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Nederlanders in boot bedwelmd
door Gijsbert Termaat

26 MEI 2011, BEEKBERGEN - Twee Nederlandse vakantiegangers zijn op de de Franse Route du
Soleil bedwelmd en beroofd terwijl ze in hun boot op een trailer lagen te slapen.

Fred Volker met een foto van het schip waarin hij op weg naar zuid-frankrijk werd overvallen.Foto: Frans Ypma

Op een parkeerplaats vlak voor Marseille hebben criminelen gas in het vooronder
gespoten waardoor de twee bedwelmd raakten en een gemakkelijke prooi waren.
„Achteraf hadden we het nooit moeten doen. We wisten dat het gevaarlijk was,
maar we waren overmand door slaap en besloten om elf uur niet door te rijden
naar ons huis in de omgeving van Saint-Tropez. Daarom parkeerden we de trailer en
onze Mercedesbus langs de kant”, vertelt Fred Völker, „en zochten een plekje in
het vooronder, waar we dus letterlijk en figuurlijk even onder zeil gingen.”
Terwijl de ondernemer uit Beekbergen en zijn kennis Danny van de Kraats sliepen,
spoten criminelen gas in de boot, waardoor zij onopgemerkt hun gang konden gaan.
Droge mond
„Om half vier ’s nachts werd ik wakker van de misselijkheid en droge mond. Toen
ik mijn ogen opende, was het één grote chaos”, vertelt Völker nog onthutst. „Alles
lag overhoop en de tas die onder mijn kussen lag, was weg. Ook Danny was zijn
portemonnee kwijt. In totaal werd er 1200 euro meegenomen.” „Ik besef dat we
geluk hebben gehad. Laat dit alsjeblieft een waarschuwing zijn voor anderen, want
deze methode wordt vaak toegepast.”
Waarschuwing
De ANWB herhaalt naar aanleiding van de beroving hun dwingende advies om nooit
op parkeerplaatsen te overnachten. „Doe het niet, ook niet als er al tientallen
Nederlanders staan, want daarmee creëer je helemaal een overvalsupermarkt
vanuit het perspectief van criminelen gezien”, reageert Marcus van Tol. „De
komende weken zullen we blijven waarschuwen. Het is zuur voor de laatste twee
slachtoffers, maar laat het een les zijn voor landgenoten die dit voorjaar en zomer
nog richting de zon vertrekken”, aldus de ANWB-zegsman.

