
Nee tegen geweld
met racistische
motieven
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Met
woede en verbijste-
ring is er alom gerea-
geerd op de agressie
met racistische motie-
ven donderdagavond,
na het verhitte debat
in de Eilandsraad over
het financieel toe-
zicht, van vermoede-
lijk aanhangers van
Aliansa Patriótiko
jegens voornamelijk
blanke bezoekers van
horeca-gelegenheden
in de Nieuwestraat in
Pietermaai.

Daarbij viel zelfs één
zwaargewonde; niet een
Europese Nederlander,
maar de lichtgekleurde
Carlos Moreno die op Cu-
raçao geboren en deels ge-
togen is. Hij kreeg een
baksteen tegen zijn achter-
hoofd, met een schedel-
fractuur tot gevolg.

Gezaghebber Lisa Din-
dial is kwaad: ,,Dit is niet
één seconde acceptabel.
Dit is een aanslag op men-
sen en gaat richting discri-
minatie, waarvoor ik al
eerder waarschuwde. Dit
is ook een aanslag op onze
samenleving, die altijd een
harmonieuze is geweest.”

Justitie-minister David

Dick (PAR) is net zo boos
en kondigt aan ‘met harde
hand’ op te treden. ,,Dit is
afschuwelijk en ik heb er
geen woorden voor. In een
democratisch land is de-
monstreren toegestaan,
maar verstoring van de
openbare orde en intimi-
datie niet. In een democra-
tie beslist ook een meer-
derheid.” Dick, die het
slachtoffer gistermorgen
in het ziekenhuis bezocht,
spreekt ook van ‘aanzien-
lijke maatschappelijke
schade’. ,,De daders krij-

gen niet nóg zo’n kans.”
De politie gaf in een

persconferentie aan dat de
verantwoordelijken zullen
worden gearresteerd en in
samenspraak met het
Openbaar Minister ver-
volgd. De autoriteiten heb-
ben eigen filmopnamen
van de betoging en blokka-
des gisteren in verband
met de Eilandsraadsverga-
dering, waarvoor opposi-
tiepartijen MAN, NPA,
PS, FK en de buitenparle-
mentaire PLKP - verenigd
in Aliansa Patriótiko - hun

aanhang hadden opgeroe-
pen.

De politie had alles de
hele dag in de hand, hoe-
wel de gezaghebber ook
brandjes, vernielingen aan
auto’s van voorbijgangers
en aan het elektrasysteem
van het Eilandsraadge-
bouw (waarbij een kabel
werd doorgesneden)
meldt. Maar had niet ver-
wacht dat het uit de hand
zou lopen toen een groep -
vermoedelijk gefrustreer-
de en opgezweepte de-
monstranten - na afloop
van het raadsdebat vlak
voor middernacht richting
Nieuwestraat trok en het
daarbij gemunt had op ho-
recabezoekers, waaronder
veel Europees Nederland-
se stagiairs die daar in de
buurt wonen maar ook
veel lokale gasten.

Ook maatschappelijk is
met boosheid gereageerd
op het gebeurde. De tele-
foon bij Papiamentstalige

radiotalkshows staat rood-
gloeiend en behalve dat de
actie massaal wordt afge-
keurd, krijgen Aliansa Pa-
triótiko en de daarbij aan-
gesloten partijen het voor
hun kiezen. Zij worden
gezien als de instigatoren
van het geweld op basis
van huidskleur en af-
komst, mede na de ge-
wraakte advertentie vorig
week waarin letterlijk
werd opgeroepen tot ver-
zet omdat makamba’s (Eu-
ropese Nederlanders) met
het toezicht alles zouden
komen overnemen. MAN
en Forsa Kòrsou (FK)
distantieerden zich giste-
ren onmiddellijk van het
incident. Niun Paso Atras
(NPA), Pueblo Soberano
(PS) en Partido Laboral
(PLKP) lieten niets van
zich horen.
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Curaçaoënaar Carlos Moreno raakte donderdagavond gewond nadat manifestanten een baksteen naar zijn hoofd
gooiden. Enkele omstanders schoten hem te hulp. Anderen vluchtten weg. FOTO’S J.LA-K

Enkele auto’s in de Nieuwestraat werden vernield of zelfs omver geduwd.

Interesse
in baan
toerisme
is groot
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Al bijna vijf-
honderd geïnteresseerden
zien een baan in het toe-
risme wel zitten. Deze
week schreven zich 132
personen in waarmee het
totaal op 457 komt. ,,De
interesse is vele malen
groter dan verwacht”, zegt
Sonairie Kleinmoedig van
het Curaçao Tourist Board
(CTB).
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Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Alleen de Papia-
mentstalige ochtendkrant Vigi-
lante had gisterochtend foto’s
van het drama in de Nieuwe-
straat de avond ervoor. 

In tegenstelling tot andere

momenten, als zich een ongeluk
voordoet, brachten de andere
ochtendbladen deze niet. 
Fotografen lieten gisteren weten

om veiligheidsreden gevlucht te
zijn tot de rellen eerder die dag
grimmiger werden. 

,,Ik wil niet dat ze mijn toestel

of auto slopen”, zegt een Cura-
çaose fotograaf die normaal 
wel zogenaamde ‘bloederige’
foto’s maakt. Ook werd hij 
met de dood bedreigd. ,,Ze zou-
den me afmaken als ik foto’s
nam.”

De ineens opkomende agressie-
ve sfeer zorgde voor verwarring
bij de mensen die buiten of in
de kroeg gezellig een drankje
wilden drinken. ,,Het begon
met veel geschreeuw, in eerste
instantie dacht ik dat het een
gevecht was in de straat”, laat
Sjoerd weten. Samen met een
paar vrienden, voornamelijk
stagiaires, was hij een biertje
aan het drinken aan de buiten-
bar.

,,‘Rennen, rennen’, werd er
geroepen, toen kwam iedereen
op gang. We renden als opge-
jaagde dieren door de steeg.
Mensen gingen de Nachtwacht
in, huizen binnen of sprongen
over een hek. Het was heel
vreemd”, zegt Sjoerd over de
paniek die bij iedereen toesloeg.
,,Ik kwam aan het einde van de
steeg en we wisten niet wat we
moesten doen. Misschien ston-
den in de volgende straat nog
meer mensen die kwade bedoe-
lingen hadden.”

Na een paar minuten werd
het al wat rustiger, Sjoerd be-
sloot samen met een vriend
terug te gaan naar het café. ,,Er
leek even niets meer aan de
hand. We wilden nog een bier-
tje nemen, maar de bar was
dicht. Toen zagen we opeens
die jongen op de grond liggen,
we schrokken er van. De angst
was van zijn gezicht af te lezen,
hij was bleek en er lag een 

plas bloed bij zijn hoofd.” 
Carlos Moreno was geraakt

door een baksteen en hierdoor
in elkaar gezakt op de stenen
voor de Nachtwacht.

Het inmiddels totaal afgeslo-
ten café opende ruim tien mi-
nuten later de ramen en deuren
toen de politie arriveerde. Maar
de bar bleef gesloten. De menig-
te droop snel af naar huis, maar
de angst bleef aanwezig. 

,,Een paar meiden die bij ons
waren durfden niet goed naar
huis te gaan. De auto stond
even verderop geparkeerd, maar
was het veilig om hem te gaan
halen, vroegen zij zich af”, al-
dus Sjoerd.

Een 22-jarige inwoonster van
Willemstad, wiens naam be-
kend is bij de redactie, was ook
aanwezig. Samen met een
vriendin besloot ze een drankje
te drinken bij de Nachtwacht.
Het slachtoffer, Carlos Moreno,
is een vriend van haar. ,,We
kwamen rond half elf aan, toen
stond er al politie ten hoogte
van Citco. Een half uur later
werden we opeens bekogeld
met stenen en barkrukken en
we hoorden mensen in het
Papiaments roepen ‘Makamba’s
ga weg!’. 

Vanaf dat moment brak er
paniek uit bij de bar aan de
Vischsteeg. ,,Carlos werd ge-
raakt met een steen, ik zag hem
nog om zich heen kijken om er

achter te komen wat er gebeur-
de. Toen viel hij achterover. Er
klonken knallen, mensen dach-
ten dat er geschoten werd en
begonnen weg te rennen of
werden geduwd. Ik werd ook
weggedrukt, de Nachtwacht in.
Carlos lag nog buiten. Ik wilde
naar hem toe, maar werd tegen-
gehouden. Niemand mocht de
Nachtwacht nog in of uit, de
deur zat op slot en de rolluiken
waren dicht.”

Charlie Ballentina, vriend van
Carlos Moreno en de 22-jarige
bezoekster, kon wel bij het
slachtoffer komen. Samen met
een aanwezige vrouw probeerde
hij zijn vriend te helpen, zegt de
vriendin. ,,Charlie trok zijn T-
shirt uit, dat legden ze onder
Carlos’ hoofd. Op het moment
dat de ambulance kwam was hij
nog bij kennis, dat was een hele
geruststelling.”

In eerste instantie werd er
gedacht dat de jongen in zijn
achterhoofd was geraakt door
een kogel, wat de sfeer nog
grimmiger maakte. Later bleek
dat de wond veroorzaakt was
door een steen. ,,Ik voelde aan
zijn achterhoofd en vond een
klein rond gaatje”, vertelt de
vrouw die samen met Charlie
bij Carlos bleef. ,,Hij was nog
bij kennis en vroeg wie ik was,
waar hij was. Hij had het koud
en dan weer warm, je zag hem
wit wegtrekken”.

Carlos werd afgevoerd naar
het ziekenhuis, zijn vriend
Charlie is met hem mee ge-
gaan. 

,,Hij heeft een schedelfrac-
tuur”, vertelt de 22-jarige de
volgende dag. ,,Of hij buiten
levensgevaar is kan ik niet zeg-

gen. Ik probeer zijn ouders,
Charlie en Carlos te bellen,
maar niemand neemt op. Laten
we hopen dat het allemaal 
goed afloopt en er geen nare
gevolgen aan zitten voor Car-
los.”

De daders kwamen bij de
Nachtwacht aan in een groep.
Uit hoeveel personen die groep
bestond is niet bekend. De 22-
jarige inwoonster heeft het niet
goed kunnen zien, maar herin-
nert zich wel een paar gezich-
ten. ,,Doordat ik met de menig-
te mee naar binnen werd ge-
voerd, heb ik de relschoppers
niet goed kunnen zien. Wel
staat er één vrouw in mijn ge-
heugen gegrift. Ze was een jaar
of dertig, schat ik, en ze stond
vooraan.”

Een andere getuige, die even-
eens anoniem wenst te blijven,
maar wel bekend is bij het 
Antilliaans Dagblad, zag vijf
relschoppers aankomen. ,,Vier
van hen waren jonge jongens,
de andere was iets ouder. Ze
zaaiden vooral veel angst bij de
kroeggangers. Ze schreeuwden.
Van een paar weet ik nog hoe ze
er uit zien, dat zal ik zeker aan-
geven bij de politie.” 

Het incident bij Pietermaai
heeft de horeca een behoorlijke
deuk doen oplopen. Verschil-
lende bezoekers lieten weten
het even rustig aan te doen wat
uitgaan betreft. ,,Ik kijk wel uit,
voorlopig ga ik niet op stap”,
zegt een stagiaire stellig. ,,Het is
niet zo moeilijk om na te gaan
welke horecagelegenheden
populair zijn onder de stagiaires
en Nederlanders. Als ze ons
kwaad willen doen, weten ze
ons wel te vinden.”

Antilliaans Dagblad Zaterdag 28 juni 20082

Curaçao

E N N I A  S P O N S O R I N G

BEL: 434 3800 | KLIK: www.ennia.com

MAANDAG 30 JUNI 
 Individual racing 
 11:00 uur, Jan Thiel
DINSDAG 1 JULI 
 Individual racing 
 11:00 uur, Jan Thiel
WOENSDAG 2 JULI 
 Team racing
 11:00 uur, Caracasbaai
VRIJDAG 4 JULI 
 Individual racing 
 11:00 uur, Jan Thiel
ZATERDAG 5 JULI 
 Individual racing 
 11:00 uur, Jan Thiel
 Sluitingsceremonie
 19:00-20:00 uur, Jan Thiel
 Closing Party
 Vanaf 20:00 uur, Jan Thiel

Kijk voor meer informatie 
op www.optinam2008.org

28 JUNI T/M 5 JULI 
OP JAN THIEL BEACH

NORTH AMERICAN 
CHAMPIONSHIP

Advertentie

‘We renden
als opgejaagde
dieren rond’
Wat een gezellige avond had moeten worden voor de
aanwezigen in de Nachtwacht, liep uit op een drama.
Rond elf uur werden de bezoekers opgeschrikt door een
aantal relschoppers. Zij riepen volgens getuigen: ‘Alle
makamba’s moeten weg!’. En bekogelde hierbij de men-
sen met stenen. 

Door Nellie Nijholt

Europese Nederlanders waren donderdagavond het doelwit van
agressie in de Nieuwestraat. Daar waar stagiairs normaliter een
gezellig avond hebben, was het donderdagavond/-nacht een
onrustige straat met veel angst en paniek. FOTO J.LA-K

Weinig foto’s van geweld

Het incident bij Pietermaai heeft de horeca een behoorlijke deuk
doen oplopen. Verschillende bezoekers lieten weten het even rustig
aan te doen wat uitgaan betreft.
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C O M M E N T A A R

Aanslag
Wat donderdag tegen midder-
nacht is gebeurd in de Nieuwe-
straat in Pietermaai, mag niet
weer gebeuren. Dat vindt een
overgrote meerderheid van de
bevolking, die gelukkig in eensge-
zindheid het geweld met racisti-
sche motieven afkeurt. Het is des
te opvallender dat Pueblo Sobe-
rano van Helmin Wiels, Niun
Paso Atras van Nelson Pierre en
PLKP van Errol Cova dat tot nu
toe níet hebben gedaan, zoals
hun bondgenoten in Aliansa
Patriótiko - MAN en Forsa 
Kòrsou - zich er wel direct van
distantieerden. Dit terwijl ge-
noemde leiders er normaal 
gesproken als de kippen bij zijn
om publiciteit te zoeken en te
krijgen.
Juist omdat de ogen extra gericht
zijn op Aliansa Patriótiko. Dit
vanwege de advertentie van deze
oppositiepartijen vorige week
met de oproep om in ‘verzet’ te
komen, waarbij de pijlen duidelijk
gericht waren op Europese
Nederlanders. Ook omdat zij hun
leden en aanhang vroegen te
betogen bij de Eilandsraad tij-
dens de behandeling van het
financieel toezicht. En het was
vanuit deze ’s middags al uit de
hand gelopen manifestatie dat na
afloop van het raadsdebat een
groep richting de nabijgelegen
horeca-zaken toog om er ‘ver-
haal’ te halen op de veelal blanke
bezoekers; stagiaires, toeristen,
maar zeker ook lokale gasten.
Dit is niet de richting die Curaçao
op wil. Het eiland moet het heb-
ben van gastvrije inwoners en de
reputatie een harmonieuze
samenleving te zijn, die er juist
trots op is dat hier zoveel natio-
naliteiten en bevolkingsgroepen
met verschillende etnische
achtergronden samenwonen en 
-werken. Een multiculturele
maatschappij waar andere lan-
den, waaronder het steeds min-
der tolerant wordende Neder-
land, van kunnen leren.
Terecht doet de gezaghebber 
een dringend beroep op de ‘lei-
ders’, omdat zij beseft dat som-
mige labiele lieden zich laten
leiden door opruiende taal. Met
name de intelligente Wiels weet
dat ook, maar geeft met zijn
‘waarschuwing voor oorlog’ en
oproep voor ‘burgelijke onge-
hoorzaamheid’ voeding aan
dergelijke onacceptabele exces-
sen. Als hij, NPA en PLKP niet
alsnog afstand nemen van het
gebruikte geweld tegen een
groep cafégangers op grond van
hun huidskleur, dienen MAN en
Forsa Kòrsou als fatsoenlijke
partijen hun lidmaatschap van de
alliantie op te zeggen. Want niet
alleen is het gebeuren een aan-
slag met een individu als slacht-
offer, ook is dit een aanslag op
Curaçao dat met één zo’n inci-
dent werk van tientallen jaren
verloren kan zien gaan.

‘Bewuste provocatie politie’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie
maakte opnamen van de
manifestatie gisteren,
maar minister David Dick
van Justitie (PAR) heeft
aanwijzingen dat van de
zijde van de betogers ook
opnamen werden gemaakt
met het doel deze aan de
buitenwereld te vertonen
en Curaçao in een kwaad
daglicht te plaatsen.

De bewindsman vertelt over
informatie te beschikken dat be-
wust geprovoceerd wordt, opdat
de agenten op een bepaald mo-
ment hun geduld verliezen en
zij hardhandig optreden en beel-

den hiervan moeten aantonen
dat de politie op Curaçao mis-
bruik maakt van haar macht en
gezag. ,,Daarom kreeg het korps
de instructie bewust voorzichtig
te werk te gaan.” Toch, waar-
schuwt de minister, wil dit niet
zeggen dat een volgende keer op
eenzelfde manier wordt opgetre-
den door de politie. ,,Dit zal met
harde hand gebeuren.”

Gezaghebber Lisa Dindial
weet dat agenten een ‘groot in-
casseringsvermogen’ hebben;
daar zijn ze op getraind. Maar zij
begrijpt ook dat de politie, bij
monde van politiebond NAPB,
niet eindeloos scheldpartijen en
beledigingen accepteert. De ge-
zaghebber, die als plaatselijk
hoofd van politie verantwoorde-
lijk is voor de openbare orde,

zegt mede op advies van korp-
schef Carlos Casseres gekozen
te hebben voor een barricade bij
het Eilandsraadgebouw. Een dag
ervoor had de ombudsman,
Fred Wiel, haar nog ongevraagd
geadviseerd de demonstranten
tot vlak voor het gebouw toe te
laten en de politie achter de
hand te houden, voor het geval
dat.

Dindial staat nog steeds ach-
ter haar besluit om de weg naar
de Ansinghstraat, waar de Ei-
landsraad zit, te versperren. Ze
voelt zich daarin gesterkt door
het mondeling uitgesproken
vonnis in het kort geding van
drie personen waaronder PLKP-
leider Errol Cova. Zij vorderden
onmiddellijke opheffing van die
blokkade, maar dat werd afgewe-

zen door de rechter die aangaf
redenen te hebben aan te nemen
dat opheffing tot ‘wanorde’ zou
kunnen leiden.

De drie (Cova, Jose Demei en
Anthony Pourier) hadden tevens
gevorderd tot de Ansinghstraat
toegelaten te worden. Dit werd
wel toegewezen omdat er geen
redenen waren aangevoerd dat
toelating tot een ongewenste si-
tuatie zou leiden. Cova en de
twee anderen werden niet-ont-
vankelijk verklaard in hun vor-
dering tegen het Land (wel van
het eilandgebied, omdat openba-
re orde een verantwoordelijk-
heid is van de eilandelijke gezag-
hebber). Ook dat zij de eis van
toegang hadden gesteld ‘met an-
deren’, werd niet-ontvankelijk
verklaard.

Afkeuring
door MAN
en Forsa 
Kòrsou 
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politieke partij-
en MAN en Forsa Kòrsou uiten
hun afkeuring over de rellen die
donderdagavond plaatsvonden
in Pietermaai Smal, waarbij een
zwaargewonde is gevallen. MAN
verklaart in een persbericht zich,
op basis van de partijprincipes,
te distantiëren van een ieder die
zich schuldig maakt aan discri-
minatie en geweld jegens welke
groepering dan ook binnen onze
maatschappij. Ook Forsa Kòr-
sou verklaart dat de incidenten
van afgelopen donderdagavond
in strijd zijn met de partijprinci-
pes. De partij uit bij deze gele-
genheid ook haar afkeuring over
de houding van de partij PAR,
die zich niets lijkt aan te trekken
van de signalen vanuit het volk
en waarschuwt voor ‘desastreu-
ze gevolgen’ als PAR erin vol-
hardt niet op het volk te reage-
ren.

Politie licht bevolking in

Het politiekorps gaf gistermorgen een persconferentie naar aanleiding van het gebeuren in de
Nieuwestraat. Op de foto vlnr.: agent Raymond Ellis, minister David Dick van Justitie en Reginald
‘Reggie’ Huggins, die tevens politiewoordvoerder is. FOTO JEU OLIMPIO

CTB en Chata: Imago toeristisch
Curaçao negatief aangetast
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ook het Toeristen-
bureau (CTB) en de Chata uitten
gisteren hun zorgen over het ge-
welddadige incident dat plaats-
vond in de Nieuwestraat donder-
dagavond. In een persbericht
schrijven beide organisaties na-
mens de gehele toeristische sec-
tor dat de ‘onverantwoordelijke’
provocatie van de demonstran-
ten ernstige gevolgen kan heb-
ben voor de economie in het al-

gemeen en het toerisme in het
bijzonder. ,,In het bijzijn van
internationale bezoekers uit Ve-
nezuela, Colombia en Neder-
land veroorzaakte een kleine
groep relschoppers schade aan
auto’s, meubilair en werden be-
zoekers van een horecagelegen-
heid verbaal en fysiek lastigge-
vallen. Met deze actie richtte het
groepje onherstelbare schade
aan. De goede naam van Cura-
çao als toeristische bestemming

komt in de internationale pers in
een negatief daglicht te staan en
het dagelijks brood van achtdui-
zend werknemers werd in ge-
vaar gebracht.”

Het CTB en de Chata houden
de daders persoonlijk verant-
woordelijk voor de gevolgen van
hun acties. Zij doen een beroep
op alle organisaties in de samen-
leving om te helpen gedrag dat
de toeristische sector negatief
beïnvloedt te voorkomen.



Democratie en 
ongeregeldheden 
op Curaçao
Het lijkt erop dat de richting die
de partijen in de oppositie,
samen met hun sympathisan-
ten, prefereren voor wat betreft
het regeren van dit volk een
populistische en demagogische
richting moet blijven.
Bovengenoemde partijen, sa-
men met hun sympathisanten,
willen ogenschijnlijk ‘met de
harde hand’ forceren dat we ‘et
infinitum’ in een ‘status quo’
blijven van een gedateerde en
paternalistische vorm van rege-
ren.
De oppositie lijkt alle contact te
hebben verloren met de nieuwe
realiteit waar het volk van Cura-
çao en de rest van de wereld
naar hunkert.
De Aliansa Patriótiko, gefor-
meerd door Pueblo Soberano
(PS), Niun Paso Atras (NPA),
MAN, Forsa Kòrsou (FK) en
een PLKP die niet eens één
zetel in het Eilandsraad wist te
veroveren, is helemaal gefixeerd
op het kijken in de ‘achteruit-
kijk spiegel’ van ‘slavernij en de
pirates of the Caribbean’ in
plaats van hun energie te ge-
bruiken om door hun voorruit
te kijken naar wat ‘potentieel’
vandaag en morgen gaat gebeu-
ren. 

Het schijnt dat de vorm van
regeren waar de oppositie in is
geïnteresseerd, een kwijnende
lange termijn voorstelling is
waarbij:
- het de bedoeling is dat de
meerderheid van Curaçao arm
moet blijven (verkopen van de
‘patrimonio nashonal’ om de
nationale schuld te betalen) en
het volk geïsoleerd te houden
van de rest van de wereld (met
misschien als enige uitzonde-
ring het Venezuela van Chavez);
- de meerderheid van de bevol-
king constant in nood te laten
wegkwijnen;
- zodat de meerderheid van het
kiezersvolk verstoken blijft van
hoognodige voorzieningen;
- dit gecombineerd met een
vorm van regeren zonder enke-
le controle over onze belasting-
centen en de manier waarop de
overheid geld leent;
- daarbovenop een overheid die
een schuld heeft opgebouwd
aan haar eigen volk van 150
duizend zielen van niet minder
dan 4.5 miljard keiharde gul-
dens.
Een zeer penibel bestaan voor
een volk waar de meeste werk-
nemers, maandelijks, met min-
der dan 1000 gulden naar huis
gaan.
Ondergetekende wil graag be-
nadrukken dat:
Het lijkt dat de overgrote meer-
derheid van de oppositie het
volk arm en dom wil houden
zonder effectieve controle op
haar overheid omdat blijkbaar,
het volk, in haar huidige situa-
tie, gemakkelijk te manipuleren
is.
Ondergetekende is tot deze
conclusie gekomen na het aan-
schouwen van de protesten van
gisteren die later op de avond,
helemaal onterecht, op jammer-

lijke wijze uitmondden in inti-
midatie, zware mishandeling
van onschuldige mensen en het
vernietigen van andermans
bezittingen. Personen die niets
van doen hadden met het wel of
niet voorstander zijn van hoger
toezicht op onze overheden in
de eilandsraad.
Let op! Dit type politici/ambte-
naren verkondigen gelijkheid
maar in de werkelijke wereld,
aan het einde van dit alles, zijn
zij degene die rijkelijk worden
gecompenseerd met één of
meerdere pensioenen uit de
staatskas. Het marginale deel
van de bevolking waarvoor zij
zeggen te vechten moeten rond
komen met:
- Een AOV-uitkering van niet
eens 600 gulden;
- Een onderstandstrekker moet
tweewekelijks een miserabel
bedrag innen dat ik niet eens
durf te noemen omdat ik mij
schaam als Yu di Kòrsou, omdat
de door mij gekozen lokale
politici verwachten dat deze
mensen rond kunnen komen
met dit bedrag.
Wij allemaal op deze klip zullen
ons moeten realiseren dat
onderdeel zijn van het Konink-
rijk der Nederlanden inhoud
dat er ‘een degelijke controle’ is.
Een modern Koninkrijk der
Nederlanden in een sterke Eu-
ropeese Gemeenschap met een
gedeelde onafhankelijkheid. De
Staat der Nederlanden heeft een
staatsbestel dat vele andere
landen kunnen gebruiken als
voorbeeld.
In alle referenda die de afge-
lopen jaren zijn gehouden heeft
meer dan 90 procent van de
kiezers op Curaçao gekozen
voor een optie die inhield dat
we onderdanen blijven van het
Koninkrijk der Nederlanden,

dat is de kurkdroge realiteit.
En dat is de marge die wij (de
kiezers) hebben gegeven aan
onze volksvertegenwoordiging
c.q. de regeerders, om tot een
vernieuwd Koninkrijk te komen
met een verbeterde synergie
tussen de zeven gebiedsdelen.
Om zo vlug mogelijk tot deze
nieuwe door iedereen begeerde
situatie te komen dient de oppo-
sitie veel minder te kijken in de
achteruitkijk spiegel. De achter-
uitkijk spiegel heeft zijn nut,
maar het volk wil vooruit,
binnen het Koninkrijk der
Nederlanden en dat vergt dan
ook van de politici in de opposi-
tie dat zij veel meer via de voor-
uit dienen te kijken.

Ruben Suriel (een Yu di Kòrsou
met wortels op het eiland 

vanaf 1818), Curaçao
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

Overwegend half tot zwaar
bewolkt met kans op een
plaatselijke bui. Door de aan-
wezigheid van fijne stofdeel-
tjes afkomstig vanuit de Sa-
hara woestijn boven het
oostelijk Caribisch Gebied,
zal het weer in onze regio
ook vrij heiig zijn. De wind is
matig tot vrij krachtig.

Half tot zwaar bewolkt, met
kans op een bui. De wind is
matig tot vrij krachtig uit
oostelijke richting.

VANDAAG

MORGEN

Bombers 
organiseert
vierde 
softball 
toernooi
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Lokale en
internationale softballte-
ams komen tegen elkaar
uit tijdens het vierde soft-
balltoernooi, georgani-
seerd door Softballclub
Bombers. Aan het toernooi
doen ook teams mee uit
Miami, Bonaire en Aruba.
De wedstrijden zijn alle-
maal in het Suvek stadion
en het toernooi loopt van 1
tot en met 6 juli. De wed-
strijden worden dagelijks
kracht bijgezet door een dj,
op 2, 5 en 6 juli is er ook
een barbecue en op 6 juli
is er een optreden van
Rumba Band.

LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

Cursus ‘Pèchi di Yaya’ knopen afgerond
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sentro Kultural
Kòrsou organiseerde onlangs een
cursus ‘Pèchi di Yaya’ knopen. De
‘Pèchi di Yaya’ was de hoofddoek
die vroeger door Curaçaosche

dames werd gedragen bij deftige
gelegenheden zoals eerste com-
muniefeesten, bruiloften en der-
gelijke. 

Voor deze cursus is vooral veel
belangstelling vanuit Seú-groe-

pen, maar iedereen is natuurlijk
welkom. Geïnteresseerden in
deze cursus kunnen contact op-
nemen met Sentro Kultural Kòr-
sou via tel. 737-3682 of e-mail
info@sentrokultural-korsou.org.

De ‘Pèchi di Yaya’ was de hoofddoek die vroeger door Curaçaose dames werd gedragen. 
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD



Van een onzer verslaggeefsters
Den Haag/Willemstad - Het
Nederlandse Tweede Kamerlid
Hero Brinkman (PVV) is blij dat
staatssecretaris Ank Bijleveld
(CDA) zijn
standpunt met
betrekking tot
corruptie op
de Antillen be-
grijpt. Maar
over de gevol-
gen ervan blijft er volgens Brink-
man ‘het een en andere hape-
ren’. De PVV’er diende daarom
donderdag een motie in waarin
de partij vraagt om een stappen-
plan over welke vormen van cor-
ruptie de regering wil aanpak-
ken.

In het stappenplan moet vol-
gens Brinkman ook worden op-
genomen dat het stopzetten van
de betaling van de schuldsane-
ring de sanctie moet zijn als laat-
ste stap bij constatering van cor-
ruptie en dat veroordeelden
nimmer meer een functie krij-
gen in het openbaar bestuurlijk
leven. Met de motie wil Brink-
man Bijleveld naar eigen zeggen
‘een beetje vastpinnen’.

Verder verzocht Brinkman 
de regering ‘geen enkele euro-
cent’ schuldsanering aan de
Antillen te betalen zolang niet
bekend is of Curaçao en St.
Maarten aan alle voorwaarden
voldoen teneinde de status van
land te verkrijgen. Ook diende
Brinkman een motie in over het
politiekorps op St. Maarten en
verzoekt de regering een plan
van aanpak op te starten waar-
mee de effectiviteit van het poli-
tiekorps van St. Maarten wordt
verbeterd.

Bijleveld ontraadde de aanne-
ming van alle drie de moties. Zij
stelt ondermeer dat corruptie de
verantwoordelijkheid is van de
Nederlandse Antillen en dat er
op deze manier geen recht zou
worden gedaan aan de afspra-
ken in het slotakkoord. Ook een
motie van Kamerlid Ronald van
Raak (SP) om een verhoging van
de belastingtarieven in de speci-
ale economische zones onder-
werp te maken van de onderhan-

delingen over nieuwe staatkun-
dige verhoudingen ontraadde
zij. 

Een motie van Johan Remkes
(VVD) mede namens John 

Leerdam
(PvdA) en Jan
van Bochove
(CDA) dat er
voor wat 
betreft de Al-
gemene Maa-

tre-gel van Rijksbestuur tijdelijk
financieel toe- zicht ook daad-
werkelijk gebruik zal worden ge-
maakt van het stopzetten van de
schuldsanering indien niet aan
de criteria wordt voldaan achtte
Bijleveld overbodig.

De Tweede Kamer stemt dins-
dag over de moties.

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De werkzaamhe-
den om te komen tot een nieuw
overheidsapparaat bereiken hun
laatste fase. Wanneer het een-
maal zover is worden als eerste

de ambtenaren geïnformeerd
over hoe het nieuwe overheids-
apparaat er definitief uit komt te
zien. Dat schreef gedeputeerde
Zita Jesus-Leito (Algemene Za-
ken en Staatkundige structuur)

aan de ambtenaren in het kader
van de Dag van de Ambtenaren
gisteren. Jesus-Leito benadrukt
dat de inzet en toewijding van de
ambtenaren erg belangrijk is
met de grote veranderingen voor

Curaçao in het vooruitzicht.  Op
weg naar de nieuwe organisatie
is het volgens de gedeputeerde
belangrijk er bij stil te staan dat
de huidige taken van de landsre-
gering en het Eilandgebied op
verantwoordelijke wijze moeten
worden samen gebracht.
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Advertentie

Fundashon Sentro
Kultural Kòrsou
(CCC) wil door
middel van enkele
cursussen de schil-
derkunst en vrije
expressie bij jongeren
stimuleren. De cur-
sussen duren drie
maanden. Speciaal
voor de vakantie zijn
er in juli en augustus
cursussen voor kinde-
ren en volwassenen
onder leiding van
Morgaine Parris op
de donderdagmiddag
en zaterdagmorgen.
Geïnteresseerden
kunnen contact opne-
men via telefoonnum-
mer 737 3682 of mai-
len naar info@sentro-
kultural-korsou.org.      

FOTO CCC

OM onderzoekt Godett/Cayco niet
Van een onzer verslaggevers

Willemstad -Landsregering noch
Openbaar Ministerie weten iets
van een strafrechtelijk onderzoek
of een verzoek daartoe naar FOL-
leider tevens gedeputeerde
Anthony Godett in relatie met de
Venezolaanse ontwikkelaar Grupo
Cayco, die ook belangstelling -
evenals MetaCorp - toont voor het
Rifgebied.

Zowel een zegsman van de regering
van premier Emily de Jongh-Elhage
(PAR) als persofficier Giselle Veen-Jonk-
hout van het OM zeggen hier helemaal
niet van op de hoogte te zijn. Laatstge-
noemde heeft het ook gecheckt bij het
Parket van de Procureur-Generaal, die
ook van ‘niets’ weet. Het bericht werd de
wereld in gebracht door de Papiamentsta-
lige ochtendkrant Vigilante . Die meldde
gisterochtend: ‘Gobièrnu Sentral a súpli-
ka Ministerio Públiko pa investigá Godett;
Relashoná ku grupo Cayco’. (Landsrege-
ring verzoekt OM een onderzoek naar

Godett: in verband met Cayco). Het arti-
kel heeft tot verbazing geleid binnen de
muren van regeringscentrum Fort Am-
sterdam, maar ook bij justitie. Volgens Vi-
gilante zou binnen de ministerraad FOL-
minister Maurice Adriaens zijn gepas-
seerd toen een brief is gestuurd naar het
OM. ,,Dit is een gebrek aan vertrouwen in
je regeringspartner,” concludeert de
krant. FOL vormt samen met PAR en
PNP een coalitie op zowel eilandsniveau
(Bestuurscollege) als landsniveau (rege-
ring). Een dergelijk verzoek aan het OM
zou inderdaad de verhoudingen op

scherp zetten en zelfs kunnen leiden tot
een regerings- en bestuurscrisis. Nadat
MetaCorp, dat al het Renaissance-project
realiseert naast Riffort, te kennen had ge-
geven al maanden te wachten op ant-
woord na presentatie ervan aan het BC,
maakte Godett bekend dat ook Grupo Ca-
yco de Empresas belangstelling had. De
FOL-gedeputeerde maakte zich zelfs op-
vallend sterk voor de groep, maar nadien
doet Godett pogingen om beide groepen
samen te brengen als het gaat om de ont-
wikkeling van het Rifgebied tussen Re-
naissance en het Holiday Beach Hotel.

Vrije expressieBrinkman wil Bijleveld
‘een beetje vastpinnen’

PVV: stappenplan 
over aanpak 

corruptie

Le Clochard
schenkt aan
goede doelen
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De opbrengst
van het Bistro Le Clochard
fundraising diner is gister-
ochtend overhandigd aan een
aantal goede doelen op Cura-
çao. De vertegenwoordigers
van zeven instellingen kre-
gen van Freddy Berends van
Bistro Le Clochard, een che-
que met een gezamelijke
waarde van 129.000 gulden.
Het fundraising diner werd
op 4 juni gehouden.

‘Ambtenaren worden als eerste geïnformeerd’
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Vlnr: Frans Versteeg (directeur USONA), Luc Steenhorst (directielid Berenschot), Jaime Saleh (voorzitter
SONA) en Ewoud Keur (Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad).                     FOTO: (U)SONA

Stagebureau houdt 
studenten op de hoogte
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stagebemidde-
lingsbureau Wereldstage! Cura-
çao heeft haar stagiairs gisteren
met een brief ingelicht over de
situatie van eergisteravond in de
Nieuwestraat. De strekking van
de brief betrof complimenten
voor het optreden van de studen-
ten. Ook werden de studenten,
die veelal aan het einde van hun
stage zijn, gewaarschuwd. ,,Ik
zou jullie willen verzoeken om
zorgvuldig te zijn met de plek-
ken die je uitkiest om op stap te
gaan”, adviseert directeur Maar-
ten de Jong van Wereldstage in
de brief. ,,Sluit de deuren goed
achter je en zorg goed voor jezelf
en je medestudent. Wij verwach-
ten dat de voorvallen van don-
derdag iedereen heeft wakker
geschud zodat er geen herhaling
meer zal plaatsvinden.”

Daarnaast stelt De Jong dat
slechts een klein gedeelte van de
Antillianen ontevreden is over
alle staatkundige veranderingen
en dat nu op een extreme wijze
uit. ,,Dit incident moeten jullie
plaatsen binnen de context van
de woelige politieke situatie op
de Antillen en met name op Cu-
raçao”, schrijft De Jong aan de
studenten. ,,Zoals het zich laat
aanzien waren jullie daar giste-
ren overduidelijk de dupe van.

Het is belangrijk om te weten
dat negentig procent van de
Antilliaanse bevolking positief is
over de staatkundige veranderin-
gen die momenteel plaatsvin-
den.” In de brief stelt hij de fei-
ten, zoals gisterochtend bekend
werden op een rijtje: ,,Er is met
stenen en vuurwerk gegooid.
Een persoon is daarbij aan het
hoofd geraakt. Voor zover nu be-
kend is, heeft deze Antilliaan-
se(!) student een behoorlijke
hersenschudding en ligt nog in
het ziekenhuis. Wij zijn in con-
tact met de ouders van deze jon-
gen. Volledig terecht is er onrust
uitgebroken in de studenten-
groep. De wijze waarop jullie
hebben gereageerd op het ge-
beuren spreekt van volwassen-
heid. Na de eerste paniek zijn
jullie in een paar groepen terug-
gegaan naar jullie huisvesting
om met elkaar het gebeuren te
bespreken.”  Het stagebemidde-
lingsbureau heeft gisteren con-
tact gehad met zowel de mi-
nister van Justitie, David Dick,
als gezaghebber Lisa Dindial.
Ook is er contact geweest met de
politie en de vertegenwoordi-
ging van Nederland. ,,Alle partij-
en nemen dit voorval en de on-
rust van gisteren in het alge-
meen, zeer serieus”, is in de
brief van gisteren te lezen. 

Het CTB startte op 10 juni een
campagne in samenwerking
met de Dienst Werk en Inko-
men (DWI). Begin juni werden
met advertenties geïnteresseer-
den opgeroepen zich in te schrij-
ven voor werk in de toeristische

sector. Ook diegenen die er niet
voor opgeleid zijn konden zich
inschrijven omdat er ook hore-
catrainingen aangeboden wor-
den. 

Een doel van het project is om

een databank op te zetten waar
ook hotels toegang toe hebben.
Zij kunnen kijken welke perso-
nen zich ingeschreven hebben
en nagaan of er een geschikte
kandidaat tussen zit. ,,Zolang de

database nog niet operationeel
is, zullen wij zelf de gegevens
doorspelen aan de hotels”, aldus
Kleinmoedig. 

Aan diegenen die nog on-
voldoende opleiding hebben

wordt een horecatraining aange-
boden. Hier is voldoende finan-
ciering voor beschikbaar via het
Sociaal Economisch Initiatief
(SEI). 

Het project is al goedgekeurd,
er moet alleen nog een financie-
ringsovereenkomst getekend
worden. 

Databank voor hotels

NAPB: Geweld tegen
politie is onacceptabel
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het bestuur van de
Nederlands Antilliaanse Politie
Bond (NAPB) vindt het onaccep-
tabel dat enkele demonstranten
woensdag geweld hebben ge-
bruikt tegen de politie. De poli-
tiebond reageert hiermee op het
gedrag van de de-
monstranten tij-
dens de manife-
statie van aanhan-
gers van de
Aliansa Patriótiko
woensdag bij het
gebouw van de Ei-
landsraad in de
Ansinghstraat. De NAPB stelt
zich met opzet afzijdig te heb-
ben gehouden van de ontwikke-
lingen tussen de coalitie en de
Aliansa Patriótiko om niet de in-
druk te wekken dat de bond poli-
tiek gekleurd is, maar wil nu
toch reageren omdat het gedrag

woensdag van de bewuste de-
monstranten als crimineel kan
worden beschouwd. ‘Absoluut
onacceptabel’, aldus de bond. De
bond roept demonstranten op
niet te provoceren mede omdat
het negatieve publiciteit gene-
reert en daarmee ‘het eiland

wereldwijd een
slecht imago be-
zorgt’. ,,Met dit
soort criminele
praktijken win-
nen we niets en
doen we het ei-
land meer kwaad
dan goed.” Daar-

om roept het bestuur van de
NAPB de regering en politici op
om de meningsverschillen in
een ‘sfeer van vrede, rust en een-
heid’ zo spoedig mogelijk op te
lossen. Verder worden demon-
stranten opgeroepen zich aan de
wet te houden. 

Coromoto Maria blijft voorzitter CBV
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Coromoto Maria
blijft voorzitter van de vakbond
CBV voor verpleegkundigen.
Gisteren won zij de verkiezin-
gen met 567 stemmen tegen 187
voor tegenkandidaat Harold

Hersilia. Vicevoorzitter is John-
ny Agusta (467), die het won van
Sintia Martis (245). Martis blijft
secretaris. Eerste penning-
meester is Johnsen Djaoen.
Tweede penningmeester is Feliz
Pinedo, die met 352 stemmen

net iets meer steun kreeg dan
Evalyn Ignacio (338). 

Tweede secretaris is Mayra
Verbuis, die meer aanhang heeft
dan Ludwina Leito. In totaal
hebben 882 personen hun stem
uitgebracht.

Gedrag
demonstranten

geeft eiland 
slecht imago

Vervolg van pagina 1
toerisme

Beheer gelden
blijft bij USONA
‘Gekozen voor deskundigheid en continuïteit’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voorzitter Jaime Saleh heeft gistermiddag namens de Stichting
Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) zijn handtekening gezet onder een ver-
lenging van het contract met uitvoeringsorganisatie USONA voor het beheer van de
Nederlandse ontwikkelingsgelden tot medio 2012. 

Namens USONA tekende Luc
Steenhorst, directielid van Be-
renschot, deze overeenkomst tij-
dens een bijeenkomst op het
kantoor van USONA aan de
Schottegatweg Oost. Kort gele-
den is de staatssecretaris van Ko-
ninkrijksrelaties, Ank Bijleveld
(CDA), al akkoord gegaan met
de verlenging van de beheers-
overeenkomst tussen het mi-
nisterie van BZK en SONA.
,,Het SONA-bestuur is erg blij
met het in haar gestelde vertrou-
wen”, aldus Saleh. ,,SONA is
hierdoor de komende jaren we-
derom verantwoordelijk voor het
beheer van de (nieuwe) samen-
werkingsprogramma’s die on-
langs zijn afgesloten tussen de
Nederlandse en Antilliaanse
overheden. Gezien de goede er-
varing met USONA voor de uit-
voering van de taken die samen-
gaan met het beheer van ontwik-
kelingsgelden, acht het bestuur

het van groot belang ook het ma-
nagementcontract met USONA
te kunnen verlengen tot medio
2012, de looptijd van de huidige
programma’s.” Hij verklaarde
blij te zijn dat de continuïteit in
de uitvoering met USONA ge-
handhaafd blijft in deze ‘toch
turbulente tijden’. ,,De diverse
koninkrijkspartners zijn mo-
menteel verwikkeld in intensie-
ve besprekingen en voorberei-
dingen voor de ontmanteling
van de Nederlandse Antillen en
de daarmee gepaard gaande her-
zieningen van de koninkrijksre-
laties. Deze staatsrechtelijke ont-
wikkelingen hebben ingrijpende
gevolgen voor de taken en in-
richting van de diverse (ei)lande-
lijke overheden.”

Dit legt volgens Saleh een fors
beslag op de kwalitatieve en
kwantitatieve capaciteit van de
betrokkenen. De aandacht van
de overheden voor de uitvoering

van de samenwerkingsprogram-
ma’s staat daardoor onvermijde-
lijk enigszins onder druk. ,,Een
aanwijzing daarvoor is de al ge-
signaleerde vertraging in het
aanbod van goede projectvoor-
stellen die bij USONA worden
ingediend. USONA is nauw be-
trokken geweest bij de nieuwe
samenwerkingsprogramma’s, is
helemaal ingewerkt in de mate-
rie en goed bekend met situaties
en stakeholders op de eilanden.”

Juist in de huidige situatie is
het voor SONA van belang ge-
bruik te kunnen blijven maken
van de expertise van USONA.
,,Ook voor de eilandgebieden is
het van belang dat zij de komen-
de jaren met dezelfde organisa-
tie van doen hebben. Uit zowel
de interne als externe evaluatie
van USONA is immers geble-
ken dat ook zij tevreden zijn over
het functioneren van de uitvoe-
ringsorganisatie.”



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC) veraf-
schuwt, naar eigen zeggen, de
manier waarop een groep beto-
gers heeft geprotesteerd tegen,
naar hun oordeel, de ‘uitverkoop
houden van de autonomie van
Curaçao’. ,,Naast gebruik van
opruiende taal, blokkeren van
openbare wegen, vernielen van
andermans eigendommen heb-
ben deze louter op rotzooi trap-
pende gerichte personen ook ge-
meend om doelbewust verbaal
maar vooral ook fysiek geweld
tegen met name Europese
Nederlanders te moeten gebrui-
ken. Hier is sprake van doelbe-
wust aanzetten tot haat, discri-
minatie/racisme, intimidatie en
angst. Volstrekt ontoelaatbaar
en onacceptabel”, zo vindt het

VBC. Naar oordeel van de VBC
dient de verantwoordelijkheid
van dit ‘volstrekt ondemocrati-
sche’ en ‘onwaardige’ optreden
gelegd te worden bij de politieke
beweging Aliansa Patriótiko.
,,Van sommige partijen ver-
wacht je misschien niet beter
maar dat gerenommeerde partij-
en als de MAN en Forsa Korsou
dergelijke, binnen een democra-
tie volstrekt ontoelaatbare, prak-
tijken gedogen, ondersteunen
en stimuleren moet toch ook bij
de achterban van deze partijen
vraagtekens oproepen?”, vraagt
de VBC zich hardop af. ,,Im-
mers de Aliansa Patriótiko is
reeds geruime tijd bezig met het
hanteren van deze onfrisse me-
thodes (vide acties november
2007 bij het Piscadera gebied,
hoffi Biesheuvel maart 2008)

met volledige instemming van
genoemde partijen”, helpt de
vereniging herinneren. De VBC
vindt dat een zichzelf respecte-
rende democratische samenle-
ving zich dergelijke praktijken
niet kan veroorloven en niet
moet tolereren. Ze richten zich
dan ook tot de autoriteiten voor
een dringend beroep om ‘snel,
adequaat en zonder pardon op te
treden tegen deze hoogst asocia-
le en ordinaire raddraaiers’.
,,Niet alleen staat de democratie
op het spel, doch ook de econo-
mie, werkgelegenheid en het in-
vesteringsklimaat van Curaçao”,
meent de VBC. ,,Het kan niet zo
zijn dat de hele Curaçaose
samenleving de dupe moet wor-
den van ontoelaatbare en onwet-
telijke acties van een kleine
groep gefrustreerde personen.”
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VS: Uitlevering van
zes Venezolanen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Verenigde Staten hebben de Antilliaanse autoriteiten verzocht om de
aanhouding en uitlevering van zes Venezolanen die op 10 juni werden gepakt met
ruim 900 kilo cocaïne en heroïne, die zij in het Caribisch gebied vervoerden.

Olé
Wat flikt Guus
ons nu weer?
Verliest ’ie
gewoon met 3-0
van Spanje in de
halve finale. Dat
is sinds
Hongarije (1964)
echt niemand
meer gelukt.
Dus dat is best
knap van Guus.
Maar toch, heb-
ben wij ‘m daar-
voor nou laten
winnen van
Oranje? Dat
krijg je er nou
van als ze baby’s
naar je gaan
noemen! Desondanks was
het verlies terecht, want de
Fúria Roja speelde veel beter
dan Oranje. En ze waren ook
beter dan de Duitsers tegen
Turkije. Ik acht ze dus zeer
wel in staat om in de finale te
doen wat ze moeten doen.
Aan een voorspelling zal ik
mij maar niet wagen, want
die zijn nog niet één keer uit-
gekomen dit toernooi. En
Duitsland blijft Duitsland,
dus je weet het nooit. Maar
als de voetbalgoden zondag
de ware voetballiefhebber
gunstig gezind zijn, dan zal
Spanje voor het eerst sinds
1964 weer Europees kampi-
oen worden. Wij Hollanders
staan in ieder geval als één
man achter hen. We moeten
wel, want ook al zijn we ‘Van
Duitschen bloed’, we zijn ‘De
Koning van Hispanje getrou-

we’ en je
moet je
volkslied
nu eenmaal
eren. Dus
ben ik al
stiekem
weer aan
het oefenen
‘Schade
Deutsch-
land, alles
ist vorbei!’.
Het zou het
enige goed-
makertje
zijn van dit
toernooi,
dat ons
zo’n kater

heeft bezorgd. Ik vraag mij
wel af hoe de rest van het
eiland de finale gaat ervaren.
Waarschijnlijk ziet men het
een beetje als Noord versus
Zuid-Europa en ik denk dat
de sympathie hier dan toch
bij de laatste ligt. Alhoewel,
misschien zijn de oppositie-
partijen wel voor Duitsland,
gewoon om ons makamba’s
te treiteren. Hoe dat ook
moge zijn, ik sta zondag voor
het eerst van mijn leven in
het rood te juichen voor de
Fúria Roja. Gewoon, omdat
ik het ze gun en ‘die
Mannschaft’ niet. En tot slot
hoop, nee, verwacht ik dat
Spanje het ook echt gaat ver-
dienen met mooi spel en
vurig voetbal. Olé!

E K  I N  D E  T R O P E N

Jan Sierhuis

Voor reacties: jan.sierhuis@
footprintsadvisors.com

Dit bevestigt persofficier Gi-
selle Veen-Jonkhout. Zij vertelt
ook dat de drugs op 12 juni wer-
den verbrand. De onderschep-
ping was het werk van de Kust-
wacht van de Nederlandse Antil-
len en Aruba in samenwerking
met de Koninklijke Marine,
Joint Interagency Task Force
South (JIATF South), Drugs En-
forcement Agency (DEA), Fran-
se, Amerikaanse en Britse vlie-
gende eenheden.

De verdachten werden in eer-

ste instantie direct opgesloten,
maar omdat de vangst buiten de
territoriale wateren plaatsvond,
werden zij daarna in vreemde-
lingenbewaring gesteld. Na het
aanhoudingsbevel van de Ame-
rikanen zijn de zes toch weer
naar de Bon Futuro-gevangenis
overgebracht. De uitleverings-
procedure duurt naar verwach-
ting circa twee maanden, aldus
de persofficier. Daarna wordt
een uitspraak van het Gemeen-
schappelijk Hof van Justitie ver-

wacht, die dit doet in de vorm
van een ‘advies’ aan de gouver-
neur. De Kustwacht meldde op
11 juni dat in de avond van 10 ju-
ni 916 kilo cocaïne en heroïne
was onderschept. De verdoven-
de middelen waren verpakt in 31
balen en vervoerd in een go-fast.
De go-fast werd opgebracht naar
de kustwachtsteiger op de Mari-
nebasis te Parera. De zes opva-
renden, allen met de Venezo-
laanse nationaliteit, werden aan-
gehouden.

Lokale lekkernijen
Ter gelegen-
heid van Dia
di Bandera zijn
er bij Albert
Heijn
Zeelandia
meer dan 25
lokale lekker-
nijen te koop.
De lekkernijen
worden ver-
kocht door
dames die
speciaal voor
de gelegenheid
in traditionele
Curaçaose kle-
ding gestoken
zijn.

FOTO AH

Kort geding overviel overheid
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçaose
overheid stelt erdoor ‘verrast’ te
zijn dat drie burgers, namelijk
Jose Demei, Errol Cova en Mar-
cel Pourier en meer dan hon-
derd demonstranten woensdag-
middag een kort geding aan-
spanden tegen de regering om
de Ansinghstraat weer toeganke-
lijk te krijgen. Het verbaasde de
overheid omdat de drie de toe-
gang tot de vergadering niet was
ontzegd. Dat meldt de voorlich-
tingsdienst van de Curaçaose
overheid. Om de openbare vei-
ligheid te kunnen garanderen
van diegenen die woensdag de
openbare vergadering over fi-
nancieel toezicht bijwoonden,
namen de politie en de gezag-
hebber enkele voorzorgsmaatre-
gelen. Eén van die maatregelen
was het afsluiten van de An-
singhstraat voor auto’s en pu-
bliek en het beperken van de toe-
gang rond het gebouw van de Ei-
landsraad. De overheid bena-

drukt hierbij dat niemand werd
gehinderd om de vergadering bij
te wonen. De rechtbank wees
het verzoek van de demonstran-
ten af en bepaalde dat in het ka-
der van het handhaven van de
publiek orde de Ansinghstraat
afgesloten mocht blijven en dat
het onnodig was demonstranten
toegang te geven tot de Ansingh-
straat. Ook stelde de rechtbank
dat alleen Demei, Cova en Pou-
rier de straat in mochten.

Advertentie

VBC verafschuwt protest
van Aliansa Patriótiko



Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Breda - Een van de
projecten van de Nederlandse
stichting Urbana heeft uit het
Fonds Maatschappelijke Ont-
wikkeling (FMO) een bijdrage
van dertigduizend euro ontvan-
gen. Het betreft het project
waarbij een aantal Antilliaanse
mannen een op maat gesneden,
intensief traject van personal- en
life-coaching aangeboden krijgt,
waardoor zij als succesvolle zelf-
standige ondernemers in de
bouwsector kunnen gaan wer-
ken. Het is een van de tien nieu-
we projecten in de Nederlandse
stad Breda waar het FMO geld
aan toekent. De tien gehonoreer-
de plannen zijn samen goed
voor bijna tweehonderdduizend
euro. Het FMO wil bruggen
bouwen tussen burgers, instel-
lingen en bedrijven. Het Fonds
is een initiatief van de Gemeente
Breda, dat past bij de koers die
de gemeente samen met haar in-
woners wil varen: samen met el-
kaar bouwen aan Breda als soci-
ale stad. De gemeente wil zoveel
mogelijk goede ideeën uit de
stad bekronen. Voorop staat dat
de plannen kwetsbare groepen
in Breda verder helpen. 

Ook in Tilburg is een Antilli-
aanse gezinscoach aangesteld
die zich zal richten op thuiswo-
nende Antilliaanse jongeren en
gezinnen met kleine kinderen.
De gezinnen worden aangemeld
door beroepskrachten die be-
zorgd zijn. Of als een jongere
een strafbaar feit heeft gepleegd
en snelle begeleiding van het ge-
zin nodig is om erger te voorko-
men. De Antilliaanse gezinsco-
ach kan ook gezinnen onder-
steunen die op meerdere
gebieden problemen hebben. In

Tilburg worden sinds een aantal
jaren gezinscoaches ingezet die
snel contact kunnen leggen met
gezinnen. Het gaat om gezin-
nen waarbij sprake is van drei-
gende ernstige problemen, en
waarmee de gewone hulpverle-
ners geen contact kunnen krij-
gen. Tien procent van de gezin-
nen die bereikt worden in Til-
burg is van Antilliaanse

afkomst. Wethouder Integratie
en Participatie Jan Hamming:
,,We krijgen signalen van orga-
nisaties dat nog meer Antilliaan-
se gezinnen bereikt moeten wor-
den. Deze gezinnen melden
zich niet zelf bij hulpverleners
als ze problemen hebben. Vaak
hebben ze weinig vertrouwen in
de hulpverlening, maar hebben
ze eigenlijk wel hulp nodig. Met
name als er kinderen zijn, is dit
een verontrustende situatie. Met
het project Antilliaanse gezins-
coach willen we daar wat aan
doen. Zeker omdat problemen
zoals werkloosheid, schooluitval
en criminaliteit relatief veel
voorkomen bij Antillianen. Het
project heeft ook preventieve
waarde.”                        

,,Tientallen familieleden, vrien-
den en marinecollega’s stonden
bij dageraad klappend en jui-
chend bij de poort van Marine-
kazerne Suffisant, om de ver-
moeide, maar zichtbaar trotse
miliciens te onthalen”, zo meldt
het persbericht. Begin dit jaar
begonnen de Antilliaanse jonge-
ren op Marinekazerne Suffisant
aan hun dienstplicht van een
jaar. In de huidige opzet begint
deze met zes maanden van mili-
taire training, de zogenoemde
Elementaire Vakopleiding. Na
deze fase volgt de Civiele Vakop-

leiding, waarin de dienstplichti-
gen een beroep leren. Traditio-
neel wordt de Elementaire Vak-
opleiding afgesloten met het
grensverleggende eindbivak
‘Deadpoint Boemerang’, waarin
de jongens speedmarsen hou-
den en kaart en kompasoefenin-
gen doen. De fysieke en psychi-
sche grenzen worden in de bivak
verlegd door een afdaling van de
Tafelberg, een wateroversteek
met drijfpakketten en een nacht-
mars van vijfentwintig kilome-
ter. ,,Een belangrijke mijlpaal,
want alleen na het succesvol af-

ronden van de Elementaire Vak-
opleiding, mogen de miliciens
de begeerde baret met het em-
bleem van de Antilliaanse Mili-
tie dragen”, aldus Stafofficier
Voorlichting en Luitenant-ter-
zee Karen Gelijns van de Mari-
ne. De baret en het embleem
worden tijdens een speciale ce-
remonie op donderdag 3 juli

overhandigd. Vorige week nog
uitte minister Roland Duncan
die onder andere verantwoorde-
lijk is voor de coördinatie van de
dienstplicht en andere militaire
zaken in de Nederlandse Antil-
len, kritiek op de keuring en op-
leiding voor de Antilliaanse mili-
tie. De keuring vond afgelopen
week plaats en zou volgens de

minister te zwaar zijn en er zou-
den teveel jongens buiten de
boot vallen. Minister van Onder-
wijs Omayra Leeflang stelde in
tegenstelling hiermee dat door
de verlenging van de leerplicht
op termijn vanzelf meer jonge-
ren zullen kunnen deelnemen
in de opleiding van de Antilli-
aanse militie.
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Na een vermoeide bivak als afsluiting van de Elementaire Vakopleiding (EVO) sluit deze militair van de
Antilliaanse Militie zijn kind in de armen.                                                                    FOTO PETER BIJPOST

Miliciens
krijgen baret
en embleem
Van een van onze verslaggevers
Willemstad - Na een loodzware eindbivak sloten 43
dienstplichtigen van de Antilliaanse Militie gisteren de
Elementaire Vakopleiding (EVO) af. 

‘Stemrecht grote 
stap voorwaarts’
Van onze redactie
Willemstad - Dat Antillianen en
Arubanen in 2009 ook mee
mogen doen aan de verkiezin-
gen voor het Europees Parle-
ment is een grote stap voor-
waarts. Dat stelt Hans Hillen,
adviseur van het bestuurscollege
van Bonaire in een interview
met de Wereldomroep. 

Inwoners van de BES-eilan-
den kunnen na de integratie met
Nederland ook stemmen voor de
Tweede Kamer. Welk stemrecht
ze krijgen en wat er nog meer
gaat veranderen, is echter vol-
gens de CDA-senator nog niet
goed bekend. ,,De voorlichting
heeft nog te weinig aandacht ge-
kregen. Er is ontzettend veel

vergaderd, maar de mensen
thuis hebben nog heel weinig
gehoord. Terwijl veel beslissin-
gen de bewoners direct raken”,
vindt Hillen. 

Volgens Hillen zal staatsse-
cretaris Ank Bijleveld van Ko-
ninkrijksrelaties volgende week
toespraken houden voor de be-
woners van de BES-eilanden. Zij
wil de bevolking inlichten over
zaken die veranderen als de ei-
landen een soort gemeente van
Nederland worden. Hillen: ,,Er
wordt een behoorlijk initiatief
genomen om de mensen bij te
praten. De bewoners willen echt
graag weten waar ze aan toe
zijn.”

Bron: Wereldomroep

Aandacht
Antillianen in 
Nederlandse

steden

Afsluiting 
Diaspora festival

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Het African
Diaspora filmfestival zal op
feestelijke wijze worden
afgesloten, met een
programma vol muziek en
poëzie. In het Riffort kunnen
de aanwezigen genieten van
optredens van onder meer
Silvienne Marti (‘kantika di
trabou’), Grupo Hoben Stri-
pan (poëzie) en de bekende

Groep Serenada. Tijdens dit
filmfestival worden jaarlijks
aspecten belicht van de Afri-
kaanse cultuur op onze eilan-
den. Aan de organisatie
werkten dit jaar Teatro Luna
Blou, Kas di Kultura, CTB en
Hotel Otrobanda mee. De
feestelijke afsluiting zal aan-
staande zondag plaatsvinden
in het Riffort, om 18:00 uur
en is gratis toegankelijk voor
iedereen.
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Van onze redactie
New York - De effectenbeurzen
in New York zijn gisteren weder-
om met verlies geëindigd, na het
bloedbad een dag eerder. Op-
nieuw speelde de hoge olieprijs
van meer dan 142 dollar de han-
del parten, evenals aanhouden-
de zorgen over de kredietcrisis
en de malaise op de huizen-
markt in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex van der-
tig hoofdfondsen no-
teerde aan het slot van
de handel een verlies
van 106,91 punten (0,9
procent) op 11.346,51
punten. De breed
samengestelde S&P 500 zakte
4,77 punten ofwel 0,4 procent
tot 1278,38 punten. De technolo-
giebeurs Nasdaq verloor 5,74
punten (0,3 procent) naar
2315,63 punten.

Donderdag leden de graad-
meters in New York zware ver-
liezen. De Dow zakte 2,9 pro-
cent, net als de S&P. De Nasdaq
verloor 3,3 procent. De Dow-Jo-
nesindex staat nu op het punt de
zogeheten ‘bear market’ te betre-
den, omdat de hoofdgraadmeter
sinds de recordstand van okto-
ber vorig jaar met bijna 20 pro-
cent is gedaald. Bij een koersver-
lies van 20 procent of meer is
sprake van een bear market.

De koersverliezen op donder-

dag hadden vooral te maken met
de hoge olieprijs en berichten
over mogelijke nieuwe miljar-
denafschrijvingen bij Citigroup
en Merrill Lynch. Gisteren wa-

ren de financials op-
nieuw de gebeten
hond. Dat kwam onder
meer door plannen
voor verdere afschrij-
vingen van 5 miljard

dollar bij verzekeraar AIG. Het
aandeel AIG verloor 1,3 procent
en Citigroup zakte 2,4 procent.
Zakenbank JPMorgan Chase
ging 3,3 procent achteruit en
Bank of America verloor 0,6
procent. Merrill Lynch ging 1,1
procent omlaag.

Ook de hoge olieprijs zette de
handel op Wall Street wederom
onder druk. Donderdag brak de
olieprijs al door de grens van 140
dollar per vat en gisteren werd
het recordniveau van bijna 143
dollar bereikt. Beleggers zijn be-
zorgd dat de dure olie de toch al
hoge inflatie verder aanjaagt,
wat weer ten koste gaat van de
consumentenuitgaven. Ook zijn
ze bezorgd dat de bedrijfswin-

sten onder druk komen te staan
door hogere uitgaven voor ener-
gie.

Vliegtuigbouwer Boeing daal-
de 1,9 procent en industrieel
concern United Technologies
verloor 2,6 procent. Doe-het-
zelfketen Home Depot ging 2,6
procent achteruit en super-
marktketen Wal-Mart zakte 0,9
procent. Olieconcerns konden
profiteren van de dure olie. Ex-
xonMobil steeg 0,2 procent en
Chevron won 0,7 procent.

Amerikaanse huizenbouwers
moesten het ontgelden na een
groter dan verwacht verlies van
KB Home, de op vier na grootste
huizenbouwer in de VS. Het
aandeel verloor 2 procent. De
grotere branchegenoot Lennar
verloor 5,4 procent.

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

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

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 167,46 168,32 170,81

GBP-Engelse Pound Sterling 3,47 3,53 3,62

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 174,48 175,20 177,76

CAD-Canadese Dollar 1,75 1,77 1,81

EUR-EURO per EUR.100 277,94 280,48 286,13

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100  98.00  100.00 1=100.20*

2=100.00*

Ingevolge Artikel 12.3 van het Centrale Bank Statuut stelt de BANK VAN DE 

NEDERLANDSE ANTILLEN de koersen vast voor het deviezenverkeer.

Beleningsrente:  2.50% Reserve requirement: 13.250% 

Reserve period: 16 juni 2008 - 15 juli 2008

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 juli - 31 december 2007 7.50% 1 januari - 30 juni 2008 7.00%

*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 : 27 juni 2008 nr. 123

Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao, Nederlandse  Antillen, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van

$140,58
per vat

Op de foto de vergadering die minister Elvis Tjin Asjoe had met de delegatie van het IMF.       FOTO RVD

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Eilandsraad
heeft gisteravond in meerder-
heid ingestemd met de Algeme-
ne Maatregel van Rijksbestuur
(AMvR) tijdelijk financieel toe-
zicht. Dit is in het belang en
voordeel van Curaçao zelf, legt
de overheid in een persbericht
van de eilandelijke voorlich-
tingsdienst uit. De onhoudbare

schuld van 4,2 miljard gulden
wordt door Nederland tot circa
1,2 miljard gesaneerd. Er komt
een College financieel toezicht
(Cft), waarin Curaçao ook is ver-
tegenwoordigd. Dit college heeft
niet de bevoegdheid om in het
openbaar bestuur te intervenië-

ren of de autonomie aan te
tasten. ,,Al onze bestuurswetten
blijven intact,” meldt het pers-
communiqué. Het Cft kan het
alleen maar signaleren of aanbe-
velingen doen als zij merkt dat
wordt afgeweken van de financi-
ële basisnormen. Hierin zit ook

het verschil met het financieel
toezicht voor de BES-eilanden
(Bonaire, Sint Eustatius en Sa-
ba). ,,Op deze eilanden kan het
Cft wel financiële instructies ge-
ven. Maar de BES-eilanden heb-
ben ervoor gekozen deel te wor-
den van Nederland en niet voor

een autonome status zoals Cura-
çao.” Slechts in het geval dat de
regering van Curaçao zich niet
houdt aan de voorwaarden, is er
een rol voor de koninkrijksrege-
ring. Als Curaçao het daar niet
mee eens is, kan het (ei)land ho-
ger beroep aantekenen bij de
Raad van State; het hoogste ad-
viesorgaan van het Koninkrijk,
die dan een uitspraak zal doen.

Steun voor tijdelijk financieel toezicht

‘Maatregel 
toezicht
rammelt’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De DP-fractie heeft woensdag geen steun
verleend aan de Algemene Maatregel van Rijksbestuur
(AMvRB) voor wat betreft financieel toezicht. 

,,Wij hebben de Slotverkla-
ring gesteund en wij zijn het ge-
heel eens dat er financieel toe-
zicht moet komen, maar wel op
de juiste constitutionele grond-
slag”, stelt DP-leider Norbert
George. Volgens George zegt
het Bestuurscollege (BC) niet te
kunnen garanderen dat de con-
stitutionele grondslag van de
AMvRB juist is wanneer het
wordt gebaseerd op hoofdstuk 3
van het Statuut in plaats van
hoofdstuk 4. ,,Daarmee zet zij
onze fractie direct in een onmo-
gelijke positie omdat wij riske-
ren aan ondeugdelijk bestuur te
participeren door onder deze
omstandigheden akkoord te
gaan met een AMvRB die aan al-
le kanten rammelt”, aldus Geor-
ge. Bovendien vindt George dat
het BC nu al niet voldoet aan
vrijwel alle condities binnen het
kader van financieel beheer zo-
als opgenomen in de AMvRB.
George:  ,,Jaarrekeningen tot
drie jaar terug zijn nog niet
klaar, begrotingen deugen niet,
en al dit soort zaken moeten per
15 augustus aanstaande op orde

zijn.” De fractie heeft verder be-
zwaar aangetekend tegen de be-
paling waarbij over wijzigingen
wordt gesproken over het tijde-
lijk financieel toezicht van de
BES-eilanden. ,,Het BC was niet
in staat om aan te geven of de
BES-eilanden het wel eens zijn
met wijzigingen die op hun van
toepassing zijn.” Ook wist het
BC volgens de DP niet uit te leg-
gen waarom zij de AMvRB beti-
telt als een rijkswet gebaseerd op
consensus, terwijl in de toelich-
ting van de AMvRB vermeld zou
staan dat vanwege het tijdelijke
karakter van het financiële toe-
zicht is afgezien van een rege-
ling in een consensusrijkswet.

,,Wij gaan zeer ingrijpende en
verstrekkende wetgeving niet
steunen zonder de benodigde
adviezen op tafelliggen, zeker
niet in geval van rijkswetge-
ving”, vindt George. ,,En ik ga
ook niet tekenen alleen maar om
geld los te krijgen van Nederland
met een houding zo van we zien
daarna wel of we gemaakte af-
spraken kunnen nakomen. Daar
begin ik niet aan.” 

IMF evalueert economie Antillen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Elvis Tjin
Asjoe (Economische Zaken en
Arbeid) heeft donderdag voor
een delegatie van het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF) een
toelichting gegeven op zijn be-
leid. Het IMF bezoekt Curaçao
iedere twee jaar om de ontwikke-

lingen op economisch gebied te
evalueren. Tjin Asjoe heeft zijn
visie gegeven op onder andere
het minimumloon en zijn beleid
gericht op het stimuleren van de
eilandgebieden om beleid te cre-
ëren voor het stimuleren van
meer werkgelegenheid. Dit be-
leid is met name gericht op een

verhoging van de productiviteit
en de aansluiting van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt. De mi-
nister heeft het IMF zijn tevre-
denheid getoond over Curaçao
waar het beleid voor het schep-
pen van meer werkgelegenheid
in overleg op tripartiet niveau
wordt opgesteld.

Wall Street
sluit opnieuw

met verlies



Uiteraard waren de Bonairia-
nen aan het goede adres, want
de stichting op Curaçao had daar
al veel ervaring mee. Stichting
Uniek Curaçao bestaat nu 15 jaar
en heeft uiteraard in die periode
heel wat obstakels uit de weg
moeten ruimen. Voor de Com-
missie Landschapspark Rincon
hoefde het wiel niet voor de
tweede keer uitgevonden te wor-
den en daarom was het van
uitermate groot belang om tij-
dens de ontmoeting met collega-
’s naar hun ervaringen te luiste-
ren. In het jaar 2005 had de
commissie al eerder een oriënta-
tiebezoek gebracht aan Uniek
Curaçao. Dat was wel belangrijk,
maar de eerste fase van de ont-
wikkeling van het Landschaps-
park Rincon was net achter de
rug. Het was dus nog te vroeg
om voor innovatie voor het park
te Rincon. Pas nadat er voldoen-
de werk was verzet, zoals de aan-
leg van een route en het plaatsen
van borden was de tijd gekomen
om nog eens een kijkje te gaan
nemen op het zustereiland.
Toen werd het pas echt goed dui-
delijk wat de beste manier was
op verder te gaan met het Land-
schapspark Rincon.

In het park van Rincon zijn
momenteel vier routes uitgezet,
waarlangs gewandeld kan wor-
den. Dat kan individueel gebeu-
ren, maar het is ook mogelijk dat
de natuur beter bekeken wordt
door begeleiding van een gids.
De bedoeling is dat er zoveel
mogelijk gebruik gemaakt zal
worden van de uitgezette routes.
Het ligt ook in de bedoeling dat
de routes schoongehouden zul-
len worden. Het is tenslotte een
recreatieve wandeling voor de
bevolking van Bonaire en de be-
zoekende toeristen. 

De Commissie landschaps-
park Rincon is zeer tevreden
over alle inlichtingen die zij 
hebben gekregen, maar ook over
de aangename ontvangst door

de Stichting Uniek Curaçao.
De leden van de commissie

hadden de gelegenheid twee van
de van vele routes die op Cura-
çao zijn aangelegd. Zij zijn er
helemaal klaar voor om ook op
Bonaire te beginnen.

,,Wij als commissie van Parke

Rincon hopen dat de gehele be-
volking van Bonaire ons zal ko-
men steunen als wij wandelin-
gen in de natuur gaan organise-
ren onder leiding van onze eigen
gidsen. Wij zijn heel dankbaar
dat de Stichting Uniek Curaçao
ons zo gastvrij heeft ontvangen.”
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Parke Rincon zoekt
Uniek Curaçao op 
Van onze correspondent
Kralendijk - Vier personen van de Commissie Landschapspark Rincon brachten afge-
lopen week een informatief bezoek aan de Fundashon Korsou Uniko (Stichting Uniek
Curaçao). Doel van het bezoek was om van gedachten te wisselen over hoe Parke
Rincon het meest efficiënte beleid zou kunnen voeren.

Edmundo Confessor
te gast bij Herensia

Van onze correspondent
Kralendijk - Edmundo Con-
fessor is vanavond te gast in
het programma ‘Herensia’.
De man die vanuit Curaçao
door het Bestuurscollege 
van Bonaire werd aangetrok-
ken om op Bonaire voetbal-
wedstrijden te introduceren.
Confessor is inmiddels 
85 jaar, maar desondanks
geniet hij nog van een 
goede gezondheid en traint
nog steeds kinderen op 
Curaçao. Hij woont daar in
de wijk Amerikanenkamp.
Een lokale voetbalclub heeft
hem daar geïnterviewd. 
Het interview duurde meer
dan twee uur, herinnert
programmamaker Bòi An-
toin zich. 

Het was het toenmalige lid
van de Staten van de Neder-
landse Antillen Toon Abra-

ham die Confessor naar
Bonaire haalde. Hoewel het
zijn taak was het voetbal op
Bonaire nieuw leven in te
blazen, werd de missie voor
Edmundo Confessor op
Bonaire veel groter. Zo werd
Confessor min of meer de
leider van alle sport die op
Bonaire werd bedreven. Hij
was ook nauw betrokken bij
de bouw van het huidige
voetbalstadion. Op Radio
Hoyer III ( nu Voz di Bonei-
ru , red.) had hij zijn eigen
radioprogramma dat altijd
begon met het thema ; “Ban
bien muchachos, ban bien
muchachos, no hay con
quien.” Wie dat nog een keer
- na zoveel jaren - wil horen,
wordt zaterdagavond om
20.00 uur op zijn wenken
bediend in het programma
‘Herensia via TV 11.

Confessor is vanavond te zien in het programma ‘Herensia’.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Het bezoek van de Bonairiaanse  Commissie Landschapspark
Rincon aan de Stichting Uniek Curaçao.   FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Van onze correspondent
Kralendijk - Hotelgast G.J.H. in
een hotel aan de Bulevar Nico-
laas Debrot heeft een klacht in-
gediend over de diefstal van zijn
aluminium fiets van het merk
Bikkel. Een dag later was het
K.P.H die in een hotel te Playa
Pariba logeerde die klaagde dat
zijn mountainbike was gestolen.

M.R. die een appartement be-
woont op de Bulevar Debrot
klaagde over de diefstal van zijn
camera en zijn portemonnee
waar in behalve zijn bankpas en
rijbewijs ook een bedrag aan eu-
ro’s en een flink bedrag aan dol-
lars zet. Veder zaten er belangrij-
ke documenten in de portemon-
nee. De inbrekers hadden een

deur geforceerd en konden op
die manier het appartement
binnentreden. In de Kaya Simi-
nole werd van A.A. een zwarte
computer gestolen van het merk
Dell.

Tenslotte werd op de Kaya Ni-
kiboko Noord met een slangetje
de benzine uit de tank van een
pick up gehaald.

Hotelgasten opnieuw slachtoffers inbraak
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Oppositioneel
politiek blok
in Suriname
zonder A1
Van onze redactie
Paramaribo - De nieuwe combi-
natie die alle Surinaamse oppo-
sitiepartijen bijeen moet sme-
den, kan nog niet rekenen op het
Alternatief 1, A1. Dat meldt de
nieuwssite Waterkant. Volgens
A1 leider en parlementariër Ji-
wan Sital is nog geen overeen-
stemming bereikt over een aan-
tal belangrijke zaken. 

Onder meer is nog niet duide-
lijk hoe de belangrijkste rege-
ringsfuncties verdeeld zullen
worden bij eventuele verkie-
zingswinst. A1 dat over twee par-
lementaire zetels beschikt, wil
zich voorlopig afzijdig houden.
,,We hebben besloten geen ja te
zeggen zonder harde en duide-
lijke afspraken in welk samen-
werkingsverband dan ook”, zegt
Sital tegenover de Ware Tijd. De
kritische opstelling van A1 werkt
alle kanten uit.

Samenwerken ten koste van
alles, is er niet bij. ,,Want wij vin-
den dat politici zich ten dienste
moeten stellen van de samenle-
ving en niet van het eigen be-
lang”, aldus Sital. Anders wordt
het na de verkiezingen van 2010
een herhaling van de situatie nu:
eer regering van politieke eiland-
jes. De nieuwe combinatie
wordt vernoemd naar de NDP
van Desi Bouterse.

Zunder: ,,Van de ruim 300 duizend slaven die naar Suriname zijn gebracht, leefden er nog maar 30 dui-
zend toen de slavernij werd afgeschaft.”                                                         FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Referendum
Colombia 
over Uribe
Van onze redactie
Bogotá - De Colombiaanse pre-
sident Álvaro Uribe heeft aange-
kondigd dat hij de bevolking in
een referendum wil vragen of
zijn omstreden herverkiezing in
2006 overnieuw moet. Uribe re-
ageert met zijn ongebruikelijke
stap op het hooggerechtshof dat
woensdag de rechtsgeldigheid
van zijn herverkiezing in twijfel
trok. 

Het hof deed dit in een vonnis
waarin ze een volksvertegen-
woordiger tot bijna vier jaar
huisarrest veroordeelde. Deze
Yedis Medina liet zich in 2004,
zegt ze, omkopen om voor de
grondwetswijziging te stemmen
die het verbod op een tweede ter-
mijn voor de conservatieve Uri-
be ophief. Uribe verscheen don-
derdag even voor middernacht
op televisie en haalde in een kor-
te verklaring fel uit naar het hof,
waarmee hij al maanden open-
lijk ruzie maakt. Hij beschuldig-
de de rechters van ‘machtsmis-
bruik en aanmatiging van be-
voegdheden’ en verweet hen dat
ze Medina alleen veroordeelden
op basis van haar eigen, be-
lastende getuigenis. 

Uribe liet in het midden of
zijn tweede ambtstermijn na
een eventuele herhaling van de
verkiezingsronde van 2006 ook
opnieuw ingaat. Nu loopt die in
2010 af. De afgelopen tijd zins-
peelde Uribe herhaaldelijk op
een derde termijn. Uribe zal nu
snel een wetsvoorstel voor het
organiseren van een referen-
dum naar het congres sturen.
Tientallen van zijn bondgenoten
daar worden momenteel onder-
zocht door justitie wegens ban-
den met paramilitairen.  Vol-
gens peilingen zou de populaire
Uribe een verkiezing op dit mo-
ment echter met gemak winnen. 

Hulp bij visumaanvraag studenten
Van een van onze verslaggevers
Oranjestad - Het Ameri-
kaanse consulaat geeft
voorlichting aan Aru-baan-
se studenten die interesse
hebben in een studie in de
Verenigde Staten (VS). 

De informatie zal vooral gaan
over de aanvraag van visa voor
de VS. De lezing wordt van-
avond om zeven uur in het 
auditorium van de Universiteit

van Aruba (UA) gehouden.  Er
studeren meer dan 580.000 
buitenlandse studenten in 
Amerika, die een scala aan oplei-
dingen heeft voor zowel voortge-
zet-, lager-, middelbaar-, hoger
beroeps- en universitair onder-
wijs. 

Vaak kunnen studenten op
een campus dicht bij de oplei-
ding wonen. In maart 2007
werd een Visa-pilot programma
op Curaçao gestart waarbij het
consulaat helpt met de visu-

maanvragen. Om in de VS te
studeren, moeten de kandidaten
eerst aangemerkt worden als po-
tentiële VS-studenten, voordat
zij een visumaanvraag kunnen
doen. Dit kan door het I-120 for-
mulier in te vullen dat door de
Amerikaanse opleiding naar de
toekomstige student toege-
stuurd moet worden. Dit formu-
lier kan beschouwd worden als
een aannamebewijs van de
school. De student moet ook
door de opleiding geregistreerd

worden bij de US Citizenship
and Immigration Services (US-
CIS) en de Exchange Visitor In-
formation System (SEVIS).  Bij
het consulaat kunnen de studen-
ten een afspraak maken voor
hulp bij het invullen van de for-
mulieren. 

Tijdens de afspraak moet ook
aangetoond worden dat er vol-
doende financiële middelen of
een beurs beschikbaar zijn om
de studie te kunnen bekostigen.
De aanvragers moeten ook het

Engels voldoende beheersen. Er
zijn verschillende studentenvisa
zoals de Academic Student Visa
(F-visa), voor studenten die aan-
genomen zijn bij een college,
universiteit, seminarie, conser-
vatorium, middelbare school,
basisschool of ander academisch
instituut. 

Dan zijn er de Vocational Visa
(M-visa) voor studenten die zich
gemeld hebben voor niet-acade-
mische instituties en beroepsop-
leidingen. 

Miljardenvergoeding slavernij Suriname
Van onze redactie
Paramaribo - De Surinaamse
econoom Armand Zunder (62)
bracht ruim vier jaar door in ar-
chieven in Den Haag, Rotter-
dam en Zeeland, als er maar iets
was te vinden over het Neder-
landse koloniale verleden in Su-
riname. Zunder rekende uit wat
Nederland tijdens de hoogtijd-
agen van de plantage-economie
(1682-1939) importeerde aan
Surinaamse cacao, koffie en ka-
toen. En wat de slaven én de Su-
rinaamse economie is aange-
daan.  Kassa voor het Surinaam-

se volk: 379 miljard euro aan
herstelbetalingen, te betalen
door de Nederlandse staat. In
Nederland is zijn onderzoek om-
streden maar Zunder hoopt vol-
gend jaar op twee grote univer-
siteiten in Brazilië en Zuid-Afri-
ka te promoveren op zijn
onderzoek. ,,Er zal een interna-
tionale aanklacht komen en een
schadeclaim bij justitie in
Nederland”, zegt Zunder over de
gevolgen van zijn onderzoek.
,,Van de ruim 300 duizend sla-
ven die naar Suriname zijn ge-
bracht, leefden er nog maar 30

duizend toen de slavernij werd
afgeschaft.”  Eigenlijk had Zun-
der willen promoveren aan de
Universiteit van Amsterdam,
waar hij zelf afstudeerde, maar
daar hadden ze bezwaren tegen
zijn rekenmethoden en bron-
nenonderzoek. Want hoe becij-
fer je, anno 2008, het leed dat
honderdduizenden slaven is
aangedaan? ,,Het is dus wel te
doen”, zegt Zunder. ,,Dat twee
universiteiten, die vele malen
groter zijn dan de Universiteit
van Amsterdam, mijn onder-
zoek goed vinden, zegt genoeg.”

Van een onzer verslaggeefsters
The Bottom - Frater Anthony
Jansen kan bogen op een
loopbaan van zestig jaar als
priester. Op 25 juni vierde de
jubilaris dit heuglijke feit
tijdens een speciale kerkdienst
in de Sacred Heart Church in
The Bottom, waar hij iedere
woensdag preekt. De jubilaris
ontving woensdag, tot zijn

verrassing, een document met
daarop de pauselijke zegen
van Paus Benedict XVI. Frater
Jansen kwam in 1984 naar
Saba, na een missie van 35 jaar

in Kameroen te hebben ver-
vuld. 

Enkele jaren later sloot hij
zich aan bij de Living Water
Mission (een internationale

christelijke organisatie, red.).
Bij de viering van afgelopen
woensdag waren niet alleen
vertegenwoordigers van de
Living Water Mission aanwe-
zig, maar ook Lt. Governor
Sydney Sorton en de school-
kinderen en schoolleiding van
de Sacred Heart Elementary
School, die iedere woensdag
zijn kerkdienst bijwonen.

Frater Jansen 
zestig jaar priester
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Dat heeft de minister van Mi-
lieu, Carlos Minc, woensdag
aangekondigd. De overheid
heeft eerder 20.000 vierkante
kilometer woud voor de houtin-
dustrie gereserveerd, maar daar-
van mocht in 2009 slechts 660
vierkante kilometer bos daad-

werkelijk geëxploiteerd worden.
Dat moet meer worden. Tegelij-
kertijd wil de regering de sector
beter gaan reguleren. Er moeten
meer officieel erkende bedrijven
komen. Mincs ministerie zal
ook meer informatie aan de
houtexploitanten verstrekken.

Naar schatting 200.000 men-
sen verdienen hu brood in de
houtindustrie in het Amazone-

gebied. Houthandelaren in de
deelstaat Pará hebben ondertus-
sen beloofd geen hout meer te

kopen afkomstig uit gebieden
die door ontbossing worden be-
dreigd.
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Vice-minister Tarek el-Ayssami van Binnenlandse Zaken zou jonge
Venezolanen van Arabische afkomst rekruteren voor guerrillatrainin-
gen in Hezbollah kampen in Zuid Libanon.

FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Naar schatting verdienen 200.000 mensen hun brood in de houtindustrie in het Amazonegebied.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Meer legale 
houtkap in
Brazilië
Van onze redactie
Brasilia - De Braziliaanse regering gaat het aantal ver-
gunningen voor de exploitatie van hout in het
Amazonegebied verdubbelen. Daarmee hoopt ze de ille-
gale houtkap tegen te gaan. 

‘Hezbollah zoekt rekruten
onder moslims Venezuela’
Van onze redactie
Caracas - Onder aanmoediging
van de autoriteiten worden in
Venezuela mensen gerekru-
teerd voor Hezbollah. Dat
schrijft een vooraanstaand Ve-
nezolaans journaliste volgens de
Wereldomroep. ‘Tarek el-Ayssa-
mi, de Venezolaanse vice-mi-
nister van Binnenlandse Zaken,
rekruteert jonge Venezolanen
van Arabische afkomst voor
guerrillatrainingen in Hezbol-
lah kampen in Zuid Libanon.’
Dat schreef de bekende Venezo-
laanse journaliste Patricia Poleo
onlangs in de krant Nuevo País.
Volgens Poleo wordt el-Ayssami
daarbij geholpen door diplomaat
Ghazi Nasreddine, die werkt op
de Venezolaanse ambassade in
Syrië. 
De trainingen zouden bedoeld
zijn om de jongeren voor te be-
reiden op oorlog met de Vere-
nigde Staten. De president van
Venezuela, Hugo Chavéz,
maakt er allang geen geheim
meer van dat hij het sjiitische
Iran - de belangrijkste geldschie-

ter van de Hezbollah - als een
prominente bondgenoot ziet in
de strijd tegen het Amerikaanse
imperialisme. De wederzijdse
sympathie tussen deze anti-
Amerikaanse landen heeft de
laatste jaren geleid tot een groei-
ende stroom geruchten over de
aanwezigheid van Hezbollah in
Venezuela. Volgens Patricia Po-
leo maakt de aanwezigheid van
Hezbollah in Venezuela deel uit
van een groter plan. Niet alleen
Hezbollah, maar ook Hamas en
al-Qaeda zouden volgens haar
het bevriende Venezuela gebrui-
ken als bruggenhoofd naar an-
dere landen in Latijns Amerika.
Dr. Ely Karmon, terrorisme-ex-
pert van het Herzlya Instituut in
Israël, deelt dit bange vermoe-
den. Volgens hem is het heel
aannemelijk dat Hezbollah en
al-Qaeda bezig zijn in Latijns
Amerika mensen te rekruteren
voor hun internationale activitei-
ten. Dat hebben ze tenslotte eer-
der ook gedaan in het Midden-
Oosten en Europa. 

Bron: Wereldomroep

Topfunctionaris 
politie Mexico vermoord

Van onze redactie
Mexico-stad - Een hoge
officier van de Mexicaanse
federale politie is donderdag
in de hoofdstad Mexico-Stad
vermoord. Een regionaal
hoofd van de afdeling Bestrij-
ding Smokkel, Igor Labasti-
da, werd tijdens een lunch in
de Mexicaanse hoofdstad
door verscheidene zwaar
bewapende schutters onder
vuur genomen. Hij stierf
samen met drie lijfwachten.

Het was slechts een van
het snel toenemend aantal
moorden op personen van
politie en justitie in Mexico.
De centrale overheid heeft de
oorlog verklaard aan drug-
smaffia in het noordwesten

van het land, maar lijkt niet
tegen die criminelen te zijn
opgewassen. De drugsmaffia
tonen zich niet alleen heer
en meester in hun eigen
bergachtige bolwerken in het
noordwesten van Mexico,
maar ze achtervolgen hun
belagers steeds brutaler tot in
de hoofdstad. Vorige maand
nog werd een topfunctiona-
ris van de federale politie.
Edgar Millan, voor zijn ap-
partement in Mexico-Stad
vermoord. Mexicaanse maf-
fia werven openlijk ‘perso-
neel’ en loven beloningen uit
voor de moord op ambtena-
ren of particulieren die een
belemmering zouden vor-
men voor de drugsmaffia.

Drugssmokkelaars opgepakt
Van een onzer verslaggeefsters
Schiphol - De marechaussee op
Schiphol heeft drie Bulgaren
aangehouden op verdenking van
het smokkelen van een machine
waarmee cocaïnebolletjes kun-
nen worden gemaakt. Het gaat
om twee mannen en een vrouw.

Volgens de marechaussee wil-
den de verdachten het apparaat
in onderdelen naar de Domini-
caanse Republiek vervoeren. Ze
worden daarom verdacht van de
voorbereiding van cocaïnesmok-
kel. De marechaussee vermoedt

dat de Bulgaren drugs wilden
smokkelen tussen de Domini-
caanse Republiek en Nederland.

Volgens woordvoerder Robert
van Kapel, marechaussee op
Schiphol,  proberen drugssmok-
kelaars nieuwe routes uit voor
drugssmokkel, nu vluchten van-
uit Suriname en de Nederlandse
Antillen zeer streng worden ge-
controleerd. ,,Het Schipholteam
houdt zich niet bezig met de zo-
genoemde 100 procentscontro-
les op de vluchten uit Suriname
of de Antillen. 
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Cuba 
introduceert 
vaccin tegen
longkanker
Van onze redactie
Havana - De Cubaanse biote-
chindustrie heeft een vaccin
klaar dat de ontwikkeling van
longkanker vertraagt. Dat meldt
de Gazet van Antwerpen.

Wereldwijd sterven jaarlijks
meer dan een miljoen mensen
aan longkanker. Het vaccin Ci-
maVax EGF, dat levensverlen-
gend werkt, is twee weken gele-
den goedgekeurd door de Cu-
baanse autoriteiten. Het
medicijn is ontwikkeld door het
Centrum voor Moleculaire Im-
munologie (CIM) en het Cen-
trum voor Genetische Manipu-
latie en Biotechnologie (CIGB)
en zal worden gebruikt in Cu-
baanse ziekenhuizen. 

Wetenschappers van het CIM
lieten deze week weten dat klini-
sche tests op meer dan vierhon-
derd longkankerpatiënten suc-
cesvol waren verlopen. Ze toon-
den aan dat er geen ernstige
bijwerkingen zijn en dat het me-
dicijn een immuunreactie te-
weegbrengt die het leven van pa-
tiënten verlengt en verbetert. Er
zijn zeven tests geweest in Cuba,
Canada en Engeland, en er
lopen er nog drie in Cuba en
Maleisië.

Volgens Gisela González, een
expert bij het CIM, is dit het eer-
ste vaccin voor longkanker ter
wereld. Het is gepatenteerd in
verschillende landen. De ver-
koop vindt in het buitenland
door verschillende bedrijven
plaats, maar de productie blijft
in Cubaanse laboratoria, aldus
González.



Van onze redactie
Den Haag - Van de ongeveer
een miljoen mensen die in
2006 huurtoeslag hebben ont-
vangen, moet eenendertig pro-
cent een deel van de subsidie
terugbetalen. Dat blijkt uit infor-
matie die het ministerie van Wo-
nen, Wijken en Integratie giste-
ren naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.

De 320 duizend huishoudens
die geld moeten terugbeta-
len, zijn gemiddeld een bedrag
van zeshonderd euro (zeventien-

honder gulden) schuldig. Dat
betekent dat er over 2006 192
miljoen euro (540 miljoen gul-

den) te veel aan subsidies aan
huurders is uitgekeerd. Volgens
een woordvoerder van de Be-
lastingdienst is inmiddels de
helft van dat bedrag al terugbe-
taald.

Ongeveer zeventigduizend
huishoudens moeten meer dan
duizend euro (2800 gulden)
terugstorten. Dat kunnen er nog
meer worden, omdat de Be-
lastingdienst de definitieve
hoogte voor een klein deel van
de huishoudens nog niet heeft
vastgesteld.

Van onze redactie
Den Haag - Nederland heeft
donderdag en gisteren bij de Is-
raëlische autoriteiten om ophel-
dering gevraagd over de behan-
deling van de Palestijnse journa-
list Mohammed Omer. De
ambassadeur van Israël heeft
minister van Buitenlandse Za-
ken Maxime Verhagen beloofd
de kwestie uit te zoeken. 

Omer zou donderdag na een
prijsuitreiking in Londen door
Nederlandse diplomaten van de
grensovergang tussen Jordanië
en de Westelijke Jordaanoever
worden begeleid naar de Ga-
zastrook. Maar hij werd bij de

grens gedwongen zich uit te kle-
den. Zijn koffer werd in beslag
genomen, hij kreeg pepperspray
in zijn gezicht en werd naar een
ziekenhuis in Jericho vervoerd.

Verhagen belde gisteren met
Israëlische ambassadeur in Den
Haag om zijn zorgen uit te spre-
ken. Hij zei te verwachten van
een democratische rechtstaat als
Israël dat die zich aan de men-
senrechten houdt. De ambassa-
deur verklaarde de zorgen van
Verhagen te delen en beloofde
de zaak te onderzoeken.

Van onze redactie
Den Haag - Het kabinet heeft
gisteren de knoop doorgehakt
over de selectie van embryo’s.
Het Academisch Ziekenhuis
Maastricht (AZM) mag op meer
ziektes gaan selecteren dan nu
de praktijk is. Dat hebben inge-
wijden gisteren gemeld. Wel
gaat een commissie in het AZM
elk individueel geval toetsen op
onder meer de ernst en de aard
van de ziekte en de behandelmo-
gelijkheden. Daarnaast komt er
een landelijke richtlijnencom-
missie die nieuwe ziektes aan-

wijst waarop embryo’s geselec-
teerd kunnen worden. Nu wordt
deze methode na reageerbuisbe-
vruchting toegepast bij ziektes
die zich zeker zullen voordoen
als een embryo de ziekte draagt.

Staatssecretaris Jet Bussemaker
wilde ook selectie mogelijk ma-
ken voor ziektes waarbij niet
met zekerheid vaststaat dat die
zich zullen manifesteren, zoals
erfelijke borst- en darmkanker.

De ChristenUnie vreesde
voor een ,,glijdende schaal’’, em-
bryo’s zouden op steeds meer
ziektes geselecteerd worden. De
randvoorwaarden die het kabi-
net nu wil gaan hanteren bij em-
bryoselectie, moeten die zorg
wegnemen, waardoor er toch op
meer ziektes gescreend kan
gaan worden.
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Minister van Milieu Jacqueline Cramer.

Journalist Mohammed Omer
werd zo slecht behandeld dat hij
in het ziekenhuis belandde.

Brussel aan zet over
luchtmaatregelen
Van onze redactie
Den Haag - Het kabinet is giste-
ren akkoord gegaan met een
pakket maatregelen voor verbe-
tering van de luchtkwaliteit. ,,Al-
les staat op papier. We hopen nu
van Brussel goedkeuring ervoor
te krijgen’’, zei verantwoordelijk
minister van Milieu Jacqueline
Cramer na afloop van de mi-
nisterraad. Het pakket vergt bij-
na twee miljard euro aan in-
vesteringen in maatregelen
waarmee Nederland alsnog aan
strenge Europese normen voor
fijnstof en stikstofdioxide vol-

doet. Door het pakket, vervat in
het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit
(NSL), kunnen bovendien aller-
lei bouwprojecten doorgaan. De
afgelopen jaren legden rechters
geregeld de aanleg van wegver-
bredingen, bedrijventerreinen
en nieuwbouwwijken stil. De
Europese Commissie is nu aan
zet. Uiterlijk volgend voorjaar
verwacht de regering uitsluitsel
te krijgen of het NSL voldoet en
Nederland zodoende tot 2015
uitstel krijgt om de normen te
halen.

Nederland wil
buitenlands talent
Van onze redactie
Den Haag - Nederland wil meer hoogopgeleide migranten binnenhalen. Een talen-
tenregeling voor vijfhonderd buitenlanders die zijn afgestudeerd aan topuniversitei-
ten, is een van de maatregelen om veelbelovende werknemers aan te trekken.

De talenten krijgen één jaar
de tijd om een bedrijf op te zet-
ten of een goed betaalde baan te
vinden in Nederland. De afge-
studeerden moeten minimaal
46 duizend euro (120 duizend
gulden) verdienen, of 25 dui-
zend euro (70 duizend gulden)
als ze jonger dan dertig jaar zijn.
Deze salariseis geldt ook voor
andere kenniswerkers die
Nederland wil aantrekken.

De ministerraad heeft giste-
ren ingestemd met de maatrege-

len die staatssecretaris van Justi-
tie Nebahat Albayrak doet om
hoogopgeleide migranten te
werven. Voor laagopgeleiden
blijft Nederland een restrictief
toelatingsbeleid voeren.

De bewindsvrouw zal migran-
ten voortaan indelen in acht ca-
tegorieën, waaronder Kennis en
Talent, Studie en Arbeid. Heeft
Nederland behoefte aan een be-
paald soort migranten, dan wor-
den de toelatingscriteria voor die
categorie versoepeld. Voor ge-

zinsmigratie blijven de bestaan-
de voorwaarden van kracht.

De toelatingsprocedures wor-
den efficiënter door dubbel werk
tegen te gaan. Daarnaast gaan de
Immigratie- en Naturalisatie-
dienst en het Centrum voor
Werk en Inkomen samenwer-
ken. Werkgevers kunnen
daardoor straks op één plek zo-
wel de werkvergunning als de
verblijfspapieren voor een nieu-
we werknemer uit het buiten-
land regelen.

Selectie 
embryo’s 

wordt 
uitgebreid

Nederland wil
opheldering 
mishandeling
journalist

Duizenden
mensen 

betalen deels
huurtoeslag

terug

FES blijft als
aardgas op is
Van onze redactie
Den Haag - Het kabinet wil vei-
ligstellen dat er ook na 2025 nog
een fonds is voor grote investe-
ringen, ook al is dan ons aardgas
op. Het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) blijft
bestaan, maar de voeding veran-
dert, besloten de ministers giste-
ren. Het FES wordt nu nog 
gevoed uit een deel van de
aardgasbaten. Maar de aardgas-
baten worden ook gebruikt om
de staatsschuld af te lossen.
Daardoor hoeft de overheid min-
der rente te betalen over die
schuld. 

Cipiers Bijlmerbajes 
luchten hart bij directie

Van onze redactie
Amsterdam - Alle cipiers van
de Amsterdamse Bijlmerba-
jes gaan de komende twee
weken met de directie praten
over het nieuwe gevangenis-
regime. Tijdens lunchbijeen-
komsten kunnen de onge-
veer honderd bewakers hun
mening geven over de situa-
tie in de gevangenis sinds
het dagprogramma van de
gedetineerden versoberd is.

Dat zei Marco Ouwehand,

regiobestuurder van vakbond
FNV in Noord-West Neder-
land, gisteren. Volgens Ou-
wehand wilden de bewakers
graag met de directie aan
tafel, omdat de interne com-
municatie eerder niet goed
verliep.

Na de twee weken van
gesprekken komt de gevan-
genisdirectie uiterlijk 15 juli
met een plan van aanpak
voor de situatie in de gevan-
genis, aldus Ouwehand. 

Advertentie
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ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

TANDARTS
28-29 juni:
Dr. R. Balentien
Suffisantweg 48
Tel: 8697350. Spoed: 5603563. 

EILANDGENEESKUNDIGEN 
Wat te doen bij medische
spoedgevallen gedurende de

avonden en weekeinden? 
Bel uw eigen huisarts op het
telefoonnr. van zijn/haar ofisina
of ga langs de ofisina. 
Via het antwoordapparaat 
of mededelingenbord hoort u
wie de dienstdoende dokter is. 
(Curaçaosche Huisartsen Ver.)

BEREIK. VERPLEEGKUNDIGE
Tel: 5687525, page: 5500941

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses

Margriet”, Sta. Maria 17, 
P.O. Box: 4886. 
Tel. 8682344, Fax 8681000, 
E-mail thuiszorg@witgele-
kruis.com. 
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale: tel: 8888889, 
fax: 8691966
Na kantooruren en in het 
weekend: tel: 5103661 
Voor alle aanvragen t.a.v. 
ouder- en kindzorg:
Consultatiebureau Brievengat,

Hoek Vondelstr./ Nilda Pintostr, 
tel: 7373584, fax: 7371316

KRAAMCENTRUM 
RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43/P.O
3619, Tel: 8691838, 8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, tel:
8697103

FUNDASHON  LECHI 
DI MAMA
Tel: 7672289, 7378147,
7375023, 7377389

DIERGENEESKUNDE
Parera, tel: 4614000

APOTHEKEN 
Otrobanda
28 juni: 
Sta. Maria tel: 8680800
29 juni: 
De Goede Hoop tel: 8682857

Punda:
28 juni: 
Dominguito tel: 4617988
29 juni:
Janwé tel: 4617553

OMBUDSMAN
Fred Wiel tel: 4610303 

fax: 4619483
Straatadres: Concordiastraat 22 
E-mail: 
Info@ombudsman-curacao.an 

belangrijke telefoonnummers
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Rusland met
EU aan tafel
Van onze redactie
Brussel - De Europese Unie en
Rusland zijn gisteren in het Si-
berische stadje Khanty-Mansiysk
onderhandelingen begonnen
over een nieuw verdrag. Het Eu-
ropees-Russische verdrag moet
een hele reeks zaken regelen, die
variëren van de belangrijke Rus-
sische energieleveringen tot poli-
tieke banden. 

EU-buitenlandcoördinator en
onderhandelaar Javier Solana zei
gisteren dat ,,er veel mogelijk is’’
met de nieuwe president van
Rusland, Dmitri Medvédev, ,,al
zijn de nationale belangen van
Rusland hetzelfde’’. Medvedev
riep op tot een nieuwe start in 
de relaties met de Europese
Unie: ,,We hebben een open dia-
loog nodig, zonder taboes’’, zei
hij.

Nelson Mandela was zelf ook aanwezig op het concert in Londen.

Clinton en Obama 
samen aan de slag
Van onze redactie
Unity - De Amerikaanse senator Hillary Clinton en de gedoodverfde Democratische
presidentskandidaat Barack Obama voerden gisteren samen campagne in de plaats
Unity in New Hampshire. Clinton zei dat als de kiezers verandering willen ze op
Obama moeten stemmen.

Ze zei dat de presidentskandi-
daat van de Republikeinen, John
McCain, heel andere ideeën
heeft dan de twee Democrati-
sche kopstukken. ,,Hij wil nog
jaren, misschien zelfs decennia
in Irak blijven’’, zei Clinton over
McCain. Ze stelde dat als
McCain de verkiezingen wint er
in de Verenigde Staten niets ver-
andert. Clinton deed een oproep
aan de mensen die in de Demo-
cratische voorverkiezingen op
haar stemden, maar in de presi-
dentsverkiezingen van novem-

ber niet willen gaan stemmen of
erover denken McCain te steu-
nen. Clinton vroeg die aanhan-
gers hun standpunt te herzien.

Nadat Clinton de toespraak
van ,,de volgende president van
de Verenigde Staten’’ had aange-
kondigd, omhelsden de twee
Democratische prominenten el-
kaar. Obama herinnerde eraan
dat zowel hijzelf als Clinton tij-
dens de Democratische voorver-
kiezingen in Unity honderdze-
ven stemmen kreeg. ,,Die 214
stemmen zijn nu voor het veran-

deren van Amerika’’, meende
Obama. 

,,Ik ben trots dat ik haar een
vriend mag noemen’’ zei de De-
mocratische presidentskandi-
daat over Clinton. ,,En ik weet
hoe hard de partij en het land
Bill en Hillary nodig hebben in
de maanden en jaren die voor
ons liggen.’’ Begin juni moest
Clinton erkennen dat ze de ver-
beten en dure strijd binnen de
Democratische Partij om de
kandidatuur voor het president-
schap had verloren van Obama.

Mandela-concert in
Londen begonnen
Van onze redactie
Londen - Het concert in Londen
ter ere van de negentigste ver-
jaardag van de Zuid-Afrikaanse
ex-president Nelson Mandela, is
gisteren begonnen. In Hyde
Park treden sterren op als Annie
Lennox, Queen, Razorlight, The
Sugababes en Leona Lewis,
maar ook Zuid-Afrikaanse
grootheden als Papa Wemba en
Kurt Darren. Acteur Will Smith
praat de optredens aan elkaar.
Naast Mandela zelf is de Britse

premier Gordon Brown een van
de hoofdgasten. De baten van
het concert gaan naar het hiv- en
aidsfonds van Mandela. Beelden
van het concert zullen wereld-
wijd worden uitgezonden. Man-
dela hoopt op 18 juli negentig te
worden. Voor het concert zou-
den precies 46.664 kaartjes zijn
verkocht. Het getal verwijst naar
het gevangenennummer dat
Mandela had tijdens zijn 27-jari-
ge detentie als opstandeling te-
gen het blanke regime.

Ier vrijgesproken van moord
Van onze redactie
Belfast - Een Noord-Ierse rech-
ter heeft gisteren een 51-jarige
man vrijgesproken die beschul-
digd werd van een spraakma-
kende moord op een man buiten
een pub in de Noord-Ierse
hoofdstad Belfast. De vijf zussen
van het slachtoffer gaven de ka-
tholieke terreurorganisatie Ierse
Republikeinse Leger (IRA) de
schuld. De zussen begonnen
een internationale campagne
om de daders te vinden en te be-
rechten. De verdachte die is vrij-
gesproken, Terence Davison,

heeft steeds ontkend de 33-jarige
Robert McCartney te hebben
vermoord. McCartney werd eind
januari 2005 geslagen en dood-
gestoken nadat hij in een café
ruzie had gemaakt. Getuigen
van de moord zeiden later niks
gezien te hebben. Een van de
zussen zei buiten de rechtbank
dat er voldoende bewijs was ge-
weest als de ooggetuigen hun
verhaal hadden gedaan. In een
gezamenlijke verklaring lieten
ze weten ,,heel teleurgesteld,
maar niet verrast’’ te zijn met de
uitspraak van de rechter.

Celstraf diefstal lichamen
Van onze redactie
New York - Een Amerikaanse
tandarts moet jarenlang naar de
gevangenis voor zijn prominen-
te rol in de diefstal van ruim dui-
zend lichaamsdelen. Een rechter
van het hooggerechtshof in de
staat New York verooordeelde de
44-jarige man gisteren tot mini-
maal achttien en maximaal vier-

envijftig jaar cel. De tandarts gaf
leiding aan een groep die illegaal
botten en organen uit honder-
den stoffelijke overschotten ver-
handelde. 

De bende liet de lichaamsde-
len zonder toestemming van na-
bestaanden uit de lijken halen
en verkocht ze aan biomedische
bedrijven. 

Taliban doden VS-spionnen
Van onze redactie
Islamabad - Pakistaanse strijders
van de radicaalislamitische Tali-
ban hebben gisteren twee Afgha-
nen geëxecuteerd die spionnen
zouden zijn geweest van de Ver-
enigde Staten. Voor honderden
toeschouwers sneden de extre-
misten een van de beschuldig-
den de keel door. De ander werd

doodgeschoten. Volgens een
woordvoerder van de Taliban wa-
ren de twee Afghanen al enige
tijd actief voor de Amerikaanse
strijdkrachten in de regio. Zij
zouden de Amerikanen hebben
geïnformeerd over een huis in
het omstreden Noordwest-Paki-
staanse grensgebied met Afgha-
nistan. 



Van onze redactie
Bujumbura - Nederland trekt vijf
miljoen euro (veertien miljoen
gulden) extra uit voor noodhulp
aan Ethiopië. Daarvan gaat twee
miljoen (5,6 miljoen gulden)
naar Unicef, omdat naar schat-
ting 75 duizend kinderen ernstig
zijn ondervoed. Dat heeft mi-
nister van Ontwikkelingssamen-
werking Bert Koenders gisteren
besloten. Door het uitblijven van

regen zijn 4,5 miljoen mensen
in Ethiopië het komende half
jaar afhankelijk van voedselhulp.
Maar volgens Koenders is het
nog niet te laat, als er snel wordt

gereageerd. De Verenigde Naties
stellen dat zij meer dan 200 mil-
joen euro (564 miljoen gulden)
nodig hebben om een ramp te
voorkomen. Hulporganisaties
hebben moeite om de slachtof-
fers te bereiken. De Nederlandse
regering heeft samen met ande-
re donoren een brief gestuurd
naar de Ethiopische regering en
daarin gevraagd om vrije toe-
gang tot de getroffen gebieden.
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Toch abortus
voor verkracht
meisje (11)
Van onze redactie
Boekarest - Een 11-jarige Roe-
meens meisje mag toch abortus
laten plegen, ondanks het feit
dat haar zwangerschap volgens
de wet al te ver gevorderd is voor
zo’n ingreep. Het meisje, dat 21
weken zwanger is, wil het kindje
niet houden omdat het voort-
komt uit een verkrachting door
haar 19-jarige oom. Dat meldde
de Amerikaanse nieuwszender
CNN gisteren op basis van Roe-
meense overheidsfunctionaris-
sen. Een zwangerschap mag vol-
gens de Roemeense wet in de
eerste drie maanden worden af-
gebroken. Abortus mag alleen
daarna als er gezondheidspro-
blemen zijn die het leven van de
moeder in gevaar brengen. Een
ethische commissie oordeelde
eerst dat dit niet het geval was,
maar na dreigementen van de
ouders hun dochter in Groot-
Brittannië te laten behandelen,
bedacht de commissie zich. In
Groot-Brittannië zijn abortussen
tot en met 24 weken legaal.

Miljoenen Ethiopiërs zijn afhan-
kelijk van voedselhulp.

Eénentachtig landen kunnen het niet eens worden over het verbod
op de walvisjacht.

Weinig zin
in stembus
Zimbabwe
Van onze redactie
Harare - De inwoners van Zimbabwe leken gisteren niet
in de ban te zijn van de tweede ronde van de presidents-
verkiezingen. Internationale mediaorganisaties repten
van een lage opkomst. Oppositieleider Morgan
Tsvangirai zei dat miljoenen mensen de stembusgang
hebben geboycot, ondanks intimidatie door het regime.

De huidige president Robert
Mugabe was de enige kandidaat
omdat Tsvangirai zich had
teruggetrokken wegens de ge-
welddadige campagne tegen
zijn aanhang. Tsvangirai zei
gisteren op een persconferentie
dat geen sprake was van verkie-
zingen, maar van intimidatie op
grote schaal ,,waarbij de mensen
werden gedwongen te stem-
men’’. Over het verloop van de
stembusgang kwam weinig in-
formatie naar buiten omdat het
regime van Mugabe buitenland-
se journalisten beperkingen had
opgelegd. Een verslaggever van
de BBC liet weten dat hij ,,nog
nooit zo’n beangstigende verkie-
zing had meegemaakt’’. Mensen
die niet met inkt op de wijsvin-
ger kunnen bewijzen dat ze een
gang naar een stembureau heb-
ben gemaakt, kunnen bloot-
staan aan wreedheden door de
regeringspartij ZANU-PF, aldus
de BBC. Lidmaatschapskaarten
van de ZANU-PF zouden op de

zwarte markt voor grote bedra-
gen van de hand gaan. Kopers
denken dat een kaart bescher-
ming biedt tegen agressie door
milities van de ZANU-PF.

Mugabe brak gistermorgen
zijn stem uit in de hoofdstad Ha-
rare. Het 84-jarige staatshoofd
zei dat hij ,,fit en optimistisch’’
was. De internationale kritiek
dat er van eerlijke verkiezingen
geen sprake was, heeft hij steeds
van de hand gewezen. Wel sug-
gereerde de president dat over
een deling van de macht zou
kunnen worden gesproken.

Minister-president Jan Peter
Balkenende noemde de verkie-
zingen een ‘farce’. De premier
sprak na afloop van de minister-
raad van ,,dramatische ontwik-
kelingen’ en stelde dat Mugabe
elke vorm van geloofwaardig-
heid heeft verloren door zijn
campagne van haat en geweld.
De uitkomst van de verkiezin-
gen is illegaal en ongeldig voor
Nederland.

Extra
noodhulp 

voor Ethiopië

Walvisvaartcommissie wil impasse breken
Van onze redactie
Santiago de Chile - Op het ein-
de van haar zestigste jaarverga-
dering in Chili heeft de Interna-
tionale Walvisvaart Commissie
(IWC) duidelijk gemaakt de im-
passe in de organisatie te willen
overwinnen. De discussie tus-
sen de voor- en tegenstanders
van de walvisvangst houdt de
commissie al jarenlang in een ij-
zeren greep. In de hoop een op-
lossing te vinden, heeft de com-
missie een werkgroep ingesteld.
Die moet gaan bekijken hoe de
commissie sneller tot overeen-
stemming kan komen. Ook
moet het plan van de werkgroep
leiden tot meer slagvaardigheid,
efficiëntie en natuurlijk tot tevre-
denheid van de deelnemende
landen. De 81 landen zijn het
volkomen beu om elke vergade-
ring maar weer over dezelfde
onderwerpen te steggelen. 

‘Vingerafdrukken 
van alle zigeuners’
Van onze redactie
Rome - De Italiaanse regering
wil de vingerafdrukken van alle
zigeuners in Italië verzamelen.
Ook minderjarigen dienen aan
het project mee te werken. Voor-
al het laatste onderdeel van het
plan stuit op felle kritiek.

Veel jonge Roma werken als
bedelaar en gaan daardoor niet
naar school, aldus minister van
Binnenlandse Zaken Roberto
Maroni gisteren in de krant La
Repubblica. De regering wil met
het plan de mogelijkheid krijgen

om deze jongeren te identifice-
ren. ,,Dit is de correcte manier
om minderjarigen hun rechten
te garanderen’’, aldus Maroni.

Oud-voorzitter Amos Luzzat-
to van de Joodse gemeenschap
in Italië spreekt van ,,etnische
discriminatie’’ en voormalig mi-
nister van Sociale Zaken Paolo
Ferrero noemt het ,,racistische
demagogie’’. Ook de VN-kinder-
organisatie Unicef is tegen het
plan. Italië telt circa 160.000
Roma en Sinti van wie de helft
Italiaans staatsburger is.



Antilliaans Dagblad Zaterdag 28 juni 200816

Service/RTV

TDS Head Office, Sta Rosaweg 21
Office hours: 7.45 am - 4.00 pm non-stop 

Phone: 9221 Fax: 736-6733
Helpdesk Mon.-Sun. 7.00 am - 11.00 pm

Holidays 7.00 pm - 11.00 pm

TD
S 

in
fo

HB
O 

• 
51

0/
51

1

For more info call 9221 / www.tdscuracao.com / TDS info channel 2

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
(30)

LIFE
(310)
PBS
(311)
E!

(315)
P&A
(400)
TBS
(410)
BVN
(420)

SONY
(421)

MUND
(422)
WB
(435)
WGN
(440)
TNT
(450)
DSC
(452)

HEAL
(453)

TRAV
(480)
FOX
(481)
ABC
(482)
CBS
(483)
NBC
(490)

HALL
(500)
CC-E
(501)

CC-W
(502)
MV-E
(503)

MV-W
(504)
CMIX
(505)
CCC
(509)

HBOC
(510)

HBOE
(511)

HBOW
(512)
MX-E
(513)

MX-W
(514)

HBOP
(515)

HBO2
(516)

HBFE
(517)

HBOF
(518)

MXPE
(519)

MXPR
(570)
RTP
(585)

ZEE TV
(610)
BET
(700)

ESPN
(701)

ESPN2
(703)

EDOS
(705)

FXSE
(706)
FSC

SATURDAY EVENING JUNE 28, 2008

Movie ((( “What’s Love Got to Do With It” (1993, Biography) Angela Bassett, Laurence Fishburne,
Vanessa Bell Calloway. (CC)

Movie “The Tenth Circle” (2008) Kelly Preston. A family becomes the focus of a murder investigation when the
daughter’s accused rapist dies under suspicious circumstances. (CC)

Army Wives “The Messenger” (CC)

This Old House “Newton
Project” $

This Old House “Newton
Project” $

Keeping Up
Appearances (CC)

As Time Goes By (CC) Movie (((( “A Star Is Born” (1954, Musical) Judy Garland, James Mason, Jack Carson. A Hollywood star drinks away his career, as his singer wife becomes
famous. (CC)

(6:30) The E! True
Hollywood Story (SS)

Sunset Tan Sunset Tan Sunset Tan Sunset Tan Sunset Tan Battle of the Hollywood
Hotties

Battle of the Hollywood
Hotties

E! Fashion Week E! Fashion Week Buenos
Aires.

Fear Factor “All Female Show” $ (SS) Miami Ink Miami Ink Wife Swap Pelicula ((( “Hitch” (2005, Comedia Romántica)
Will Smith, Eva Mendes.

World’s Funniest Commercials 2007 Movie ((( “Wedding Crashers” (2005, Comedy) Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken. Two divorce mediators spend a
wild weekend partying with a politician and his eccentric family. (CC)

My Boys “The
Transitioning”

My Boys “Dinner Party” My Boys “The Shirt
Contest”

Latin American Idol “Audicion” Latin American Idol “Audicion” Live From Abbey Road “Craig David” America’s Next Top Model “The Girl Who Cries All
the Time” $ (SS)

The Jamie Kennedy
Experiment $ (SS)

The Daily Show With Jon
Stewart

Cambia la Casa (SS) Pelicula (( “Mary Reilly” (1996, Drama) Julia Roberts, John Malkovich. En el Londres del siglo XIX, el doc-
tor Jeckyll confía en una doncella y transforma al señor Hyde.

Pelicula (( “America’s Sweethearts” (2001, Comedia Romántica) Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine
Zeta-Jones.

(6:30) Birds of Prey $

(CC)
TMZ $ (CC) Chuck $ (CC) Smallville $ (CC) Movie ((* “Batman Returns” (1992, Action) Michael Keaton, Danny DeVito,

Michelle Pfeiffer.
Funniest Pets & People
$ (CC)

Movie ((* “Indecent Proposal” (1993, Drama) Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson. A Las Vegas mystery man offers a des-
perate couple $1 million for a night with the wife. $ (CC)

WGN News at Nine (N) $ (CC) Scrubs “My Occurrence”
(CC)

RENO 911! (CC)

(:15) Movie ((( “The Matrix Reloaded” (2003, Science Fiction) Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss. Freedom fighters use extraordinary skills
and weaponry to revolt against machines.

Movie ((* “The Matrix Revolutions” (2003) Keanu Reeves, Laurence Fishburne. Neo, Morpheus and Trinity
prepare for a final battle against vicious machines set to invade Zion.

Killing for a Living “Shark! Shark!” Decoding Disaster “Bridges” Manuela Sáenz: la Pasion de Bolivar Cronica de una Conquista Man vs. Wild Bear Grylls demonstrates how to sur-
vive on a deadly Patagonian glacier.

Science of Sleep Effects of sleep deprivation; sleep-
walking.

Mystery Diagnosis (CC) Take Home Chef
“Jonathan” (CC)

Divine Designs Newlywed, Nearly Dead Newlywed, Nearly Dead Divine Designs 10 Years Younger (CC)

Bizarre Foods “Alaska” Cocktail Kings “Helsinki” Made to Order “Wild, Wild
Boar” $

Around The World in 80
Flavors

Top 5 “Best Of” 5 Takes Latin America Más Que Una Fiesta Anthony Bourdain: No Reservations “India,
Rajasthan”

At the Movies With Ebert
& Roeper (N)

Seinfeld “The Handicap
Spot” $ (CC)

Cops $ (PA) (CC) Cops $ (PA) (CC) America’s Most Wanted: America Fights Back (N)
$ (CC)

Fox 5 News at 10 Hepp. (N) (CC) MADtv Musician Dave Navarro; parody of “24.” $
(CC)

Jeopardy! (CC) Wheel of Fortune “Great
Outdoors”

Movie (( “The Haunted Mansion” (2003) Eddie Murphy, Terence Stamp. A real estate agent and his family
encounter ghosts in an old New Orleans house on a remote bayou. $

Eli Stone “Pilot” $ (CC) News (N) (CC) (:35) Movie “The Circuit 2”
(2002, Action)

Extra (N) $ (CC) CSI: NY “Sweet 16” $ (CC) The Unit “Every Step You Take” $ (CC) 48 Hours Mystery $ (CC) Without a Trace “Check Your Head” $ (CC)

I Do 1st Look NYC U.S. Olympic Trials Track & Field. From Eugene, Ore.
(Live) $ (CC)

Law & Order “Political Animal” $ (CC) Law & Order: Criminal Intent “Contract” $ (CC) 4 NY News at 11 (N) $
(CC)

(:29) Saturday Night Live
$ (CC)

McLeod’s Daughters $ (CC) Movie “Merlin’s Apprentice” (2006, Adventure) Sam Neill, John Reardon, Miranda Richardson. Merlin and a young thief embark on a dangerous quest to find the Holy
Grail and save Camelot.

Movie “George and the Dragon” (2004, Adventure)
James Purefoy, Piper Perabo.

(:10) Movie ((* “Nanny McPhee” (2005) Emma Thompson, Colin Firth. A widower hires a mysterious
woman who uses magic to control his seven unruly children.

Movie ((* “Two for the Money” (2005, Drama) Al Pacino. A former college athlete joins forces with a sports
consultant to handicap football games for high-rolling gamblers.

(:15) Movie ((* “Indecent Proposal” (1993, Drama)
Robert Redford, Demi Moore.

(:15) Movie (( “Nine Months” (1995, Comedy) Hugh Grant, Julianne Moore, Tom Arnold. His girlfriend’s
pregnancy sends a San Francisco child psychologist into panic.

(:10) Movie ((* “Nanny McPhee” (2005) Emma Thompson, Colin Firth. A widower hires a mysterious
woman who uses magic to control his seven unruly children.

Movie ((* “Two for the Money” (2005, Drama) Al
Pacino, Matthew McConaughey.

Movie ((* “The Secret Life of Words” (2005) Sarah Polley, Tim Robbins. A solitary nurse bonds with a
badly burned patient who survived an accident on an oil rig.

Movie (( “Slipstream” (2007, Comedy-Drama) Anthony Hopkins, Stella
Arroyave, Christian Slater.

(:40) Movie “Como Robar un Banco” Erika Christensen.

(6:50) Movie ((* “Mr. Brooks” (2007, Suspense) Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook. Movie ((* “The Secret Life of Words” (2005) Sarah Polley, Tim Robbins. A solitary nurse bonds with a
badly burned patient who survived an accident on an oil rig.

Movie (( “Slipstream” (2007, Comedy-Drama)
Anthony Hopkins, Stella Arroyave.

(6:15) Movie (( “Step Up” (2006, Musical)
Channing Tatum, Jenna Dewan.

Movie (( “Eragon” (2006, Fantasy) Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory. (:45) Movie (((* “A.I.: Artificial Intelligence” (2001, Science Fiction) Haley Joel Osment, Jude Law. In the future a cutting-edge
android in the form of a boy embarks on a journey to discover its true nature.

(6:50) Movie (((* “State of the Union” (1948, Comedy-Drama) Spencer Tracy. An heiress wants a self-
made man to run for president with his estranged wife by his side.

Movie ((( “Reap the Wild Wind” (1942) Ray Milland, John Wayne. A lawyer rivals a sea captain for a sal-
vage-ship heiress, among Key West shipwreckers and a giant squid.

(:10) Movie ((* “Nothing but the Truth” (1995,
Suspense) Patricia Wettig, Ken Olin.

(6:15) Movie ((( “The Patriot” (2000) Mel Gibson, Heath Ledger. A pacifist farmer of South Carolina reluc-
tantly joins the Revolutionary War and fights alongside his son.

Movie (( “Saw III” (2006, Horror) Tobin Bell, Shawnee Smith. A kidnapped doctor must keep dying Jigsaw
alive while a fellow victim completes his own maniacal test.

Movie ((( “A Scanner Darkly” (2006) Voices of
Keanu Reeves, Robert Downey Jr..

(6:45) Movie ((( “Jindabyne” (2006, Drama) Laura Linney, Gabriel Byrne, Deborra-Lee Furness. Mad Men (CC) Movie ((( “Much Ado About Nothing” (1993, Comedy) Kenneth Branagh,
Michael Keaton, Robert Sean Leonard.

(:35) Movie ((* “The
Night Listener”

(6:45) Movie ((* “Copying Beethoven” (2006, Historical Drama) Ed Harris,
Diane Kruger, Joe Anderson.

(:45) Movie ((( “Jindabyne” (2006, Drama) Laura Linney. Fishing buddies plumb dangerous waters when they decide to continue with
their trip and not immediately report their discovery of a murdered woman’s body.

Mad Men (CC)

Movie ((* “Reinas” (2005) Veronica Forqué. Mothers cope with personal crises and feelings, as they pre-
pare for the weddings of their gay sons in a mass ceremony.

Movie (( “Wind Chill” (2007, Horror) Emily Blunt, Ashton Holmes, Martin
Donovan.

(:45) Pelicula “Vamps”

(6:00) Pelicula “20:30:40” Eramos Pocos The Hollywood Reporter Movie ((( “North Country” (2005) Charlize Theron. A constant barrage of abuse from her co-workers
spurs a miner to file a sexual harassment lawsuit against her employer. ‘R’

(:15) Movie ((* “The Tailor of Panama” (2001,
Suspense) Pierce Brosnan. ‘R’

(6:00) Movie ((* “Click” (2006, Comedy) Adam
Sandler, Kate Beckinsale.

Bob Saget: That Ain’t Right $ (CC) Movie “Farce of the Penguins” (2007, Comedy) Voices of Christina Applegate,
Lewis Black, Drea de Matteo.

Movie ((* “The Aristocrats” (2005, Documentary) Chris Albrecht, Jason
Alexander, Hank Azaria.

(:15) Pelicula ((( “Drama/Mex” (2006) Fernando Becerril, Diana García. Un desfalcador viaja a Acapulco,
México, para suicidarse -- en una de tres historias interconectadas.

Pelicula ((* “Click: Perdiendo el Control” (2006, Comedia) Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher
Walken.

Bob Saget: That Ain’t Right $ (SS)

(6:00) Pelicula “Colmillo Blanco” (1999, Aventura)
Michael Biehn, Roy Scheider.

Pelicula ((( “Colmillo Blanco 2: El Mito del Lobo Blanco” (1994, Aventura)
Scott Bairstow, Charmaine Craig, Al Harrington.

(:45) Cuentos de la
Cripta

(:15) Dilbert $ (SS) (:45) El Crítico $ (SS) (:15) La Garrapata $ (:45) Pelicula “Mi Primer
Beso 2” (1993)

(6:00) Pelicula “Hechizo
del Tiempo”

(:45) Los Hardy Boys $ (:15) Zoe Kezako (SS) El Joven Drácula Pelicula “Colmillo Blanco” (1999, Aventura) Michael Biehn. Un joven y su tío tratan de proteger al lobo, que
ellos ayudaron a sanar de los malvados rancheros que planean matarlo.

Pelicula ((( “Colmillo Blanco 2: El Mito del Lobo
Blanco” (1994) Scott Bairstow.

(:15) Pelicula (* “Lone Star State of Mind” (2002) Joshua Jackson. Un hombre de Texas tiene solo 48
horas para salvar al tonto primo de su amante de vengativos mafiosos.

Pelicula ((* “The Neighbor No. Thirteen” (2005, Terror) Shido Nakamura, Shun Oguri, Hirofumi Arai. America Undercover “Real Sex”

(6:45) Pelicula (( “Love and a Bullet” (2002,
Accion) Treach, Kent Masters King.

(:15) Pelicula (( “Causa Justa” (1995, Drama) Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw. (:15) Pelicula (* “Lone Star State of Mind” (2002) Joshua Jackson. Un hombre de Texas tiene solo 48
horas para salvar al tonto primo de su amante de vengativos mafiosos.

Jornal das 24 Horas (7:55) A alma e a Gente (:25) Telejornal Madeira (8:55) Telejornal Açores Futebol (:15) Magazine Venezuela Contacto

Sa Re Ga Ma Pa Challenge 2008 B News Daag: The Fire (Hindi) Sanjay Dutt; Mahima Chaudhary; Chandrachur Singh; Shakti Kapoor; Sushma Seth; Mohan Joshi; Himani Shivpuri; Sachin Khedekar; Achyut
Potdar; Raj Babbar; Johny Lever; Kunika; Shivaji Satham. Directed by Raj Kanwar. (In Hindi)

Hindi News (In Hindi)

(6:00) 106 & Park: BET’s
Top 10 Live

The Boot (CC) Hip Hop vs. America II (CC) Hip Hop vs. America II (CC) Comicview (CC) Movie ( “How to Be a Player” (1997, Comedy) Bill
Bellamy, Natalie Desselle. (CC)

(6:00) Tennis Wimbledon -- Early Round -- Day 6.
(Same-day Tape) (CC)

IndyCar Racing SunTrust Indy Challenge. From Richmond International Raceway in Richmond, Va. (Live) Cronometro (N) Fuera de Juego: Euro
2008 Special (N)

SportsCenter -- International Edition (Live)

Horse Racing Hollywood Gold Cup. From Hollywood
Park in Inglewood, Calif. (Live)

Boxing 1986 Evander Holyfield vs. Dwight
Muhammad Qawi.

Boxing 2003 Evander Holyfield vs. James Toney. From
Oct. 4, 2003 in Las Vegas.

NHRA Drag Racing Summit Racing Equipment Nationals -- Qualifying. From Norwalk, Ohio. (Same-day Tape)
(CC)

Strike Force Strike Force Boxeo Yuriorkis Gamboa vs. Jose Rojas. SportsCenter Cobertura y noticias sobre eventos y
atletas de EE.UU. y América Latina.

Barca News Fútbol MLS Columbus Crew vs. Colorado Rapids. Desde Crew Stadium en Columbus, Ohio. (En Vivo) Diario Fox Sports Diario Fox Sports Fútbol MLS Columbus Crew vs. Colorado Rapids. Desde Crew Stadium en
Columbus, Ohio.

MLS Pregame Show
(Live)

MLS Soccer Colorado Rapids at Columbus Crew. From Crew Stadium in Columbus, Ohio. (Live) MLS Postgame (Live) Fox Soccer Report (Live) (CC) Premier League Classics From Oct. 27, 2007.
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SUNDAY EVENING JUNE 29, 2008

Movie “The Tenth Circle” (2008) Kelly Preston. A family becomes the focus of a murder investigation when the
daughter’s accused rapist dies under suspicious circumstances. (CC)

Army Wives “The Messenger” (CC) Army Wives “This Is Your House” (CC) Medium “The One Behind the Wheel” $ (CC)

Bill Moyers Journal $ (CC) Nature The decreasing number of lions in Africa; pos-
sible ways to save them. (CC) (DVS)

Masterpiece “Inspector Lewis, Series 1: Old School Ties” Inspector Lewis and DS
Hathaway investigate the death of an Oxford student.

Lesbian and Gay Big
Apple Corps: Band

NOW on PBS $ (CC) La Plaza -- Maria
Hinojosa: One-on-One

Sexiest “Supermodels” Las 25 supermodelos más
sexys.

Dr. 90210 “Singers, Surfers, Soul Mates, and
Sadness”

Keeping Up With the
Kardashians

Wild On “Buenos Aires” Wild On Los mejores sitios para festejar y divertirse
en Cartagena, España.

Snoop Dogg’s Father
Hood

American Chopper Day Break Extreme Makeover: Home Edition “Rainford Family”
$ (Parte 1 de 2) (SS)

Extreme Makeover: Home Edition “Lewis Family” $
(SS)

The Tudors “Episode 1”

(6:00) Movie ((* “Dumb & Dumber” (1994) Jim
Carrey, Jeff Daniels. (CC)

Movie ((( “Wedding Crashers” (2005, Comedy) Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken. Two divorce mediators spend a
wild weekend partying with a politician and his eccentric family. (CC)

Movie ((( “Wedding Crashers” (2005, Comedy) Owen Wilson, Vince Vaughn,
Christopher Walken. (CC)

\

Desperate Housewives “The Gun Song; Free” $
(Parte 1 de 2) (SS)

Desperate Housewives “The Gun Song; Free” $
(Parte 2 de 2) (SS)

Ugly Betty “Lose the Boss?” $ (SS) Ya es 1/2 Día en China Grey’s Anatomy “Freedom” $ (SS)

Mr. Bean $ Mr. Bean $ NUMB3RS $ (SS) La Mujer Bionica A&E Music

(6:30) Big Shots $ (CC) Pussycat Dolls Pussycat Dolls Pushing Daisies $ (CC) Terminator: The Sarah Connor Chronicles $ (CC) The L Word $ (CC)

WKRP in Cincinnati
“Turkeys Away” (CC)

WKRP in Cincinnati
“Love Returns” (CC)

Newhart (CC) Newhart “No Tigers at the
Circus” (CC)

The Honeymooners (CC) The Honeymooners “Pal
o’ Mine” (CC)

WGN News at Nine (N)
$ (CC)

(:40) Instant Replay $

(CC)
Scrubs “My Hero” $
(Part 2 of 2) (CC)

Corner Gas “Dark Circles”
(CC) (DVS)

(5:15) Movie ((* “The Matrix Revolutions” (2003,
Science Fiction) Keanu Reeves.

(7:55) Movie ((( “Charlie’s Angels” (2000, Action) Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu. Movie (( “Charlie’s Angels: Full Throttle” (2003, Action) Cameron Diaz. Three private detectives work under
cover to retrieve two rings that contain cryptic information.

Survivorman Les Stroud survives the wilds of Alaska. Fight Quest “USA” Silencio en Juarez Rastro de un Asesino A look at the murder of 189
children in Colombia in 1999.

A Haunting “The Forgotten” Evil spirits haunt a Salt
Lake City residence.

Espacio Vital Nosotras House of Babies Bringing Home Baby
Latin America

Nanny 911 $ (CC) Medical Incredible “Harlequin Baby” Mystery Diagnosis A teenager is wracked with mys-
terious pains. (CC)

Globe Trekker “Beirut City Guide” $ (CC) (DVS) The World’s Richest People Anthony Bourdain: No Reservations “New York”
(CC)

1,000 Places to See Before You Die The Ulles make
their final stop in Canada. (CC)

Bizarre Foods “Alaska”

Movie ((* “The Lost World: Jurassic Park” (1997, Adventure) Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite. Mercenaries and scientists pursue genetically
engineered dinosaurs inhabiting a Costa Rican island. $ (CC)

Fox 5 News at 10 (N)
(CC)

Fox 5 Sports Extra
Castiglione.

Seinfeld “The Junior Mint”
$ (CC)

Scrubs “My Drive-By” $
(CC)

America’s Funniest Home Videos “Top 10 Practical
Joke Countdown” $ (CC)

Extreme Makeover: Home Edition “Luther Family” The team makes over the home and facility of a Maryland
widow who operates a therapeutic riding program. $ (CC)

Desperate Housewives “If There’s Anything I Can’t
Stand” $ (CC)

News (N) (CC) (:35) Movie

60 Minutes $ (CC) Million Dollar Password (N) $ (CC) Cold Case “Spiders” $ (CC) Cold Case $ (CC) Without a Trace “The Road Home” $ (CC)

U.S. Olympic Trials Track & Field. (Live) $ (CC) U.S. Olympic Trials Swimming. From Omaha, Neb.
(Live) $ (CC)

Dateline NBC $ (CC) 4 NY News at 11 (N) $
(CC)

Mike’d Up: The Francesa
Sports Final

Robin Hood A modern take on the classic legend. $ Movie ((( “Save the Last Dance” (2001) Julia Stiles. A white teenager moves to Chicago after her moth-
er’s death and falls for a black student who shares her love of dance.

Movie ( “A Guy Thing” (2003, Romance-Comedy) Jason Lee, Julia Stiles. After his bachelor party, a man
wakes up in bed with his fiancee’s cousin, a dancer at the bash.

(6:45) Movie ((( “The Mummy” (1999) Brendan Fraser. A young man opens a tomb unleashing a mummy
seeking revenge for a curse laid upon him 3,000 years earlier.

Movie (( “The Break-Up” (2006, Romance-Comedy) Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams. Movie (( “The Omen” (2006, Horror) Liev
Schreiber, Julia Stiles, Mia Farrow.

(:10) Movie ((( “Over the Hedge” (2006, Comedy) Voices of Bruce Willis,
Garry Shandling, Steve Carell.

(:45) Movie ((( “The Mummy” (1999, Adventure) Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah. A young man opens a tomb unleash-
ing a mummy seeking revenge for a curse laid upon him 3,000 years earlier.

Movie (( “The Break-Up” (2006) Vince Vaughn,
Jennifer Aniston.

(6:15) Movie “Undisputed II: Last Man Standing”
(2006) Michael Jai White, Scott Adkins.

NUMB3RS $ (CC) Fantastic Four Rise of the Silver Surfer (:40) Movie (* “Conversations With God” (2006, Docudrama) Henry Czerny,
Vilma Silva, Ingrid Boulting.

(5:40) Movie ((* “Perfume: The Story of a
Murderer” (2006) Ben Whishaw.

(:15) Movie “Undisputed II: Last Man Standing” (2006, Action) Michael Jai White. Imprisoned in Russia, a man
relies on his street-fighting skills while fighting boxers in the ring.

NUMB3RS $ (CC) Fantastic Four Rise of the Silver Surfer

(6:30) Movie ((* “Marie and Bruce” (2004)
Julianne Moore, Matthew Broderick.

Movie ((( “The Devil Wears Prada” (2006) Meryl Streep. A recent college graduate lands a job working
for a famous and diabolical editor of a New York fashion magazine.

(9:50) Movie ((* “The Weather Man” (2005, Comedy-Drama) Nicolas Cage,
Michael Caine, Hope Davis.

(:35) Movie ((
“Paparazzi” (2004)

(5:55) Movie (((
“Along Came Jones”

Movie (( “Fraulein” (1958) Dana Wynter. A Nazi’s fiancee helps an escaped
U.S. soldier, then meets him in postwar Berlin.

(:10) Movie (((* “Harvey” (1950) James Stewart. A woman tries to have her tippling brother put away
when his claims of a 6-foot invisible rabbit cause embarrassment.

Movie ((* “The Grass Is Greener” (1960, Comedy)
Cary Grant, Deborah Kerr.

Movie ((( “300” (2007, Action) Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham. Mad Men (CC) London Live Movie (( “Summer Catch” (2001, Romance-Comedy) Freddie Prinze Jr.,
Jessica Biel, Matthew Lillard.

(:15) Movie (* “The Number 23” (2007) Jim Carrey. A man becomes obsessed with a book that appears to
be based on his life and ends with the murder of the main character.

Tell Me You Love Me $ (CC) Movie “Return to House on Haunted Hill” (2007, Horror) Amanda Righetti, Erik
Palladino, Cerina Vincent.

The Line of Beauty

(6:55) Movie (( “Hollywoodland” (2006, Mystery) Adrien Brody, Ben Affleck, Diane Lane. (:15) Movie (* “The Number 23” (2007) Jim Carrey. A man becomes obsessed with a book that appears to
be based on his life and ends with the murder of the main character.

Tell Me You Love Me $ (CC)

Movie ((* “Dark Water” (2005, Suspense) Jennifer Connelly. Mysterious events trouble a mother and
daughter after they move into a dilapidated New York apartment building.

Movie ((* “Allegro” (2005, Drama) Ulrich Thomsen, Helena Christensen. Pelicula “Crime Delicado”

Movie “Going to Pieces: The Rise and Fall of the Slasher Film” (2006) John
Carpenter. The history of slasher films. ‘NR’

The Hollywood Reporter (:15) Movie (( “Scoop” (2006) Scarlett Johansson. An American journalism student falls for a British aristo-
crat, as she and a magician hunt a killer in London. ‘PG-13’

Movie (( “Looking for Kitty” (2004, Comedy-Drama)
Edward Burns, Max Baker. ‘R’

(6:45) Movie ((* “We Are Marshall” (2006, Drama) Matthew McConaughey, Matthew Fox, Ian McShane. Movie ((( “Friends With Money” (2006, Comedy-Drama) Jennifer Aniston,
Joan Cusack, Catherine Keener.

Movie (((( “Pan’s Labyrinth” (2006, Fantasy) Sergi Lopez, Maribel Verdú,
Ivana Baquero.

(6:15) “Historias de Almas
Perdidas”

(:45) Pelicula ((( “Little Fish” (2005, Drama) Cate Blanchett, Sam Neill, Hugo Weaving. El inesperado
regreso de un ex-novio complica la vida de una reformada drogadicta.

(:45) Pelicula ((* “Somos Marshall” (2006, Drama) Matthew McConaughey, Matthew Fox, Ian McShane.

(6:15) Pelicula “Mi Familia Y Otros Animales” (2005,
Comedia) Eugene Simon.

Pelicula ((* “Amigos Salvajes” (2006, Comedia) Voices of Martin Lawrence,
Ashton Kutcher, Gary Sinise.

Pelicula (( “Un Papá de Pocas Pulgas” (2006, Comedia) Tim Allen, Robert
Downey Jr., Danny Glover.

(:15) Pelicula (( “Las Aventuras de Huckleberry
Finn” (1993) Elijah Wood.

Pelicula ((( “Rescate en la Antartida” (2006) Paul Walker, Bruce Greenwood. Tres miembros de una
expedicion científica deben dejar a su amados perros en la fría Antártica.

(:15) Pelicula “Mi Familia Y Otros Animales” (2005, Comedia) Eugene Simon, Imelda Staunton. En los 30s,
una excéntrica familia se muda de Inglaterra a la isla griega de Corfu.

Pelicula ((* “Amigos Salvajes” (2006) Voices of
Martin Lawrence, Ashton Kutcher.

(:15) Pelicula (( “Poseidon” (2006, Aventura) Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett. Pelicula ((* “El Hombre sin Sombra” (2000) Kevin Bacon. Los obscuros impulsos de un científico se alter-
an tras probar en sí mismo un suero de invisibilidad y el antídoto falla.

America Undercover “Real Sex”

(6:15) Pelicula (* “Hermanos en el Crimen” (2002)
Ky-Mani Marley, Wyclef Jean.

Pelicula ((( “Duro de Matar: La Venganza” (1995) Bruce Willis. John McClane se une a un propietario de
Harlem para impedir el ataque de un terrorista loco contra Nueva York.

(:15) Pelicula (( “Poseidon” (2006, Aventura) Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett.

Jornal das 24 Horas Encontro: Concerto Cimeira UE/UA

Teen Bahuraaniyaan Parrivaar: Kartavya ki
Pariksha

After Hours in Mumbai Kasamh Se Banoo Mein Teri Dulhann Saat Phere: Saloni Ka
Safar

Ghar Ki Lakshmi
Betiyann

Hindi News (In Hindi) Ek Se Badhkar Ek

BET Awards ’08 From the Shrine Auditorium in Los Angeles, D.L. Hughley hosts the eighth annual ceremony honoring outstanding achievements in music, sports and entertainment; Al Green
and Quincy Jones receive honorary awards. (CC)

Baldwin Hills Sneak
Peek (CC)

BET’s Weekend Inspiration

Fuera de Juego: Euro
2008 Special

Soccer UEFA Euro 2008 Final -- Teams TBA. From Vienna, Austria. Cronometro (Live) 2008 Euro Highlight
Show (N)

SportsCenter -- International Edition (Live)

NHRA Drag Racing Summit Racing Equipment Nationals -- Final Eliminations. From Norwalk, Ohio. (Same-day Tape) (CC) Drive to the Chicago Auto Show (CC) Drive to the New York Auto Show From New York.

SportsCenter Fútbol Picante Salsa Dancing Fútbol Picante

Copa Libertadores Final IDA: LDU Quito (ECU) vs. Fluminense (BRA). Lucha Libre Combatientes Fox Diario Fox Sports Diario Fox Sports

Sky Sports News (N) Chelsea FC: The Movie Premier League
Archives

Fox Soccer Report (Live) (CC) Premier League Classics From Oct. 28, 2007.
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Service/RTV

12:00 Vrt Journaal  
12:30 De rode loper 
12:50 Tik Tak 
12:55 Sesamstraat 
13:20 Heb jij dat ook ? 
13:30 Mystrix 
13:50 Zapp kids top 20 
14:15 Chipz dance xperiens 
14:40 Licht/lucht 
15:00 Nos Journaal 
15:05 Eefje Wentelteefje 
15:20 Spangas 
16:10 Eeuwige roem 
17:00 FC De Kampioenen 
17:40 Veteranendag 2008 
18:05 Nederlandse legendes 
18:15 Vrt Journaal 
18:45 Vlaanderen vakantieland 
19:30 Nos Journaal 
19:50 Weerbericht
19:55 Kinderen Van Dewindt 
20:40 Telefilm: Wijster 
22:10 De Lama’s 
22:45 Nos Studio sportzomer 
23:30 Nos Studio sport

08:30 Cartoon 
09:30 ENID pa Mucha  
10:00 Nos Mundu (herh.)
10:30 Arte Pa Tur (herh.)
11:30 Muziek 
11:45 Telsell 
12:00 Buen Provecho 
12:30 Siensia di Tera 
13:30 Estreno 
15:30 Programa Internashonal 
16:00 Aghusa 
17:00 Programa Internashonal 
17:30 Lebubisa 
18:00 Hermanito PSH 
19:00 Un Bandera, Un Nashon 
20:00 Telenotisia Prinsipal 
20:25 Partisipashon di Morto 
21:00 Wega Di Number Kòrsou 
21:15 Kids City 
22:15 Kurason den Akshon 

06:00 Apertura
06:10 Mensaje
06:15 Cartoons (BVN)
08:00 Tellsell
08:30 Cartoons
09:00 Dokumentalnan
10:30 Tellsell
11:00 EénVandaag
12:00 Entre Nos (herh.)
12:30 Gobièrnu na bo Servisio
13:00 Deporte Reggie
14:00 Noticias Globovision
15:00 Kerubin
16:00 Herensia
17:00 Marantha Ministries
18:00 Defensa Propio
18:30 Deporte Reggie
19:00 Nos Siman
20:00 Herensia
21:00 De Frente ku Lupe
22:00 Mas Latin
23:00 NOS Journaal
23:30 Nova 

06:00 Apertura
06:10 Mensaje
06:15 Cartoons (BVN)
08:00 Tellsell
08:30 Cartoons
09:00 Dokumentalnan
10:30 Tellsell
11:00 Deporte Reggie
11:30 Dokumentalnan
12:00 Resumen di Siman Deporte
13:00 Curacao Vive (herh.)
13:30 Cartoons (BVN)
14:00 Party Peeps
15:00 Kerubin
16:00 Marantha Ministries
17:00 De Frente ku Lupe
18:00 Den bo sapatu
18:30 BVN
19:00 Evaluashon (herh.)
20:00 Entre Nos
20:30 DCV Kòrsou
22:00 Caribe Awe
22:30 NOS Journaal
23:00 Resumen di Siman Deporte

(herh.)

08:30 Mainta Hubenil 
09:30 Lebubisa (herh.)
10:00 Tania (herh.)
11:00 Ban Papia Turismo (herh.)
11:30 Vaye di Alabansa 
12:00 Santu Sakrifisio di Misa 
13:00 Kids City 
14:00 Voorbeschouwing 

Euro Cup 
14:45 Euro Cup finale: Duitsland 

vs Spanje
16:30 Programa Internashonal 
17:00 Un Pueblo Un Bandera 

(herh.)
17:30 Sorteo Wega di Number 
17:45 Sorteo Extra 
18:00 Quiz Show 
19:00 Before & After Magazine 
20:00 Telenotisia Prinsipal 
20:25 Partisipashon di Morto 
20:30 Otro Kara 
20:30 Ministerio di Finansas 
20:45 Tania 
21:45 Un Dia Den Bida 
22:45 David Maasbach 
23:45 Estreno 

TELEVISIE Zaterdag

Het programma wordt ‘s nachts en
de volgende ochtend herhaald.

8 TELECURACAO

410 BVN

11 TV11

RADIO ZATERDAG

06:00 Muziek 
07:30 Caribische uitzending 

Antillen/Aruba RNW
08:00 Hoyer 2 NieuwsRadio 

“Ochtendeditie”
08:00 Muziek
11:00 Muziek
12:00 Hoyer 2 NieuwsRadio  

“Middageditie”
13:00 Mens & Dier
13:30 Muziek
17:00 Hoyer 2 NieuwsRadio  

“Avondeditie”
18:00 Muziek

Korte nieuwsberichten 
09:00 / 10:00 / 11:00 / 14:00 /
15:00 / 16:00 / 19:00 / 20:00

00:00 Dolfijn FM Hits Non-Stop
10:00 Prachtig Tachtig 

met Niels Goudriaan
12:00 The Music Club 

met Enrico Stenacker
15:00 Bright Top 40 

met DJ LN
18:00 Back2Back Sunset
19:00 1000 graden Faraheit 

met Farah Cassares
22:00 Back2Back Beats   

05:30 Ochtendprogramma 
Radio Nederland 
Wereldomroep

06:15 Programma’s in Engels 
met hits en Top40

08:30 Ontbijtshow 
09:30 Voor Veertigplussers, 
11:00 Papiamentstalige 

uitzendingen
19:00 Spot, Sport en Spel 

(nieuws, sport en 
cabaret)

21:00 Johnny Hooi draait

06:30 Sunrise
09:00 Analyse met 

Ana van Leeuwen
10:30 Nonstop muziek

01:00 Nieuwslijn/Nieuwslijn 
Magazine

02:00 Nieuwslijn/Klare Taal
03.00 Nieuwslijn/Wereldnet 

Weekeditie
04:00 Op Zee
05:00 Op Zee (deels)
05.30 Caribische uitzending

Suriname

06:15 Muziek
06:30 Caribische uitzending

Antillen/ Aruba****
07:25 TROS Nieuwsshow
09:00 NL Top 20
10:00 Het Radioboek
11:00 Nieuwslijn/Klare Taal
12:00 Nieuwslijn/Wereldnet
13:00 Opium
14:00 De week die was/

Kerk en Wereld
15:00 RNW24
16:00 De week die was/

Kerk en Wereld
17:00 Met het oog op morgen
18:00 De week die was/

Kerk en Wereld
20.00 Opium
21:00 De week die was/

Kerk en Wereld
22:00 RNW24
23:00 De week die was/

Kerk en Wereld

****Programma-schema
Antillen/Aruba-uitzending:

Maandag t/m Zaterdag 
06.30 Nieuws
06.38 Actualiteiten
06.55 Krantenoverzicht
07.00 Reportage van de dag
07.15 Nieuws- en kranten-

overzicht in Papiaments

Voor meer informatie:
www.wereldomroep.nl

HOYER 2 105.1 FM

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

RADIO PARADISE 103.1 FM
TDS 103

WERELDOMROEP
TDS WEERKANAAL 209

LASER 101 101.1 FM

RADIO ZONDAG

12:00 Vrt Journaal 
12:30 De zevende dag
14:30 Close up: Drs. P: Niet 

van talent gespeend 
15:25 Sesamstraat 
15:50 Grote boze wolf show 
16:05 Spring 
16:20 Nos Jeugdjournaal 

weekoverzicht 
16:55 Nederland zingt 
17:20 We gaan nog niet naar 

huis 
17:45 De leescoupé 
18:10 Vrt Journaal 
19:00 De Olympische droom 
19:30 Nos Journaal 
19:45 Weerbericht 
19:50 Flikken 
20:40 Fata Morgana 
21:50 De Pappenheimers
22:50 Nos Studio sportzomer 
23:35 1000 zonnen
23:55 Muziek clip NL

TELEVISIE Zondag 

Het programma wordt ‘s nachts en
de volgende ochtend herhaald.

8 TELECURACAO

410 BVN

11 TV11

06:00 Muziek
08:00 SportRadio  

“Ochtendeditie”
13:00 Muziek
17:00 Hoyer 2 SportRadio  

“Avondeditie”
19:00 Muziek

Korte nieuwsberichten 
10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 /
17:00 / 18:00 / 19:00

00:00 Dolfijn FM Non-Stop
08:00 Best of Back2Back Relax
12:00 Dolfijn FM Non-Stop
15:00 Bright Top 40 Non-Stop
18:00 Dolfijn FM Hits Non-Stop
22:00 Back2Back Relax 

08:00 Programma’s in Engels 
met hits en Top40

08:00 George Tielen ontvangt 
interessante gasten

09:30 Lokale bladen, 
herhaling zaterdag-
avondkranten, ‘week 
in week uit’ en 
‘klare taal’. *

10:00 SPROET, programma 
met mix van zaken*

11:00 Papiamentstalige 
uitzendingen 

18:00 Nieuws, sport en 
actualiteiten*

18:30 Zondagavondconcert 
(klassiek), door Suhandi

20:00 Muziek 

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

09:30 ‘Topsport’ 
13:00 Nonstop Muziek

01:00 De week die was/
Kerk en Wereld

04:00 Vroege vogels
05:00 O.V.T.
06:00 Nieuwslijn/

Kerk en Wereld

07:00 Cabaret
08:00 Langs de Lijn
11:00 Nieuwslijn/Sportwereld
13:00 World Wide Jazz
14:00 Canta America
15:00 Het Radioboek (herh.)
16:00 Nieuwslijn/Sportwereld
17:00 Met het oog op morgen
18:00 Nieuwslijn/Sportwereld
20:00 Canta America
21:00 Nieuwslijn/Sportwereld
22:00 RNW24
23:00 Nieuwslijn/Themaprogr.

Let op: Zondag geen Caribische
uitzending

Voor meer informatie:
www.wereldomroep.nl
www.caribiana.nl

HOYER 2 105.1 FM

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

RADIO PARADISE 103.1 FM
TDS 103

WERELDOMROEP
TDS WEERKANAAL 209

LASER 101 101.1 FM

AdvertentieAdvertentie



Van onze redactie
Parijs - Maarten Lafeber heeft
zich op de tweede dag van het
Frans Open knap hersteld van
zijn matige eerste ronde. De
Nederlandse golfer leverde giste-
ren in Parijs een scorekaart van
67 in, door zes birdies en twee
bogeys, en bracht zijn totaal op
140 (-2). Daardoor sprong hij
naar de voorlopige zestiende
plaats.

Robert-Jan Derksen kon dat
goede voorbeeld niet volgen. Hij

gebruikte 76 slagen voor de
tweede achttien holes en kon

met een totaal van 148 (93e) naar
huis. Hij noteerde onder meer
een eagle en twee birdies, maar
ook zes bogeys. Op de twaalfde
hole, een par-4, leverde hij zelfs
drie slagen in.

De Spanjaard Pablo Larraza-
bal bleef leider, ondanks een
tegenvallende ronde van 70. De
Engelsman David Lynn achter-
haalde hem met een 65’er. Beide
spelers staan nu op 135, twee sla-
gen minder dan een vijftal
naaste concurrenten.
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Gewichtheffersteam
op doping betrapt

Hockeysters 
gaan onderuit
Van onze redactie
Rotterdam - De Nederlandse
hockeysters hebben gisteren tij-
dens het vierlandentoernooi in
Rotterdam een pijnlijke neder-
laag geïncasseerd. Oranje ver-
loor met 2-3 van Groot-Brittan-
nië, de nummer negen van de
wereldranglijst. Voor de ploeg
van bondscoach Marc Lammers
scoorde Maartje Paumen uit een
strafcorner (1-0) en Marilyn
Agliotti uit een strafcornervari-
ant (2-3). Nederland liet liefst ne-
gen korte hoekslagen liggen.
Met name Paumen was niet op
schot. Beide ploegen waren na
twee overwinningen al zeker van
de finale. De eindstrijd begint
zaterdag in Rotterdam om 17.30
uur. Oranje trad zonder Maartje
Goderie aan. 

Jie Zheng sloeg gisteren Ana Ivanovic letterlijk uit het toernooi. 

Ivanovic volgt
slecht voorbeeld
Van onze redactie
Londen - Voor de tweede dag op rij verloor het vrouwentoernooi van Wimbledon een
smaakmaker. De Servische Ana Ivanovic vloog in navolging van de Russin Maria
Sjarapova voortijdig uit het toernooi. 

De nummer één van de
wereld en winnares van Roland
Garros moest gisteren verras-
send met 1-6 4-6 buigen voor de
Chinese Jie Zheng.

De Aziatische kreeg met een
wildcard toegang tot Wimble-
don. Voor de nummer 133 van
de wereld is het pas haar derde
optreden bij het grandslamtoer-
nooi in Londen. In 2006 haalde
ze de derde ronde. Vorig seizoen
stond ze voornamelijk aan de
kant vanwege een blessure. 

Ivanovic was vorig jaar nog
halvefinaliste op Wimbledon en
gold zeker na haar toernooizege

op het gravel in Parijs als belang-
rijke kanshebster voor de titel.
Tegen de Française Nathalie De-
chy maakte Ivanovic al geen
beste indruk, tegen Jie Zhang
had ze weinig in te brengen.

Bij de mannen zorgde de on-
geplaatste Mario Ancic voor een
verrassing. De Kroaat schakelde
de als vijfde geplaatste David
Ferrer uit. De Spanjaard ging in
vier sets onderuit: 6-4 6-4 6-7 (5)
7-6 (3). Ancic, in 2002 de laatste
man die Roger Federer op gras
versloeg, was Ferrer vooral ser-
verend de baas. 

Aces afvurend zoals zijn grote

voorbeeld Goran Ivanisevic,
toonde hij weer een beetje van
zijn oude vorm, nadat hij vorig
jaar zes maanden miste door de
ziekte van Pfeiffer.

Federer toonde zich opnieuw
heer en meester op het gras van
Wimbledon. De Zwitserse num-
mer één van de wereld ontdeed
zich op weg naar zijn zesde
eindzege op rij eenvoudig met
6-3 6-3 6-1 van de Fransman
Marc Gicquel. ,,Ik heb weer
geen set hoeven afstaan. Ik kan
alleen maar zeer tevreden en blij
zijn’’, concludeerde de titelver-
dediger.

Knappe
sprong

Maarten
Lafeber

Hiddink weer thuis 
Van onze redactie
Moskou - Bondscoach Guus
Hiddink en zijn Russisch voet-
balelftal zijn gisteren met een
rockconcert in het Loezjniki-sta-
dion in Moskou onthaald. Het
team werd door honderden fans
verwelkomd na de verloren hal-
ve finale tegen Spanje donder-
dag (0-3) op het EK. Het was de
beste Russische prestatie op een

eindtoernooi sinds 20 jaar. In
het stadion werden de hoogte-
punten van het toernooi nog
eens vertoond op grote video-
schermen. Hiddink sprak het
publiek ook nog even toe: ,,We
zijn trots op jullie allemaal van-
wege jullie betrokkenheid bij
ons team. En ik ben trots dat ik
met deze jongens heb mogen
werken.’’

Thuram
verrast bij
keuring
Van onze redactie
Parijs - De Franse ex-inter-
national Lilian Thuram
verhuist toch niet naar Pa-
ris Saint Germain. Tijdens
de medische keuring is een
hartprobleem aan het licht
gekomen. ,,Ik ben totaal
verrast’’, zei de 36-jarige
verdediger van Barcelona.
,,Ik heb dit totaal niet zien
aankomen.’’ Thuram zal
verdere testen ondergaan
om te kijken hoe ernstig
het probleem is. ,,Bin-nen
een maand moet duidelijk
zijn of ik mijn carrière nog
kan voortzetten of dat ik
moet stoppen.’’ Thuram

kwam 142 keer uit voor het
nationale elftal. Na de eli-
minatie van Frankrijk op

het Europees kampioen-
schap nam Thuram af-
scheid als international.

Van onze redactie
Sofia - Elf Bulgaarse
gewichtheffers zijn be-
trapt op het gebruik
van verboden presta-
tiebevorderende
middelen. De kracht-
sporters hebben tij-
dens een controle op 8
en 9 juni bij een trai-
ningskamp een posi-
tief plasje ingeleverd.
De Bulgaarse gewicht-
hefbond heeft daarop
besloten zowel het
vrouwen- als mannen-
team terug te trekken
van de Olympische
Spelen.

De contra-expertise
moet nog worden uit-
gevoerd, maar Bulga-

rije is inmiddels in 
de ban van het grote
dopingschandaal. Het
nationaal olympisch
comité is in spoed-
zitting bijeen. De na-
tionale bond probeer-
de juist haar imago op
te vijzelen nadat bij 
de vorige Olympische
Spelen ook al gewicht-
heffers waren betrapt
op verboden midde-
len.

Het Bulgaarse olym-
pische comité en het
bureau voor sport en
jeugd kondigden aan
dat alle olympische
deelnemers nu getest
zullen worden op do-
ping.

Lilian Thuram is verrast door een ontdekt hartprobleem.
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Is er dan zo weinig 
energie en water?

PRIJSVERHOGING WATER EN ENERGIE!

WWW.AQUALECTRA.COM

Rondom Curaçao is er voldoende zeewater, drinkwater is echter schaars op 
het eiland. Aqualectra zorgt er voor dat zeewater omgezet wordt in drinkwater. 
Dit proces vergt helaas enorm veel energie. Door de stijging van de olieprijs 
nemen de productiekosten voor water en elektriciteit sterk toe.
Dat betekent dat er veel aandacht is voor zuinig omgaan met energie 
ende zoektocht naar alternatieve energie. Zo is Aqualectra nu bezig 
metde verdubbeling van de productie van windenergie. 
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Wat?

De OPTINAM is het Noord-Amerikaans
Optimist Kampioenschap en het meest
internationale sportevenement dat ooit
op Curaçao is gehouden. Ook is het aan-
tal deelnemende landen een record voor
de OPTINAM, dat elk jaar in een ander
land wordt gehouden. 204 Jeugdzeilers
die 25 landen vertegenwoordigen uit 5
continenten strijden om de titel.

Waar?
Zanzibar, Jan Thiel Beach. 

En wanneer?
Van 28 juni tot en met 5 juli. 

De Optimist  
De Optimist is de meest populaire jeugd-
boot ter wereld en wordt in meer dan 110
landen gezeild. Zeventig procent van de
Olympische zeilers is afkomstig uit de
Optimist-klasse. Het zeilniveau is dan
ook zeer hoog in deze klasse. 

Organisatie
De organisatie van dit jeugdzeilspektakel
wordt gevormd door het bestuur van
Youth Sailing Netherlands Antilles met
aan het hoofd Olympiër Cor van Aanholt

en event manager Inga van Uchelen. 
Zo’n 100 vrijwilligers zijn betrokken bij
de OPTINAM en zetten zich in om van
dit evenement een succes te maken.
Hoofdsponsors ENNIA, Banco di Caribe,
Curaçao Tourism Board en de Konink-
lijke Marine leveren daarnaast een essen-
tiële bijdrage.  

Accommodatie en locatie 
Acht dagen lang is de organisatie verant-
woordelijk voor de 204 zeilers en zo’n 95
officials zoals coaches, teamleaders, jury-
leden en vertegenwoordigers van de
Internationale Optimist klasse organisa-
tie, IODA. 

De zeilteams worden ondergebracht in
de Jan Thiel resorts: Chogogo, Papagayo
en Livingstone. Daarnaast brengen de
zeilers natuurlijk familie en vrienden
mee in het totaal worden rond de 1000
mensen verwacht. De races worden geva-
ren voor Zanzibar in de Jan Thiel baai. 

Boten
De firma Rio Techna uit Argentinië 
heeft 220 wedstrijdboten en 15 rubberbo-
ten voor de coaches geleverd. Vooraf-
gaand aan het kampioenschap worden 
alle bootjes en zeilen gemeten en ge-
wogen zodat iedereen met identiek 
materiaal zeilt en de beste zeiler wint en

niet het materiaal de doorslag geeft.  

Jury 
Voor het kampioenschap is een 7-koppi-
ge jury uit vijf landen aangetrokken met
als voorzitter Pat Bailey uit St. Thomas.
Ook Henry Menin die jurylid is op de
Olympische Spelen in Beijng zal hier ju-
reren.  Namens de Antillen zitten Henry
Hernandez uit Curaçao en David de Vries
van Sint Maarten in de jury.  

Programma 
De spectaculaire opening met een vele ac-
tiviteiten, waaronder een show van de Ko-
ninklijke Marine en een vlaggenparade
over de Pontjesbrug, vindt plaats vanaf
17.30 uur op zaterdag 28 juni op het Bri-
onplein. Tijdens de OPTINAM worden
in totaal 12 races gevaren. De wedstrijd-
dagen voor het individuele kampioen-
schap zijn maandag 30 juni, dinsdag 1 ju-
li en vrijdag 4 juli en zaterdag 5 juli. Op 2
juli wordt het Teamrace kampioenschap
in de Caracasbaai direct naast de boule-
vard gevaren. Alle races starten om 11.00
uur. 
De prijsuitreiking met een groots vuur-
werk op muziek vindt plaats op 5 juli om
19.00 uur bij Zanzibar Jan Thiel Beach. 
Meer informatie is te vinden op 

www.optinam2008.org
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Primeur: Races
live via internet 
te volgen
De OPTINAM heeft een pri-
meur in de zeilwereld. Voor het
eerst zal een heel kampioen-
schap op internet gevolgd kun-
nen worden. Hiervoor heeft de
organisatie het race tracking
systeem Championchip X5 uit
Nederland gehaald. Hoe werkt
het? Alle bootjes krijgen een
tracker aan boord. De tracker is
een soort GPS van 85 gram
waarvoor UTS de chippies le-
vert. Ook de boeien en start- en
finishboten zullen een tracker
aan boord krijgen. Via de satel-
liet kan zo op internet live wor-
den gevolgd hoe de race ver-
loopt.

Hiermee kunnen familie,
vrienden, fans, sponsors en pers
uit de hele wereld de wedstrij-
den realtime volgen op www.op-
tinam2008.org. Een noviteit in
de zeilwereld. Daarnaast kan de
zeiler de race achteraf nog eens
analyseren en vergroot dit
systeem de veiligheid op het wa-
ter.  Tijdens het evenement zal
het publiek ook mee kunnen ge-
nieten want op 3 grote schermen
is het verloop van de races via
Championchip X5 te zien. 

2008 IN HET KORT

Deelnemende landen:
De deelnemers komen uit: 
Argentinië, Barbados, Bermu-
da, Brazilië, Canada, Chili,
Colombia, Cuba, Dominicaanse
Republiek, Ecuador, Frankrijk,
Guatemala, Amerikaanse Maag-
den Eilanden, Britse Maagden
Eilanden, Mexico, Nederland,
Nieuw Zeeland, Peru, Puerto
Rico, Singapore, Trinidad &
Tobago, Uruguay, Verenigde
Staten van Amerika, Venezuela

en natuurlijk de Nederlandse
Antillen.  

Sponsors:
ENNIA, Banco di Caribe, Cura-
çao Tourism Board, Royal Ne-
therlands Navy, Little Switzer-
land, Curoil, Coca Cola Kòrsou,
Caribbean Cargo Services, Cho-
gogo, Papagayo, Livingstone,
TeleCuraçao, Landmark Real
Estate, MNO Vervat Caribbean,

San Benedetto, Kooyman, Bud-
get Rent a Car, UTS, The Tra-
der party service, Antraco, 
Dynaf Caribbean, Optiparts,
PriceWaterhouseCoopers, 
Budget Marine, Zenitel, 
Cutrafa, Insel Air, Zanzibar 
Jan Thiel Beach, AMCAR
freight, Caribbean Moving
Services, CWM infrastructure,
Boca Gentil, Satex Agencies,
Interpress, Miron Graphics
Consultancy.

AANVULLENDE INFORMATIE

Programma OPTINAM 2008
Zanzibar Jan Thiel Beach*

Zaterdag, 28 juni
Officiële aankomstdag voor teams

Registratie en meten van de boten en materiaal
Spectaculaire opening om 17:30 op het Brionplein

Zondag, 29 juni
Oefenrace 13:00

Maandag, 30 juni 
Individuele races voor het Noord-Amerikaans 

Optimist Kampioenschap 11.00 

Dinsdag, 1 juli 
Individuele races voor het Noord-Amerikaans 

Optimist Kampioenschap 11:00

Woensdag, 2 juli
Team Racing voor landenteams in de Caracasbaai

11:00

Donderdag, 3 juli 
Rustdag 

Vrijdag, 4 juli
Individuele races voor het Noord-Amerikaans 

Optimist Kampioenschap 11:00

Zaterdag, 5 juli
Individuele races voor het Noord-Amerikaans 

Optimist 
Kampioenschap 11:00

Prijsuitreiking, sluiting en vuurwerk 19.00-20.00
Party 20:00-……..

Zondag 6 juli
Officiële vertrek dag

* Alles vindt plaats bij Zanzibar, Jan Thiel Beach 
tenzij anders aangegeven.

Het unieke karakter van de
‘North American Optimist
Championship’ deed de Ko-
ninklijke Marine besluiten om
dit evenement op logistiek ge-
bied te ondersteunen. ,,Als
maritiem krijgsmachtdeel
spreekt dit maritiem sporteve-
nement voor de jeugd ons zeer
aan”, legt de plaatsvervangende
Commandant der Zeemacht in
het Caraïbisch Gebied, kolonel
der mariniers Jaap Bijsterbosch,
uit. ,,Het sluit nauw aan bij
onze principes van internatio-

nale samenwerking, goed zee-
manschap en vrede en veilig-
heid op zee.”

,,Onze ondersteuning richt
zich dan ook op logistiek hulp -
zoals tenten en transport - en
personeel.” Zo hielpen mari-
niers bij het opbouwen van het
evenementterrein en het lossen
van de containers, ondersteunt
de transportafdeling waar nodig
vervoer, levert de ziekenboeg
medische uitrusting voor de
EHBO-post en maakt OPTI-
NAM gebruik van beschikbaar

marinematerieel, zoals boogten-
ten, stoelen, tafels en verlich-
ting. 

Ook op veiligheidsgebied
leveren de marine én de Kust-
wacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba een bijdrage.
Zo zetten ze waar mogelijk
varende eenheden in voor de
veiligheid. Tenslotte begeleiden
de kustwachtcutter Jaguar en
Boston Whalers van het Korps
Mariniers de kinderen op zater-
dagavond tijdens de openings-
ceremonie de Annabaai binnen. 

CIJFERS:
204 deelnemers 

(waarvan 15 uit Curaçao)
95 officials
25 landen

5 continenten
5 containers met boten 

uit Argentinië
3000 lunches

2100 ontbijtjes en diners
100 vrijwilligers 

7 internationale juryleden
(uit 5 landen Mexico, USA,
US Virgin Islands, Frank-

rijk, Nederlandse Antillen)
3 international officials (uit
3 landen: Uruguay, Kroatië,

Puerto Rico)
39 sponsors

3 resorts
36 individuele races 

(gedurende 4 dagen)
32 team races 

(gedurende 1 dag)
1000 shirts

20 kilometer ankerlijn 
voor boeien en Race 

Committé boten
500 kilo ijzer voor 

verzwaren ankerlijnen
600 meter waterdiepte

220 race trackers

Marine ondersteunt OPTINAM
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INTERVIEW OPTINAM AHO 2008
‘Meet the team’

- Naam & leeftijd -
Milou Bijsterbosch, 11
jaar bijna 12 jaar
- Klas - Groep 8
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - 5 jaar
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? -
8 jaar oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Piano spelen,
wedstrijdzwemmen
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 3e meisje bij een Cura-

çao race
- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwereld?
- Vicky Fraacico
- Wat wil je later wor-
den? - Juf
- Wat is je geheime
wintactiek voor de

OPTINAM? - Opkruisen
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Singa-
pore
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Medium/harde wind

- Naam & leeftijd -
Victor de Bar, 13 jaar
- Klas - Groep 8
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Ik woon 8
jaar op Curaçao
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? -
8  jaar oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Skaten en com-
puteren
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 20e bij de CYC in 2008
- Wie is je grote voorbeeld in de
zeilwereld? - Coach Martin

Jenkins
- Wat wil je later wor-
den? - Ik wil graag de
technische kant op.
- Wat is je geheime
wintactiek voor de
OPTINAM? - Opkrui-
sen en voor de wind

varen.
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - USA &
Puerto Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Zacht/medium wind

- Naam & leeftijd -
Jorden van Rooijen, 10
jaar
- Klas - Groep 6
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? - 7 jaar
oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Tennis en hard-
lopen
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 2e plek bij Curaçao race

2007
- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Coach Martin
Jenkins
- Wat wil je later wor-
den? - Goede zeiler 
- Wat is je geheime

wintactiek voor de OPTINAM?
- Windvlagen pakken
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Puerto
Rico & Singapore
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Medium/harde wind

- Naam & leeftijd -
Nanette Taams, 13 jaar
- Klas - 1e klas VWO
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? -
8 jaar oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - 3x per week
ballet
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 71 van de 171 in Tampa,
internationaal toernooi

- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Morgan Kiss,
USA
- Wat wil je later wor-
den? - Ik wil rechten
gaan studeren
- Wat is je geheime

wintactiek voor de OPTINAM?
- Doorzetten!
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - USA
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Harde wind

- Naam & leeftijd -
Jarrik Bijsterbosch, 13
jaar
- Klas - Brugklas 
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - 5 jaar
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? -
9 jaar oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Zwemmen en
tennis
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - St. Thomas 45e plaats
van de 100 in 2006

- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Kevin van
Otterdijk
- Wat wil je later wor-
den? - Fysiotherapeut
in de zeilwereld.
- Wat is je geheime

wintactiek voor de OPTINAM?
- Voor de wind inhalen.
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Argent-
inië
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Medium wind

- Naam & leeftijd - Just
van Aanholt, 13 jaar 
- Klas - Groep 8
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven.
- Hoe oud was je 
toen je begon met
zeilen? - 5 en een half jaar 
oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Tennis en voet-
bal
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 13e op op de South
American kampioenschap in

Peru met 190 deelne-
mers.
- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Ivan Aponte
- Wat wil je later wor-
den? - Iets met eco-
nomie

- Wat is je geheime wintactiek
voor de OPTINAM? - Winds-
hifts pakken
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Puerto
Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Harde wind

- Naam & leeftijd -
Deion van Rooijen, 12
jaar
- Klas - 1e klas
Havo/vwo
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen je begon
met zeilen? - 6 jaar oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Tennis
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 60e plek op de South
American kampioenschappen
in Peru met 190 deelnemers.

- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Coach Martin
Jenkins
- Wat wil je later wor-
den? - Trust of verder
gaan met zeilen.
- Wat is je geheime

wintactiek voor de OPTINAM?
- Geconcentreerd zeilen
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Singa-
pore en Puerto Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Zachte wind

- Naam & leeftijd -
Eugene Hendrikx, 14
jaar
- Klas - 2e klas VWO
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? - 7 jaar
oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Tennis en voet-
bal
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 49e plek op de South
American kampioenschappen

in Peru met 190 deel-
nemers.
- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwereld?
- Coach Martin Jen-
kins
- Wat wil je later wor-
den? - Ingenieur,

technicus of iets met wiskunde.
- Wat is je geheime wintactiek
voor de OPTINAM? - Geen
risico nemen
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - USA
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Harde wind

- Naam & leeftijd -
Alexandra Siebels, 12
jaar
- Klas - Groep 8
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? - 7 jaar
oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Tennis en
paardrijden
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 1e meisje bij CYC 2007 
- Wie is je grote voorbeeld in de

zeilwereld? - Coach
Martin Jenkins
- Wat wil je later wor-
den? - Kinderarts of
bij de Politie of Mari-
ne
- Wat is je geheime
wintactiek voor de

OPTINAM? - Goede start ma-
ken
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Puerto
Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Harde wind!

- Naam & leeftijd -
Louis Hendrikx, 12 jaar
- Klas - Groep 8
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? -
7 jaar oud
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Voetbal en ten-
nis
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 1e bij CYC in januari
2008 

- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Mijn broer
Eugene
- Wat wil je later wor-
den? - Piloot
- Wat is je geheime
wintactiek voor de

OPTINAM? - Weinig wind
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Singa-
pore
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Weinig wind

- Naam & leeftijd -
Kevin Maas, 12 jaar
- Klas - Groep 7
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Heel mijn
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? -
10 jaar
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Zeeverkennerij
& computeren
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 2e bij sponsorrace op
Curaçao in 2007

- Wie is je grote voor-
beeld in de zeilwe-
reld? - Ard, mijn
teamgenoot
- Wat wil je later wor-
den? - Pilot in de
haven.
- Wat is je geheime

wintactiek voor de OPTINAM?
- Goede start maken
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Puerto
Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Medium wind

- Naam &
leeftijd - Odile
van Aanholt,
10 jaar
- Klas - Groep 7
- Hoe lang
woon je op
Curaçao? -
Mijn hele leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? - 4
jaar oud
- Heb je nog andere
hobby’s naast zeilen? -
Dansen, hockey en
tennis.
- Wat is je beste zeilre-
sultaat ooit? - 15e plek
op de South American
kampioenschappen in
Peru met 190 deelne-
mers tijdens 1 van de
races.

- Wie is je
grote voor-
beeld in de
zeilwereld? -
Mijn coach
Martin Jenkins
want hij is 2 x
Wereld Kampi-

oen in de Optimist
- Wat wil je later wor-
den? - Ik wil het be-
drijfsleven in.
- Wat is je geheime
wintactiek voor de
OPTINAM? - Surfen op
de golven.
- Van welk land ver-
wacht je de meeste
concurrentie? - Puerto
Rico
- In wat voor wind zeil
je het liefste? - Medi-
um/harde wind

- Naam &
leeftijd-
Ard van
Aanholt,
14 jaar
- Klas - 3e
klas vwo
- Hoe lang
woon je op Cura-
çao? - 13 jaar 
- Hoe oud was je
toen je begon met
zeilen? - 4 jaar oud
- Heb je nog ande-
re hobby’s naast
zeilen? - Hockey,
tennis en voetbal
- Wat is je beste
zeilresultaat ooit? -
49e op WK in
Italie in 2007 met
260 deelnemers
- Wie is je grote

voor-
beeld in
de zeil-
wereld? -
Mijn
vader
- Wat wil
je later

worden? - Rechter
- Wat is je gehei-
me wintactiek
voor de
OPTINAM? - Een
goed begin is het
halve werk.
- Van welk land
verwacht je de
meeste concurren-
tie? - Puerto Rico
- In wat voor wind
zeil je het liefste? -
Hoe harder de
wind hoe beter!

- Naam & leeftijd -
Kevin van Otterdijk, 13
jaar
- Klas - Groep 8
- Hoe lang woon je op
Curaçao? - Mijn hele
leven
- Hoe oud was je toen
je begon met zeilen? - 6 jaar
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Zeilen, zeilen en
zeilen
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 22e bij een race in Puer-
to Rico
- Wie is je grote voorbeeld in de

zeilwereld? - Mijn
coach Martin Jenkins
- Wat wil je later wor-
den? - Professioneel
zeiler
- Wat is je geheime
wintactiek voor de
OPTINAM? - Nooit in

de vuile wind van een andere
boot gaan liggen!
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Puerto
Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Medium tot harde
wind

- Naam & leeftijd -
Nick van den Berg, 14
jaar
- Klas - 2e klas havo
- Hoe lang woon je 
op Curaçao? - Ik woon
nu 10 jaar op Cura-
çao.
- Hoe oud was je toen je begon
met zeilen? - 8 jaar
- Heb je nog andere hobby’s
naast zeilen? - Voetballen
- Wat is je beste zeilresultaat
ooit? - 2e plaats bij de 
Curaçao Regatta tijdens 1 

van de races
- Wie is je grote 
voorbeeld in de zeil-
wereld? - Mijn broer
Dennis
- Wat wil je later wor-
den? - Kok
- Wat is je geheime

wintactiek voor 
de OPTINAM? - Goed starten
- Van welk land verwacht je de
meeste concurrentie? - Singa-
pore & Puerto Rico
- In wat voor wind zeil je het
liefste? - Harde wind
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September 2001
De Optimist Club Curaçao
(OCC) wordt opgericht door Cor
van Aanholt, Willy de Jongh en
Mariette Jacobs. De club die we-
kelijks zeillessen organiseert
voor kinderen tussen de 6 en 15
jaar is van het begin af aan een
succes. De club zeilt vanuit de
Jachthaven van Asiento te Brak-
keput.     

Niet alleen worden er lessen
gegeven, ook vinden er activitei-
ten plaats zoals maanzeilen,
speurtochten en zeilkampen.
Ook serieuze zaken zoals diplo-
mazeilen en knopenwedstrijden
worden structureel in het pro-
gramma ingebouwd. Vanaf het
begin steunt de Curaçao Bott-
ling Company, Fria, de club fi-
nancieel en alle zeiltjes zijn dan
ook voor twee jaar ‘Fria’ ge-
kleurd.

Een kleine groep kinderen

gaat voor het eerst naar het bui-
tenland voor wedstrijden. Hier-
voor wordt de stichting Youth

Sailing Netherlands Antilles op-
gericht die lid is van de Interna-
tionale Optimist klasse organisa-
tie: IODA. Deze is op haar beurt
weer lid van ISAF, de wereld
zeilorganisatie. De zeilbond van
de Nederlandse Antillen, NA-
SAF,  probeert waar mogelijk de
uitzending van teams te onder-
steunen. 

Juli 2003
Een team van drie jeugdzeilers
van Curaçao neemt voor de eer-
ste keer deel aan het Noord
Amerikaans Optimist Kampi-
oenschap, de OPTINAM in
Mexico. ABN Amro ondersteunt

de OCC club voor twee jaar.

Januari 2004 
YSNA organiseert voor het eerst
de CYC, de Curaçao Youth Sai-
ling Championships. Dit wordt
gedaan met een grote groep vrij-
willigers. Naast deelnemers uit
het Caribisch gebied komen er
ook deelnemers uit Nederland
en België die hun boten met
containers naar Curaçao bren-
gen. Vanaf dit tijdstip wordt het
CYC jaarlijks gehouden in de
maand januari.  

Juli 2004 
Een team van twee zeilers doet
voor het eerst mee aan de WK
Optimist die dat jaar in Salinas,
Ecuador wordt gehouden. Vanaf
dit jaar doet elk jaar een team
van de Nederlandse Antillen
mee aan de WK Optimist. 

December 2004   
De club zoekt naar een opvolger
voor de Optimist voor de pubers
die qua leeftijd en/of gewicht en
lengte uit de boot groeien. De
Splashboot wordt geïntrodu-
ceerd op het eiland. De club ver-

andert van naam van OCC naar
YSCO, Youth Sailing Curaçao
want kinderen zeilen niet meer
alleen in de Optimist maar ook
in de Splash. 

September 2005 
Na het pionierswerk gedaan te
hebben draagt Cor van Aanholt
het voorzitterschap van YSCO
over aan Antoinette van Leeu-
wen, die de club een stabiele ba-
sis geeft. Naast goede instruc-
teurs helpt een groot team van
ouders de club trouw. De club
investeert vooral in de ontwikke-
ling van breedtesport.   

Juli 2006 
Tijdens de OPTINAM in Ponce,
Puerto Rico houdt de delegatie
uit Curaçao een presentatie over
de mogelijkheden om het Noord
Amerikaans Optimist Kampi-
oenschap in Curaçao te houden.
Voorafgaand is er overleg met de
resorts in de Jan Thiel baai en
met de hoofdsponsors van de
CYC. 

Ook Canada en Bermuda ont-
hullen hun plannen. Na de drie
presentaties trekt Bermuda zich
terug. 

Van OCC via YSCO en YSNA 
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Juli 2006
ENNIA ondersteunt het Splash-
team dat voor de eerste keer
meedoet aan een WK dat in Ri-
va, Italië wordt gehouden.    

Januari 2007
WK Optimist in Uruguay. Cana-
da en Curaçao houden presenta-
ties. Canada heeft voor het hou-
den presentatie en binnenhalen
van het kampioenschap een
budget van US$ 30.000,-. Zij
presenteren een dvd met daarop
hun plannen. Curaçao houdt
een vurig pleidooi en laat met
een powerpoint presentatie foto-
’s van stranden en resorts zien.

Vooral het vrijwilligersteam doet
het goed bij de andere landen.
Ook de ervaring met de jaarlijk-
se Curaçao Youth Champions-
hips vallen goed. Na een stem-
ming wordt de OPTINAM 2008
aan Curaçao toegewezen. EN-
NIA en Banco di Caribe worden
hoofdsponsor en verbinden zich
voor twee CYC’s en de OPTI-
NAM. 

Juli 2007 

OPTINAM Mexico, AHO houdt
een gedetailleerde presentatie
voor de Noord Amerikaanse lan-
den over haar OPTINAM-plan-
nen in 2008.

Juli 2007 

WK Optimist in Sardinie, Italie.
AHO houdt een voortgangspre-
sentatie en krijgt de OPTINAM
2008 definitief toegewezen. Ard
van Aanholt behaalt een eerste
plaats tijdens een van de races
op het WK Optimist. Ook weet
Dennis van den Berg in de
Splash klasse een eerste plaats te
scoren bij een van de races. Het
niveau van de zeilers uit Cura-
çao gaat duidelijk omhoog.   

September 2007 
De OPTINAM organisatie trekt
Inga van Uchelen aan als event-
manager en verdeelt de organi-
satie in 25 gebieden. Voor ieder
gebied wordt een manager aan-
gesteld die samen met andere
vrijwilligers zich verbinden om
het evenement tot een succes te
maken. De eerste gesprekken
met het Curaçao Tourism Board
vinden plaats uiteindelijk treedt
het CTB toe als hoofdsponsor
van de OPTINAM 2008.

Oktober 2007
Ter voorbereiding op de OPTI-
NAM gaan de topgroep Opti-

mist- en Splashzeilers trainen
met topcoaches die clinics ge-
ven. Ook gaan zij steeds vaker
trainen op zee en kunnen hun
boten tijdelijk stallen bij Cat Sai-
ling Curaçao. Ondertussen
draait YSCO met zo’n 150 leden
als een tierelier en doen er vaak
bijna 100 kinderen meedoen
aan activiteiten zoals de knopen-
races, maanzeilen en een zeil-
kamp op Klein Curaçao.

Januari 2008 
De Curaçao Youth Sailing
Championships worden gehou-
den bij Zanzibar op Jan Thiel
Beach dezelfde locatie als op de
OPTINAM. Na een kleine rust-
pauze bereiden de 25 managers
zich voor op de OPTINAM
2008.

Voorjaar 2008
De Koninklijke Marine zegt toe

om de organisatie met mens-
kracht en materiaal te onder-
steunen en kan hiermee 
gerekend worden tot de 
vierde hoofdsponsor. Daarnaast
komt Little Switzerland er 
bij als belangrijke Diamant-
sponsor. 

Juni 2008 
Inmiddels kent de OPTINAM
organisatie bijna 40 sponsors
die ieder een essentieel onder-
deel bijdragen. Meestal gebeurt
dit in de vorm van barterdeals,
het gratis aanleveren van materi-
alen of diensten. Het totale bud-
get van de OPTINAM zal waar-
schijnlijk uitkomen op zo’n
ANG 1.500.000.  Ondertussen
groeit ook het aantal vrijwilligers
tot zo’n 100 mensen. De OPTI-
NAM krijgt inmiddels veel 
aandacht in de pers en de orga-
nisatie rolt van het een in het an-
der.
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Advertentie

Jeugdzeilevenement de OPTINAM

zou nooit plaats kunnen vinden

zonder de bijna honderd vrijwilli-

gers die zich belangeloos inzetten

voor de organisatie. Niet alleen

ouders van zeilende kinderen zet-

ten zich in, maar ook mensen van

wie de kinderen niet zeilen. En:

wel-zeilers maar niet-ouders, niet-

zeilers maar wel-ouders, en zelfs

niet-ouders èn niet-zeilers. Wie is

de OPTINAM-vrijwilliger?

Een paar jaar geleden begon Stich-
ting Youth Sailing Netherlands
Antilles (YSNA) met de Curaçao

Youth Championships. Een - door vrij-
willigers gedragen - open Curaçaos kam-
pioenschap niet alleen voor lokale zei-
lers van Youth Sailing Curaçao (YSCO),
maar ook voor buitenlandse deelne-
mers. Zo is het inmiddels traditie dat
een grote groep Nederlanders meedoet,
maar er is ook altijd deelname uit het
Caribisch gebied, Noord- en Zuid-Ame-
rika. Gemiddeld doen zestig tot tachtig
kinderen mee. De afgelopen jaren heeft
zich zo een groep vrijwilligers ontwik-
keld die ervaring heeft met het voorbe-
reiden en uitvoeren van grote jeugdzei-
levenementen. 

Afgelopen januari was de eerste keer
dat YSNA dit evenement in de Jan Thiel
Baai plaats liet vinden zodat de vrijwilli-

gers konden wennen aan deze locatie
vanwege het geplande Noord-Ameri-
kaanse Optimistkampioenschap in juni,
de OPTINAM. De organisatiestructuur
heeft zich de afgelopen maanden steeds
verder ontwikkeld.

Een greep
Een evenement dat meer dan tweehon-
derd deelnemers trekt, honderd officials
en - naar verwachting - tussen de vijf-
honderd en duizend nationale en inter-
nationale bezoekers, organiseer je niet
zomaar even. De organisatie heeft struc-
tuur nodig. Vandaar dat de vrijwilligers
zijn onderverdeeld in verschillende ge-
bieden, waarvan iemand de leiding
heeft. Een greep uit alle vrijwilligersacti-
viteiten.

Een stel vrijwilligers is verantwoorde-
lijk voor het regelen en uitdelen van alle
lunches (400 per dag!). Twee anderen
houden zich alleen maar bezig met de
openingsceremonie, prijsuitreiking en
sluitingsceremonie. Tijdens de OPTI-
NAM zijn er meer dan dertig vrijwilli-
gers op het water alleen al om de races
in goede banen te leiden en de veiligheid
te waarborgen. Vijftien vrijwilligers zijn
in de dagen voor het evenement ingezet
om alle 204 bootjes en toebehoren 
stuk voor stuk te meten en wegen. Hier-
voor is zelfs een ‘international chief me-
asurer’ uit Argentinie ingevlogen die er

op toe ziet dat dit volgens de regels ge-
beurt.

Twee zeilmoeders hebben alle shirts
voor de vrijwilligers (185 stuks) en voor
merchandise (150 stuks) uitgezocht; ter-
wijl een ander al maanden bezig is met
sponsors zoeken (en vinden). Een
onderdeel dat zelfs al veel langer gele-
den is opgepakt: PR. Tientallen persbe-
richten zijn er al geschreven. De OPTI-
NAM is op tv, op de radio en staat in
internationale zeilbladen.

Verder is er de afgelopen weken bijna
dag en nacht gewerkt aan de registratie
van alle deelnemers. Gegevens over 
diëten, medische aandoeningen, aan-
komsttijden, aantal zeilers en officials
moesten allemaal worden verwerkt. Een
zeilvader houdt zich bezig met de bege-
leiding, inklaring, aflevering en het uit-
pakken van alle bootjes. Tot slot zijn er
gecertificeerde EHBO-ers, bouwers en
afbouwers en heel veel manusjes-van-al-
les. 

Kortom: zonder vrijwilligers geen 
OPTINAM.  

Marloes Artz (26)
Marloes is nog maar een
paar weken op het ei-
land. Zij werkt sinds
kort bij het Vespucci
College en is bij de OP-
TINAM o.a. verantwoor-

delijk voor de organisatie van de acti-
viteiten buiten het racen om.
Waarom ben je vrijwilliger? 
‘Voordat we naar Curaçao verhuisden
hoorde ik via via al over de OPTINAM.
Toen klonk het al als iets groots. Daar
wil je dan wel bij horen. Bovendien ben
ik net op het eiland dus ik vind het leuk
om zo mensen te leren kennen.’
Wat doe je? 
‘Overdag zit ik op de infodesk en 
‘s avonds organiseer ik activiteiten voor
de kinderen, zoals een disco, een film-
avond, een foot-volleytoernooi, uitrei-
king van de dagprijzen.’
Wat vind je ervan? 
‘Erg leuk, vooral nu het dichterbij komt.
Het gaat steeds meer leven. Je voelt dat
het groot wordt en ik kijk er erg naar
uit.’

Fayemi Liqui Lung (17)
Fayemi zeilt zelf in de
Splash, niet zo vaak
meer want ze is druk
met school. Veel kinde-
ren stappen over op de
Splash als ze te oud zijn
voor de Optimist. Ze
heeft zomervakantie en
heeft zichzelf opgegeven als vrijwilliger
voor de OPTINAM.
Waarom ben je vrijwilliger? 
‘Ik hou  van  zeilen  en  ik  vind  het  leuk

100 vrijwilligers - Zonder 



om jongere kinderen te helpen.’ 
Wat doe je? 
‘Voor het evenement ga ik helpen met
meten. Alle bootjes moeten even groot
zijn en even zwaar. Tijdens het evene-
ment help ik op de finishboot.’
Wat vind je ervan? 
‘Ik vind het heel leuk. Er zijn nog meer
Splash-zeilers die helpen dus het is ook
nog gezellig. Ik denk dat het een heel
goed georganiseerd evenement gaat wor-
den en ik heb er zin in!’

Luuk Feikens (54)
Luuk is secretares van de
Nederlandse Splash-
klasse, en vice-voorzitter
van de internationale
Splash-klasse. Hij vliegt
speciaal over uit Neder-
land om te helpen bij de
OPTINAM.
Waarom ben je vrijwilliger?
‘Ik ben gevraagd om op het startschip
mee te draaien en ik vind het vreselijk ge-
zellig om te komen. Het is al de vijfde
keer dat ik naar Curaçao kom voor het
zeilen. Ik heb al vier keer geholpen bij de
Curaçao Youth Championships.’
Wat doe je? 
‘Eerst ga ik helpen met meten. Daarna
ben ik de hele week op het startschip te
vinden om starttijden in de gaten te hou-
den.

Wat vind je ervan? 
‘Ontzettend leuk. Ik verwacht dat er goed
gezeild gaat worden en vooral veel gezel-
ligheid!’

Rob van den Heuvel (34)
Rob is bij de marine.
Hij is verantwoorde-
lijk voor de veiligheid
tijdens de OPTI-
NAM.
Waarom ben je vrij-
williger?
‘Ik zeil zelf dus ik
heb affiniteit met de
sport. Bovendien
vind ik het leuk om voor de jeugd iets 
te doen. Mijn kinderen zeilen zelf 
niet mee, ze zijn nog te klein om te zei-
len. 

‘Wat ik ook belangrijk vind is de im-
pact van de OPTINAM op het eiland. Cu-
raçao wordt hiermee op de kaart gezet.’
Wat doe je? 
‘Ik ben manager safety, wat inhoudt dat
ik het water in de gaten moet houden en
de veiligheid van de kinderen. Dit doe ik
samen met een groep andere vrijwilli-
gers.’
Wat vind je ervan? 
‘Dat ga ik pas over een week meemaken!
Nee, ik vind het heel leuk. Het is een en-
thousiaste groep mensen en we streven
allemaal hetzelfde doel na.’

Esther de Faria (51)

Twee zoons van
Esther (Jorden en
Deion) doen mee aan
de OPTINAM. Ze is
assistent manager en
helpt waar nodig. 
Waarom ben je vrijwil-
liger? 
‘Ik vind het leuk om bij zo’n groot evene-
ment betrokken te zijn en ik vind het be-
langrijk dat het goed verloopt. Daar wil ik
zelf ook een steentje aan bijdragen.’
Wat doe je? 
‘Ik steek overal m’n neus tussen, beetje
all round. Het maakt me ook niet uit wat
ik moet doen. Als er iets moet gebeuren
dan pak ik het aan.’
Wat vind je ervan? 
‘Het is leuk om betrokken te zijn en te
weten wat er speelt. Ik kijk ernaar uit om
straks de vruchten te plukken van het har-
de werk.’
Hoe schat je de kansen van je zoons in? 
‘Jorden komt nog maar net kijken. Ik
vind het al heel knap dat hij het aandurft

tussen zulke ervaren jongens en meisjes.
Deion is moeilijk in te schatten. Tijdens
de Zuid-Amerikaanse kampioenschap-
pen kwam hij goed mee.’

Pedro van Otterdijk (46)
Pedro’s zoon (Kevin) doet
mee aan de OPTINAM
namens de Nederlandse
Antillen. Hij is vrijwilli-
ger op het water als mede-
werker safety.
Waarom ben je vrijwilli-
ger? 
‘Mijn zoon zeilt mee en daarbij vind ik
het een mooie sport. Ik vind het fijn als ik
ergens kan helpen.’
Wat doe je? 
‘Ik zit bij safety. Dat betekent dat ik het
racegebied in de gaten moet houden. Ik
ben stand by zodat ik bij problemen kin-
deren kan helpen. Dat doen we pas als ze
het zelf aangeven, want zodra wij een zei-
ler te hulp schieten krijgen ze geen wed-
strijdpunten meer. Alleen als er iets ern-
stigs gebeurt helpen we natuurlijk on-
middellijk.’
Wat vind je ervan? 
‘Heerlijk! Het is spannend om te zien
hoe de kinderen met de elementen om-
gaan, de zee en de wind. Ze zeilen alsof
ze fietsen, heel mooi.’
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Advertentie

vrijwilligers geen evenement

Zeven juryleden ingevlogen uit
vijf landen vormen samen de
jury, die ervoor moet zorgen

dat de races volgens de regels ver-
lopen. Daarnaast stuurt de internatio-
nale Optimist-klasse-organisatie drie
specialisten (officials), van wie een
toezicht houdt op meten, de ander op
het racen en de derde op de algehele
organisatie. Ze zijn inmiddels alle-
maal op het eiland aangekomen om
de OPTINAM-organisatie te onder-
steunen. 

De internationale klasse-organisatie
IODA (International Optimist Dinghy
Association) heeft bepaald dat er geen
OPTINAM kan plaatsvinden zonder
een International Jury en officials. De
OPTINAM-organisatie vliegt deze
specialisten in overleg met IODA in
en betaalt reis- en verblijfkosten.

Jury
Om het kampioenschap in goede
banen te leiden is er een Internationa-
le Jury uitgenodigd. Deze komt zowel
op het water in actie, als na de races
aan wal.
Op het water moet de jury beoordelen
of een zeiler tijdens de race geen
ongeoorloofde bewegingen maakt. Zij
kan bepalen dat een deelnemer met
zijn boot voor straf twee rondjes moet
draaien en dit betekent tijdverlies. 
Na de races behandelt de jury eventu-
ele binnengekomen protesten van
zeilers die een conflict met elkaar
hebben. Meestal is er in geval van
protest discussie om de voorrangsre-
gels op het water. 
Bij de behandeling van een protest
hoort de jury beide partijen om vervol-
gens diezelfde avond nog tot een
oordeel te komen, en eventueel tot

een straf, die kan variëren van straf-
punten tot diskwalificatie van een
race of zelfs het hele evenement in
geval grove overtredingen. Vaak
wordt geprobeerd vooraf de kwestie
op te lossen zonder dat het tot een
protest hoeft te komen. 
De meeste leden uit de OPTINAM-
jury jureren op wereldniveau zoals op
wereldkampioenschappen en een
enkeling zelfs bij de Olympische Spe-
len.

Wie is wie in de jury?
- Pat Bailey uit St. Thomas - voorzit-

ter en International Judge (IJ)
- Henry Menin uit St. Thomas - chief 

umpire, International Umpire 
en (IU)

- Means Davis uit de USA - (IJ)
- Francisco Jauregui uit Mexico - (IJ)
- David de Vries uit St. Maarten - (IJ)
- Jean-Michel Criquet uit Martinique - 

National Judge (NJ)
- Henry Hernandez uit Curaçao - (NJ)

IODA Officials
IODA heeft drie specialisten aange-
wezen en naar Curacao af laten rei-
zen. Zij zien er op toe dat de organisa-
tie van de OPTINAM volgens de
regels verloopt en mogen de lokale
organisatie bijsturen. 

- Diego Freiria uit Uruguay - hoofd
meter. Hij houdt toezicht op het loca-
le team dat alle bootjes en zeiltjes
gaat meten en wegen. 
- Quino Nigaglioni uit Puerto Rico -
vice-president van IODA. Hij heeft de
wedstrijdlokatie al eerder bezocht en
goedgekeurd. 
- Alen Kustic uit Kroatië - Principal
Race Officer. Hij ondersteunt de loka-
le wedstrijdleider.

JURYLEDEN EN OFFICIALS
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