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Bas Rasker (42) rondde zijn studie Procestechnologie aan de 
Hogeschool Enschede af in 1993, maar wist al snel dat hij 
een loopbaan als ondernemer tegemoet ging. Door zijn 
passie voor vakantiereizen organiseren richtte hij in 1994 
touroperator Jiba op, met merken als SnowTrex en SunTrex. 
In 2001 startte hij Eliza was here, een reisaanbieder gespecia-
liseerd in landen rond het Middellands Zeegebied. Beide 
bedrijven verkocht na de zomer van 2006 aan Sundio Group.

Sinds 2004 is Rasker medeoprichter van Zoover. Vijf jaar later 
kocht hij weerportaal Weeronline.nl, een bedrijf van onder 
andere NOS-weerman Gerrit Hiemstra. In datzelfde jaar werd 
hij mede-eigenaar van Waarbenjij.nu op, een online reisdag-
boek. In 2012 begon hij met Hugo Mensink en Andreas 
Ezinga investeringsmaatschappij Axivate Capital, dat 
belangen neemt in e-commercebedrijven als Corendon en 
Bulls&Birds. De meest geruchtmakende participatie was de 
volledige overname van Neckermann.
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toegevoegd aan een cluster van ecommerce-bedrijven 
waarmee hij zich binnen afzienbare tijd wil meten 
met Wehkamp.nl en Bol.com. Het woord crisis komt 
in het twee uur durende gesprek met Rasker niet over 
zijn lippen. ‘Crisis? I love it!’

U blijkt een goede neus te hebben voor nieuwe 
trends op internet. Zo zag u al in een vroeg stadium 
dat vakantiebeoordelingen de toekomst hadden.

‘Rond 2004 raakte ik als touroperator aan de praat 
met een hoteleigenaar in Spanje. Hij wist mij te ver-
tellen dat alle Nederlanders het in zijn accommodatie 
fantastisch naar hun zin hadden. Maar er is een web-
site in Nederland, genaamd Vakantiereiswijzer.nl, 
daar staan verhalen over ons op die absoluut niet 
waar zijn, foeterde hij. De stoom kwam uit zijn oren. 
Hebbes, dacht ik. Als de invloed van één kleine web-
site al zover gaat dat een Spaanse hoteleigenaar er 
 inke stress van heeft, dan heb je iets moois in han-
den.’

U dacht: die website gaan we dus onmiddellijk over-
nemen.

‘De eigenaresse van Vakantiereiswijzer.nl was een 
journalist. Haar doel was om de prijzen te vergelijken 
van allerlei vakantieaanbieders. De beoordelingen 
waren in haar concept slechts aanvullende informa-
tie. Ik ben toen bij haar op de kof e geweest om eens 
te bespreken waar ze naartoe wilde met haar website. 
Het werd me al snel duidelijk dat ze zelf niet de ambi-
tie had om met de website nog veel groter te groeien.’

U had ook zelf een nieuwe website met vakantiebe-
oordelingen kunnen beginnen.

‘Nou, nee. Als start-up begin je echt vanaf nul. Met 
de overname van Vakantiereiswijzer.nl had ik met-
een al een stevige basis, waardoor je een grote voor-
sprong hebt ten opzichte van zelf zo’n website begin-
nen. Nadat wij Vakantiereiswijzer.nl hadden 
overgenomen kwamen er direct daarna  vergelijkbare 
initiatieven van onder andere Sanoma, Telegraaf 
Media Groep en TUI. Maar ondanks  kse investerin-
gen zijn die websites allemaal mislukt.’

Waar bestond die voorsprong van Vakantiereiswij-
zer.nl dan uit?

‘Bij de overname van een website draait het slechts 
om twee criteria: de indexatie door zoekmachine 
Google en de aanwezigheid van content, in dit geval 
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BAS RASKER is oprichter van Zoover, Jiba 
en Eliza was here. Na de (gedeeltelijke) 
verkoop van deze bedrijven bouwt hij  
sinds vorig jaar met investeringsmaat-
schappij Axivate Capital aan een cluster 
van ecommerce-ondernemingen. ‘We 
zijn klaar voor een serieuze stap’

In het kantoor van Bas Rasker hangt een schilderij 
van een stokstaartje. Dit kleine roofdiertje aan de 
muur steunt op zijn achterpoten en staart om de 

wacht te houden. Deze wachters in de groep staan al-
tijd hoger dan de rest, hebben uitstekende ogen en 
kunnen op een grote afstand al gevaar herkennen. 
Deze eigenschappen typeren ook een beetje de onder-
nemer Rasker. Vooruitkijken en vooral vroegtijdig an-
ticiperen op de ontwikkelingen in de markt. In 1994 
begonnen vanuit een studentenkamer met touropera-
tor Jiba (SunTrex en SnowTrex), in 2001 gevolgd door 
Eliza was here en vanaf 2004 het toenmalige Vakan-
tiereiswijzer.nl gekocht en getransformeerd tot 
Zoover. Met name deze laatste website is met zijn va-
kantiebeoordelingen van reizigers een schot in de 
roos. Met de verkoopopbrengst van Jiba en Eliza was 
here en de gedeeltelijke verkoop van Zoover is Rasker 
samen met Hugo Mensink en Andreas Ezinga in 2012 
investeringsmaatschappij Axivate Capital begonnen. 
De ambities zijn groot. Na participaties in Corendon 
en Bulls & Birds werd in december de Benelux-tak van 
het failliete Duitse postorderbedrijf Neckermann 
overgenomen. Daarmee is een belangrijke bouwsteen 
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enkele duizenden vakantiebeoordelingen. Die zijn 
namelijk moeilijk te krijgen. Ruim 99 procent van 
onze bezoekers op het huidige Zoover.nl kijkt wel, 
maar laat zelf geen beoordeling achter. Dat betekent 
dat je aanwas van nieuwe beoordelingen redelijk laag 
is, terwijl er soms meer dan 300.000 bezoekers per 
dag voorbij komen.’

Hoe zag de overname van Vakantiereiswijzer.nl eruit?
‘Het was eigenlijk een heel simpele deal. Er werd 

op dat moment een omzet gerealiseerd van slechts 
20.000 euro per jaar. Maar we hebben toch nog zo’n 
twee maanden onderhandeld voordat we eruit wa-
ren, want de eigenaresse wilde in onze ogen teveel 
geld voor de website hebben. Uiteindelijk hebben we 
de overname gewoon cash betaald.’

Daarna heeft u de naam veranderd in Zoover.nl. Va-
kantiereiswijzer.nl klinkt ons veel logischer in de 
oren.

‘Wat heeft de naam Omo met waspoeder te ma-
ken? Of Gamma met boormachines?’

Niets.
‘Ik ben een merkenbouwer, een commerciële crea-

tieveling. Ik vind het het mooiste om blanco te begin-
nen en vervolgens een merkconcept bedenken. Ver-
volgens moet je ervoor zorgen dat alles wat je hebt 
bedacht zowel in de externe als interne communica-
tie consequent en tot in de kleinste details wordt uit-
gevoerd. Daarmee creëer je een consistent beeld naar 
buiten, biedt het focus en duidelijkheid in alle beslis-
singen die je neemt. Uiteindelijk is dat ook mijn uit-
daging als ondernemer: dingen zien, concepten be-
denken en na vijf jaar kijken of dat wat je toen had 
bedacht, ook is uitgekomen.’

Maar u zat er vast ook wel eens naast. Wat is er bij-
voorbeeld anders gelopen dan u van tevoren had ge-
dacht? 

‘De internationale uitrol van Zoover. Ik dacht: ik 
gooi het concept gewoon bij de buren over de grens. 
Maar dat viel vies tegen. Inmiddels ben ik erachter 
dat een Nederlander, een Belg en een Duitser gewoon 
heel anders denken over sommige dingen. Dan heb ik 
het over cultuurverschillen. Het interesseert  een 
Fransman nul-komma-nul dat een Nederlander in 

zijn beoordeling zit te mekkeren over een restaurant 
dat pas om negen uur ’s avonds opengaat. Fransen 
eten namelijk pas om negen uur, dus die vinden dat 
geen enkel probleem.’

Waren cultuurverschillen de enige reden van een 
moeizame internationalisatie?

‘Het heeft ook met focus te maken. Heel  auw ge-
zegd, maar er werken hier 100 mensen waarvan er 
slechts vijf medewerkers op de internationale afde-
ling zitten. Het is gewoon niet onze kernactiviteit. 
Daar verdienen we niet het meeste geld mee, daar ha-
len we niet het meeste succes. We hebben overigens 
met Zoover inmiddels wel in een aantal landen suc-
ces, zoals België, Frankrijk, Duitsland en Polen. Maar 
het gaat gewoon een stuk langzamer dan ik een paar 
jaar geleden had gedacht.’

Vorig jaar heeft u, samen met medeoprichter Erwin 
Rooymans, 51 procent van de aandelen in Zoover 
verkocht voor 21 miljoen euro aan Tomorrow Focus 
AG. Was het na acht jaar tijd om te cashen?

‘Onder andere. Ik heb nog 45 procent van de aan-
delen in handen, de overige vier procent is van het 
management. Erwin wilde stoppen met Zoover, om-
dat hij er steeds minder betrokken bij was. We had-
den voor onszelf een roadmap gemaakt met aan het 
eind een exit. Daar komt bij dat je met een groeiend 
bedrijf als Zoover meer in een management- en opti-
maliseringsfase terechtkomt. Dat is niet helemaal 
ons ding. Ik vind het zelf veel leuker om een bedrijf 
van tien naar 100 medewerkers te brengen dan van 
100 naar 500 medewerkers.’ 

Hoe gaat zo’n verkoop in zijn werk? Stonden de ko-
pers in de rij voor Zoover?

‘We hebben ontzettend veel partijen gesproken, 
voornamelijk investeringsmaatschappijen in de Ver-
enigde Staten als Europa. Amerikanen hebben het 
alsmaar over the next big thing, prachtig! Ze willen 
alleen maar investeren om de grootste te worden. Eu-
ropeanen staan meer met de voeten op de grond. Die 
zeggen: we hoeven niet de allergrootste te worden, 
een positieve cash ow vinden we ook belangrijk.’

U koos uiteindelijk voor het Duitse Tomorrow Focus 
AG. Heeft u daarmee ook lucratieve Amerikaanse 
aanbiedingen naast u neergelegd?

Lachend: ‘Ga er maar vanuit dat we een Boeing 747 
vol met dollars aan de kant hebben geschoven.’

Wat maakt het Duitse Tomorrow Focus AG dan wel 
interessant als overnemende partij?

‘Het is een investeringsfonds dat ook een belang 
heeft in HolidayCheck.nl. Daar zit een stuk Europees 
synergie-effect dat we eruit moeten proberen te ha-
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len. Met die combinatie zijn we nu marktleider in Eu-
ropa.’ 

Wat verandert er na de overname voor Zoover?
‘Belangrijkste wijziging is dat we met Zoover naast 

het beoordelen van vakanties binnenkort ook zelf va-
kantiereizen gaan verkopen. Je zou het kunnen ver-
gelijken met hoe de website Independer dat nu doet 
in de verzekeringsmarkt. Daar kon je eerst alleen 
zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, maar te-
genwoordig ook zorgverzekeringen afsluiten.’

Maar hoe onafhankelijk ben je dan nog? Als jullie 
belang hebben bij het verkopen van de reizen dan 
zitten jullie niet te wachten op negatieve beoordelin-
gen?

‘Dat maakt ons niets uit, Je kunt bij ons gewoon 
een hotel boeken met een 2 als beoordeling. Ik heb er 
geen enkel belang bij of hotel A, B of C wordt geboekt. 
We blijven onafhankelijk, open en betrouwbaar. Als 
een hoteleigenaar belt om te vragen of wij een slechte 
recensie kunnen verwijderen, dan moet ‘ie wel erg 
goede redenen hebben. In negen van de tien gevallen 
zullen we dat zeker niet doen.’

Samen met twee andere partners heeft u inmiddels 
ook uw eigen investeringsmaatschappij Axivate Ca-
pital opgericht. Waar ligt jullie focus?

‘Bij voorkeur investeren we in ecommerce-bedrij-
ven of daaraan gerelateerde bedrijven waar al wel 
een paar miljoen euro omzet is en waar er sprake is 
van een groeimarkt. Maar ik wil vooral toegevoegde 
waarde kunnen leveren aan onze investeringen. Tij-
dens de verkoop van Zoover heb ik door alle gesprek-
ken met investeringsmaatschappijen een les geleerd. 
Iedere private equity-partij zei tegen ons: wij zijn an-
ders dan anderen. Wij bieden jullie naast geld ook 
een stukje netwerk en begeleiding. Maar aan het eind 
van de dag waren alle investeringsmaatschappijen 
hetzelfde; iedere maand cijfers produceren. Als ze 
goed waren, was iedereen blij. Als ze niet goed waren, 
dan lag je aan de ketting.’

Wat doen jullie dan anders?
‘We zitten er bovenop, zijn ook nauw bij de opera-

tie betrokken en proberen alle deelnemingen te laten 
pro teren van de kennis en best practices die binnen 
onze groep voorhanden zijn. Daarnaast kunnen on-
dernemers onderdeel worden van de Axivate-cloud 
en gebruik maken van onze backof ce-diensten.’

In januari hebben jullie de Benelux-tak van Necker-
mann overgenomen. Dat is toch geen bedrijf dat van 
tien naar 100 medewerkers gebracht hoeft te worden?

‘Nee, en eerlijk gezegd heb ik ook getwijfeld of we 
met zo’n groot bedrijf aan de slag moesten. Er wer-

ken toch ongeveer 450 werknemers. Maar Necker-
mann is natuurlijk wel een sterk merk. Dat is die ba-
sis en voorsprong waar we het eerder over hadden. 
Alleen hebben ze de afgelopen jaren volledig de 
ecommerce-boot gemist. Begin vorig jaar kwam er 
zelfs nog een papieren catalogus uit! Dus daar kun-
nen we met onze kennis en ervaring nog wel wat aan 
toevoegen.’

Waar wilt u met Neckermann naar toe?
We gaan we het oude Neckermann binnen enkele 

weken restylen naar het nieuwe Neckermann. Verge-
lijk het met de Hema, waar je eerst alleen een worst 
kocht. Nu is het een moderne winkel waar je je niet 
hoeft te schamen dat je er kof ekopjes koopt. Dat be-
tekent een nieuw logo, een nieuwe uitstraling, een 
nieuwe merkbeleving. Aan de naam sleutelen we nog 
niet, want die is ijzersterk. Maar ik sluit niet uit dat 
de naam ooit nog veranderd.’

Het woord crisis hebben we u in dit gesprek nog niet 
horen noemen.

‘Hoe meer crisis, hoe beter. Ik wil niet afhankelijk 
zijn van de crisis, ik wil mijn voordeel uit de crisis ha-
len. Het kan mij namelijk niet slecht genoeg gaan, 
want mensen gaan steeds meer op zoek naar de beste 
prijs op internet. Als ze bij jou dan een toegevoegde 
waarde zien, dan heb je goud in handen.’
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