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1 'Het was een frustrerend jaar' 
I Vliegwdrantks 

n 
: Atilagc Uslu (41), WC 
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O m &  C 108 mln 

Atilay Usk  We hebben een 
eigen luchtetaartmaatschitppij, 
mklar omdat Corendon Airlines 
n ie twlknde eapiteit heeft, 
hurenwe toestellen bij exteme 

11- Voor de Belgbeb markt , 

, . : 
ns 

van Bntmel~5t~AntaIya.~ r ., 
'bat ging a1 ,pen jasr tot- 

inens een telehntje 
dat de licentie van hh 

was ingetrskken. De Turkse wet 
schrijftwwlr dat een luchtvaart- 
maatwhppij minimad drie t w  1 stellen moet hebben, en Anla 
Airlines had er nag maar &wee. 
Rr dirwtwerden a1 hunduch- 

ten pnnuleerd. Het bedrijf 
wed  wijual meteen failliet wr- 
k b r d ,  Eietms 15 juli wrigjmr, 
midden in het hoogseben. Pm 
beer dan nog m r  eens caplaci- 
teit te regelen bij andere maat- 
schappijen. In karte tijd mm&m 
we r u h  12.000 passagiem pro- 
kren m te boekea' 

@hka's faillissement hmn alar 
een wlslagen wmming. &h 
m m d  e m r  laven we nog dat 
hun wergunning met een jsarwaz 
vedmgd Heel Europ hebbep ., 
we afg.ekld m r  nije toestellen, 
en, areral LyQalden we de.hoof- 
prijs. OR% r e b n  mren gedcu- 
feerd op retQu&u&ten van 1 .. 
Gz~o, nu b e W h  we daarvoor 
iOreem6450.' 

'We huurden bijvoorbeeld ec?n 
&j toestel in Porto. Dat vloog 
Eeeg n m  Brussel, wemlgens op 
en wcr naar Antalp m dmm 
wrer Ieeg terug mar Porto. Bat 
kmt mtuurlijk handem! geld. 
Moodgedwongcn m 

toestellen i&um met zm of 
315 phatsen, t e w l  we m a r  165 
p u g i e r s  aan boord hadden 

een gehuwd bestel mnkkeFly 
een technisch mankement, 
waardwr onze klmten leren 
nacht in een hot4 moesten door 
brengn.' 
:; . 'L& ditecte. schstde bedmg . 
Ca d n ,  niadtr olak de indirecte 
schade was enem. In Belgic zijn 
we kvee keer op bet achtuu rjmr- 

.p%.~terbg. We konden dit niet 
zien aankamen, maar tBCh had- 

'we hgbben steMg 
ndtBgemsriLkt.Niet 
perornlipk 
altijd in het 
van cwrze be8rlW;vW 

den we er beter op kunnen anti- 
ciperen.' 

'Ik heb harde woorden gespro- 
ken met mi@ compagnon Yildi- 
ray. Hij is verantwoonl&& mar 
Corendon Airlines, & m r  
Comdon Vliegvakanties. Ieder 
zijn we voor 50% eipnaarvan 
bide bedrijnn, m a r  ik onder- 
handel met hem n$t rn hard als 
met iedere andere aidine. Coren- 
don AirJlnes aat volgeboekt in . 
het hoagseizoen en kan niets 
voor me bekkenen. f k begreep 
niet dat hij m n  extra toestel had 
geregeld v%r het 
zodat we eventuele, calarniteiten 
konden opvangen:~;We hebben,, 
stevig d e  gemaakt. Niet per- 
soonlijk, maar altijd in het . 
belani van onze b;tdri*n; we 
kunnen dat med scheiden.' 

' a t  jaar ilde kam op herha- 
ling minimaal. We hebben twee 
extra toestellen gekocht, zodat 
we er nu vier w m  Nederland 
hebben en ddn mt'Be1gie. Com- 

mercieel hebkn we ruimte m r  
tien eipn toestellen, m r  orga- 
nisatoristh redden we dar niet. 
We moeten dus blijwn inhurtin.' 

'Achteraf hadden we dk 15de 
juli meteen moeten besluiten 
om de mizen te annuleren. We 
hadden on% Manten moeten 
uitleggen dat de d r b e  faiUet 
was, hadden onze exeuses mo& 
ten aanbieden en de mensen 
hun geld moeten t e r u p n .  
Contractueel is dat geen enkel 
pmbleem en het had ons ontzet- 
tend veel energie, geld en -a- 
ti~,publi'citeit gescheeld. Die 
tijtl had ik li-r gestoken in de 
dagelijkse leiding van mijn 
bedltijf en in het binnenhalen 
van nieuwe klanten. Het was een 
frustqrend jar. We hebben zd . 
ons best gedaanom onze Idan- 
tewtevreden te stellen, maaruit- 
eiiid~lijk heeft het illleen maar 

' scfiade opgelmd.' . 
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