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HORECAIN HeT SPOOR VAN …

vip-chauffeur El Yamani Charki

In de nieuwe reeks ‘In het spoor van’ focussen we op vakantiemakers, 
mensen die een bijzondere rol spelen in toerisme. Deze keer  
reden we als passagier mee met vip-chauffeur el Yamani Charki.

ten. Dagelijks rijden ze ceo’s en vips van 
de ene vergadering of conferentie naar 
de andere. Dan heb je mensen nodig die 
je kunt vertrouwen, want de reputatie 
van de firma staat op het spel. El Yamani 
Charki is zo iemand. 

I
k heb afspraak met Yamani bij V-tax op 
de Wiedauwkaai in Gent. Vandaar gaat het 
naar het River Hotel op de Vrijdagsmarkt, 
waar hij vier mensen van de multinational 
BD (Becton & Dickinson) terug naar het 
hoofdkantoor voor europa in erembodegem 
moet brengen. Daarna richting luchthaven 
voor Billo, een aftakking van Huur een Stuur 

die luchthavenvervoer verzorgt in stijl. Het is 
slechts een fractie van hoe een goedgevulde 
dag voor Yamani er dagelijks uitziet. 
 
Pilotendroom
De ouders van Yamani kwamen in de jaren 
zestig als gastarbeiders vanuit Marokko naar 
ons land om hun kinderen een goede toekomst 
te kunnen bieden. Geen moeite was hen te 
veel. Overdag verrichtten ze hard labeur, 
onder meer in de wegenaanleg in Limburg. ’s 
Avonds waren ze actief in de katoenindustrie. 
Ze konden lezen noch schrijven, maar zorgden 
er zo wel voor dat al hun zeven kinderen 
konden studeren. Yamani is de jongste en 
was een voorbeeldige student. Hij droomde 
ervan om piloot te worden. Maar op zijn 
achttiende was hij plots schoolmoe. Hij koos 
ervoor om meteen te gaan werken. Na enkele 
omzwervingen kwam hij in dienst bij het CIB 
als boekhouder. Niet veel later sloeg echter 
het noodlot toe. Yamani: “Plots overleed mijn 
vader, de persoon naar wie ik het meest opkeek 
in mijn leven. Mijn houvast als jongste kind. Ik 
wist met mezelf geen raad meer. Ik was toen 
25 en besefte dat ik niet in de wieg was gelegd 
voor een kantoorbaan. Ik denk nog elke dag 
aan mijn vader.” 

Vrachtwagenchauffeur als vlucht
Yamani wou alles achter zich laten. In 
een impulsieve bui gaf hij zich op als 
vrachtwagenchauffeur voor de internationale 
markt. Hij ontdekte er de liefde voor het stuur. 
Hij zag heel europa en genoot vooral van 
zijn ritten naar het zuiden. Meer bepaald het 
zuiden van Spanje. Het herinnerde hem aan de 
tweejaarlijkse uitstappen die ze met het gezin 
naar thuisland Marokko ondernamen. Ware het 

niet dat hij zijn vrouw leerde kennen, reed hij 
nog altijd met de vrachtwagen. Yamani: “Het 
was een fijn bestaan maar niet combineerbaar 
met een gezin. In 2007 ben ik zo bij V-tax 
begonnen. Negen jaar lang om uiteindelijk 
in oktober 2016 over te stappen naar Huur 
een Stuur. Totaal niet te vergelijken met de 
taxiwereld, maar ik doe het ontzettend graag. 
Ik hou van de afwisseling. Niets is me te veel en 
dat weten ze ook.”

Mensenkennis essentieel
Bij Billo kom je nog met alle lagen van de 
bevolking in contact, maar bij Huur een 
Stuur spreek je al snel over een niche. Ceo’s, 
diplomaten, politici, topadvocaten: het 
vraagt een andere benadering. Yamani: “Je 
moet weten hoe je met die mensen moet 
omgaan. Weten wanneer je discreet moet zijn 
en wanneer je mag praten. Het vraagt ook 
een zekere mensenkennis. Dat heb je of dat 
heb je niet. Ik kan nagenoeg met elke klant 
overweg, zelfs met diegene waar alle andere 
chauffeurs moeilijk contact mee hebben. Niet 

iedereen is dus geschikt voor deze job. Zeker 
niet voor de vip-opdrachten waarbij je ter 
beschikking wordt gesteld van een invloedrijke 
persoon.” Onder hun klanten mogen ze alle 
grote multinationals rekenen zoals Lotus, 
Bekaert, Coca-Cola, Volvo, TUI, Huawei. en 
ze verzorgen het vip-vervoer tijdens Film 
Fest Gent. Dan maak je al eens onvergetelijke 
dingen mee. Yamani: “enkele maanden terug 
was ik de chauffeur van AA Gent-voorzitter 
Ivan De Witte. een heel aangename en 
charmante man. Hij had een afspraak bij De 
Persgroep. Blijkbaar had hij als voorwaarde 
voor het interview gesteld dat ze ook voor mij 
een maaltijd dienden te voorzien. Wij hebben 
die gewoonte niet en meestal stellen we ons 
neutraal en afzijdig op. Maar hij stond erop. Ik 
kreeg ook een heel menu aangeboden en heb 
lekker gegeten. Hetzelfde overkwam me bij de 
ceo van Huawei voor wie ik paraat stond tijdens 
een congres in Frankfurt. Hij wou dat ik en alle 
chauffeurs aanschoven tijdens het galadiner. 
Ongelooflijk wat ik daar heb gezien. De locatie 
voor het galadiner was volledig ingericht met 

zaken die uit China waren overgevlogen, tot 
de verlichting toe. Tien jaar bij V-tax en Huur 
een Stuur leveren verhalen op waarmee je 
meerdere boeken kunt vullen. een man die 
afscheid neemt van zijn vrouw en vijf minuten 
later met zijn minnares belt, ruzies, verdriet 
en agressie, we maken het allemaal mee. 
Als chauffeur ben je vaak ook psycholoog of 
mensen bellen ons omdat ze nood hebben aan 
een luisterend oor.”

Japanners zijn de vriendelijkste
Details maken het verschil. Zoals een paraplu 
aanbieden bij regenweer of hulp bij het 
in- en uitladen van bagage. een grondige 
voorbereiding van je volgende traject zodat 
je op mogelijke problemen kunt inspelen. 
Yamani is er heel trots op dat nog geen enkele 
passagier van hem zijn vlucht of treinreis heeft 
gemist. Daar zou hij echt ziek van zijn. en 
het is ook belangrijk om altijd professioneel 
te blijven. Niet evident maar dat is een knop 
die Yamani altijd inschakelt wanneer hij aan 
het werk is. Ook wanneer hij helden van 
zijn dochters vervoert van wie zij graag een 
handtekening hadden gehad. Yamani: “Het zou 
een ander verhaal zijn mocht ik in mijn vrije 
tijd met de kinderen op stap zijn. Maar als ik 
werk, zal ik het nooit doen. Klaar.”

Yamani ontmoette in die vele jaren mensen 
van allerlei nationaliteiten. Japanners zijn 
zonder twijfel de vriendelijkste. Chinezen 
zijn dan weer heel chauvinistisch en kunnen 
moeilijk doen wanneer iets niet verloopt zoals 
zij het hadden voorzien. Iets wat hem door 
enkele bedrijfsleiders die hij vervoerde, werd 
bevestigd. Yamani: “Los daarvan blijf ik altijd 
professioneel en vriendelijk. Dat kost geld 
noch moeite. Ooit heb ik een heer vervoerd 
die nooit reageerde als ik hem een goeiedag 
zei. Velen zouden ermee opgehouden zijn, ik 
niet. en bij de zoveelste rit zei hij zelf goeiedag 
tegen mij. Neen, ik zou het niet kunnen missen. 
Ik heb al een paar keer het aanbod gekregen 
om promotie te maken en binnen het bedrijf 
een kantoorjob uit te oefenen, maar daar heb 
ik voor bedankt. Ik wil onderweg zijn en met 
mensen in contact komen.”

Sam Paret
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‘Het is veel meer dan 
iemand van punt A naar 

punt B brengen’

Horen, zien, zwijgen. Het zou het perfecte 
adagium kunnen zijn voor de chauffeur 
van vip-klanten. Ze zouden een boek 
kunnen schrijven over wie ze allemaal 
vervoeren en wat er zich op de ach-
terbank van hun wagen afspeelt. Maar 
discretie dragen ze hoog in het vaandel. 
Steeds professioneel blijven onderscheidt 
de goede van de slechte chauffeur. Een 
degelijke portie mensenkennis helpt 
ook al een heel eind. Het is duidelijk dat 
niet iedereen geschikt is om deze taak te 
vervullen. Bij Huur een Stuur, het zus-
terbedrijf van taxidienst V-tax in Gent, 
is dat niet anders. Zij leveren chauffeurs 
voor alle grote bedrijven en evenemen-

vip-chauffeur El Yamani Charki


