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die daartoe gedwongen worden.
Tegelijkertijd ziet Maas dat het haar
organisatie steeds beterlukt om ille.
galen te overtuigen om zelf terug te
gaan. De discussie over het verrui-
men van het kinderpardon helpt
daarbü echter niet. Volgens Maas
zorgt die er'ongetwijfeld voor dat
mensen besluiten toch maar in Ne-
derland te blijven, ondanl<s eerdere
afwijzingen, terwijl de kans op een
vergunning onzeker blijft.
Andere landen, die ook te maken
hebben met illegaliteit, zetten'wel
gewoon' mensen uit. Nederland
lijkt hier te lijden onder een asielin-
dustrie, die er alles aan doet menseir
zo lang mogelijk in procedure te
houden.,,Het is hierwel erg georga-
niseerd ja", geeft Maas toe.
Ð Algemeen 4: '\Me kunnen

hooguit de druk opvoeren'
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'Uitzetten
fuist lastiger'

Jessey Voorn
naar ZZLeiden

'Deel Ariane 6
raket bouwen
in Oegstgeest'
Ruud Sep

Oegstgeest * Airbus Defence and
Space is met de gemeente Oegst-
geæt in gesprek over de bouw van
een assemblagehal waar in de toe.
komst het motorframe voor de Aria-
ne'6:raket kan worden gebouwd.
Airbus heeft het oog laten vallen op
een terrein aan de Rhijnhofweg, di-
rect achter Nalco Europe aan de Ou-
de Rijn. Het Leidse ruimtevaartbe-
drijf wil graag nieuw bouwen langs
de rivier om de grote raketonderde-
len die het produceert gemakkelijk
.over watef af te kunnen voeren.
Een woordvoerder va¡ Airbus. De-
fence and Space meldt dat er nog
veel.onzekerh eden zijn. Zo wordt in
september pds besloten of d.e Ariane
6 wel echt gebouwd geet worden.
Vervolgens moet Airbus er nog in
slagen de opdrachtbinnen te slepen
- al ziet dat er positief uit gezien het
feit dat het bedrijf ook de motorfra-
mes van eerdere generaties Ariane-
raketten mocht bouwen.
Aan de andere kant is er wel haast
bij. Loopt alles zoals gehoopt, dan
zou de nieuwe hal al volgend voor-
jaar gereed moeten zijn.
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door Alexander Bakker en Jorn Jonker

Den Haag ¡l Het wordt steeds inge-
wikkelder om afgewezen asielzoe-
kers Nederland uit te krijgen. De
overheid probeert illegalen daarom
te overtuigen. om wijwillig weg te
gaan, maÃt veel meer mogelijkhe.
den heefthet vaak niet. Tot die har-
de conclusie komt Rhodia Maas, di-
recteur van de Dienst Terugkeer en
Vertrek (DT&V).
Twee jaar terug oordeelde de com-
missie die toezicht hield op terug-
keer al dat het schier onmogelijk is
geworden om mênsen gedwòngen
uit te zetteq mede door allerhande
regelgeving. Volgens Maas gaat dat
sindsdien alleen maar lastiger en is
dat te zien in de d¿lende uitzæcij-
fers. Landen weigerèn vaker om hun
onderdanen weer op te nemen als

RIAN JA
l¡n*@Jn bontn Lon

g-fT 14,30

L

advertentie

advertentie

*-Ï leiden * Zorg en Zekerheid leiden
heeft zich voor volgend seizoen ver-
sterkt -met guard/forward Jessey
Voorn. Hlj komt over van Zvtolle.
De 197 meter lange basketballer, die
zich voor twee jaar aan Leiden ver-
bond, debute erde op zijn zeventien-
de reeds in de eredivisie bij Amster-
dam. De z6-jarige Voorn is rs-voudig
international model Bloq
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Boek vóór 8 juli!
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2X Ford Trans¡t 1230L 1.8 TDCI 90PK
Zilver Metatlic . 55-77.000KM . 2013 . Airco
0rig. Navigatie . Voorru¡tverwarming
Betonplex [aadvtoerc Schuif deur
Misttampen. Trekhaak

Elektrische ramen + spiegels
Stuurwiel bediening
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Het is zo leuk

om nieuwe
mensen te
ontmoeten
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ln je eentje ontbijten of dineren in een hotel op
een'populair vakantie-eiland als lbiza, Curaçao of
Sicilie... Emma Blanchard (33) vond het vreselijk,
toen zij voor een touroperator de wereld
over[rok. Het zette haar aan het denken met
Crusj vakanties voor singles als resultaai.

lanchard benadrukt het
meerdere malen tijdens
het gesprek in het Co-
rendon Hotel in Amster-
dam: Crusj is géén da-

tingbureau met strandvakanties als
ideaal vehikel om de man/vrouw '
van je leven te vinden.,,Maar tus-
sen de nieuwe vrienden en kennis-
sen die je tijdens een Crusj-reis
ontmoet kan natuurlijk je nieuwe
liefde zitten. Dat komt voor. Ster-
ker nog: Crusj bestaat inmiddels
ruim zes jaar en de eerste ,Crusj-
baby's' zijn al çboren.,,
Yoor ze haar eigen reisorganisatie
begon, werkte Blanchard bij een
touroperator. ,,Ik trok de wereld
over om reizen tearrangeren en
hotels te boeken en ontbeet en
dineerde ook vaak in die hotels.
Vreselijk vond ik dat. In een zaken-
hotel is het geen probleem om in je
eentje aan een tafeltje tezitten
maar in een vakantiehotel, met
allemaal families en stellen om je
heen, is dat niet leuk. In de weten-
schap dat er steeds meer alleen-
staanden zijn,bracht me dat in

2oo9 op het idee van een organisa-
tie die strandvakanties voor singles
organiseert."

lndividualisering
Met Crusj speelde Blanchard in op
de individualisering van de sameñ-
leving, alsmede op het snel toene-
mende aanhl alleenstaanden: sinds
1995 nam het aantal eenpersoons-
huishoudens in Nederland toe van
z,x.totz,9 miljoen, op een totaal
van7,6 miljoen inzor5, uOnze
doelgroep bestaat zeker niet uit
zielige mensen. Zoals het inmid-
dels heel normaal is om te internet-
daten, is het ook geen taboe meer
om in je eentje op vakantie te gaan.
Natuudijk kun je een vriend of
vriendin zoeken om mee op vakan-
tie te gaan. Dat heb ik laatst zelf
ook gedaan, toen ik net gescheiden
\4¡as. Met een van mijn beste vrien-
dinnen ben ik naar Malta gegaan.
Het was superleuþ want we kun-
nen met elkaarlezen en schrijven,
maar na een dag of vijf hadden we
allebei ook zoiets van: en nu? Weet
je, als je met z'n tweeën, drieën of
vieren op vakantie gaat, benje
geneigd om vooral met elkaar op te
trekken. Terwijt het juist zo leuk is
om nieuwe mensen te ontmoeten.
Dat doe je tijdens een single vakan-
tie van Crusj. Gegarandeerd.,,

Hoogopgeleid
Crusj richt zich op hoogopgeleide
sinþles, een doelgroep met veel
potentie getuige de stormachtige
groei van de kleine reisorganisatie.
Van de deelnemers aan Crusj-va-
kanties, schat Blanchard, heeft,gs
procent gevyoon zin om er even een
weekje tussenuit te gaat.,,Natuur-
lijk heb je mensen die desperaat op
zoekzijn naar een relatie, maar die
heb je in het dagelijks leven ook.,,
Het ontbreekt Blanchard tegen-
woordig meestal aan tijd, maar de
afgelopen jaren heeft ze als reislei-
der regelmatig Crusj-vakanties in
goede banen geleid. ,,Het uitgangs-
punt is: niks moet, alles mag. Als
reisleider moet je aan de ene kant
supersociaal zijnenaan de andere
kant in staat zijnom een zekere
afstand te bewaren tot de deelne-
mers. Het zijn tenslotte niet je
vrienden. En volgende week is er
weer een nieuwe groep. Als reislei
der ben je iedere ochrend bij het
ontbij t aanw ezig, organiseer j e
leuke uitstapjes en excursies, weet
je waar de leukste cafeetjes en
terrasjes zijn en regel je iedere

avond een ander restaurant. Deel-
name aan die diners is niet ver-
plicht, maar welzo gezellig. Een
vakantie wordr wel altijd afgeslo-
ten met een etentje met de hele
groep."

Groepsprocessen
De gangmaker, de regelneef, de
betweter, de zeurpiet, de lolbroek,
de binnenvetter, de paradijsvogel...
Net als in het dagelijks leven, kun-
nen ook tijdens een Crusj-vakantie
alle stereotypen worden aangetrof-
fen op het strand of de skipiste.
Blanchard: ,,Zoals geen twee men-
sen heøelfde zijn,zijnook geen
twee groepen gelijk. Die groeps-
processen tijdens een Crusj-vakan-
tie zijn altijd fascinerend om te
zien. Op iemand die verschrikkelij-
ke heimwee had na, heb ik eigen-
lijk nooit vervelende ervaringen
gehad. Niemand valt buiten de
boot, niemand wordt om wat voor
reden dan ook buitengesloten. Ik
heb wel eens een autistische jongen
meegemaakt die de eerste dagen
geen stom woord durfde tezeggen.
Omdat de groep zo lief voor hem
was,zag je hem opbloeien. Aan het
eind van de week had hij het hoog-
ste woord."

Blanchard is mede-oprichter van
Maris Life, een reisorganisatie die
zich richt op een andere snel groei-
ende doelgroep: alleenstaande
ouders. Daarnaast heeft ze plannen
voor een reisorganisatie voor sing-
les van vijftig jaar en ouder. ,,Die
kunnen bij Crusj mee met strand.-
en wintersportvakanties voor men-
sen van 45 tot 65, maar ik merk dat
onze site en ons aanbod net niet
helemaal aan hun verwachtingen
voldoen. Een apart label zou meer
recht doen aan hun wensen.o

De stad in
De juriste ("Na mijn srudie Rech-
ten dacht ik wat ik ook ga doen,
niet op een advocatenkantoor
werken") staat op en rekent af. Ze
gaat de stad in. Lachend: ',Ik heb
afgesproken met twee meiden die
ik tijdens Crusj-vakanties heb
ontmoet. Het was niet de bedoe-
ling toen ik mijn eigen reisorgani-
satie begon, maar dankzij Crusj is
mijn eigen netwerk ook enorm
uitgebreid met leuke, interessante
mensen die ik anders nooit had
ontmoet.'

Tekst Cees de Geus
Fotok Crusj en Cees de Geus

OverCrusi
Crusj, de reisorganisatie
van Emma Blanchard,
heeft in zot4, zots en
zoß de Reisgraag pu-
blieksprijs gewonnen
voor Beste Singlereis
Organisatie. Crusj biedr
reizen aan naar den
strandbestemmingen,
waaronder Zaþnthos,
Sri Lanka, Bali eñ Sicilië,
maar ook wint€rsportva-
kanries én een stedentrip
na¿rAmsterdâm. De
groepen van minimaal
vijftien en maximaal
veertig personen worden
eldjd begeleid
door een professionele
reisleider. Ër kan worden
gekozen uit drie leef-
tij dscategorieën: 25-45,
35-5o en 45-65. Blan-
chard is mede-oprichter
van Maris Life, dat sa-
men met Corendon
eenoudervakanties
aanbiedt.
www.crusf.com


