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Toeristengolf uit China
Bom in vakantiebus
• Deze Turkse vrouw
schreeuwt het uit nadat zij
zojuist heeft gehoord dat
haar dochter Deniz Tulum
bij de aanslag is gedood.
FOTO: REUTERS

Terreurcontrole:
FILES
door Martijn
Koolhoven
MÜNCHEN,
zondag
De
terreurdreiging in Europa zorgt
nu ook voor fileleed
voor vakantiegangers. Als gevolg van
extra controles door
de Italiaanse en
Franse grenspolitie
aan de grens met
Zwitserland
ontstonden gisteren kilometerslange files.
Verkeer dat vanuit
Zwitserland bij Chiasso de grens met Italië wilde oversteken,
moest rekening houden met vier uur
wachten. De extra
controles vinden volgens de autoriteiten
plaats in verband
met de terreurdreiging.
Teams van de Italiaanse douane en de
grenspolitie haalden
gisteren regelmatig
auto’s uit de file om
deze aan een grondige inspectie te onderwerpen.
Sommige
wagens van vakantiegangers worden bijna letterlijk binnenstebuiten gekeerd.
Een Nederlandse vakantieganger
met
een vriendin, afkomstig uit een NoordAfrikaans land, was
met zijn Opel Corsa
onderweg naar een
camping in Toscane.
De Opel werd in
twee uur tijd bijna
volledig gestript.
„Niet alleen mijn
Opel kookt, maar ik
ook”, zo liet de woedende Nederlandse
vakantieganger gisteren aan een Italiaanse radioreporter
weten.

WELLUST

H

ET land is nog niet
onleefbaar genoeg,
vinden de bureaucraten van Rijkswaterstaat.
Uit pure machtswellust
verbieden ze dus dat de
kleine man met zijn campertje recreëert op een
mooie plek bij Kornwerderzand, aan de Waddenzee.
Ze maken daar een
poort, waar ome Jan en tante Truus niet meer onderdoor kunnen.
Waarom doen ze dat?
„Omdat het niet mag”, kwaken ze.
Zeker te lang met hun
plastic eendje in bad gezeten…
Herman Eetgerink

door Arnold Burlage
DEN HAAG, zondag
Toeristen uit China
komen momenteel in
stromen naar ons land.
In het eerste kwartaal
tweemaal zoveel als vorig jaar en dat aantal
blijft aanzwellen.

De hotel- en de overige toeristische sector is echter niet voorbereid op de nieuwe gasten uit
de Volksrepubliek. Niet alleen
taal en voeding vragen om snelle
aanpassingen. Chinese tv kanalen, Chinese kranten, ontbijt, gidsen, services op de
kamer, etc. moeten onderdeel worden van
een totaal andere aanpak.
Eén van de belangrijke problemen is
bijvoorbeeld het schreeuwend tekort aan
hotelkamers, waarop gerookt mag worden. In China wordt nog als ’ketters’ gerookt, terwijl in ons land de mogelijkheden overal juist worden beperkt.
Het aantal Chinese toeristen steeg in
2004 tot 82.000, na een periode van slechts
een handjevol bezoekers. In het eerste
kwartaal
van
2005 hebben al
20.000 Chinezen
ons land bezocht in tegenstelling
tot
11.000 vorig jaar
het eerste kwartaal, het laagseizoen.
„Hoogste tijd
dus om daarop
in alle opzichten voorbereid
te zijn”, aldus
directeur Hans
van Driem van het Nederlands Bureau
voor Toerisme & Congressen (NBTC).
Koninklijk Horeca Nederland en het
NBTC organiseren na afloop van het wereldcongres van de Internationale Restaurant en Hotel Association in Peking een
speciaal congres om Nederlandse hoteliers klaar te stomen voor de golf Aziatische bezoekers.
Toeristische
topondernemers in ons land, onder wie
vertegenwoordigers van de
KLM, Schiphol, de internationale Accor-hotelgroep en Center Parcs gaan samen met prof.
Van onze parlementaire
dr. Hans Mommaas van de Karedactie
tholieke Universiteit Brabant
DEN HAAG, zondag
een visie ontwikkelen over de
Het CDA bepleit de
toekomst van het inkomend
komst van een eenduidig
toerisme in ons land.
identificatie- en registratieDe in vergelijking met de
systeem voor pleziervaarrest van Europa voor ons land
tuigen.
moeilijk verkrijgbare reisdocumenten voor de Chinezen,
Op dit moment bestaan
is nog een probleem, aldus Van
zeker vier systemen naast
Driem.
elkaar, en dat is funest om
Voor het aanprijzen van de
het stijgend aantal botentulpen, molens en klompen in
diefstallen te beperken.
China wordt goochelaar Hans
Volgens CDA-Kamerlid
Klok uit de hoge hoed getoEddy van Hijum kent de
verd.
Rijksdienst voor het Wegverkeer de officiële registratie snelle boten, gebruikt
het kadaster brandmerken,
en adviseert het watersportverbond ultraviolette pasta.
Het Nationaal BotenRegister heeft ook een eigen systeem. De verzekeringsbranche rekent dit jaar op 1200
diefstallen van boten.

Goochelacts met
Holland-promotie
van Hans Klok

• Zwaargewond wordt een vrouw in allerijl weggevoerd vlak nadat
een bom in of naast een toeristenbus was ontploft in de Turkse badplaats Kusadasi. In totaal kwamen vijf mensen bij de aanslag om het
leven.
FOTO: EPA

Vijf doden in Turkije
door zelfmoordactie
door Frans Schrader
KUSADASI, zondag
De bij Nederlanders zo populaire Turkse badplaatsen lijken
deze zomer doelwit van een reeks bomaanslagen die dood en
verderf zaaien. Zaterdag was de schrik enorm in Kusadasi waar
een toeristenbusje explodeerde op het drukste punt van de badplaats. Vijf inzittenden stierven in een hels inferno, zeker veertien anderen raakten zwaargewond.

• Van de minibus bleef slechts een verwrongen karkas over na de
bomaanslag die waarschijnlijk het werk was van Koerdische extremisten, die streven naar een eigen staat.
FOTO: EPA
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Kijk voor onze zomer last-minutes en
de voorwaarden op www.landal.nl
Uw vakantie wordt nu wel héél voordelig.

Reserveer nu!
www.landal.nl of bel gratis 0800-0309

De aanslag was waarschijnlijk het werk van een zelfmoordterroriste. Het was de
derde bom in korte tijd die afging. De eerste aanslag, enkele
weken geleden, vond ook
plaats in Kusadasi. Afgelopen
zondag ging een projectiel af in
Cesme, een populair surfoord.
De Turkse premier Erdogan
sprak enkele uren na de aanslag van „een laffe, terroristische daad”.
De minibus, een zogenaamde dolmus, zat zaterdag mudvol en was op weg naar het ook
bij Nederlanders zeer populaire Ladies Beach. Op de drukke
boulevard Atatürk spatte de
bus binnen een fractie van een
seconde uiteen. „Daarna zagen
we alleen nog maar ambulances en brandweerwagens”, aldus vele geschrokken Nederlandse toeristen.
In de vuurzee stierven drie
Turkse inzittenden en een
Britse en een Ierse toeriste.
Onder de veelal zwaargewonden bevonden zich ten minste
vijf Britten. Voor zover bekend zaten er geen Nederlanders in de bus. Door rondspattend staal werd ook een Belgische toerist geraakt. Hij liep
lichte verwondingen op. In
eerste instatie werd gedacht
dat een vrouwelijke terrorist
zich in een zelfmoordactie had
opgeblazen, maar later waren
de autoriteiten daarvan niet
meer zo zeker.
In het met Nederlanders
overvolle Alanya vond gistermorgen vroeg een minstens zo
groot drama plaats. Enkele
tientallen meters van het
strand botste een toeristenboot met 150 opvarenden op

een rots. De boot zat vol feestende gasten, hoofdzakelijk
Turken. Ten minste vier mensen verdronken, bijna tien
personen waren gisteren na uren zoeken nog vermist. Turkije is voor Nederlanders een
populair vakantieparadijs.
VERVOLG
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Gekrijs door
merg en been

Diefstal boten
te gemakkelijk

1 4 e E TA P P E
1 TOTSCHNIG (OOS)

2 ARMSTRONG (VST)
3 BASSO (ITA)
4 ULLRICH (DUI)
5 LEIPHEIMER (VST)

TOTSCHNIG

21 DEKKER (NED)

G E L E

T R U I

1 ARMSTRONG (VST)55u58,17
2 RASMUSSEN (DEN)

+ 1,41

3 BASSO (ITA)

2,46

4 ULLRICH (DUI)

4,34

5 LEIPHEIMER (VST)
29 BOOGERD (NED)

4,45
32,54

Nieuws
overSMS
deSMS-TOURSERVICE
Tour:
www.telegraaf.nl
SMS:
TOUR
225 AAN
NAAR: 4777
TELESPORT

Nederlanders
ZUCHTEN
onder
Spaanse hitte
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Bouw een
ZWEMBAD
in je tuin!
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Verdwijning
Karel steeds
SCHIMMIGER
HET WEER
24°C
Volop zon
Droog
Prijs in Nederland E 1,80
PRIJZEN IN
HET BUITENLAND
België
Bulgarijë
Can. Eil.
Cyprus
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Gr. Brit.
Hongarije
Italië
Kroatië
Luxemburg
Madeira
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Slovenië
Spanje
Thailand
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkije
Zwitserland

EUR
BGN
EUR
CYP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
HUF
EUR
KN
EUR
EUR
NOK
EUR
EUR
SIT
EUR
THB
CZK
DTN
YTL
TL
CHF

2,35
6,50
3,15
2,95
2,65
3,20
2,80
3,30
2,—
730,—
2,85
23,—
2,35
3,75
27,—
2,80
3,—
570,—
3,—
180,—
93,—
4,62
6,—
6.000.000
5,30

Probeer dit eens in Frankrijk

ARMSTRONG
DEELT TIK UIT
T O U R
2 0 0 5

21

AMSTERDAM, zondag
Ogenschijnlijk moeiteloos heeft Lance Armstrong de eerste zware
bergetappe in de Pyreneeen overleefd. Ondanks dat
de torenhoge favoriet voor
de eindzege al op de een na
laatste klim alleen kwam
te zitten, kwam Armstrong nauwelijks in de
problemen.
Op weg naar Ax-3-Domaines kon alleen Ivan
Basso nog in zijn wiel blijven. Vlak achter ritwinnaar George Totschnig, die
al vroeg in de aanval was
gegaan, werd Armstrong
fraai tweede. Alleen Basso
bleef in de buurt.
De rest, met nummer
twee Michael Rasmussen
voorop, kreeg weer een tik
te incasseren.
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Op vakantie weet
je pas wat je mist!

www.jumbosupermarkten.nl
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