept gelanceerd: 
een zesgangen fijnproeversdiner met bijhorende vintage champagnes van het befaamde huis Dom 
Perignon.

Het menu wordt geserveerd in het intieme restaurant La Réserve, enkel aan boord van Marina en 
Riviera. Slechts maximaal 24 passagiers kunnen genieten van dit licht-decadente en memorabele diner. 

Het menu:
 Sint-Jakobsvruchten “Rossini”, mole negro en geroosterde ananas, Dom Perignon 2009
 Bretoense kreeft in gele curry, kokosschuim, Dom Perignon 2006
 Zwarte truffel risotto, oude Parmezaanse kaas, Dom Perignon 2006
 Sashimi van wagyu-rund, gesauteerde arugula, bloedsinaasappel-soja jus, kaviaar uit   
 Aquitaine, Dom Perignon Rosé 2004
 Franse A.O.C.-kazen, zwarte bessen – peper paste, thijm, Dom Perignon Rosé 2004
 Sakura thee “Geisha flower”, roomijs, citroenkaviaar, Dom Perignon 2009

De kostprijs is 295 dollar per persoon. Wie dit gastronomisch festijn niet wil missen boekt best ruim 
voor vertrekdatum.
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Boordkrediet of Onboard Credit is een term die ervaren 
cruisepassagiers vertrouwd in de oren klinkt. Je moet het 
zien alsof je geld op je bankrekening krijgt, in dit geval je 
rekening aan boord van het schip. Het is geld dat je kan 
besteden tijdens je cruise. 

Cash krijgen om tijdens je cruisevakantie uit te geven, daar 
zegt niemand neen tegen. Maar hoe krijg je nu Onboard 
Credit? 
Meestal hoort het bij een promotie. Als een rederij een 
bepaalde afvaart in de verf wil zetten zijn er een aantal 
marketinginstrumenten om de klant sneller over de streep te 
trekken. De rederij kan een gratis drankenpakket aanbieden, 
of bijvoorbeeld een aantal gratis excursies, of natuurlijk 
een bepaald bedrag per gast, om aan boord uit te geven. 
Onboard Credit! Vaak wordt boordkrediet ook aangeboden 
in het kader van een vroegboekactie. Let goed op of het 
boordkrediet geldt per hut, of per persoon. Dat scheelt 
namelijk een hoop !

Klanten die een bepaalde rederij trouw blijven worden 
soms beloond met boordkrediet. Hetzelfde geldt voor 
mensen die aandelen gekocht hebben van een bepaalde 
cruisemaatschappij. De voorwaarden verschillen voor elke 
rederij. Minder gekend in België zijn de cadeaucheques, 
zoals de Royal Gift Certificates van Royal Caribbean. Stel dat 
je op cruise gaat voor huwelijksreis kunnen vrienden online 
of bij de reisagent cadeaubonnen kopen, om te besteden 
aan boord. 

Tot slot wordt boordkrediet ook soms aangeboden ter 
compensatie van iets dat fout is gelopen. Wie graag mee wil 
genieten van boordkrediet kijkt best actief naar promoties. 
Soms zijn er acties waarbij er boven op het boordkrediet 

een gratis drankenpakket komt, of zelfs gratis excursies.

Boordkrediet uitgeven

Het geld van je Onboard Credit kan uitgegeven worden aan 
excursies, massages en schoonheidsbehandelingen aan 
boord, drankjes (of drankenpakketten), de betere koffies, 
internet, specialiteitenrestaurants, in de winkels aan boord 
en in het casino. Sommige mensen gebruiken het ook om 
de fooien mee te betalen. 

Een van de weinige zaken die je hiermee niet kan betalen is 
de medische verzorging. Op de meeste moderne schepen 
kan je in de hut op je televisie, of op je smartphone of 
computer, dag na dag controleren wat je uitgeeft. Het is 
belangrijk om vanaf het begin te zien of het boordkrediet 
inderdaad wel geregistreerd is. Wacht niet tot de laatste dag 
om een probleem te melden.

Wat als je het niet gebruikt?

Het komt weinig voor dat boordkrediet maar niet opgeraakt. 
Als je een paar excursies, een massage en een etentje in een 
specialiteitenrestaurant boekt zit je al gauw aan $500.
Meestal is boordkrediet non refundable. In geval van een 
cadeaucheque kan dat soms anders zijn. Zoals altijd is het 
belangrijk om de kleine lettertjes te lezen.

Toegegeven, het is fijn om een bepaald bedrag op 
je boordrekening te hebben, zodat je vrij van enig 
schuldgevoel jezelf eens lekker kan verwennen. Een degelijk 
boordkrediet brengt menige cruises in de buurt van een 
all-in product. Kortom: een vakantie zonder dat je hoeft te 
besparen op je totaalbudget.

Wat is boordkrediet en wat doe ik ermee?
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Met de recente golf van stakingen op de luchthaven, hoeven 
we er geen tekening bij te maken over hoe belangrijk 
het is om steeds goed na te denken over het moment 
van je vertrek thuis. En hoe dat – liefst zonder al te veel 
vakantiestress – aansluit op je effectieve vertrek van je cruise.
Niet enkel oponthoud op de luchthaven kan roet in het eten 
strooien, ook je transit (vliegverbindingen van de ene naar 
de andere luchthaven tijdens je vliegreis) kan behoorlijke 
vertraging oplopen, zeker op langeafstandsvluchten.

Een praktisch voorbeeld: vertrekt je cruise uit Miami of Fort 
Lauderdale, dan weet je dat er eerst een zeedag is voor je in 
de Caraïben komt, en dat de eerstvolgende haven niet altijd 
makkelijk bereikbaar is in geval van reispech. Probeer maar 
eens in Grand Turk te geraken.

Dat is een eerste reden om voor de cruise een extra dag 
in te lassen. Kijk ook naar het vertrekuur van je cruise, 
en de eventuele aankomsttijd van je vliegtuig indien je 
noodgedwongen de dag zelf arriveert. Als het schip om 
18u vertrekt en jij pas rond dezelfde tijd landt, dan is er 
een probleem. Je cruisespecialist zal je hierop wijzen, en 

steeds voldoende tijd inrekenen bij de vluchten die hij/
zij je voorstelt. Waarom niet meteen twee, drie of meer 
dagen vóór de cruise op hotel gaan? Zeker als er sprake 
is van jetlag, geef je jezelf de tijd om te recupereren van 
de lange vliegreis, en volledig uitgerust aan je cruise te 
beginnen. Bovendien laat het toe om ook de streek rond de 
vertrekhaven te verkennen, denk maar aan pakweg Miami, 
Singapore of Vancouver.

Of je nog langer in de aankomsthaven moet blijven is 
een persoonlijke keuze. De meeste mensen willen na een 
cruise naar huis. Een hotel kan vaak niet tippen aan het 
gevoel dat een verblijf aan boord van een schip geeft, 
zodat ontgoocheling of een gevoel van leegte niet uit te 
sluiten valt. Anderzijds is het een unieke kans om je punt van 
ontscheping te zien als vertrekpunt voor een nieuwe reis, 
over land. Zo kan je de Rocky mountains verkennen vanuit 
Vancouver, een safari maken vanuit Kaapstad, de jungle van 
Borneo gaan verkennen, of een ballonvlucht maken boven 
de tempels van Bagan in Myanmar. Reizen is dromen, dus 
waarom stoppen bij je cruise?

On Board

Hoeveel nachten hotel boek je best voor je cruise?



Op de zevende dag had God nog een hoop hagelwit zand 
over. Een stukje paradijs op aarde mocht wel, dacht hij, en 
creëerde een idyllisch eiland in de azuurblauwe wateren van 
de Bahamas. 

Caraïben
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De batterijen opladen in de
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Op de zevende dag van onze Caribische cruise lijkt het 
alsof Holland America Line ons nog extra paradijselijk 
wil verwennen. Vaak wordt gezegd dat er in de Caraïben 
weinig te zien is. Morgen ontschepen we in Fort 
Lauderdale, na een weekje cruisen. Vandaag zetten we 
nog met een kleine groep als eerste onze voetafdrukken 
op het zachte zand van Half Moon Cay. Het zicht is 
betoverend, om niet te zeggen bedwelmend. Het witte 
strand, de gesatureerde lichtblauwe kleur van de zee, 
het zachtjes bewegen van kleine golven alsof het strand 
een sensuele massage krijgt, het omarmende gevoel van 
het halvemaanvormige eiland, en dan aan de horizon 
het trotse schip, Oosterdam, veilig voor anker. Het lijkt 
gefotoshopt maar het is echt !

Het merkwaardige is dat er hier weinig te doen valt, en 
dat is positief bedoeld. De kracht van wat ik zie zal me, 
eens terug in winters België, energie geven tot het lente 
wordt.Sommigen kiezen voor paardrijden in zee. Of 
willen pijlstaartroggen aanraken. Wij wandelen, genieten 
van de barbecue, en proberen het moment vast te 
houden zolang we kunnen. 

Een nieuwe Oosterdam

Het was een fijn weerzien met Oosterdam. Ik had 
het schip gezien in 2003, toen het nieuw was. Niet 
zo lang geleden had Holland America Line het schip 
op verjongingskuur gestuurd. Tijdens mijn eerste 
verkenningsronde merk ik meteen hoe vooral de Crow’s 
Nest een metamorfose heeft ondergaan als Explorations 
Central. Ik hou van de ruimte en het panoramisch zicht, 
en via de interactieve beeldschermtafels lijkt het alsof ik 
zelf aan het navigeren ben.

Gastronomisch is er ook een en ander veranderd. Het 
buffet is een gefinetunede versie van de Koningsdam, 
waarbij je meteen snapt waarom HAL een premium 
product is. Alles is zo verzorgd. Wat fijn is aan de 
Oosterdam (een van de vier Vista-klasse schepen), is dat 
het schip een capaciteit heeft van rond de tweeduizend 
passagiers. Waar vind je dat nog?

En dan zijn er die heerlijke kleine specialiteiten-
restaurants, zoals de Pinnacle Grill of de Canaletto. Een 
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“Rudi’s Sel de Mer” restaurant is er niet, maar er is wel 
een seafood-thema-avond in de Pinnacle.

Elk bord, elk dessert straalt de liefde voor het vak uit. 
Toevallig heb ik al een paar keer HAL’s corporate chef, 
Rudi Sodamin, mogen ontmoeten. Die man is erg 
inspirerend en dat voel je in elk aspect van het culinaire.

Eilandhoppen

Na een dag op zee komen we aan in Grand Turk, 
het eerste Caribisch eiland van onze cruise. Op het 
gestrande scheepswrak van de “Mega One Triton” na, is 
er weinig te merken van orkaanschade, tot we richting 
historische vuurtoren en Cockburn Town rijden (na een 
goede deal te hebben gemaakt met een taxichauffeur). 
Weggewaaide daken en omgevallen muren laten ons 
even stilstaan bij de kracht van de natuur. Voor de rest 
gaat het leven hier zijn gewone gangetje.  

San Juan, Puerto Rico, is meer mijn ding. Het is een 
stad die smeekt om ontdekt en geproefd te worden. 
Het is waarschijnlijk een van de mooiste steden van de 
Caraïben. Tijdens lunchtijd vaart het schip binnen, en van 
op het bovendek weet ik al meteen wat mijn programma 
zal zijn. De oude 17de-eeuwse stad is omwald. Ik zie ook 
een fort aan de ingang van de haven, en een kerkhof met 
witte monumentale grafzerken. Dit wordt mijn wandeling! 

In San Juan hoef je echt geen excursie te boeken. De 
schepen liggen met de neus pal in het oude centrum. Ik 
begin intuïtief aan mijn promenade langs de oude stad, 
rond de omwallingen, tot aan het San Felipe del Morro 
fort dat bedekt lijkt met een enorm grastapijt. Toevallig 
kom ik een paar medepassagiers tegen, en samen 
bezoeken we het historisch kerkhof van Sante Maria 

Magdalena. Sinister zegt u? Absoluut niet, dit is een 
must-see. Het is even schrikken als we oog in oog staan 
met een prehistorisch monster. Een varaan dus.
Erg kleurrijk is de buurt van La Perla, wellicht een zone 
waar vroeger niemand zich zou durven begeven na 
zonsondergang.  
Als de avond valt is er nog tijd zat voor een mojito op een 
dakterras, met zicht op een viertal cruiseschepen. Wat 
een vibe heeft die stad!

Charlotte Amalie klinkt iets exotischer dan het is. Het 
stadje ligt op St. Thomas. Ik neem de kabellift naar de 
top, en geniet van het weergaloos uitzicht. Als ik naar de 
foto kijk op het scherm van mijn camera denk ik, daar 
wil ik naartoe. De foto kan zo in de brochure: Caribisch 
eiland met veel groen, blauwe lucht, witte wolken, en 
twee cruiseschepen die er als miniaturen uit zien.
De realiteit is er een van de commercie: hier vind je 
winkels bij de vleet. Ik vraag me af hoeveel kilo’s diamant 
en Rolexen hier jaarlijks over de toonbank gaan.
St Thomas is een bestemming om gewoon van te 
genieten, en dan terug aan boord te stappen van 
Oosterdam, om je te laten verwennen door de 
vriendelijke bemanning.

Als mijn vliegtuig in Fort Lauderdale begint te taxiën 
stel ik mezelf de vraag wat het meeste zal bijblijven. 
De bestemming was fijn. Wat echter zonder meer 
indrukwekkend was, is hoe HAL erin slaagt om een soort 
perfecte vakantiecocon te creëren, met een optimale, 
ongedwongen service. Het product is gewoon af. Van 
excursiebrochure tot de snelheid van het internet, van 
het lekkere eten tot aan het entertainment, en vooral, de 
ontzettende fijne manier waarop de bemanning je elk 
moment welkom doet voelen.
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Mississippi
Een riviercruise op de
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De Verenigde Staten. Een land van extremen in zowat alle aspecten. Waar Amerikanen nauwelijks 
opkijken van een prachtig landschap of een 300 m. hoge hypermoderne wolkenkrabber, maar 
wel met trots vertellen over een of ander gehucht waar een lokale held ‘s werelds grootste plastic 
dinosaurus langs de weg heeft neergepoot. Wie het land als toeristische bestemming  kiest, reist 
meestal naar New York, Florida of Californië, maar als je het land écht wilt leren kennen, dan is een 
cruise op de Mississippi door 10 staten een ware ontdekkingstocht. Daarvoor is de American Queen 
Steamboat Company een boeiende partner, want de raderboten van de rederij zijn op zich al een 
historische belevenis. 

Mississippi

Foto: de Mississippi in Missouri, op meer dan 
3.000 km van de monding in New Orleans.
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1. Een zeearend in Minnesota

De Mississippi is de op een na grootste rivier van Noord-
Amerika. De Missouri, die in St. Louis in de Mississippi 
stroomt, is de langste. De rivier loopt van noord naar 
zuid dwars door het land, van Minnesota tot Louisiana, 
waar ze in de Mexicaanse Golf uitmondt. Vanaf St. Paul 
in Minnesota, kan er gecruised worden over zowat 
3.000 km tot aan de delta van New Orleans. Het aantal 
blikvangers langs de rivier is enorm maar toch maakten 
we van ons hart een steen en selecteerden - puur op het 
gevoel - een negental aanraders. 

1. Minnesota

‘s Winters ijzig koud - de gemiddelde temperatuur in 
januari is -14°C. - ‘s zomers erg zacht met 23°. Minnesota 
is een staat gevuld met natuurpracht en vergezichten. 
Vanuit St. Paul, de hoofdstad die zo’n 300.000 inwoners 
telt, kronkelt de Mississippi naar het zuiden. Het 
landschap rond de rivier is adembenemend. Het Great 
River Bluffs State Park - een bluff is een klip - is ideaal 
voor lange wandelingen door de heuvels en langs de 

klippen die ontstaan zijn door de erosie van de rivier. 
Natuurliefhebbers zullen onder de indruk zijn van het 
National Eagle Center in Wabasha waar de zeearend, het 
symbool van de Verenigde Staten, wordt bestudeerd, 
beschermd en verzorgd. Rond de rivier leven honderden 
van de indrukwekkende roofvogels die je tijdens 
begeleide wandelingen kan spotten. In het Center zelf 
verblijven ook een aantal dieren die je van nabij kan 
observeren. Indrukwekkend!

2. Putnam Museum, Iowa

De Mississippi vormt de oostelijke grens van de staat 
Iowa. Het gebied, dat door de Fransen in 1803 werd 
verkocht aan de Verenigde Staten, is vooral bekend 
omwille van de presidentiële voorverkiezingen die er 
elke 4 jaar worden georganiseerd. Voor het overige is 
Iowa een rustige staat aan de rand van de ‘Rust Belt’ 
met amper 3 miljoen inwoners. Iowa heeft nochtans een 
een interessante geschiedenis, van voor de kolonisatie 
over de Spaanse en Franse periode tot haar rol in de 
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6. Antarctica

3. Chain of Rocks Bridge

American Queen Steamboat Company 4. Gateway Arch, St. Louis

burgeroorlog. Wie hierover meer wilt weten, kan terecht 
in het Putnam Museum of History & Natural Science. 
Dat kan zelfs op een erg interactieve manier of door het 
bekijken van documentaires op een van de grootste 
National Geographic schermen ter wereld.  

3. Chain of Rocks bridge & Lincoln Bibliotheek, Illinois

De Chain of Rocks Bridge, vandaag een wandel- en 
fietsersbrug, maakte ooit deel uit van de legendarische 
Route 66, die van Chicago naar Los Angeles loopt. Ze 
werd in 1929 gebouwd en verbindt Madison, Illinois 
met St. Louis, Missouri over de Mississippi die hier zowat 
1,5 km breed is. De brug werd opgetrokken boven een 
rotsachtige stroomversnelling, vandaar de naam ‘Chain 
of Rocks’. Van de stroomversnelling is sinds de bouw van 
een dam in de jaren 60 niets meer te zien, maar de brug 
met haar typische knik in het midden van de rivier is een 
knap voorbeeld van vooroorlogse architectuur. Zowat 
70 km verderop is de Abraham Lincoln Bibliotheek en 
Museum een andere aanrader in Illinois. Je ontdekt er 

het leven van een van Amerika’s bekendste presidenten, 
geboren in het naburige Kentucky. Je kan er makkelijk 
een hele dag rondlopen zonder je te vervelen.   

4. St. Louis, Missouri

In Missouri zouden we gerust enkele dagen kunnen 
wandelen in het Mark Twain National Forest, maar voor 
wie graag iets cultureler doet, is er in St. Louis een waaier 
van activiteiten waaruit je kan kiezen. Dominant in de 
skyline van de stad is de Gateway Arch, een 192 m hoog 
monument dat gebouwd werd ter herinnering aan het 
bloedbad bij Wounded Knee, waar het Amerikaanse 
leger 200 indianen - mannen, vrouwen en kinderen - 
vermoordde. In het centrum van de stad is in het Museum 
of Art een van de meest indrukwekkende kunstcollecties 
in de VS te vinden. Van kunst uit de oudheid tot moderne 
meesters als Van Gogh, Matisse, Cézanne, Picasso, 
Warhol, Mondriaan, Pollock, Rothko, Kiefer, O’Keeffe, ... ze 
kunnen er allemaal bewonderd worden. 



5. Mammoth Cave, Kentucky

6. Mississippi in Kentucky 7. Mississippi in Memphis

5. Mammoth Cave, Kentucky

Om de Mammoth Cave in Kentucky te bezoeken, 
laten we de Mississippi even voor wat ze is, maar deze 
bezienswaardigheid is dan ook uitzonderlijk. Dit netwerk 
van kalksteengrotten is met een lengte van 640 km met 
voorsprong het langste van de wereld. De grotten, die al 
eeuwen geleden werden ontdekt - en nadien herontdekt 
- bevatten ondergrondse rivieren, zalen die kilometers 
lang zijn, enorme druipsteenformaties met namen als 
Frozen Niagara en zelfs diersoorten die enkel in de 
grotten te vinden zijn, zoals een zoetwatergarnaal zonder 
ogen of verschillende vleermuissoorten. Er zijn talrijke 
ondergrondse tochten mogelijk in de Mammoth Cave, 
maar ook het Nationale Park zelf is de moeite waard, 
waarbij de prachtige Green River zonder twijfel de ster is.

6. Wickliffe Mounds, Kentucky

De Wickliffe Mounds in Kentucky laten toe om inzicht 
te krijgen in de geschiedenis van het continent, lang 

voor Europeanen er zich vestigden. Al in 1100 woonden 
er Indianen aan de oever van de Mississippi. Er zijn 
verschillende terpen* gelegen waar archeologen 
aardewerk, begraafplaatsen en religieuze voorwerpen 
vonden. Vandaag is er een museum dat op een 
overzichtelijke manier toont hoe er geleefd werd zowat 
500 jaar voor Colombus het continent ontdekte. Wie van 
al het wandelen in Kentucky honger heeft gekregen, kan 
verschillende lokale specialiteiten uitproberen en daarbij 
hebben we het niet over KFC. Probeer bijvoorbeeld eens 
Kentucky Bargoo, een soort stamppot met groenten en 
lamsvlees. Of een hot brown, een warm open broodje 
met kalkoen en spek overgoten met Morney saus, een 
bechamelsaus waaraan een rijkelijke portie cheddar kaas 
is toegevoegd.

7. Memphis, Tennessee 

Verder naar het zuiden, in de staat Tennessee, houdt het 
schoepenrad van de rivierschepen gegarandeerd halt 
in Memphis. Samen met Nashville is Memphis beroemd 
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* Nederzettingen gebouwd op een kunstmatige 
heuvel om bij hoogtij een droge plek te hebben.



omwille van haar muziekgeschiedenis. Hier ontstond 
de rock ‘n roll en dat heeft natuurlijk veel te maken met 
Elvis Presley. Van over heel de wereld komen fans al 
decennialang naar Graceland, waar de King woonde 
van 1957 tot aan zijn dood 20 jaar later en waar hij ook 
begraven is. Bezoekers kunnen bijna heel het landgoed 
bezoeken, behalve de bovenverdieping van het huis, 
waar enkel Priscilla en Lisa Marie Presley mogen komen. 
Graceland werd na Elvis’ dood flink uitgebreid, met een 
bioscoop, een trophy building waar al zijn gouden platen 
zijn verzameld en een hotel: het Heartbreak Hotel. Flink 
wat gel in je haar en je kraag omhoog tijdens je bezoek! 

8. White River National Wildlife Refuge, Arkansas

Wie de biografie van Bill Clinton heeft gelezen, 
weet dat het White River National Wildlife Refuge in 
zijn thuisstaat Arkansas een belangrijke toeristische 
trekpleister is. Het park is 650 km² groot en telt 356 
meren. Tussen de eiken, sycamores en andere bomen is 
heel wat wildlife te spotten, van zwarte beren tot ganzen, 

eenden en zeearenden. Met wat geluk zie je kolibri’s 
of moeraskanaries, al zal je die laatste waarschijnlijk 
vooral horen. De landschappen langs de oevers van 
de Mississippi in Arkansas zijn adembenemend mooi 
met verzonken moeraslanden, grasvlaktes en bossen. 
De mooiste zonsondergangen langs de rivier zijn 
inbegrepen. 

9. Delta Blues, Mississippi

Wie Mississippi zegt, zegt ook de Delta Blues. Een trage 
slide gitaar die een weemoedig lied begeleidt, zoals 
enkel de mensen van Mississippi dat kunnen. Hier klinken 
Muddy Waters, John Lee Hooker of BB King authentieker 
dan om het even waar ter wereld. Ons advies: laat je 
meeslepen in de muziek en ervaar de blues zoals je nog 
nooit eerder hebt gedaan. En waarom zou je dat niet 
doen in de Ground Zero Blues Club in Clarksdale? Schuif 
gezellig in de blauwe sofa onder het houten afdak en 
geniet van de live muziek. Met wat geluk zie je mede-
eigenaar Morgan Freeman opduiken voor een glas.

9. Kaap Hoorn
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8. White River Arkansas 9. Delta Blues in Mississippi

7. Graceland, Tennessee

* Nederzettingen gebouwd op een kunstmatige 
heuvel om bij hoogtij een droge plek te hebben.



New Orleans
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Stad in de schijnwerpers



Aan de monding van de Mississippi, in de staat Louisiana, 

vind je New Orleans, een van de meest “chill” steden in 

de Verenigde Staten. De stad, die een geschiedenis heeft 

van meer dan 300 jaar, krabbelt terug recht nadat ze in 

2005 bijzonder zwaar getroffen werd door de orkaan 

Katrina. 

Zowat de helft van New Orleans ligt onder de zeespiegel; 
wanneer een orkaan met windsnelheden tot boven 200 
km/u en vloedgolven van meer dan 8 meter hoog door 
zo’n gebied raast, dan kan het niet anders of het heeft 
zware gevolgen. Er stierven meer dan 1.400 mensen 
en 80% van de stad liep onder water. De opbouw na 
Katrina ging langzaam en in sommige wijken van de stad 
is er nog veel werk, maar de nieuwbouwprojecten en 
restauraties maken van New Orleans een interessante 
vakantiebestemming. En al zorgt deze wederopbouw 
voor gentrificatie, toch zijn de wijken voornamelijk 
opgebouwd met respect voor de traditionele waarden 
van New Orleans.

Wie New Orleans bezoekt, maakt een tocht langs 
geschiedenis en kunst, beleeft culinaire experimenten, 
ziet tuinen en hoort natuurlijk ... jazz. Deze muziekstijl 
neemt in de stad de klank aan van Dixieland, waarbij 
trombones, klarinetten en gitaren solo’s spelen op een 
ritmische achtergrond van piano en tuba. Sluit je ogen en 
je beeldt je de kleding, auto’s en bewegingen van ‘The 
Great Gatsby’ moeiteloos in. Wie een echte jazzbeleving 
wil, doet dat in de French Quarter, de bekendste wijk 

van de stad, niet ver van de oever van de Mississippi. 
Hier kan je de stad op traditionele wijze ervaren in Royal 
Street met zijn ontelbare bars, restaurantjes, jazzclubs 
en gallerijen, Jackson Square met z’n vele straatartiesten 
en natuurlijk Bourbon Street, waar Mardi Gras uitbundig 
wordt gevierd - en niet alleen begin maart! In deze straat 
vind je ook een van de oudste bars van de stad: Jean 
Lafitte’s Old Absinthe House. Het gebouw werd gebouwd 
in 1752, maar brandde af in 1788, waarna het werd 
heropgebouwd in 1846 door 2 Spanjaarden die er een 
bar begonnen. Volgens sommigen huist in het gebouw 
de geest van Jean Lafitte, een legendarische piraat die er 
in 1815 een afspraak had met Generaal Andrew Jackson 
(die later President zou worden), maar het is mogelijk dat 
er enkele glazen alcohol aan het verhaal vooraf gingen...

Levensgenieters boeken best een tafeltje in “The Court 
of Two Sisters”, New Orleans’ bekendste restaurant. Hier 
worden creoolse en cajun gerechten geserveerd op 
een bedje van jazz. Voor mij de gegratineerde Louisiana 
crabmeat graag.

Een bezoek aan de Cabildo, waar het Louisiana State 
Museum is gevestigd en het Noma mag zeker niet 
ontbreken - New Orleans Museum of Art; want een 
Picasso, Renoir, Miro of Magritte is altijd de moeite waard. 
En voor wie het bezoek aan de stad in schoonheid wil 
afsluiten, raden we een wandeling aan in het Garden 
District, waar elegante 19e eeuwse landhuizen met 
prachtige tuinen een zalige tijdloosheid uitademen.

CRUISEMagazine
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In wat verschillen Europese en 
Amerikaanse rederijen?
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Chinese cruiserederijen zijn cultureel erg verschillend. 
De eerste nieuwbouwschepen van Star Cruises werden 
net voor de eeuwwisseling opgeleverd. Superstar Leo en 
-Virgo waren zowat de pioniers van het moderne Aziatisch 
cruisen. Op geen enkel schip was ooit zoveel rood en 
goudgeel gebruikt. Naast de vele noedelbars had je 
westerse bistro’s. Tegelijk was er een restaurant met 100% 
Chinese keuken, de echte. “Daar wil je als westerling niet 
eten,” vertelde de hotelmanager me toen. Ik herinner 
me vooral het geslurp en gesmek. Er waren maar liefst 
drie casino’s, een voor de gewone gasten, een voor de 
meerverdieners en uiteindelijk een voor de miljonairs. 
Het leek of elke passagier gokverslaafd was. Karaoke’s 
had je in alle maten. Elke cultuur heeft haar eigenheden 
en daarmee wordt duidelijk rekening gehouden door 
de rederijen. Dat is ook het geval voor schepen waarop 
Amerikaanse of Europese passagiers worden ontvangen. 
We geven je graag een idee van waar die verschillen zich 
precies bevinden ...



A l’Américaine

Het verschil tussen een Chinese en ‘onze’ cruises is dus 
duidelijk. Het verschil tussen Europese en Amerikaanse 
schepen uitleggen is moeilijker. Maar hoe definieer je 
een Europese rederij?

Is het een rederij die in Europa is gevestigd en enkel 
Europese passagiers wil? Dit komt amper voor. Je hebt 
wel Europese rederijen die proberen om onze cultuur 
over te brengen naar al hun gasten. MSC is daar duidelijk 
een voorbeeld van. MSC positioneert zich als een 
ambassadeur van de Mediterraanse levensstijl. Ponant is 
op en top Frans maar heeft meer passagiers uit andere 
landen.
In Duitsland heb je een paar uitzonderingen, met o.a. 
Hapag-Lloyd: het schip Europa mikt enkel op een 
Duitstalig publiek. Maar, Hapag-Lloyd heeft ook Europa 2 
voor een internationaal publiek.

Fransen spreken vaak van “croisières à l’Americaine”. 
Daarmee bedoelen ze meestal grote, Amerikaanse 
schepen als van Norwegian Cruise Line of Royal 
Caribbean.
Maar waar plaats je dan bijvoorbeeld Costa Cruises? 
Costa is al lang niet meer in Italiaanse handen, net als 

Cunard evenmin Brits is. Wist je dat Celebrity Cruises ooit 
Grieks was? De letter “X” in het logo komt van de eerste 
letter van de Griekse naam Chandris.

Kortom, we zien dat cruises zeer globaal en multicultureel 
zijn geworden. Toch zijn er verschillen tussen de meer 
Europese rederijen, en de Amerikaanse.

Sommige opvallende verschillen

Terwijl bijna alle cruiseschepen in Europa worden 
gebouwd, merken we uiteenlopende interieurdesigns. 
Europese ontwerpers houden vaak meer van strak 
en sober (als hun klant het toelaat), terwijl het bij 
Amerikaanse interieurarchitecten vaker meer exuberant 
mag zijn. Zeker op Amerikaanse mainstreamschepen zit 
er in het design een groot portie entertainment. De man 
is ondertussen gestopt, maar berucht was Joe Farcus, 
die extravagante, knotsgekke interieurs ontwierp voor 
Carnival en Costa Cruises.  
Ook hier zien we een toenadering: Viking Ocean Cruises 
is een cruiseproduct voor de Angelsaksische markt, met 
een Scandinavisch interieur waar de gemiddelde Belg 
zou van snoepen.

Sommige locaties aan boord zijn uitgesproken anders. 
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Entertainment of musicals aan boord van cruiseschepen voor Amerikaanse 
gasten zijn opvallend extravaganter dan op “Europese” schepen, waar men van 

iets discretere ontspanning houdt.



Voor Amerikanen is een casino zeer belangrijk, voor 
ons meestal overbodig. Om van het decor nog maar te 
zwijgen. 
Een spa is op een Europees schip gemengd. Niemand 
ligt daar wakker van. Bij rederijen als Crystal of Oceania 
zijn mannen en vrouwen netjes gescheiden. Duitse 
passagiers zijn het gemakkelijkst: bij AIDA is de sauna 
unisex, en gaan mannen en vrouwen samen afkoelen op 
het saunabalkon, zonder handdoek. Op elk AIDA-schip is 
er een FKK, of plaats om naakt te zonnebaden.

Amerikaanse schepen hebben de beste shows, vaak 
grote producties. Entertainment is voor hen belangrijk. 
Wie ooit al met Carnival is mee geweest heeft 
ongetwijfeld kunnen genieten van een hot-dog eating-
competition.
Kunstveilingen of Art Auctions is een fenomeen dat er 
bij Europeanen niet in gaat. Voor Amerikanen is het 
fun. Geld moet trouwens rollen. Ze houden van geld 
uitgeven, in het casino, in de shops, in de spa en dan nog 
eens aan land.

Ook in de restaurants zijn opvallende verschillen. Aan 
boord van Amerikaanse schepen eet je de beste steaks. 
Spreek goed af met de ober wat hij precies bedoelt met 
rare of medium rare. 

Als je boord leeg is wordt het meteen weggenomen, 
zelfs als je andere tafelgenoten nog bezig zijn. Bij 
Europeanen wordt netjes gewacht tot iedereen klaar is. 
Amerikanen snijden dikwijls eerst het vlees, om dan enkel 
met vork te eten.
Op de menukaarten van Amerikaanse schepen wordt 
het hoofdgerecht foutief “Entrée” genoemd, wat in 
Frankrijk voorgerecht betekent. Noren zijn de grootste 
pizza-eters ter wereld (per capita) maar aan boord van 
schepen winnen de Amerikanen. Wees niet verwonderd 
om ze een pizzadriehoek te zien verorberen in de lift, op 
eender welk moment van de dag. En natuurlijk wandelen 
ze van ’s morgens vroeg al rond met hun eigen, metalen 
koffiebeker.

Amerikanen hebben het voordeel dat ze een grote 
taalgroep vormen. Enkel Engels horen door de 
luidsprekers is minder irritant dan zes talen.

Tot slot merk je nog steeds dat Amerikanen meer 
vertrouwd zijn met de cruiserituelen. Elke Amerikaan 
geeft de indruk om minstens een vijftal cruisevakanties 
achter de rug te hebben. Ze weten meestal aan boord al 
wat hun volgende cruise of cruises zullen worden. 
Niet alle Europeanen weten dat je soms beter vroeg 
boekt als je echt een bepaalde cruise wil maken.
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Een typisch Amerikaanse 
activiteit aan boord 
van cruiseschepen 
is het organiseren 
van kunstveilingen. 
Amerikanen tonen graag 
dat ze geld uitgeven ...
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In 1996 lag niemand wakker van de komst van Aida Cruises. De nieuwe rederij was toen iets voor de 
Duitstalige markt, en hun eerste schip had een capaciteit van slechts 1100 passagiers. Wie dat jaar echter 
kennis maakte met de AIDAcara zag meteen dat hier een revolutionair cruiseproduct ontstaan was. In plaats 
van cruiseschip werd gesproken van een ‘club schiff’. Plots was er een leuk schip voor jong en oud om op 
vakantie te gaan. AIDA heeft Duitse gezinnen de smaak van het cruisen gegeven. De Duitse markt is nu 
jaarlijks goed voor meer dan twee miljoen passagiers!

AIDAnova, ecologisch vakantieparadijs

Innovatie

Bij AIDA ontwikkelde men jaar na jaar nieuwe schepen, 
met telkens innovatieve elementen. Vanaf het debuut 
waren de restaurants aan boord vooral selfservice, met 
een hoge kwaliteit. Op de tafel stonden altijd gratis 
karaffen wijn en water. Entertainment was niet enkel in 
het theater, maar ook rond het zwembad of zelfs in de 
liften. Met de komst van AIDAdiva werd het theater in het 
centrum van het schip gebouwd, zodat entertainment 
een andere dimensie kon krijgen. AIDA was de eerste 
om aan boord een vloot excursiefietsen te hebben. 
Met AIDAprima zette de rederij als eerste de stap naar 
milieuvriendelijk vloeibaar aardgas als brandstof voor de 
generatoren, als het schip in een haven lag. 

In december vorig jaar kwam dan AIDAnova in de vaart, 
’s werelds eerste cruiseschip dat 100% op aardgas vaart.
Naast dit belangrijk ecologisch aspect, verenigt 
AIDAnova alle innovaties en creatieve ideeën die 

ontwikkeld zijn sinds het debuut, en nog veel meer.

Hoogtepunten van AIDAnova

AIDAnova is het grootste cruiseschip dat ooit in Duitsland 
werd gebouwd. Als je voor de eerste keer aan boord 
komt weet je niet wat je ziet. Het design is stijlvol en jong, 
zonder ooit bombastisch te zijn. Het visuele feest straalt 
puur vakantieplezier uit. Het is een kolossaal schip, met 
ontzettend veel mogelijkheden.

Naast het centrale ‘Theatrium’ met zijn 360° podium 
zijn er een aantal nieuwigheden op gebied van 
entertainment, zoals ‘Time Machine’, een restaurant met 
een magische show die je de indruk geeft om door de 
tijd te reizen, terwijl je eet.

Het food & beverage aanbod komt dicht in de buurt van 
wat je in een stad zou aantreffen. Er zijn 17 restaurants en 
23 bars. Allemaal uittesten in één week? Onmogelijk! 
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AIDA blijft trouw aan het concept van heerlijke buffet-
restaurants, de ene met lokale ‘markt’ thema’s, de andere 
dan weer Aziatisch. Op dit schip zijn er echter heel wat 
restaurants mét bediening.

Er is een Braziliaans ‘Churrascaria Steakhouse’, waarbij 
de Cortadores het vlees op spiesen aanvoeren tot 
je stop zegt. Op AIDAnova is de Aziatische keuken 
goed vertegenwoordigd, met een teppanyaki en een 
sushirestaurant. Je vindt er ook Aziatische hot pots en 
tandoori-gerechten.

Heel fijn is het nieuwe visrestaurant ‘Ocean’. Hét 
gastronomische restaurant voor een bijzondere avond 
uit is de Rossini. Het is als een sterrenrestaurant op zee. 
Hobbykoks kunnen onder professionele begeleiding 
workshops volgen in de ‘Kochstudio’, en de bereidingen 
nadien in het restaurant degusteren.

AIDA denkt ook aan de kleine honger. Er is ‘Street Food 
Meile’ met een broodjesbar, de ‘Scharfen Ecke’, een 
curryworstkraam en een kebabzaak. 
Echt leuk is het typisch Beiers restaurant ‘Brauhaus’, waar 
men zich permanent in een oktoberfest waant. Het bier 
wordt gebrouwen in de eigen brouwerij, aan boord! 

Actief en gezond

Kinderen zullen dolenthousiast zijn als ze het overdekte 
tropische zwembad zien, of het ‘Four Elements’ 
familiepark met een klimparcours en glijbanen. 
AIDAnova is tijdens de schoolvakanties bij uitstek een 
familieschip. Je voelt in het design hoe intens over de 
customer journey werd nagedacht. Bvb., het Fuego 
buffetrestaurant ligt vlakbij het ‘Four Elements’ pretpark, 
zodat kinderen niet ver hoeven te lopen, want ze willen 
snel terug gaan spelen.

Van cross fit en spinning sessies tot yoga, cruisen kan 
ook een erg sportieve ervaring zijn. AIDAnova heeft een 
schitterende spa en wellness zone van bijna 3500m2 
groot. Die is naar Duitse gewoontes gemengd. Heel 
fijn zijn de brede terrassen bij het spagedeelte, om bv. 
nog even van een Jacuzzi of de zon te genieten na een 
massage. Niet te vergeten zijn de actieve excursies, 
onder andere met de fietsen.

Hangmatten

Op AIDAnova is er keuze tussen 21 soorten hutten, 
van penthouse suite tot diverse balkonhutten, inclusief 
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comfortabele binnen- en balkonhutten voor singles. Voor 
families zijn er op dek 15, 16 en 17 extra grote hutten, die 
vlakbij het ‘Four Elements’ gedeelte liggen.
De cabines kregen een frisse, moderne look, zijn ruim en 
hyperfunctioneel. Op de balkonnen vind je nog steeds 
de hangmat, een van die karakteristieke AIDA-elementen, 
net als de rode kusmond op de boeg.

Duitse taal

Niet iedereen is zo vertrouwd met het Duits. Vaak 
wordt de vraag gesteld hoe lastig het is als je de taal 
van Goethe niet spreekt. Dat valt goed mee. AIDA is 
internationaler geworden. Het gros van de bemanning 
spreekt Duits en Engels. Trouwens, heel wat Aziatische 
bemanningsleden zullen blij zijn om ook eens een 
gesprek te kunnen voeren in het Engels. 

Een andere, terugkerende vraag, is in verband met de 
grootte van AIDAnova. Het schip heeft 2626 hutten, 
is 337m lang en is 20 dekken hoog. Op dag 1 moet 
je even wennen. Vanaf dag 2 merk je hoe het schip 
‘kleiner’ wordt. Alles aan boord is zo goed en ‘gründlich’ 
georganiseerd dat je weinig last hebt van drukte, behalve 
op sommige piekmomenten bij de buffetten. 

Tijdens de zomermaanden vaart AIDAnova in de 
Westelijke Middellandse Zee. Vanaf het najaar worden 
dan de warmere zeeën rond de Canarische Eilanden en 
Madeira opgezocht om er te overwinteren.

Ook zin om kennis te maken met AIDAnova?

Van 23 tot 30 november organiseren ATC Cruises en 
Cruise Plus een groepscruise aan zeer aantrekkelijke 
tarieven:

Dag 1 Lijnvlucht van Brussel naar Las Palmas
Dag 1 Las Palmas
Dag 2 Dag op zee
Dag 3 Funchal, Madeira
Dag 4 Dag op zee
Dag 5 Tenerife, Canarische Eilanden
Dag 6 Fuerteventura, Canarische Eilanden
Dag 7 Lanzarote, Canarische Eilanden
Dag 8 Las Palmas, Gran Canaria, Ontscheping
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Volgende editie: een om naar uit te kijken

IN ONS VOLGEND NUMMER:

Expeditiecruises: reiskriebels naar de uithoeken  
van onze planeet
De afgelopen jaren kiezen steeds meer ervaren 
cruisers voor een expeditiecruise: kleinere 
schepen, uitzonderlijke bestemmingen en 
unieke ervaringen. In ons volgend nummer 
geven we je graag een overzicht!

Interview met Adam Tihany, designer van  
(ondermeer) de Costa Schepen
Cruise Magazine had de gelegenheid om een 
van de meest gerenomeerde designers in de 
cruisesector te spreken. 

Herfstcruise op Rijn & Moezel
Heb je al eens een cruise overwogen op de Rijn 
of de Moezel in de herfst? We laten je graag 
weten waarom het een goed idee is!

Bestemming Galapagos: Charles Darwin  
achterna
Een niet-alledaagse bestemming? Daarvoor 
nemen we je mee naar de Galapagos. Een 
aantal rederijen bieden unieke cruises aan naar 
deze fascinerende archipel.
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Wat gaat om in het brein van een cruiseschip designer? Een interview 
met Adam Tihany in onze volgende editie.

Charles Darwin vond er de bewijzen van z’n evolutietheorie, wij vonden 
er vorral aan prachtig land: de Galapagos Eilanden.
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Wat er ook gebeurt op reis …
met VAB ben je altijd gerust.
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Boek je ideale bescherming op reis 
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