
Transparantie in de luchtvaartindustrie. 
 
Moet je nu 52 dagen op voorhand vliegtuigtickets boeken of zijn het er 140? Boek je het best 
in het weekend of net niet? En doe je dat dan het best online of in je reiskantoor? Je leest tal 
van tips op het internet, welke zijn waar en op wat zijn ze gebaseerd? Reisorganisatie Joker 
wil komaf maken met de vele mythes die circuleren over o.a. vliegtickets boeken en pleit voor 
meer transparantie in de luchtvaartindustrie.  
 
“Via oprechtopreis.be stellen we onze reisexpertise open voor alle reizigers, met als doel 
mensen slimmer te laten reizen,” vertelt Luc Callewaert, Algemeen Directeur van Joker. 
“We merken elke dag dat reizigers niet altijd goed meer weten wanneer ze moeten 
boeken. Het begrip lastminute zit stevig ingebakken bij Belgische reizigers, maar voor 
vliegtickets naar verre bestemmingen vallen er zelden lastminute nog interessante deals te 
rapen.” 
 
Wanneer is dan wel een ideaal moment om te boeken en hoe slaag je er in om de beste deal 
te sluiten? 
 
Ook augustus wordt een échte vroegboek-maand 
“We zien de laatste jaren een sterke verschuiving naar alsmaar vroeger boeken,” zegt 
Callewaert. “In het verleden waren vooral de maanden januari en februari de drukste 
maanden om reizen te boeken. Maar ondertussen zien we dat voor verre bestemmingen 
de aanvragen voor de zomervakantie van het volgende jaar nu al binnenlopen. Op zich is 
dat ook niet abnormaal. Vanaf ongeveer 11 maanden voor vertrek kan je een vliegticket 
boeken.”  
 
Net zoals bij Joker, starten er daarom bij heel wat reisorganisaties in augustus 
vroegboekacties. Het aandeel van deze actieperiode neemt jaarlijks toe. Dat komt omdat 
luchtvaartmaatschappijen dan promoties voeren voor het laagseizoen en dat je al tickets kan 
boeken voor het begin van de zomervakantie. “Want hoe vroeger dat je je ticket boekt, 
zeker voor het hoogseizoen, hoe goedkoper”, weet Luc Callewaert. “Tenzij er plots één of 
andere promotie uit de lucht valt. Dat weet je natuurlijk nooit op voorhand.”  
 
Er zijn zomerbestemmingen met een ideaal boekingsmoment 
Wil je bijvoorbeeld met je gezin naar Canada in de zomervakantie dan boek je best ten 
laatste november. Dan ben je zeker dat je nog een betaalbare vlucht hebt, maar meteen ook 
zeker dat je nog beschikbaarheid hebt in de beste lodges of op de leukste kampeerplaatsen. 
Ook een goede camper kan je dan nog huren. Hetzelfde geldt ook voor andere 
bestemmingen, zoals bv. de Verenigde-Staten. Voor Zuid-Afrika en Namibië begin je zelfs 
best al in september te plannen.  
 
Waarom stoel 31c een totaal andere prijs kan hebben dan stoel 31b 
De verkoopprijs van een zitje op het vliegtuig wordt bepaalt door het “Yield management”.. 
Doel van dit systeem is elke stoel op het vliegtuig zo duur mogelijk te verkopen, door de prijs 
ervan op het juiste moment aan te passen. Hoe het exact werkt ontdek 
je  www.oprechtopreis.be  
 

http://www.oprechtopreis.be/


 
Offline versus online 
De meeste mensen boeken hun tickets vaak zelf online, en lopen zo in de val van de e-
commerce truken van prijsvergelijkers, die instant willen aanzetten tot kopen? Enkele 
waardevolle tips: 
 

1. Ga na of alle kosten in de getoonde prijs zitten. Denk hierbij aan luchthaventaksen, 
administratie- en kredietkaartkosten, extra kosten voor bagage of om stoelen naast 
elkaar te kunnen boeken. En of het wel degelijk om een heen- en terugticket gaat. 

2. Weet dat sommige tarieven gewoon niét online mógen staan. Het gaat dan om 
speciale goedkopere tarieven voor wie tegelijk ook een hotel, huurwagen of reis 
boekt of voor jongeren, voor wie een wereldreis maakt, voor mensen met 
buitenlandse roots die op familiebezoek gaan,… Deze tarieven zijn wel beschikbaar 
bij reisorganisaties, zoals Joker. 

3. Surf met een anonieme browser.  
4. Laat je niet opjagen door boodschappen zoals “nog maar 3 plaatsen beschikbaar”. Ze 

zijn zelden waar. 
 
 
De goedkoopste deal is niet altijd de beste deal 
“Laat je niet alleen leiden door de goedkoopste prijs van een vliegticket ergens op het 
internet. Er zijn zoveel andere factoren die doorslaggevend kunnen zijn”, waarschuwt Luc 
Callewaert.  
Soms kan je voor de prijs van 3 koffies en een spaghetti in een te koud luchthavenbuffet 
rechtstreeks vliegen. Hoeveel bagage mag je meenemen? Op welke luchthaven kan je 
zonder visum het land in tijdens een tussenstop? Welke maatschappijen kan je combineren 
zonder dat ze je allemaal in de kou laten staan bij een probleem? Misschien is het wel 
interessanter om aan te komen op de ene luchthaven en terug te vliegen van een andere? 
Ga je op citytrip, blijf dan minstens een zaterdagnacht ter plaatse, dat scheelt in prijs. Wil je 
echt 10u vliegen met je kinderen zonder eigen entertainment system?  
 
Het zijn maar enkele vragen die je je zou moeten stellen vooraleer je een beslissing neemt.  
 
“Een reis in orde brengen is een tijdrovende bezigheid, waar je met honderd-en-een zaken 
moet rekening houden. Het is ook geen exacte wetenschap waar een hapklaar draaiboek 
voor bestaat. Je moet kijken wat het best bij je past en dan komt het er echt op neer op 
het juiste moment en de juiste plaats te boeken.” 
 
“Met www.oprechtopreis.be wil Joker alvast een inkijk geven in deze materie”, besluit 
Callewaert. 
 
En als je 100% zeker wil zijn van de beste deal is de conclusie dat je best je online vondst 
even voorlegt aan een reisexpert, zoals die bij Joker. Of laat het zoeken en plannen van je 
reis volledig aan hen over. Hun ervaring is tijd en geld waard, en toch gratis 
 
 

http://www.oprechtopreis.be/


Contact nemen met Joker 
Jeroen Vincken 
Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen 
jeroen@joker.be 
015/407.532 of 015/407.520 

 
Over Joker 

Joker is gespecialiseerd in avontuurlijke groepsreizen, voordelige vliegtuigtickets en 
individuele reizen. Sinds de oprichting in 1981 is Joker een pionier in duurzaam toerisme. Als 
eerste onafhankelijke Belgische touroperator ontving Joker het Travelife 
duurzaamheidscertificaat en kreeg dit in 2016 opnieuw toegekend. Joker maakt deel uit van 
het Joker ViaVia Netwerk, waar ook vzw Karavaan, Anders Reizen, de ViaVia Joker Reiscafés 
en de ViaVia Tourism Academy deel van uitmaken. Joker heeft 10 verkoopskantoren in 
Vlaanderen en Brussel en stelt een 75-tal mensen te werk. 
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