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Inclusief
géén service

Schildpadden en koralen zijn geen souvenirs

■ Voor de
Schipholdouaniers is het
maar wat lastig
om nepwapens
van echt te
onderscheiden.

Wietrokersland valt over

KLAPPERPISTOOLTJES
door JOS VAN NOORD

AMSTERDAM – Nederland als braafste jongetje van de Europese
klas. De meeste lezers vinden de aandacht van onze Schiphol-douaniers
voor nepwapens overdreven, vooral omdat in ons verenigd Europa met
z’n vrije verkeer van personen en goederen alom fopmitrailleurs, plastic
revolvertjes en klapperpistolen te koop zijn in speelgoedwinkels, op kermissen en braderieën. In de meeste landen om ons heen zijn namaakwapens volkomen legaal.
Dan heb ik ’t nog niet over de vele
Europese vakantielanden, vooral
aan de Middellandse Zee, waar je
echte wapens, jachtgeweren, luchtdrukpistolen, werpmessen en ook
spuitbussen met zenuwgas gewoon
kunt kopen, net alsof je even een
broodje gaat halen op de hoek.
Laatst bezocht ik een bevriende
kunstschilder uit Hoorn in zijn
Franse huis, toen daar toevallig ook
diens tienerzoon logeerde met een
vriendje. Wij nipten juist onbekommerd aan een wijntje, toen de jongelui plotseling thuis kwamen en het
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Prijsvraag

Win een
kajakdrager

vriendje een serieus ogend gasdrukwapen op tafel gooide. „Voor tachtig euro gekocht op de jachtafdeling
van de bouwmarkt, hier vlakbij!”
riep hij triomfantelijk. „Ze vroegen
niet eens om mijn leeftijd.”
Natuurlijk denk ik dan: wat moet
zo’n joch dáár nou mee? Maar verbieden?

Blowen
In praktisch heel Europa zijn softdrugs verboden. Een hasjsigaretje
is in veel Europese landen genoeg

voor een nacht in de cel. Daarom
vliegen elk weekeinde zoveel jongelui uit alle hoeken van Europa
naar Amsterdam, om bij ons te komen blowen.
Om er dan speerpunt van beleid
van te maken peuters op Schiphol
hun klapperpistooltje af te pakken… Hoge boetes uiteraard, want
al die regelneven moeten ergens van
betaald worden.
Kinderen doen graag Lucky Luck
na, nou en? Speelden wij zelf vroeger geen cowboytje?
„Aan de ene kant doen we graag
mee in Brussel, maar toch is daar telkens weer dat moralistische vingertje: Nederland zal de andere Europeanen wel even vertellen hoe ’t
hoort!”, schampert een lezer uit Zevenaar. „Veel nepwapens zijn niet
van echt te onderscheiden”, waarschuwt evenwel Frits uit Den Haag:
„Voor de wet wordt een neppistool
dat is gebruikt bij een overval, aangemerkt als een echt vuurwapen.”

UW REACTIES

Melkkoe
Veel mensen weten kennelijk
niet dat je nephorloges of namaakmerktassen gerust mag invoeren.
Eentje of twee, drie is geen enkel
probleem, daar mag de douane
niks van zeggen. Waarom vertelt
Schiphol dat niet? Op alle mogelijke manieren probeert de overheid
maar zoveel mogelijk boetes te innen bij de mensen.
K. Peeters

Limiet
Ik hou me netjes aan de regels
en smokkel niet. Wel maak ik gebruik van de toegestane limiet en
neem ik soms binnen Europa vier
sloffen sigaretten mee. Dat mag,
maar wordt door de douane angstvallig geheim gehouden.
H. van Oss

Kinderachtig
Uw artikel was mij uit het hart
gegrepen. Op werkelijk belangrijke zaken letten die douaniers niet.
Per ongeluk bleek ik eens zo’n
scherpe tentharing in mijn handbagage te hebben gedaan, toen ik
per vliegtuig uit Engeland naar
Amsterdam reisde. Daar kwam ik
pas thuis bij het uitpakken achter!
Onze klassieke Triumph, bouwjaar ’69, was in Engeland (nota bene EU) eens over de apk-datum
heen. Bij terugkeer in Hoek van
Holland stonden onze vrienden
van de marechaussee al klaar en
mochten we meteen pinnen: 90
euro boete.
H. ten Boekhorst

Dat zal zijn, maar dan praat je wel
over harde geweldscriminaliteit.
Alsof zware criminelen zich door de
douaniers op Schiphol laten weerhouden om even naar België te rijden, of naar de Balkan, voor echte
wapens!

Nepwapens
In Zoetermeer werd van de week
nog een 27-jarige man uit Heemstede opgepakt, omdat hij nepwapens
verkocht vanuit een marktkraampje bij een voetbalvereniging. Zeven dozen vol fopgeweren werden
er in beslag genomen, zo meldt de
politie in Zoetermeer maar wat
trots.
Als het om contrabande gaat: over
de bedreigde natuur is iedereen het
wel eens. Schildpadden en koralen
zijn geen souvenirs. Daar moet je áfblijven, zeker als toerist.
Veel lezers mailen mij dat zij wel
eens wat teveel sigaretjes of flessen

Speelgoed
Douaniers op Schiphol kunnen
beter opletten dat er geen harddrugs ons land in komen. Het is
absurd om nepwapens in beslag te
nemen en goedwillende burgers
te beboeten voor zaken, die in alle
andere Europese landen overal te
koop liggen in supermarkten en
speelgoedwinkels.
J. de Brauw

Knieën
Ben benieuwd hoe de knieën
van deze columnist aanvoelen als
in een schemerig steegje zo’n plastic pistool op zijn cynische bolletje gericht wordt, met het verzoek
zijn portefeuille af te geven?
C. Zevenbergen

Veel mensen denken bij Thule aan dakkoffers en fietsendragers, maar de
Zweedse expert in autodakdragers heeft
ook installaties voor kajaks, kano’s, surfplanken en kleine boten.
De Thule Hull-a-Port Pro 837 voor kajaks is ontwikkeld met een zogeheten kantelfunctie. Wanneer hij niet wordt gebruikt, kan de drager ingeklapt worden
om de luchtweerstand te verminderen.
Daarnaast is het dankzij de kantelfunctie
niet nodig om de 837 van de auto af te halen voordat u deze in de garage zet. Voor
de veiligheid beschikt de drager ook over
een dikke laag schuimrubber om de boot
te beschermen en over stevige riemen om
de kajak goed vast te maken aan uw voertuig.
De Reiskrant mag drie kajakdragers
weggeven…
Wil je kans maken op deze prijs t.w.v.
E 199, ga dan naar www.reiskrant.nl en
vul het antwoordformulier in.

VRAAG
ANTWOORD

Zuid-Koreaanse
stekkers
Vraag: „Ik reis altijd met veel elektronische
apparaten en ga binnenkort naar Zuid-Korea.
Hoe kom ik er achter welk stekkertype ze daar
gebruiken?”
Antwoord: Daar bestaat een heel handige
site voor, lazen wij in Reizen Magazine. Op
www.kropla.com vind je onder de ’World electronical guide’ precies welk type stekker in een
land gebruikt wordt. Overigens gebruiken ze
in Zuid-Korea hetzelfde stekkertype als bij
ons. De wereldstekker kan dus thuisblijven.

■ Uitzicht op
zwembad en
de heerlijke
Middellandse
Zee: hotel
Negro Ponte
Resort.

Griekse luxe…
Toen Reiskrant onlangs het magische Griekse eiland Evia
mocht verkennen (lees artikel op www.reiskrant.nl/reisreportages), overnachtten wij o.a. in de gezellige badplaats Eretria.
We hadden het geluk te mogen slapen in het vrijwel nieuwe
vijfsterren Negro Ponte Resort.
Bij binnenkomst werd meteen duidelijk; dit hotel is
nieuw, groot en luxe. Maar
daardoor niet kil of ongezellig,
integendeel. In de ruime lobby werden we allervriendelijkst ontvangen en naar onze
kamer geëscorteerd. Deze was
ruim en fris en de luxe badkamer een plaatje. Snel het uitzicht gecheckt. He-le-maal
niets mis mee. We keken uit
op het buitenbad met vlak
daarachter de zee. Vanaf het
riante balkon genoten we van
dit uitgestrekte uitzicht. En
niet alleen in de ochtend. ’s
Avonds lichtte het zwembad
fraai op en hoorde je duidelijk

HOTEL
VAN DE WEEK
■ Ruim, luxe en fris, de kamers in het Griekse
het ruisen van de zee.
hotel op het eiland Evia.
Het resort heeft een eigen
strand, tennisbaan, fitnessruimte met binnenbad, jacuz■ Naam: Negro Ponte Resort
zi en een sauna. Ontbijt, lunch
■ Waar: 19th klm. N.Road Chalkis - Kimi,
en diner kan binnen of buiten
340 08 Eretria, Evia, Griekenland
op de veranda worden genut■ Aantal sterren: ★★★★★
tigd, net wat je wilt. Neem
■ Website:
daarna een afzakkertje aan de
bar om vervolgens – als er nog
www.negroponteresort.gr
fut voor is – het centrum van
Eretria in te duiken. Heerlijk
uitbuiken al slenterend over
de boulevard.
Wendy Roep

TA15

meebrengen. „Af en toe smokkel ik
wat diamanten uit Afrika”, vertrouwt een lezer mij toe. Ga maar
zoeken, tussen de vuile sokken!
Viagrapillen, nephorloges, taxfreecamera’s, slaaptabletten, illegaal gekopieerde dvd’s, vervalste
merkkleding, sommigen maken er
een sport van. Opvallend veel smokkelverslaafden schrijven mij dat zij
Schiphol tegenwoordig liever mijden en intercontinentaal reizen via
de luchthavens van Dusseldorf, Bremen en Brussel, „waar de douane
niet zo moeilijk doet”.
jvnoord@telegraaf.nl

Kale vliegtickets zijn de trend. Niets is meer inbegrepen. Voor alle extra’s ook extra betalen.
Koffer mee? Betalen! Nóg een koffer? Nog meer
betalen! Zo’n plastic broodje? Betalen! Stoel reserveren? Betalen! Gangpadstoel? Extra betalen!
Thuis inchecken per computer? Betalen! Creditkaart gebruiken? Vijf euro administratiekosten!
Dat is de moderne vliegerij: inclusief géén service! Eerdaags moeten
we nog extra gaan betalen voor zuurstof in de
cabine. Laat mij vooral
weten hoe u er over
denkt!
Hoogvlieger als het
aankomt op allerlei bijbetalingen, is prijsvechter Ryanair. Deze prijsbreker opperde al eens
om ook voor toiletgebruik te laten betalen,
maar zag daar na een
storm van protesten toch
door Jos van Noord
maar weer van af.
’Het meenemen van
handbagage met een maximumgewicht van vijf kilo is bij Ryanair nog gratis. Maar de vraag is: hoe
lang nog?’, schreef mijn collega, luchtvaartredacteur Burlage, van de week.
Zelf vloog ik deze week met Transavia. Het tevoren reserveren van een stoel werd door deze
maatschappij altijd hartelijk aanbevolen, als extra
service bij het inchecken via internet. Nu moet
voor zo’n stoelreservering plotseling 6 euro worden bijbetaald. De maatregel is zonder enige
ruchtbaarheid ingevoerd en het werkt nog niet helemáál, want mijn gereserveerde én betaalde gangpadstoel bleek bij het inchecken toch te zijn weggegeven aan iemand anders.
Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. Het wordt
nog een dure zaak om een koffer mee te nemen.
Misschien is het een idee om hinderlijke klanten
extra te laten betalen. Rolstoelers, bejaarden die
de boel in het gangpad ophouden, ouders met onhandelbare krijskinderen die de hele reis door het
gangpad rennen of bij andere passagiers over de
stoelleuningen kruipen. Bij Transavia is dat altijd
raak, maar dat is dan ook de énige maatschappij
waar de captains via de intercom niet alleen de
dames en heren (reizigers) begroeten, maar ook de
’jongens en meisjes’.
Ik zou er wel vóór zijn, denk ik, om ouders van
losgeslagen jengelgrut extra te laten betalen voor
de overlast die zij anderen bezorgen. Misschien
dat die kinderen zich dan eens leren gedragen,
want tot nog toe komt het woordje nee in Nederland alleen maar uit de mond van kinderen.
Ik ben benieuwd hoe u denkt over al die nauwelijks verborgen prijsverhogingen. Extra betalen
voor beenruimte? Voor elke koffer? Het laatste
restantje service als nieuwe geldbron?

OP REIS

Laat het mij maar weten op checkpoint@telegraaf.nl

