
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - LionsDive
Beach Resort, eind jaren
tachtig een keerpunt in
het (geloof in het) Cura-
çaose toerisme, vierde
afgelopen zaterdag zijn
30-jarig bestaan. Dat
gebeurde met een receptie
rond Piazza, het hart van
het hotel, muziek en
vuurwerk. Midden jaren
tachtig kampte Curaçao,
vergelijkbaar met de situa-
tie nu, met een crisis. Ook
toen deels veroorzaakt
door buurland Venezuela,
waar de munt (bolívar)
was gedevalueerd en
Venezolaanse ‘kooptoeris-
ten’ van de ene op de
andere dag massaal weg-
bleven. Ook was er het
vertrek van de Shell.

Toch waren er mensen
die - tegen de stroom in -
geloofden in Curaçao en
het toerisme, aldus gene-

ral manager Edward Sua-
res die elders in deze
editie ‘Building our future
on the power of our past’
schrijft. Het motto was
toen en is nog steeds:
‘Van de gemeenschap,
door de gemeenschap en
voor de gemeenschap’,

vertelde Suares zaterdag.
Het hotel, tegenwoordig
voor een aanzienlijk deel
in handen van de familie
Vogels die er sinds 2004
eerst het management
over voerde, is gegroeid
van 72 naar 168 kamers
en biedt werk aan 220

personeelsleden. Het hele
gebied rond Bapor Kibrá
en Cornelisbaai, drie
decennia geleden nog
vervuild en onveilig, be-
hoort nu tot een van de
grootste toeristische trek-
pleisters van Curaçao.

Diepere impasse
Venezuela
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‘Rek is
er nu
echt uit’
Voor schoolveiligheid extra 
geld en menskracht nodig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gezamenlijke schoolbesturen
van Curaçao zijn zeker niet tegen een wettelijk
geregeld Schoolveiligheidsplan, integendeel,
maar dan zijn wel extra geldmiddelen en for-
matie vereist.

Eigenlijk is dat ook nu
allang het geval, zo blijkt
uit correspondentie tus-
sen de schoolbesturen en
het ministerie van Onder-
wijs in handen van het An-
tilliaans Dagblad: ,,Er is
wel degelijk aandacht voor
veiligheid. Het ontbreekt
ons echter aan middelen
en formatie om die maat-
regelen te nemen die on-
zes inziens nodig zijn. Wij
zien niet hoe deze wet dat
probleem oplost, vooral nu
deze geacht wordt budget-
neutraal te moeten wor-
den geïmplementeerd.”

Met andere woorden:
niet het ontbreken van
zo’n wet is het primaire
probleem, maar het ge-
brek aan extra financiële
ruimte. En om die reden is
er op dit moment weinig
steun van de schoolbestu-
ren - ‘onvoldoende draag-
vlak’ - voor de conceptwet-
geving.

De schoolbesturen,
waaronder de stichting
Rooms Katholiek Centraal

Schoolbestuur (RKCS) en
de Vereniging voor Protes-
tants Christelijk Onder-
wijs (VPCO), zeggen zich
in dezen gesteund te we-
ten door de Raad van Ad-
vies (RvA). Dit hoogste ad-
viescollege van de rege-
ring zou hebben gesteld
dat het belangrijk is een
realistische inschatting te
maken van de financiële
en formatieve consequen-
ties van de wetgeving.

Onlangs is de concept-
wetgeving voor een
Schoolveiligheidsplan be-
sproken. De schoolbestu-
ren zijn ‘tevreden’ met het
feit dat het thema veilig-
heid de aandacht heeft van
het ministerie. Wel vinden
zij dat als de schoolbestu-
ren wettelijke verantwoor-
delijkheid krijgen voor de
veiligheid op school, dat
de randvoorwaarden in or-
de moeten zijn.

Grote schoonmaak Montaña

Op initiatief van de buurtbewoners en getrokken door
de buurtregisseur, hoofdinspecteur Glendon Aniceta
en milieuofficier I. Lucas van wijkbureau KPC Mon-
taña vond zaterdag een grootscheepse schoonmaak-
actie plaats die zich concentreerde rond de Bruscaweg
en de Oreganoweg in de wijk Montaña. Terwijl bewo-
ners en hun familieleden aan de slag gingen in en om
hun huis werden de bermen van overgroeiend onkruid
en dode bomen en takken ontdaan. Waar nodig werd
groot materieel, zoals bulldozers en vrachtwagens met
containers ingezet. Op de foto de wijkbewoners, coör-
dinatoren en het X-team in actie.       FOTO’S ELS KROON

LionsDive jubileert

Advertentie

Will en Katja Vogels met in het midden Edward Suares samen met genodigden.
FOTO JEU OLIMPIO

Op pagina 4

Montaña wordt weer leefbaarOp pagina 4

Ministerie
verantwoordelijk

‘Samen in staat heel
mooie dingen te creëren’

Op pagina 10
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‘Impasse Venezuela
verder verdiept’
Van onze correspondent
Den Haag - Door de mislukte opstand van Juan Guaidó eind april is de impasse in Ve-
nezuela verder verdiept. Volgens de Europese Raad Buitenlandse Zaken wordt de op-
positie sterker onderdrukt doordat de immuniteit van de parlementsleden wordt opge-
heven. 

Dat schrijft minister Stef Blok
(VVD) van Buitenlandse Zaken
in zijn verslag van de bijeen-
komst van de raad op 13 mei.

Door de verslechtering van de
politieke en humanitaire situatie
wordt het werk van de Interna-
tionale Contactgroep (ICG) al-
leen maar belangrijker, vindt de
bewindsman. De ICG heeft op
16 en 17 mei een missie naar Ve-
nezuela gestuurd om in ge-
sprekken met het Maduro-be-
wind en de oppositie te bezien of
nieuwe vrije presidentsverkie-
zingen mogelijk zijn. Concrete
resultaten heeft dat voor zover
bekend nog niet opgeleverd.

De ICG wil de aanpak coördi-
neren met de Limagroep van
veertien Noord- en Zuid-Ameri-
kaanse landen. Een aantal lan-
den behoort tot beide groepen.
De ICG spant zich verder in voor

het toelaten van meer humani-
taire hulp tot Venezuela. Hier-
voor wordt in Caracas een coör-
dinatiepunt in het leven geroe-
pen. Nederland heeft volgens
Blok opnieuw opgeroepen tot
het opvoeren van de druk door
middel van persoonsgerichte
sancties.

Er zijn meer internationale
groeperingen die zich over de
crisis in Venezuela hebben ge-
bogen. De Assemblee van de In-
terparlementaire Unie (IPU)
had het onderwerp begin april in
Dohar op de agenda staan,
schrijft de Nederlandse delegatie
in een vrijdag verstuurd verslag.
Bij de IPU zijn 6.070 klachten
binnengekomen over de vrijheid
van parlementariërs in Venezu-
ela. Op een verzoek om een mis-
sie naar Venezuela te sturen is
door het Maduro-bewind niet

gereageerd. De Cubaanse dele-
gatie bij de IPU wees met de be-
schuldigende vinger naar de
Amerikaanse regering-Trump.
De algemene conclusie van de
IPU was dat buitenlandse inter-
ventie niet gewenst is.

In de Tweede Kamer bestaan
zorgen over de Cubaanse steun
aan het regime van Maduro. Dat
blijkt uit vragen van het CDA
over een overeenkomst tussen
de Europese Unie (EU) en Cuba
voor politieke dialoog en samen-
werking. Het CDA vraagt zich af
in hoeverre de EU Cuba aan-
spreekt op de steun voor Madu-
ro en wil weten of het klopt dat
Cubaanse veiligheidsdiensten in
Venezuela actief zijn. D66 vindt
de timing van de overeenkomst
tussen de EU en Cuba verkeerd
in het licht van de ontwikkelin-
gen in Venezuela.

20 Jaar Arte di Palabra
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De laatste wed-
strijd van de Arte di Palabra-
competitie tussen Aruba, Bonai-
re en Curaçao vond afgelopen
zaterdag plaats. Al 20 jaar wordt
deze literaire competitie georga-
niseerd waarbij poëzie, verhalen
vertellen en haiku in het Papia-
ments centraal staan. 

Het idee hiervoor ontstond in
1999 toen het Papiaments als
verplicht vak werd geïntrodu-
ceerd binnen het onderwijs.
Deelnemers kunnen eigen crea-
ties presenteren, maar ook be-
staande werken voordragen. Dit

jaar werd Arte di Palabra opge-
dragen aan vijf personen: drie
uit Curaçao (Renate Joe, Cesar
Palacios en Arthur Tjin Kon
Fat), één uit Bonaire (Ubaldo
Anthony) en één uit Aruba (Mir-
jam Roselle Koolman). Deze
personen hebben bijgedragen
aan het verrijken van de Papia-
mentse taal. 

Minister Marilyn Alcalá-Wallé
(PAR) van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport voerde
zaterdag het woord en feliciteer-
de de organisatie die al 20 jaar
de Arte di Palabra-competitie or-
ganiseert.

Aan Arte di Palabra doen jongeren uit Curaçao, Aruba en Bonaire
mee. FOTO OWCS



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bezoekers konden
zaterdag een kijkje nemen ach-
ter het vooraanzicht van de
Tafelberg en konden met eigen
ogen zien wat er gebeurt en wat
er nog van de berg over is. Daar-
achter is het bijna compleet
uitgehold. 

Het vooraanzicht zal als na-
tuurmonument behouden blij-
ven, zo is vanuit de Mijnmaat-
schappij, die een open dag
hield, verzekerd. Met grote
bussen werd het vervoer vanaf
de parkeerplaats naar het hoger-
op gelegen deel verzorgd, waar
van een schitterend uitzicht kon
worden genoten en de gids
uitleg gaf over het hele proces
van explosies tot aan het eind-

product. Er zijn bijna dagelijks
om 14.30 uur explosies waarbij
rotsblokken van een meter tot
kleiner vrijkomen, die daarna in
grote dumptrucks naar de crus-
hers worden vervoerd en kleiner
worden gemalen. Het mijnen
gaat vooralsnog door, omdat het
niveau nog steeds 60 meter
boven de zeespiegel ligt en er
nog genoeg van goede kwaliteit

is. Schattingen zijn dat er nog
voorraad is voor ongeveer 45
jaar. Daarna zullen kiezelstenen
uit het buitenland geïmporteerd
moeten worden. Bij Old Town,
waar nog restanten gebouwen
staan, werden de kleintjes ver-
maakt met bouncers, spelletjes
en gratis versnaperingen, terwijl
de ouders binnenin een kijkje
konden nemen.

Van onze correspondent
Den Haag - Met de KLM
van Aruba naar Curaçao of
Bonaire vliegen of omge-
keerd zit er voorlopig niet
in. Toch zou dit de connec-
tiviteit tussen de landen
van het Koninkrijk vergro-
ten. 

Dat schrijft minister Cora van
Nieuwenhuizen (VVD) van In-

frastructuur en Waterstaat in
antwoord op Kamervragen over
een aantal studies op het gebied
van luchtvaart. 

De landen van het Koninkrijk
hebben geen behoefte aan inter-
insulaire vluchten door KLM.
Het gaat in dit geval op de zoge-
noemde zevende vrijheid in het
Multilateral Protocol on the Li-
beralization of Air uit 2011. In
die zevende vrijheid krijgt een
luchtvaartmaatschappij het

recht om operaties uit te voeren
tussen twee landen in het Ko-
ninkrijk waar zij niet is geves-
tigd. 

In het geval van KLM is de sta-
tutaire vestiging in Nederland
en daarom mag alleen vanuit
Nederland naar de andere lan-
den worden gevlogen. Opstap-
pen op Aruba of Sint Maarten
voor een vlucht naar Curaçao of
Bonaire mag niet zonder eerst
Amsterdam aan te doen.

Van Nieuwenhuizen legt in
haar antwoorden uit dat het
recht van de zevende vrijheid de
verbindingen tussen de landen
zou verbeteren. Maar dit kan al-
leen als alle landen daarmee ak-
koord gaan. ,,Dat voorstel is tij-
dens de laatste Regiegroep
luchtvaart van 18 december
2018 met vertegenwoordigers
van alle landen van het Konink-
rijk besproken. Daaruit bleek
echter dat er geen noodzaak

werd gezien om het Multilate-
raal Protocol te wijzigen.”

De minister zegt verder nog
bezig te zijn met het waarborgen
van de vliegverbindingen tussen
de landen van het Koninkrijk.
Ze is nog in overleg met de 
overige landen over onder 
andere tarieven, frequenties en
leveringszekerheid per route.
Zolang dat overleg nog gaande 
is doet ze er geen uitspraken
over.
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The main responsibili  es of the role include the management of Administra  on, Sales and 
Opera  ons of the branch.

Absolute fl uency in Dutch and English is essen  al; 2 - 5 years’ experience in a similar or 
other senior management role within the Removals and Reloca  ons Industry; experience in 
Records Management will be an added advantage; excep  onal management skills; fl exibility 
and determina  on, together with a high work output capacity, which will include long and 
irregular working hours.

Candidates should submit their up to date CV with a Le  er of Mo  va  on (including their 
salary expecta  on) before the 17th of June in English to jobs.interna  onal@mobilitas.org.

We are currently recrui  ng for the role of a 

BRANCH MANAGER
to be based in Willemstad, Curacao. 

Advertentie

Geen interinsulaire vluchten KLM

Groot en klein genoot van het prachtige uitzicht vanaf de Tafelberg. En de kinderen klommen maar wat
graag op de grote tractor. FOTO’S SOLANGE HENDRIKSE

Tafelberg natuurmonument

Advertentie



,,Onze aandacht gaat vooral
uit naar wijken met overlast van
‘high impact crimes’ als huise-
lijk geweld en diefstal en overtre-
dingen zoals feveren en vuilstor-
ten. Op grond van de gemaakte
analyse aan de hand van cijfers
over bijvoorbeeld illegale gara-
ges, milieudelicten, en leeg-
staande krotten, die een broei-
plaats vormen voor ongedierte,
maken we een plan van aanpak
dat alle aspecten omvat en inte-
graal wordt uitgevoerd met de
bewoners, in samenwerking
met Openbare Werken, de Mi-
lieudienst en Bureau Handha-

ving. De participatie van de be-
woners is daarbij van het groot-
ste belang. Het doel is een nieuw
en schoon begin in de buurt
waarna vervuiling wordt bestre-
den door middel van bewust-
wording en interne sociale con-
trole in combinatie met toezicht
en handhaving. Strafbare feiten,
die bij het opruimen door de vin-
gers werden gezien, zullen dan
beboet gaan worden” waar-
schuwt Aniceta.

Politici waren ook van de par-
tij bij de grote schoonmaak van
Montaña. Een bouwval van een
niet meer toerekeningsvatbare

oudere werd gesloopt, en auto-
wrakken en ander grofvuil wer-
den rigoureus uit de tuinen ver-
wijderd. 

De minister van Sociale Ont-
wikkeling, Arbeid en Welzijn
(SOAW), Hensley Koeiman
(MAN), was vanaf het vroege
ochtenduur van de partij. Ook
MFK-Statenlid Juniel Carolina
was aanwezig. Na een korte on-
derbreking voor een vergadering
meldde Koeiman zich, gewa-
pend met een grote snoeisnaar
en gekleed in een actieshirt weer

in de Bruscaweg. De actie waar
een goed bezochte voorlichtings-
avond voor de buurtbewoners
aan vooraf ging, werd begeleid,
ondersteund en gecontroleerd
door de verschillende partners
binnen het X-team, waaronder
ook de Stichting Belastingac-
countantsbureau (SBAB) en de
Inspectie voor de Volksgezond-
heid. ,,Hoewel de schoonmaak
geen taak is voor de overheid
wordt de actie, waarbij huis 
aan huis informatie is verspreid,
toegejuicht”, aldus inspecteur

Milieu en Natuur Clifford de
Lannoy. Voortvloeiend uit het
schoonmaakproject wordt er
voor en door de bewoners een
‘neighborhood watch’ opgericht.
Een flyer met instructies hoe te
handelen en wie te waarschu-
wen bij voorkomende gevallen
helpt mee aan de bewustwor-
ding.

Voor meldingen staat het 
gratis telefoonnummer 0800-
0877 open. Het X-team kan wor-
den bereikt via xteamcuracao@
gmail.com.
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Montaña 
wordt weer
leefbaar
Door Els Kroon
Willemstad - ,,Het schoonmaakproject in Montaña vond
plaats in het kader van de bevordering van leefbaarheid,
veiligheid en zelfredzaamheid van de bewoners”, zegt
buurtregisseur Aniceta, die sinds 2017 samen met drie
collega’s het grote gebied van wijkbureau Montaña be-
strijkt.

Daarom wordt de ‘voorwaarde
gesteld’ dat in diezelfde wet ook
een artikel wordt opgenomen
waarin expliciet de verantwoor-
delijkheid van het ministerie is
uitgewerkt voor het zorgdragen
voor voldoende middelen en for-
matie (menskracht).

In de Memorie van Toelich-
ting (MvT) staat nu dat het een
en ander ‘budgetneutraal’ dient
te gebeuren. ,,Onze verwachting

is dat er rekening moet worden
gehouden met structurele opera-
tionele kosten en investeringen.
Wat ons betreft mag dit niet ten
koste gaan van andere posten,
vooral gezien het feit dat wat ons
betreft de rek er echt uit is en wij
ook ontoereikende bekostiging
ervaren voor andere posten”, al-
dus ‘de gezamenlijke schoolbe-
sturen’. ,,Zoals u reeds bekend”,

voegen zij eraan toe. Veel van de
sociale veiligheidsrisico’s zijn
volgens de schoolbesturen het
gevolg - ofwel het symptoom -
‘van de sociaaleconomische situ-
atie van ons land en vele gezin-
nen op ons eiland’, schrijven de
leiders in het lokale onderwijs. 

,,Gewaakt moet worden dat de
scholen niet te zwaar worden be-
last met het opvangen en oplos-

sen van deze problematiek, zon-
der hen hiervoor te voorzien van
de nodige randvoorwaarden.
Het overbelasten van de school-
besturen zal ten koste gaan van
de kwaliteit van het onderwijs.”

Een integrale aanpak is vereist
en de schoolbesturen zien graag
dat de ‘externe zorgstructuur’
het liefst ook wettelijk wordt in-
gebed. ,,De schoolbesturen moe-

ten casussen kunnen doorver-
wijzen en er zich dan ook verze-
kerd van weten dat deze casus-
sen goed worden opgepakt en af-
gehandeld.”

Ook hierin staat de Raad van
Advies aan de kant van de scho-
len; in zijn advies wijst het ad-
viescollege op de noodzaak voor
een breder veiligheidskader,
waarin dit initiatiefontwerp (dat
wil zeggen een initiatief vanuit
het parlement; en niet vanuit de
regering) zou moeten passen.

Inzet van groot materieel. Milieuofficier Lucas houdt een oogje in het zeil.                         FOTO ELS KROON

Ministerie verantwoordelijkVervolg van pagina 1
schoolveiligheidsplan



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Documenten en
modellen met informatie over
de leerlingen en het personeel
worden vaak niet juist of niet
volledig ingediend bij de Inspec-
tie Onderwijs, zo blijkt uit het re-
cente rapport ‘De staat van het
onderwijs 2017-2018’. 

,,Zo ontbreekt er informatie
over bijvoorbeeld de diploma’s
van het personeel, worden gege-
vens zoals geboortedatum, ge-
boorteland, onderwijsniveau en
onderwijsrichting niet volgens
de richtlijnen of niet juist inge-
voerd. Ook komt het voor dat
leerlingen die niet meer op de
school zijn ingeschreven toch
zijn opgenomen in het bestand.
Hetzelfde geldt voor personeels-
leden. Aan het eind van het
schooljaar 2017-2018 voldeed de
meerderheid van de modellen
die ingeleverd waren niet aan de
voorschriften”, aldus de inspec-

tie. Dit is ongewenst omdat de
uitvoering van bureauonderzoek
en onderzoek ten behoeve van
‘de staat van het onderwijs’, me-
de wordt bepaald door het inle-
vergedrag van het bevoegd gezag
(het schoolhoofd, red.) en de
kwaliteit van de data die ontvan-
gen worden. 

,,In de praktijk zijn de toeleve-
ring, de beschikbaarheid en de
bruikbaarheid van data van in-
vloed op de uitvoerbaarheid en
effectiviteit van het toezicht. Het
gaat hier om de volledigheid en
de juistheid van documenten en
modellen”, zo wordt verder aan-
gevoerd. Wel constateert de in-
spectie dat er een verbetering is
in vergelijking met het school-
jaar 2016-2017, vooral bij de
vsbo-scholen en het arbeidsge-
richt onderwijs (ago).

De verantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag in dezen is
wettelijk vastgelegd. En het is bij

de wet verplicht dat alle docu-
menten en modellen juist en
volledig ingevuld en ingediend
worden. Het blijkt dat de be-
voegde gezagsorganen van de
scholen op het gebied van ver-
antwoordelijkheidszin, het ge-
ven van rekenschap, de aanstu-
ring van hun schooldirecties en

de aansturing van de interne
kwaliteitszorg van elkaar ver-
schillen. Daarom concludeert de
inspectie: ,,Aangezien de aange-
leverde documentatie van de be-
voegde gezagsorganen als infor-
matiebron dient voor diverse on-
derzoeken, is het formeel en
deskundig organiseren van data-

verzameling en dataverwerking
binnen het ministerie van cruci-
aal belang. Er dient een data-
bank te worden gecreëerd en on-
derhouden worden ter facilite-
ring van onderzoek binnen het
ministerie van Onderwijs, We-
tenschap, Cultuur en Sport
(OWCS).”

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een groep ge-
pensioneerden van het
Sint Elisabeth Hospitaal
(Sehos) is het wachten op
hun pensioengeld zat en
houdt vandaag een mani-
festatie bij het ziekenhuis. 

Op deze manier hoopt de
groep - aangevoerd door Felix 
Pinedo (zelf ook gepensioneerde
van het Sehos) - de directie 
tot spoedige uitbetaling of in ie-
der geval duidelijkheid te dwin-
gen.

Zaterdag kwam de Commis-
sie Gepensioneerden Sehos sa-
men met gepensioneerden en

huidige werknemers van het zie-
kenhuis bijeen om te spreken
over de uitbetaling van de 1 pro-
cent waar al geruime tijd voor
wordt gestreden. Pinedo - voor-
zitter van de commissie - liet
toen ten overstaan van de pers
weten dat het ziekenhuis al
sinds 1991 1 procent inhoudt op
het salaris van werknemers en
dit reserveert voor het pensioen,
maar dat dit tot de dag van van-
daag niet is uitbetaald. Inmid-
dels komt het aan de gepensio-
neerden verschuldigde bedrag
volgens Pinedo uit op ruim 14,7
miljoen gulden, plus 4 procent
rente. ,,We hebben er nu genoeg

van”, aldus Pinedo. ,,We worden
door de Raad van Bestuur steeds
van het kastje naar de muur ge-
stuurd. Nu eisen we duidelijk-
heid.”

Volgens Pinedo wacht de
commissie nu alweer ruim vijf
weken op antwoorden van de 
Sehos-directie. ,,We hebben de
afgelopen periode verschillende
brieven gestuurd naar de Raad
van Bestuur en die gevraagd om
te komen tot een schikking.” 

Pinedo verwees naar een uit-
spraak van algemeen directeur
Anthon Casperson van het Se-
hos, onder andere in deze krant,
eerder dit jaar dat de commissie

met bewijs moest komen dat de
1 procent jarenlang is ingehou-
den op het salaris van de werk-
nemers. ,,Dat bewijs hebben we.
En we hebben volop bewijs dat
dit sinds 1991 wordt gedaan”, zo
geeft Pinedo aan. 

Het gaat om een flink bedrag -
ruim 14,7 miljoen gulden - voor
een ziekenhuis dat zelf in 
financieel slechtweer verkeert.
Dat erkent Pinedo. ,,Daarom
hebben we meermaals aangege-
ven dat we bereid zijn een 
schikking te treffen. Maar daar
moet dan wel over gesproken
worden; we hebben duidelijk-
heid nodig. Zoals de Raad van

Bestuur nu doet, is het alsof de
personen die zich jarenlang 
met hart en ziel hebben ingezet
voor het ziekenhuis, nu worden
afgestraft. Dat kan toch niet zo
zijn?”

De Commissie Gepensio-
neerden Sehos komt vanoch-
tend om 9.00 uur bijeen bij 
het ziekenhuis en hoopt dat zij
zal worden bijgestaan door hui-
dige werknemers en vakbond
CBV. ,,We hopen dat iedereen er
maandag bij zal zijn om ons te
steunen en duidelijkheid te ei-
sen. Vandaag gaat het om ons,
maar dit kan ook met nieuwe en
toekomstige werknemers van
het Sehos gebeuren”, aldus Pi-
nedo. 
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Maat vol voor gepensioneerden

Als de Inspectie van Onderwijs onvolledige gegevens heeft, dan heeft dit effect op de kwaliteit van het
toezicht. FOTO ARCHIEF

Oud-werknemers Sehos demonstreren vandaag bij ziekenhuis

Scholen documenteren
gegevens onvoldoende
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‘Geschillenregeling onverstandig’
Van onze correspondent
Den Haag - Het wetsvoor-
stel voor een geschillenre-
geling dat het Nederlandse
kabinet aan de parlemen-
ten van de vier landen in
het Koninkrijk heeft voor-
gelegd is ‘onjuist en onver-
standig’. 

Dat harde oordeel velt hoogle-
raar Staatsrecht aan de Universi-
ty of Curaçao Arjen van Rijn.
Het gaat in tegen de geest van
wat hierover in het Statuut staat
en tegen de opvattingen van de
Caribische landen.

De kern van de bezwaren van
Van Rijn is dat de Rijksminister-
raad de uiteindelijke beslissing
neemt in een geschil, ook al
weegt het oordeel van de Raad
van State zwaar. Er is daardoor
geen sprake van een echt onaf-
hankelijke geschillenbeslech-
ting, waardoor het draagvlak
voor de wet zal ontbreken.

De staatsrechtgeleerde
schrijft dat in zijn position paper
voor een rondetafelgesprek 
met de commissie voor Konink-
rijksrelaties van de Tweede Ka-
mer op 29 mei. Zoals bekend
heeft het kabinet in het Rijks-
wetsvoorstel Koninkrijksgeschil-

len de Raad van State aangewe-
zen als geschillenbeslechter
voor alleen juridische verschil-
len van opvatting over de inter-
pretatie van het Statuut tussen
het Koninkrijk en een van de
landen. Van dat oordeel mag al-
leen worden afgeweken als daar
zwaarwegende redenen voor
zijn, maar daarover beslist de
Koninkrijksministerraad waarin
Nederland de beslissende stem
heeft.

Dit voorstel wijkt sterk af van
wat de Caribische landen en het
Interparlementair Koninkrijks-
overleg (Ipko) enkele jaren gele-
den als voorwaarde hebben voor-
gesteld, namelijk een onafhan-
kelijk orgaan dat bindende
uitspraken doet. Door hiervan af
te wijken gaat het draagvlak bij
voorbaat verloren, vreest Van
Rijn. ,,Belangrijk doel van effec-
tieve geschillenbeslechting is de
vredestichtende functie ervan.
De opzet en inhoud van de ge-
schillenregeling moet die vre-
destichtende functie mogelijk
maken.”

Er is geen reden om de Rijks-
ministerraad het laatste woord te
geven, vindt Van Rijn. Daarmee
brengt het wetsvoorstel een poli-

tiek oordeel in de geschillenre-
geling, terwijl het zou moeten
gaan over een juridische toet-
sing van de bepalingen in het
Statuut. ,,Deze juridische toet-
sing is bij uitstek een taak waar-

voor de rechter is geëquipeerd.”
Kortom, de Raad van State zou
een bindende uitspraak moeten
doen. De zwaarwegende gron-
den voor het kunnen afwijken
van dat oordeel moet daarom

worden geschrapt, aldus de
hoogleraar.

Van Rijn beticht Nederland
daarnaast van koudwatervrees
voor constitutionele toetsing.
Hij zegt dit naar aanleiding van
het uitsluiten van de geschillen-
regeling voor voorstellen van
rijkswet en algemene maatrege-
len van rijksbestuur. Daarmee
valt een belangrijk deel van de
besluiten van de Rijksminister-
raad buiten de regeling. Bij een
ingreep op basis van artikel 51
van het Statuut (taakverwaarlo-
zing) kan er ook een geschil over
de interpretatie bestaan. Door
dit uit te sluiten wordt de reik-
wijdte van de regeling in hoge
mate beperkt. 

Van Rijn pleit verder voor
toetsing van rijkswetten aan het
Statuut. Dat zou moeten gebeu-
ren nadat ze door de Tweede en
Eerste Kamer zijn behandeld.
Hiervoor zou de Rijkswet Ko-
ninkrijksgeschillen een andere
opzet moeten krijgen, waarover
de hoogleraar zich verder niet
uitlaat in het position paper. Tot
slot stelt hij om bij geschillen
naast de Caribische staatraden
ook andere door de Caribische
landen vertrouwde deskundigen
hun advies te laten geven aan de
Raad van State.

Van Rijn: Nederlandse koudwatervrees voor constitutionele toetsing

Lions vieren Senior Citizens Day

De Lions serviceclub heeft gisteren de Lions Senior Citizens Day
gevierd. Daarbij werden 300 ouderen uit dertien verschillende be-
jaardentehuizen in de watten gelegd. De activiteit vond plaats in
Landhuis Klein Kwartier en werd ingeluid door een kerkdienst. Er
was muziek van een Kaha di Orgel en de Tropical Steelband. En er
was een zogenoemde Bon Kuné, een soort bingospel.

FOTO JEU OLIMPIO
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Ook sprak hij met de Wereld-
bank over het trustfonds voor de
wederopbouw van Sint Maarten.
Dat schrijft de bewindsman in
zijn verslag voor de Tweede Ka-
mer.

Venezuela is besproken bij
bezoeken aan de Amerikaanse
ministeries van Buitenlandse
Zaken, Financiën en Defensie.
Hier is vooral aandacht gevraagd
voor de gevolgen van de Ameri-
kaanse sancties voor het Cari-
bisch deel van het Koninkrijk,

met name waar het gaat om
sancties tegen de Venezolaanse
staatsoliemaatschappij PdVSA.
Op 12 april heeft Nederland een
uitzondering gevraagd ten bate
van de Isla-raffinaderij en de le-
veringszekerheid van brandstof
voor de water- en energievoor-
ziening op Aruba, Bonaire en
Curaçao.

Zoals bekend heeft speciaal
gezant voor Venezuela Elliott
Abrams daar positief op gerea-
geerd en is er begin mei een vrij-

waring verleend voor Curaçao.
Daarbij is door hem waardering
uitgesproken voor de steun van-
uit het Koninkrijk voor het Ame-
rikaanse beleid en de humani-
taire hub op Curaçao, aldus
Knops.

Voor het bezoek aan de We-
reldbank was ook premier Leona
Marlin-Romeo van Sint Maarten
meegegaan. Zij drongen bij de
vicepresident voor Latijns-Ame-
rika van de Wereldbank aan op
versnelling van bepaalde weder-

opbouwprojecten, zoals het her-
stel van huizen en de aanleg van
schuilplaatsen. Met de stuur-
groep van het trustfonds is afge-
sproken dat projecten en pro-
gramma’s worden beoordeeld
op de meest effectieve manier
van uitvoering: privaat, publiek
of een combinatie.

Ook ngo’s en internationale
organisaties moeten in aanmer-
king kunnen komen voor de uit-

voering van projecten, zodat die
niet alleen in handen komen
van de overheid of de Wereld-
bank. Dat moet tot snellere re-
sultaten leiden. Daarvoor gaat de
Wereldbank ook het program-
mabureau ondersteunen bij de
werving voor de projectleiding
en technische staf. Verder zal de
Wereldbank zich flexibeler op-
stellen en vaker rapporteren
over de voortgang.

Speciaal gezant voor Venezuela Elliott Abrams. 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een man die zater-
dag in de vroege ochtend met
een vuurwapen enkele schoten
had gelost, is meteen door de au-
toriteiten ingerekend. Dat maakt
de politie bekend. 

De verdachte is een 27-jarige
Dominicaanse man. Hij zou 
bij het uitgaan aan de Cubaweg
enkele schoten hebben gelost.

Bij aankomst van de politie is 
de man - die voldeed aan de 
beschrijving - gefouilleerd en
hebben de agenten in zijn zak

een magazijn met kogels gevon-
den en geconfisqueerd. In de 
auto van de verdachte zijn 
twee zakken marihuana aange-

troffen en eveneens in beslag ge-
nomen. 

De verdachte is voorgeleid
aan een hulpofficier van justitie,
die zijn hechtenis heeft bevolen
in afwachting van nader onder-
zoek.

Man lost schoten bij uitgaan

Knops besprak in VS
vrijwaring sancties
Bezoek aan Wereldbank in teken van trustfonds
Van onze correspondent
Den Haag - Bij zijn bezoek aan Washington eind april heeft staatssecretaris Raymond
Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties zich ingezet voor de vrijwaring van de Ameri-
kaanse sancties voor de oliesector op Curaçao. 



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft za-
terdagochtend vroeg een man
aangehouden die verdacht wordt
van betrokkenheid bij de diefstal
van een auto enkele weken gele-
den aan de Alablancaweg. 

De 30-jarige Curaçaoënaar
R.A.S. was zaterdagochtend om-
streeks 5.00 uur bij een uit-
gaansgelegenheid in Saliña en

wilde net huiswaarts keren, toen
hij werd aangehouden. Er was al
een bevel tot arrestatie voor hem
uitgevaardigd. De verdachte is

voorgeleid aan een hulpofficier
van justitie, die zijn hechtenis
heeft bevolen in afwachting van
nader onderzoek in de zaak.
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Zondag 19 mei

3627

9521

8374

VANDAAG
Overwegend halfbewolkt en
op de meeste plaatsen droog.
De wind is oostelijk en matig
tot vrij krachtig, windkracht
4 tot 5. De zee is vrij rustig
met golfhoogtes tussen 1 en
2 meter.

Halfbewolkt en overwegend
droog.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

Zaterdag 18 mei

6660

7035

5360

Advertentie

TANIA KROSS
23 & 24 MEI
AVILA BEACH HOTEL
Benefiet concert voor het
‘Leerorkest Curaçao’

VIP tickets 250 Ang
General tickets 80 Ang

Ticket sale:

Advertentie

Meeting met ITC

Autodief na uitgaan aangehouden

Schutter 
opgepakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft de
man R.R.O. (56) aangehouden
die verdacht wordt van bedrei-
ging in de Andres Belloweg op
11 mei. Hij schoot eerst met een
vuurwapen de honden van zijn
buren dood en bedreigde hen
daarna met het wapen.

Houten huis
in brand
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afgelopen week
was er brand in een huis in de
Kaya Flent. Het ging om een
houten huis. De brandweer
heeft het vuur kunnen doven.
Hoe het huis in brand kon vlie-
gen moet nog uitgezocht wor-
den.

Negen jaar MFK

De politieke partij van Gerrit Schotte, Movementu Futuro Kòrsou (MFK), bestaat negen jaar en dat is
onlangs met een Heilige Mis gevierd. Er is teruggekeken op de successen en de uitdagingen. De partij
heeft in de afgelopen negen jaar vier keer aan verkiezingen meegedaan en behoort sinds de oprichting
tot de drie grootste politieke partijen van Curaçao. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van
Economische Ontwikkeling
(MEO) organiseert vandaag van
13.00 tot 14.30 uur een meeting
met presentaties van vertegen-
woordigers van het Internatio-
nal Trade Center (ITC), Anton
Said en Jasmeer Virdee, in het
WTC. Het doel van deze mee-

ting is om de handel ondersteu-
nende instituten uitgebreid te
informeren over het ontwikke-
lingsproces van de National Ex-
port Strategy (NES) voor Cura-
çao en de betrokkenheid van de
partners te benadrukken.

Het traject voor de ontwikke-
ling van de NES is in 2018 door
MEO gestart. Het initiatief vloeit

voort uit het voornemen van de
regering een sterke exportbasis
te creëren voor de komende ja-
ren die ondersteunend zal wer-
ken, niet alleen voor bestaande
bedrijven, maar ook voor opko-
mende en toekomstige onderne-
mingen. De strategie zal uitein-
delijk bijdragen tot de economi-
sche groei van Curaçao.



Van onze redactie
Amsterdam - De ko-
mende beursweek zijn
beleggers vooral ge-
spitst op ontwikkelin-
gen in de aanhoudende handels-
strijd tussen de Verenigde Sta-
ten (VS) en China. De vraag is of
en wanneer er een nieuwe on-
derhandelingsronde volgt. Met
nauwelijks bedrijvennieuws op
de beursagenda, kijken handela-
ren ook naar macro-economi-
sche cijfers voor richting. Ook is
er deze week volop aandacht
voor de Europese verkiezingen.

Lucas Bols en B&S Group
zorgen voor het weinige cijfer-
nieuws op de Amsterdamse
beurs. De beursgenoteerde dis-
tributeur en groothandel B&S
opent op maandag de boeken
over het eerste kwartaal. Dran-
kenproducent Lucas Bols komt
donderdag met jaarcijfers naar
buiten.

In de VS is er onder meer aan-
dacht voor de resultaten van
klusketen Home Depot en tech-
bedrijven HP en HPE. In Euro-
pa volgen onder meer cijfers van

Ceconomy, het bedrijf
achter MediaMarkt.
Ook de Britse winkelke-
ten Marks & Spencer
en het eveneens Britse

postbedrijf Royal Mail openen
de boeken. Beleggers in ING kij-
ken vermoedelijk met belang-
stelling naar de aandeelhouders-
vergadering van Commerzbank
op woensdag na de vele geruch-
ten over een overname van de
Duitse bank door de Nederland-
se.

Verder zal vliegtuigmaker
Boeing en de luchtvaartsector
als geheel de aandacht op zich
gericht weten. Donderdag praat
de Amerikaanse luchtvaartauto-
riteit FAA buitenlandse toezicht-
houders bij over de maatregelen
die worden genomen in de VS
om vluchten met de gewraakte
Boeing 737 Max weer toe te
staan. Op de macro-agenda prij-
ken onder meer cijfers over de
Japanse inflatie, economische
groei en industriële productie.
Ook volgen cijfers over de Britse
inflatie en worden data over de
Britse producentenprijzen ge-

meld. Ook volgt een reeks aan
cijfers over de bedrijvigheid van
de industrie en dienstensector
in onder meer Frankrijk, Duits-
land, de eurozone en de VS.

Ook worden de notulen gepu-
bliceerd van de meest recente
beleidsvergadering van zowel de
Europese Centrale Bank (ECB)
als de Amerikaanse evenknie
Federal Reserve. Uit Nederland
volgen onder meer CBS-cijfers
over de industrie, het consu-
mentenvertrouwen, de bestedin-
gen door huishoudens en de
prijzen van koopwoningen.
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Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 162,06 162,92 165,36

GBP-Engelse Pound Sterling 2,20 2,25 2,34

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 175,99 176,71 179,29

CAD-Canadese Dollar 1,30 1,32 1,35

EUR-EURO per EUR 100 197,06 198,85 202,86

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Aankoop van

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 17 mei 2019

NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116 
www.nibanc.com

Advertentie

18 mei

per vat

17 mei

$62,72

$62,72

‘Steeds vaker piramidespelen’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De laatste tijd
worden ‘steeds vaker’ pira-
midespelen aangeboden
aan het publiek, zo consta-
teert de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten
(CBCS). 

Reden voor de toezichthouder
de gemeenschap en (potentiële)
beleggers te waarschuwen voor

de gevaren van piramidespelen,
waaronder recentelijk specifiek
‘EXP Asset’, die worden aange-
boden als een legale kans om
snel geld te verdienen. 

De CBCS verwijst naar recent
uitgevaardigde waarschuwings-
berichten. De Centrale Bank
waarschuwt het publiek nog-
maals om bedacht te zijn op de
valkuilen van piramidespelen:

de nadruk ligt op het werven van
nieuwe deelnemers; hoog ren-
dement op korte termijn; inge-
wikkelde constructies voor uit-
betalen van commissie; het aan-
geboden product is vaag; ‘easy
money’; en het draait niet om de
verkoop van producten.

,,Wij willen u erop wijzen dat
de CBCS preventieve en repres-
sieve stappen zal blijven nemen

tegen ongewenste aanbieders
om vermeende piramidecon-
structies die de wet- en regelge-
ving van de CBCS in de jurisdic-
ties van de landen Curaçao en
Sint Maarten schenden, een halt
toe te roepen.” Aldus de CBCS
in een zaterdag in de dagbladen
gepubliceerde advertentie.

Indien mensen een vermoe-
den hebben of op de hoogte zijn

van frauduleuze beleggings-
structuren op Curaçao en/of
Sint Maarten, dan dienen zij
contact op te nemen met de
CBCS. Ook adviseert de CBCS
het publiek om regelmatig de
website te raadplegen voor een
volledig overzicht van recent uit-
gevaardigde educatieve informa-
tie en waarschuwingsberichten.

centralbank.cw/
warning-notices

Centrale Bank waarschuwt (potentiële) beleggers

i

ProColombia promoot zorgsector

Topmedici uit Colombia waren zaterdag te gast in winkelcentrum Sambil waar de gezondheidsexpo
ProColombia gehouden werd. De meest gerenommeerde Colombiaanse medische instellingen maakten
hun opwachting voor een meet-and-greet. Er was een presentatie van een medisch panel over het aan-
bod van de gezondheidszorg in Colombia. Colombia staat bekend om het medisch toerisme en ook
worden er veel patiënten voor medische uitzendingen naar dat land gezonden. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het aan de
PIN-fractie in de Staten ligt,
moeten alle ministeries van de
overheid overstappen op elektri-
sche auto’s. Rennox Calmes op-
perde het idee al in 2018. 

,,Ik heb enkele positieve ont-
wikkelingen gezien wat betreft
elektrische voertuigen op het 
eiland waarbij het utiliteits-

bedrijf er met enkele rijdt en er
laadpalen zijn geplaatst. Ik 
ben blij dat de private sector 
het initiatief heeft genomen 
en seminars organiseert om 
informatie te verlenen over 
het onderwerp. Over 5 jaar 
moet ook het grootste deel 
van het wagenpark van de over-
heid elektrisch zijn”, aldus Cal-
mes. 

PIN: Alle ministeries 
moeten elektrisch rijden

Blik vooral op ‘macro’s’ en geopolitiek

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Bij de editie van
Hoyer in Business morgen-
avond, wordt uitgebreid stil-
gestaan bij de opbrengsten
van het Rotary Walking Din-
ner en waar deze aan besteed
zullen worden.

Aanwezig voor deze afleve-
ring, die morgenavond van
18.00 tot 19.00 uur wordt
uitgezonden op Radio Hoyer
2, zijn Benno van Leeuwen,
voorzitter van de Rotary Club
Willemstad; Ange Jessurun
van Arte di Palabra; Raksja
Devid, adjunct-directeur van
de Johan van

Walbeeckschool; Alma Heide,
voorzitter van Stichting Sa-
men Doen/Boekenbank;
Elodie Heloise, schrijfster;
Migdarys Mercera, begeleider
van het Leesmoederproject
van de Maduro & Curiel’s
Bank; en Diana Lebacs, kin-
derboekenschrijfster aanwe-
zig. Zij zullen met presenta-
toren Valery Sinot en Maya
van der Werve in gesprek
gaan over het Rotary Walking
Dinner en de opbrengsten
hiervan.

De uitzending zal vervol-
gens op zaterdagochtend van
9.00 tot 10.00 uur worden
herhaald. 

Rotary Walking Dinner
bij Hoyer in Business
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Curaçao Lions Club vroeg zich
midden de onzekere jaren tach-
tig af of en hoe deze serviceclub
de economie weer aan de praat
kon krijgen. Omdat het eiland
gezegend is met een prachtig
blauwe zee, volop zon en zand
en ook cultureel veel te bieden
heeft, was het plan om een
nieuw hotel te bouwen. Om
toeristen te trekken (lees: devie-
zen te genereren) én werkgele-
genheid te bieden. Er werden in
die tijd nauwelijks nieuwe ho-
tels of resorts gebouwd.

Wijlen Jacques Marin ‘Koki’
van Eps van de Lions was de
grote trekker - een vergaderzaal
is naar hem vernoemd - en
begon een zoektocht naar spon-
soren. MCB Bank hielp met de
bekostiging van de haalbaar-
heidsstudie en het ontwerp, dat
werd uitgevoerd door IMD.

Leden van de serviceclub wer-
den ingezet, financiële instellin-
gen hielpen een handje, alsme-
de vele ‘kleine’ deelnemers. En
op 5 november 1986 was Lions-
Dive opgericht.

De locatie, Bapor Kibrá, was
in die tijd zeker nog niet zo
populair; eerder een onaantrek-
kelijk maanlandschap met vlak-
bij een (illegale) vuilnisstort-
plaats. Niemand kan zich dit nu
nog voorstellen, gezien de
grootschalige ontwikkeling
nadien met onder meer Mambo
Beach Boulevard met winkel-
tjes, restaurants, andere resorts,
luxewoningen en het Sea Aqua-
rium.

De bouw nam twee jaar in
beslag en in 1989 ging het hotel
- nog vooral gericht op duikers
(vandaar het woord ‘Dive’ in de
naam) - met 72 kamers open.
Curaçao deed toen nog niet veel
aan duiktoerisme; Bonaire des

te meer. In de daaropvolgende
jaren negentig werd besloten
een zusterhotel op Bonaire op
te zetten, maar een storm in
2000 vernielde dit gebouw.

De verzekeringsuitkering en
de verkoopopbrengst op Bonai-
re werden aangewend om Li-
onsDive op Curaçao uit te brei-
den. Meer kamers, faciliteiten
en zwembaden, waaronder het

unieke 50 meter-bad, kwamen
erbij. Het behoort vandaag de
dag met 137 units en 168 ka-
mers tot de meest succesvolle
hotels van het eiland.

Sinds 2004 is het manage-
ment in handen van de familie
Vogels, met Will Vogels aan het
hoofd, die een aanzienlijk be-
lang heeft in het hotel. In dat
jaar vindt expansie plaats, even-

als in 2008. Vorig jaar werd een
nieuw logo en huisstijl in ge-
bruik genomen en daarmee
waaide ook een nieuwe frisse
wind door het hotel, met sinds
2017 Edward Suares als GM in
de leiding.

,,Het is erg belangrijk om van
buitenaf naar binnen te kijken;
om te denken vanuit de behoef-
ten en wensen van onze gasten
en dát de hoogste prioriteit te
maken”, zegt Suares. ,,Het
tweede dat van belang is betreft
het team, om te investeren in de
ontwikkeling en groei van het
personeelsteam. Hiermee heb-
ben we LionsDive klaargemaakt
voor de toekomst en speelt ons
hotel een voortrekkersrol bij de
ontwikkeling van de lokale
economie, het scheppen van
meer werkgelegenheid, training
van de arbeidskrachten en het
teruggeven aan degenen die het
het meest nodig hebben.”

Op het moment telt het hotel
220 personeelsleden. Sommi-
gen al tien, vijftien of zelfs vijf-
entwintig jaar, zoals officema-
nager Gerry Adriaansen die 25,5
jaar bij LionsDive werkt; head of
maintenance Sydney Castillo
die al 23,5 jaar bij het hotel
werkt; Jonathan Amorsingh die
21,5 jaar allround maintenance
doet; en frontoffice supervisor
Carlvin Josepha die al 15 jaar in
dienst is.

In verband met het lustrum
is een speciaal krantje gemaakt -
‘The Daily Lion’ - die deze me-
dewerkers en andere collega’s
in het zonnetje zet, alsmede
andere weetjes publiceert, zoals
dat er vorig jaar een gemiddelde
bezetting van 1,95 gasten per
kamer per nacht was en dat
11.000 niet-hotelgasten het
populaire strand bezochten, dat
het hotel aan het ‘langste zand-
strand van Curaçao’ ligt en dat
al het douchewater wordt ge-
bruikt voor het bewateren van
de tuin.

Suares: ,,Als wij in staat zijn
om samen te werken en de
koppen bij elkaar te steken, dan
zijn we op Curaçao in staat om
heel mooie dingen te creëren.”

‘Samen in staat
om heel mooie
dingen te creëren’

Door Edward Suares
In de jaren tachtig was er veel
onduidelijkheid over de toe-
komst van Curacçao. Zo ver-
kocht Shell de raffinaderij aan
het Eiland voor een gulden en
verliet Shell na vele jaren het
eiland. De economie was toen
heel fragiel en onstabiel en de
vraag luidde toen: ‘Hoe moe-
ten we verder?’ En zo ontstond
kort daarna het idee binnen de
Lions Club Curaçao om iets te
doen om de economie van het
eiland te stimuleren. Koki van
Eps, onze ‘founding father’,
was dan ook de initiatiefnemer
en met behulp van de Lions
Club werd de LionsDive Hotel
geboren. Doel was met het
hotel de economie van Cura-
çao te stimuleren. En het mot-
to was dan ook ‘Van de ge-
meenschap, door de gemeen-
schap en voor de gemeen-
schap’. En het moest gebeuren
op een verantwoorde manier
om zo onze omgeving zo min
mogelijk te belasten.
De afgelopen 30 jaar is het

hotel gegroeid van een hotel
met 72 kamers naar een hotel
met 137 units met een totaal
van 168 kamers. En heeft het
LionsDive Beach Resort bijge-
dragen aan de groei van ons
toerisme. Zo heeft het Lions-
Dive geholpen aan het agres-
sief ontwikkelen van de Duitse
en de Scandinavische markt.
We hebben in die 30 jaar veel
veranderingen zien gebeuren
en waren we dan ook zelf
onderdeel van al die verande-
ringen. Dus als er iets is wat
we hebben geleerd, is dat
verandering een belangrijke
factor is. En dat we dus de
organisatie moeten voorberei-
den om met verandering om
te gaan. 
Zo zijn we aan het investeren
in ons product en ons perso-
neel, en dat is een continu
proces. Ik probeer ‘mindful-

ness’ onderdeel te maken van
de cultuur binnen ons bedrijf,
om zo veel mogelijk bewust-
wording te creëren, voor het
moment, voor onze gasten en
onze stakeholders. Als we deze
bewustwording stimuleren en
verder ontwikkelen, kunnen
we anticiperen op de verande-
ringen die er komen gaan, en
zo kunnen we inspelen op
verandering. Dit betekent dat
we gaan vóórdenken in plaats
van nádenken. En als je voor-
uitdenkt dan ga je ook paden
bewandelen die niet eerder
zijn bewandeld, en dit is een
cultuur die je moet ontwikke-
len en stimuleren binnen je
team. 
Zo gaan we de toekomst tege-
moet, en vastberaden om de
verdere groei van het toerisme
te stimuleren, en om daar een
actieve rol in te blijven spelen,

omdat we ‘committed’ zijn aan
de gedachte waarop LionsDive
Beach Resort is gebaseerd en
zullen we dit doen om nog
duurzamer te gaan onderne-
men. We staan dan ook aan de
vooravond van een verdere
economische groei van de
toeristische sector en dit zal
een cruciale rol spelen in het
economisch herstel van het
eiland. 
Dus we moeten groeien, we
moeten meer werkgelegen-
heid bieden en zorgen voor
een beter leven voor onze
samenleving. En we zullen dit
doen door onze Average Daily
Rate te blijven doen stijgen en
- belangrijker - de Revenue per
Available Room te laten groei-
en. En het hele LionsDive-
team is vastbesloten om hier
een prominente rol in te spe-
len: Building our future on the
power of our past.

Edward Suares is general 
manager van LionsDive Beach
Resort op Curaçao.

‘Building our future on
the power of our past’

Vervolg van pagina 1
lionsdive 30 jaar

LionsDive behoort anno 2019 tot de best lopende hotels. FOTO JEU OLIMPIO

De bouw bij Bapor Kibrá in 1989 naar het idee van Koki van Eps. Een van de eerste foto’s van het hotel met toen nog 72 kamers.



Dit heeft de minister van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP), Zita Jesus-
Leito (PAR), onlangs in de Sta-
ten naar voren gebracht. Verder
zijn er van de zijde van de rege-
ring plannen in de maak voor
een onderwaterpark bij Oost-
punt; dit ter compensatie van de
aangerichte schade bij de con-
structie van de tweede megapier
in Otrobanda.

De vraag is of de overheid er
met die 10 miljoen is, want ‘re-
cent opnieuw door de overheid
genomen besluiten’ maken haar
‘wederom schadeplichtig jegens
Maal’. Aldus Willy Maal tegen-

over deze krant. De familie Maal
is eigenaar van Oostpunt, dat
een gebied beslaat van circa 10
procent van het eiland. Dit ge-
bied mag niet zomaar ontwik-
keld worden volgens het Eilan-
delijk Ontwikkelingsplan (EOP),
terwijl de familie dit wel graag
zou willen. Hier wordt al jaren
met rechtszaken over gesteggeld
met de overheid.

Uiteindelijk werd het toenma-
lige Eilandgebied in 1999 ver-
oordeeld tot een schadevergoe-
ding van een bedrag dat uitgroei-
de tot ruim 40 miljoen gulden,
alsmede herbestemming om
ontwikkeling mogelijk te ma-

ken. In het vonnis van 1999
werd vastgesteld dat Maal ern-
stig in het financieel belang be-
nadeeld werd door het niet mo-
gen ontwikkelen op Oostpunt.

Naast de opgelegde schade-
vergoeding werd in het vonnis
gesteld dat Maal de helft van de
gronden mocht ontwikkelen,
waarbij de overheid zou bepalen

welke gronden daarvoor be-
stemd worden. Omdat er daarna
niets gebeurde, liep de schade-
vergoedingsschuld op.

Het Eilandgebied bood daar-
op een financiële compensatie
aan van 6 miljoen gulden, wat
voor de erven Maal onaanvaard-
baar (laag) was. In 2001 werd
een protocol schikkingsonder-
handelingen Erven Maal-Eiland-
gebied opgesteld, van 2001 tot
2010 werden uiteindelijk schik-
kingsonderhandelingen gevoerd
door een door de overheid inge-
stelde ‘Commissie Oostpunt’,
wat resulteerde in een memo-
randum; pas in 2010 komt het
tot een vaststellingsovereen-
komst.

Deze vaststellingsovereen-
komst uit 2010 is de basis voor
een gedegen, duurzame en 
verantwoordelijke ontwikkeling
van delen van Oostpunt in agra-
rische, toeristische en residenti-
ële gebieden, waarbij ook con-
serveringsgebieden aangegeven

worden. Willy Maal laat desge-
vraagd weten dat minister Jesus-
Leito zou hebben toegezegd om
uiterlijk 15 april te reageren, na
twee gesprekken met Maal en
zijn advocaten; ook op de door
Maal en zijn raadslieden inge-
diende stukken inzake de recent
opnieuw door de overheid geno-
men besluiten die haar ‘weder-
om schadeplichtig maken’ je-
gens Maal.

,,De minister heeft hier we-
derom verstek laten gaan en tot
op heden niet gereageerd”, aldus
Maal. ,,De uitspraken thans van
de minister van VVRP geven
niet een compleet of correct
beeld of een indicatie van duide-
lijk begrip van de materie of de
consequenties ervan, evenmin
van het gehele EOP-dilemma en
de verdere gevolgen hiervan en
van de laatste handelingen van
de minister.” Voor verdere de-
tails verwijst Maal naar de advo-
caten Rob Blaauw en Marcha
Woudstra van HBN Law.
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Advertentie

Taken en verantwoordelijkheden 

Functie eisen 

  

Daarnaast ben je ondernemend, accuraat, multifunctioneel, professioneel,  
flexibel, strevend naar kwaliteit en in staat om zowel individueel als in  
teamverband te functioneren.  

Wat wij bieden 

Interesse ? 

. 
mw. Sennon Kastaneer. skastaneer@psi-skuchami.cw   

Adres:  Kaya John Monsanto z/n. 
 
Voor eventuele vragen, bel naar 7388717 toestel 6161. 

Advertentie

‘Maal moet nog 10 miljoen krijgen’
Eigenaar Oostpunt: Recente besluiten
maken overheid opnieuw schadeplichtig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aan de familie Maal van Oostpunt is een
schadevergoeding betaald van 8,5 miljoen gulden en er
moet nog 10 miljoen gulden worden betaald.

Oostpunt beslaat een gebied van circa 10 procent van het eiland.



Door Agnes van Bergen

A an het Vespucci College
wordt opgeleid voor het
Nederlandse

Staatsexamen. De
eerste groep examen-
kandidaten vertrok
zondag 5 mei naar
Bonaire, om daar aan
hun Staatsexamen te
beginnen. Op die dag
werden de kandida-
ten verwelkomd door parlemen-
tariër Yeser El Ayoubi (PAR)
namens de minister van Onder-
wijs, om de kandidaten veel
succes toe te wensen. Directeur
Mariëtte Zuijdgeest geeft graag
nader uitleg over dit bijzondere
gebeuren: ,,Onze school heeft
havo- en vwo-kandidaten en
voor het vmbo (voortgezet mid-
delbaar beroepsonderwijs, te
vergelijken met vsbo, de vroege-
re mavo) alleen de theoretische
leerweg. De andere leerwegen
kunnen wij niet aanbieden
omdat er geen Staatsexamen
voor bestaat op Bonaire. 

Deze school valt onder de
Nederlandse Onderwijswet. Die
wet bepaalt, dat het examen op
Nederlands grondgebied moet
worden afgenomen. Vandaar
dat onze examenkandidaten
voor dit examen naar Bonaire
gaan. Voor havo, vwo en vmbo
bestaan vier profielen (vakken-
pakketten) naar keuze, met
daarin vast de vakken Neder-
lands, Engels, maatschappijleer
en profielwerkstukken. Het
verschil met de examens op
Curaçao is, dat de twee laatste

ook extern geëxamineerd wor-
den. Wij kennen geen school-
examens (se’s) zoals op Cura-

çao. Het Centraal
Schriftelijk is dus
gelijk aan het Neder-
landse examen, waar-
bij een college-exa-
men in de plaats
komt van het se. Het
college-examen kent
ook een mondeling

examen. Met andere woorden:
alle vakken in het pakket wor-
den ook mondeling getoetst en
bovendien komt er voor de talen
nog een extra schrijfopdracht
bij. Op die manier moeten alle
kandidaten ongeveer vijf keer
naar Bonaire op en neer vlie-
gen. Op Bonaire wordt Land-
huis Wanapa met vol pension
afgehuurd. Het mondeling
examen wordt in de tweede
week van juli afgenomen op
een locatie van de scholenge-
meenschap Bonaire, Liseo 
Bonairiano. Er zijn aparte loka-
len nodig per vak. De examina-
toren worden voor het monde-
ling examen uit Nederland
ingevlogen. Voor het schriftelijk
worden geen mensen ingevlo-
gen. Er woont op Bonaire een
coördinator Staatsexamen. Het
Vespucci College zorgt voor al
het andere: vervoer, verblijf en
begeleiding. Wij laten vakdo-
centen van onze school meevlie-
gen. Dat betekent, dat wij voor
de achterblijvers met een aange-
past rooster werken. Wij heb-
ben leerlingen die opgaan voor
een diploma en leerlingen die
een deelexamen willen halen,
dat drie jaar geldig is. Voor het
behaalde vak krijgt de kandidaat
een certificaat.

De certificaten kunnen zij
later voor het echte diploma
inwisselen. Zo kunnen leerlin-
gen vervroegd examen doen in
de vakken waarvan zij denken,
dat ze er klaar voor zijn. Er zijn
ook leerlingen die er bewust
voor kiezen om hun examen in
twee jaar af te leggen, daar
sommige leerlingen het moei-
lijk vinden om zich op alle vak-
ken in een keer te concentreren.
Indien een leerling gezakt is,
ontvangt hij voor de vakken met
een voldoende eveneens een
certificaat en hoeft alleen de

vakken met een onvoldoende te
herkansen. Er moet wel kans
zijn op een diploma. De herkan-
sing kan ook in Nederland
gedaan worden. De certificaten
die hier behaald zijn, gelden
uiteraard ook in Nederland. De
school heeft momenteel vijftig
procent leerlingen van het
Openbaar Ministerie en van
Defensie, Nederlands personeel
dat met het gezin uitgezonden
is. Vijftig procent bestaat uit
lokale leerlingen. Zij kiezen
voor het Vespucci College van-
wege het waardevast Staatsexa-
men. Maar velen kiezen ook
voor de kleine klassen en per-
soonlijke begeleiding. Een klas
bestaat dit jaar maximaal uit 21
leerlingen, maar is in de regel
veel kleiner. Alles bij elkaar
geteld doen dit jaar 38 kandida-
ten mee.

Tot slot vertelt Zuijdgeest:

,,Nadat de kandidaten op 11 juli
het mondeling afgelegd heb-
ben, krijgen ze direct de uitslag
te horen en ontvangen zij het
diploma op Bonaire uit handen
van de examinatoren van Ne-
derland. Diezelfde dag zullen

allen op Hato feestelijk onthaald
worden door ouders, vrienden
en docenten. 

Voor meer informatie: 
m.zuijdgeest@vespuccicollege.net;
telefoon: 8887227.
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Janssen de Jong Caribbean B.V. maakt deel uit van Janssen de Jong Groep B.V., een 
Nederlandse bouwbedrijf dat actief is in Nederland en omliggende landen. Janssen de Jong 
Caribbean is actief in het Caribisch gebied en bestaat uit verschillende werkmaatschappijen. 
 
Hoofdactiviteiten zijn mijnbouw, betonindustrie, infrastructuur, maritieme en civiele bouw.  
 
Voor onze werkmaatschappij Windward Roads B.V. , gevestigd op Sint Maarten zijn wij op 
zoek naar een:  

 
 

Finance Manager 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 

o Verantwoordelijk voor diverse financiële administraties en consolidatie hiervan; 
o Zorgt voor periodieke financiële rapportages, investeringsanalyses, 

begrotingen/budgettering etc.; 
o Aansturen en coachen van de financiële afdeling; 
o Opstellen van de jaarrekeningen/meerjarenplanningen en het doen van analyses hierop; 
o Bewaakt financiële positie en resultaten van het bedrijf; 
o Initiëren van voorstellen ter verbetering van bedrijfsprocessen; 
o Onderhouden van relaties met banken, accountants en adviseurs; 
o Sparringpartner van Directie. 

 
Profiel van geschikt kandidaat: 
 

o Afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau (Bedrijfseconomie, Accountancy etc.); 
o 3-5 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functies bij voorkeur in de productie / 

handelsindustrie; 
o Uitstekende kennis van de financiële administraties en ICT; 
o Sterk cijfermatig inzicht en analytisch vermogen; 
o Sparringpartner op alle niveaus binnen de organisatie; 
o Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels; 
o Je hebt een dienstverlenende drive en bent resultaat- en oplossingsgericht en streeft naar 

excellentie; 
o Je bent integer, punctueel, accuraat, pro-actief, hands on en stressbestendig. 

 
Interesse: 
 
U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum Vitae mailen naar recruitment@caribbean.jajo.com of 
opsturen naar Janssen de Jong Caribbean B.V., T.a.v. HR Manager, Industrieterrein Groot 
Davelaar #148 P.O. Box 3303 te Curaçao. Gaarne in uw brief de functienaam waarop u 
solliciteert vermelden.  
 
Sluitingsdatum voor deze vacature is 31 mei 2019, terugkoppeling op uw sollicitatie volgt 
uiterlijk op 17 juni 2019. 

Advertentie

Nederlands Staatsexamen op Curaçao
S T I L T E :  E X A M E N !

Examenkandidaten voor Landhuis Wanapa te Bonaire. 
FOTO’S VESPUCCI COLLEGE

Een aantal kandidaten vlak voor vertrek naar Bonaire.

Mariëtte Zuijdgeest, directeur
Vespucci College.

FOTO AGNES VAN BERGEN



Dit jaar worden op de eilan-
den Aruba, Bonaire en Curaçao
voor het eerst windsurfkampi-
oenschappen onder toezicht van
de Internationale Funboard
Class Association (Ifca) gehou-
den. Met een grote selectie deel-
nemers uit Aruba, Bonaire en
Nederland had de Curaçao Chal-
lenge een fraai internationaal
deelnemersveld. Tijdens de
windsurfwedstrijden streden de

deelnemers niet alleen in de Cu-
raçao Challenge maar ook voor
een positie in de 2019 Ifca
Dutch Caribbean Champion-
ships.

,,De Curaçaoënaars pakten op
eigen terrein vele top drie-posi-
ties. Bij de dames waren het Za-
ra Rozeboom en Maud Wilde-
boer die na een Arubaanse
windsurfster zilver en brons
pakten. Bij de jongens tot en met

17 was het Boris van Noort die
brons pakte. De eerste twee plek-
ken waren voor twee zeer sterke
deelnemers uit Bonaire.  Bij de
mannen tot en met 21 jaar was
het de Curaçaoënaar Stefan de
Bell die zilver behaalde, net ach-
ter de Arubaanse winner. Bij de
mannen boven de 21 was er
goud en zilver voor Curaçao. De
Curaçaoënaar Derek Sjak-Shie
was oppermachtig en verdiende

terecht goud met daarna op de
tweede plek, tevens voor Cura-
çao, Arthur van Aalst en een der-
de plek voor een Nederlandse
deelnemer”, aldus de organisa-
tie. 

,,We hopen dat uit deze groep
van deelnemers een aantal door-
stroomt naar de professionele
windsurfleague en Curaçao gaat
vertegenwoordigen. Zo vliegt
onze Curaçaose windsurfer Ste-
fan de Bell, die zilver behaalde,
aankomend weekend naar
Spanje om daar voor Curaçao te
strijden en is Aron Etmon mo-
menteel bij de PWA in Japan
waar hij op het allerhoogste
windsurfniveau met zeilnum-
mer CUR2 tegen de beste
windsurfers in de wereld surft”,

vertelt Marius van Noort van
Windsurfvereniging Curaçao. 

Hilde Schnitzler van de
Windsurfschool Curaçao geeft
aan ‘trots’ te zijn op de Curaçao-
se deelnemers die jaren terug bij
haar surfschool op het Spaanse
Water zijn begonnen en nu de
wereld over reizen om voor Cu-
raçao deel te nemen aan interna-
tionale wedstrijden. ,,We hopen
binnen nu en twee jaar de 2019
Ifca-wedstrijden zelfs uit te brei-
den en Sint Maarten erbij te be-
trekken. Aangetoond is dat het
niveau van de deelnemers uit
Aruba, Bonaire en Curaçao hoog
ligt en dat dit alleen maar kan
worden verbeterd door lokaal
meer surfwedstrijden te organi-
seren”, aldus Schnitzler.
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Podiumplek
Curaçaose
windsurfers
Van onze redactie
Willemstad - Vorige week vond op het Spaanse Water de
11e editie van de Curaçao Challenge plaats en tevens de
start van de 2019 Ifca Dutch Caribbean Windsurf Cham-
pionships. 

Zeilers Van Werkhoven en
Bérénos prolongeren titel

Een impressie van de kampioenschappen. FOTO CURAÇAO CHALLENGE

De kampioenen van Ysco: Santiago van Werkhoven en Darius Béré-
nos. FOTO YSCO

Advertentie

Van onzer verslaggevers
Willemstad - Vorige week vond
voor de achttiende keer het club-
kampioenschap van Youth Sai-
ling Curaçao (Ysco) plaats. Het
Spaanse Water was hiervoor bij
een harde wind van rond de 20
knopen met zelfs af en toe uit-
schieters in vlagen tot 25 kno-
pen, dit keer de plaats van han-
delen. Santiago van Werkhoven
(14) won de strijd tussen de zei-
lers in de Optimist voor de jeugd
tot 15 jaar en Darius Bérénos
was overtuigend de sterkste bij
de zeilers tot 18 jaar die in de La-
ser varen. Beide kampioenen do-
mineerden hun veld. Bérénos
(17) verlengde zijn titel, in 2017
en 2018 was hij ook al de beste
zeiler in de Laser. Cas van der
Klok eindigde als tweede bij de
Laserzeilers, en Ian Huizinga

werd derde. Bérénos, die in 2014
en 2015 ook al de kampioen in
de Optimist was, verbreekt met 5
titels nu het record van Ard van
Aanholt dat stamt uit het vorig
decennium. Santiago van Werk-
hoven kreeg van Koen van der
Gulik, de uiteindelijke nummer
twee, tijdens de races de nodige
tegenstand, maar wist in de
eindstand Koen toch voor te blij-
ven. Het beste meisje bij de Op-
timistzeilers werd talent Skyler
Vinck. In de overige categorieën
won bij de zeilers in de zilver-
klasse Milan Redeker en was Ro-
mer Jansen de sterkste in de
bronsklasse. Marijn de Serière
won de Splashklasse en bij de
jongste en minst ervaren zeilers
uitkomende in de starters lasse
was Fleur Bolsenbroek de uit-
eindelijke winnaar.
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Yubi Kirindongo weer op Artzuid

Artzuid

A
rtzuid is een uiterst
succesrijke interna-
tionale sculptuur-
tentoonstelling, die
naar verwachting

weer meer dan 350.000 bezoe-
kers gaat trekken en daarmee
het grootste gratis kunstevene-
ment in Nederland is geworden.
Waren er in het eerste jaar van
haar bestaan, in 2009, nog geen
veertig werken gedurende tien
weken te zien, thans staan er
van vijftig kunstenaars tachtig
beelden, die vier maanden te
zien zijn (van 17 mei tot 15 sep-
tember) op de Apollolaan, de
Minervalaan en bij de Zuidas.

In de loop der jaren zijn 250
beeldenmakers door het be-
stuur van Stichting Artzuid en
de curatoren uitgekozen om een
of meer werken in het tentoon-
stellingsgebied te laten opstel-
len. Een paar namen om een
idee te krijgen van de verschei-
denheid: Sinkichi Tajiri, Carel
Visser, André Volten, Ossip
Zadkine en Auguste Rodin in
2009; Jean Tinguely, Jan Fabre,
Joan Miro, Niki de Saint Phalle
en Jean Arp in 2011; David Ba-
de, Marino Marini, Giuseppe
Penone, Ai Weiwei en Markus
Lüpertz in 2013; John Chamber-
lain, Tony Cragg, Jaume Plensa,
Frank Stella en George Baselitz

in 2015; en Christobal Gabar-
ron, Cornelius Rogge, Auke de
Vries, Ruud Kuijer en Klaas
Gubbels in 2017. Een heel breed
spectrum van nationale en
internationale moderne en he-
dendaagse figuratieve beeld-
houwkunst, afgewisseld met
ruimtelijke installaties, is dit
jaar zichtbaar met werk van
Anish Kapoor, Armando, Geor-
ge Struikelblok, Henk Visch,
Karel Appel, Marc Quinn, Nic
Jonk, Tom Claassen, Aristide
Maillol en dus nog 41 anderen
onder wie Yubi Kirindongo.

Organisatie
Het bestuur van de Stichting

Artzuid (Roberto Meijer, archi-
tect, Robert Kamerling, finan-
cieel deskundige en Michiel 
Romeyn, kunstenaar) is zo lang-
zamerhand door de wol geverfd.
Initiatiefneemster en directeur
van de stichting die dit grote en
grootse evenement, dat uitge-
groeid is tot Amsterdam Sculp-
tuur Biënnale, organiseert is
Cintha van Heeswijck-Veeger.
Aan het voorwoord van de ten-
toonstellingscatalogus van
2009 ontleen ik de woorden dat
zij in februari 2008 een spon-
soravond voor de beeldenexpo-
sitie Sonsbeek, in Arnhem 
bezocht en dat zij de volgende
dag ter hoogte van het Hilton
Hotel liep, uitkijkend over de
Apollolaan en Minervalaan met
hun fraaie zichtlijnen en schitte-
rende vergezichten. Ik citeer:
,,Toen schoot het door mijn
hoofd: ‘Deze buurt verdient een
eigen beeldenexpositie.’ De 
lanen liggen er nog precies 
zoals de beroemde stedenbouw-
kundige H.P. Berlage ze gete-
kend heeft toen hij zijn wereld-
beroemde Plan-Zuid ontwierp.”
En zo is het gekomen.

Door een team van vrijwilli-
gers, thans honderd, worden de
bezoekers ontvangen en weg-
wijs gemaakt. In een paviljoen
worden catalogi verkocht en
educatiepakketten verstrekt als-
mede eten en drinken. Maar
daarvóór zijn er de contacten
met de kunstenaars of hun ver-
tegenwoordigers geweest, brui-
klenen geregeld, eventuele op-
drachten verstrekt, is de spon-
sorwerving en financiering
gestart en zijn de verzekeringen
geregeld. Het zware werk zoals
transport, fundering en installa-
tie vergt soms hoofdbrekens,
maar draaiboeken liggen er voor
zaken als marketing, communi-

catie, persvoorlichting en het
maken van de catalogus, een
hebbeding. Tot slot is er de ope-
ningsceremonie op 17 mei voor
genodigden, voorafgegaan op 15
mei door een goed verzorgde
persbijeenkomst waar ik bij
aanwezig ben geweest. Wat er te
zien is, is natuurlijk de weerslag
van de keuze van de curatoren
en de directeur van de stichting.
Achtereenvolgens waren cura-
tor: Michiel Romeyn en Roberto
Meijer in 2009, Jan Cremer in
2011, Henk van Os, oud-direc-
teur van het Rijksmuseum, in
2013, Rudi Fuchs en Maarten
Bertheux in 2015, Rudi Fuchs in
2017 en voor 2019 Michiel Ro-
meyn en historicus Jhim Lamo-
ree.

Plan-Zuid en Artzuid
Vanwege een aantal redenen
schreef Van Heeswijck in het
voorwoord van de catalogus van
2013 uitgebreider over het Plan-
Zuid: ,,In 1917 startte de bouw
van de zuidelijke uitbreiding
van de stad Amsterdam, volgens
het zogenaamde ontwerp Plan-
Zuid van architect H.P. Berlage
(1856-1934). De opzet van dit ge-
bied, dat is gelegen tussen de ri-
vieren de Amstel en de Schin-
kel, is heden ten dage een voor-
beeld voor
stedenbouwkundigen van over
de hele wereld. De gouden regel
die Berlage bij zijn stedenbouw-
kundige ontwerpen voor ogen
hield, luidde: monumentaal in
aanleg, schilderachtig in detail.
Plan-Zuid beantwoordt in alle
opzichten aan dit motto. De rui-
me boulevards met hun massie-
ve huizenblokken zorgen voor
de monumentaliteit. Intieme
wijkjes terzijde van de brede la-
nen, groene parkjes, plantsoe-
nen en boompartijen en een rij-

ke verzameling architectonische
details en beeldhouwwerk ne-
men de schilderachtigheid voor
hun rekening. De kritische
bouwmeester beweerde dat ner-
gens in de wereld de harmonie
tussen architectuur, steden-
bouwkundig plan en overheids-
beleid zo perfect was georgani-
seerd als in Amsterdam. Door
de jaren heen is de stad zorg-
zaam met Plan-Zuid omgegaan.
Ons initiatief om de lanen en de
zichtassen van Berlage te ge-
bruiken als podium voor sculp-
tuur bleef niet onopgemerkt.
Groot is onze verwondering
over de EU Prize for Cultural
Heritage/Europa Nostra Award
2011, een prijs die ik wil opdra-
gen aan de geniale stedenbouw-
kundige Berlage, die de stad
Amsterdam bijna 100 jaar gele-
den een zeer waardevol en duur-
zaam cadeau heeft gegeven. In
2012 ontving de stichting de
Best in Heritage Award.” 

Bijna traditiegetrouw begint
de beeldenroute bij het Mu-
seumplein (zie kaartje), die ver-
volgens naar het informatiepa-
viljoen voert dat op een stuk
gras aan de Minervalaan is gesi-
tueerd. De haaks op de Apollo-
laan staande Minervalaan voert
verder naar de Zuidas. Nieuw is
de Pleinenroute, die de kunst,
de architectuur en de geschiede-
nis van de pleinen in Berlages
plan connecteert, gaande van de
Berlagebrug tot het Olympisch
Stadion. Ook nieuw is het ‘uit-
stapje’ naar Amstelveen waar
werken van Klaas Gubbels te
zien zijn tussen Museum Jan

van der Togt en het Cobra Mu-
seum.

Yubi en zijn collega’s
Op deze tentoonstelling, die als
thema Tussenruimte en Ver-
binding heeft, waarbij de curato-
ren zijn geïnspireerd door be-
roemde Renaissance-tuinen, zo-
als die rond het paleis van
Versailles bij Parijs, staat Yubi’s
‘zilveren’ koets gemaakt van
bumpers en fietswielen te
midden van bouwwerken in de
stijl van de Amsterdamse
School. De sokkel lijkt aan de
kleine kant, maar geeft daardoor
een effect van snelheid, in mijn
ogen, en meer volume. De wijze
waarop de kunstenaar de koets
heeft geconstrueerd is tech-
nisch hoogstaand, waarbij hij
gebruikgemaakt heeft van be-
staande kunstobjecten, zoals
een stoel van bumpers. Het idee
om nu met een koets te komen
vind ik dus getuigen van hu-
mor, in het licht gezien van zijn
eerste aanwezigheid op Artzuid
met een paard. De ‘zilveren’
koets refereert aan de Spaanse
Zilvervloot, zo vertelde Yubi
mij, die door Piet Hein in 1628
werd veroverd, waarmee onder
andere de kolonisatie van Cura-
çao werd bekostigd. De andere
werken, die Cintha van Hees-
wijck heeft uitgekozen toen zij
in Yubi’s museum en beelden-
tuin op Curaçao was ten tijde
van het Curaçao North Sea Jazz
Festival in september 2018, zijn
in het boek van Thomas Meijer
zu Schlochtern over Yubi, ‘Re-
bel in de kunst’ geheten, om-

schreven onder nr. 36 ‘Made in
Curaçao’ uit 2010, 142 x 145 x
64 cm, nr. 13: ‘Untitled’ uit
1980, 236 x 55 cm, nr. 46: ‘Ivy’
uit 1990, 380 x 30 x 30 cm en
nr. 64: ‘Untitled’ uit 1995, 170 x
70 x 70 cm. De sculptuur 
uit 1980 is door Meijer zu
Schlochtern, die niet alleen ten-
toonstellingsmaker, manager
van kunstcentra en schrijver is
maar ook kunstenaar, in een
collage verwerkt met de titel
‘Twee culturen, Europa (Kiefer)

en Curaçao (Kirindongo)’, die in
het bezit is van de auteur van dit
artikel. Het afgelopen jaar is 
Kirindongo druk doende ge-
weest met de ondersteuning
van de documentaire over zijn
leven en werk, die door Corry
van Heiningen en Kirk Claes
wordt gemaakt en vermoedelijk
in 2020 zal worden getoond.
Voor een goed overzicht van 
deze buitengewoon interessan-
te tentoonstelling verwijs ik
naar de website www.artzuid.nl

waarop, onder het kopje archief,
afbeeldingen te vinden zijn 
van alle voorgaande exposities.
Na de opening op 17 mei zullen
de afbeeldingen van de sculptu-
ren die er nu staan ook op de
website te vinden zijn. In een
volgend artikel neem ik een
interview met de directeur van
de stichting Artzuid op en
schrijf ik over de kunstwerken
van de collega’s van Yubi en re-
acties van bezoekers aan de ten-
toonstelling.

In 2011 behoorde Yubi Kirindongo tot de kunstenaars die
deelnamen aan de internationale beeldententoonstelling
Artzuid in Amsterdam. Hij kwam toen te paard met zijn
‘Equus’, gemaakt van ijzeren bandmateriaal. Nu komt hij
per koets, die van bumpers vervaardigd is. Een humorvol
idee. Bovendien wordt de koets vergezeld van drie andere
bumperwerken, op de kop van de Apollolaan bij het Hilton
Hotel en een vierde, ‘Made in Curaçao’- een mixed media
werk-, op het Museumplein. Een geweldige eer.

Door Jan Gulmans

Koets, bumpers, van Yubi Kirindongo, 2018.

Kaartje van de Amsterdam Sculpture Biënnale ‘Artzuid’.

‘Untitled’ uit 1980, bumpers.

‘Twee culturen’, collage van Thomas Meijer zu Schlochtern uit 2015. ‘Untitled’ uit 1995, bumpers.‘Ivy’ uit 1990, bumpers.



Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Zes deelnemers
hebben zich ingeschreven voor
de verkiezing van Miss Tourism
Bonaire 2019. De wedstrijd
wordt voor de tweede keer geor-
ganiseerd door Tourism Corpo-
ration Bonaire (TCB).

De kandidaten krijgen een
programma van drie maanden

als voorbereiding op de daad-
werkelijke verkiezing. Daarin
krijgen ze trainingen en work-
shops op terreinen als cultuur,
toerisme en educatie. Verder
zullen ze optreden in talkshows
op radio en tv, leren ze lopen 

op de catwalk en worden er
fotosessies gehouden.

Het eindevenement vindt
plaats op 7 september in Jong
Bonaire. Dat wordt volgens 
TCB een grote show met licht,
rook en dans met als thema

Glamour Night. De winnaar
wordt een jaar lang het gezicht
van Bonaire als vertegenwoor-
diger van TCB. 

Maar ook de andere deelne-
mers hebben er veel aan, bena-
drukt het toerismebureau, om-

dat ze veel zullen leren waaraan
ze wat hebben voor hun toe-
komstige carrière en ontwikke-
ling.

De deelnemers aan Miss
Tourism Bonaire 2019 zijn
Ruyshantaly Coffie, Katherine
Montero, Ewellin Lambert,
Lorienny Mercera, Shanyvienne
Seraus en Deborah Valentijn.

Landbouw was vroeger veel
belangrijker op Saba dan tegen-
woordig. Die tijd zal niet terug-
keren, maar gedeputeerde Ro-
lando Wilson wil uitbreiding
waar dat mogelijk is. Op over-
heidsgrond in Zion’s Hill, een
steil perceel, werken drie land-
bouwers op The Farm aan de
productie van lokale groenten,
zoals zoete aardappel, tomaten,
kool, mais, okra, papaja, auber-
gine en komkommer.

Bruce ‘Junior’ Hassell (48)
zegt onlangs op een dag 100
(Engelse) pond bananen en 75
pond taro naar boven te hebben
gesjouwd. Dat is geen sinecure,
bevestigt Aneuris Hassell (28).
Zij en Orlando Hassell (26) vin-
den het een manier van leven
waarmee ze zijn opgegroeid.

Eigen landbouwproductie is
goed voor iedereen, vinden de
landbouwers. Het is gezonder
en goed voor de gemeenschap.

Ze proberen zoveel mogelijk na-
tuurlijke mest te gebruiken. Er
gaat niets verloren, want na de
oogst worden de producten ver-
kocht en gaan de bladeren naar
het vee. Ondanks de droogte is
er nog geen watertekort op The
Farm voor de irrigatie. Wel is er
soms overlast van geiten die over
het hek springen.

Een tweede project is The
Garden bij The Level. Dit is een

sociale werkplaats van de Saba
Reach Foundation. Daar wor-
den, zoveel mogelijk biologisch,
groenten, fruit en kruiden ge-
teeld door acht cliënten. Alexan-
der Hassell (61) werkt er al sinds
2007. Bij The Garden is de
droogte wel een uitdaging, een
irrigatiesysteem is nog in aan-
leg.

Het derde project is nog in
ontwikkeling. Een hydrocultuur-

project op de hellingen van
Mount Scenery wordt binnen-
kort aanbesteed. Het is volgens
de gedeputeerde goede grond,
maar wel een uitdaging, omdat
het terrein vlak moet worden ge-
maakt. Er komen drie kassen,
waarvan een met een hydrosys-
teem voor sla en kruiden. In de
andere kassen komt gewone
grond voor tomaten en papri-
ka’s.
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Investeren
in landbouw
op Saba
Van een onzer verslaggevers
The Bottom - De ontwikkeling van landbouw is belang-
rijk voor de productie van gezonde voeding voor de bevol-
king en voor de werkgelegenheid. Het Openbaar Li-
chaam Saba investeert daarom in verschillende land- en
tuinbouwprojecten. Volgend jaar zal de hydrocultuur
zijn intrede doen bij Rendez-Vous.

Zes kandidaten Miss Tourism Bonaire

Op steile grond van The Farm op Zion’s Hill worden veel groenten verbouwd.

Van een onzer verslaggevers
The Bottom/Philipsburg - Kinderen zijn
kwetsbaar en moeten beschermd wor-
den. Zowel in de thuisomgeving en op
school als op straat. Deze bescherming
moeten wij, als gemeenschap hun bie-
den. Wat zijn de risico’s die kinderen lo-
pen? Hoe kunnen we ze helpen en welke
tools zijn daarvoor beschikbaar? En, hoe
kunnen we hierin samenwerken. De
Taskforce Kinderrechten biedt hiervoor
tools tijdens de driedaagse ‘Our Children,
Our Future Conferentie’ op Sint Maarten
en Saba die vandaag van start gaat met
een ontvangst.

Tijdens de eerste twee dagen van de
conferentie op Sint Maarten, morgen en

woensdag, bespreken jeugdhulpverle-
ners, beleidsmakers en andere professio-
nals die met kinderen werken de nieuw-
ste ontwikkelingen en tools rond de be-
scherming van kinderen. Van gezonde
voeding en jeugdstrafrecht tot de risico’s
van gaming. De experts, afkomstig van al-
le (ei)landen van het Koninkrijk, gaan le-
ren en verbinden. Goede voorbeelden
worden uitgewisseld.

Aan de conferentie, die plaatsvindt op
de Universiteit van Sint Maarten, nemen
zo’n 150 personen deel. Vanuit het gehele
Koninkrijk wordt een bijdrage geleverd in

de vorm van keynotesprekers, ‘hands-on’
workshops en het delen van best practi-
ces. Ook dit keer is Unicef partner van de
conferentie. De conferentie is in samen-
werking met de overheid van Sint Maar-
ten, het Openbaar Lichaam Saba, het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot
stand gekomen. Uniek dit jaar is dat de
derde dag van de conferentie, donderdag,
zal plaatsvinden op Saba.

Op Saba zullen beleidsmakers van de
zes eilanden en Europees Nederland be-
spreken hoe de eilanden en landen in het
Koninkrijk nog beter kunnen samenwer-
ken. De input van de eerste twee dagen
van Sint Maarten wordt tijdens de confe-
rentie op Saba gebruikt om afspraken te
maken voor de opvang van slachtoffers
huiselijk geweld en kindermishandeling,
het delen van expertise en met het opzet-
ten van opleidingsmogelijkheden. De
laatste dag op Saba heeft 25 deelnemers
van alle delen van het Koninkrijk en
wordt voorgezeten door Gezaghebber Jo-
nathan Johnson, met eilandsecretaris
Tim Muller als moderator.

De conferentie is een initiatief van de
Interlandelijke Taskforce Kinderrechten
en alweer de vierde op rij. In deze taskfor-
ce werken Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Neder-

land samen om de rechten van kinderen
te verbeteren. Miosotis Yearwood voorzit-
ter van de taskforce: ,,Alle kinderen in het
Koninkrijk moeten gezond en veilig kun-
nen opgroeien en zich kunnen ontwikke-
len. Dat is de gezamenlijke opdracht van
de Interlandelijke Taskforce Kinderrech-
ten en vloeit voort uit het Internationale
Kinderrechtenverdrag. Preventie is het
sleutelwoord, als we aan de voorkant zor-
gen dat kinderen veilig en gezond kun-
nen opgroeien dan ontwikkelen ze zich
tot gelukkige wereldburgers en geven we
ze de beste kans van slagen.”

De Interlandelijke Taskforce Kinder-
rechten is in 2014 opgericht om geza-
menlijk de problemen rond kinderrech-
ten aan te pakken. Het verbeteren van de
kinderrechten vergt een goede samen-
werking tussen ouders, overheid en orga-
nisaties. De taskforce helpt de (ei)landen
met die verbinding te maken. En, ver-
bindt elkaar door middel van de jaarlijkse
conferentie. De 6 (ei)landen hebben vo-
rig jaar een MoU gesloten en actieplan-
nen opgesteld. Tijdens deze conferentie
zullen de actieplannen verder worden uit-
gewerkt.

Miosotis Yearwood (Curaçao) is voor-
zitter van de Task Force. De andere leden
zijn: Sacha Geerman (Aruba), Soraya
Agard (Sint Maarten), Dirkje de Jong
(Sint Eustatius), Christopher Frans (Bo-
naire), Krijn Pons (Saba), Rachel Crowe
(ministerie BZK, NL) en Job Tanis (mi-
nisterie VWS, NL).

Conferentie over kinderbescherming

Het logo van de interlandelijke taskforce.
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“Veiligheid: Onze zaak, 
mijn taak.”

> Overzie jij in één oogopslag de situatie?
> Hou jij van afwisseling?  
>Ben je scherp en alert?

Kom werken als Bewaarder/Beveiliger

Advertentie

Advertentie

BonaireComfortRentals
voor exclusieve woningen te huur en 

te huur gevraagd.
www.BonaireComfortRentals.com

SZW niet klaar met verbeteringen

Rebound terug bij stichting Project

In het Rebound Centrum worden jongeren opgevangen die niet op school terechtkunnen.
FOTO STICHTING PROJECT

Van onze correspondent
Den Haag - Het financieel
beheer van de uitkeringen
in Caribisch Nederland is
nog niet op het gewenste
niveau gebracht in 2018. 

Dat blijkt uit het Rijksjaarver-
slag 2018 van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (SZW).

In de passage over het financi-
eel beheer door de unit SZW bij
de Rijksdienst Caribisch Neder-
land (RCN) wordt vermeld dat
het Algemene Rekenkamer daar
in 2016 onvolkomenheden had
geconstateerd. In 2017 is een
plan van aanpak voor de verbete-
ring van de rechtmatigheid en
het financieel beheer van de uit-
keringen opgesteld. Dit is ge-
deeltelijk uitgevoerd.

In 2018 is progressie ge-
maakt, aldus het verslag, maar
‘het is niet gelukt alle beoogde
maatregelen ter verbetering (…)
te realiseren’. Dat komt deels
door een gebrek aan personele
capaciteit, maar ook door ICT-
aanpassingen die langer duren.
Een extern bureau biedt onder-
steuning bij de aansluiting op
het betaalsysteem van de Belas-
tingdienst Caribisch Nederland.

De aanbesteding daarvan vergt
meer tijd. Intussen is wel een
steekproef gestart voor de con-
trole op de betalingen. De unit
SZW heeft een controlejaarka-
lender opgesteld en deels inge-
voerd. Maar omissies in de uit-
voering zijn niet tijdig opge-
merkt, aldus het jaarverslag.

Een van de problemen waar
SZW tegenaan is gelopen zijn
de overgenomen dossiers die in

2010 van de voormalige Sociale
Verzekeringsbank van de Neder-
landse Antillen kwamen. Die
bleken vaak onvolledig en dat is
niet meer te herstellen. Dit is
wel van invloed op de rechtma-
tigheid waar de Rekenkamer
over rapporteerde. Gekeken
wordt nu of de dossiers van voor
2010 dit jaar kunnen worden ge-
scheiden van de dossiers na
2010.

OLB informeert
over orkaanseizoen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Kralendijk - Het
Openbaar Lichaam Bonaire
(OLB) zal dit jaar weer huis 
aan huis orkaanfolders in vier ta-
len laten bezorgen om de ge-
meenschap goed te informeren
over het aankomende orkaansei-
zoen. 
,,Het is belangrijk dat alle bur-
gers goed zijn voorbereid. Als
een burger onvoldoende voorbe-
reid is op een orkaan, kan dat be-
tekenen dat hij of zij gevaar
loopt”, aldus het OLB. 

In de folder wordt uitgelegd
wat het OLB doet in het geval
van een orkaan en wordt ook het
noodnummer vermeld. In een
noodsituatie kan gebeld worden
naar het nummer 911. 

Ook moet de gemeenschap de
Facebookpagina’s Gobièrnu di
Boneiru en Openbaar Lichaam

Bonaire, het twitteraccount
@OLBonaire en de website van
de regering in de gaten houden
voor updates en tips, alsook de
maatregelen die getroffen moe-
ten worden om goed voorbereid
te zijn op de mogelijke komst
van een orkaan. 

Er staat ook een rampenbe-
strijdingsteam klaar dat bij een
eventuele ramp of crisis in actie
kan komen. Dit team coördi-
neert samen met verschillende
instanties zoals de politie, de
brandweer, artsen en zorgverle-
ners wat er moet gebeuren bij
gevaar tijdens een orkaan of tro-
pische storm. Ook regelt het
OLB bij een orkaan schuilplaat-
sen voor mensen die niet thuis
kunnen blijven omdat het daar
onveilig is. 

www.bonairegov.com
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Jongeren die tijde-
lijk niet in het reguliere onder-
wijs op Bonaire terechtkunnen
worden opgevangen door stich-
ting Project. Daarvoor wordt 
het Rebound Centrum her-
opend.

Het centrum werd in 2014 ge-
sloten. In de tussenliggende ja-
ren is Project desondanks door-

gegaan met de opvang van jon-
geren die buiten de boot vielen
in het onderwijs. Zij hadden
geen alternatief. Intussen is de
samenwerking op dit gebied
met de Scholengemeenschap
Bonaire (SGB) en het Expertise-
centrum Onderwijs Zorg (EOZ)
formeel vastgelegd. Daarmee
kon het Rebound Centrum te-
rugkeren bij stichting Project.

Project hanteert de succesvol-
le zelf ontwikkelde Forsa metho-
de. Daardoor werden er steeds
meer jongeren aangemeld, ook
door SGB. Het einddoel van 
Project is om de jongeren te la-
ten terugkeren in het reguliere
onderwijs. De Forsa-methode
wordt nu ook op Curaçao ge-
bruikt bij Rebound Voorziening
Accretio.

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Op Nationale
Voorleesdag gaan ruim hon-
derd vrijwilligers de klassen
van de basisscholen in om
aan de kinderen voor te le-
zen. Dat maakte stichting
Lezen en Schrijven bekend.
De voorleesdag is dit jaar op
donderdag 13 juni.

Het is de derde keer dat op
Bonaire een voorleesdag
wordt gehouden. Op alle
scholen en kinderopvangloca-
ties zal om 10.00 uur een
half uur worden voorgelezen.
Daarvoor geven bedrijven en
organisaties hun medewer-
kers even vrijaf. Onder ande-

re de politie, brandweer en
het openbaar lichaam werken
eraan mee. Ook de gedepu-
teerden komen voorlezen.

Het doel is om kinderen te
laten weten dat lezen leuk is
en dan met name voorlezen.
Dat is goed voor de ontwikke-
ling van het kind. De stich-
ting hoopt dat dit meegeno-
men wordt naar huis, zodat
er ook thuis meer wordt
voorgelezen. Het voorlezen
gebeurt voor jonge kinderen
in het Papiaments en in de
hogere klassen zoveel moge-
lijk in het Nederlands. De
vrijwilligers mogen zelf een
boek kiezen.

Honderd vrijwilligers
gaan voorlezen 

i



Antilliaans Dagblad Maandag 20 mei 201918

Aruba

‘Aruba nog
belasting-
paradijs’
Van onze correspondent
Oranjestad - Oxfam International heeft kritiek geuit op
het besluit van de Europese Unie om Bermuda, Barba-
dos en Aruba te verwijderen van de zwarte lijst. De inter-
nationale organisatie beweert dat ‘belastingparadijzen
landen beroven’.

Boetes voor 
rokende auto’s 
De politie heeft vorige week
zeventien automobilisten op de
bon geslingerd omdat hun wa-
gens zwarte rook uitbraakten.
Het gaat om een politieactie
tegen luchtvervuiling, op initia-
tief van een groep aspirant-poli-
tiemensen.

Motorrijder 
botst op auto
De bestuurder van de motor is
vrijdagavond hard ten val geko-
men door een aanrijding. De
man reed rond 22.00 uur langs
Dream House Bar Restaurant in
Noord. Hij passeerde een auto,
maar zag daarbij de tegemoetko-
mende wagen over het hoofd.
Die probeerde tevergeefs een
aanrijding te voorkomen.

Politie lost 
schoten
De politie heeft waarschuwings-
schoten gelost om een verdach-
te te kunnen inrekenen. Zondag-
morgen tegen 2.00 uur werden
schoten gemeld in de omgeving
van Hooiberg. Politieagenten
zagen een man lopen die zich
verdacht gedroeg. Hij kreeg de
opdracht stil te staan, maar zette
het op een lopen. Een van de
agenten schoot in de lucht en
daarop gaf de verdachte zich
gewonnen. 

Illegalen willen 
niet vertrekken
Warda Nos Costa had de assis-
tentie van de politie nodig om
een groepje illegalen te kunnen
vervoeren naar de luchthaven
voor uitzetting. Zaterdagmiddag
rond 15.00 uur stond een busje
klaar bij Warda Nos Costa. De
bedoeling was om daarmee
enkele illegalen weg te brengen.
Die verzetten zich door te weige-
ren in te stappen. Met de hulp
van de politie lukte het om de
bewuste personen in het busje
te krijgen.

Supermarkten 
op de bon
Tijdens een gerichte politieactie
heeft de politie 13 bekeuringen
uitgedeeld aan supermarkteige-
naren in San Nicolas en omge-
ving. De meest voorkomende
overtreding was dat klanten
alcoholische dranken kochten en
die in de winkel of op de par-
keerplaats opdronken. In eerste
instantie werden waarschuwin-
gen uitgedeeld. Bij een herhaal-
bezoek na enkele dagen werden
boetes uitgedeeld. Een derde
bezoek leverde geen overtredin-
gen op.

Slachtoffer van aanrijding overleden

De premier van Aruba ontmoette samen met de ambassadeur van
het Koninkrijk, Henne Schuwer en de premier van Curaçao, Eugene
Rhuggenaath, verschillende Amerikaanse functionarissen en be-
sprak met hen de huidige situatie in Venezuela en de toekomst van
de raffinaderij. FOTO REGERING ARUBA

Oxfam International (Oxford
Comité voor Hongerbestrijding)
is een organisatie die strijdt te-
gen honger in de wereld en die
ontwikkeling bevordert. Oxfam
heeft samenwerkingsverbanden
met ruim drieduizend organisa-
ties in meer dan honderd lan-
den.

In een verklaring na de EU-
aankondiging zei Chiara Putatu-
ro, Oxfams beleidsadviseur op
het gebied van Europese Belas-
tingen en Ongelijkheid: ,,EU-
regeringen hebben - opnieuw -
enkele van ‘s werelds meest no-
toire belastingparadijzen laten
ontsnappen. De hervormingen
door Bermuda, Barbados en
Aruba zullen niet voorkomen
dat ze opereren als belastingpa-
radijzen. Ze blijven agressieve
belastingstelsels hanteren en
zeer lage of nultarieven voor
vennootschapsbelasting. Hier-
door faciliteren ze grootschalige
belastingontduiking en moedi-

gen een schadelijke race aan
voor de laagste vennootschaps-
belasting.”

Aruba kent overigens geen
vennootschapsbelasting, maar
winstbelasting, waarvan het hui-
dige tarief 25 procent bedraagt. 

Oxfam vindt dat de EU alle
rechtsgebieden die lage of nulta-
rieven voor de vennootschapsbe-
lasting aanbieden, op de zwarte
lijst moet plaatsen. ,,Belasting-
paradijzen beroven landen in
Europa en de rest van de wereld
van de belastinginkomsten die
ze moeten investeren in openba-
re diensten zoals scholen en  kli-
nieken. Nu zijn het de gewone
mensen - vrouwen in het bijzon-
der - die de prijs betalen.”

Oxfam vindt de EU ongeloof-
waardig in de aanpak van belas-
tingparadijzen, omdat ervoor ge-
kozen is de eigen lidstaten onge-
moeid te laten, als die belas-
tingconstructies aanbieden om
multinationals aan te trekken. 

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister-president
Evelyn Wever-Croes heeft tij-
dens haar tweedaagse werkbe-
zoek aan Washington, zestien
vergaderingen bijgewoond. Drie
onderwerpen die werden be-
sproken waren de situatie in Ve-
nezuela, de raffinaderij en de
economische ontwikkeling.

De premier van Aruba ont-
moette samen met de ambassa-
deur van het Koninkrijk, Henne
Schuwer en de premier van Cu-
raçao, Eugene Rhuggenaath,
verschillende Amerikaanse
functionarissen en besprak met
hen de huidige situatie in Vene-
zuela en de toekomst van de raf-
finaderij. De huidige situatie in
Venezuela en de impact hiervan
op de eilanden zijn uitgebreid
aan de orde geweest, waaronder
de humanitaire, volksgezond-
heids- en veiligheidsaspecten. 

De vergaderingen over de raf-
finaderij werden gehouden op
het ministerie van Buitenlandse
Zaken en ook met Ofac op het
ministerie van Financiën. De de-
legatie had ook een ontmoeting
met onderminister van Finan-
ciën Sigal Mandelker. Er werd
gesproken over de licentie die
Citgo onlangs ontving. Wever-
Croes verklaarde dat zij nu meer
informatie over deze licentie
heeft en de inhoud van de licen-
tie grondig zal bespreken en
analyseren voordat de volgende
stappen van de regering van
Aruba met betrekking tot Citgo
worden bepaald. Waardevolle in-
formatie werd ontvangen over
de Citgo-licentie die tot nu toe
onbekend was voor de regering.
Zo werd ook incorrecte informa-
tie die door Citgo werd gegeven
rechtgetrokken.

,,Ik wil eerst de tijd nemen
om de situatie intern te evalue-
ren voordat ik de volgende stap-
pen definieer. Het goede nieuws
is dat als Aruba de raffinaderij

en vooral de terminal over-
neemt, we geen problemen zul-
len hebben met de Ofac. De situ-
atie rond Citgo is niet eenvou-
dig, maar we zijn op de goede
weg”, aldus de premier.

De ontmoetingen met de Ka-
mer van Koophandel in Was-
hington en meerdere delegaties
van de Wereldbank om hulp te
zoeken voor economische ont-
wikkeling op Aruba waren zeer
nuttig, volgens de bewinds-
vrouw. Ze presenteerde de eco-
nomische visie die onlangs door
de minister van Economie en de
regering was voorgesteld aan de
Wereldbank en de Kamer van
Koophandel. Beide instellingen
waren zeer geïntrigeerd door de
plannen. ,,Er zijn contacten ge-
legd om de onderhandelingen
voort te zetten om verder te zoe-
ken naar  investeerders die be-
reid zijn te investeren in de eco-
nomie van Aruba en Curaçao”,
aldus Wever-Croes.

Er was ook een speciale bij-
eenkomst met het ‘Doing Busi-
ness Team’ van de Wereldbank,
een volgens de premier zeer in-
teressant project om landen te
helpen hun systeem eenvoudig
en handig te maken. ,,Dit zal
zeer gunstig zijn voor onderne-
mers om zaken te doen op Aru-
ba; om de bureaucratie te elimi-
neren en om het gemakkelijker
te maken voor bedrijven die zich
op de eilanden willen vestigen.
Over deze kwestie zijn afspra-
ken gemaakt”, zo lichtte de pre-
mier toe.

De missie werd afgerond met
een bezoek aan het Amerikaan-
se Congres, waar de delegatie
een ontmoeting had met Ameri-
kaanse congresvertegenwoordi-
gers Gregory Meeks (New York)
en Stacey Plaskett (US Virgin Is-
lands). Ze spraken over de im-
pact die de migratiecrisis in Ve-
nezuela heeft op Aruba en Cura-
çao.

Topsprekers

Minister Xiomara Ruiz-Maduro heeft de prijzen uitgereikt aan de
winnaars van de spreekwedstrijd Arte di Palabra. Deze jongeren
hebben gisteren deelgenomen aan de intereilandelijke competitie op
Curaçao. FOTO REGERING ARUBA

Van onze correspondent
Oranjestad - Ruim een week 
nadat hij was aangereden door
een auto, is de 94-jarige Venezo-
laan Angel Colina overleden.
Dat heeft de politie bekendge-
maakt.

Het ongeluk gebeurde op 8
mei ter hoogte van de kruising
van de Professor Lorentzstraat
met de Emmastraat. De politie
kreeg de melding van het onge-
val en trof Colina ter plaatse
zwaargewond aan. Hij werd met

spoed naar het ziekenhuis ge-
bracht. Afgelopen donderdag,
kort na middernacht, is Colina
aan zijn verwondingen overle-
den. Hij is de vijfde persoon die
dit jaar in het verkeer om het le-
ven is gekomen.

Gezamenlijke 
missie groot succes
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Kirchner 
kandidaat
vicepresident
Van onze redactie
Buenos Aires - Cristina Fernández de Kirchner heeft zich
kandidaat gesteld voor het vicepresidentschap van Ar-
gentinië. 

Ze doet later dit jaar mee aan
de verkiezingsstrijd als running
mate van Alberto Fernández,
ooit haar eerste kabinetschef.
Dat heeft de links-populistische
politica, vaak aangeduid als
CFK, zaterdag bekendgemaakt
via sociale media. Veel Argentij-

nen verwachtten dat de 66-jari-
ge Fernández de Kirchner, die in
2007 haar echtgenoot Néstor
Kirchner opvolgde als president
en dat bleef tot eind 2015, in 
oktober zelf de belangrijkste uit-
dager zou worden van de zitten-
de, centrumrechtse Mauricio

Macri. Deze won de stembus-
gang vier jaar geleden, onder
meer omdat CFK na twee opeen-
volgende termijnen niet herkies-
baar was.

Macri heeft te maken met
groeiende kritiek omdat hij er
niet in slaagt een eind te maken
aan de bijtende recessie en infla-
tie. Dat heeft de voorstander van
marktwerking geen goed ge-
daan in de peilingen. Deze lieten
ook huiver zien bij een terug-
keer van een oudgediende, die
ook nog eens beschuldigd is van
corruptie. Volgende week moet
Fernández de Kirchner zich bij
de rechter verantwoorden. Als

Senaatslid geniet ze echter par-
lementaire onschendbaarheid.

Alberto Fernández was leider
van het kabinet van Néstor
Kirchner, overleden in 2010, en
behield die functie nog ruim een
half jaar toen diens vrouw de
macht overnam. Hij staat in het
brede politieke spectrum van de
Argentijnse peronisten, met zo-
wel een rechter- als linkervleu-
gel, bekend als gematigd en be-
reid tot dialoog.

 

 
 
 
 
De Curaçaose Wegenbouw Maatschappij is een 
dochteronderneming van Janssen de Jong 
Caribbean en is gevestigd op Curacao. CWM  is 
gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van 
standaard infrastructuur. CWM heeft haar eigen 
garage waar alle machines gereviseerd en 
onderhouden worden.  
 
Ter versterking van ons team zijn wij momenteel op zoek naar een: 
 
Monteur 
 
Functie inhoud 
Als monteur bij onze werkplaats zult u bezig zijn met het verrichten van onderhoud en 
reparatiewerkzaamheden aan materieel en voertuigen en middelen volgens weekplanning, onder 
aansturing van de chef garage. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
voorkomende werkzaamheden zoals o.a. opruimen, schoonmaken en ordelijk houden van de 
werkomgeving.  
 
Functie eisen : 

 Relevante opleiding op LBO/MBO niveau (bij voorkeur autotechniek/automonteur)  
 Minimaal 2 jaar ervaring als monteur (zware) bedrijfsvoertuigen 
 Specifieke kennis van wegenbouw materieel 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 Verantwoordelijk, organisatorisch, proactief, zelfstandig en flexibel 

 
 
U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum Vitae mailen naar recruitment@caribbean.jajo.com of 
opsturen naar Janssen de Jong Caribbean B.V., T.a.v. HR Manager, Industrieterrein Groot 
Davelaar #148 P.O. Box 3303 te Curaçao. Gaarne in uw brief de functienaam waarop u 
solliciteert vermelden.  
 
Sluitingsdatum voor deze vacature is 31 mei 2019, terugkoppeling op uw sollicitatie volgt 
uiterlijk op 17 juni 2019. 
 

VACATURE 

Advertentie

Cristina Fernández de Kirchner, voormalig president van Argentinië, kondigt haar kandidaatschap aan.

Van onze redactie
La Paz - De Boliviaanse presi-
dent Evo Morales heeft bekend-
gemaakt dat hij kandidaat is
voor de opkomende presidents-
verkiezingen. Daarmee breekt
hij de wet van het land, omdat
hij opgaat voor zijn vierde ter-

mijn als president, terwijl er
maar drie zijn toegestaan.

In 2006 won Morales de ver-
kiezingen en werd hij de eerste
inheemse president van het

land. Tien jaar later probeerde
hij de grondwet te wijzigen om
nog een termijn als president
aan te kunnen gaan. Dat voorstel
werd afgewezen. Morales won

daarna een rechtszaak, waarin
werd gezegd dat het tegen zijn
mensenrechten is om hem niet
aan de verkiezingen mee te laten
doen. De partij van de president

waarschuwt de bevolking dat al
het werk van de laatste jaren te-
niet wordt gedaan als er voor een
meer rechtse partij wordt geko-
zen. ,,De winst voor de gewone
Boliviaan wordt geschrapt als de
rechtse oppositie aan de macht
komt”, aldus de woordvoerder.

President Bolivia kandidaat ondanks limiet

SSA rekent op wegsturen
Chinese fabriekstrawlers
Van onze redactie
Paramaribo - De Surinaamse
Seafood Associatie (SSA) gaat
ervan uit dat ondanks de wisse-
ling van de wacht bij het minis-
terie van Landbouw, Veeteelt en
Visserij (LVV) het beleid niet zal
veranderen over de zes Chinese
fabrieksschepen die sinds no-
vember vorig jaar in Suriname
zijn. Voorzitter Udo Karg zegt in
gesprek met Starnieuwsdat de
schepen niet beantwoorden aan
de wettelijke bepalingen. Op
grond daarvan is door de toen-
malige minister van LVV,
Lekhram Soerdjan, geen ver-
gunning verleend aan Ross Na-
tional Fisheries. 

Sinds donderdag zwaait mi-
nister Rabin Parmessar de scep-
ter op dit ministerie. ,,Wij gaan
ervan uit dat er continuïteit van
beleid is. De sector is over deze
kwestie ook ontvangen door pre-
sident Desi Bouterse. Bij dat on-
derhoud is uitgebreid aan de or-
de gekomen waarom er geen
vergunning kan worden gege-
ven om met deze schepen te vis-
sen in onze wateren. Het voort-
bestaan van de sector zal in ge-
vaar worden gebracht als toch

toegestaan wordt dat de trawlers
hier mogen opereren”, legt Karg
uit. 

President Bouterse is nauwe-
lijks ingegaan op een persconfe-
rentie donderdag op de vraag
wat er met de trawlers zal gebeu-
ren. Hij merkte op dat de zaak
op een juiste manier zal worden
afgewikkeld, want het gaat om
een bevriende natie. De SSA
gaat ervan uit dat de regering
zich aan haar woord houdt en
rechtlijnig blijft. De gehele sec-
tor protesteert tegen de aanwe-
zigheid van de schepen. Een van
de boten is samen met de kapi-
tein en zijn assistent aan de ket-
ting gelegd. De zaak is buiten
proces afgehandeld. Het heeft
niet geleid tot het verwijderen
van de boten uit de Surinaamse
wateren. 

Samen met de Federatie van
Surinaamse Agrariërs, het Vis-
serscollectief, Suriname Natio-
nal Fisherfolk Organisation en
Suriname Industrial Fisheries
Cooperative is de strijd aange-
bonden tegen de Chinese hek-
trawlers in de Surinaamse wate-
ren. Het kort geding dat aanhan-
gig is gemaakt, is nog gaande.
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Advertentie

Van onze redactie
Port-au-Prince - De crisis
in Venezuela en de kelde-
ring van de olieproductie
zijn ook van invloed op de
landen in het Caribisch ge-
bied. De meeste mensen in
de armste natie op het wes-
telijk halfrond, Haïti, heb-
ben nu slechts drie uur per
dag elektriciteit. Venezuela
is namelijk gestopt met het
sturen van goedkope olie
naar het land.

Onder Petrocaribe - een pro-
gramma om invloed te krijgen
in het Caribisch gebied en Mid-
den-Amerika - verscheepte Ve-

nezuela zeer goedkope olie naar
landen in de regio in ruil voor
hun steun. De ineenstorting van
de economie van Venezuela en
de olieproductie maakten echter
een einde aan de zeer gunstige
prijsstelling van olieproducten
voor de vorige begunstigden van
het Petrocaribe-programma,
waaronder Haïti. Zonder de
goedkope olie uit Venezuela zijn
de economie en dagelijkse be-
zigheden van Haïti in de war,
omdat in de meeste gebieden
mensen slechts drie uur per dag
elektriciteit hebben.

Benzinestations zijn leeg, zie-
kenhuizen moeten op back-up-
generatoren werken en mensen
vinden het moeilijk om naar
hun werk te gaan of hun kinde-
ren naar school te sturen, omdat
de brandstofcrisis verergert zon-
der goedkope Venezolaanse olie,
terwijl de regering moeite heeft
om brandstofaankopen te finan-
cieren op de vrije markt. Haïti
zag zijn brandstofvoorraad
steeds meer onder druk komen
te staan sinds de ineenstorting
van het Petrocaribe-programma.

Haïti ontving op het hoogte-

punt van het Petrocaribe-pro-
gramma bijna 70 procent van
zijn brandstof uit Venezuela.
Binnen het programma bood
Venezuela zeer aantrekkelijke fi-
nanciering aan Caribische lan-
den om zijn geraffineerde olie-
producten te kopen. Nadat het
Petrocaribe-programma vorig
jaar was ingestort, moest Haïti
zich echter wenden tot interna-
tionale markten voor zijn brand-
stofvoorziening. Maar zonder de
Petrocaribe-financiering voor
olie worstelt het Caribische land
met het vinden van genoeg

Amerikaanse dollars om de
brandstofimporten te betalen.

Het olieleverings- en handels-
bedrijf Novum Energy Trading
Corp heeft eerder dit jaar zijn
brandstofladingen naar Haïti
opgeschort door te late betalin-
gen. Dit heeft de brandstof- en
energiecrisis in het Caribische
land verergerd. Het dreigt nu
een recessie te worden te mid-
den van een tweecijferige jaar-
lijkse inflatie. Op de zwarte
markt wordt een gallon benzine
voor maar liefst 12 US-dollar ver-
kocht.

Haïti geen olie meer uit Venezuela

Advertentie

Farc bedreigd 
Van onze redactie
Bogota - Na decennialang zelf
anderen bedreigd te hebben,
klaagt de voormalige Colombi-
aanse guerrillabeweging en nu
politieke partij Farc over bedrei-
gingen aan haar adres. Volgens
een communiqué van de partij-
afdeling in Tolima, ten westen
van Bogota, heeft de partij te lij-
den onder aanhoudende stigma-
tisering, willekeurige arrestaties
en zelfs moord. Zo rapporteert
La Chispa.

De partij veroordeelde de
moord op ex-strijder ‘Wilson
Saavedra’ waarmee het aantal
vermoorde Farc-leden in Plana-
das, in het zuiden van Tolima, al
op drie zou zijn gekomen.

,,De overheid is de enige
schuldige aan wat er momenteel
gebeurt, de overheid heeft het
monopolie op het dragen van
wapens en daarom is zij verant-
woordelijk voor het leven van al-
le Colombianen. Wij hebben de
wapens ingeleverd en nu wor-
den we vermoord. Lafaards!” al-
dus het communiqué dat eerder
deze week verspreid werd.

‘Saavedra’, geboren als Jorge
Enrique Corredor, werkte in een
landbouwproject gefinancierd
door het Agentschap voor Her-
integratie en Normalisatie
(ARN) van ex-strijders in de Co-
lombiaanse burgeroorlog, toen
hij door twee mannen op een
motorfiets doodgeschoten werd.

,,De dood van Wilson, net als
die van de andere kameraden,
kan niet ongestraft blijven. Wil-
len ze ons verplichten opnieuw
ten strijde te trekken? Zullen de
tegenstanders van de vrede hun
zonen weer een oorlog insturen?
Willen we ons opnieuw een
eeuw in een burgeroorlog begra-
ven?” vraagt de partij retorisch
aan het Colombiaanse volk.

,,Wij roepen het volk van Toli-
ma en alle andere Colombianen
op om van de vrede te houden,
om de straat op te gaan om te de-
monstreren tegen diegenen die
de hoop vermoorden.”
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Hoogleraar:
Schaf Eerste 
Kamer af
Van onze redactie
Den Haag - Schaf de Eerste Kamer toch gewoon hele-
maal af. Het is ‘Stratego voor partijbesturen’, waar kie-
zers niets over te zeggen hebben. 

,,Dat wakkert anti-establish-
ment-gevoelens aan, en terecht.
Mensen vinden dat ze niets te
zeggen hebben en dat klopt. Het
is een partijkartel op poten.” Dat
is de boodschap van Wim Voer-
mans, hoogleraar Staats- en be-
stuursrecht aan de Universiteit
Leiden.

Het probleem van de Eerste
Kamer, zegt Voermans, is dat hij
twee dingen tegelijk probeert te

zijn: een juridische instelling die
wetten test, en een politieke in-
stelling waar gedebatteerd
wordt. Maar daardoor is de Eer-
ste Kamer geen van beide. ,,Ze
hangen er een gordijn voor dat
ze naar de kwaliteit van wetten
kijken, maar er zitten maar wei-
nig juristen in.” De Eerste Ka-
mer heeft dezelfde discussies en
dezelfde verhoudingen als de
Tweede Kamer. Een partij die in

de Tweede Kamer tegen een wet
heeft gestemd, omdat ze tegen
de plannen is, zal in de Eerste
Kamer niet ineens voor stem-
men wanneer de tekst van de
wet juridisch gezien klopt.

Op die discussies in de Eerste
Kamer hebben burgers veel
minder invloed. Partijen bepa-
len de kandidaten, partijpolitici

kiezen de senatoren. ,,Als kiezer
heb je nul controle. Je moet lid
van een partij zijn om nog enige
invloed uit te oefenen. Het is een
feestje van partijen die geen le-
den meer hebben, want de par-
tijen lopen leeg. Het is niet uit te
leggen.”

Voermans ziet twee mogelijke
oplossingen. Als de Eerste Ka-
mer politiek moet zijn, kan een
districtenstelsel helpen. Inwo-
ners van bijvoorbeeld Friesland
kunnen dan rechtstreeks kiezen
wie namens hun provincie naar
Den Haag gaan om de regering
te controleren. Of maak er een
juridische instelling van, met
rechters die getraind zijn om de
kwaliteit van wetten te controle-
ren. Voermans: ,,Dat heet een
Constitutioneel Hof. Òf je doet
politiek òf je doet het niet. Wij
hinken nu op twee gedachten.”

De Provinciale Staten stem-
men op 27 mei voor de Eerste

Kamer. Forum voor Democratie
wordt vrijwel zeker de grootste
partij in de senaat. De coalitie
verliest de meerderheid, maar
de partijen kunnen elkaar via
strategisch stemmen wel helpen
om de schade te beperken. Dat is
te regisseren, maar het moet ook
niet overschat worden, zegt
Voermans. ,,Stel dat je als D66
tegen een Statenlid in Drenthe
zegt: jij gaat SGP stemmen. Het
kan zijn dat het Statenlid dan
zegt: ben je helemaal van de rat-
ten besnuffeld, we zijn meer
dan stemvee. Daar is diplomatie
van de hogere soort voor nodig.”

Bovendien heeft elke partij ei-
gen belangen. De partner van nu
kan na de volgende Kamerver-
kiezingen de tegenstander zijn.
Afspraken zijn beperkt houd-
baar. Voermans: ,,Als je nu iets
weggeeft en denkt dat je er later
iets voor terug zal krijgen, moet
je echt terug naar school.”

 

 
 
 
 
De Curaçaose Wegenbouw Maatschappij is een 
dochteronderneming van Janssen de Jong 
Caribbean en is gevestigd op Curacao. CWM  is 
gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van 
standaard infrastructuur. Kwaliteit en veiligheid 
behoren tot een van de belangrijkste aspecten binnen de organisatie.  

Voor onze Werkplaats zijn wij op zoek naar een: 
 
Magazijn/administratief medewerker 
 
De functie: 
Als magazijn/administratief medewerker bent u verantwoordelijk voor de voorraad- en 
magazijnbeheer en de uitgifte of uitleen van onderdelen, materialen en gereedschappen van onze 
magazijn.  
Tot uw takenpakket behoren o.a.  de controle en registratie van inkomende onderdelen, 
materialen en gereedschappen op soort, aantal en coderingen. Daarnaast zorgt u ook voor het 
laden en lossen van vrachtwagens en geeft u ondersteuning bij diverse administratieve 
werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden zelfstandig door u uitgevoerd, met inachtneming 
van de geldende veiligheidsvoorschriften en normen.  
 
Functie eisen : 

 MBO werk- en denkniveau 
 Affiniteit met computersystemen en Officepakket (Word/ Excel) 
 Je hebt een dienstverlenende drive en bent resultaat- en oplossingsgericht 
 Goede spreekvaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en 

Papiaments 
 Bereid zijn te werken onder zware omstandigheden, zoals stof, vuil, stank en warmte 
 Zelfstandig, Organisatorisch sterk, Verantwoordelijk en Proactief 

 
 
Interesse: 
 
U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum Vitae mailen naar recruitment@caribbean.jajo.com of 
opsturen naar Janssen de Jong Caribbean B.V., T.a.v. HR Manager, Industrieterrein Groot 
Davelaar #148 P.O. Box 3303 te Curaçao. Gaarne in uw brief de functienaam waarop u 
solliciteert vermelden.  
 
Sluitingsdatum voor deze vacature is 31 mei 2019, terugkoppeling op uw sollicitatie volgt 
uiterlijk op 17 juni 2019. 

VACATURE 

Advertentie

De Eerste Kamer is twee dingen tegelijk: een juridische instelling die wetten test, en een politieke instel-
ling waar gedebatteerd wordt. 

Trump komt misschien
Van onze redactie
Amsterdam - De Amerikaanse
president Donald Trump woont
mogelijk eind augustus de her-
denking van de bevrijding in
Terneuzen bij. Een bezoek in ju-
ni is onwaarschijnlijk, denkt
premier Rutte.

Nederland hoopte aanvanke-
lijk Trump in juni te kunnen
ontvangen. De Amerikaanse
president is dan toch in Europa
om stil te staan bij de 75ste ver-
jaardag van D-Day. Een Neder-
landse ondernemer wilde
Trump dan graag de vlag aanbie-
den die het eerste Amerikaanse
landingsvaartuig voerde dat op 6
juni 1944 de Normandische

kust bereikte. Hij kreeg steun
van de Amerikaanse ambassa-
deur in Den Haag. Trump heeft
het die dagen echter te druk om
ook Nederland aan te doen, ver-
wacht Rutte. ,,Maar we hebben
natuurlijk 31 augustus weer Ter-
neuzen”, zei de premier in WNL
op Zondag. ,,Daar vieren we zeg
maar de bevrijding van dit deel
van Europa.”

Nederland organiseert in juni
ook een topconferentie over on-
dernemerschap waarvoor het
Trump hoopte te strikken. Ook
die lijkt het dus zonder de presi-
dent te moeten doen. Trumps
dochter Ivanka komt mogelijk
wel.

Van onze redactie
Zandvoort - Zangeres en musi-
calster Romy Monteiro is giste-
ren gecrasht op het circuit van
Zandvoort. Daar zijn de Jumbo
Racedagen aan de gang. Montei-
ro deed mee aan de Ladies GT
Race.

Hoe het met haar gaat is on-

duidelijk, ze is met een ambu-
lance weggebracht. Een woord-
voerster van Jumbo laat weten
dat Monteiro ‘continu bij kennis
is geweest en dat het standaard-
procedure is, dat zij ter controle
naar het ziekenhuis is gebracht’.
,,We nemen altijd het zekere
voor het onzekere.”

Romy Monteiro crasht 
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Service/RTV

ALARM
Politie                                 tel: 911
Brandweer                         tel: 911
Ambulance                        tel: 912
Sehos                                tel: 910
Kustwacht                         tel: 913
SOS-lijn                             tel: 127
Aqualectra                         tel: 135
Kindertelefoon                   tel: 918

BEREIKBARE 
VERPLEEGKUNDIGE                  
                                  tel: 5687525

STICHTING VAN HET 
WIT GELE KRUIS 
voor thuiszorg ‘Prinses Margriet’
E-mail:
thuiszorg@witgelekruis.com

Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:
                Tel: 8682344 / 8888889
                                Fax: 8681000
Ouder- en Kinderzorg:
                Tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:
                Tel: 5103661 / 6609331

KRAAMKLINIEK 
FUNDASHON DUNA LUS 
Schottegatweg Nrd. 43
P.O 3619                   tel: 8691838
                                  tel: 8692510
Kuido prenatal,          tel: 8692846
Sentro Infese,           tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,   tel: 8697103

FUNDASHON 
LECHI DI MAMA
                                  tel: 7475852
E-mail: fundashonlechimama@
gmail.com
Website: www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera                       tel: 4627027

APOTHEKEN 
Otrobanda
De Savaan                tel: 8697770
Punda
Brievengat                 tel: 7375098 

BUREAU OMBUDSMAN
                                  tel: 4610302
                                  tel: 4610303 
                                 fax: 4619483
Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-
curacao.cw
Website: www.ombudsman-
curacao.cw

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao                    tel: 6750200
Bonaire                      tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten)             tel: 5862680 

RADIO

00.00  Dolfijn FM Non Stop
06.30  Wakkere Joris 
           met Joris Reer
09.00  9-Twaalf 
           met José de Bruin
12.00  GoeieSmiddag 
           met Jochem Smid
14.00  Middag Request 
           met Maxim Pluciennik
16.00  Schakel in! 
           met Maarten Schakel
19.00  Dolfijn FM Non Stop

Iedere werkdag heeft Dolfijn 
van 6 uur tot 18 uur nieuws-
bulletins op de hele uren en 
om 06.30, 07.30, 08.30, 12.30 
en 17.30.

05.45  Nieuws, weer, 
           ochtendbladen*

06.30  Ontbijtshow (06.30, 
           06.50, 07.00 en 07.15 uur 
           nieuws, ochtendbladen)*
08.00  Papiamentstalige 
           uitzendingen
19.00  FM Actueel met nieuws, 
           krantenoverzicht, muziek*
20.00  Papiamentstalige 
           uitzendingen 

* In deze programma’s wordt 
een bijdrage geleverd door 
Radio Nederland Wereldomroep

06.00  Ochtendshow met Mario 
           (Mario Kwaytaal)
09.00  Het Foute Uur
10.00  Marcel in de Morgen 
           (Marcel Barendse)
12.00  Lunchcafe 
           (Eelze de Jong)
14.00  Marc in de Middag 
           (Marc de Roo)
16.00  Vandaag & Morgen 
           (Elisa Koek)
19.00  Paradise FM Greatest Hits
22.00  Paradise FM Easy 
           Listening
23.00  Met Het Oog Op Morgen

Nieuws: International radionieuws
op de hele uren. Lokaal nieuws
op de halve uren op werkdagen.

DOLFIJN FM               97.3 FM
                                       TDS 98

RADIO KÒRSOU         93.9 FM
                                       TDS 93

PARADISE FM           103.1 FM
                                     TDS 103

LASER 101                 101.1 FM

Advertentie

06.00 VRT Journaal
06.55 De (h)eerlijke Jaren 50
07.45 NOS Journaal
08.00 Weerbericht Europa/Afrika
08.05 Twee tot de zesde macht
09.00 Requiem voor Auschwitz
10.15 Pauw
11.15 Nieuwsuur
11.45 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
12.00 VRT Journaal
12.35 Typisch
13.00 Kook mee met MAX
13.10 Blauw Bloed
13.50 MAX Minicollege
14.05 NOS Journaal
14.20 Van onschatbare waarde
15.05 Fryslân DOK
15.35 Sesamstraat
15.50 Sesamstraat 10 voor...
16.00 De Boomhut Battle
16.30 Blokken
16.55 Thuis
17.20 EenVandaag
17.45 Dagelijkse Kost
18.00 VRT Journaal
18.45 M
19.30 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 Ellie op Patrouille
20.45 Komen te gaan
21.25 Nieuwsuur
22.15 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
22.20 Pauw
23.15 Andere Tijden
23.45 Iedereen Beroemd
00.00 VRT Journaal
00.35 Typisch
01.00 Kook mee met MAX
01.10 Blauw Bloed
01.50 MAX Minicollege
02.05 NOS Journaal
02.20 Van onschatbare waarde
03.05 Fryslân DOK
03.35 Sesamstraat
03.50 Sesamstraat 10 voor...
04.00 De Boomhut Battle
04.30 Blokken
04.55 Thuis
05.20 EenVandaag
05.45 Dagelijkse Kost

00.05 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS Journaal
01.10 Goedemorgen Nederland
01.30 NOS Journaal
01.40 Goedemorgen Nederland
02.00 NOS Journaal
02.10 Goedemorgen Nederland
02.30 NOS Journaal
02.40 Goedemorgen Nederland
03.00 NOS Journaal
03.15 Nederland in beweging
03.30 NOS Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS Journaal
05.05 M
06.00 NOS Journaal
06.40 Kook mee met MAX

07.00 NOS Journaal
08.20 Kook mee met MAX
08.30 NOS Journaal
09.55 Pauw
11.00 NOS Journaal
11.10 Jouw Stad, Ons Dorp
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
12.45 NOS Sportjournaal
13.05 M
14.00 NOS Journaal
14.35 Radar Extra Cholesterol: 

Zelf aan de slag (2/2)
15.25 Spoorloos Extra
16.10 Je geld of mijn leven
17.00 Pauw
18.00 NOS Journaal
18.20 Pauw
19.20 EenVandaag
19.55 NOS Journaal
23.55 Nederland in beweging

01.00 NOS Journaal 
met gebarentolk

01.15 NOS Journaal
01.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
01.38 NOS Journaal
02.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.15 NOS Journaal
02.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.15 Metterdaad
03.25 De kennis van nu
04.00 Buitenhof
05.00 NOS Journaal
05.35 Ockels Erfenis
06.30 BinnensteBuiten
07.00 NOS Journaal
07.25 Spoorloos Extra
08.10 MAX maakt mogelijk
08.40 Rail Away
09.10 Cuba na Castro
10.00 NOS Journaal
10.10 Blauw Bloed
10.45 Metterdaad
11.00 Earth’s Great Seasons
12.00 NOS Journaal
12.15 Kijk op de Regio
12.25 Kook mee met MAX
12.45 BinnensteBuiten
13.15 Typisch Tuinzigt - 

verkiezingen
13.50 Het ramadangerecht
14.25 The Trial of Ratko Mladic
16.00 Nieuwsuur
16.55 NieuwLicht
17.30 Grantchester
18.15 De nachtzoen
18.30 Nieuwsuur

00.30 Pingu
00.35 George & Paul
00.40 Het zandkasteel
00.55 Sesamstraat
01.10 Tip de muis
01.20 Masha’s sprookjes

01.30 Buurman en Buurman 
hebben een nieuw huis

01.35 Shaun het schaap
01.45 BabyBeestenBoel
01.55 Bob de Bouwer
02.05 Mike de ridder
02.15 Wickie de Viking
02.25 De Smurfen
02.45 NOS Jeugdjournaal
02.50 Masha en de beer
02.55 Inui
03.05 Pieter Konijn
03.15 Hoi Duggee
03.25 Kindertijd
03.26 Weegschaal
03.33 Tom en de bijenkoningin
03.37 Hong Kong - School
03.44 Joris in de walvis
03.48 Helmi maakt een bloem
03.50 Pipi, Pupu & Rosemarie
04.00 Teletubbies
04.15 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
04.25 Bo Beer
04.28 Mijn Petsaurus
04.30 Clangers
04.45 Casper & Lisa
04.55 Bumba bravo Babilu
05.00 Sesamstraat 10 voor
05.15 Zoostraat 64
05.25 Woezel & Pip Overal 

Vriendjes! Voorlezen
05.35 Ziggy en de Zootram
05.45 Noddy, de detective
06.00 Olivia
06.10 Maya de Bij
06.25 Pippi animatie
06.50 Calimero
07.00 Raad eens hoeveel 

ik van je hou
07.20 Kindertijd
07.21 Julia loopt de avond-

vierdaagse met haar opa
07.23 Schaak
07.26 Noud en Wout
07.30 Post
07.32 Tekenen
07.37 De prinsessenjurk
07.45 Pingu in de stad
07.50 Bing
08.00 Sesamstraat
08.15 Nelli en Nora
08.20 Igam Ogam
08.30 Leo & Tijg
08.45 Kosmoo
09.15 Beste Vrienden Quiz
09.35 Peperbollen
10.10 #forever
10.20 SpangaS
10.45 Checkpoint
11.10 Beste Vrienden Quiz
11.35 DierenDetectives
12.00 #forever
12.20 SpangaS
12.40 Het Klokhuis
13.00 NOS Jeugdjournaal
13.30 First Dates
14.25 Lust for Life Test
16.00 Vreemdgaan met Filemon
16.55 Lauren!
17.35 Van de week
18.15 M
20.55 Lauren!
21.30 M
22.18 Tekst TV

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

belangrijke telefoonnummers

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

ABCourant NV 
Scharlooweg 31
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. 7472200
Fax 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Kim Sambo (chef redactie)
Martha van Bergen
Miranda van Boven
Eva Breukink
Monique Jelic
Gerrinda Hendriks
Caroline Slegtenhorst

REDACTIE NEDERLAND
Gijs van den Heuvel
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
ad.bonaire@gmail.com

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Marjanne Havelaar

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Eric de Brabander
Giselle Ecury
Michelle Pors-da Costa Gomez
Jan Gulmans
Solange Hendrikse
Julie Hengeveld
Jeroen Heuvel
Jeroen Jansen
Bas Jussen
Els Kroon
Cees Luckhardt
Jennifer Smit
Maggy Wilson-Kuitems
Wim Rutgers

UITGAAN: 
uitgaan@antilliaansdagblad.com
Genie Martina

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Brigitte v.d. Winden (coördinator)
Thalysia Gijsbertha
Floor de Monte

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Lucy Maduro
Judary Salomé

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Milusca Evelina 
Regine Janga
Bealin Nepomuceno
Gerseline Roojer

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

BEZORGING
Abonnees kunnen bellen van 
ma. t/m vr., telefoon 7472200.
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Nederland

Marktplaats
viert 20e
verjaardag
Van onze redactie
Emmeloord - Een gewonnen loterij, daarmee begon een
van de eerste Nederlandse handelsplekken online. René
van Mullem was op 19 mei 1999 de gelukkige die de do-
meinnaam Marktplaats.nl in handen kreeg. 

Hij bouwde er een site, waar
mensen tweedehands spullen
konden kopen en verkopen. 
Het werd een van de grootste 
sites van Nederland en giste-
ren vierde Marktplaats zijn twin-
tigste verjaardag. Marktplaats
was in het begin heel eenvoudig.
De homepage was zo simpel
mogelijk, en in een mum van
tijd had Van Mullem ook een lo-
go gemaakt: met een program-
maatje schreef hij de naam in
een standaard lettertype. Verder
koos Van Mullem bewust voor
zachte, rustige kleuren, ‘ge-
leend’ van Vincent van Gogh.
Die moesten voorkomen dat 
de computer te fel zou zijn 
voor de televisie in de woonka-
mer.

Van Mullem zelf zette de 
eerste advertentie op Markt-
plaats, een microfoontje. Hij
zou maar een paar maanden ei-
genaar van zijn site blijven. Nog
voor het einde van 1999 had
Van Mullem Marktplaats al ver-
kocht aan kringloopbedrijf Het
Goed uit Emmeloord. Dat zocht
een nieuwe plek om de spullen
uit de winkels te slijten. Van
Mullem kreeg 295.000 euro 
en hield een klein belang in
Marktplaats. In 2004 kwam de
grote klapper. De Amerikaanse
reus eBay kocht Marktplaats
voor 225 miljoen euro. Van Mul-
lem ontving daar een paar mil-
joen van.

Mensen zoeken op Markt-
plaats vooral op het woord gratis.
Elke dag wordt die zoekopdracht
meer dan 50.000 keer gebruikt.
Het weer kan ‘gratis’ af en toe
van de eerste plaats stoten: als
het vriest, zoeken we vooral naar
schaatsen en bij hitte zoeken we
airco’s en ventilatoren. Markt-
plaats krijgt naar eigen zeggen
2,1 miljoen bezoekers per dag,
en elke dag worden er 350.000
nieuwe advertenties geplaatst.
Mensen zijn vooral geïnteres-
seerd in dameskleren, de inrich-
ting van het huis en spullen voor
kinderen.

Marktplaats gaat mee met
zijn tijd. Vanaf volgende maand
kunnen gebruikers het verstu-
ren van pakketjes al in de app re-
gelen, dankzij een samenwer-
king met PostNL. Ook kunnen
ze pakketten onderweg volgen.
,,Stel dat jij in Amsterdam zit en
ik in Hellevoetsluis. Dan rijd je
niet zomaar even naar de ander
toe om het op te halen”, ver-
klaart een woordvoerder. Maar
Marktplaats wil geen tweede
Amazon worden, een alleseter
die probeert in elke hoek van de
economie door te dringen. ,,We
zijn geen bank, verzekeraar of
postkantoor. We zijn een han-
delsplatform, we verbinden ko-
pers en verkopers. Dat is wat we
doen en waar we groot in zijn ge-
worden”, aldus de woordvoer-
der.

Zaterdagavond won Duncan Laurence het Eurovisiesongfestival met zijn nummer Arcade.

Fans verwelkomen Duncan op Schiphol
Van onze redactie
Schiphol - In aankomsthal 4 op
Schiphol staan een paar hon-
derd fans Duncan Laurence op
te wachten. De winnaar van het
Eurovisiesongfestival landde
rond 16.45 uur op de luchtha-
ven.

Bij de schuifdeuren hangen
rood-wit-blauwe ballonnen en er
staat een bord met de aankondi-
ging dat de zanger hier straks
naar buiten komt. De fans heb-
ben zich uitgedost in oranje of
rood-wit-blauwe outfits. Het
duurt naar verwachting nog wel
even voordat de artiest zijn op-
wachting maakt. Hij geeft eerst
een persconferentie.

Dat maakt een aantal zussen
uit het Gelderse Putten niets 
uit. Met een wijntje in de hand
staan ze vol verwachting klaar
voor hét moment waarop de 
Nederlandse winnaar straks
door de schuifdeuren komt. Yo-
landa, Annelies, Marjon en Nel-
leke kijken al van kinds af aan
naar het songfestival. ,,Dit is 

historie, hier moet je bij zijn”,
zegt Annelies. Zus Yolanda: ,,Ik
sta niet voor mezelf in als hij
straks komt”. Ze blikt terug op
een ‘slopende’ finale. ,,Ik had 
er bijna geen vertrouwen meer
in.”

Even verderop staat Svenja uit
Alphen aan den Rijn met haar
moeder, zus, neefje en nichtje.
Ze hebben een vlag bij zich met
#teamduncan, oranje shirts aan
en vlaggetjes op hun gezicht
geschminkt. Ze staan er al sinds
13.30 uur, maar dat vinden ze
helemaal niet erg. ,,Het is hier
net de Tros, één grote familie”,
zegt Svenja.

Ook de vriendinnen Esther,
Vanessa en Sandra - die een Ne-
derlandse vlag om zich hebben
geslagen - zijn er klaar voor. ,,Ik
ga denk ik heel hard gillen en
zingen”, zegt een van hen. ,,Dit
maak je niet vaak mee. We zijn
groot fan, kennen elkaar ook
door het songfestival. Dit is onze
Champions League.” De dames
beweren dat ze door de span-

nende laatste momenten in de
finale ,,tien jaar ouder zijn ge-
worden”.

De gemeente Hellevoetsluis
gaat songfestivalwinnaar Dun-
can Laurence huldigen. Wan-
neer dat gaat gebeuren is nog
niet duidelijk, laat een gemeen-
tewoordvoerder gisteren weten.

,,Natuurlijk gaan we iets
doen, dit is hartstikke bijzon-
der”, stelt de gemeente. De de-
tails van de huldiging worden de
komende dagen besproken.
,,Over in welke vorm we hem
eren en wanneer moeten we nog
nadenken.”

Duncan Laurence kwam ter
wereld in Spijkenisse, maar
groeide op in Hellevoetsluis. Za-
terdagavond won de 25-jarige
zanger het Eurovisiesongfestival
met zijn nummer Arcade, dat
hij schreef tijdens zijn studie in
Tilburg. Sinds kort woont hij in
Amersfoort. Die gemeente heeft
‘op dit moment’ nog geen plan-
nen om de songfestivalwinst van
haar inwoner te vieren.

Geen extra geld voor Songfestival
Van onze redactie
Amsterdam - De publieke om-
roep kan voorlopig niet rekenen

op extra geld van het Rijk om
volgend jaar het Eurovisie Song-
festival te organiseren. Dat kan

best van het huidige omroep-
budget, meent premier Mark
Rutte. Hij denkt ‘niet dat het een
heel populaire gedachte is om er
nou meteen belastinggeld in te
steken’.

Door de overwinning van
Duncan Laurence zaterdag-
avond is Nederland volgend jaar
gastheer van het liedjesfestijn.
Dat kan zomaar 30 miljoen euro
kosten. Maar de Zweden wisten
het drie jaar geleden voor 15 mil-
joen voor elkaar te krijgen,
brengt Rutte in herinnering.
,,Dan kun je het uit je budget ha-
len. Ik heb de indruk, als ik zo
hier en daar de salarissen zie,
dat er nog wat ruimte is.”

Rutte sloot in talkshow WNL
op Zondag nog niet helemaal uit
dat het Rijk bijspringt. ,,Laten
we eerst maar eens kijken hoe
het loopt.” Hij noemde het wel
een Nederlandse eigenaardig-
heid dat de ochtend na de over-
winning in de talentenjacht de
zorgen alweer de kop opsteken.

Advertentie

Man overlijdt
na val van dak
Van onze redactie
Eindhoven - Een man is gisteren
overleden nadat hij van het dak
was gevallen van een huis. Hij
was bezig met onderhoudswerk
en kwam ten val. De politie
meldt dat de man door een am-
bulance is meegenomen, maar
even later bleek te zijn overle-
den.

Volgens het Eindhovens Dag-
blad was de man een dakkapel
aan het schoonmaken aan de
achterkant van zijn woning.
Daarvoor had hij een balk op het
dak gelegd. De balk schoof weg,
waarna de man vanaf een hoogte
van zes meter naar beneden viel.
Hij kwam op zijn hoofd terecht.
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Internationaal

 

 

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 
Dokweg 25.2 25.2 25.2 25.2 31.2 31.2 31.2 27.2 
Dokweg II 35.6 35.6 35.6 35.6 26.7 26.7 35.6 35.6 
Dokweg III 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAN Diesel Plant Isla 11.8 11.8 17.6 17.6 11.8 11.8 11.8 11.8 
Windmolens 37.0 33.0 30.0 33.0 21.0 19.0 30.0 40.0 
Gasturbine Mundo Nobo 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aggreko 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Totaal aan capaciteit* 137.6 133.6 136.4 139.4 118.7 116.7 136.6 142.6 

110.8 110.1 109.0 112.7 110.0 102.5 108.1 110.8 
 

Advertentie

Saudi-Arabië
wil spoedig
crisisoverleg
Van onze redactie
Riyad - Saudi-Arabië heeft vanwege de recente spannin-
gen in de Golfregio verschillende staten uit de regio uit-
genodigd voor twee crisisbijeenkomsten. 

Het Saudische persbureau SPA
meldde dat koning Salman de
leiders van de Samenwerkings-
raad van de Arabische Golfsta-
ten (GCC) en de Arabische Liga
heeft uitgenodigd om op 30 mei
in Mekka bijeen te komen. Daar
moeten ‘de agressie en het ge-
volg daarvan voor de regio’ wor-
den besproken.

In Saoedi-Arabië werd dins-
dag een van de belangrijkste
oliepijpleidingen van het land

aangevallen. Daarvoor houdt het
soennitische Saudi-Arabië zijn
sjiitische aartsvijand Iran verant-
woordelijk. Daarnaast werden
vier schepen, waaronder twee
Saudische olietankers vorige
week zondag gesaboteerd voor
de kust van de Verenigde Arabi-
sche Emiraten (VAE). Het is niet
duidelijk wie verantwoordelijk is
voor deze sabotage.

De Saudische minister van
Buitenlandse Zaken Adel al-Ju-

beir zei dat zijn land niet ten
strijde wil trekken tegen Iran,
maar wel bereid is zijn belangen
te verdedigen.

De door Iran gesteunde Hout-
hi-rebellen noemden de aanval
op de oliepijplijnen een vergel-
ding voor Saudische aanvallen
in Jemen. De Houthi’s heersen
over grote delen van het land
waar al jaren een burgeroorlog
woedt. Een coalitie onder leiding

van Saudi-Arabië steunt de in-
ternationaal erkende regering
van Jemen. De alliantie voert al
meer dan vier jaar regelmatig
luchtaanvallen op de Houthi’s.

De spanningen in de regio 
namen al eerder toe. Het Ame-
rikaanse ministerie van Defen-
sie stuurde onder meer een
vliegdekschip en een squadron
bommenwerpers naar het Mid-
den-Oosten, omdat er aanwij-

zingen zouden zijn voor Iraanse
aanvallen op Amerikaanse troe-
pen.

Het persbureau SPA meldde
gisteren ook dat de Saudische
kroonprins Mohammed bin Sal-
man telefonisch heeft gespro-
ken met de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Mi-
ke Pompeo over de
inspanningen om de veiligheid
in de regio te verbeteren.

De spanningen in de Golfregio loopt op, de Saoedi’s roepen bondgenoten bijeen.

Van onze redactie
Brussel - EU-lidstaten streven
naar schone, veilige zeeën maar
in de praktijk is daar weinig van
te merken. Meer dan driekwart
van de kustwateren rond Europa
zijn ernstig vervuild, vooral door
zware metalen en chemicaliën,
blijkt uit cijfers van het Euro-
pese Milieuagentschap EEA. Zo

meldt IPSnews. Het agentschap
deed metingen naar vervuiling
met zware metalen en chemica-
liën op 1500 punten in de Euro-
pese zeeën. Daaruit bleek dat het
vervuilingsprobleem groot is: op
85 procent van de punten werd

ernstige vervuiling gemeten. De
belangrijkste vervuilers zijn
kwik, cadmium, lood en gebro-
meerde vlamvertragers.

Het probleem is het grootste
in de Baltische Zee, waar hoge
vervuiling werd gemeten op 96

procent van de punten. De
Zwarte Zee met 91 procent en
de Middellandse Zee met 87
procent komen op de tweede en
derde plaats. De Noordoostelijke
Atlantische Oceaan scoort het
minst slecht, met 75 procent ver-

vuilde meetpunten. ,,Hoewel er
enige vooruitgang geboekt is,
blijft vervuiling een grootschali-
ge uitdaging”, stelt het rapport.
De concentraties van cadmium
en kwik dalen licht maar halen
de veilige drempel nog niet. In
de Middellandse Zee blijkt de
concentratie van DDT zich in
het beste geval te stabiliseren. 

Europese zeeën vervuild met zware metalen 

Stembussen India na meer
dan vijf weken gesloten
Van onze redactie
New Delhi - In India zijn de
stembussen voor de parlements-
verkiezingen gisteren om 18.00
uur plaatselijke tijd gesloten.
Daarmee zijn de grootste verkie-
zingen ter wereld waarin 900
miljoen kiezers hun stem moch-
ten uitbrengen voor 543 zetels in
de Lok Sabha (Lagerhuis) afgelo-
pen. De verkiezingen die ver-
spreid werden over zeven stem-
rondes, begonnen op 11 april.

Kiezers konden stemmen op
duizenden kandidaten van hon-
derden partijen. De verkiezin-
gen duurden zo lang omdat de
meer dan een miljoen stembu-
reaus moeten worden beveiligd

door federale troepen. De plaat-
selijke politie wordt als te be-
vooroordeeld gezien.

De verkiezingen worden ge-
zien als een referendum over de
populariteit van premier Naren-
dra Modi, die vijf jaar geleden
een absolute meerderheid won.
Hij staat bekend als een onver-
moeibare, niet-corrupte leider
die probeert banen te creëren en
inkomens te verhogen. Maar te-
genstanders noemen hem juist
veel te autoritair. De ooit zo
machtige Congrespartij werd in
2014 gedecimeerd van 206 naar
44 zetels, maar de laatste tijd
lijkt leider Rahul Gandhi weer
aan steun te winnen.

Premier Modi lijkt meerderheid te behouden.
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‘Continent
bevrijden
van Brussel’
Van onze redactie
Milaan - De nieuwe alliantie van Europese rechts-natio-
nalisten en -populisten ziet een historische wending in
Europa voor zich. 

In Milaan kwamen zaterdag op
initiatief van Lega-leider Matteo
Salvini vertegenwoordigers van
twaalf geestverwante partijen sa-
men, onder wie Geert Wilders
namens de PVV, om afspraken
te maken over een ‘rechtse su-
perfractie’ in het Europees parle-
ment na de aanstaande verkie-
zingen.

Salvini sprak in zijn slotwoord
van een historische dag en van
de herovering van Europa op de

bureaucratie. ,,We moeten alles
in het werk stellen het continent
te bevrijden van Brussel.” Doel
is verdergaande samenwerking
in de EU een halt toe te roepen,
nationale staten te versterken en
een ‘vesting Europa’ te creëren.

Enkele tienduizenden sympa-
thisanten waren naar de bijeen-
komst op het plein voor de ka-
thedraal van Milaan gekomen.
Onder de sprekers waren behal-
ve Salvini onder anderen de

Française Marine Le Pen (Ras-
semblement national) en Jörg
Meuthen (AfD). Deze Duitser
hekelde de ‘arrogante technocra-
ten’, die Europa te gronde rich-
ten en riep op deze elite langs
politiek weg ten val te brengen.

,,Geen migratie, basta islam”,
voegde Wilders toe. ,,De elite in
Brussel wil onze identiteit en

veiligheid wegnemen. Ze wil
ons met steeds meer migranten
overspoelen”. Hij prees de Itali-
aanse gastheer. ,,Europa heeft
meer Salvini’s nodig.”

Salvini benadrukte dat de
twaalf partijen die samen gaan
optrekken niet extremistisch
zijn, maar vertegenwoordigers
van het gezond verstand. ,,Dit is

een nieuw hoofdstuk in de ge-
schiedenis, geschreven in Mi-
laan”.

Weerwoord kwam van protes-
terende linkse groeperingen:
,,Fascisten weg uit Milaan.” Op
spandoeken aan huizen was on-
der meer te lezen: ‘Terug naar
menselijkheid’ en ‘Alleen brug-
gen, geen muren’.

Matteo Salvini en twaalf geestverwante partijen maken een afspraak over een ‘rechtse superfractie’ in
het Europees parlement.

Van onze redactie
Rome - Telers van citrusvruchten
in Zuid-Europa vrezen de op-
mars van een schimmel die
zwarte vlekjes op de schil veroor-
zaakt. De zogeheten Citrus
Black Spot is ongevaarlijk, maar
onder producenten berucht.
,,Mensen kopen met hun ogen”,
zegt de Italiaanse teler Gerar-
do Diana. ,,Als de schil van 
een sinaasappel of een citroen 
is bezaaid is met zwarte vlek-
ken, wil niemand die meer heb-
ben.”

In maart en april zijn in Italië
zeven ladingen citrusvruchten
uit Tunesië onderschept die wa-
ren aangetast. Dat blijkt uit gege-
vens van het Europese waar-
schuwingssysteem Europhyt.
De onderscheppingen bevesti-
gen waarvoor Spaanse citrus-
vruchtentelers eerder dit jaar
waarschuwden: de schimmel
heeft het Middellandse Zeege-
bied bereikt. Phyllosticta citricar-

pa, zoals hij officieel heet, werd
in de negentiende eeuw voor het
eerst in Australië geconstateerd.
Sindsdien is de schimmel de he-
le wereld over gegaan, maar het
Middellandse Zeegebied en Eu-
ropa bleven tot nog toe gevrij-
waard. Naast het veroorzaken
van de vlekjes verzwakt de
schimmel de boom.

De Nederlandse branchever-
eniging Groente en Fruithuis
verwacht voor de Nederlandse
markt geen gevolgen van de
schimmel. Vruchten die niet
meer geschikt zouden zijn voor
de Europese markt, kunnen vol-
gens directeur Gert Mulder el-

ders worden afgezet, bijvoor-
beeld in Rusland. Mulder be-
aamt dat het een vervelende
schimmel is en denkt dat telers
mogelijk naar meer bestrijdings-
middelen zullen grijpen om ver-
spreiding tegen te gaan.

Teler Gerardo Diana, tevens
voorzitter van de Italiaanse ver-
eniging van citrustelers, is er
niet zo gerust op. Hij pleit in na-
volging van Spaanse telers voor
een algehele Europese blokkade
van citrusfruit uit Tunesië om
verspreiding te voorkomen.
,,Voor de citrusteelt in Italië zou
het de doodsteek betekenen”,
zegt hij. 

Citrustelers
Zuid-Europa
vrezen voor
schimmel

In maart en april zijn in Italië zeven ladingen citrusvruchten uit Tu-
nesië onderschept die waren aangetast met Citrus Black Spot. 

Van onze redactie
Wenen - Na het uiteenvallen van
de coalitie tussen de ÖVP en de
FPÖ zullen de Oostenrijkers 
begin september een nieuw 
parlement kiezen. Dit werd gis-
teren aangekondigd door bonds-
president Alexander Van der
Bellen na gesprekken met
bondskanselier Sebastian Kurz
(ÖVP). 

Het land moet het vertrouwen

in de politiek zo snel mogelijk
herstellen, aldus Van der Bellen.
Het gaat volgens hem om het
welzijn van het land en de repu-
tatie van Oostenrijk in de we-
reld.

,,De nieuwe verkiezingen zijn
geen wens, maar een nood-
zaak”, zei Kurz. In de maanden

voorafgaand aan de verkiezin-
gen moet een maximale stabili-
teit worden bereikt. De rege-
ringsleider kondigde aan dat hij
daartoe met alle partijen in ge-
sprek zou gaan.

Zaterdag beëindigde Kurz de
samenwerking met de rechts-
populistische FPÖ in de rege-

ringscoalitie. Hij liet merken het
optreden van de FPÖ echt zat te
zijn. Hij verweet de Vrijheids-
partij van Oostenrijk zijn hervor-
mingsplannen te schaden en hij
krijgt niet de indruk dat deze co-
alitiepartner bereid is te veran-
deren. 

Het laatste zetje kwam door

een video uit 2017 waarin de la-
tere vicekanselier Heinz-Christi-
an Strache met een vrouwelijke
Russische investeerder praat
over overheidsopdrachten in ruil
voor steun bij de verkiezings-
campagne. Strache trad zaterdag
noodgedwongen af. De bonds-
kanselier verwacht geen heil van
een verwisseling van de poppet-
jes om zijn kabinet overeind te
houden.

Oostenrijk in september naar stembus

Massademonstratie Belfast
voor het homohuwelijk
Van onze redactie
Belfast - Duizenden demon-
stranten zijn zaterdag in Belfast
de straat opgegaan om wettelijke
erkenning van het homohuwe-
lijk te eisen. Noord-Ierland is de
enige regio in het Verenigd Ko-
ninkrijk waar het niet is toege-
staan dat mensen van hetzelfde
geslacht met elkaar trouwen. De
betogers zwaaiden met regen-
boogvlaggen en droegen borden
met teksten als ‘Liefde is een
mensenrecht’.

De Democratische Unionis-
ten Partij (DUP), die de Britse
regering van premier Therese
May gedoogsteun verleent in
Westminster, houdt wetgeving
daarvoor tot dusver tegen. Opi-

niepeilingen wijzen de laatste ja-
ren uit dat een meerderheid van
de Noord-Ierse bevolking voor-
stander is van legalisering van
het homohuwelijk.

Sara Canning, de partner van
journaliste en LGBT-activiste Ly-
ra McKee die in april werd ver-
moord, liep vooraan in de pro-
testmars. Ze vertelde dat McKee
en zij trouwplannen hadden.
,,We betalen belasting, zijn on-
derworpen aan dezelfde wetten,
waarom zouden we dan niet de-
zelfde rechten ten aanzien van
het huwelijk mogen hebben?”
aldus Canning. May werd opge-
roepen het beoogde wetsvoorstel
te presenteren in het Britse par-
lement en de DUP te passeren.

Het homohuwelijk wordt nog niet erkend in Noord-Ierland.
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Nadal pakt
zijn eerste
titel in 2019
Van onze redactie
Rome - Rafael Nadal heeft zijn eerste toernooizege van
het jaar geboekt bij het masterstoernooi van Rome. 

De Spaanse nummer twee
van de wereld versloeg in de fi-
nale zijn rivaal Novak Djokovic
in drie sets: 6-0 4-6 6-1. Voor
Nadal is het de negende titel in
Rome.

Voor Nadal was het pas de
eerste finale dit jaar op zijn favo-
riete ondergrond. In Monte Car-
lo, Barcelona en Madrid werd hij
steeds in de halve finale uitge-
schakeld. In Rome klopte de 32-

jarige Spanjaard Djokovic, die
hem begin dit jaar in de finale
van de Australian Open nog
kansloos had gelaten.

Djokovic moest zaterdag-
avond diep gaan om de Argen-
tijn Diego Schwartzman te be-
dwingen. Pas tegen elven wist
hij de strijd na drie sets in zijn
voordeel te beslissen. Het leek
hem in de eerste set een dag la-
ter nog parten te spelen. De Ser-

vische nummer één van de we-
reld had geen schijn van kans en
stond negen breakpoints toe.
Nadal stoomde door naar 6-0.

In de tweede set waren de ten-
nissers meer aan elkaar ge-
waagd en werd het een echte

wedstrijd. Djokovic sloeg op een
breakpoint op 5-4 in zijn voor-
deel meteen toe en dwong een
derde set af. Daarin nam Nadal
meteen het voortouw en liep uit
naar 2-0. Na de tweede break
naar 4-1 maakte de Spanjaard

het vervolgens overtuigend af.
Nadal zei blij te zijn dat zijn
vorm beter wordt. De Spanjaard
is op Roland Garros, dat volgen-
de week zondag begint, de titel-
verdediger. Hij won het gravel-
toernooi in Parijs elf keer.

Rafael Nadal versloeg in de finale zijn rivaal Novak Djokovic in drie sets.

Van onze redactie
Albstadt - Mountainbikester
Anne Tauber is gisteren als vier-
de geëindigd bij de eerste we-
reldbekerwedstrijd van het jaar
in Albstadt. Tauber deed dat op
haar 24e verjaardag. De renster
van CST Sandd Bafang MTB Ra-
cing Team hield haar landgeno-
te Anne Terpstra (vijfde) net ach-
ter zich. Tauber voldeed meteen
aan de limiet voor deelname aan
de Olympische Spelen van To-
kio. Daarvoor was een plaats bij
de beste zes nodig, mits een ren-
ster vooraf een wereldbekerwed-
strijd als kwalificatiemoment
had aangemerkt.

Bondscoach Gerben de Knegt

bevestigde dat Terpstra in Alb-
stadt nog niet voor olympische
kwalificatie was gegaan. Tauber
vertelde bij de Nos dat ze eigen-
lijk nog op meer had gehoopt.
,,Ik kwam hier voor een top drie-
klassering, maar dit is ook
mooi”, zei de mountainbikester
annex marathonschaatsster.
,,Het was een spannende race.
Ik had de tweede plaats stevig in
handen tot ik viel. Maar dat
hoort nou eenmaal bij deze
sport. In de slotfase verloor ik

snelheid omdat door de val het
versnellingsapparaat niet goed
meer werkte. Ik kon niet meer
op het lichtste verzet klimmen.
Het zag er niet meer uit.”

Regerend wereldkampioene
Kate Courtney won overtuigend.
De Amerikaanse reed het groot-
ste deel van de wedstrijd alleen
aan de leiding en had, ondanks
een stevige valpartij op een glad-
de ondergrond, een voorsprong
van bijna een minuut op Euro-
pees kampioene Jolanda Neff.

Mollema in vorm is
ook een goede tijdrijder
Van onze redactie
San Marino - Bauke Mollema
zag gisteren in de tweede indivi-
duele tijdrit van de Giro d’Italia
zijn goede vorm bevestigd. De
kopman van Trek-Segafredo was
in San Marino goed voor de der-
de tijd, een minuut achter rit-
winnaar Primoz Roglic. ,,Ik 
had de hele week al een goed ge-
voel, ook vanwege die eerste 
tijdrit in Bologna. Het heeft alles
te maken met een goede
voor/bereiding en goede vorm.
Als ik in vorm ben kan ik ook
goede tijdritten rijden”, aldus
Mollema.

,,Ik had een goed plan ge-
maakt nadat ik in de ochtend het
parcours nog eens bestudeerd
had”, vertelde Mollema. ,,Ik wil-
de het een beetje rustig aan doen
op de eerste 20 kilometer en

daarna proberen op de beklim-
ming alles te geven en het ver-
schil te maken. Daar kon je tijd
pakken. Ik heb niet te veel risi-
co’s genomen in de bochten.
Het lag er nat bij. Voor mijn ge-
voel liep het direct lekker en ei-
genlijk wilde ik al snel gaan ver-
snellen. Toch heb ik gewacht tot
de klim.”

,,Ik sta er goed voor”, zei Mol-
lema met het oog op het klasse-
ment. Daarin staat hij twaalfde,
maar de meeste voor hem ge-
klasseerde renners zullen zo
gauw de bergen worden bereikt
wegvallen. Belangrijker is dat
Mollema tijd pakte op concur-
renten als de Brit Simon Yates
en de Colombiaan Miguel Ángel
López. ,,Daar ben ik heel blij om.
De bergen moeten nog komen,
daar zal dat anders zijn.”

Van onze redactie
San Marino - Een perfecte tijd-
rit, noemde Jan Boven, ploeglei-
der van Jumbo-Visma, het optre-
den van Primoz Roglic. 

De Sloveen pakte bijvoorbeeld
meer dan 3 minuten op de Brit
Simon Yates, vooraf ook be-
schouwd als een van de grote
kanshebbers voor de eindzege in

de Giro d’Italia. ,,Na 15 kilome-
ter zag je al dat hij een goed tem-
po had. Primoz heeft het goed
ingedeeld”, aldus Boven. Roglic
was over ruim 34 kilometer in de
regen net iets sneller dan de Bel-
gische specialist Victor Campe-

naerts. ,,De tijdverschillen zijn
enorm en groter dan gedacht, en
zeker op enkelen zoals Yates is
het een heel groot gat. We weten
ook dat we nog heel wat tegenko-
men, wij moeten geconcen-
treerd blijven. Maar dit is wel

heel sterk”, meende Boven, die
vooral de stressbestendigheid
van zijn kopman roemde. ,,Dat
zag je ook in de eerste tijdrit,
toen was hij ook favoriet omdat
hij eerder dit seizoen al veel ge-
wonnen had. Primoz heeft echt

geleerd met de druk om te gaan,
en eigenlijk maakt het hem nog
wat beter.”

Collega-ploegleider Addy En-
gels had niet gedacht dat Roglic
het verschil met Campenaerts,
bij het tweede meetpunt nog 51
seconden, zou goed maken.
,,Zeker niet in deze omstandig-
heden. Het is heel knap.”

Perfecte tijdrit Primoz Roglic

Tauber pakt
olympische
nominatie
in Albstadt 

Anne Tauber voldeed met haar winst aan de limiet voor deelname
aan de Olympische Spelen van Tokio. 

Van onze redactie
Albstadt - Mathieu van der Poel
heeft bij zijn eerste wereldbeker-
wedstrijd op de mountainbike
van dit seizoen meteen een
olympische nominatie afge-
dwongen. De Nederlander van
Corendon-Circus eindigde als
tweede in het Duitse Albstadt.
De zege ging naar de Zwitser
Mathias Flückiger. Die reed lan-

ge tijd op kop samen met de
Fransman Jordan Sarrou, maar
versnelde in de voorlaatste ron-
de nog maar eens. Sarrou werd
nog bijgehaald door Van der
Poel die zich in de sprint onge-
naakbaar toonde.

Van der Poel was snel gestart

in het spoor van de Zwitserse
wereldkampioen Nino Schurter.
Halverwege zakte hij even weg
naar de twaalfde plaats, maar
knokte zich terug naar voren.
Schurter slaagde daar niet in, hij
werd slechts zesde. Vrijdag had
Van der Poel al wel de zoge-

noemde shorttrack-wedstrijd ge-
wonnen. Behalve de nominatie
was de wedstrijd voor Van der
Poel ook van belang voor de we-
reldranglijst. Die bepaalt vol-
gend jaar op de Spelen in Tokio
de startvolgorde.

,,Redelijk dom”, noemde Van

der Poel bij de Nos zijn optreden
in de beginfase. ,,Ik weet dat ik
momenteel niet 100 procent
ben, maar ik probeerde meteen
te achtervolgen. Ik blies mezelf
een beetje op.” Dat deed Schur-
ter ook. ,,Hij was ook niet goed
en zakte erdoor. Het had hem
blijkbaar ook pijn gedaan. Het
fijne is dat ik altijd wel kan her-
stellen in de wedstrijd.”

Van der Poel op koers voor Spelen 
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Stijlvol afscheid
Robben bij Bayern
Van onze redactie
München - Arjen Robben heeft met een landstitel afscheid genomen bij Bayern Mün-
chen. De 35-jarige aanvaller mocht na ruim een uur invallen tijdens de gewonnen kam-
pioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (5-1). Hij maakte het vijfde en laatste doel-
punt van zijn ploeg. Robben vierde zijn treffer uitzinnig van vreugde.

Robben werd voor de achtste
keer kampioen met de club
waarvoor hij de laatste tien jaar
uitkwam. Het is nog onbekend
hoe de toekomst van de voorma-
lige aanvoerder van het Neder-
lands elftal uitziet. Hij houdt
voorlopig alle opties open.

Bayern München verzekerde
zich op de laatste speeldag van
de Bundesliga van de zevende
landstitel op rij en de 29e in to-
taal. Ook Franck Ribéry zwaaide
af bij de grootmacht uit Beieren.
De Fransman deed dat met een
negende landstitel. Bayern
München dankte de zege aan

doelpunten van Kingsley Co-
man, David Alaba, Renato San-
chez, Ribéry en dus Robben. Sé-
bastien Haller maakte gelijk
voor Eintracht Frankfurt, waar
Jonathan de Guzman een basis-
plaats had en Jetro Willems ont-
brak.

Robben kon niet wachten tot-
dat hij als laatste en derde speler
mocht invallen. Hij werd voor de
wedstrijd al door de clubleiding
bedankt, net als Ribéry. In het
stadion hingen spandoeken voor
de Nederlander die Bayern
München zes jaar geleden met
zijn winnende treffer tegen Bo-

russia Dortmund (2-1) de Cham-
pions League bezorgde. Robben
deed er alles aan om met een
doelpunt afscheid te nemen.
Het lukte hem, bijna scoorde hij
nog voor de tweede keer. Trainer
Niko Kovac is nu als trainer en
speler kampioen geworden met
Bayern. Alleen Franz Becken-
bauer lukte dat ook. Toch is Ko-
vac niet onomstreden, door de
vroege uitschakeling in de
Champions League. Bayern
speelt volgende week nog de fi-
nale van de Duitse beker. RB
Leipzig is dan de tegenstander.

Borussia Dortmund, RB Leip-

zig en het Bayer Leverkusen van
trainer Peter Bosz gaan volgend
seizoen ook de Champions
League in. Borussia Mönchen-
gladbach en VfL Wolfsburg
plaatsten zich voor de Europa
League. Nummer zeven Ein-

tracht Frankfurt moet in de
voorronde van de Europa
League starten. Hannover 96 en
1. FC Nürnberg waren al gede-
gradeerd. VfB Stuttgart moet in
de play-offs degradatie zien te
voorkomen.

Arjen Robben vierde zaterdag zijn achtste landstitel. 

Van onze redactie
Groningen - FC Groningen is
met een kleine overwinning be-
gonnen aan de play-offs om een
ticket in de voorronde van de Eu-
ropa League. Het elftal van trai-
ner Danny Buijs boekte voor ei-
gen publiek een zege op Vitesse
(2-1). FC Groningen was ruim
een uur veel beter dan de bezoe-
kers uit Arnhem. De thuisploeg
mocht zich kwalijk nemen dat
het niet met grotere cijfers won.
Daarvoor kreeg het voldoende
mogelijkheden. Beide ploegen
treffen elkaar morgen in het
Gelredome. De winnaar van de
dubbele ontmoeting strijdt met
FC Utrecht of Heracles Almelo
om een Europees startbewijs.

Mimoun Mahi bracht FC
Groningen vlak voor rust op
voorsprong. Martin Ødegaard,
het Noorse talent van Vitesse,

mocht zich die treffer aanreke-
nen. Hij verspeelde knullig de
bal aan Ritsu Doan, die Mahi
lanceerde. Samir Memisevic
schoot FC Groningen vanaf de
strafschopstip naar 2-0. Hij
mocht vanaf elf meter aanleg-
gen, na een overtreding van Max
Clark op Deyovaisio Zeefuik.

Vitesse kreeg aanvankelijk
nauwelijks kansen, maar was
uiteindelijk wel veel efficiënter
dan de thuisploeg. Clarke revan-
cheerde zich voor zijn fout door
in de zeventigste minuut de 2-1
te maken. Thulani Serrero miste
in de slotfase nog een enorme
kans op 2-2.

Groningen
wint nipt
van Vitesse

Mimoun Mahi bracht FC Groningen vlak voor rust op voorsprong. 
Real Madrid sluit jaar
af met verliespartij
Van onze redactie
Madrid - Real Madrid heeft een
slecht seizoen in stijl afgesloten.
De ploeg van trainer Zinedine
Zidane moest voor eigen pu-
bliek tegen Real Betis de twaalf-
de competitienederlaag incasse-
ren: 0-2. Loren Morón, op aan-
geven van oud-PSV’er Andrés
Guardado, en invaller Jesé (ex-
Real) maakten na rust de doel-
punten voor de club uit Sevilla.
Voor de zoveelste keer dit sei-
zoen werden de Madrileense
sterren uitgefloten door de mor-
rende fans in Estadio Santiago
Bernabéu.

Real Madrid verloor dit sei-
zoen in totaal achttien wedstrij-
den, het hoogste aantal sinds
1995-1996. Als titelverdediger
in de Champions League werd
de ‘Koninklijke’ in de achtste fi-
nales overklast door Ajax, dat in
Madrid met 4-1 won. Real ein-
digde in La Liga als derde, op
grote achterstand van FC Barce-

lona. Stadgenoot Atlético pakte
acht punten meer.

Real Madrid begon het sei-
zoen met Julen Lopetegui als
trainer, maar hij moest al na een
paar maanden plaatsmaken voor
Santiago Solari. Na de uitscha-
keling in de Champions League
en het Spaanse bekertoernooi
werd ook Solari vervangen. Suc-
cestrainer Zidane keerde terug
in Madrid, maar de resultaten
bleven wisselvallig.

,,We begonnen het seizoen
heel slecht en we zijn ook heel
slecht geëindigd”, zei Marcelo,
die bij afwezigheid van Sergio
Ramos de aanvoerdersband
droeg. De Braziliaanse linksback
raakte onder Solari zijn basis-
plaats kwijt, maar keerde onder
Zidane terug in de ploeg. ,,Het
was een zwaar jaar, ook op per-
soonlijk vlak. We wilden het sei-
zoen niet zo eindigen, we wilden
finales spelen en voor prijzen
vechten.”

Van onze redactie
Eibar - FC Barcelona heeft de
laatste wedstrijd van het seizoen
in de Spaanse voetbalcompetitie
niet gewonnen. De kampioen
speelde bij SD Eibar gelijk: 2-2.
Alle doelpunten vielen voor rust.
Middenvelder Marc Cucurella
opende in de 20e minuut de sco-
re. Daarna was het de beurt aan
Lionel Messi. De Argentijnse

spelmaker maakte in de 31e mi-
nuut gelijk en bracht Barcelona
een minuut later op voorsprong.
De 2-2 kwam kort voor rust op
naam van verdediger Pablo De
Blasis.Messi kwam met zijn
twee treffers uit op 36 doelpun-
ten in de competitie dit seizoen.
Ploeggenoot Suárez eindigde,
samen met Benzema van Real
Madrid, als tweede op de lijst.

Messi scoort twee keer 
in slotduel Barcelona

Van onze redactie
Boedapest - De voetbalsters van
Olympique Lyonnais hebben
voor de vierde keer op een rij de
Champions League gewonnen.
Shanice van de Sanden had een
belangrijke aandeel in de 4-1-
overwinning op het FC Barcelo-
na van Lieke Martens en Stefa-
nie van der Gragt. Bij de eerste
twee doelpunten was ze de aan-
geefster.

De titelhouder uit Frankrijk
leidde in de Groupama Arena in
Boedapest na 29 minuten al met

4-0. De Duitse Dzsenifer Ma-
rozsan maakte er al na vier mi-
nuten 1-0 van en met een hat-
trick tilde de Noorse sterspeel-
ster Ada Hegersberg de stand
naar 4-0. Dat leek ook de eind-
stand te worden maar invalster
Asisat maakte er in de 88e mi-
nuut nog 4-1 van. Hegersberg,
de winnares van de Ballon d’Or,
is de eerste speelster die in de fi-
nale van de Champions League
drie doelpunten wist te maken.
Ze had maar zestien minuten
nodig voor haar hattrick. Van de

Sanden werd al na een dik uur
gewisseld, bij de tegenstandster
deed Martens negentig minuten
mee en viel Van der Gragt in de
slotfase in.

Voor Lyon, eerder in het toer-
nooi met ruime cijfers te sterk
voor Ajax (4-0 en 9-0), is het al
de zesde eindzege in de Cham-
pions League. De heerser won
de finale nog nooit met zo’n
groot verschil. Vorig jaar viel de
beslissing pas in de verlenging,
in 2016 en 2017 na strafschop-
pen.

Voetbalsters Lyon winnen weer CL
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Our travel partner:

Guardian Group Fatum is giving away
 4 spectacular Dream Vacations!

Go to
WWW.GETYOURDREAMVACATION.COM

and choose your dream destination.
Register your boarding pass to participate, it’s easy!

An adventures
vacation to Australia

A family vacation
to Orlando, Florida

A romantic cruise
to Scandinavia

A fabulous trip 
through Europe

WIN THE
VACATION
OF A
LIFETIME!
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