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Het ultieme
eilandgevoel
van Curaçao tot Ibiza

AB
C

Op Aruba’s Flamingo Beach

De vrolijke pasteltinten

lopen de zalmoranje vogels

zijn karakteristiek voor de

dwars tussen de mensen door.

architectuur op Curaçao.

eilandhoppen
De een heeft de beste
duikspots; de ander de gezelligste
uitgaansbuurt en de mooiste
stranden. Maar alleen bij de
derde kun je een tochtje in een
onderzeeër maken. Gelukkig is
kiezen niet nodig. Eilandhoppen
tussen Aruba, Bonaire en Curaçao
biedt uitkomst.
TEKST JURRIAAN TEULINGS
FOTOGRAFIE ERNIE ENKELAAR

Bonaire wordt gezien als
een van de mooiste duikparadijsjes ter wereld.
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Imposante cruiseschepen

Het is heerlijk ontspannen op de

doen regelmatig Willemstad aan.

knusse strandjes van Curaçao.

Creoolse cuisine

Krioyo, de traditionele keuken
van de Antillen, is proeven
voor gevorderden. Als
gestoofde leguaan u iets te
ver gaat, begin dan eens met
jambo – een soep van okra
en schelpjes. Of probeer stobá,
een Caribische stoofpot met
(bijvoorbeeld) papaja en geitenvlees. Het meest toegankelijke
(bij)gerecht is funchi, een
soort polenta.

De handgeschilderde
bewegwijzering ziet u
terug op het eiland.

Bitterballen in de tropen, het blijft
een beetje raar. Niettemin vinden ze gretig
aftrek aan de bar van het Avila Hotel.
Het uitzicht strekt er over azuurblauwe
Caribische wateren en een strand waar
heel Holland ligt te bakken. Leguanen
ritselen in de bosjes, knaloranje vogeltjes
wippen tussen de balken van de zonwering. We zijn in Curaçao! Pretentieus
is het allerminst, dit viersterrenresort.
Toch is het naar verluidt de favoriete stek
van de koninklijke familie. Vooralsnog
is het enige oranje bezoek de troepiaal,
een gewiekst zangvogeltje dat het heeft
gemunt op de suikerzakjes op de bar.
Langs landhuizen en de kust
We zitten op een bankje in de laadbak
van onze gids Elmer. De wind waait door
ons haar en Elmer spreekt ons enthousiast
toe door het achterraampje van zijn
pick-uptruck. Hij praat over de statige
landhuizen op het eiland waar ooit de
plantagehouders woonden die vanaf de
hoge posities van de huizen de plantages
en zoutpannen in de gaten konden hou22
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Aan de ruwe noordkust van

Het suikerdiefje is

Curaçao zijn vele baaien, inhammen

een veelvoorkomend

en deze grot: Boca Tabla.

vogeltje op Curaçao.

den. Tegenwoordig zijn ze vaak in gebruik
als kleine musea, galeries, guesthouses of
restaurants. Zo is Landhuis Dokterstuin
populair voor lunches en huisvest Landhuis Jan Kok de kunst van Nena Sanchez,
de Miss Curaçao van 1966. Samen met de
fonkelende baaien langs de kust van het
kleine, droge eiland vormen ze de highlights van Elmers route.

Intieme baaitjes
We rijden langs Jan Thiel, een strook
luxeresorts waar veel Nederlanders hun
vakantie doorbrengen. Men zont er op
een nieuw, opgespoten strand. Veel brede
zandstranden heeft Curaçao namelijk niet:
het eiland moet het vooral hebben van
intieme baaien met kiezelstrandjes. Die
zijn niet altijd even makkelijk bereikbaar
of goed gefaciliteerd, maar daarom ook
niet al te druk. Bij ons gooien vooral
Grote Knip en Jeremi hoge ogen: kleine
paradijsjes aan de noordwestelijke kust,
waar onder grillige rotspartijen kristalhelder water glinstert. Beide baaien
bevinden zich vlak bij Sabana Westpunt,

waar we stoppen voor een lokale lunch.
Restaurant Jaanchie’s is een beetje een
instituut op het eiland, en serveert krioyo
cuisine – traditionele Antilliaanse gerechten. Het bestaat al meer dan zestig jaar en
er heerst een gemoedelijk sfeertje. Aan de
muren hangen tegeltjeswijsheden op zijn
Papiaments. In het tuintje bij de ingang
zorgen hyperactief fladderende suikerdiefjes rond een schaaltje suiker voor het
nodige entertainment. Een kleine band
die zijn ronde langs de tafels maakt, zorgt
voor de rest. Een menu is er niet: aan tafel
wordt simpelweg gemeld wat de pot van
vandaag schaft. We kiezen een stukje zeebaars, maar proeven ook van de specialiteit van het huis: gestoofde leguaan. Die
krijgen we als bijgerecht, voor het geval
dat we het niet lekker vinden. Dat valt
alleszins mee. Het smaakt een beetje naar
kip, maar dan wat steviger.

Hippe stadswijk
’s Avonds wandelen we door Pietermaai,
een buurt tussen ons resort en het centrum
van Willemstad. Niet lang geleden was >>

Proef en geniet van
de lokale specialiteiten,
krioyo cuisine.
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Manchebo Beach, het breedste

De onderwaterwereld van Aruba

stukje strand van Aruba, gaat over

ontdekken zonder zelf nat te

in het langgerekte Eagle Beach.

worden? Ga op avontuur met de
Atlantis-onderzeeër.

De Palm Pier op Aruba
telt vele leuke tentjes
aan het water.
Wind en zee op de rotsen hebben
natuurlijke bruggen gevormd langs

dat nog een beetje een wijk met een
discutabele reputatie, maar de komst van
Mundo Bizarro, een bar-restaurantje in
Cubaanse stijl aan de Nieuwestraat, was
het startsein voor een flinke revival. Fraai
gerestaureerde panden staan naast met
graffiti beschilderde ruïnes. Verderop in de
straat is Miles, een sfeervol jazzcafé waar
menig bekend jazzmuzikant al heeft
gejamd. En dan niet alleen rondom het
jaarlijkse Curaçao North Sea Jazz festival:
elke zaterdagavond zijn er drukbezochte
liveoptredens. We drinken een hipster
biertje bij Kome, een modern restaurant
aan het Johan van Walbeeckplein. Uiteindelijk schuiven we aan op het terras van
BijBlauw, waar een welkom zeebriesje
over het terras waait en we zo dicht bij
de branding zitten dat het opspattende
water nog nét niet op onze tafel landt.

Hoppen naar Aruba
Waar op Curaçao het Nederlands toerisme
zeer aanwezig is, is Aruba de lieveling
van de Amerikanen. De lokale toeristenindustrie is ingesteld op luxe hotels, een
wondere onderwaterwereld en een flinke
dosis entertainment. Wij beginnen onze
verkenning van het eiland met een spektakel in een heuse onderzeeër. Goed, een
mini dan. Maar mét patrijspoorten. Na
een kort tochtje op een veerbootje vanuit
de haven wordt de motor midden op het
water stilgelegd, waarna ineens de Atlantis
Submarine boven de golven opduikt. We
gaan aan boord en enkele minuten later
duiken we dertig meter onder het wateroppervlak. Een opgewekte gids attendeert
ons op de onderzeese attracties. Buiten
onze patrijspoortjes maken niet alleen
24
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koraalriffen hun opwachting, maar ook
een imposant scheepswrak.

Relaxen tussen de flamingo’s
Als we ’s middags inchecken bij het
Renaissance Marina Hotel in Oranjestad
worden we bij de poolbar meteen onthaald met een rondje droplikeurshots.
Latinohits en discoklassiekers weerkaatsen
met aanzwellend volume door het atrium
boven het luxe winkelcentrum en casino
in het hotelcomplex. Een verdieping lager
varen bootjes het winkelcentrum binnen.
Daar staan hotelgasten in hun beste
strandmode te wachten op de veerdienst
naar het idyllische privé-eilandje van het
hotel. Rijen strandstoelen – zo nu en dan
met een zonnende leguaan ernaast –
omzomen twee prachtige baaien: een voor
families, de andere voor volwassenen.
Als we doorlopen komen we bij het groene
uiteinde van het privé-eilandje. Als we het
paadje volgen dat door een weelderig
mangrovebos loopt, komen we uiteindelijk op een verlaten, met hagelwit koraal
bezaaid strandje. Toch weegt de ongerepte
rust van dit uithoekje niet op tegen de
leukste attractie van het eiland van het
hotel: tamme flamingo’s die tussen de
strandstoelen door marcheren. In ruil
voor een uitgestrekte hand met wat
lekkers poseren ze geduldig met de aanwezige selfiemakers.

Jeepsafari en natuurreservaat
Het privé-eiland is niet het enige in zijn
soort: iets naar het zuiden ligt het eilandje
De Palm, een all-inclusive waterpretpark
met glijbanen, ziplines, strandvolleybal,
bananenboten, salsalessen en ander >>

Eten

de noordkust van Aruba.

De beste eetadresjes, voor elk
eiland één.

> Aruba
Ontsnap even aan de toeristische drukte
en schuif aan op het piertje van Zeerovers
in Savaneta, een lokale favoriet waar de
allerverste vis van het eiland wordt geserveerd. Op het menu staat de vangst van
de dag, die rechtstreeks naar het restaurant wordt gebracht met de vissersbootjes
waar u naast zit te dineren. Ongedwongen,
authentiek en spotgoedkoop.
WWW.FACEBOOK.COM/ZEEROVERS

Het huis, tevens galerie,
van de kunstenaar Yubi

> Bonaire

Kirindongo op Curaçao.

Op het menu van Bonaires toprestaurant
At Sea komen verse groente uit Zuid-Afrika,
mals vlees uit de VS en de beste kazen
uit Europa samen met de lekkerste vis van
de Caribische Zee. Kies voor een 4 gangenverrassingsmenu met wijnarrangement, en
geniet van de gezellige atmosfeer.
WWW.ATSEABONAIRE.COM

> Curaçao
Vlak bij de gezellige bars van Pietermaai
bevindt zich het knusse boetiekhotelletje
BijBlauw. Hier kunt u op een intiem terras
aan zee tussen twee kleurrijke villa’s van
uitstekende lunches en diners genieten.
Het menu bevat Antilliaanse klassiekers
zoals funchi (een soort polenta), die men
hier ‘funky’ maakt door er onder andere
truffels aan toe te voegen. Er zijn gratis
transfers beschikbaar, bijvoorbeeld vanaf
het Avila Beach Hotel.
WWW.BIJBLAUW.COM

Kunst van afval

Voor een humoristische blik
op artistiek Curaçao kunt u
terecht in de galerie aan huis
van Yubi Kirindongo. Deze
internationaal gerenommeerde
recyclekunstenaar fabriceert
fabelachtige sculpturen
van schroot. Na een kijkje in
zijn beeldentuin valt zijn werk
elders op het eiland ook op,
zoals de van autobumpers
opgetuigde leguaan
midden op een rotonde.
2/2016 Flying Dutchman Magazine
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Slapen
De beste slaapadresjes, voor elk
eiland één.

> Aruba
Het hippe Renaissance Marina Resort & Casino
mag dan wel niet direct aan het strand liggen
zoals de grote luxeketens van Palm Beach,
dat wordt ruimschoots gecompenseerd door
het bootje dat elke vijftien minuten tussen
de lobby en het Renaissance Aruba Private
Island pendelt, een schitterend paradijsje vlak
voor de kust. Daar treft u tussen de mangrovebossen twee fabelachtige stranden, een
exclusieve spa en een lunchrestaurant.

> Bonaire
Snorkelen, zeilen of lekker
luieren op het strand van Bonaire.

De prachtige Harbour Village Beach Club is
zonder meer het meest luxueuze onderkomen
op Bonaire. Het uitzicht vanuit de suites strekt

Culinaire verwennerij ten top
bij At Sea op Bonaire.

over een azuurblauwe zee uit tot Klein Bonaire,
het onbewoonde eilandje dat zich met een
flinke populatie zeeschildpadden tot ’s werelds
topduikspots mag rekenen. Nog dichterbij,
en vanaf het privéstrand te bereiken, bevindt
zich de koraalpracht van een in samenwerking
met de Coral Restoration Foundation aangelegde onderwatertuin.

> Curaçao
Avila is een begrip op Curaçao: het luxe resort

Het ruige puntje van
Aruba leent zich perfect

Dagverse garnalen

voor een tocht per jeep.

op uw bord.

aan zee is het oudste van het eiland. Het ligt
op enkele minuten rijden vanaf het centrum van
Willemstad en is gevestigd in een voormalig

vertier waar gezinnen een volle dag zoet
kunnen zijn. Het ‘vasteland’ van Aruba
heeft echter ook voldoende te bieden. Qua
strand is Eagle Beach onovertroffen: breed
en rustig. De hotels die eraan grenzen zijn
wat meer ingetogen, zeker vergeleken met
die aan Palm Beach, iets noordelijker. Het
heeft de allure van een soort Las Vegas
aan zee. De grote hotels van bekende
internationale ketens hebben casino’s en
royale tuinparken met watervallen en fonteinen. Het Hyatt Regency hotel is zo’n
paleis: we eten er in een Mexicaans restaurant met prachtig uitzicht op een vijver
vol zwarte zwanen, terwijl verderop de
promenade met fakkels wordt verlicht. De
volgende dag worden we opgehaald door
een gele jeep die ons naar de minder toegankelijke delen van het eiland brengt. We
rijden door de ruige natuur van Nationaal
Park Arikok. Het park beslaat twintig
procent van het eiland en is daarmee een
van de grootste natuurreservaten van
de Cariben. Onze route voert door een
heuvellandschap van gestolde lava en
versteend koraal. Het park heeft diverse
26
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verstopte baaien en grotten en de berg
Sero Jamanota biedt een goed uitzicht
over het eiland. We eindigen onze tour op
het parelwitte strand van Baby Beach. We
blijven echter niet luieren, maar duiken
de helderblauwe zee in. Een goede keuze,
want onder de waterspiegel treffen we een
prachtig snorkelparadijs aan.

Snorkelparadijs Bonaire
Toch is het niet Aruba, maar Bonaire
dat de hoogste ogen gooit als het op
snorkelen en kantduiken aankomt. Geen
andere plek in het Caribische gebied kent
zo’n grote diversiteit aan vissen en koralen
als Bonaire. Duikers en snorkelaars zijn
niet afhankelijk van bootjes: u loopt
gewoon de zee in vanaf het strand, en staat
dan doorgaans meteen al in een weelderige koraaltuin. Het eiland wordt dan ook
al ruim twee decennia aangemerkt als
de topkantduikspot in de Caraïben. Niet
verwonderlijk dus dat op het vliegveld
– dat, getrouw aan de naam Flamingo
Airport, roze is – heel wat wordt afgesleept
met duikapparatuur. Ons onderkomen, de

Harbour Village Beach Club, heeft zelfs
zijn eigen vijfsterren-PADI-duikcentrum.
Mijn balkon kijkt uit op Klein Bonaire,
een onbewoond eilandje waar we luttele
uren na aankomst al snorkelen in een
technicoloronderwatertuin van spectaculaire koraalformaties. In de drie kwartier
dat we in het water liggen, spotten we
maar liefst een dozijn zeeschildpadden. In
het licht van de ondergaande zon duiken
ze als trage, mythische wezens op uit de
blauwe diepte. Bonaire is zonder meer
het gemoedelijkste van de ABC-eilanden.
Hoewel groter dan Aruba voelt het prettig
dorps: op het eiland wonen zo’n 17.000
mensen. Dat laat veel ruimte over voor
woeste natuur. We rijden door het
Washington Slagbaai National Park,
waar de kibrahacha-bomen (letterlijk: bijlbrekers) in volle bloei staan. De gele bloesem steekt fel af tegen de dorre omgeving
die wordt gedomineerd door boomhoge
cactussen. In het Goto-meer verraden
streepjes roze in de verte de aanwezigheid
van flamingokolonies. We genieten van
een krioyolunch bij Posada Para Mira, >>

Er hangt een gemoedelijke sfeer

gouverneurshuis dat hier omstreeks 1780 aan

bij de kitesurflocaties op Bonaire.

de kust verrees. Er is een dagelijks wisselend
aanbod van sportieve en culturele activiteiten.
Er worden bijvoorbeeld regelmatig klassieke
concerten georganiseerd in de La Belle Allianceconcerthal.

Bonaire biedt vertier
voor jong en oud.
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KLM Curaçao Marathon

Op 27 november 2016 wordt op Curaçao de
derde editie van de KLM Curaçao Marathon
gehouden met dit jaar 3.000 deelnemers. Het
parcours voert onder andere over de Koningin
Emma-pontjesbrug, de 56,4 meter hoge Julianabrug en de prachtige zoutpannen van Jan Thiel.
Er zijn afstanden voor jong en oud: van de
Cavalier (5 km) en de Intertrust (10 km), die ook
gewandeld mogen worden, tot de Amstel Bright
Half Marathon en natuurlijk de KLM Full Marathon.
De finish van alle afstanden is op het strand
waar vanaf zeven uur ‘s ochtends een swingende Caribische afterparty start. Al met al een
uitstekende gelegenheid voor een renvakantie,
die uiteraard kan worden afgerond met welverdiend luieren op de stranden van het eiland.
WWW.KLMCURACAOMARATHON.COM

De enorme zoutpannen zijn
ook een veelbezochte bezienswaardigheid op Bonaire.

Kitesurfen is niet alleen fantastisch om
te doen, maar ook om naar te kijken.

een klein kleurrijk familierestaurantje
tussen cactusschuttingen waar de
serveerster ons met gepaste trots meldt
dat zelfs koning Willem-Alexander
het etablissement met een bezoekje
heeft vereerd.

Het witte goud
Onderweg naar de zoutpannen in het
vlakke zuiden van het eiland stoppen we
in het op een na oudste bouwwerk van
Bonaire: Mangazina di Rei. Het is ingericht als een educatief centrum dat alle
facetten van de natuur, cultuur en historie
van het eiland belicht. Zo leren we dat
dit ooit de locatie was waar de slaven
wekelijks hun rantsoenen op kwamen
halen, na een voettocht van acht tot tien
uur vanaf de zoutpannen. De rest van de
week verbleven ze in slavenhuisjes die
nog steeds aan de zuidkust staan en doen
herinneren aan de bewogen geschiedenis
van de Nederlandse Antillen. Vier eeuwen
na dato wordt het ‘witte goud’ nog altijd
op grote schaal gewonnen. Naast de uitgestrekte bassins staan huizenhoge kegels
28
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van fonkelend zout klaar om te worden
verpakt en verscheept. Oorspronkelijk
was het de grote behoefte aan zout onder
haringkakers die de prijs dusdanig opdreef dat Bonaire interessant werd voor
de West-Indische Compagnie. Bijgevolg
bestond de typisch Hollandse haring bij

de gratie van Antilliaans zout. In tegenstelling tot de bitterbal kreeg die vaderlandse hap echter geen voet aan de grond
in de Antillen. Voor zover wij weten
tenminste. Als iemand een haringkar op
Aruba, Bonaire of Curaçao weet, dan
horen we dat graag.
<<

Vliegen naar Curaçao
> Vluchtuitvoering: KLM vliegt 7 keer per week naar Curaçao, waarvan 4 keer per week
rechtstreeks. In de zomermaanden zijn er extra vluchten wat neerkomt op in totaal
11 vluchten per week.
> Totale vliegtijd: 9 uur en 35 minuten (directe vlucht).
> Luchthaven: Hato Airport.
> Te ontvangen Award Miles per retourticket:*
Ivory

Silver

Gold

Economy Class

9.738

14.608

17.042

19.476

World Business Class

17.042

21.912

24.346

26.780

Platinum

* Het aantal te ontvangen Miles is afhankelijk van de gevlogen afstand en de voorwaarden van uw ticket.

> Benodigde Award Miles vanaf Amsterdam:
50.000 Award Miles voor een retour Economy Class.
125.000 Award Miles voor een retour World Business Class.
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Reisaanbieding
Tegenwoordig vormen de zoutpannen van Jan Kock op Curaçao
het leefgebied van flamingo’s.

Het Avila Beach Hotel

14-daagse reis
ABC-eilanden
vanaf € 3.945,- p.p.

Curaçao heeft een eigen
privéstrand.

De genoemde prijs is per persoon op
Uitzicht vanuit het

U kunt heerlijk wegdromen

Renaissance Aruba

bij de Harbour Village Beach

Resort & Casino.

Club op Bonaire.

Easy as ABC

vliegreis met KLM, Hertz-autohuur op
Curaçao, overnachtingen en excursies
volgens programma.
Bijzonder aan deze reis
> Eilandhoppen langs de ABC-eilanden.
> Overnacht in goed gelegen
viersterrenhotels.

Mix Aruba, Bonaire en Curaçao en het resultaat is pastel-

> Ontdek de mooiste locaties van

kleurige koopmanshuizen, roze flamingo’s, een helderblauwe

> Maak een privé-sunset-zeiltocht

zee en uitnodigende stranden in een tropisch klimaat.

Vlieg rechtstreeks

naar
Curaçao en verblijf vier nachten in het
Avila Beach Hotel in Willemstad. Dit luxe
strandhotel is sinds jaar en dag een begrip.
Het kent een rijke geschiedenis en ademt
tijdloze elegantie. De ideale uitvalsbasis
om het eiland te verkennen.

Vertier op en in het water
U wilt misschien niet meer weg uit
Curaçao, maar eenmaal op Aruba waait
dat gevoel snel over. Het gezellige Oranjestad, de paradijselijke stranden en bijzondere onderwaterwereld bieden genoeg
afleiding. In het Renaissance Aruba Resort
verblijft u bovendien in stijl. Als dinertip willen we u het Elements Restaurant
van het Bucuti & Tara Beach Resort niet
onthouden.
30

basis van twee personen en inclusief
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Natuurparadijs
Daarna is het tijd voor Bonaire. De
Harbour Village Beach Club ligt aan het
mooiste privéstrand van het eiland en het
centrum van Kralendijk is slechts een paar
minuten lopen. Natuurliefhebbers kunnen
naar de flamingobroedplaats en gekleurde
parkieten en papegaaien bewonderen in
het Washington Slagbaai National Park.
Met een romantisch diner aan de vloedlijn
of een privézeilcruise bij zonsondergang
sluit u de dag af. Welcome to paradise!

Onvergetelijke reizen op maat
Geen twee reizen zijn hetzelfde bij ExperienceTravel,
dé specialist in onvergetelijke verre reizen op maat
voor moderne ontdekkingsreizigers.

Aruba tijdens een privé-eilandtour.
bij Bonaire.
> Vlieg voor een meerprijs van
€ 940,- in KLM’s World Business Class.
Advies op maat
Deze reis is samengesteld door
ExperienceTravel. Neem voor een
persoonlijk reisadvies op maat contact
op met info@experiencetravel.nl
of bel (073) 548 20 60.
ExperienceTravel
Larenweg 40
5234 KA ’s-Hertogenbosch
www.experiencetravel.nl
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Het hele
DESIGNOVERKAPPING BIJ JUMBO
Ontdek nu ook de nieuwe minimalistisch vormgegeven stalen overkapping van

Jumbo BV

Jumbo. Een overkapping met architectonische eenvoud dankzij de stoere stalen

Anthonie Fokkerstraat 41

staanders en liggers. En wat uniek is: het dak is optisch volledig horizontaal. Regen- en

3772 MP Barneveld

smeltwater wordt afgevoerd via de aflopende beglazing en de geïntegreerde afvoer.

Tel.: 0342 - 492 811

Een terrasoverkapping zonder onnodige details die uw woning extra allure geeft.

info@jumbobarneveld.nl

Bel ons voor een passend advies en meer informatie: 0342 - 492 811.

www.jumbooverkapping.nl
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