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Marjolein Fraanje van Target Travel Marketing

‘Je hebt hier echt het gevoel
dat je vrij bent’

Als er iemand adresjes in Amerika
heeft, is het Marjolein Fraanje wel. De
General Manager van Target Travel
Marketing werkt al meer dan 25 jaar
bij het marketing- en communicatie-
bureau in Maarssen, dat bijna letterlijk
half Amerika tot zijn klanten rekent.
‘In 1993 werd ik aangenomen als
secretaresse van Target, dat toen naast
autoverhuurder Alamo ook diverse
Amerikaanse hotelketens en lucht-
vaartmaatschappijen als klant had’,
vertelt ze. ‘Na een paar jaar begonnen
we met het verzorgen van de destinati-
onmarketing van een aantal Ameri -
kaanse staten en dat werden er steeds
meer. Inmiddels werken we vast voor
zeventien staten, en doen we projecten
voor nog eens acht staten.’

Direct verkocht
Target Travel is ook nauw betrokken
bij het populaire Brand USA-paviljoen
op de Vakantiebeurs in Utrecht. Vaste
prik voor Marjolein, die er alle dagen
te vinden is – en dan niet per se als
General Manager, maar vooral als
adviseur achter een van de balies van
Target Travels bestemmingen. Wie
haar daar treft heeft pure mazzel,
want Marjolein is een doorgewinterde
Amerikafan die het land op alle moge-
lijke manieren doorkruisd heeft: ‘Toen
ik na een paar jaar in dienst bij Target
voor het eerst naar Amerika ging, was
ik direct verkocht. Toen deed ik
uiteraard het klassieke rondje West-
USA, maar na heel veel reizen weet ik
dat er zoveel meer is dan dat. Het zui-
den bijvoorbeeld, waar je de oor-
sprong van veel hedendaagse muziek
vindt in steden als New Orleans,

Memphis, Nashville en Austin. De
mensen zijn hier superrelaxed en gast-
vrij, en lekker eten kun je hier zeker!
Ook de Indian Summer in New
England of een paar dagen Chicago
kan ik iedereen aanraden.’

Nooit uitgepraat
Een van haar mooiste reizen maakte
Marjolein samen met haar man in de
staten South Dakota, North Dakota,
Montana, Wyoming en Idaho – die
marketingtechnisch onder de noemer
The Great American West ook bij
Target Travel in de etalage staan. Ze
raakt er niet over uitgepraat: ‘In deze
streek vind je veel unieke natuur –
zoals Yellowstone, dat de meeste gei-
sers ter wereld herbergt. Het noorden
speelde daarnaast een belangrijke rol
in de ontdekking van het westen van
de USA door Lewis en Clark, die op
zoek waren naar de passage naar de
Pacific. Oorspronkelijk werden deze
staten bewoond door vele indianen-
volkeren, waaronder de Nez Perce, de
Lakota en de Dakota. En die zijn er
nog steeds te vinden, zodat je er bij-
voorbeeld powwows kunt bezoeken.
Ook was dit gebied vroeger rijk aan
goud, zilver en koper, dus oude mijn-
stadjes en spookstadjes vind je er nog
overal.’

Droomreis
Voor Marjoleins droomreis moet je
zo’n vier weken uittrekken, vertelt ze:
‘Begin in Denver en rijd dan via Hot
Springs, de Black Hills en Badlands
National Park in South Dakota naar
Bismarck en Theodore Roosevelt
National Park in North Dakota.

Daarna is Montana aan de beurt, met
Billings, Helena, Glacier National
Park en Missoula als must-see stops.
Het naastgelegen Wyoming staat ver-
volgens in het teken van de nationale
parken Yellowstone en Grand Teton,
waarna je via Idaho Falls en Sun
Valley in het onterecht onderschatte
Idaho naar Boise rijdt om het vliegtuig
naar huis te pakken.’

Verplichte nummers
Zo in een paar regels samengevat lijkt
zo’n reis prima te doen in een maand-
je, maar Marjolein waarschuwt wel
dat je vooraf goed moet inschatten
wat je onderweg wil doen: ‘Het is
ondoenlijk om alles te willen zien.
Hou rekening met de afstanden en
probeer regelmatig ergens twee nach-
ten te blijven.’ Daarbij draagt ze alvast
wel een paar verplichte nummers aan:
‘Natuurlijk de National Parks, maar
denk ook aan Mount Rushmore en het
naastgelegen Crazy Horse Memorial,
de Enchanted Highway in North
Dakota, Montana’s Beartooth
Highway en Craters of the Moon
National Park in Idaho. Pak ook zeker
een verblijf op een ranch mee of plan
je reis zo dat je in Cody, Wyoming
naar de rodeo kunt.’ 
Ook wie geen vier weken heeft, komt
altijd aan zijn trekken in The Great
American West, zegt ze geruststel-
lend. Alle highlights daargelaten,
keert ze hier vooral steeds weer terug
vanwege de mensen, de cowboyli-
festyle, de unieke natuur en het wild
dat je er overal tegenkomt. Marjolein:
‘En omdat je hier echt het gevoel hebt
dat je vrij bent.’ ★
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