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mensen,onderwie zes buitenlan-
ders, zijn vrijdag bij de jaarlijkse
stierenrennen in het Spaanse
Pamplona op de horens geno-
men.Drie zijn er ernstig aan toe.
De rennen tijdens het San Fer-
mín-festival duren eenweek.

Tentgevoel
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PvdA verlaat duur
grachtenpand

DePvdAverruiltkomendna-
jaarhetomstreden,dure
grachtenpand inAmsterdam
vooreenbescheideneronder-
komen.Datwaseenvande
plannenwaarmeepartij-voor-
zitterHansSpekmanzichpro-
fileerderondzijnverkiezing.
‘Webetalencirca5,4 tonper
jaar’, aldusSpekmanvrijdag.
‘Datvondenvind ikveel te
veelgeld.’Dankzij eennieuwe
huurderkandePvdAvanhet
langlopendhuurcontractaf.

Verpaktals een ‘safaribeleving’biedensteeds
meercampings tentenaanmetde luxevaneen
vijfsterrenhotel. Tegelijkertijd is ereentegenbeweging
gaande:hoebasalerdecamping,hoeechter.
DoorKaya Bouma Foto’sMarcel van den Bergh

I
nde tentvande familie Ten
Brinke staat eenbadkuipop
leeuwenpootjes. Er iswarm
stromendwatereneen toi-
let. Enverder: een flatscreen
tvplusdvd-speler, eenstof-
zuiger, eenkoelkast, eengas-
fornuis, eensenseo-appa-

raat. Enwifinatuurlijk. ‘Sjiek toch?’,
zegtAntje tenBrinke (63)naeen
rondleidingdoorde45vierkante
meter tellendeVeluwse safaritentdie
de familiegehuurdheeftopcamping
deHertshoorn inGarderen. ‘Eigenlijk
isditnet eenhotel,maarmet tentge-
vóél. Jehoortde regen ’snachtsophet
doek tikken.’
Eenpaarkilometerverderop,op

campingDrie inErmelo,mikken
Jan (60)en Ingrid (50)Hendriksop
eenheel ander tentgevoel. Zehebben
netde laatsteharingenvanhungrijze
koepeltentje indezompigegrondge-
prikt.Opdit soberenatuurkampeer-
terrein, omringddoorVeluwsebos-
sen, isgeen telefonischbereik – laat
staanwifi.De inventaris vanhuntent:
tweematjes, twee slaapzakken. Inde
voortenteengasbrander,plus twee

paaronverwoestbareTeva-slippers.
Ingrid: ‘Meerhebbenwenietnodig.’
De tweekamperende familiesbe-

horen tot eengroepdie inz’ngeheel
al jarenkrimpt. Erwordt inNeder-
landsteedsmindergekampeerd.
Sinds2002 ishetaantal kampeer-
vakantiesmeteenkwartgedaald,
blijktuit cijfers vanhetCBS.Deafgelo-
penvijf jaar verdwenenerzo’n
245kampeerterreinen, samengoed
voor8procentvanhet totale cam-
pingaanbod.
Maardegezinnenzijnelkafzonder-

lijkookdeel vaneengroeiendegroep.
Twee totaal verschillendevormenvan
kamperenzijnnamelijkwél in trek.
Aandeenekant rukthetultraluxe
kamperenop,beterbekendals ‘glam-
ping’ (eensamentrekkingvan ‘gla-
mour’ en ‘camping’). Kamperen in
eenvooropgezette tent, yurt, pipo-
wagenof omgebouwdehooischuur,
voorzienvansanitair enmetechte
bedden.Aanhetandereuiterste van
het spectrumwinnennatuurkam-
peerterreinenaanpopulariteit. Cam-
pingszonderauto’s, zwembadof kin-
derdisco.Ookdaarhebbentrendwat-

chers een leuke termbij verzonnen:
‘bamping’ – ‘back tobasic camping’.
VolgensWandavanEckvanbran-

cheverenigingRecron is er sprakevan
eendubbele trend. ‘Mensenwillen
een tentwaarinzekunnenstaanmet
openhaardenboxspring,óf zewillen
terugnaardenatuur.’

Doorsneecamping
Hetaantalovernachtingenop
natuurkampeerterreinennamde
laatste vijf jaarmetbijna30procent
toe,blijktuit cijfers vanbrancheorga-
nisatiedeGroeneKoepel.Hoehard
luxekamperen isgegroeid,wordtniet
bijgehouden. ‘Zekeréénopdedrie
campingsheeft eenvormvanglam-
ping inhetaanbodopgenomen’,
schatde inkamperengespeciali-
seerdeMargreet Toonen, vandeAca-
demievoorToerismeNHTV.
Hetgevolgvandesimultaneop-

marsvanglampingenbamping isdat
dedoorsneecampinghetniet redt.
Opkampeergebieddreigthetzelfde
tegebeurenals indewinkelstraat:het
middensegmentvaltweg.
OpdeVeluwezijnde tweesucces-

De familie Ten Brinke in de Veluwse safaritent op camping de Hertshoorn in Garderen.

ToglamportobampMH17

Rutte vraagt Oekraïne niet om radarbeeld

PremierMarkRuttegaatdeOe-
kraïensepresidentPorosjenko
zaterdagnietvragennaarde
ruweOekraïenseradarbeelden
vanderampmetvluchtMH17.
Die zoudenmeerduidelijkkun-
nenscheppenoverde toedracht.
‘Wij vragennooitalsNeder-
landseregeringnaar informatie
inhetkadervanMH17, tenzijhet
OpenbaarMinisterieonsdat
eventueel zouverzoeken’, zeihij

vrijdagopdeNAVO-top inWar-
schau. ‘Hetkabinetwilgeenpoli-
tiekebeïnvloedingvanditbe-
langrijke strafrechtelijkeonder-
zoek.’WelgaatRuttePorosjenko
vragenomeenantwoordopde
brief vannabestaandenvan
slachtoffersvanderamp, zoals
hijdinsdagaandeTweedeKa-
mer toezegde.Daarinwordtwel
gevraagdderadarbeeldentever-
strekken. ANP

ThyssenKrupp

‘Hoogovens IJmuiden in Duitse handen’

Naacht jaarBrits enacht jaar
Indiaasbewindkanhethoog-
ovens- enstaalbedrijf in IJmui-
denmogelijkweerdeels in
Duitsehandenkomen.Huidig
eigenaarTataSteelkondigde
vrijdagavondaanteonderzoe-
kenofdeEuropese staalactivitei-
ten ineennieuwe joint-venture
meteenanderEuropees concern
kunnenwordenondergebracht.
Daarbijwordtuitdrukkelijkde
naamvanhetDuitse staalcon-
cernThyssenKruppgenoemd.
‘Datdoe jeniet zomaar.Danben
jedaaral veel verdermee,hoe-
wel ernogniets isondertekend.
Vast staatdathetvoorhetperso-
neelopnieuwleidt totonzeker-
heid’, zegtvoorzitter Frits van
Wieringenvandeonderne-
mingsraadvanTataSteel in
IJmuiden.
Redenvandehernieuwde
samenwerkingsgesprekken isde

Brexit. Aanvankelijkwildehet
IndiasehoofdkantoordeBritse
delenvanhetEuropeseconcern
verkopenenalleenmethet
Nederlandse staalbedrijf verder
gaan. In totaalheeft Tatadaar-
voormetzevenpartijenonder-
handeld.VolgensVanWieringen
hadTatanooit rekeninggehou-
denmeteenBrexit.
Nu isbeslotensommigedelen
vanhetBritsebedrijf teverko-
pen,maarvoorhethoogovens-
enstaalbedrijf inWales (PortTal-
bot) endatvanHoogovenseen
joint-venturemeteenandere
Europesepartij teonderzoeken.
DehoogstebaasvanTataSteel in
Mumbai,KoushikChatterjee, zei
vrijdag: ‘Eenstrategischecombi-
natiebiedtdebestevooruitzich-
tenomeenbedrijf te creërendat
de schaal en focusheeftomopde
wereldmarkt te concurreren.’

Peter de Waard
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Christelijke schoolgemeenschap
Dingstede zoekt voor het nieuwe
schooljaar 2016-2017 een

Inspirerende docent Wiskunde

2e graad, bijvoorkeur studerend
voor 1e graad of ambitie voor
1e graad (18-23 uur)

www.dingstede.nl
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Schipholbreekt
dezezomerrecords
Van onze verslaggever
Marcel van Lieshout

schipholVoorpassagiersdiedit
weekeindeophetovervolle Schip-
holmoetenzijn, ishetgeentroost,
maarnógdrukkerwordthetop
dinsdag 12augustus.Danbreekt
de luchthavennaarverwachting
recordsdieditweekeindegeves-
tigdzijn:met220duizendpassa-
giersdiemoetenworden ‘afge-
handeld’wordt 12augustusvoor
Schipholdedrukstedagooit.

Dievoorspellingdeeddirecteur
AirportOperationsMiriamHoek-
stravanderDeenvrijdagopde
luchthaven.Gisterenvestigdehet
almaargroeiendeSchipholal
nieuwerecords: voorheteerst
werddegrensvan200duizend
passagiersopééndaggeslecht,
nooit eerderwarenerbinnen
24uurzoveel vliegbewegingen
(starts en landingen)als vrijdag
(1.550).

Hetbeginvandeofficiële
zomervakantieperiode –vrijdag
warenofgingendescholen in
midden-Nederlanddicht –bracht
opSchipholenormedrukte te-
weeg.Datde luchthavenmet
nieuwemijlpalen temakenkrijgt,

schrijftHoekstravanderDeen
vooral toeaandewereldwijde
groei vanhet luchtverkeer. Schip-
holwordtvolgenshaar steeds
meerdoor ‘grotere’ vliegtuigen
aangedaanmeteenhogebezet-
tingsgraad.Omalles zovlotmoge-
lijkaf tehandelenwarenvrijdag
personeelsdoorgangenookbe-
schikbaarvoorreizigers.

Voorhethele jaarheeftde lucht-
havendegroeicijfersbijgesteld.
Schipholverwachtdit jaar63mil-
joenpassagiers teverwerken.Het
aantal vliegbewegingen isbijge-
steld tot477duizend.

Bij aldiegroeicijfers, voorSchip-
hol zelf aanleiding totgejubel,
past eenkanttekeningdieopeen
nakendprobleemduidt.De lucht-
haven ismogelijkeerder ‘vol’ dan
gepland. Inafsprakenmetomrin-
gendegemeentenenbewoners-
organisaties is, vanwegedemi-
lieu- engeluidshinder, vastgelegd
datde luchthaventot2020mag
doorgroeiennaar jaarlijks
500duizendvliegbewegingen.

Omookdaarnatekunnendoor-
groeienwilde luchthavenvakan-
tieverkeerafstotennaarde toe-
komstigedependanceLelystad
Airport (opent inapril 2018).

Natuurcamping Drie in Ermelo.

volle tegenpolenopnoggeen4 kilo-
meter afstandvanelkaar te vinden.
Aandeenekant vanhet Speulderbos
ligt campingdeHertshoorn.De cam-
pingdie sindsde introductie vande
Veluwse safaritent in 2009 tot een
vandeoudsteglampings vanNeder-
landbehoort. Anno2016 telt de
Hertshoornnaast elf safaritenten
(kosten: 340europerweekend), ook
drieboomtenteneneen ‘art camp’,
waar je kuntkamperen ineenkunst-
werk.

Aandeanderekantvanhetbosbe-
vindt zichnatuurkampeerterrein
DrievanStaatsbosbeheer, al jarenge-
runddoorboswachter Frits Faber. Be-
halveeen toiletgebouweneenover-
dektevuurplaats is ernietsdangras,
bomenenvantijd tot tijdeenrond-
zwervendhertof wildzwijn.

Janen IngridHendrikskomenal
dertig jaar speciaalnaardezenatuur-
camping. ‘Vroegermetdekinderen,
numetz’n tweetjes’, zegt Jan (60),die
opzijngasbrandereenkopje theezet.
Naeen langenatteochtend ishet ein-
delijkopgehoudenmet regenen.Het
kandedoorgewinterdekampeerders
nauwelijks schelen. ‘Zon is fijn,maar
eenbeetje regen isookmooi.Dan
blijfthet tenminste rustig.’

Eerlijk is eerlijk, Ingrid (50) zou
best eenseennachtjeopdeglamping
willenstaan. ‘Ikhebgeenenkelbe-
zwaar tegeneen ligbad inmijn tent.’
Hetprobleemisalleen:die luxe ten-
tenstaanbijnazonderuitzondering
opdrukkecampings. ‘Jekent zewel:
vandie terreinenwaargeengras-
spriet te vinden is,metallerlei toeters
enbellenvoorkinderen.’Daarkomt

hetechtpaaruitHuizennou juistniet
voor. ‘Dit is eenvandestilsteplekken
vanNederland.Daaromblijvenwe
komen.’

OpcampingdeHertshoorn ishet
zoekennaar stilte. Vanuithetklimbos
tegenoverdecampingklinktkinder-
gegil.Netals ronddezwembaden,de
speeltuinen,de snackbaren inhet
familierestaurant. ‘Mooi toch, aldie
activiteitenvoordekleintjes’, vindt
Antje tenBrinke (63), die samenmet
haarman, tweedochtersplus schoon-
zoonsendriekleinkinderen ineen
vandesafaritenten logeren. ‘Mijn
man is65geworden,dat vierenwe
hier.’

Omdatdehele familieniet inde
tentpast,hebbenzeookeenvande
boomtentenafgehuurd. Eengroene
druppelvormigeconstructie, opgeta-
keld ineenboom. ‘Ookhartstikke
gaaf natuurlijk.’ Eennadeel: dehut is
eenstukminder luxedandesafari-
tent. Er is slechtsplekvooréénbed.
‘Daaromishet extra fijndatwedeze
tenthebben,waarwekunnenkoken
enmetz’nallenkunnenzitten.’Had-
denzenietnet zogoedeenhuisje
kunnenhuren?Antje vindtvanniet.
‘Hier zijnwe lekkerveelbuiten. Ener
is voordekinderenveel tedoen.’

Deaantrekkingskrachtvande
glampingzit ’mvoorveel families in
eenvergelijkbaar compromis.Geen
gehannesmetharingenententstok-
ken.Geennachtelijke tochtennaar
het toiletgebouwmetwc-rolonderde
arm.Weldegezelligheidvaneencam-
ping,metvermaakvoordekinderen.
Antje: ‘Enuiteindelijk slaap je ineen
tent.Heb je tochdatkampeergevóél.’

Komniet 4 uur eerder
De directeur Airport Opera-
tions Miriam Hoekstra van

der Deen van Schiphol gaf vrij-
dag een aantal tips aan passa-
giers om ‘het leed van de druk-
te’ te verzachten. Daaronder
deze: ‘De Telegraaf schreef dat
passagiers het best vier uur
voor vertrek naar de luchtha-
ven kunnen komen. Doe dat
niet!’Twee tot drie uur is oké.

Vliegtips

Vlieg op dinsdag
Wie nog niet heeft geboekt
en toch snel weg wil, gezien

het weer hier, én per trein of
auto naar Schiphol wil reizen:
dinsdag is daar de ‘rustigste’
dag. Stel je op alle dagen ‘men-
taal’ in op wachttijden van
minstens een half uur bij de
douane. Print thuis ook alvast
je e-ticket en je boarding pass
uit.

Bagage afgeven
Voor reizigers die bij TUI of
Transavia hebben geboekt en

met de auto naar de luchtha-
ven willen komen: maak ge-
bruik van P2. Daar kan bagage
worden afgegeven en dat
scheelt tijd in de vertrekhal.
(voordeel Schiphol: de passa-
giers maken dan gebruik van
de dure parkeervoorziening.)


