NIEUWE DIRECTIE COLUMBUS TRAVEL TREEDT BUITEN DE GEBAANDE
PADEN
Mark Mackintosh nieuwe hoofdredacteur van Nederlands toonaangevende reismagazine
Amsterdam, 21 augustus 2018 - Na dertien jaar lang het reismagazine Columbus Travel te
hebben geleid, dragen oprichters Louise ten Have en Matthijs de Groot de mantel van het
hoofdredacteurschap over aan Mark Mackintosh. Met het aantreden van de nieuwe
hoofdredacteur én directie zet Columbus Travel in op nieuwe content- en
marketingstrategieën zonder daarbij zijn oorspronkelijke passie voor reizen buiten de
gebaande paden uit het oog te verliezen.
Mark Mackintosh (41) is een oudgediende van Columbus Travel – hij is tien jaar lang adjuncthoofdredacteur geweest voor het magazine en heeft het merk dan ook in zijn bloed zitten. “Of ik nog niet
reismoe ben? Ben je gek!” zegt Mark. “Hoe meer ik reis, hoe meer ik besef hoeveel er nog te ontdekken
valt. Een van de leukste dingen van deze droombaan is dan ook mijn agenda. Sla ik de maand
september open, dan zie ik dat ik een week op jungle-expeditie naar gorilla’s en bosolifanten in Gabon
mag gaan, en de week daarop een berg op het afgelegen eilandje São Tomé, midden in de Atlantische
Oceaan, mag beklimmen."
De Columbus Travel-gelederen worden vanaf deze zomer verder versterkt door Hanneke Heeren, die als
kersverse uitgever verantwoordelijk wordt voor de algehele strategie van de titel, en Harm van Kessel,
die als director online content de website van Columbus Travel zal aansturen. Matthijs en Louise blijven
ondertussen reportages voor Columbus maken. Een epische reis door Zuidelijk Afrika staat al in de
planning.
Ontdek de ontdekkingsreiziger in jezelf
De achterliggende gedachte van alle activiteiten die Columbus Travel de komende tijd zal ontplooien,
blijft onveranderd. Mark: “Sinds dag 1 hebben we één hoofddoel: we willen je via ons magazine en
website kennis laten maken met de wereld buiten de gebaande paden, ver weg, dichtbij én voor elk
budget. Ons motto: ontdek de ontdekkingsreiziger in jezelf. In een wereld waar het massatoerisme
steeds meer de overhand heeft, wordt het belang van een betrouwbaar medium alleen maar groter. Wij
zíjn dat medium. Wij geven de nodige reisinspiratie én betrouwbare praktische informatie.”
“De behoefte aan inspirerende reisbestemmingen waar je de massa’s nog kunt vermijden zal alleen maar
toenemen,” observeert Mark. “Over een kleine tien jaar verwacht de World Tourism Organization, die
toerismestatistieken bijhoudt voor de VN, dat we met zijn allen op jaarbasis 1,8 miljard internationale
reizen maken. Elk jaar groeit het aantal internationale toeristen met zo’n vijf procent. Buiten de
gebaande paden treden wordt dus steeds lastiger, maar tegelijkertijd ook belangrijker voor de
avontuurlijk en duurzaam ingestelde reiziger.
De magie van een plek ervaar je immers pas écht door één te worden met je omgeving, jezelf te
resetten en opnieuw te verbinden met de natuur. Reizen is voor ons méér dan consumptie. We vinden
dat een authentieke reiservaring zich vertaalt in levenservaring, en dat inzicht loopt als een rode draad
door alles wat we bij Columbus Travel doen. Heb je behoefte aan nieuwe inzichten en een stukje
bezinning, ga dan reizen – het verrijkt je leven.”
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Wil je kennismaken met de nieuwe Columbus-directie, van gedachten wisselen of een briljante
reisreportage of businessplan pitchen, kom dan gerust even langs voor een koffietje of een whisky!
Met Columbus Travel ontdek je de ontdekkingsreiziger in jezelf. Wij schrijven over de mooiste, puurste
en avontuurlijkste plekken op aarde, ver weg, dichtbij én voor elk budget. Ervaar deze bestemmingen
door de ogen van de locals en reis met ons de wereld over, weg van de massa. Doe je dosis duurzame
reisinspiratie op via ons magazine, dat acht keer per jaar verschijnt, en op columbustravel.nl, dat met
36.000 leden de grootste online community van Nederland is voor en door gepassioneerde reizigers.
Reizigers kunnen er gratis een persoonlijke reispagina aanmaken om hun mooiste foto’s, verhalen en tips
te uploaden.
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