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Partytips van de locals:
De top 3 van Ed Martines (31),
geboren en getogen op Curaçao:

* de Tutu Tango

Bon bini
na

‘Daar moet je heen op vrijdag: een
heel gezellig, druk en lekker wild
feestje!’

KÒrsou

Kòrsou? Ja, of zoals wij het beter kennen:
Curaçao. De winter komt er weer keihard aan,
dus als je al niet redenen genoeg had om dit
fijne tropische eiland te bezoeken, dan krijg
je er hier nog een paar van ons.
Tekst en foto's: Yvette Bax.

* Maxims

‘In de Caracasbaai, ook op vrijdag.
Dan speelt de Loading Band en kun je
er goed salsadansen.’

* de Facade

‘Leuk op vrijdag en zaterdag. Dat
is echt voor locals, daar komen
bijna geen Nederlanders. Vooraf doe
ik meestal een drankje in de Netto
Bar, dat is een fenomeen, daar móet
iedereen geweest zijn. Ik kom er
vooral voor de groene rum, want daar
houden wij Antillianen van!›

FHM's
Hotspot
van de
maand

De top 3 van de Nederlandse Lisette
Kuiper (24), die sinds anderhalf
jaar op Curaçao woont:

Ga je liever naar een rustiger strandje, om te
chillen zonder drukte om je heen? Geen zorgen:
Curaçao heeft in totaal maar liefst zo’n 38
verschillende stranden, van openbare en
privéstranden (meestal van hotels), tot rotsachtige baaien en paradijselijk witte zandstranden.
Onze favorieten: de Grote en Kleine Knip
- gelegen bij het meest westelijke punt, genaamd:
Westpunt. Bijna alle stranden liggen verspreid
over de zuidwestkust - de noordkant is te ruw,
daar kun je niet zwemmen.

Als we na zo’n negen uur vliegen - en een heel
seizoen Breaking Bad te hebben gekeken aankomen, belanden we direct in de relax modus.
Want met ruim twintig graden temperatuurverschil (en gelukkig een lekker briesje), is het veel te
warm om je op te winden. Curaçao heeft namelijk
een gemiddelde dagtemperatuur van 27 graden,
die door het hele jaar heen redelijk constant blijft.
365 dagen per jaar zomer, oh jawel! Dus doe zoals
wij en jump lekker die Caribische zee in, feest de

060

Genoeg van op het strand hangen? Daar hebben
wij nou eigenlijk nooit last van, maar hey, een
beetje afwisseling is wel leuk natuurlijk. Dus gaan
we een rondje snorkelen, duiken (er zijn meer dan
65 internationaal erkende duikplaatsen), surfen,
en, daar is-ie dan... vliegen over het water!
Oftewel: flyboarden. Voor degenen die het relatief
nieuwe fenomeen nog niet kennen: flyboarden
werd bedacht door de Franse jetski-kampioen
Frank Zapata. De ingrediënten: een brandweer-

* Zanzibar

‘Een strandtent aan het Jan Thiel
strand. Die staat echt met stip
op één bij mij. Het is dé place to
be op zaterdag, vooral tijdens het
happy hour - of de happy hours
eigenlijk - van 5 tot 7 uur.’

* Wet & Wild

‘Dit feest wordt elke zondagavond
gehouden op Mambo Beach; het gaat
daar helemaal los.’

* de Heineken Snek

‘Daar ga ik vrijdag na mijn werk
vaak heen, in de Caracasbaai. Een
biertje kost daar maar 2,50: dat is
nog eens goedkoop dronken worden.
Waar ik de avond dan eindig? In ieder geval niet in mijn eigen bed!’

Papiamentu voor beginners

Hallo: halo
Hoe gaat het ermee: Kon ta bai?
Goed, en met jou?: Mi ta bon, I abo?
Schatje/lekker: Dushi
Hoe heet je?: Kon jamabo?
Waar kom je vandaan?: Unda bo ta
foi?
Ik kom uit Nederland: Mi ta foi di
Nederland
Ik hou van je: Mi ta stimabo
Mag ik een biertje?: Mi por a hanja
un serbes?
Ga weg!: Bai awo!
Help!: Yudami!
Brand!: Candela!
Later: Ajo

Up in the air

hele nacht door op je slippers (of blote voeten),
werk wat gebarbecuede vissen en ander lokaal
voedsel naar binnen en beklim de Christoffelberg, of ga gewoon vliegen over het water. Huh
wat? Ja, daar hebben we het zo nog over. Maar
neem dit alvast van ons aan: overwinteren was
nog nooit zo fijn.

Strand(party)hoppen

In onze eerste twee dagen rocken we meteen
drie strandfeestjes. De stagiairs (hoeveel van

God-los-gaande exemplaren kun je er hebben op
één eiland?), mariniers, vakantiegangers en ook
de Curaçaoënaars (ja, dat zeg je zo) zelf weten
wel hoe een flink feestje te bouwen. Waar te
beginnen is dan ook de vraag. Vooral de happy
hours in de verschillende strandtenten zijn een
aanrader. Onze persoonlijke favoriet: Zanzibar
op zaterdagmiddag. Wat is er nou lekkerder dan
de zon in de lichtblauwe zee te zien zakken, een
dansende meute om je heen, een ijskoud biertje
in je hand en zand tussen je tenen?
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slang, board met wakeboardschoenen en een
waverunner. Flyboarden werd recentelijk in
Nederland geïntroduceerd en afgelopen augustus
op Curaçao, door de Nederlandse instructeurs
Wim van Gilst en Quinta Thé. In de Sint Jorisbaai
(beter bekend als ‘de old skool surfspot’) checken
we hun door mariniers gebouwde hippie-hang
out. Voordat we te water worden gelaten, krijgen
we wat uitleg. ‘De slang zit vast tussen de
waverunner en het board,’ vertelt Wim.
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En zo maak je zélf
leguaansoep!
Ingrediënten voor vier personen:

365 dagen
per jaar
zomer

‘Wanneer ik gas geef op de waverunner wordt
er onder hoge druk water door de slang geperst
en gaat het board, met jou daarop, de lucht in.
Als het je lukt je evenwicht goed te bewaren en
rechtop te blijven staan, dan vlieg je! Je kunt een
hoogte van tien meter halen, maar dat doen we
alleen op open zee. Hier in de baai is een hoogte
van zes meter de max.’ Oké Wim, doen we.
Inwoneraantal: 150.000
Oppervlakte: 444 vierkante kilometer; 64 lang en 16 km breed
Officiële talen: Nederlands en Papiamentu
Autonoom: de Nederlandse Antillen
werden op 10-10-’10 ontbonden.
Curaçao heeft sindsdien de status van een apart land binnen het
Koninkrijk der Nederlanden.
Erheen: je kunt goedkoop vliegen met
ArkeFly. Wat je er vrijwel standaard
bijkrijgt: vertraging en bevroren
eten (Wij: ‘Juffrouw, er zitten
ijskristallen op onze sperziebonen.’
De stewardess: ‘Dan moet je ze laten
ontdooien.’). Doe ons maar KLM dus.
Vervoer: Huur zeker een auto. Want
de bus komt wanneer-ie zelf wil
en taxi’s zijn reteduur. Voor zo’n
veertig euro per dag huur je al een
prima bakkie.
Plaka (ofwel geld): de munteenheid
is de Antilliaanse gulden. Even veel
waard als onze goeie ouwe gulden.
Bier: de gemiddelde prijs van het
populairste biertje, Polar - uit
Venezuela, is zo’n twee gulden in
de toko en zo’n zes gulden op een
strandfeestje.
Partyguide: Voor alle happy hours
en feestjes van het eiland, check
www.k-pasa.com.
Meer info: www.curacao.com
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25 gram boter
1 leguaan (van gemiddelde grootte)
1 theelepel currypoeder
1 ui
1 tomaat
1 paprika
1 liter water
2 blokjes kippenbouillon

Woohoo! En te gek is het. Na slechts vier keer
jammerlijk omgekukeld te zijn lukt het ons om
recht te blijven staan, en gaan we zo’n vijf meter
de lucht in. Walking on water, just like Jesus did.
But way cooler. Amen!

Truck’i pannen en lion dish

En daar hebben we honger van gekregen. Tijd om
wat local food uit te checken. Onze onomstotelijke
nummer één is… De truck’i pan! De truck-ie-wat?
Pan. Dat betekent brood in het Papiamentu (en in
het Spaans, want ja, het Papiaments bestaat voor
een groot deel uit Spaanse woorden). Deze
broodjestrucks staan, net als de gemiddelde
loempiakraam, een beetje overal en nergens. Ze
zijn open van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends,
en dus perfect om je honger te stillen na een paar
biertjes. Voor zo’n veertien gulden (yes, guldens zie kader hier links) krijg je een vol bord met
biefstuk, pindasaus en friet of brood.
En potverdomme, we hadden er geen hoge
verwachtingen van, maar blijkt dit even de beste
late night snack éver te zijn. Als je niet tot 9 uur

Snijd de leguaan zonder te fileren
- dus met ingewanden en al - in
stukjes. Verhit de boter in een
soeppan. Bak de leguaanpartjes drie
minuten. Voeg het currypoeder toe.
Bak vervolgens de ui, tomaat en paprika een paar minuten mee. Voeg het
water en de bouillontabletten toe,
laat het geheel minimaal een half
uur koken en je bent klaar voor een
wilde avond. Kome dushi!

kunt wachten, hebben we nog de volgende tips
voor je. Lunch: in de Marshe Bieu, de oude
overdekte markt in hartje Willemstad, open van
10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Voor een
paar gulden krijg je hier een bord vol vis of vlees,
rijst met bonen, groenten en gebakken banaan.
Die je kunt nuttigen terwijl je je ogen uitkijkt
naar alle bijzettafel-billen die er ondertussen
voorbij komen.
Avondeten: eet lion fish. Waar dan ook. Zijn
Nederlandse naam: koraalduivel. En dat verklaart
meteen waarom je deze rotzak moet eten: hij vreet
namelijk alle mooie vissen én het koraal op. Niet
oké natuurlijk. Deze vis zwemt zo diep, dat hij niet
opgevist kan worden, alleen duikers kunnen deze
duivel vangen - wat zijn prijs helaas wel weer een
beetje opdrijft. Maar gewoon bestellen die hap,
het is voor het goede doel swa!

hoogste berg van het eiland, gelegen in het
Christoffelpark wat 'n natuurreservaat is. Je kunt
hier onder meer hiken (er zijn acht verschillende
routes), mountainbiken, full moon walks doen,
en je mag er zelfs kamperen. Wij kiezen voor een
zogeheten ‘pick up safari’, omdat het extreem
warm is op dat de dag dat we naar boven gaan.
Met een temperatuur van bijna 35 graden raadt
gids Cyrill ons aan niet na 11 uur 's ochtends nog
te klimmen. Hij schijnt wel eens eigenwijze
exemplaren met uitdrogingsverschijnselen en
zonnesteek opgepikt te hebben die dit advies in
de wind sloegen. Dus springen we achterin de
open laadbak van zijn truck (pick up, juist) en
laten we ons rondrijden. Factor 30 en gas erop!

Legendarische leguaansoep

Geen zin om de berg op te gaan, maar wel
behoefte aan wat andere ‘actie’? Laten we daar

En nog een truck

Teveel kilo’s eraan gegeten en gedronken?
Las dan een dagje Christoffelberg beklimmen in
- 375 meter hoog, dus dat is te doen. Dit is de
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nou net een speciale tip voor hebben verkregen
van de oude snoeperd Jan Christiaan. ‘Eet
leguaansoep. Dan krijg je kriebels en vlinders.
Je mag alleen geen hartproblemen hebben, want
het kan leiden tot plezierige stoeipartijtjes waar
je hart héél snel van gaat kloppen!’
Jaanchie (zijn bijnaam) is eigenaar van het
restaurant Jaanchies, waar mensen van het hele
eiland naartoe komen om zijn fameuze soep te
eten. En dus niet alleen omdat-ie zo lekker is...
‘Leguanen zijn net als konijnen: ze doen het altijd
en overal met elkaar. Dus als je leguaan eet, neem
je ook wat van zijn potentie over: natuurlijke
viagra! Er komen ook vaak bruidsparen langs, na
hun bruiloft. Om even wat powerfood te eten voor
hun huwelijksnacht.’
Als we ons kopje soep - voor maar vijf gulden voorgeschoteld krijgen, bestuderen we de inhoud
nauwkeurig: er zitten wel héle grote stukken

leguaan in. Maar als we voorzichtig proeven
blijkt het gewoon naar een prima kippensoepje
te smaken. ‘Ik eet deze soep elke dag. Ik ben
inmiddels al 65, maar ik voel me nog steeds 16!
Of mijn vrouw daar blij mee is? Nee, ze is bij
me weggegaan omdat ik iets teveel kriebels kreeg
- ik hield er nogal wat minnaressen op na...’
Je hoort het al, alles wat je nodig hebt in het leven
is te vinden op dit eiland. Zon, zee, strand, feest,
lekker eten, soep met potentie en voldoende
gewillig schoon om daar optimaal van te kunnen
genieten. En dan hebben we het nog niet eens
gehad over dat het centrum van Willemstad met
zijn gekleurde pandjes op de Unesco Wereld
Erfgoed lijst staat. Of dat je er met dolfijnen kunt
zwemmen. Of een ritje op de rug van een
struisvogel kunt maken op de struisvogelfarm
(botbreuken overigens niet uitgesloten, want die
dingen gaan als een raket). Dus waar wacht je
nog op? Wij blijven hier in ieder geval nog even
rondhangen. Ajo!
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