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Rebecca Braak –
1990
ecuahorserides.com
• 2011 bachelor Business
Administration, VU
• 2011 stage MeesPierson, Curaçao
• 2013 master Business Studies,
UvA
• 2013-2014 project manager
Mobile, KLM
• 2014-heden e-Travel
Manager, Ecuatraveling.com,
Ecuador
• 2015 oprichter Ecua Horse
Riding, Ecuador

‘Ik leer mensen
kennen die ik
anders nooit
had ontmoet’
Paardenmeisje of zakenvrouw?
Rebecca Braak is het voorlopig
allebei.
Rebecca Braak was 23, en had een
prima baan met dito vooruitzichten
bij de KLM, toen ze besefte dat dit
(nog) niets voor haar was. Ze nam
ontslag, en besloot ‘een paar maanden
iets met paarden’ te gaan doen. Een
jaar later ziet Braaks leven er totaal
anders uit. Ze woont in Ecuador, waar
ze manager e-travel is bij het reisbureau
van haar Ecuadoraanse vriend. Sinds
begin dit jaar organiseert ze in het
land ook paardenreizen voor expats en
buitenlanders. Alle ranches en routes
worden door haar persoonlijk gecheckt,
en voorzien van een stempel van
goedkeuring.
Voor een buitenstaander lijkt het
misschien een impulsieve stap, maar
dat klopt maar ten dele, vertelt Braak
via Skype vanuit haar woonplaats
Quito. ‘Ik ben altijd een paardenmeisje
geweest. Ik was dagelijks met paarden
bezig, reed concoursen. Het was mijn
droom om nog eens een tijdje echt de
outback in te gaan, zoals de meiden in
de televisieserie McLeod’s Daughters.’
Tegelijk had Braak ook een andere
droom: zakenvrouw worden. Met die
gedachte in het achterhoofd verhuisde
ze op haar zeventiende van Zutphen
naar Amsterdam om Bedrijfskunde

te studeren. Eerst aan de VU, later
aan de UvA. Ze werd lid van het
studentencorps L.A.N.X., waar ze
verschillende bestuursfuncties vervulde, en had baantjes en stages bij onder
meer BinckBank en MeesPierson.
Na een succesvolle afstudeerstage bij
de KLM kon ze direct aan de slag bij
de luchtvaartmaatschappij, als junior
project manager Mobile. Het was een
mooie functie, waarin ze volop de vrijheid kreeg. Toch had ze er na anderhalf
jaar genoeg van. ‘Ik had het gevoel:
is dit nou alles? Ga ik dit nog veertig
jaar doen? Het idee dat mijn hele leven
al was uitgestippeld, dat ik over vijf
jaar dit zou doen, en over tien jaar dat,
benauwde me enorm.’
Even overwoog Braak om naar Australië te gaan, maar uiteindelijk koos ze
voor Ecuador, waar ze werk vond bij
een Engelse dame die paardentours
organiseerde. ‘Al na een paar weken
voelde ik me enorm op mijn gemak.
Ecuador is een beetje een ontwikkelingsland, de bureaucratie bijvoorbeeld
is verschrikkelijk. Maar de natuur is
ontzettend mooi. Je hebt de Andes,
de Amazone, de kust, de Galapagoseilanden. Toen ik ook nog mijn vriend
ontmoette, besloot ik het avontuur
aan te gaan en hier te blijven.’
Braak begon als sales agent in het
bedrijf van haar partner, maar begin
dit jaar kwam de zakenvrouw weer in
haar naar boven en startte ze een eigen
project. Met Ecua Horse Rides, voorlopig nog alleen een website, biedt ze
paardentours aan. ‘Ik verzorg tochten
voor expats en de KLM-crew die hier
binnenkomt, maar ik ben nu ook bezig

Rebecca Braak

‘Het was mijn droom
om nog eens een
tijdje echt de outback
in te gaan’
met meerdaagse reizen voor toeristen
uit Nederland.’
Bij dit werk heeft ze veel aan de vaardigheden die ze leerde tijdens haar
studie Bedrijfskunde, zoals marketing,
administratie, customer service en
strategie. ‘Daarnaast hebben we het
binnen mijn specialisatie International
management ook veel gehad over
zakendoen in verschillende landen,
en vormen van leiderschap. Ook daar
heb ik veel profijt van.’
Toch ligt Braaks professionele voldoening vooral op het persoonlijke vlak,
erkent ze. ‘Ik leer mensen kennen die
ik anders nooit ontmoet had. En het
leuke is ook dat het werk direct resultaat oplevert. Aan het eind van een
tour zijn mensen echt blij. En met
ranches die ik klanten aanlever, gaat

het zichtbaar beter. Ik denk dat het
voor iedereen goed is om een paar jaar
in het buitenland te werken. Je wordt
in heel korte tijd volwassen.’
Braak heeft inmiddels een permanente
verblijfsstatus, dus als ze wil kan ze in
Ecuador blijven doen wat ze doet.
‘Voorlopig bevalt het me hartstikke
goed. Het leven is hier heel goedkoop,
dus ik kan prima leven van mijn
salaris, dat de helft is van dat bij de
KLM. Ik ben nog maar 24, dus ik
mag nog even spelen. Maar voor mijn
dertigste wil ik wel echt weten wat ik
ga doen. Kan ik uit dit werk voldoening krijgen en een goed leven halen,
of ga ik weer op zoek naar een baan
in de zakenwereld?’ •
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Ruben Snater –
1968
reizrub@gmail.com
• 1989 propedeuse
Politicologie, UvA
• 1990-1991 lid Faculteitsraad
• 1993 Vrij Doctoraal
Voorlichtingskunde voor
ontwikkelingslanden
(Communicatiewetenschap)
• 1994-1996 reisbegeleider
bij Djoser
• 1997-heden reisbegeleider,
reisadviseur en trainer bij
Sawadee Reizen

Ruben Snater

‘Ik heb een goedkoop
huis en ben met
weinig tevreden’

‘De kunst is
iedereen in een
groep tot zijn
recht te laten
komen’
Reisbegeleider Ruben Snater is
vliegende keep, iemand die over
de hele planeet inzetbaar is.
Ruben Snater is op de fiets van Haarlem
naar Amsterdam gekomen. ‘Dat is
gezond’, zegt hij. ‘Mijn vader heeft zijn
hele leven veertig kilometer per dag
gefietst. Hij is nu 77, en nog topfit.’
Veel tijd om dit soort ritjes te maken
heeft Snater niet, want meestal zit
hij in een vliegtuig, of ergens aan de

andere kant van de wereld. Tijdens
de avontuurlijke groepsreizen die hij
begeleidt, maakt hij vooral wandelingen, bij voorkeur door onherbergzame
en afgelegen gebieden. Snater is
vliegende keep, iemand die over de
hele planeet inzetbaar is. Hij bezocht
al 110 landen, en dat zullen er binnenkort meer worden.
Waar zijn liefde voor het buitenleven
en verre oorden vandaan komt, weet
hij niet precies. Wel dat die er al op
jonge leeftijd in zat. ‘Ik was vaak
buiten in het Noord-Hollands duingebied. En als ik binnen was, zat ik in
atlassen te bladeren en las ik boeken
over Dzjengis Khan.’
Een andere interesse van Snater was
intermenselijke communicatie.
Vandaar dat hij na zijn propedeuse

Politicologie aan de UvA besloot over
te stappen naar Communicatiewetenschap. Aanvankelijk mikte hij op een
loopbaan in het ontwikkelingswerk.
Hij studeerde in 1993 af met een vrij
doctoraal Voorlichtingskunde voor
ontwikkelingslanden, en liep stage
in Nepal. Maar het vakgebied stond
onder druk. ‘Het was de tijd dat
politici als Frits Bolkestein vraagtekens
zetten bij de efficiëntie van ontwikkelingshulp. Men ging een andere koers
varen, met als gevolg dat er minder
werk was. Ik heb een half jaar gesolliciteerd, maar vond geen baan.’
Net als veel andere pas-afgestudeerden
besloot Snater op reis te gaan. Hij trok
een paar maanden door Mexico,
Honduras, Guatemala en Nicaragua,
en kreeg vlak voor zijn terugreis bij
toeval het aanbod om een reis te
begeleiden in Mexico-stad. ‘Ik heb er
een nacht van wakker gelegen. En toen
heb ik gewoon besloten het te doen.
Natuurlijk maakte ik allerlei beginnersfouten, maar ik vond het leuk.
Ik blufte me naar een volgende klus in
Nepal en India, en voor ik wist was ik
in dienst bij reisorganisatie Djoser.’
Drie jaar later, in 1997, verkaste Snater
naar zijn huidige werkgever Sawadee.
Die bood hem de mogelijkheid om
afwisselend in eigen land en in het
buitenland te werken. In Nederland
werkt hij bij de klantenbalie en geeft
hij trainingen aan nieuwe reisbegeleiders.
Misschien wel het grootste misverstand
over reisbegeleiders vindt Snater dat
het allemaal overenthousiaste sfeermakers zijn. ‘Zelf ben ik dat helemaal

niet. Ik ben geen verteller en ik laat
mensen zoveel mogelijk vrij. De kunst
is om iedereen in een groep tot zijn
recht te laten komen, en personen die
dat leuk vinden met elkaar in contact
te brengen. Kunnen omgaan met
groepen is de belangrijkste eis die we
aan sollicitanten stellen. Onze sollicitatiegesprekken worden altijd in een
groepssetting gevoerd.’
Volgens Snater is een specifieke opleiding voor een reisbegeleider niet noodzakelijk. Zelf trekt hij echter nog altijd
veel profijt van zijn studie Communicatiewetenschap. ‘Een groot deel van
ons werk gaat over de sociale aspecten
van communicatie. Hoe geef je een
presentatie over een stad of regio? Hoe
zorg je dat de klant jou accepteert als
autoriteit, terwijl je dat niet altijd bent?
Ik lees me goed in en kan situaties snel
plaatsen, maar je kunt niet van elke
plaats alles weten. Wel probeer ik
overal ten minste een keer van tevoren
geweest te zijn. Binnenkort reis ik in
mijn vrije tijd naar de Filippijnen om
daar de sfeer te proeven.’
Veel mensen zien wat hij doet als een
droombaan, weet Snater. En dat klopt
volgens hem voor een groot deel. Maar
natuurlijk zijn er ook minder prettige
kanten, zoals het lage salaris in de
toerismebranche. Vooral om die reden
blijven de meeste van zijn collega’s
slechts een paar jaar in de sector werkzaam. Snater echter hoopt er oud te
worden. ‘Ik heb een goedkoop huis,
ben met weinig tevreden, en weet
zeker dat ik het lichamelijk aankan.
Dus waarom zou ik iets anders gaan
doen?’ •

