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Zij nog maar pril in de organisatie en aan 
de slag als inspecteur bij het wijkteam 
van het Kiel. Hij al heel wat watertjes 
doorzwommen als diensthoofd van POSA 
Antwerpen. Tot een tripje naar Tenerife 
hen een heel andere weg deed inslaan. 
We hebben het over Freyke Van Looveren 

(30) en Carl Vorsselmans (46). Zowat drie 
jaar geleden ruilden ze de politiewereld 
voor een vastgoedbusiness in Spanje. 
“We zijn er eerder toevallig ingerold. Een 
plan kan je dit allesbehalve noemen”, 
vertelt Freyke. Dat moet je ons dan eens 
uitleggen ...

Hoe zou het
zijn met …
Freyke  
Van Looveren

“Het lijkt onwaarschijnlijk, maar toch is 
het zo gegaan”, lacht Freyke. “Carl en 
ik zijn sinds 2014 een koppel. Hij komt 
uit Loenhout. Ik uit het vlakbij gelegen 
Brecht. Maar toch was het de fuif van PZ 
Minos die ons samenbracht. (knipoogt) 

“Tenerife was de bestemming van onze 
allereerste reis samen”, herinnert Freyke 
zich nog goed. “We gingen er Glenn 
Crynen (ex-BBT, red) bezoeken die er 
verbleef voor zijn project U-Turn. Nadien 
maakten we ook nog reizen naar onder 
meer Thailand en Maleisië, maar vooral 
Tenerife bleef plakken. En zo beslisten 
we om er een nieuwbouwappartement 
te kopen. Als tweede verblijf, en als 
investering via de kortetermijnverhuur.”

Maar bij zo’n aankoop komt heel wat 
kijken, zo ondervonden Freyke en Carl. 
Er is wel de projectontwikkelaar, en de 
notaris, maar het is aan de koper zelf om 
ook nog heel wat zaken uit te pluizen en 
te regelen. En zo verdiepte het koppel zich 
in de eigendomsrechten en -plichten, de 
fiscaliteit, enzovoort. Toen niet veel later 
ook vrienden van hen interesse hadden in 
een nieuwbouwappartement in Tenerife 
konden ze bij Freyke en Carl terecht voor 
advies. En zo ging de bal aan het rollen. 
Intussen lieten zelfs voetbalsterren, zoals 
onder andere Simon Mignolet, zich door 
het gewezen politiekoppel adviseren bij 
de aankoop van Spaans vastgoed.

“De kennis die wij intussen hebben, 
kan een koper op de week tijd dat 
hij naar Spanje afzakt om er een 
woning te kopen, nooit achterhalen”, 
verduidelijkt Freyke. “De Vlaming kent 
er de vastgoedmarkt met zijn regels en 
geplogenheden niet. Wij hebben een 
vertrouwensfunctie en zijn de schakel 
tussen de projectontwikkelaar, de koper 

en de notaris. Een nieuw kleedje kopen 
in een Spaanse boetiek, dat zal voor 
niemand een probleem zijn. Een woning 
kopen is toch een ander paar mouwen. En 
als je daar dan in bijgestaan kan worden 
in je eigen taal, dat het je geen kopzorgen 
bezorgt en dat je er tijd mee wint ...”

Freyke en Carl vinden een 
langetermijnvisie veel belangrijker dan 
snel geldgewin. Als ze geen geschikt pand 
vinden voor een potentiële koper, zullen 
ze dat ook eerlijk zeggen. “Gaandeweg 
ondervonden we dat mensen vaak 
twijfelen tussen het Canarische eiland 
en het Spaanse vasteland”, spreekt 
Freyke uit ervaring. “Daarom zijn we ook 
actief aan de Costa del Sol, de Costa 
Blanca en Ibiza. De voorbije weken was 
ik druk in de weer met onze nieuwe 
website nieuwbouwinspanje.com en 
onze sociale media. Regelmatig reis ik 
naar België om infosessies te geven aan 
Vlamingen. Dan breng ik uiteraard geen 
huizen of appartementen mee, wel heel 
veel essentiële informatie. Kennis is 
macht, is zo’n mopje tussen Carl en mij, 
verwijzend naar de zin die er bij ons in de 
politieschool werd ingeramd.”

Hoe een gemiddelde werkdag van 
Freyke eruitziet? “Die duurt meestal 
lang, vergelijk het gerust met een 
twaalfurenshift met af en toe nog eens 
wat overwerken”, lacht Freyke. “Ook 
weekends kennen wij helemaal niet. Als 
ik niet met klanten op pad ben, werk ik 
aan onze website en marketing en volg 

ik de aanvragen van potentiële klanten 
op. Mijn job en privéleven lopen wat door 
elkaar. Het lijkt misschien wel alle dagen 
vakantie in Spanje, maar wees maar zeker 
dat het voor ons achter de schermen 
vaak zwoegen is hoor. Maar daar zal ons 
perfectionistische kantje wel voor iets 
tussen zitten.” 

“Natuurlijk heb ik getwijfeld voordat ik 
in dit avontuur stapte”, beantwoordt 
Freyke onze vraag. “Carl is heel rationeel 
en geloofde meteen in ons als team. 
Bovendien heeft hij zijn master in 
de handelswetenschappen behaald 
in Zaragoza waardoor hij sowieso al 
vloeiend Spaans sprak. Hij had ook al een 
erkenningsnummer als vastgoedmakelaar. 
Ik reageer veel emotioneler. Maar al snel 
zag ik het als een kans om een wereldtaal 
te leren, en die veilige politieomgeving 
verlaten vond ik ook best wel spannend. Ik 
dacht: als het misloopt, heb ik toch deze 
levenservaring.” 

Toch geeft Freyke toe dat dit 
vastgoedverhaal voor haar gerust vijf jaar 
later had mogen komen. “Ik had het echt 
nog wel naar mijn zin bij de politie. En 
ook Carl was nog niet uitgekeken op zijn 
job. Meer nog: zijn collega’s bellen hem 
nog wel eens en dan stapt hij met plezier 
op het vliegtuig om als figurant mee te 
spelen in een of andere training. Maar 
soms lopen de dingen zoals ze lopen. 
En moet je durven springen. Bovendien 
pendel ik nog zo vaak naar België 
waardoor het eigenlijk ook helemaal 
niet aanvoelt geëmigreerd te zijn. Wist 
je trouwens dat wij nu onze familie en 
vrienden vaker zien dan vroeger. Toen 
werkte ik in shiften en draaide Carl 
permanenties. Als ik nu in België ben, 
maakt iedereen tijd voor me vrij ...”, 
glimlacht Freyke.

HOE ZOU HET ZIJN MET …

Soms lopen de 
dingen zoals ze 
lopen en moet je 
durven springen.

“


