Vliegtuig maakt noodlanding door krijsende passagiere
Ze keek al een jaar uit naar het
moment dat ze Janet Kuijpers, haar
oma, in haar armen zou kunnen
sluiten. ,,We waren net nog heel
verdrietig, je hebt zo lang verlangd
naar dat moment waarop je
eindelijk samen bent.''
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Gillend en spugend heeft een
vrouw ervoor gezorgd dat een
vlucht van Amsterdam naar
Bonaire vroegtijdig moest worden
afgebroken. Ze ging zo door het
lint, dat er zaterdagavond een
noodlanding op de Azoren werd
gemaakt.

De vrouw die alle ellende
veroorzaakte is overgeleverd aan
de politie, zegt een woordvoerder
van TUI. ,,Ze heeft veel overlast
veroorzaakt, voor deze passagiers,
maar ook voor de passagiers die
vanaf Bonaire terug zouden
vliegen. Zij komen een dag later
thuis.''
De vrouw moet zelf een reis naar
huis regelen.

Passagiers keken ontzet toe hoe
de vrouw het vliegtuig op stelten
zette. Ook haar partner moest het
ontgelden. ,,We vonden het
gewoon zielig voor die vriend,'' zegt
passagier Jesse Moeleker (19).
,,Ze ging hem op een gegeven
moment zelfs te lijf.''
Het personeel op de vlucht van
reisorganisatie TUI pakte de
tiewraps erbij en zette de vrouw
met veel moeite vast op de
achterste rij van het vliegtuig. Zelfs
toen bleef ze amok maken, waarop
de captain besloot dat nog zeven
uur met de vrouw in de cabine niet
te doen was. ,,Het was midden op
de oceaan en ze was zo agressief'',
vertelt passagier Janet Kuijpers
(78) vanaf het eiland Terceira, waar
het vliegtuig uiteindelijk landde.
Door het koelbloedige optreden van
het personeel werd paniek
voorkomen. Jesse Moeleker: ,,De
piloot bleef rustig en legde steeds
uit wat er gebeurde.''
Op het vliegveld van Bonaire moest
Sharon Veenendaal wel even
slikken, toen ze hoorde dat het
vliegtuig langdurig oponthoud had.
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