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10 BUITENLAND

BESCHOUWING
FALKLANDS

door Simon van Woerden

BUENOS AIRES – Symboolpolitiek.
Dat is het overbodige referendum
dat morgen en maandag op de
Falklandeilanden, of zoals de Ar-
gentijnen zeggen ‘Islas Malvinas’,
gehouden wordt.
De krap drieduizend eilandbewo-
ners gaan naar de stembus om
antwoord te geven op de vraag of
de Falklandeilanden hun huidige
politieke status als overzees ge-
bied van het Verenigd Koninkrijk
moeten behouden.
De uitkomst van de raadpleging
staat vast aangezien 88 procent
van de inwoners zich Falklander
of Brit voelt, getuige een volkstel-
ling uit 2012. Na de Falklandoor-
log in 1982, waarin Argentinië de
eilanden korte tijd bezet hield en
er ongeveer 900 doden vielen,

voornamelijk onder de strijd-
krachten, kruisen de twee landen
elke zoveel jaar de diplomatieke
degens over wie het voor het zeg-
gen heeft in de archipel.
De laatste jaren neemt de frequen-
tie van die confrontaties toe als ge-
volg van lokale olie-exploratie
door Britse maatschappijen en de
toezegging vanuit het Verenigd
Koninkrijk van visrechten in het
gebied. Een andere factor is de
slinkende populariteit van de Ar-
gentijnse president Cristina Fer-
nández de Kirchner. Het conflict
over de eilanden is een van de
weinige onderwerpen waarover
de meeste Argentijnen het eens
zijn en door de confrontatie op te
zoeken hoopt Fernández de Kirch-
ner de steun voor haar regering te
vergroten.
De Argentijnse visie blijft dat de
Britten in 1833 onrechtmatig de ei-
landen hebben gekoloniseerd en
dat de huidige bewoners als af-
stammelingen van die kolonisa-
tors geen zeggenschap of zelfbe-
schikkingsrecht hebben. Volgens
de Argentijnse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Héctor Timer-
man, staat Groot-Brittannië inter-
nationaal geïsoleerd. Hij verwacht
dat de eilanden ‘binnen twintig
jaar’ weer onder Argentijns be-
wind zullen staan – hoewel mili-
tair ingrijpen volgens hem uitge-
sloten is.
Van de 3000 Falklanders stonden
er overigens per 2009 maar 1600
geregistreerd als stemmer.

REPORTAGE
KAMELENWORSTELEN

door onze correspondent
Jessica Maas

ALTINOVA – Belgerinkel klinkt. Een
enorme kameel komt aangestapt.
Het witte schuim druipt uit z’n
bek. Omstanders springen opzij.
Vriendelijk kijkt het beest bepaald
niet. „In de eerste maanden van
het jaar is de bronsttijd en dan
zijn ze nogal agressief”, verklaart
eigenaar Mehmet Konya (59), die
nog even de roze versieringen op
de rug van het dier rechttrekt.
Het is dan ook niet voor niets dat
juist nu – van december tot eind
maart – in deze regionen aan de
Turkse westkust kameelworstel-
toernooien worden gehouden. Zo-
als vandaag in Altinova. Maar liefst
140 versierde kamelen staan op
het veld – net buiten het gehucht –
te wachten totdat ze de piste in
mogen. Bij de ingang van het veld
roken grote barbecues. Vol met
kruidige worst, kamelenworst wel-
teverstaan. Een oude man neemt
net een grote hap van zijn brood-
je. Het smaakt, lacht hij.

Het kamelenworstelen heeft een
lange voorgeschiedenis en was van
oorsprong een traditie van de Yo-
ruks, een Turks nomadenvolk.
Maar de ‘sport’ was lang niet altijd
even populair. In de beginjaren
van de Turkse republiek werd het
door de regering zeker niet toege-
juicht. Het volksvermaak stond
haaks op het gewenste westerse
imago van de nieuwe staat.
Maar de laatste twintig jaar is er
sprake van een heuse opleving.
Het aantal toernooien groeit en zo
ook het aantal kamelen. Alleen op
deze zondag al wordt op vijf plaat-
sen ‘geworsteld’. Ook steeds meer

jonge Turken tonen interesse. Zoals
de 24-jarige technicus Ibrahim Eser,
die net het veld opkomt met zijn
blauw-gele Fenerbahce-kameel.
„Als kind ging ik altijd al mijn opa
met de kamelen helpen, net zoals
mijn zoontje nu doet. Zo gaat dat
in onze familie”, vertelt hij, terwijl
de kameel een plas doet.
Goedkoop is de hobby niet, zegt ei-
genaar Mehmet Gunes (59). De ka-
melen – vaak afkomstig uit Afgha-
nistan en Iran – zijn duur. „Zeker
de favorieten die al veel wedstrijden
hebben gewonnen. De prijzen lo-
pen uiteen van 8.000 tot ruim
100.000 euro.” En veel geld valt er
niet mee te verdienen, alleen de fa-
vorieten – de topscorers – krijgen
geld om ergens te komen worstelen.
Rondom het drassige veld verza-
melt zich steeds meer publiek. Ve-
len hebben eigen kruk en klapstoel-
tje meegenomen. Olijven, fetakaas
en raki – de Turkse sterke anijs-
drank – verschijnen op het kleed.
En het feest kan beginnen.
„Het gaat ons niet alleen om de ka-
melen, maar ook alles eromheen”,
zegt Huseyin Kayacik, kameleneige-
naar en burgemeester van het nabij-
gelegen dorp Pelitkoy. Turks cul-
tuurerfgoed. In de piste probeert
een kameel – tot ergernis van zijn
baas – op de grond te rollen. De
enorme poten zwiepen heen en
weer. Het dier krijgt een paar tik-
ken met een stok en komt weer
overeind.
Het toernooi begint, kondigt de

Als kind ging ik
altijd al mijn opa
met de kamelen
helpen, net zoals
mijn zoontje nu

De Argentijnse visie blijft
dat de Britten in 1833 on-
rechtmatig de Falklands
hebben gekoloniseerd

De uitkomst van de raadple-
ging staat vast aangezien 88
procent van de inwoners
zich Falklander of Brit voelt

Ibrahim Eser

Het is een tijdje in de ban geweest,
maar nu wordt het kamelenworstelen
in Turkije steeds populairder.
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Kasabali heeft nuOverbodig referendum
is slechts symboliek
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BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm

Pr i jzen z i jn  p.p.  tenz i j  anders vermeld.  Pr i jzen z i jn  exclus ief  reserver ingskosten en Calamite i tenfonds.

Voordel ige zonvakanties TURKIJE!
ALANYA

BELEK

MARMARIS

SIDE

BODRUM

KUSADASI

KEMER

ANTALYA

8 dagen v.a.299o.b.v. 4 pers.

8 dagen v.a.399o.b.v. 3 pers.

8 dagen v.a.369o.b.v. 3 pers.

8 dagen v.a.399o.b.v. 4 pers.

8 dagen v.a.399o.b.v. 3 pers.

8 dagen v.a.469o.b.v. 3 pers.

8 dagen v.a.399o.b.v. 3 pers.

8 dagen v.a.539o.b.v. 4 pers.

• gezellig en kleinschalig hotel
• goede prijs-kwaliteitverhouding
• ideale locatie aan de boulevard en op 

slechts ca. 800 m van het centrum

• gezellig opgezet vakantiedorp
• vertrek in april extra voordelig!
• met luxe en moderne villa’s, omgeven 

door een prachtige tuin

• modern vormgegeven en gezellig hotel
• in het hart van Marmaris
• op slechts ca. 350 m van het strand 

en op ca. 1 km van het centrum

• nu extra voordelig in april en mei!
• met hoge klantwaardering
• op loopafstand van het centrum van 

Çolakli met vele winkels en restaurants

• modern ingericht resort 
• ruim opgezet, met 2 zwembaden
• centrale ligging in het gezellige 

centrum van Gümbet

• gemoedelijk en kindvriendelijk vakantie-
dorp in een bosrijke omgeving

• extra voordelig in april en mei
• grotendeels gemoderniseerd

• prachtig en sfeervol hotel
• direct aan het strand van Camyuva
• met heerlijk wellnesscenter, groot 

zwembad en entertainmentprogramma

• groot en luxe resort
• nu vertrek in april in prijs verlaagd
• geniet van de warme Aziatische sfeer, 

die bij binnenkomst al merkbaar is

Zie www.kras.nl/77647

Zie www.kras.nl/77517

Zie www.kras.nl/77927

Zie www.kras.nl/77733

Zie www.kras.nl/77854

Zie www.kras.nl/77772

Zie www.kras.nl/77518

Zie www.kras.nl/72792

Volledig gemoderniseerd!

Nieuw bij KRAS.NL!

Extra voordelig geprijsd!

Populair hotel!

Direct aan het strand!

Faciliteiten voor jong en oud!

Aanrader voor het hele gezin!

Direct aan privé-strand!

Hotel Eftalia Aytur****
6 t/m 22 dgn inclusief ontbijt
Vertrek: van 1/4 t/m 31/10

Hotel River Garden Residence*****
6 t/m 22 dgn o.b.v. All Inclusive
Vertrek: van 1/4 t/m 27/10

Hotel Supreme Deluxe****
6 t/m 22 dgn o.b.v. halfpension
Vertrek: van 24/4 t/m 23/10

Hotel Can Garden Resort****
6 t/m 22 dgn o.b.v. All Inclusive
Vertrek: van 1/4 t/m 27/10

Hotel Parkim Ayaz****
6 t/m 22 dgn o.b.v. All Inclusive
Vertrek: van 22/4 t/m 24/10

Hotel Kustur Holiday Village*****
6 t/m 22 dgn o.b.v. All Inclusive
Vertrek: 20/4 t/m 24/10

Hotel Fantasia Deluxe*****
6 t/m 22 dgn o.b.v. (Ultra) All Inclusive
Vertrek: van 19/3 t/m 27/10

Hotel Limak Lara Deluxe*****
6 t/m 22 dgn o.b.v. Ultra All Inclusive
Vertrek: van 3/4 t/m 27/10

MARMARIS
Hotel Mirage World****
Gezellig en populair hotel!
o.b.v. All Inclusive
Vertrek: van 27/4 t/m 5/5 

Zie www.kras.nl/72510

KUSADASI
Club Resort Atlantis****
Zeer scherp geprijsd vakantiedorp!
o.b.v. All Inclusive
Vertrek: van 27/4 t/m 5/5

Zie www.kras.nl/72597

SIDE
Hotel Club Side Coast****
Zeer populair bij Nederlanders!
o.b.v. All Inclusive
Vertrek: van 27/4 t/m 5/5

Zie www.kras.nl/77504

BODRUM
Hotel Voyage Torba*****
Eén van de best geboekte hotels in Turkije!
o.b.v. Ultra All Inclusive
Vertrek: van 27/4 t/m 5/5

Zie www.kras.nl/72181

ANTALYA
Hotel Royal Wings*****
Compleet en luxe familieresort!
o.b.v. Ultra All Inclusive
Vertrek: van 27/4 t/m 5/5

Zie www.kras.nl/72063

MEIVAKANTIETOPPERS!

8 dgn v.a.499o.b.v. 3 pers.

8 dgn v.a.539o.b.v. 4 pers.

8 dgn v.a.549o.b.v. 4 pers.

8 dgn v.a.699o.b.v. 3 pers.

8 dgn v.a.849o.b.v. 3 pers.
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spreekstalmeester enthousiast aan.
Twee kamelen worden in het veld
gezet. Het startsein klinkt en de
twee beesten beginnen – weinig fa-
natiek – te duwen. En na een paar
minuten gehannes klinkt het stop-
sein weer. Eén kameel is half gaan
liggen en nu heeft Zorba gewon-
nen. Het volgende duo staat al
klaar. Kameel Kasabali heeft geen
zin vandaag. Zodra hij zijn tegen-
stander op zich af ziet komen –
sprint hij naar de uitgang.
Niet iedereen in Turkije is blij met
het kamelengeworstel. Dierenlief-
hebbers laten zich steeds luider ho-
ren. Hier in Altinova worden die
bezwaren weggewuifd. „Dit zijn

geen bloedige taferelen zoals bij ha-
nen- of stierengevechten. Bijten is
verboden, daarom dragen ze ook
een muilkorf. Er gaan hier geen
dieren dood”, reageert Sadik Varol
(42) fel.
Ook volgens Neciti Ozbas (68), op-
richter van de nieuwe Kamelen-
worstel Federatie, is de kitiek on-
zin „Er is geen sprake van dieren-
leed. Wanneer een kameel niet
wil worstelen, dan gaat-ie gewoon
naar de slager.” Hij wijst naar de
lange worst verderop.

bd.nl/buitenland
Beelden van worstelende ka-
melen in Turkije

Activiste Esin Önder van de Turk-
se Dierenrechten Federatie (Hay-
tap) heeft geen goed woord over
voor het kamelenworstelen. „De
dieren worden gedwongen om te
vechten, dat is al onnatuurlijk en
ze worden tijdens de toernooien
geslagen.” Volgens Önder staat de
traditie haaks op de dierenwel-
zijnswet. „Dierenleed als volksver-
maak. Maar daar staat het publiek
niet bij stil.”
Vorig jaar hield Haytap nog een
handtekeningactie om een einde
te maken aan het ‘kamelenleed’.

Maar het Turkse ministerie van
Bos- en Waterwerken bleek niet
gevoelig voor de actie. Önder:
„Burgemeesters, gouverneurs, za-
kenlui, ze zijn allemaal dol op de-
ze afschuwelijke traditie. Daarom
wil de regering niet te hard optre-
den.” De activiste ziet met pijn in
het hart hoe – ondanks de kritiek
van dierenorganisaties – het kame-
lenworstelen steeds populairder
wordt. „Er zijn steeds meer toer-
nooien. Ongelofelijk. In dit land -
onder de AKP – holt alles achter-
uit, zo ook de dierenrechten.”

‘Volksvermaak is dierenleed’

� Het publiek kijkt toe terwijl twee kamelen proberen elkaar onderuit te halen. foto Jessica Maas

Onbezorgd op vakantie? Reis met de bus!

Vele opstapplaatsen!Boek nu: www.effeweg.nl of bel 0529 46 96 67
Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van
2 personen. Exclusief excursie- en entreegelden en  €18,- reserveringskosten per boeking.
*Gebruik tijdens het boeken boekcode 1010 en uw korting wordt automatisch verrekend.
Korting alleen geldig op nieuwe boekingen gemaakt tot 16-3-2013

Paltser Woud Lourdes en Pyreneeën Tirol en Kirchberg Wenen, Boedapest en Praag

5 daagse busreis – Vertrek op 29 april, 

13 mei, 15 juli, 30 sept, 7 okt

Ga mee met Effeweg.nl naar het Paltser 
Woud! Maak een prachtige natuurtocht 
door het Paltser Woud en ontdek de 
Duitse wijnstraat. Maak tevens kennis met 
de prachtige steden Speyer en Heidelberg! 

Inclusief: 4 hotelovernachtingen • 
4x ontbijtbuffet • 4x dinerbuffet • Gebruik 
van zwembad en sauna • Begeleiding door 
uw chauffeur, tevens reisleider • Vervoer 
per Tourist Class touringcar

8 daagse busreis – Vertrek op 27 april, 

17 mei, 12 juli, 2 aug

Bezoek het grootste bedevaartsoord ter 
wereld, Lourdes en ontdek de Pyreneeën, 
een indrukwekkend gebergte waar karak-
teristieke bergdorpjes en prachtige land-
schappen elkaar afwisselen!

Inclusief: 7 hotelovernachtingen • 7x Frans 
ontbijt • 7x diner • Begeleiding door uw 
chauffeur, tevens reisleider • Vervoer per 
Comfort Class touringcar

11 daagse busreis – Vertrek op 26 april, 

24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 aug, 20 sept

Maak kennis met de parels van Midden-
Europa! Bezoek Wenen, een romantische 
oude keizerstad aan de Donau. Ontdek 
Boedapest, de hoofdstad van Hongarije  
en bewonder Praag, één groot openlucht-
museum met schitterende monumenten!

Inclusief: 10 hotelovernachtingen • 
10x ontbijt • 10x diner • Stadsrondrit 
Boedapest • Stadsrondrit Wenen • Begelei-
ding door uw chauffeur, tevens reisleider • 
Vervoer per Comfort Class touringcar

vanaf
229,-*

vanaf
439,-*

vanaf
499,-*

vanaf
499,-*

Boekcode 1010 Boekcode 1010 Boekcode 1010

All-inclusive

Boekcode 1010

Nu €20,- korting p.p. op 

                    vertrekdatum 29 april!*

Nu €30,- korting p.p. op 

                    vertrekdatum 27 april!*

Nu €40,- korting p.p. op 

                    vertrekdatum 26 april!*

Nu €50,- korting p.p. op 

                    vertrekdatum 26 april!*

Van 249,- voor 229,- Van 469,- voor 439,- Van 539,- voor 499,- Van 549,- voor 499,-

11 daagse busreis – Vertrek op 26 apr, 10

mei, 21 juni, 30 aug, 20 sept, 4, 18 okt, 8 nov

Ontdek met Effeweg.nl Tirol en Kirchberg! 
Bewonder prachtige natuurverschijnselen 
zoals de Krimmler watervallen, de Ger-
lospass en de beroemde Grossglockner. 
Maak kennis met de steden Kufstein, 
Innsbruck en Kirchberg en geniet van de 
typisch Tiroolse gezelligheid!

Inclusief: 10 hotelovernachtingen • 
10x ontbijt • 7x lunch(pakket) • 8x diner • 
2x groot dinerbuffet in hotel in Kirchberg 
• Koffie met gebak of ijs in de middag in 
Kirchberg • Diverse dranken in het hotel in 
Kirchberg tot 22:00 • Begeleiding door uw 
chauffeur, tevens reisleider • Vervoer per 
Comfort Class touringcar

even geen zin in worstelen


