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AD WIKÈNT

EXTRA!

In AD Wikènt
bespreekt Eric de
Brabander twee boe-
ken van een schrijver
die pas na zijn dood
bekendheid heeft
gekregen: John
Williams met de boe-
ken ‘Stoner’ en
‘Butcher’s Crossing’.
Ook besteedt AD
Wikènt aandacht aan
de lezing over de ont-
wikkeling van de
luchtvaartindustrie op
Curaçao, die directeur
van luchtvaartmaat-
schappij Insel Air,
Albert Kluyver, heeft
gegeven voor de
Rotary Club Curaçao.

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Met inge-
houden adem en samen-
geknepen billen zat niet
alleen heel Nederland
voor de buis, maar tijdens
de wedstrijd Nederland-
Spanje was het ook op
heel Curaçao, Bonaire,
Aruba en Sint Maarten
stil. Niet voor lang, want
de klinkende overwin-
ning van Nederland op de
ploeg die zij vier jaar gele-
den nog voor zich
moesten laten gaan, ont-
ketende een waar volks-
feest.

Even werden de voet-
balfans gisteren vier jaar
terug in de tijd geworpen,
toen Nederland en Spanje
elkaar tijdens de finale
om de wereldbeker ont-
moetten in Zuid-Afrika.
Misschien is de spanning
daarom ook wel zo groot

en is het al ruim een uur
voordat de wedstrijd be-
gint stiller op de wegen
van Curaçao dan normaal
gesproken op vrijdagmid-
dag. 

De 27ste minuut: Span-
jaard Xabi Alonso scoort.
De bal vliegt keihard in
het doel van Nederland.
Vlak voor rust is het stil op
straat: Jack van Gelder is
te horen in Langs de Lijn,

dat op verschillende Cura-
çaose radiozenders wordt
uitgezonden. Degenen
zonder beeld laten zich
meedeinen op de klanken
van de steeds feller wor-
dende stem van Van Gel-
der. Bij de bushalte zit een
groep mensen te wach-
ten: ,,Wil je de radio wat
harder zetten?” wordt er
gevraagd aan een wach-
tende chauffeur. De radio

wordt omhoog gedraaid,
net op het juiste moment:
,,Ik huil. Het is lang gele-
den dat ik gehuild heb om
een doelpunt. Wat een
prachtige”, aldus Van Gel-
der over de gelijkmaker
van Robin van Persie.

Bij Cabana Beach, dat
voor de gelegenheid is
omgetoverd in Playa
Oranje, wordt er door een
grote groep voetbal geke-
ken. Het gejuich wordt
steeds luider als ook de 1-
2 wordt gescoord. Het kan
niet op: de 1-3; Café De
Tijd ontploft van vreugde.
Als het ook nog 1-4 wordt
kan het geluk onder de
Nederlands elftal-fans
niet meer op. Maar het
feest is nog niet over, bij

de BLVD voelen ze hem
aankomen: de 1-5. Oranje
droogt Spanje af, terwijl
de Curaçaose fans geen
moment droog komen te
staan. Ook ver na de, vol-
gens de voetbalcommen-
tatoren ‘historische wed-
strijd’, wordt er op de ei-
landen doorgefeest. Zo
kleurt heel Wet & Wild
oranje en ook bij het Mi-
les Jazz Café gaat het ge-
juich gewoon nog even
door. De openluchtdisco-
theek Bermuda aan het
Waaigat organiseerde
zelfs een speciale ‘derde
helft’. De volgende wed-
strijd van Oranje is
woensdag tegen Australië
om 12.00 uur Curaçaose
tijd.

Oranje 
verplettert Spanje
Mexico - Kameroen 1-0

Chili - Australië 3-1
Spanje - Nederland 1-5
MEER OP 34 EN 35
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Juichend voor Oranje. 
FOTO BAHIA APARTMENTS

Op de BLVD voorspelden ze de 1-5. 
FOTO BLVD

Bij Wet & Wild zag het oranje van de mensen. 
FOTO ALEX VERSCHOOR

Oranje boven

In Punda was het ook gezellig druk bij het Pleincafé
Wilhelmina.  FOTO JEU OLIMPIO

Café De Tijd ontplofte bij het derde doelpunt. 
FOTO CAFÉ DE TIJD

Bij Cabana Beach zagen tientallen supporters hoe Oranje won.    FOTO CABANA BEACH

De jeugd was van de partij om Oranje te steunen.        FOTO JEU OLIMPIO

Nog tijdens de wedstrijd
vlogen de grappen over
de sociale media.


