
Enkele gelukkige passagiers
die op vakantie gingen naar een
van de eilanden en veel journa-
listen mochten de eerste Dream-
liner op Caribisch grondgebied
verwelkomen. Een trotse ceo van
Arke Steven van Nieuwenhuij-
zen vertelt: ,,We hebben nu een
vliegtuig waar we de blits mee
maken op de voor ons zo belang-
rijke Antillen. Met de Dreamli-
ner willen we echt het verschil
maken door meer tevreden en
blije gasten hierheen te halen.
Het is een droom die uitkomt en
toen wij hem gingen ophalen in
Seattle voelde ik me net een kind
in een speelgoedwinkel.”

Toen de Dreamliner met de
naam #dreamcatcher op Hato
Airport was geland, begroette de
brandweer het nieuwe vliegtuig

met een saluut van water. Na de
landing waren er enkele spee-
ches van Van Nieuwenhuijzen,
Ralph Blanchard, ceo van Cura-
cao Airport Partners (CAP) en
minister van Economische Ont-
wikkeling Stanley Palm. Blan-
chard vertelt: ,,Wij zijn heel blij
dat de Dreamliner nu op Hato
vliegt. Het is een aanwinst voor
Curaçao om zo’n modern vlieg-
tuig te kunnen verwelkomen.”

Hierna vertrok het vliegtuig
met passagiers en de genodigde
pers naar Bonaire, zodat de Dre-
amliner ook van binnen getoond
kon worden. Passagier Wendy
Jansen die van Amsterdam, via
een tussenlanding op Curaçao
naar Bonaire vloog, vertelt over
haar ervaring: ,,Je hoort dat het
vliegtuig stiller is en de ramen

zijn veel groter. Bovendien kun
je de ramen blinderen. Normaal
heb je daar een schuifje voor.
Het wake-up light is een ware
lichtshow en helemaal mooi.”

Ook purser Serge Jansen is
blij met zijn nieuwe werkomge-
ving: ,,Het is heel ruimtelijk en
het oogt rustig. Je merkt ook, op
de langere vluchten, dat de lucht
vochtiger is en dat is zeer aange-
naam. Het is veel hoger en het
vertrek waar wij moeten werken
is een stuk ruimer en dat is fijn
voor de cabin crew. Daarnaast
merk je dat de passagiers heel

enthousiast zijn.” Tijdens de
vlucht zegt Van Nieuwenhuij-
zen: ,,Hij is stil hè? Je kunt ook
zien dat de ramen groter zijn.
Vanaf de middenstoelen heb je
zo ook een mooi uitzicht. De
Amerikanen zeggen ook wel
‘Every seat is a windowseat’. Het
nieuwe vliegtuig gaat zeven keer
per week vliegen op Curaçao,
waarvan vier keer via Bonaire en
drie keer via Aruba. Wij hopen
hier veel uit te halen. We hebben
nu meer vluchten per week en
per vlucht kunnen er meer men-
sen mee dan in de Boeing 767.
Hierna gaan we ons richten op
andere gebieden in het Cari-
bisch gebied, maar dat staat nog
in de kinderschoenen.” Gezag-
voerder Robert Vriesman vertelt
hoe het voor een piloot is om in
de Dreamliner te vliegen: ,,Het
is een fantastische machine en
mooi doordacht. De eerste keer
dat ik erin vloog dacht ik ‘wow’.
De piloten die hierin vliegen
hebben een intensieve training
gehad van drie maanden in een

simulator. Als je dan de eerste
keer echt in het vliegtuig vliegt,
dan is dat heel speciaal. Wij er-
varen ook de voordelen die de
passagier ervaart. Zoals de pret-
tigere luchtdruk en dat het vlieg-
tuig stiller is. Maar ook in de
cockpit zijn de ramen veel gro-
ter. Ik vind het een eer dat ik in
dit vliegtuig mag vliegen. De
systemen zijn overgenomen
vanuit de militaire luchtvaart. Zo
hebben wij een soort ‘Google
glass’, waarop wij allemaal infor-
matie hebben staan. Dat is su-
per.” 

Na de vlucht van Curaçao
naar Bonaire, waar een feeste-
lijke ontvangst was met onder
anderen waarnemend gezag-
hebber James Kroon, operations
manager van Bonaire Interna-
tional Airport Lesley Laplace en
Eilandraadslid Rafael Santana,
vloog het toestel terug naar Cu-
raçao. Hier stapten de Curaçaoë-
naars uit en vervolgde de Dre-
amliner haar reis naar Amster-
dam.
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Door een gewelfd plafond met kleurnuances oogt het vliegtuig ruimtelijker.                    FOTO ELS KROON

De Dreamliner vloog gisteren ook naar Bonaire. FOTO MARIANNE VAN EXEL

Dreamliner
op Caribisch
grondgebied
Door Marianne van Exel
Willemstad - De Dreamliner maakte gisteren zijn eerste
commerciële vlucht: van Amsterdam naar Curaçao, van
Curaçao naar Bonaire en dezelfde route weer terug. Arke
is de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij die met
deze nieuwe Boeing vliegt. 


