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Voorwoord
Beste lezer, beste cruiseliefhebber,

Onze allerbeste wensen voor 2020 ! De discussie of we nu aan een nieuw decennium zijn begonnen
of (nog) niet, laten we even aan ons voorbij gaan. Het over een nieuw recordjaar hebben – met meer
op stapel staande cruiseschepen dan ooit – zou in feite ook al te makkelijk zijn. Zijn er nog andere ?
We pikten er wel de 5 meest opmerkelijke uit. Wat daarbij opvalt is dat de trend ‘bigger is better’
toch nog niet helemaal voorbij is. Met Cruise Magazine gaan we ook voor beter. Geen dikker
magazine, wel 1 méér, je mag vanaf dit jaar namelijk 5 nummers in de bus verwachten (i.p.v. 4). Meer
schepen betekent immers meer nieuws, en als lezer kunnen we je niet in de kou laten staan.

De hele wereld ligt lam door het Coronavirus. Ook de cruisewereld.
						Hoe moet het nu verder?
Over de grote foto op de vorige pagina:

Royaal genieten ondanks het gekroonde virus

Foto: Mike Louagie

Het is een traditie: op het eind van een cruise krijgen de
passagiers de kans om de bemanning te danken met
een daverend applaus. Meestal gebeurt dat binnen, in
het theater.

Wat verder noordwaarts zit je in het historische hart van Amerika. In New England werd een groot
stuk van de Amerikaanse geschiedenis geschreven en het gebied is dan ook doorspekt van
cultuurhistorische monumenten, gedenkplaatsen en musea. Ook Hawaii is Amerikaans grondgebied,
maar hier overheersen dan weer de unieke natuurpracht en vulkanische landschappen. Voor elk wat
wils !

Voor de cruisesector is deze foto bijna iconisch.
Het is een snapshot genomen aan boord van Le Dumont
d’Urville, op een van de weinige cruise gala-avonden
van 2020. Ponant was de eerste rederij om op 11 juli
terug met cruises te beginnen, vanuit Franse havens naar
Normandië, Bretagne en Corsica.
Voor het eerst moest de bemanning defileren met
mondmaskers of face shields. Dit deel van de gala-avond
werd buiten gehouden, omwille van de open lucht.
Keukenpersoneel, matrozen, officieren, kamerstewards
etc.… stonden allemaal netjes op een veilige afstand van
elkaar.
Ook wij, een handvol passagiers, maakten deel uit van
deze unieke eerste cruise. Zonder morren hadden we in
de publieke ruimtes ons mondmasker gedragen. Ons
alcoholverbruik was groot geweest. Ik heb het over de
handgels. Bij het betreden van het restaurant vonden we

Van onze bestemmingen in dit nummer krijg je het alvast warm. De ‘Big 5’ spotten in het Chobe
Natuurreservaat in Botswana lijkt niet meteen op een cruise, maar als je die safari combineert met
een riviercruise op de Zambezi, krijg je het beste van 2 werelden. Dat vertelt ons althans Kendra
Maes van CroisiEurope in een interview. Nog zo’n bijzondere cruisebestemming zijn de Great
Lakes. Jawel, via de kust van Nova Scotia en Newfoundland vaart Hapag-Lloyd momenteel als enige
internationale cruiserederij naar Lake Ontario en Lake Toronto in de VS.

Wij wensen je alvast een boeiend en gezond jaar.

Foto: Mike Louagie

het licht spannend om telkens onze lichaamstemperatuur
te checken. Buffetten waren gesloten, dus zelfs een extra
pain-au-chocolat moest je vragen.
In deze kleine cruisebubbel voelden we ons veilig.
Iedereen had zich aangepast aan het nieuwe normaal.
Onze beleving, die was royaal.
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Inauguratie van een drijvend kunstmuseum

Coronaproof cruisen, hoe doe je dat?

6-7

Digitale polsbandtechnologie --die bij sommige
maatschappijen reeds werd gebruikt voor CRM- (customer
relation management) en commerciële doeleinden-- werd nu
uitgebreid voor contact tracing, in lijn met de gelijknamige app
die door onze overheid werd gelanceerd. Vaak zien we ook dat
menukaarten via smartphone en QR-code moeten opgevraagd
worden.

Net als in de stad wordt gevraagd om aandacht te hebben
voor social distancing. Op grote schepen werkt men met
wandelrichtingen, of ingangs- en uitgangsdeuren.

Besluit
In feite is de essentie simpel: men wil gezonde mensen aan
boord, en het zo houden. Dat gebeurt op een manier waar we
aan land slechts van kunnen dromen. Als er toch iets fout loopt,
zijn er nu degelijke en niet mis te verstane procedures.

Een restaurant kan je niet meer binnen zonder je handen te
wassen. Bemanningsleden zullen je dit vriendelijk herinneren
moest je het ‘toevallig’ vergeten. Op sommige schepen moet
je voor een thermometerzuil gaan staan om toegang tot het

Op sociale media zijn heel wat berichten verschenen
van mensen die reeds recent op cruise zijn geweest. De
maatregelen worden unaniem geprezen, en vooral: iedereen
heeft een schitterende vakantie beleefd.

Door liefhebbers
van all-inclusive luxecruises werd er
al langer reikhalzend naar uitgekeken: de lancering
van Seven Seas Splendor. Zusterschip, of mogen we
zeggen zusterschip+ van Seven Seas Explorer. Zowel Ben
Scheefhals, directeur ATC Cruises, als Mike Louagie - onze
zeer gewaardeerde cruisejournalist en topfotograaf - waren
aan boord van de inauguratieplechtigheid en beiden
behoorlijk onder de indruk van de uitstraling van dit nieuwe
luxeschip: “de ruimte die je hier hebt, is fenomenaal.
Zowel in de lounges en publieke ruimtes als in je suite,
overal zijn er extra brede corridors met prachtig design en
interieurs. Het geheel straalt ook een enorme rust uit. Bij
momenten waan je je werkelijk in een luxueus boetiekhotel
en vergeet je gewoon dat je aan boord van een schip bent.
In vergelijking met Seven Seas Explorer, doet Splendor met
momenten haast Scandinavisch aan. Men heeft bij Regent
duidelijk moeite gedaan om ook meer Europese klanten aan
te trekken.”
De suites zijn om bij weg te dromen: ze zijn stijlvol en
elegant ingericht in crèmekleurige tinten, uiterst comfortabel
en uitgerust met zowat alles wat men maar kan verlangen,
van een prachtige badkamer, ongelimiteerd Wi-Fi en zelfs
handgemaakte Elite Slumber bedden.
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Aan boord
Ach, we zijn het nu wel gewend om mondkapjes te dragen als
we gaan shoppen of op de trein zitten. Op alle schepen is de
regel dat je een mondmasker draagt in de publieke ruimtes, bij
verplaatsing. Ook in tenders, tijdens excursies en op zodiacs (bij
expeditiecruises) moet je een masker aan hebben.

Infrastructuur
De schepen worden nog meer gedesinfecteerd. Nu hanteert
men de ziekenhuisnormen, met strengere procedures, grotere
poetsfrequenties en sterkere producten.
Over ziekenhuizen gesproken… Er is meer medisch personeel
aan boord en bepaalde delen van het schip zijn gereserveerd
als opvangplaats voor eventuele Covid-19 besmettingen.

ages Limit

Het gezondheidsformulier - dat reeds jaren bestaat - werd
uitgebreid en wordt met aandacht bestudeerd; iets wat
overigens vroeger niet altijd het geval was.
Intussen verdwijnen koffers in een speciale tent of op een
transportband, voor een chemische desinfectie (die veilig is
voor koffer en inhoud).

Activiteiten
Alle activiteiten lopen door zoals vroeger, maar in kleinere
groepen. Een volle theaterzaal zal niet meer kunnen. Ook de
uitstappen zijn voorlopig nog streng gereglementeerd. Men
mag er niet zomaar in zijn eentje op uit. Men moet een excursie
boeken (waarvoor de prijs meestal verlaagd is), zodat men
binnen de scheepsbubbel blijft.

ristie’s Im

Alles begint met gezonde mensen. De bemanning wordt
eerst in quarantaine geplaatst en uitvoerig getest. Passagiers
moeten een negatieve PCR-test voorleggen of worden in de
terminal getest, naargelang de rederij. De koorts wordt voor het
binnenstappen van de terminal gemeten met een elektronische
pistoolthermometer.
Zelfs het inchecken wordt zo georganiseerd dat je nooit met
een grote massa samen zit. Op het ticket zal aangeduid worden
hoe laat je je mag aanmelden.

restaurant te krijgen. Bij anderen wordt je temperatuur elke dag
verplicht gemeten.

h
Foto: © C

De sector heeft alle stappen gezet om coronaproof te
kunnen cruisen. Alle rederijen hebben diverse maatregelen
geïmplementeerd en in strikte scenario’s gegoten. Op een
paar nuances na volgt iedereen dezelfde basisideeën.

Kunst & interieur als het perfecte huwelijk

Foto: Mike Louagie

verzamelen, aankopen en categoriseren van alle 300
kunstwerken. De kunstcollectie aan boord van Seven Seas
Splendor werd vakkundig bij elkaar gezocht in verschillende
internationale galerijen en veilinghuizen, en vormt een
indrukwekkende verzameling van werken van kunstenaars
wereldwijd. Het schip is als het ware omgetoverd tot een
drijvend kunstmuseum, waarbij in elke ruimte grondig werd
nagedacht over de bijpassende kleuren en het interieur
zodat alles in harmonie met elkaar staat. Voor wie dacht dat
we aan het overdrijven waren, de collectie bevat werken
van meer dan 200 kunstenaars, waaronder stukken van
Picasso, Miró, Eduardo Arranz-Bravo en Roberto Matta. En
dat zijn nog maar de getekende en geschilderde werken.
Prachtige glazen sculpturen, bronzen beelden en kristallen
luchters (meer dan 500 over het hele schip !) maken het
geheel compleet. De grote, ronduit impressionante luchter
in het atrium nam maar liefst 3 weken in beslag om door vijf
vakmensen uiterst nauwkeurig te worden geïnstalleerd.

Een van de pronkstukken:
deze dramatische bronzen
draak siert de ingang van
het specialiteitenrestaurant
‘Pacific Rim’

Bijna 2 jaar nam het in beslag: het overwegen, selecteren,
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Lezers schrijven ons
Celebrity All Inclusive

… over leven als een sjeik aan boord
Fritz Temmermans en zijn vrouw Marijke hadden wat te
vieren. Hun eerste cruise was het niet: ze reisden ondermeer
al met Oceania Cruises, Holland America Line en recent nog
met de kinderen op Norwegian Cruise Line. Voor een 25e
huwelijksverjaardag mag het al eens wat meer zijn, dus kozen
ze dit keer voor het nieuwe luxeyacht van Crystal Cruises. Of
het goed was, daar in Dubai ? Dat hoefden we geen 2 keer
te vragen; tijdens het openhartige gesprek werd het mij al
snel duidelijk dat dit een vakantie was die hen nog jaren zou
bijblijven.
Toeters en bellen aan de voet van de Burj Khalifa
Wat is er heerlijker dan in de barre wintermaanden te kunnen
uitkijken naar een tropische cruise? Eind november vertrokken
Fritz en Marijke voor een achtdaagse cruise met Crystal Esprit.
“Je kan het zo gek niet bedenken of het is aan boord. Prachtige
kamers, alles uitgerust met Japanse technologische snufjes. In
de spiegel van de badkamer zit een ingebouwd televisiescherm
waar je tijdens het douchen je film kan verderkijken of naar
muziek luisteren; de toiletten worden automatisch gereinigd,
tot en met een verwarmde bril, je kan het zo gek niet bedenken.
Sterrenmaaltijden met de beste wijnen en drankjes. Verwennerij
door het personeel, alles wat je maar wilt.”
Maar we lopen vooruit. De reis begint met hotelverblijf vooraf in
Dubai. En als je daar dan toch bent, waar beter te verblijven dan
in het Armani-hotel in de Burj Khalifa? Fritz vertelt enthousiast:
“Het hotel is echt top, schitterende service met een piekfijn
verzorgd ontbijt. Je merkt echt dat dit het kloppende hart is van
Dubai. Van hieruit kan je snel de omgeving en enkele souks
verkennen. De Dubai Mall – met bijna 1.300 winkels het grootste
shoppingcenter ter wereld – is ook direct toegankelijk vanuit het
hotel. ’s Avonds is er elk half uur een klank- en lichtspel rond de
fonteinen aan de voet van de Burj Khalifa en ook de toren zelf
wordt spectaculair verlicht. Zeer indrukwekkend allemaal.”
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Filmpje kijken onder een Perzische sterrenhemel
Tijd om in te schepen! De ontvangst op Crystal Esprit was
bijzonder hartelijk, gaat het gesprek verder. “Het personeel
(92 crewleden voor 62 gasten!) is uitermate attent, en tegelijk
voldoende discreet. Je hoeft maar iets te vragen of men
staat voor je klaar. Maar zonder énige stijfheid of overdreven
onderdanigheid. Je ziet dat het personeel hier ook van geniet.
Van stress geen sprake. Dit is echt leven als een sjeik aan
boord. Op een avond na het diner besloten we nog even over
het bovendek te wandelen. Een van de crewleden sprak ons
spontaan aan, en voor het we goed en wel beseften, lagen we
daar met zijn tweeën een filmpje te kijken. Onder de sterren, al
varend op de Perzische Golf, en het ganse dek voor ons alleen.”
Veel romantischer kan een huwelijksverjaardag niet worden, als
je het ons vraagt…

Silversea

“Waren er ook minpunten”, vraag ik voor de volledigheid maar
even. “Ja, onze aanvraag voor de AA club en weight watchers
ligt al klaar. Het wordt stevig aanpassen, eens terug in België”,
zegt hij met een knipoog. Tja, cruisen is eten en genieten. Aan
alle sprookjes komt een einde, zelfs die van 1001 nacht...
Wie graag zijn cruise-ervaring met ons deelt of een leuke reisanekdote heeft: laat het ons gerust weten. Contactgegevens, zie
vooraan in de colofon.
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Costa Smeralda
Ochtendstond en hoogtevrees

Beslissen de Amerikanen of we gaan cruisen? Niet helemaal
Foto: Mike Louagie

Eind oktober besliste het CDC (U.S. Centers for Disease
Control and Prevention) om het verbod op cruisen vanuit
Amerikaanse havens op te heffen. De beslissing kwam
er o.a. door een intensieve samenwerking door grote
concurrenten in de Amerikaanse cruisesector (NCL, Royal
Caribbean), die in een lijvig rapport van 66 pagina’s een
lijst met aanbevelingen presenteerden, om op een veilige
manier het cruisen te kunnen herstarten.

65 meter boven de zeespiegel. Zo hoog sta je op de
‘Promenade Volare’, het hoogste punt dat passagiers kunnen
beklimmen aan boord van de nieuwe Costa Smeralda.
Het is als een U-vormig terras op palen, boven op het
hoogste dek (18). Via een langzaam oplopende brug (ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers) kom je op het platform
dat zich als een boog rond het sportveld aftekent.
Het zicht is fenomenaal. Vind maar eens een schip waar je
van zo een panoramisch zicht kan genieten. Toen we in de
haven van Palma de Mallorca waren, leken de ferry’s wel
speelgoed.
Het beste Volare-moment is ’s ochtends vroeg, als de meeste
mensen nog slapen. Een zonsopgang op zee geeft je een
extra dosis energie. Hoe dichter bij de zomer, hoe vroeger je
daarvoor uit de veren moet. Even doorbijten.
Zoals de Chinese filosoof Confucius zei: “de essentie van
de dag ligt in de ochtend, dat van het jaar in de lente en
van iemands leven in zijn vlijt.” Misschien wel een mooie
gedachte om dat heerlijke bed toch te verlaten. Tussen ons:
douchen kan nog even wachten. Op dat uur van de dag
zijn er wel meer ongeschoren, verwaaide mensen. Geen
probleem, vroege vogels begrijpen elkaar.
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Dat de rederijen stonden te trappelen om opnieuw te
kunnen starten is logisch. Cruisemaatschappijen zijn geen
vzw’s.

Foto: Mike Louagie

Tijdens de dag is het een bestemming op zich, om te kijken
naar een basketbalwedstrijd op het sportterrein net eronder,
of om van het landschap te genieten. Ouders die de
perfecte foto van hun kind in de waterglijbaan willen maken
staan op de brug ideaal. Of zijn het de kinderen die de foto
nemen?
Ook achteraan op het schip is een brug die bakboord met
stuurboord verbindt. Veel mensen schrikken zich een hoedje
als ze plots op de glazen vloer wandelen, en van tussen hun
schoenen 18 dekken naar beneden kijken.

Het CDC kon zich vinden in het rapport, en was akkoord
met een graduele opstart, waarbij alles moest gedaan
worden om de sanitaire veiligheid van gasten, bemanning,
havenpersoneel etc… te garanderen.
Helaas, op 21 november liet het CDC weten dat ze het
waarschuwingsniveau één trap hoger hadden opgeschaald.
Concreet: het CDC vond dat er (opnieuw) een toegenomen
risico is om aan boord van een cruiseschip COVID-19 op te
lopen. Dit advies geldt voor alle Amerikanen die waar ook
ter wereld zouden willen cruisen, inclusief aan boord van
rivierschepen.
Wat het CDC vooral wil vermijden is dat er bij een
besmetting aan boord de passagiers op hun terugweg

naar huis nog meer schade aanrichten, denk maar aan
luchthavens. Men wil ook vermijden dat de druk op de
hospitalen toeneemt, of dat het havenpersoneel risico’s
loopt. Het CDC denkt in deze zaak aan de mogelijke
gevolgen aan land, inclusief de juridische (het blijft Amerika).
Omdat net nu het Caribisch seizoen begonnen is, of had
moeten beginnen, heeft de CDC een grote invloed op
de cruisesector, omdat het gros van de schepen vanuit
Amerikaanse havens vertrekt (Miami, Port Everglades…) en
vooral Amerikaanse onderdanen als gast heeft.
Daardoor lijkt het alsof het CDC een instantie is die zich
uitspreekt voor de globale cruise-industrie, wat niet het
geval is.
Het beeld in Europa is helemaal anders. Op 11 juli is Ponant
begonnen met een gloednieuw programma van cruises
naar de Côte d’Azur, Corsica, Bretagne en Normandië. De
sanitaire maatregelen waren zeer strikt en zorgden voor een
kommervrij zomerseizoen.
MSC Cruises heeft eveneens een degelijk protocol
uitgewerkt, zodat MSC Grandiosa en MSC Magnifica
succesvol konden herstarten. Ook Costa en Aida namen de
nodige initiatieven.
Toegegeven, sommige routes werden aangepast of tijdelijk
on hold gezet, maar als men de commentaren leest van
de ‘nieuwe’ passagiers, dan overheerst het enthousiasme.
Zoiets, als, “Ja! We mogen terug op cruise”.
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Corsica ‘la belle’

Op zoek naar een klein schip met een beperkt gezelschap
en een zonovergoten vaarroute met de nodige culturele
stops ? Scheep dan in op de prachtig gerenoveerde ‘La
Belle des Océans’ van CroisiEurope, in de schaduw van de
kasteelheuvel van het oude Nice. Wie Corsica – door de
Oude Grieken bestempeld als mooiste paradijs op aarde
– nog nooit bereisd heeft, zal denken dat het schip koers
heeft gezet naar een exotische bestemming ver weg van
het Europese vasteland. De eerste dag al word je vanop zee
verwelkomd door de 300 meter hoge rotsen nabij Piana. In
hoofdstad Ajaccio raak je volledig ondergedompeld in de
‘keizerlijke sfeer’ van Napoleon en in de namiddag kan je
deelnemen aan een proeverij met streekproducten in het
hart van de Corsicaanse Maquis.
Nog zo’n openluchtmuseum is Bonifacio, stad op de kliffen
met een eeuwenoud fort en mystieke steegjes. Na een
stevige inspanning van 187 treden en een hellingsgraad
van 45° op de ‘trap van de koning’ word je beloond
met spectaculaire uitzichten op de zee rondom. Heb
je in de namiddag nog energie over? Bezoek dan het
natuurreservaat van de naburige Lavezzi-eilanden of de
zeegrotten van Bonifacio.
Na een stop in Porto Vecchio – gekend voor de zoutwinning
– vaar je door naar Bastia en Cap Corse, het meest
noordelijke punt van het eiland. Een natuurlijk erfgoed van
aaneengesloten bossen, bergen, wonderlijke kleine baaien
en pittoreske dorpjes op de berghelling. L’île Rousse laat je
kennis maken met Calvi en zijn citadel uit de 12de eeuw. Of
ga op ontdekking in de ‘tuin van Corsica’, een bijnaam voor
de talrijke dorpen op de vruchtbare heuvels rondom, die
opgesteld zijn als uitzichtpunten op rotsachtige bergtoppen,
of verscholen zijn te midden van smalle valleien. De laatste
dag ontscheep je terug in Nice. Deze cruise vertrekt in 2021
wekelijks op zondag, van mei tot oktober.
<<< dit in een kaderstukje aub >>>

Ben Scheefhals - directeur ATC Cruises - was afgelopen
zomer aan boord tijdens een van de eerste Corsica
cruises met CroisiEurope. Zijn ervaring: “Behalve wat
kleine ‘ongemakjes’ zoals verplichte looprichtingen, de
temperatuurchecks en het dragen van een mondmasker
(what’s new?), word je hier aan boord waanzinnig verwend.
Slechts de helft van het maximum aantal passagiers was aan
boord, maar met hetzelfde aantal crewleden om je in de
watten te leggen: heerlijk. Het meten van de temperatuur
verloopt overigens bijzonder vlot en snel. Ben je wat
oververhit door de warmte buiten? Dan wacht je gewoon
een kwartier en meet je opnieuw. Het is heus niet zo dat je
daarvoor meteen van boord wordt gezet, maar men neemt
de voorzorgsmaatregelen uiteraard zeer ernstig en alles
wordt nauwgezet opgevolgd. Eerlijk gezegd voelt het na
1 dag al heel gewoon allemaal. We hebben een heerlijk
relaxte cruise achter de rug.”

On Board

Als een bouwpakket
Dat een stalen schip drijft, blijft een wonderlijk iets. Goed
dat Archimedes tijdens het baden zijn eureka-moment
heeft beleefd. We gaan hier niet de wet van Archimedes
uitleggen, maar wel hoe de romp van een schip in elkaar zit.
De bouw van een schip begint met het leggen van de kiel.
Bij cruiseschepen gebeurt dat door verschillende prefabelementen van de onderkant van het schip in een bouwdok
te plaatsen. Daarbij hoort een ceremonie waarbij ergens een
muntstuk aan het staal wordt gelast. Het is een eeuwenoud
ritueel dat geluk zou moeten brengen aan de reder.
Bij oude schepen was een kiel als de wervelkolom van
het schip. Bij moderne schepen is de kiel meer een
aaneenschakeling van behoorlijk platte elementen. In een
droogdok kan een cruiseschip niet omvallen omdat de
onderkant bijna over de ganse breedte vlak is.
Als we de kiel vergelijken met de wervelkolom, dan zijn de
ribben van een schip de spanten. Over de spanten komt de
huid, in de vorm van staalplaten.
Hoe stevig alles is hangt af van het soort schip. Een
expeditieschip dat in poolgebieden vaart heeft meer
spanten en dikkere staalplaten om veilig door het ijs te
kunnen varen.
De drie grote cruise scheepswerven (Fincantieri, Chantiers
de l’Atlantique en Meyer) werken allen volgens een
gelijkaardige methode. Eerst worden de verschillende
staalconstructies afzonderlijk in elkaar gezet. Alsof je van
een Ikea-dressing eerst alle kastelementen maakt, en ze dan
naast elkaar zet. Scheepsbouw is bijna hetzelfde. Het schip
wordt in elkaar gestoken, als een reuze bouwpakket. Of er
soms een schroefje ontbreekt? De kiel komt eerst, gevolgd
door de hoofdmotoren, de generatoren en de motoren
voor de boegschroeven. In plaats van gewone schroefassen
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worden vaak Azipods gebruikt. Dat zijn grote elektrische
motoren die onder de romp hangen, en 360° kunnen
draaien. Die worden in een later stadium gemonteerd.
Vooraan komt nog de bulbsteven, een torpedovormig
onderdeel van de boeg van een schip. Het dient om de
hydrodynamische prestaties van een schip te verbeteren.
Eens alles in elkaar zit kan de boel bij wijze van spreken
dicht. Met reusachtige kranen wordt het ene element na
het andere op elkaar geplaatst en gelast. De precisie van
deze werken is fenomenaal. Ook voor de planning kan je
alleen maar respect hebben. In feite weet men van zodra de
plannen van een schip klaar zijn op welk uur, welk stuk waar
moet komen. Elke werfarbeider weet precies wat hij moet
doen. Scheepsbouw is op dat gebied erg indrukwekkend.
Vroeger had de Meyer werf 18 maanden nodig om een
middelgroot schip te bouwen. Nu bouwen ze bijna drie
grote schepen per jaar.
SRTP
SRTP staat voor “Safe Return to Port”. Het verwijst
naar een resolutie van de IMO (International Maritime
Organisation), die op 1 juli 2010 in werking is getreden.
Passagiersschepen met een lengte van 120 meter of meer
moeten gecompartimenteerd worden in verschillende
onafhankelijke zones. Zo kunnen er bv. twee aparte
machinekamers zijn. In geval van een waterlek of brand,
kunnen passagiers en bemanning veilig aan boord blijven
terwijl het schip op eigen kracht naar de haven vaart. De
basisidee is dat het schip zijn beste eigen reddingsboot is.
Passagiers evacueren doet men enkel in uiterste nood.
Bijna alle nieuwe schepen van na juli 2010 zijn gebouwd
volgens het SRTP principe. Een paar uitzonderingen zijn
enkele schepen waarvan de prefab-elementen reeds voor
die datum klaar waren.

Lekker op cruise
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat er anders met
voeding wordt omgegaan. Aan boord van schepen
is het als in de horeca, maar nog strenger en vooral
gesystematiseerd met wetenschappelijk onderbouwde
hygiëne-protocollen.
Dat buffetrestaurants geen optie meer zijn is geen
verrassing. De preventieve maatregelen die er altijd
waren, zoals het handen wassen bij het binnenkomen,
het effenaan bereiden van kleine hoeveelheden
voedsel of nog, een rigoureuze gedigitaliseerde
temperatuurcontrole van het uitgestalde eten bleek niet
ideaal om zich te wapenen tegen een eventueel virus.
Ook de manier waarop buffetten zijn gebouwd, met een
antispeeksel glas, was niet afdoende om een risico op
besmetting uit te sluiten.
Kortom, overal zijn de buffetten afgeschaft. Je wordt nu
steeds bediend, indien niet aan tafel tenminste aan het
buffet. Selfservice kan nergens nog.
Bij sommige maatschappijen kunnen de gasten in het
buffetrestaurant kiezen wat ze wensen te eten. Ze worden
door het personeel bediend en krijgen een dienblad
mee naar hun tafel.
Alle rederijen hebben de maximale bezetting van de
schepen teruggeschroefd, zodat er ook in de restaurants
meer ruimte is voor minder passagiers. Soms zijn tafels

aan de vloer bevestigd. Je kan ze dus niet zomaar even
uit elkaar zetten. Met minder passagiers lukt het perfect
om toch de social distancing te bewaren en zelfs een
meer ontspannen sfeer te creëren.
Op sommige rivierschepen worden de maaltijden in
twee zittingen gesplitst, met enkel bediening aan tafel.
Net als in de winkelstraten worden op grote schepen
wandelrichtingen uitgestippeld, om te vermijden dat
men andere mensen kruist.
Sommige rederijen hebben papieren menukaarten
vervangen door digitale. Met de smartphone even de
QR-code scannen en je hebt het menu op je eigen
scherm.
Alle maatregelen om bij de culinaire ervaring een
maximale veiligheid te waarborgen passen uiteraard
in een breder geheel. Dat begint reeds bij infectievrije
bemanningsleden en -passagiers, door hen voor het
inschepen te controleren. Mondmaskers zijn verplicht tot
aan het moment dat je aan tafel gaat zitten. Soms staan
er aan de ingang contactloze thermometers die je bij
koorts de toegang tot het restaurant ontzeggen.
Maar…. eens dat je aan tafel zit, is het zoals voor de
pandemie: lekker genieten, met een nog betere service.
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Een traantje wegpinken

Foto: Selim San

In januari 2020 leek alles peis en vree. Nog nooit waren
zoveel cruiseschepen besteld. Meer dan 100, klein en
groot. Nadat Diamond Princess in Yokohama in het oog van
de coronastorm terechtkwam en de WHO Covid-19 tot een
pandemie uitriep viel langzaam de wereld stil, en dus ook
de cruises.
Heel snel werd beslist om oudere schepen te verkopen voor
schroot. Zo brachten de schepen nog iets op ($150 tot $300
dollar per ton), in plaats van geld te kosten (bemanning,
havengeld, brandstof…).
Reeds in juni beslisten de twee grootste cruiseholdings
–Royal Caribbean en Carnival—de volgende schepen te
recycleren:
• Sovereign (ex Sovereign of the Seas, 1988) - toen het
grootste cruiseschip ter wereld.
• Monarch (ex Monarch of the Seas, 1991)
• Carnival Fantasy (1990), Carnival Imagination (1995) en
Carnival Inspiration (1996)
• Carnival Fascination (1994) - stand-by in Cadiz.
• Costa Victoria (1996)
In Griekenland liggen nog twee schepen waarvan de status
op ‘slopen’ staat. Dat kan nog altijd veranderen als zich
plots een andere koper aanbiedt, om bv. een schip als
accommodatie te gebruiken.
• Marella Celebration (ex Noordam, 1984)
• Horizon (1990)
Andere schepen werden in extremis gered. Toen het Britse
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Cruise & Maritime Voyages over kop ging, werd de ganse
vloot geveild. De oude Statendam (1992) werd voor $10m
verkocht aan een Portugese reder. Columbus (1988) en
Magellan (1985) kwamen voor respectievelijk $5,3 en $3,4m
in de handen van een Griekse ferryrederij. Een investering,
heet het. Wie voor Marco Polo (1965) $2,7m heeft
neergeteld is onduidelijk. Slopen of niet slopen? Wordt
vervolgd.
De meeste schepen eindigen in Aliaga, Turkijke. Daar
zijn alle sloperijen gehomologeerd door de EU. Het is
spectaculair om te zien hoe een schip met volle snelheid op
het strand afstevent, met als navigatiemiddel een vuurstapel.
Op YouTube vind je video’s, soms van aan boord genomen,
soms vanop het strand. Spectaculair, dat is het in elk geval.
(zoekterm: Aliaga shipbreaking)
Met snijbranders gaan de arbeiders het schip direct te
lijf. Er wordt zoveel mogelijk gerecycleerd. Alles wat kan
hergebruikt worden, meubels inclusief, brengt geld op. Zo
is de circkel terug rond. Staal van Indische sloperijen eindigt
bv. als brandstoftanks voor motorrijwielen.
Het versneld uit de vaart nemen van oude tonnage
zorgt er niet alleen voor dat de cruisevloot jonger wordt.
Met de beslissing van de EU om in de race naar een
fossielvrije toekomst een tandje bij te zetten, zal men zien
hoe de cruisesector zal kunnen investeren in moderne,
milieuvriendelijkere tonnage.

Veel nieuwigheden in 2022
Daar waar schepen verdwijnen, zijn er andere die de
routes overnemen. De een zijn dood, is de ander zijn
brood. Al hoeft dat geen moordende concurrentiestrijd
te zijn. Sommige rederijen herschikken binnen hun eigen
vloot hun route zodanig dat er een optimale spreiding
is over de resterende schepen. Alles uiteraard in functie
van de vraag van de klant. Verlieslatende routes worden
vervangen door meer populaire routes, waarop de
nieuwste schepen varen.
Veel rederijen zijn nu bezig met hun programmatie
voor 2022 (en 2023), en daar zitten niet zelden nieuwe
bestemmingen en aanleghavens tussen. Onmogelijk
om alles op te sommen, maar we pikken er enkele
nieuwigheden uit die alleszins op onze persoonlijke
bucketlist staan.
Norwegian Cruise Line heeft leuke nieuwe routes
in petto, waaronder enkele cruises naar Antarctica
via Deception Island en Elephant Island vanaf eind
december 2021. Ook rondreizen vanuit Kaapstad
naar Zuid-Afrika en Namibië zijn bij NCL nieuw in het
programma voor 2022.
Princess Cruises zal met de nieuwe Sky Princess een
eenmalige 25-daagse ‘Grand Voyage’ maken naar
Canada & New England (september ’22), met stops in
ondermeer Prince Edward Island, Bar Harbor - voor het
prachtige Acadia National Park – en een overnachting
in New York. Ook Japan blijft een sterkhouder met in
2022 de mogelijkheid om verschillende authentieke
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en Nikko Tempels

lokale festivals te bezoeken. Hitachinaka is een nieuwe
aanleghaven, voor een bezoek aan de heiligdommen en
tempels van Nikko.
Regent Seven Seas onthult samen met hun nieuwe
bestemmingen voor 2022-23 ook enkele exclusieve
landarrangementen, met inspirerende namen zoals het
Klondike Adventure in Alaska of Zen Gardens & Samurai
Legends in Japan. Gasten aan boord van de Holiday
Down Under-cruise genieten dan weer van (warme)
kerst- en oudejaarsvieringen aan boord van de Seven
Seas Explorer vanuit Sydney.
Silversea lanceerde recent hun nieuwe routes voor
2022 en 2023; hierin zitten maar liefst 60 nieuwe
aanloophavens, waaronder Rio Guajara (Brazilië)
en Foula (V.K.). Daarnaast stelt de rederij een hele
reeks expeditiecruises voor die de gasten diep in het
Amazone-regenwoud brengen en op minder bekende
plekken die alleen toegankelijk zijn voor kleine schepen.
De belangrijkste nieuwigheid is echter dat voor al deze
cruises steeds gratis excursies zijn inbegrepen, en dat in
elke haven. Ook de vluchten zullen reeds standaard in de
prijs zijn inbegrepen.
Swan Hellenic is een nieuwkomer. Tenminste in ons
aanbod. Deze van oorsprong Russische rederij biedt in
2022 exclusieve expeditiecruises aan naar ondermeer
Groenland, IJsland en de Noordkaap tot ver boven de
Poolcirkel.
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Egeïsche Zee

Onverwachte cruisebestemming

De Egeïsche Zee. Veel cruiserederijen zetten schepen in op dit mooie stuk van
de oostelijke Middellandse Zee, dat voor velen nog heel wat onbekende plekken
omvat. Het leek ons een uitstekende gelegenheid om het gebied te verkennen,
en dus maakten we een overzicht van steden en bezienswaardigheden die het
bezoeken meer dan waard zijn.
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Het meer van Hortarolimni
Thessaloniki

Volos

Gallipoli
Limnos

Troje

Naxos

Volos in de Golf van Pagasitikos

Met een geschiedenis van meerdere millennia, mag het
niet verbazen dat er heel wat bezienswaardigheden rond
de Egeïsche Zee kunnen opgelijst worden. En alhoewel
ieder van hen een reis waard is, kan je er ook meerdere
bezoeken tijdens een cruise. Wat een idee! Hou alvast je
fototoestel klaar!

gevuld met windmolens, blauwe deuren en ramen en
gezellige vissershavens met kleine bootjes. Wij gingen
een kijkje nemen aan het meer van Hortarolimni, waar
we in mei grote groepen flamingo’s zagen waden.
proef er zeker de flomaria, een pasta specialiteit, en de
plaatselijke wijn.

In het zuiden van de Egeïsche Zee is Naxos een van
de grootste Cycladeneilanden. Het is een aangename
bestemming met verschillende ontspannende plekjes,
zoals de Portara - zie de foto op de vorige pagina’s.
De Portara vormde de toegang van een tempel voor
Apollo die nooit werd afgewerkt en bestaat uit vier 20ton wegende marmeren blokken. Een aanrader zijn de
gezellige straatjes tussen de witte huizen, gevuld met
winkeltjes, rode hekjes en geraniums.

Een minder bekende stad in Griekenland is Volos in
de Golf van Pagasitikos. Volos is shoppen, slenteren,
zandstranden omgeven door overwoekerde rotsen,
moderne architectuur en een rijke geschiedenis. Volos
is ook van waaruit de Argonauten vertrokken om het
Gulden Vlies te gaan zoeken - althans, zo gaat de mythe.
Van hun schip, de Argos, is er een replica gemaakt dat
in de haven van Volos aangemeerd ligt en kan bezocht
worden. Bij gelegenheid worden 50 stevige kerels
opgetrommeld om aan de riemen te gaan en in de
haven rond te varen. In Volos moet je zeker ook proeven
van tsipouro, een plaatselijke sterke drank die in een van
de 400 tsipouadika’s - tavernes - kan worden gedronken.

Meer naar het noorden in de Egeïsche Zee vind je
het eiland Limnos. Het heeft een 6.000 jaar oude
geschiedenis en is voorlopig nog niet ontdekt door het
massatoerisme. Het is bosrijk, met prachtige baaien,
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Basilica Cattedrale di Sant’Agata
Na Athene is Thessaloniki de grootste stad van
Griekenland en is qua grootte te vergelijken met
Antwerpen. Overal in de stad zijn oude kerken te vinden,
sommige uit de 7e of 8e eeuw. Een blikvanger zijn de
Galerius bogen die in het jaar 306 werden gebouwd ter
ere van keizer Galerius in het centrum van de stad. Een
bezoekje aan het Archeologisch Museum is trouwens
ook een aanrader, het is een van de beste van het land.
Liefhebbers van street art komen ook aan hun trekken,
want de stad is er uitbundig mee versierd. Eten en
drinken kan je, net als op zovele plekken in Griekenland,
uitvoerig doen. En waarom zou je het jezelf niet gunnen,
toch?
Aan de oostelijke kant van de Egeïsche zee ligt
Turkije en ook hier zijn er boeiende bestemmingen te
ontdekken. Er zijn de meer toeristische plekken zoals
Izmir, Kusadasi of Bordum meer in het zuiden, maar
je kan ook iets minder evidente locaties uitkiezen om
te bezoeken. Aan de monding van de Dardanellen,
bijvoorbeeld kan je naar de heuvel Hisarlik gaan, de

historische plaats waar Heinrich Schliemann aan het
einde van de 19e eeuw de stad Troje opgroef. Dat bleek
geen eenvoudige opdracht, want vandaag, 150 jaar
later, is men nog steeds met opgravingen bezig - er
bleken 10 verschillende steden bovenop elkaar te zijn
gebouwd! Een bezoek aan de site is uiterst interessant
en met wat fantasie zie je de helden van ruim 3.200 jaar
geleden - Paris, Hector, Achilles, Ajax en Priamus nog in
gevecht op de mythische plek.
Vaar je richting Istanbul, kom je halverwege de
Dardanellen aan de westelijke oever de stad Gallipoli
tegen. De stad, die het toneel was van een bloedige
strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog - er sneuvelden
ruim 500.000 soldaten - is een interessante mengelmoes
van stijlen en geschiedenis. Je vindt er nederzettingen
van oude Grieken, Romeinen en Byzantijnen. Gallipoli is
beroemd omwille van haar olijfolie en wijn, dus culinair
genieten is ook hier geen probleem! Kijk je ogen uit
in deze stad, waar ons vooral de Basilica Cattedrale di
Sant’Agata in barokke stijl van bijblijft.
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VERZEKERING

• Dagelijkse temperatuurcheck
of minstens elke keer je terug
aan boord gaat. Idem bij
aankomst in de verschillende
restaurants.

Opnieuw Cruisen

MSC neemt het voortouw, wij waren aan boord.

GEREDUCEERDE CAPACITEIT

SPRAY

MSC Cruises was een van de eerste rederijen om
en minimale impact op het comfort of de beleving aan
– met een groot cruiseschip – terug uit te varen. Al
boord.
SPRAY
sinds september maakt vlaggenschip MSC Grandiosa
klassieke 8-daagse cruises vanuit thuisstad Genua.
Er zijn een aantal maatregelen waar je niet rond kan,
Binnenkort vervoegt ook MSC Magnifica de actieve ONTSMETTINGSSPRAY
maar eens je hiermee vertrouwd bent, is het evenzeer
vloot.
genieten van je cruisevakantie:

Als cruisespecialist kon ATC Cruises uiteraard niet
achterblijven. Toen we groen licht kregen om op
prospectie te gaan, stuurden we een van onze collega’s
naar Italië om te ontdekken hoe de beleving aan boord
is en hoe een cruise tegenwoordig zoal verloopt.
Net zoals de afvaarten die erop volgden – en nog zullen
PCR TEST
volgen – ging ook onze cruise langs voornamelijk
Italiaanse havens zoals Palermo, Napels en Civitavecchia.
Ook Malta is één van de bestemmingen. En het moet
gezegd, MSC doet wat ze haar passagiers belooft:
cruisevakanties aanbieden met maximale bescherming
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PCR

• Verplichte (negatieve) PCRtest laten afnemen, max. 72u
voor inscheping. Zonder negatief
resultaat kom je simpelweg niet
aan boord.
• In de cruiseterminal krijg je nog
eens een extra ‘snelle’ COVID-test
voor je aan boord kan.
De Cruise Terminal van Genua
is opgedeeld in verschillende
wachtzones waar je op je resultaat
moet wachten.

ONTSMETTINGSSPRAY

PCR
MONDMASKERS

PCR TEST

• Verplichte excursies/
uitstappen met MSC, in kleine
groepjes van maximaal 20
personen.
Om het risico te beperken, mag
je geen contact leggen met de
lokale bevolking of iets kopen in
de shops.

De service is vriendelijk, vlot en van zeer goed niveau.
Kajuiten worden meermaals per dag grondig gereinigd,
evenals uiteraard alle publieke ruimtes en restaurants.
Niets wordt aan het toeval overgelaten. De sfeer onder
de gasten aan boord is levendig, en tegelijk met veel
respect voor de huidige omstandigheden. Tot nog toe
werd er geen énkel geval van een COVID-besmetting
vastgesteld aan boord. Samen met de hoop op een snel
en efficiënt vaccin, is dit voor het cruisetoerisme een
bijzonder positieve noot om het jaar mee af te sluiten.

• Mondmaskers moeten steeds
gedragen worden als je je
verplaatst aan boord.
Je mag het afzetten als je aan het
zwembad op een ligstoel ligt,
aan een bar of tafel zit.

Verder draait alles om rust en het genieten van alle
faciliteiten aan boord. Wat opvalt in de restaurants
zijn de vele tafeltjes voor 2 personen, daar waar in
de klassieke opstelling vooral grotere tafels werden
geplaatst. Buffetvorm bestaat nog, maar zonder
zelfbediening én mits grondig naleven van de
afstandsmaatregelen. Er worden stippen op de grond
geplaatst die aangeven hoeveel afstand je minstens
moet bewaren. Daarnaast blijven ook enkele tafels leeg.

BEDIENING AAN TAFEL
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Cruisen in 2021

Bestemming West & Noord Europa

We zeggen wel eens “de tijden veranderen snel”, maar zelden gaat
dat zo snel als in 2020. Alles moet herbekeken worden, zo ook op
cruisevakantie gaan. De focus van de meeste cruiserederijen ligt in 2021
op Europese bestemmingen. Dat heeft alles te maken met de strenge
maatregelen en procedures die door de CDC zijn opgelegd (meer
daarover lees je op pag. 11). Hierdoor valt het huidige winterseizoen –
dat de meeste schepen doorgaans in de Caraïben en andere exotische
bestemmingen doorbrengen – haast volledig weg, en zal Europa
wereldwijd het toneel uitmaken waar de schepen hun herstart maken. In
Noord-Europa vormen zowel de Noorse Fjorden, de Britse Eilanden als
de Atlantische Kust nog steeds bijzonder populaire vaarroutes.
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Bilbao, met het indrukwekkende Guggenheim Museum.
Indrukwekkend langs de binnen- én buitenkant!

Het nieuwe cruisen
Sinds maart van dit jaar staat alles zowat op z’n kop
en als er een sector is die keihard is getroffen, dan is
het wel de toeristische sector. Op vakantie gaan moet
haast worden heruitgevonden en daarbij is een cruise
waarschijnlijk een van de veiligste keuzes die kunnen
gemaakt worden. Een schip is relatief klein - zelfs de
grote cruiseschepen zijn klein in vergelijking met een
traditionele vakantiebestemming in Frankrijk, Spanje
of Griekenland - en een van de belangrijkste troeven
is dat de toegang tot een cruiseschip makkelijk kan
worden gecontroleerd: er is er maar één en bovendien
bestaan de nodige middelen om mensen te controleren
alvorens ze aan boord gaan. De temperatuur van de
gasten wordt regelmatig getest en snelle Covid-19 tests
kunnen worden uitgevoerd indien nodig. Aan boord
kan alles makkelijk hygiënisch onder controle worden
gehouden; er staat immers maar één organisatie in voor
de veiligheid en ontsmetting van het hele schip: de
rederij zelf. Mits een goed opgeleide bemanning - en dat

is bij alle gevestigde rederijen het geval - is het perfect
mogelijk om met een gerust hart op cruise te vertrekken.
Het enige waar wel nog op gelet moet worden, is de
cruisebestemming en daarbij is West- en Noord-Europa
met voorsprong de veiligste. Het is bovendien een
cruisebestemming met heel wat boeiende plekken om te
ontdekken, soms zelfs verrassend dichtbij! We geven je
graag een aantal ideetjes.

Een van de voordelen van een cruise in West- of
Noord- Europa, is dat je in sommige gevallen vanuit
Zeebrugge, Antwerpen of Amsterdam kunt vertrekken,
wat reizen met het vliegtuig overbodig maakt. En er zijn
zoveel boeiende plekken om te ontdekken! Herontdek
de natuurpracht van de Atlantische kust, het ruwe van
Schotland, de vergezichten van Noord Europa, elk met
z’n specifieke cultuur, tradities en culinaire curiosa.

Biskaje, een absolute aanrader. Bilbao is de grootste
stad van het Spaans Baskenland en qua grootte een
beetje te vergelijken met Antwerpen. De stad heeft
een geschiedenis van ruim 700 jaar en heeft een
typisch karakter, waarbij historische gebouwen en
hypermoderne architectuur elkaar afwisselen. Bilbao is
omgeven door groene heuvels waar rust en natuur kan
gevonden worden, al is het vooral het centrum van de
stad die het bezoeken waard is. De Iglesia de San Anton,
de Santiago-kathedraal en het 19de eeuwse stadhuis
zijn blikvangers. Het Guggenheim Museum trekt dan
weer kunstliefhebbers van over de hele wereld aan.
Het opvallende gebouw is bedekt met schubvormige
titaniumplaten en telt in totaal 11.000 vierkante meter
aan tentoonstellingsoppervlakte. Er zijn werken te zien
van moderne en hedendaagse meesters als Picasso, Dali,
Magritte, Andy Warhol of Jeff Koons. Een verbluffende
collectie! En vergeet in geen geval om de museum shop
binnen te wandelen!

Aan de Atlantische kust is Bilbao, aan de Golf van

Voor veel cruiseliefhebbers is de volgende halte

Atlantische Kust

tijdens een cruise langs de Atlantische kusten een al
even boeiende bestemming: Bordeaux. De redenen
daarvoor zijn natuurlijk de wijn, de gastronomie en
de eeuwenoude geschiedenis van de Franse stad. De
voormalige hoofdstad van Aquitanië werd in de 3de
eeuw voor Christus gesticht door Gallische stammen
en gelijk hadden ze; het is er goed vertoeven, met
vruchtbare gronden en een aangenaam klimaat. Vandaag
is Bordeaux vooral een bruisende stad met een enorm
aanbod aan cultuur en kunst. De Opéra National de
Bordeaux bijvoorbeeld of de vele evenementen die
er jaarlijks worden georganiseerd. Ook hier komen
kunstliefhebbers aan hun trekken, zoals in de Orangerie
van het Stadhuis. Naast moderne werken van Picasso
vind je er doeken en panelen van Rubens, Titiaan, Renoir
en Matisse.
Nog noordelijker langs de Atlantische kust kom je in de
streken Normandië en Bretagne terecht, waar de natuur
en historische centra de aandacht naar zich trekken.
Uitwaaien langs de krijtrotsen - je moet zeker Etretat op

Tot rust komen in Bergen, aan de Noorse westkust, waar Edvard Grieg geboren werd en
waar plaatselijke specialiteiten moeten geproefd worden!

het programma zetten - of de Albastenkust van Dieppe
zijn beslist indrukwekkend. Historisch zijn deze regios
erg rijk: je kan er Cherbourg bezoeken, de beroemde
Mont Saint-Michel, Pont-l’Evêque, waar je de plaatselijke
digestief Calvados kunt proeven of de regionale
hoofdstad Rouen, met haar beroemde kathedraal
Notre-Dame. Ook meer recentere geschiedenis is er
een trekplijster, zoals de stranden waar de geallieerden
landden tijdens D-Day in 1944. Zowel op de stranden als
op de nabijgelegen begraafplaatsen, waar bijna 10.000
soldaten begraven zijn, heerst er een serene stilte die het
offer dat er werd gegeven waardig is.
Britse Eilanden
Cruisen langs de Britse kusten en eilanden heeft iets
bijzonders. De sfeer is er typisch en in niets te vergelijken
met wat de meeste uitstappen naar Groot-Brittannië
bieden, nl. de drukte van Londen. Nee, dan zijn uitstappen in Wales, met haar eigen, haast onbegrijpelijke
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taal of Schotland heel wat anders. Voor wie zich graag
waagt aan tongbrekers, spreek dan maar eens de naam
uit van dit dorpje in Wales: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. De meest populaire
cruises langs de Britse eilanden, doen zowel Ierland
als Schotland aan. Daarbij staat vaak een bezoek aan
Glasgow op het programma; de stad heeft een levendig
en zelfs vurig karakter, maar is vooral gastvrij. Wie van
maritieme geschiedenis houdt, kan een bezoek brengen
aan het Riverside Museum, waar onder andere de
Glenlee ligt, een 19de eeuwse driemaster die gratis kan
bezocht worden. Naast cultuur, geschiedenis en kunst
kun je in Glasgow ook kuieren op de gezellige Barras
Market, aan de East End van de Stad. Hier verkopen
lokale venters retrospulletjes en snuisterijen. En nadien je
bezoek afronden in een van de pubs hoort er natuurlijk
ook bij!
Aan de oostkust van Schotland liggen de Hebriden
Eilanden, een bestemming met een betoverende

schoonheid. De Hebriden zijn vlakbij en precies daarom
zal de ruwe natuur er verrassen. Rotsen waartegen
de Atlantische Oceaan beukt, meeuwen en andere
vogels die de wind trotseren, ruïnes die een rijke maar
vaak ongekende geschiedenis verraden. Hier vind je
bijvoorbeeld een prehistorische steencirkel, maar kan
je ook een whiskeystokerij bezoeken. Andere aanraders
in Schotland zijn de Isle of Skye, de vele kastelen, zoals
Eilean Donan Castle, de Lochs en natuurlijk Edinburgh.
Wie inlands gaat, spot misschien wel de Hogwarts
Express!
Noord Europa

Neem nu Bergen bijvoorbeeld, een van de belangrijkste
steden in dit deel van het land. De “Stad tussen de Zeven
Bergen”; het klinkt al bijna mythisch, niet? Het historische
centrum van Bergen, aan de baai Vagen, maakt deel uit
van de UNESCO Werelderfgoedlijst en het is hier dat de
beroemde componist Edvard Grieg werd geboren. Wie
in Noorwegen op cruise gaat, moet zeker ook de lokale
specialiteiten hebben uitgeprobeerd, zoals klippfisk, wat
gezouten en zongedroogde kabeljauw is. De moedigen
onder de bezoekers wagen zich aan “smalahove” - ofwel
een drie dagen gezouten en gekookte schapenkop.
Traditie is om met de oren van het schaap te beginnen...
Gulp...

Een andere Europese bestemming waar je in 2021
op cruise kan gaan is Noord Europa en ook voor deze
bestemming is het mogelijk om vanuit bijvoorbeeld
Amsterdam te vertrekken. Populair is de Atlantische
kust van Noorwegen, waar de steden verscholen liggen
tussen de fjorden en vaak hun eigen sfeer hebben.

De Noorse westkust is een absolute aanrader voor wie
van vergezichten houdt. Plaatsen als Alesund, Stavanger,
of Trondheim hebben adembenemende panoramische
uitzichten die je helemaal tot rust zullen brengen. En dat,
misschien nog meer dan andere dingen, is wat we met
z’n allen nu wel verdient hebben.
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De vergane glorie van industrie langs de Seine vormt een indrukwekkend contrast met de
schoonheid van de rivier. En het levert prachtige foto’s op!

Parijs, die stad kennen we allemaal. En het pittoreske
Honfleur, aan de monding van de Seine, wellicht ook.
Wat ertussen ligt is minder bekend. Iedereen die ooit
een riviercruise maakte op de Seine zal het bevestigen:
dit is een verrassingsreis van formaat: de krijtrotsen
langs de oevers, overwoekerde oude fabrieken,
indrukwekkende bruggen (met de Pont de Normandie
aan kop), heuse zeeschepen die tot in Rouen varen,
natuurgebieden waar vogelliefhebbers helemaal
opgewonden van geraken, en ga zo maar door. Een
cruise op de Seine is een absolute revelatie.

Riviercruises in Europa

Een stroom aan mogelijkheden

Die verwondering kan zonder moeite doorgetrokken
worden naar de andere Europese rivieren. Kijk eens naar
de Rijn en de Moezel. Die liggen bij wijze van spreken om
de hoek. Vanuit Luik ben je met de wagen in anderhalf
uur in Düsseldorf. Maar, aan boord van een schip is
België ver weg. Je lijkt te reizen in een mini-universum.
“Ach, riviercruises…” zuchten sommige mensen. Twee,
drie decennia geleden had de sector een inderdaad een
stofferig imago. Het was een weinig dynamische manier

30-31

van reizen en er was amper innovatie.
Dankzij de grote interesse vanuit Noord-Amerika en
Australië zijn de riviercruises aan een razend tempo
gegroeid, niet alleen kwantitatief maar zeker ook
kwalitatief. Rivierschepen zijn boetiekhotels geworden,
met hoogst ervaren personeel, een service om van te
snoepen en accommodaties die we gewend zijn bij de
betere hotels.
Zeker in deze coronatijden hebben de rivierschepen
zoveel pluspunten, met op de eerste plaats de
kleinschaligheid. Veel rederijen hebben zelfs de
capaciteit verlaagd, soms tot 70%.
“Dépayser” is een mooi Frans woord. Na de pandemie
hebben we daar nood aan. Maar ver vliegen zien we nog
niet zitten. Dan is een riviercruise in Europa fantastisch.
Hoeveel van ons zijn tijdens de eerste lockdown niet op
ontdekking geweest in de eigen wijk, stad of streek? Wat
een verwondering, nietwaar? Ook riviercruises creëren
verwondering. Het reizen met een riviercruiseschip lijkt
wel een effect te hebben op je bioritme. Het is alsof de
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Links: Cochem aan de Moezel
Rechts: Panoramisch cruisen op de Rijn.

Heel wat rederijen bieden aangename, rustige en interessante cruises aan op de
Europese rivieren, zoals de Moezel, bijvoorbeeld.

tijd in een lagere versnelling gaat. Terwijl het landschap
zachtjes voorbijglijdt kan je op het bovendek lekker
genieten van een goed boek met een glaasje wijn erbij.
Met het zacht geruis van het water op de achtergrond
word je bijna verplicht om je lichaam en geest rust te
geven.
Soms wordt vergeten dat een rivierschip heel vaak
afgemeerd ligt. De routes zijn zo afgestemd dat de
mooiste stukken overdag worden gevaren. Langere,
minder interessante trajecten worden ’s nachts gedaan,
terwijl je slaapt.
Aan wal lig je praktisch altijd bij een stad(je) of
interessante plaats. Je kan gerust op eigen houtje op
verkenning gaan, wandelen, sporten, genieten. Het
receptiepersoneel kent de streek als hun broekzak
en beantwoorden maar al te graag de vragen van de
passagiers. De bemanning is echt klein in vergelijking
met een zeeschip, wat meteen een veel directer sociaal
contact mogelijk maakt met barman, ober of receptionist.
Dat is zo fijn met riviercruises: die grote vrijheid. O ja,
excursies zijn natuurlijk ook een optie.
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Het aanbod
Rederijen als A-Rosa, CroisiEurope of Viva Cruises zijn de
meesters in het aanbod van Europese riviercruises.
Misschien moet je er een landkaart bij halen, of Google
Earth. Want hoe geraak je alweer met een schip van
Amsterdam op de Rijn? Of, door welke tien landen loopt
de Donau?
De Rijn, dat is ongetwijfeld de klassieker die elke
ervaren riviercruisepassagier in zijn logboek heeft staan.
Vooral het stuk tussen Düsseldorf en Rüdesheim is
wereldberoemd en staat bekend als ‘de Romantische
Rijn’. Alhoewel de term gedemodeerd klinkt is dit een
uniek landschap dat je vanop een schip moet zien! Soms
lijkt het of er in elke bocht, op elke heuvelrug een kasteel
staat, vaak te midden van wijngaarden. De mooie natuur
belet niet dat de Rijn een levensader is voor de Europese
economie, met de talrijke binnenschepen en treinen als
bewijs. Want de Rijn is veel meer dan het romantische
stuk. Er zijn de steden als Koblenz, Bonn of Speyer. Er is
het gekanaliseerde stuk tussen Iffezheim en Basel, met
zijn tien machtige sluizen. Wat een contrast met vlakbij

gelegen peperkoeken stadjes als Riquewihr.
Nog idyllischer wordt het aan de Deutsches Eck – de
Duitse Hoek—in Koblenz. Deze kunstmatige landtong
markeert de monding van de Moezel in de Rijn. De
Moezel is misschien een van de mooiste Europese
rivieren om op te cruisen.
De Donau is na de Wolga de langste rivier op
het Europese continent, en perfect voor een
riviercruisevakantie. Het klassieke stuk omvat kunststeden
als Wenen, Bratislava en Boedapest. Uniek is de
drierivierenstad Passau, waar de Donau, de Inn en de Ilz
samenvloeien. Het bovengedeelte van de Donau biedt
een concentratie aan pracht en praal. Stroomafwaarts
evolueert de Donau naar een soort toerisme, wat het net
nog boeiender maakt. Het ontdekken van de Slavische,
postcommunistische en Orthodoxe culturen van landen
als Servië, Bulgarije en Roemenië laat ons beseffen dat
we in de geschiedenislessen op school veel te weinig
hebben geleerd. Wie de kans heeft om te varen van
Passau tot aan de Zwarte Zee zal een andere kijk op
Europa hebben.
In Frankrijk mogen we zeker de Rhône en de Saône
niet vergeten. Van de Beaujolais via Lyon en de Côte du

Rhône tot aan de Provence… dit is het walhalla van de
Franse gastronomie.
Ook Bordeaux is een schitterende stad en streek om met
een riviercruise te gaan verkennen.
Een bijzondere rivier op de Atlantische Kust is de Loire,
met de kastelen, de scheepswerven van Saint-Nazaire
en de universiteitsstad Nantes. CroisiEurope vaart daar
met een unieke raderboot, omwille van de beperkte
diepgang.
Trouwens, ook in Duitsland heeft deze Franse rederij
raderboten op de Elbe, tussen Berlijn en Hamburg.
Op het Iberisch Schiereiland is de riviersensatie van de
laatste jaren toch wel de Douro. De schepen die allemaal
uit Porto vertrekken zijn omwille van de beperkte sluizen
nog kleiner dan gewone rivierschepen (80m lang in
plaats van 135m). Dat betekent nog minder passagiers.
Welkom aan boord
Met het wegblijven van Aziaten, Amerikanen en
Australiërs zal het jaar 2021 er aan boord van de
rivierschepen anders uit zien. Wedden dat Europeanen
nog meer dan anders met open armen welkom zijn?
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Reis
bijstand

Volgende editie: een om naar uit te kijken
In het volgende Cruise Magazine n° 57 (Februari 2021)

Cruisen naar Borneo
Zin om de wereld opnieuw te ontdekken? Kies dan een
besteming die je echt zal verwonderen! In ons volgend
nummer nemen we u mee naar Borneo waar nietalledaagse bestemmingen en ongeschonden gebieden
u ongetwijfeld zullen verwonderen!

Riviercruises op de Nijl
Terug van weggeweest? Een reisformule die tot begin
jaren 2000 razend populair was, is aan een opmars
bezig. Een Nijlcruise is dan ook niet te vergelijken met
een klassieke rondreis in het land van de Farao’s. Wij
geven een overzicht van de mogelijkheden. Een tipje
van de sluier? AMA Waterways biedt vanaf september
2021 cruise & land-rondreizen aan, met een gloednieuw

Stilaan worden er opnieuw cruises georganiseerd op de Nijl. En wie zou
er niet geboeid geraken door een land met een geschiedenis van bijna
6 millennia?

Wat er ook gebeurt op reis …
met VAB ben je altijd gerust.

schip…

De nieuwe Rotterdam
Cruise in 2021 met het nieuwe vlaggenschip van
Holland America Line naar de Noorse Fjorden of andere
Europese bestemmingen. Dit derde schip uit de nieuwe
‘Pinnacle klasse’ laat alle troeven van de 150-jarige
ervaring van de rederij tot z’n recht komen: uitstekende
gastronomie, innovatief entertainment, prachtig
ingerichte hutten en suites, en de fijnste service en
vakmanschap die je van HAL gewoon bent.
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ATC Cruises kiest voor
VAB-Reisbijstand.

Holland America Line zal in 2021 een nieuw vlaggenschip in de vaart nemen
met de Rotterdam. We stellen het schip voor in onze volgende editie.

Boek je ideale bescherming op reis
bij je cruisespecialist of vertrouwd reiskantoor.

