
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Bovenop
de bestaande dagelijk-
se KLM-verbinding
tussen Amsterdam en
Curaçao komt de
‘Blauwe Vogel’ vanaf
november met twee
extra vluchten per
week naar Hato.

Dat is bevestigd tegeno-
ver het Antilliaans Dag-
blad. Deze aanvullende
vluchten vertrekken be-
wust pas ’s middags van
Schiphol om aansluiting
te bieden voor passagiers
uit andere delen van Euro-
pa.

Dit is een grote slag
voor het Curaçaose toe-
risme. Hiermee kan het
toeristenverkeer vanuit
onder andere Duitsland,
Zwitserland, België, Span-
je, Frankrijk, Zweden, De-
nemarken en het Vere-
nigd Koninkrijk een verde-
re impuls krijgen. Cijfers
tonen aan dat deze mark-
ten in het geval van Cura-
çao veel groeipotentie heb-
ben. Maandag 17 novem-
ber landt de eerste
additionele KLM-vlucht op
luchthaven Hato. Gevlo-
gen wordt met een Airbus
A330-200 die plaats biedt
aan 244 passagiers. De an-
dere dag waarop er twee
KLM-vliegtuigen op be-
zoek zijn is de woensdag.

Daarmee komt de
vluchtfrequentie van KLM
op negen verbindingen
per week. Max Smits, ge-
neral manager Air Fran-
ce/KLM Dutch Caribbean,
benadrukt het belang van
‘goed partnerschap en een
goede bestemming’. Hij
spreekt zijn waardering
uit voor de snelle en effici-
ënte wijze waarop het Cu-
raçaose toeristenbureau
CTB en Curaçao Airport
Partners (CAP) hebben
meegewerkt aan het mo-
gelijk maken van de extra
vliegverbindingen.

Dit jaar vliegt KLM 80
jaar op de route tussen
Amsterdam en Curaçao.
Dat zal niet ongemerkt
voorbij gaan. ,,KLM is een
belangrijke partner en wij

zijn verheugd met de aan-
vullende vluchten die door
een gezamenlijke inspan-
ning tot stand zijn geko-

men”, aldus Ralph Blan-
chard, ceo van CAP.

De ondersteuning door
Curaçao Tourist Board

(CTB) en Curaçao Hospi-
tality And Tourism Associ-
ation (Chata) is wel een be-
langrijke voorwaarde voor

het welslagen van de extra
capaciteit. Daarom zijn
een marketingplan plus
bijbehorend budget essen-

tieel. Naar verluidt zouden
ook andere bestemmin-
gen KLM om extra vluch-
ten hebben verzocht en
onderhandeld, waaronder
Kaapstad, Havanna en
Aruba. Het werd Curaçao.

Bijkomend probleem
was echter dat KLM wel in
staat moest zijn om
binnen de vloot een ma-
chine beschikbaar te ma-
ken en bemanning. Dat is
gelukt. De ‘late’ vlucht ver-
trekt om 14.15 uur van
Schiphol en dat biedt de
mogelijkheid om dezelfde
dag nog van allerlei Euro-
pese steden binnen te vlie-
gen met doorverbinding
naar Curaçao, waar om
19.00 uur wordt geland.
De kist keert om 21.00 uur
terug met aankomst om
circa 11.30 uur in Neder-
land. Het toerisme uit
Nederland groeit weer in
2014. Ook Schiphol re-
gistreerde in de eerste zes
maanden van dit jaar een
toename van 7 procent. En
de bezetting op de vluch-
ten van KLM en ArkeFly
neemt toe. Met de twee ad-
ditionele verbindingen
mikken KLM en het toe-
ristenbureau echter vooral
op vakantiegangers uit an-
dere Europese landen.

Met de kerstdrukte zet
KLM in verband met de
grote vraag twee eenmali-
ge extra vluchten in: op 23
december en in het nieu-
we jaar op 2 januari. Alle-
bei met een Airbus 330-
200.

Terminal voor
privéjets later
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KLM 2x extra op Curaçao

Padvinders ruimen op

Leden van de padvinderij
hebben bij Jan Thiel aan
de kant van de zoutpan-
nen een schoonmaakactie
gehouden. Getooid met
vuilniszakken van Garnier
wisten zij hun steentje bij
te dragen aan een schoon
Curaçao. 

FOTO’S PADVINDERIJ

Laat vertrek van Schiphol biedt verbindingen vanuit rest Europa

Van onze correspondent
Den Haag - Het Openbaar
Ministerie (OM) op Aruba
blijkt wel degelijk goede
redenen te hebben gehad
om aan te nemen dat 
het met de aanhouding
van de Venezolaan Hugo
Carvajal Barrios juist han-
delde.

Dat kan worden opge-
maakt uit e-mailcorres-
pondentie tussen het OM
en ambtenaren van het
ministerie van Buiten-
landse Zaken in Den
Haag. De beoogd consul
werd op woensdag 23 juli
bij aankomst op Reina Be-
atrix staande gehouden. 

Aanleiding daarvoor
was het internationale op-
sporingsverzoek dat Justi-
tie in Amerika had uitge-
vaardigd. Carvajal Barrios
wordt er door de Amerika-
nen van verdacht betrok-
ken te zijn bij drugshandel
en de levering van wapens
aan de Farc.

Bij zijn aanhouding
deed de vertrouweling van
wijlen president Hugo
Chávez onder verwijzing
naar zijn diplomatieke
paspoort een beroep op
zijn onschendbaarheid.

Hoofdofficier Peter Blan-
ken besloot onmiddellijk
te rade te gaan bij de speci-
alisten van BuZa. Vanwe-
ge het tijdverschil liet 
het antwoord tot de vol-
gende ochtend op zich
wachten.

Hoe de reactie precies
luidde is niet bekend,
maar het OM in Oranje-
stad voelde zich door het
bericht uit Den Haag vol-
doende geruggesteund
om Carvajal Barrios vast te
houden.

De mailwisseling is ver-

volgens door rechter-com-
missaris Yvonne van
Wersch meegewogen bij
haar besluit de in bewa-
ringstelling van de kandi-
daat-consul te bevelen.
Ook zij verbond aan de re-
actie van de BuZa-ambte-
naren de conclusie dat ‘El
Pollo’ geen diplomatieke
immuniteit genoot. 

Naar verluidt is het mi-
nisterie er niet gelukkig
mee dat het OM de als
intern bedoelde mailwis-
seling zonder instemming
aan de rechter heeft over-

legd. De inhoud ervan zou
niet geschikt zijn voor een
gerechtelijke procedure.
Dit is ook voorafgaand aan
de zitting op vrijdag ken-
baar gemaakt aan het OM
op Aruba.

De woordvoerder van
minister Frans Timmer-
mans (PvdA) houdt vast
aan de officiële lezing en
dat is dat het departement
pas zondag voor het eerst
een standpunt heeft be-
paald: Carvajal Barrios
moest worden vrijgelaten,
maar werd wel meteen tot
persona non grata in het
gehele Koninkrijk ver-
klaard.

BuZa gaf Aruba wel groen licht


