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Curaçao

Handrem op Amstel
Curaçao Race
Lions Dive bekijkt mogelijkheden nieuw topsportevenement
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De uiterste houdbaarheidsdatum van de Amstel Curaçao Race is in zicht.
Zaterdag wordt de voorlopig laatste rit op Curaçao gereden. Volgens de organisatie is
het steeds moeilijker om buitenlandse wielertoppers naar Curaçao te halen.
Organisator Leo van Vliet
heeft er de afgelopen twee jaar al
moeite mee, het binnenhalen
van buitenlandse wielertoppers.
Zo was Van Vliet dit jaar zo goed
als rond met de bergkoning van
de tour Rafal Majka en groene
trui-winnaar Peter Sagan. Maar
beiden moesten met TinkoffSaxo bank naar Tanzania om in
hun teambuildingproces de Kilimanjaro beklimmen.
Ook is het seizoen langer en
komen er juist in de enige vrije
maand november steeds meer
sponsorverplichtingen voor de
renners. Tour de France-winnaar Vincenzo Nibali gaf afgelopen zomer eveneens duidelijke signalen dat hij naar Curaçao wilde komen. Uiteindelijk
vond zijn vrouw hun baby te
jong om af te reizen. ,,Wanneer
ik de renners aanspreek, dan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Advocaten Chester
Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran hebben een klacht ingediend tegen ‘Knipselkrant’, zoals
de website kkcuracao.net heet.
De advocaten vinden dat de site
‘systematisch, bewust en opzettelijk’ de reputatie van het duo
heeft geschaad.
Dit zou schade aan de goede
naam van het advocatenkantoor
hebben toegebracht. Hoewel
de advocaten vrijheid van me-

merk ik dat er enthousiasme
en interesse genoeg is. Maar uiteindelijk zijn er altijd weer andere verplichtingen waardoor ze
niet kunnen komen. De agenda
is te vol geworden”, aldus Van
Vliet.
Behalve een overvolle agenda
voelt Van Vliet de hete adem in
de nek van het Japanse Saitama.
Dat groeide de afgelopen twee
jaar uit tot een belangrijke concurrent van het wielerfestijn op
Curaçao. Tour-organisator ASO
vliegt direct na de presentatie
van het nieuwe schema van de
Tour de France alle sterren naar
het land van de rijzende zon. Net
als op Curaçao mogen de vrouwen mee en is er een toeristisch
programma. ,,Met een budget
van 3,8 miljoen euro is de Japanse wedstrijd eigenlijk geen concurrent voor Curaçao”, aldus de

organisatie. Van Vliet beaamt
dat het budget voor de Amstel
Curaçao Race nooit groter is dan
200.000 euro (zo’n half miljoen
in guldens, red.) was. Startgeld
aan renners werd er nooit betaald, terwijl alle renners - ook
meervoudig Tour de Francewinnaar Alberto Contador- gewoon economy class werden ingevlogen. Volgens de organisatie krijgen in Japan de renners
daarentegen het tweevoudige
startgeld dat in Europa wordt betaald en wordt er businessclass
gevlogen.
,,Er zijn al meer initiatieven
geweest zoals in Cancun en Abu
Dhabi”, vervolgt Van Vliet. ,,Die
sneuvelden allemaal vrijwel direct. Dat wij het dertien jaar lang
hebben volgehouden bewijst dat
de kracht van de Amstel Curaçao
Race is dat niks hoeft en alles

Hoteldirecteur Will Vogels (links) en organisator Leo van Vliet.
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mag. Ik denk dat de relaxedheid
van het eiland velen heeft aangesproken. Ruim tien jaar lang
hebben we een groot deel van de
wereldtop naar het eiland ingevlogen. Van Contador, Froome,
Sagan, Cavendish, Kittel, Freire,
Boonen, de Schleck-broers,
Hushovd tot alle Nederlandse
toppers. Ik kan alleen maar trots
terugkijken op die jaren.”
Het renners- en organisatiehotel Lions Dive & Beach Resort
was tien jaar lang de gastheer
van het evenement. ,,Met dit
evenement en andere topspor-

Klacht advocaten tegen Knipselkrant
ningsuiting een belangrijk goed
vinden, zou de Knipselkrant
‘alle perken te buiten’ zijn gegaan en moet er nu strafrechtelijk ingegrepen worden. ,,Wie
wil er immers zaken doen met
advocaten die onder andere
als witwassers, leden van een criminele organisatie, maffiamaatjes of als berucht en onbetrouwbaar worden bestempeld”, zo

stelt het duo. Peterson en Sulvaran maken deel uit van actiegroep Kòrsou Fuerte i Outonomo (KFO). Eerder deed KFO
harde uitspraken over president
Emsley Tromp van de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Zo noemde de
groep hem onder meer corrupt.
De rechter besloot toen dat
vrijheid van meningsuiting
Advertentie

zwaarder woog dan andere belangen.
Toch stappen de advocaten nu
zelf naar de rechter. In hun persbericht, dat is gepubliceerd op
de site van de Knipselkrant, verklaren Sulvaran en Peterson:
,,Het gaat bij de Knipselkrant
om herhaaldelijke beledigende
uitlatingen in een poging om
onze reputatie zodanig te scha-

tactiviteiten hebben we Curaçao
positief op de toeristische kaart
gezet”, aldus hoteldirecteur Will
Vogels. ,,Wij als Lions Dive Hotel gaan de komende periode zeker weer kijken of er de komende jaren hier een nieuw topsportevenement is op te zetten.
Wielrennen zal daar zeker een
onderdeel van worden. We zullen samen met Leo van Vliet aan
een nieuw concept gaan werken.”
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‘Duel van lage landen’
den met beledigingen die ertoe
moeten leiden dat het ons onmogelijk wordt gemaakt om ons
werk met gezag te doen. Het is
nu genoeg geweest, vandaar de
reeds door ons ondernomen
strafrechtelijke en nog te nemen
civielrechtelijke stappen. Het is
tijd om deze lafaards aan te pakken en daarin zijn wij vastberaden.” Peterson en Sulvaran waren tegenover deze krant gisteren niet bereikbaar voor
commentaar.

