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In dit verhaal speelt een uiterst gedreven dame de
hoofdrol. En laat het duidelijk zijn, iedereen kent
haar. Je kent zeker haar blonde lokken. Correctie: het
zijn gesofisticeerde golvende krullen die haar hoofd
omgeven in een perfecte sculptuur van gedreven
enthousiasme.
Haar brilmontuur is hip, passend bij haar ogen, alleen
wat donkerder, er zit wat blauw in, maar lang heb ik het
niet aangedurfd in haar ogen te kijken. Ze lacht, bijna
continu, deze pittige dame, dat ook. Zeker als je doet
wat ze je vraagt.
Haar naam is Mrs. Winnepenninckx.
Mijn naam is Jan Samyn. En ik maakte deel uit van haar
persoonlijke Belgische team tijdens de Switzerland
Meeting Trophy: een fantastisch avontuur doorheen
het adembenemende Zwitserland.
De Meeting Trophy is een competitie, ik herhaal, de
Trophy is om te winnen, en winnen is zeer belangrijk,
want België heeft een reputatie van winnen in deze
Trophy. Ervaring dus, in winnen.

Ik wil niet te lang rond de pot draaien, ik moet jullie
iets vertellen over één kantel-moment tijdens deze
fenomenale reis. En het blijft moeilijk, omdat erover
schrijven of praten alles weer tot leven doet komen
(schijnt wel goed voor de verwerking te zijn). Maar
goed, hier gaan we, we moeten er samen door; ik moet
het me jullie hebben over het trauma van Morteratsch.
Ik kom ter zake. Jullie kennen allemaal die obligate
proef waarbij een groep van giechelende mensen op
lange houten skilatten samen zo snel mogelijk een
parcours dienen af te leggen (in dit geval een korte
afstand, amper 20 meter, rechtdoor).
Ik moet eerlijk zijn, had deze opdracht de volgende titel
gedragen: ‘probeer als groep zo stil mogelijk op deze
houten latjes te staan en beweeg zeker niet vooruit,
doe ondertussen ook een standbeeld na, een fossiel
zelfs indien mogelijk’, awel, ….dan hadden we onze 3de
plaats, die we op dat moment in de algemene ranking
innamen, zonder problemen naar die zo felbegeerde
1ste plaats gebracht, zonder enige discussie.
‘Jawel, nu is het zeker, c’est foutu, Scheisse’, zei
Myriam.

En opnieuw moet ik eerlijk zijn, dat laatste woordje zou
Myriam nooit zeggen. Dat heb ik uitgevonden, om onze
teleurstelling als groep te verwoorden. We wilden haar
zo graag de overwinning schenken voor de fantastische
reis die we kregen. Maar ook een beetje om aan te
tonen dat ze heel veel verschillende talen kent. Want
zo gaat dat in Zwitserland. Een fantastisch land, enorm
veelzijdig, ideaal voor meetings.
Cultuur en natuur gaan er hand in hand. Ik zou kunnen
spreken over de intimiteit van Basel, de Campari
bar, het feest daar, de vibe in Zurich, de boot en de
indrukwekkende trein naar het Grand Resort Bad
Ragaz, het feest daar, de scenic road naar St. Moritz,
het feest daar,…
Ik heb al veel incentives meegemaakt, maar deze zit
mee in de spanning van mijn kroon. Deze reis was
een voorbeeld voor onze sector; perfecte organisatie,
creativiteit, passie. Zwitserland verdient onze
aandacht.
Ik kan dus als besluit iedereen alleen maar aanraden
een poging te ondernemen ook eens in deze Trophy
binnen te raken. En aangezien Myriam uiteindelijk
beslist over wie mee mag of niet, hier enkele tips als je
haar een volgende keer ontmoet:

Vooreerst, raak nooit, ik herhaal, raak nooit, maar dan
ook nooit haar krullen aan. Gewoon niet doen.
Daarnaast, maak, als ze ongeveer op een meter
afstand staat, een bescheiden buiging. Respectvol, niet
overdreven, gewoon jezelf wat verlagen door de rug
wat te buigen, door wat door de knieën te gaan.
Vervolgens trakteer je haar op een gin tonic, dat drinkt
ze graag. En nog iets, een belangrijke tip: als je met
haar converseert, probeer dan subtiel op het thema
van die skilatten te komen, dat je dat goed kan. Spreek
over competitie-ervaring, een diploma, een filmpje,
whatever, iets dat haar gerust stelt.
En ten slotte, wat ook een beetje helpt, verkoop
verdomd veel projecten naar Zwitserland.
Veel succes. Jan
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For more info on the Meeting Trophy and
on Switzerland as a MICE Destination,
check out:
www.MySwitzerland.com/meetings.
Your contact in Belgium is Myriam
Winnepenninckx - Manager Meetings
& Incentives Switzerland Convention &
Incentive Bureau/Switzerland Tourism

Telephone: +32 (0)2 345 83 57
E-Mail: myriam.winnepenninckx@
switzerland.com

Click here for a beautiful video of this
year’s Meeting Trophy

Enjoy some more impressions of this fantastic trip.
If this does not make you want to join in on the fun
next year, we don’t know what will

