
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Air Canada
zal met ingang van 7 no-
vember gedurende het he-
le jaar, één keer per week
rechtstreekse vluchten van
en naar Toronto, Canada
uitvoeren. Dat maakte mi-
nister Stanley Palm
(PAIS) van Economische
Ontwikkeling gisteren, tij-

dens de wekelijkse persbij-
eenkomst van de minister-
raad in Fort Amsterdam,
bekend. Op dit moment
vliegt Air Canada alleen
nog in het winterseizoen. 

Bovendien zal de Cana-
dese luchtvaartmaatschap-
pij met ingang van januari

2015 ook rechtstreekse
vluchten van en naar Mon-
treal,
Canada
introdu-
ceren.
,,Er
blijkt nu genoeg interesse
te zijn in Canada om van-
uit meerdere bestemmin-
gen en gedurende het hele
jaar te vliegen”, zo gaf de
minister van Economi-
sche Ontwikkeling giste-
ren te kennen. Palm werd
tijdens de persconferentie
vergezeld door waarne-
mend directeur van de Cu-
raçao Tourist Board
(CTB), Hugo Clarinda en
de directeur van Chata, Li-
za Dindial. 

Clarinda vertelde dat de
route van Canada met 30

procent
is ge-
groeid
en er en-
kele dui-

zenden stoelen extra op
deze route worden inge-
zet. Air Canada zal ge-
bruik gaan maken van de
Airbus 319. ,,Canada is op
dit moment de vierde
grootste markt voor Cura-
çao, na Nederland, Ameri-
ka en Venezuela”, zo gaf
de waarnemend directeur
van CTB gisteren te ken-
nen. De extra vluchten uit
Canada zullen het verlies
dat het toerisme op Cura-
çao heeft geleden door het

faillissement van DAE vo-
rig jaar, waardoor de Vene-
zolaanse markt enorm is
gekrompen, beperken.
Verder zei Palm te ver-
wachten in juni, een jaar
na het faillissement van
DAE, het effect van het
verlies van de Curaçaose
luchtvaartmaatschappij
niet meer te zullen mer-
ken. Palm liet weten in de
laatste fase van onderhan-
deling te verkeren met an-
dere luchtvaartmaatschap-
pijen en hopelijk binnen
twee weken tijd meer
nieuws van nieuwe routes
aan te kunnen kondigen.
Eerder maakte hij al be-
kend in verregaande
onderhandelingen te zijn
met de Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij
JetBlue. 
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Forse daling afzet jet fuel
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De afzet
van jet fuel, vliegtuig-
brandstof, is vorig
jaar op Curaçao met
bijna 20 procent
gedaald. 

Dat blijkt uit informatie
die het Antilliaans Dagblad
van Curoil heeft opge-
vraagd en verkregen naar
aanleiding van de jaarre-
kening 2013.

,,De luchtvaartbusiness
werd en wordt geken-
merkt door toegenomen
gebruik van vliegtuigen
die brandstofefficiënt zijn.
Deze ontwikkeling en het
feit dat de technische stops
door vrachtvliegtuigen
drastisch zijn afgenomen,
hebben geleid tot een da-
ling van het jet fuel-volu-
me met 19 procent op Cu-
raçao en 2,5 procent op Bo-
naire.” Aldus Curoil
desgevraagd. 

De flink verminderde
verkoop op de Curaçaose
luchthaven en de reden
die Curoil daarvoor op-
geeft, namelijk ‘het kwijt-
raken van cargoluchtvaart-
maatschappijen die een
technische tussenlanding
maken op Hato’, lijken er-
op te wijzen dat het vlieg-
veld minder aantrekkelijk

is geworden. Mogelijk
houdt dit verband met de
prijsstelling. In het verle-
den waren er al berichten

over vliegtuigen die Cura-
çao zouden overslaan in
verband met verhoogde ta-
rieven voor landingsgel-

den en andere aan de
luchthaven gerelateerde
kosten. Door exploitant
Curaçao Airport Partners

(CAP) werd dit overigens
ontkend en ook werd ge-
steld dat Hato niet (veel)
duurder zou zijn dan

luchthavens in de regio. 
De meningen hierover

zijn echter verdeeld; met
name de luchtvaartmaat-
schappijen die op Hato
vliegen zijn het niet altijd
met CAP eens. Feit is dat
brandstofleverancier Cur-
oil een afname heeft ge-
constateerd met 19 pro-
cent en dat toeschrijft aan
het verlies aan vrachtvlieg-
tuigen. Een andere factor
die volgens Curoil ertoe
heeft bijgedragen dat de
verkoop van Jet A1 is ver-
minderd betreft het feit
dat een - verder niet aange-
duide - niet-commerciële
luchtvaartklant het aantal
keren dat wordt opgeste-
gen aanzienlijk heeft ver-
minderd, als gevolg van
minder vluchten in de re-
gio. ,,Ondanks de lagere
volumes heeft Curoil de
verkoopmarges ten aan-
zien van de overgebleven
luchtvaartmaatschappijen
en nieuwe klanten weten
te verbeteren om het effect
(van de terugval met 19
procent, red.) op het totale
resultaat goed te maken,”
zo meldt de directie van de
overheids-nv.

Aqualectra neemt 
minder af van Curoil

Curoil: Door afname technische tussenlandingen vrachtvliegtuigen

MCB World Cup Team 

Maduro & Curiel’s Bank (MCB) zet zich tijdens het WK in als ‘vriend van sport’ en viert dit met zijn cliënten. Het
team MCB World Cup bezocht verschillende filialen en cafés op Curaçao tijdens de eerste dagen van het WK.
Iedere cliënt die aanwezig was, maakte bij iedere goal kans op een voetbal van MCB. Cliënten met een Visa-card
ontvingen een mini-Brazuca. Tijdens het WK versiert MCB ieder filiaal met vlaggen en voetbalartikelen.     FOTO MCB
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