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BABA BULLETIN 

Het bedrijf BABA-reizen is in 1984 gestart als hobby. De 
broers Paul en Dick Vos organiseerden de eerste jaren uit-
sluitend verre reizen naar Marokko, Turkije en India/Nepal.  
BABA was toen het enige bedrijf in het oosten van het land 
dat zich met lange overlandreizen naar verre bestemmingen 
bezig hield. Onze toenmalige collega`s zaten bijna allemaal 
in het westen van Nederland. In die begintijd waren veel van 
onze bestemmingen nog geheel onbekend voor de meeste 
toeristen. Dat veranderde geleidelijk toen meer mensen ont-
dekten wat de verre bestemmingen te bieden hadden.  
Inmiddels is vakantie vieren in Turkije of het Verre Oosten 
bepaald geen uitzondering meer. Wel is de manier van rei-
zen drastisch veranderd: men gaat vaak kort weg (wij gin-
gen enkele maanden op pad) en verplaatst zich veelal per 
vliegtuig. Hier hadden wij niet zo veel mee (vliegen is vol-
gens ons geen reizen, maar het “overslaan van reizen”) en 
dus moesten wij de bakens verzetten. In 1994 kochten we 
onze eerste grote touringcar, waarmee we een geheel nieu-
we markt betraden. We begonnen met het aanbieden van 
goedkoop vervoer voor schoolreisjes. Dat liep direct al zo 
goed dat we het volgende jaar een jongere bus konden aan-
schaffen. Deze werkwijze hebben we jaren volgehouden, 

vervoerder en we organiseren inmiddels stedenreizen, 
sport-reizen en reizen met kunsthistorische begeleiding.  
Ook de reizen die we i.s.m. Studium Generale van de U.T. 
maken zijn inmiddels erg populair. 
Voornaamste redenen om voor Baba te kiezen zijn, behalve 
de gunstige prijsstelling en de goed opgeleide chauffeurs, 
vooral de service en de verrassend compleet uitgeruste tou-
ringcar. Baba schenkt als enige gratis koffie en thee!  
Bijzonder vernieuwend is de ingebouwde computer die u als 
klant mag bedienen. Deze biedt u de mogelijkheid om zon-
der tussenkomst van de chauffeur uw eigen muziek te kie-
zen (er zijn meer dan 25.000 nummers aanwezig!). Ook kunt 
u onderweg een PowerPoint lezing verzorgen of uw foto`s 
en filmpjes vertonen. Het GPS-systeem geeft u actuele in-
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In 2009 heeft BABA-reizen zijn 25 jarig bestaan gevierd.  
Ter gelegenheid daarvan is in mei 2010 een jubileumreis naar 
Dresden en het grensgebied van de Oder Neisse georgani-
seerd die een groot succes was..  
In de afgelopen 25 jaar is er bij BABA-reizen veel veranderd. 
Het bedrijf is in 1984 gestart als hobby. De broers Paul en 
Dick Vos organiseerden de eerste jaren uitsluitend verre rei-
zen naar Marokko, Turkije en India/Nepal die soms wel 6 
maanden duurden.  
De hobby werd geleidelijk aan steeds professioneler beoe-
fend, en in 1990 werd de stap genomen de activiteiten binnen 
een officieel bedrijf voort te zetten. BABA reizen werd inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel en aangemeld bij de 
belastingdienst.  
In de beginperiode werden de reizen uitgevoerd met kleine 
busjes met ca. 16 zitplaatsen, maar in 1994 werd besloten tot 
de aanschaf van een grote touringcar: BABA-reizen touring-
carbedrijf was geboren. 
Na 17 jaar wilde Dick toch eens wat anders en hij besloot in 
2001 om het bedrijf vaarwel te zeggen en als docent Aard-
rijkskunde in het onderwijs te gaan werken (hij is van huis uit 
sociaal geograaf).  

Na 4 jaar voor de klas gestaan te hebben zag hij echter in dat 
het onderwijs toch niet helemaal “zijn ding” was en keerde hij 
terug in het touringcarbedrijf. Vanaf 2005 werd het bedrijf dus 
weer door 2 man gerund.  
In mei 2008 kreeg Paul op de fiets een aanrijding met een 
auto die hem geen voorrang verleende. De ernstige schou-
derblessure die daarvan het gevolg was maakte dat hij een 
tijd lang niet kon werken. Juist in die periode was BABA-
reizen weer aan een investering in nieuw materieel toe. Paul 
had onvoldoende vertrouwen in zijn inzetbaarheid en besloot  
niet mee te investeren. Begin 2010 nam hij het besluit om 
(voorlopig) helemaal met BABA-reizen te stoppen. 
Sinds 1 september 2010 kent BABA-reizen dus weer één di-
recteur. 

BABA-reizen verder met één directeur 
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BABA kiest Triodos als  nieuwe huisbankier 
BABA heeft altijd al wat gehad met Mens En Milieuvriendelijk 
Ondernemen (MEMO).  
Elk bedrijf heeft volgens ons niet alleen verantwoordelijkheid 
naar zijn eigen personeel en zijn klanten, maar ook naar de 
rest van de wereld. 

Zo is BABA-reizen een groot voor-
stander van gebruik van Fair Trade-
producten. Wij schenken daarom 
Max Havelaar Koffie die ook nog 
eens geheel gratis is! Met het kopen 
van Max Havelaar koffie zorg je er-
voor dat de producenten, vaak klei-
ne boeren in ontwikkelingslanden,  
een eerlijke prijs krijgen voor hun 
product. De prijs ligt iets hoger dan 
van gewone koffie, maar als je vindt 

dat iedereen die hard werkt en een kwalitatief goed product 
levert recht heeft op voldoende inkomen, dan heb je dat er 
graag voor over. En dat de koffie van Max Havelaar lekker is 
kunt u zelf vaststellen bij ons aan boord.  
Ook streven we er naar zo goed mogelijk met het milieu om te 
gaan. Dat kan bijvoorbeeld door de ritten zo goed mogelijk te 
plannen en zo weinig mogelijk met een lege bus te rijden. We 
kiezen er daarom voor om  “loze” uurtjes zo veel mogelijk  

“op locatie”  door te brengen. Een ander bedrijf kiest er vaak 
voor om de chauffeur tussendoor naar huis te laten gaan (wat 
veel extra kilometers rijden oplevert). BABA blijft stilstaan en 
maakt zijn tijd nuttig door van de bus een “filiaal op locatie” te 
maken. Omdat we een computer met internetverbinding aan 
boord hebben kunnen we gewoon doorwerken. 
Sinds 2008 hebben we ook de plastic bekertjes en roerstaaf-
jes die we aan boord gebruiken vervangen door exemplaren 
van papier en hout, die minder milieubelastend zijn. Alleen 
voor de plastic afvalzakken hebben we nog geen goed alter-
natief gevonden. Papieren zakken voldoen hier niet en zak-
ken van afbreekbaar plastic hebben we nog niet kunnen vin-
den. Wie een goed alternatief weet mag het bij ons melden!!  
Binnen de MEMO-gedachte  past natuurlijk ook bankieren bij 
een “Groene” bank. BABA heeft er daarom voor gekozen over 
te stappen naar de Triodos-bank. Daarmee is gegarandeerd 
dat ons geld niet wordt gebruikt voor milieu-onvriendelijke 
activiteiten of om bedrijven te steunen die zich met zaken als 
wapenhandel of -productie bezig houden .  
Ons nieuwe bankrekeningnummer is: 19.83.43.905 

(ingezonden mededeling) 

Laat u eens per fietstaxi door Enschede vervoeren ! 
Taximagine! rijdt van april-oktober op zaterdagen, koopzondagen en 
koopavonden in het centrum van Enschede. 
 
Wij zijn het hele jaar door te huur voor speciale gelegenheden zoals 
jubilea, verjaardagen en bruiloften. Kijk voor de mogelijkheden op:  

www.ftaxi.nl 

+ +  + internet: www.baba.nl + + + e-mail: baba@baba.nl + + + + +  + internet: www.baba.nl + + + e-mail: baba@baba.nl + + + internet: www.baba.nl + + + + e-mail: info@baba.nl + +  + + K.v.K. 50740881 + + + Triodos-bank: 19.83.43.906 + + + 



BABA BULLETIN 3 

+ +  + internet: www.baba.nl + + + e-mail: baba@baba.nl + + + + +  + internet: www.baba.nl + + + e-mail: baba@baba.nl + + + internet: www.baba.nl + + + + e-mail: info@baba.nl + +  + + K.v.K. 50740881 + + + Triodos-bank: 19.83.43.906 + + + 

 DE SPORTREIZEN VAN BABA 
Van onze sportverslaggever Dick Vos 

 
BABA heeft wat met sport! Kijken naar sport 
is natuurlijk leuk, maar vooral zelf actief een 
(of meerdere) sport(en) beoefenen is waar ik 
het meest van hou. Zelf ben ik een redelijk fa-
natieke hardloper. Ik heb enkele hele mara-
thons en vele halve marathons gelopen. Maar 
ook mountainbiken en toeristisch fietsen zijn 
een passie van me. 
 
Ik probeer mijn werk binnen BABA-reizen zo veel 
mogelijk te combineren met actieve sportbeoefe-
ning. Gelukkig zijn daarvoor ruimschoots moge-
lijkheden. Zo heb ik altijd mijn loopspulletjes bij 
me en ligt er altijd een fiets onderin de bus. Veel 
van mijn collega-buschauffeurs doden de wacht-
uren met koffiedrinken en krant lezen. Dit passie-
ve bestaan is ze vaak ook wel aan te zien.  

Chauffeurs die met hun buik kunnen sturen 
zijn bepaald geen uitzondering! Het kan ook 
anders, want lopen en fietsen kan je overal. 
De tweede manier om sport en werk te com-
bineren is het organiseren van busreizen 
naar sportevenementen. Indien mogelijk doe 
ik dan ook zelf mee.  
Ik leg mezelf daarbij wel beperkingen op, 
want de combinatie van het lopen van een 
hele marathon en het besturen van een bus 
is niet verstandig. Dat doe ik dan ook nooit; 
maar een halve marathon is voor een ge-
trainde loper geen zware opgave, als je ten-
minste geen P.R. nastreeft.  
Hieronder zie je de evenementen die bij het 
uitkomen van dit Bulletin op de agenda ston-
den. Voor het actuele aanbod verwijs ik je 
graag naar de website: www.baba.nl. 

HARDLOPEN: 

Halve Marathon van Egmond 
9 januari 2011, retourtje € 19,-; vertrek vanuit Enschede, Hengelo, Almelo en AC Holten 
 

Midwintermarathon en Asselronde Apeldoorn 
6 februari 2011, retourtje: GEHEEL GRATIS!, vertrek vanuit Enschede, Hengelo en AC Holten 
 

WINTERSPORT: 

Wintersport Tsjechië 
19 t/m 25 februari 2011, 7 daagse reis met busvervoer en hotel o.b.v. half pension € 345,- 
In het sneeuwzekere gebied Klinovec, met excursiemogelijkheid naar Karlovy Vary. 
Vooral zeer geschikt voor beginnende skiërs/snowboarders en ouders met kinderen. 
 

Dagje wintersport Winterberg 
Een hele dag sneeuwplezier voor uw groep van 6:00-22:00 uur.  
De 50-persoons bus kost € 775,- Dat is slechts € 15,50 p.p. als u hem helemaal vult! 
Alle gewenste reserveringen kunnen via BABA lopen. 
 

SCHAATSEN: 

Dagje Biddinghuizen of Weerribben 
Als het deze winter gaat vriezen gaan we een of meerdere dagtochten naar schaatsgebieden organiseren. 
Een dagje naar de 5 km lange baan van Flevonice in Biddinghuizen zal zeker op het programma staan. 
Dit gaat altijd ad hoc,  dus houd onze website scherp in de gaten!  
Je kan ook je emailadres aan ons doorgeven, dan krijg je bericht als we gaan.  
 

SPORTKLIMMEN: 

Klimreis Tsjechië: 
Op 21 oktober 2010 zijn we met het klimtalententeam uit Twente naar de Nederlandse  
Jeugdkampioenschappen Sportklimmen in Heerlen geweest.  
Tijdens deze succesvolle reis is het idee geboren om in 2011 een klimreis naar  
Tsjechië te organiseren met een excursieprogramma voor de fans en niet-klimmers.  
Het programma is nog niet rond, maar als het idee u aanspreekt: laat het ons dan weten. 

uw verslaggever  
in actie 

Het Klimtalententeam 
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Wegens succes geprolongeerd: Kunst-reizen 
Begin 2010 is BABA-reizen een samenwerking aange-
gaan met “Palet het Tuindorp” en “Stichting Johan Bart-
hold Jongkind” die, onder de bezielende leiding van 
kunsthistoricus Harry de Roy excursies en meerdaagse 
reizen aanbieden. De excusies gaan naar interessante 
tentoonstellingen of steden in de buurt. De meerdaagse 
reizen hebben een thema en gaan wat verder weg. 
 
Na een aantal korte excusies naar o.a. Münster, Nijmegen en 
Amsterdam hebben we in september 2010 een langere reis 
gemaakt die ons naar het Duitse eiland Rügen en naar Lüb-
eck voerde. Deze reis was zo`n succes dat er direct plannen 
zijn gemaakt voor nieuwe reizen in 2011. De langste reis gaat  
naar Zuid-Bohemen en loopt van 23 t/m 30 april. 
De eerste dag rijden we naar Regensburg, waar we de oude 
stad bekijken. De dag erna gaan we door naar Hluboka nad 
Vltavou (Moldau). Vanuit dit plaatsje verkennen we de ko-
mende dagen de regio rond Česke Budějovice. Ook deze reis 
is opgezet door Harry de Roij, die ook de begeleiding weer op 
zich neemt. Dat staat garant voor bezoeken aan bijzondere 
locaties, overnachtingen in goede hotels en maaltijden in au-
thentieke sfeervolle restaurants. De maximale groepsgrootte 
is 25 personen en de prijs is € 875,- p.p. 
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BABA: Jarenlange ervaring in schoolreisjes 
BABA-reizen is al jarenlang voor veel scholen HET vertrouw-
de adres voor schoolreisjes. Of u nu naar de Efteling wilt of 
wat dichterbij wilt blijven, BABA brengt u er heen voor een 
aantrekkelijke prijs. Wij kunnen ook de benodigde reserverin-
gen voor u maken, zodat u er zelf geen werk aan heeft. 
Als u nog nooit eerder een offerte bij ons heeft aangevraagd 
kunt u dat het beste doen door op onze website het aan-
vraagformulier in te vullen. Wij hebben dan alle gegevens die 
we nodig hebben en sturen u een passende en geheel vrijblij-
vende offerte.  
Als u van onze diensten gebruik wilt maken stuurt u de offerte 
ondertekend terug. U krijgt dan van ons altijd een ontvangst-
bevestiging, zodat u zeker weet het schoolreisje in onze plan-
ning is opgenomen.  

Weet u nog niet zo goed waar u heen wilt, of wilt u eens wat 
anders? Vraag ons dan eens vrijblijvend om advies.  
Wij kennen veel bestemmingen en houden rekening met uw 
wensen en budget. 

STEDENREIZEN: 

Münster, 5 juni 2011 
Prijs: € 89,50 
incl.: busreis, entreegelden, lunch en kunsthistorische bege-
leiding 
 

Münster, 12 juni 2011 
Prijs::€ 89,50 
incl.: busreis, lunch en kunsthistorische begeleiding 
 

MEERDAAGSE REIZEN: 

Worpswede, 3 t/m 6 maart 2011 
4 Daagse reis naar de kunstenaarskolonie in Worpswede 
met een bezoek aan de “Kunsthal” in Hamburg. 
Prijs: € 395,- 
incl.: busreis, entreegelden, overnachtingen, lunch en kunst-
historische begeleiding. 
 

Zuid-Bohemen, 23 t/m 30 april 2011 
Ontdekkingsreis door het gebied rond Česke Budějovice met 
haar schilderachtige dorpjes, statige kastelen en robuuste 
burchten. Prijs: € 875,- 
incl.: busreis, entreegelden, overnachtingen, lunch en kunst-
historische begeleiding. 
 

CURSUSSEN & LEZINGEN: 

Als u het maximale uit onze kunstreizen wilt halen en meer 
wilt weten over kunst en kunstgeschiedenis, is het aanbod 
van “Palet het Tuindorp” en “Stichting Johan Barthold Jong-
kind” wellicht iets voor u.  
Zij bieden lezingen en cursussen aan over diverse onderwer-
pen. Meer informatie is te vinden op hun website die u via 
een link op www.baba.nl eenvoudig kunt bereiken.  
Kijk onder “reisprogramma”; “Kunstreizen & Lezingen”. Český Krumlov  


