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BABA BULLETIN 

van onze redacteur 

In de voorlaatste editie van het BABA-bulletin stond 
een artikel over de crisis in de touringcarbranche. Daar 
stond o.a.:”Het lijkt erop dat er een “shake out” bezig is, 
waarbij alleen de sterkste bedrijven zullen overblijven”. 
Terugkijkend op de afgelopen periode lijken deze woor-
den inderdaad uit te komen. “Van den Broeke” uit Al-
melo, “Fortezz” uit Enschede en “OTC-van Kempen” uit 
Oldenzaal waren al eerder failliet verklaard en het zal 
niemand ontgaan zijn dat “OAD” ze onlangs is gevolgd. 
Ook “Kienhuis” uit Rossum heeft onlangs de handdoek 
in de ring moeten gooien. Of hiermee een einde komt 
aan de aangekondigde “shake out” zal de toekomst uit-
wijzen, maar dat BABA-reizen zich niet zal voegen in 
bovenstaand rijtje staat wel vast!  
Iedereen dacht dat “Groot” en “Sterk” altijd samen gin-
gen, maar na “Lehman Brothers”, “Enron”, “Fortis”, 
“ABN/Amro” en “OAD” (om er zo maar even een paar 

te noemen) weten we wel beter. BABA bewijst dat 
“Klein” ook heel goed samen kan gaan met “Sterk”, 
want BABA-reizen viert in 2014 haar 30 jarig jubile-
um en is nog zo gezond als de spreekwoordelijke vis !! 
BABA is in 1984 uit hobby geboren. We zijn begonnen 
met organiseren van avontuurlijke reizen buiten europa 
die we met kleinere bussen uitvoerden. In 1995 hebben 
we onze eerste grote touringcar gekocht. Dat was een 
oude bus en we hebben pas een nieuwere gekocht 
toen we het geld daarvoor hadden verdiend.  
Zo hebben we de bank altijd buiten de deur weten te 
houden. BABA heeft dus geen vreemd vermogen en 
we lopen dus niet het risico dat de bank het vertrouwen 
in het bedrijf opzegt en de stekker eruit trekt.  
BABA-reizen is “still going strong” en zal haar dertigja-
rig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Lees op pagina 3 in dit Bulletin meer over onze ge-
schiedenis en over onze jubileumactie. 

BABA REIZEN bestaat in 2014  dertig jaar!! 

1995: BABA`s eerste touringcar 2014: BABA`s luxe Bova Magic 

BABA-reizen is al jaren een vertrouwd adres als het om 
comfortabel vervoer van groepen gaat. Of u nu een bus 
zoekt voor een schoolreisje, een concert wilt bezoeken 
of  een dagje met de personeelsvereniging op stap wilt: 
Wij brengen u veilig en voordelig naar uw bestemming 
en terug. Maar ook voor meerdaagse uitstapjes kunt u 
bij ons terecht en wij kunnen ook (delen van) het pro-
gramma voor u regelen zoals maaltijden, overnachtin-
gen, boottochten/ferries, etc.. 
U kunt bij ons dus terecht voor: 

- schoolreisjes              - studiereizen 
- bedrijfsuitstapjes        - kunstreizen 
- sportreizen                 - werkweken 
- etc.                             - etc. 
 

Vraag een vrijblijvende offerte aan op www.baba.nl. 

BABA Touringcarbedrijf: voor al uw uitstapjes 
VROEG BOEKEN LEVERT VOORDEEL OP!!! 

Een schoolreisje is voor veel leerlingen een van de hoogte-
punten van het jaar. De prijzen van vervoer en attracties stij-
gen echter van jaar tot jaar. U kunt echter veel geld besparen 
door een bus te huren bij BABA en het bezoek aan een at-
tractiepark op tijd te boeken. Veel parken kennen een aan-
trekkelijke “vroegboekkorting”. 
 
 
 
 
 
 
Familiepark “Julianatoren” in Apeldoorn geeft in 2014 bijvoor-
beeld € 3,25 p.p. korting als u voor 1 januari 2014 boekt. In 
januari of februari krijgt u € 2,- p.p. korting en in maart nog € 
1,- p.p.. Als u contact met ons opneemt kunnen wij u er meer 
over vertellen.  
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Kunstreis 12 t/m 19 april 2014: N-Bohemen 

+ +  + 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: NL10 TRIO 0198 3439 06  + + 

BABA-reizen en “Palet Het Tuindorp” streven er naar de 
kwaliteit van hun reizen voortdurend te verbeteren. Na 
afloop van een reis krijgen de deelnemers daarom het 
verzoek hun mening te geven over de reis en verbeter-
punten aan te dragen. Hoewel veel reizigers het op prijs 
stellen dat tijdens de reis alles voor hen geregeld is 
blijkt er ook een groeiend aantal deelnemers dat het 
zou waarderen als er meer ruimte komt in het program-
ma voor eigen initiatieven. Vooral als het gaat om de 
maaltijden is gebleken dat een aantal mensen liever 
een eigen keuze maakt uit het vaak overvloedige aan-
bod van restaurants.  
De opzet van onze kunstreizen is daarom aangepast 
aan de wensen van de deelnemers: zaten voorheen 

alle lunches altijd bij de prijs in, u kunt nu ook boeken 
zonder lunch. De prijs die u dan betaalt is uiteraard la-
ger. Hebt u geen zin om uitgebreid te gaan lunchen en 
wilt u liever ook tijdens de lunchpauzes uw tijd naar ei-
gen inzicht besteden? Dan is deze optie iets voor u.  
De avondmaaltijden zitten, net als voorheen, niet bij de 
prijs in, dus het staat u `s avonds vrij om samen met uw 
reisgenoten te gaan eten of om zelf een ander restau-
rant te kiezen.  
Nieuw is ook dat we gebruik gaan maken van “oortjes”, 
zodat u ook tijdens rondwandelingen op drukke plekken 
kan worden bereikt met (kunst)historische achtergrond-
informatie. 

Zoals u weet nemen Galerie Palet het Tuindorp en BABA Reizen u graag mee naar relatief onbekende landjuwelen die in 

cultureel, historisch en landschappelijk opzicht heel wat te bieden hebben.  Noord-Bohemen is zo’n trouvaille! Deze reis kan 

beschouwd worden als  vervolg op een ontdekkingstocht  door Zuid-Bohemen die wij reeds eerder mochten verzorgen.  

Deze  werd destijds met veel enthousiasme ontvangen!   

De parels Litoměřice (Leitmeritz), Žatec (Saaz), Kadaň ( Kaaden), Úštěk(Auscha) en Terezín (Theresienstadt) zullen wij met 

een bezoekje gaan vereren. De laatste stad is bij ons meer bekend om haar lugubere concentratiekamp verleden. Deze ou-

de steden zijn verbazingwekkend goed bewaard. Verder is ook het landschap van een idyllische schoonheid. Het gebied 

waar Litoměřice in ligt wordt wel Zahrada Čech (de tuin van Tsjechië) genoemd, vanwege het relatief warme klimaatP.  

Wij bezoeken de twee Renaissancekastelen in Benesov nad Ploucnici en kasteel Ploskovice, gelegen in de heuvels ten oos-

ten van Litomerice en kasteel Melnik dat romantisch is gesitueerd aan de samenstroming van Elbe en MoldauPP Natuurlijk 

ontbreekt ook het 14-de eeuwse Benedictijner klooster van Broumov niet in ons programma. Het is  een van de mooiste 

kloosters van Tsjechië. Ook het buitengewoon fraaie natuurgebied České Švýcarsko (Boheems Zwitserland) zal niet in het 

programma ontbreken. Vanzelfsprekend zullen wij ook zorg dragen voor een authentiek onderkomen en de nodige gastrono-

mische genoegens. Laat u verrassen en betoveren door ongerept Noord-Bohemen met haar lange en bewogen historieP.. 

 

Inclusief: vervoer heen, terug en ter plekke, 7 overnachtingen inclusief ontbijt, museumentrees en (kunst)

historische begeleiding. Prijs: nog niet bekend maar vermoedelijk € 845,- inclusief alle lunches en  € 775,- exclusief 

lunches. Opgave via h.de.roij@planet.nl of 074-2438090 en 06-12412645  

Enigszins gewijzigde opzet van onze kunstreizen 
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BABA`s bewogen geschiedenisB... 

Door Dick Vos 

BABA-reizen bestaat in 2014 alweer 30 jaar en in die 30 jaar 
is er veel gebeurd. Eigenlijk is BABA een uit de hand gelopen 
hobby. Samen met mijn broer Paul ben ik er in 1984 mee be-
gonnen. We wilden zelf graag wat van de wereld zien, maar 
als arme studentjes hadden we onvoldoende financiële mid-
delen om dat te realiseren. Om het reizen betaalbaar te ma-
ken werd een Mercedes bestelbusje gekocht dat werd voor-
zien van ramen, stoelen, grote brandstoftanks, een keuken en 
een imperiaal en werden medereizigers gezocht om de reis-
kosten te delen. Zo werden de eerste jaren van ons bestaan 
avontuurlijke kampeerreizen gemaakt van enkele maanden 
naar Marokko, Turkije en India/Nepal. Toen de medereizigers 
niet meer uit de directe vriendenkring konden worden gerekru-
teerd werden er advertenties gezet in de Volkskrant om reis-
genoten te vinden. Geleidelijk aan werd het aantal reizen gro-
ter en de bestemmingen veelzijdiger (Zuid-Amerika, Afrika). 
Begin 90-er jaren was de hobby zodanig geprofessionaliseerd 
dat het tijd werd ons als bedrijf te laten registreren bij de Ka-

mer van Koophandel en 
ons aan te melden bij 
de belastingdienst: BA-
BA-reizen was een offi-
cieel bedrijf geworden. 
Rond 1995 kochten we 
onze eerste grote tou-
ringcar waarmee we 
ons ook op de lokale 
markt gingen begeven. 

Dat liep direct al zo goed dat er het volgende jaar een tweede 
touringcar werd gekocht. Het geld dat hiermee werd verdiend 
werd opnieuw geïnvesteerd in steeds betere en nieuwere bus-
sen. Anno 2014 rijdt BABA met een moderne Bova Magiq die 
van alle gemakken is voorzien. Bovendien schenkt BABA als 
enige in de branche gratis thee en koffie. 
Tussen 2001 en 2005 ben ik nog een paar jaar bij het bedrijf 
weg geweest om als docent Aardrijkskunde in het onderwijs te 
gaan werken. Paul heeft het bedrijf toen zelfstandig voortge-
zet. Na enkele jaren in het onderwijs kwam ik er achter dat ik 
de reisbranche toch leuker vond dan het lesgeven en kwam ik 
weer terug in het bedrijf. Begin 2008 werd Paul ziek, waardoor 
hij niet meer kon werken en in 2010 besloot hij het bedrijf defi-
nitief te verlaten. Sinds die tijd run ik het bedrijf alleen. BABA-
reizen is dus altijd een klein bedrijf gebleven. Dat heeft voor u 
als klant veel voordelen: de lijnen zijn kort en de gemaakte 
afspraken zijn altijd helder. Groot voordeel is ook dat er geen 
dure directie is die de overheadkosten opstuwt, waardoor er 
altijd een eerlijke prijs gevraagd kan worden. 
Dankzij een goede samenwerking met collega-bedrijven kan 
BABA toch grote groepen 
vervoeren. Bent u met 
100 man? Geen nood, wij 
huren gewoon een twee-
de bus bij een collega en 
regelen het vervoer voor 
u. Voor een vrijblijvende 
offerte kijk op: 
        www.baba.nl 

door onze redacteur 

Als u net als ik al jaren ervaring hebt met het organise-
ren van schoolreisjes zal het u niet ontgaan zijn dat de 
prijs van een bus sinds 1984 aanmerkelijk gestegen is. 
Dat kan natuurlijk ook niet anders: Alle prijzen zijn 
sindsdien gestegen en een brood kost anno 2014 ook 
geen 1,60 gulden meer (= omgerekend: € 0,81). Ik be-
taal bij de warme bakker nu € 2,65 voor een waldcorn. 
De prijs van een brood is dus maar liefst 3,27 keer zo 
hoog als in 1984! Gemiddeld genomen zijn de prijzen 
voor het huren van een bus sinds 1984 ruim verdub-
beld. De prijsstijging t.o.v. brood valt dus nog mee. Je 
kunt dus zeggen dat de prijs in euro`s anno 2014 onge-
veer gelijk is aan de prijs in guldens in 1984. 
Verlangt u ook nog wel eens terug naar de prijzen van 
weleer (liefst met behoud van uw huidige salaris)? 

Omdat BABA in 2014 dertig jaar bestaat heeft u als or-
ganisator van een schoolreisje nu de kans om de Baba 
bus te huren voor de prijs van 1984!! Op de laatste 
schooldag van het schooljaar 2013-2014, dus op 4 juli 
2014, zullen er uit de in 2014 uitgevoerde schoolreisjes 
twee worden getrokken die de prijs van 1984 betalen.  
Een voorbeeld: Hebt u een schoolreisje met BABA ge-
maakt waarbij de BABA-bus € 475,- kostte en bent u 
één van de twee gelukkigen? Dan betaalt u slechts 
475,- gulden voor de bus. Omgerekend is dat € 215,55 
(€ 1,- is F2,2037) en u krijgt dus € 259,45 teruggestort!!  
Wilt u ook kans maken op zo`n fantastische prijs? Lees 
de voorwaarden en boek uw schoolreisje op onze web-
site: www.baba.nl  
De winnaars krijgen hiervan persoonlijk bericht en zullen 
op 4 juli 2014 op onze website bekend gemaakt worden.  

Jubileumactie: Win een schoolreisje voor de prijs van 1984!! 
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1984: BABA in actie in Azië 1985: BABA in actie in de Sahara 1986: BABA in actie in ZO-Turkije 

1996: BABA in actie in Ierland 1998: BABA`s Van Hool 
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Egmond 1/2 marathon en Apeldoorn 
In de hardloopwereld van Twente is BABA inmiddels een 
begrip. Elk jaar bezoeken we enkele hardloop evene-
menten. Zo staan in 2014 in ieder geval de halve van 
Egmond en de Midwintermarathon van Apeldoorn weer 
op het programma. Deze laatste busreis op 2 februari 
2014 is voor lopers en fans zelfs geheel GRATIS. U moet 
zich wel even bij ons aanmelden als u mee wilt. 
De busreis naar Egmond op 12 januari 2014 kost  

                                slechts € 19,-  

 

 

BABA: wat een rare naam 
Sinds BABA activiteiten ontplooit als touringcarbedrijf 
horen wij van BABA-reizen regelmatig de vraag waar die 
naam eigenlijk vandaan komt.  
 
Veel mensen krijgen bij het horen van 
onze naam associaties met ALI BABA en 
zijn veertig rovers en met de sprookjes 
uit duizend en één nacht. Daarmee zitten 
zij aardig op het goede spoor. 
Onze naam is gekozen in 1984 toen we 
lange expeditie-reizen organiseerden en 
vooral van de lange busreis naar India en 
Nepal onze specialiteit hadden gemaakt. 
BABA betekent in India letterlijk "vader". 
Het wordt echter ook veel gebruikt als 
troetelnaam voor een wat oudere man ("vadertje"). Zo is het 
heel normaal als je de wat oudere eigenaar van een 
theestalletje aanspreekt met "BABA". 
 

Het woord heeft voor Indiërs ook de betekenis van wijze man 
of goeroe (denk maar aan Saï Baba). 

Hoewel we niet pretenderen de 
wijsheid in pacht te hebben durven we 
toch wel te stellen dat we het nodige 
weten over reizen. In zekere zin willen 
we dus uw "reisgoeroe" zijn. 
Prettige bijkomstigheid van onze naam 
is verder nog dat hij makkelijk te 
onthouden is en dat hij veel mensen 
prikkelt tot eigen interpretaties. 
Toen bijvoorbeeld bleek dat er op één 
van onze reizen door Turkije ook 
enkele dames van lichte zeden in ons 
hotel verbleven kreeg BABA de 

betekenis "Bij Alle Bordelen Aan".  
Wellicht dat u er zo nog wel een paar weet te bedenken. Laat 
ze ons dan gerust weten.  
De beste vondsten worden beloond met een  BABA-T-shirt. 
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Dagje schaatsen met BABA  
Zodra de temperaturen dalen begint het bij menig 
schaatsliefhebber weer te kriebelen. Vanaf oktober kun-
nen we al op de kunstijsbaan in Enschede terecht, maar 
er gaat toch niets boven het echte werk: buiten in de na-
tuur. De laatste jaren was er steeds wel even de gele-
genheid om op natuurijs te staan. Zodra dat kan rijdt de 
BABA-bus richting ijs. Meestal is dat naar de kop van 
Overijssel in de omgeving van Giethoorn. 
Zo`n dagtripje wordt altijd ad hoc georganiseerd en u 
doet er dus goed aan de website van BABA in de gaten 
te houden. U kunt zich ook nu al via de website of email 
als geïnteresseerde melden, dan krijgt u een mailtje als 
het zo ver is. Schaatsen op “De weeribben” in  2009 


