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Congratulations to the KLM Royal Dutch 
Airlines. The Aruba Tourism Authority 
looks forward to many more 
happy journeys together.

y

Pieter Elbers,
president-directeur KLM
,,Het Caribische gedeelte van ons Ko-
ninkrijk is voor KLM altijd een belangrij-
ke bestemming geweest. Wij zijn er dan
ook trots op dat wij al 80 jaar vanaf Am-
sterdam deze twee delen van ons Ko-
ninkrijk met elkaar verbinden en dat vele
miljoenen passagiers (naar verwachting
dit jaar 257.000 voor Curaçao en 78.000
voor Aruba) ervoor hebben gekozen om
met KLM naar hun familie, vrienden en
geliefden te vliegen. Sinds de kerstpost-vlucht van de ‘Snip’
in 1934, de eerste vlucht van de KLM naar Aruba & Cura-
çao, is er uiteraard veel veranderd binnen de luchtvaart.
KLM heeft constant haar product en dienstverlening aange-
past aan de behoeften van de passagier en dit zullen wij dan
ook blijven doen. Naar verwachting bereiken we dit jaar een
groei in passagiers op Aruba en Curaçao van 6 procent ten
opzichte van 2013. Samen met onze partners is het ons stre-
ven om ook in de toekomst mooie groei te blijven realise-
ren. Wereldwijd hebben wij op 7 oktober dit jaar onze 95ste
verjaardag gevierd, hiermee zijn wij de oudste luchtvaart-
maatschappij die nog opereert onder haar originele naam.
Ik dank u hartelijk voor uw loyaliteit naar KLM, als passa-
gier, als werknemer, als partner, als betrokkene in de toe-
rismesector en/of als luchtvaart-fan.” 

We zien ze vliegen
We zien ze vliegen. Want wat een enorme hoeveelheid aan informatie komt er op
je af als je duikt in het rijke verleden van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
(KLM). Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de legendarische ‘Snip’ voor het eerst
Curaçao en vlak daarna Aruba aandeed. Zeker niet helemaal zoals gepland, zoals
u zult lezen in deze extra bijlage van het Antilliaans Dagblad. En ook daarna ging
het niet geheel zonder turbulentie. Wij kijken samen met u terug op tachtig jaar
Amsterdam - Aruba - Curaçao. Dat wordt deze week door KLM gevierd met re-
cepties op Curaçao en Aruba.

Max Smits,
general manager Air
France-KLM Dutch 
Caribbean, Greater
Antilles & Suriname
,,80 Jaar
KLM op
Aruba & Cu-
raçao, een
mijlpaal om
trots op te
zijn! Toen de
Fokker F. XVIII genaamd
de ‘Snip’ op 22 december
1934 voor het eerst landde
op Curaçao, en een dag la-
ter op Aruba, hadden de
vier bemanningsleden er
een reis opzitten van in to-
taal 54 uur en 27 minuten
vliegen, zonder enige vorm
van entertainment! Tegen-
woordig bedraagt die vlieg-
tijd ruim negen uur met
onze Boeing 747-400 naar
Curaçao en ruim elf uur
met de Airbus 330-200
naar Aruba, voorzien van
comfort passend in deze
tijd! Middels verschillende
activiteiten op de eilanden
staan wij stil bij onze ver-
jaardag dit jaar. Wij vieren
dit jubileum samen met u;
onze passagiers, relaties,
personeel en partners, om-
dat wij u dankbaar zijn
voor uw steun en loyaliteit
de afgelopen 80 jaar! Pa-
bien!”
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CAP laat weten dat KLM een zeer gewaardeerde en belangrijke air-
line-partner is. ,,De samenwerking en het belang van het toerisme,
het zakelijke verkeer en familiebanden tussen Nederland en
Curaçao worden middels deze verbinding behartigd en vergroot”,
aldus Curaçao Airport Partners. Ongeveer 20 procent van de pas-
sagiers wordt door KLM naar Curaçao vervoerd op jaarbasis.  

FOTO CAP/DIANA MARTIS

VLIEGENSVLUGGE FEITJES 
Er zijn 115 
vrouwelijke

piloten in dienst
bij KLM.

KLM Cargo
vervoert jaarlijks
3 miljoen kilo

bloemen.

1.500 
Kunstwerken

worden jaarlijks
door KLM Cargo

vervoerd.

KLM brengt 20 procent passagiers
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Het was maart 1939 en met
bovenstaande argumen-
ten hoopte Albert Ples-

man, directeur van de Konink-
lijke Luchtvaart Maatschappij
(KLM) financiële steun te krij-
gen van het Comité Vliegtocht
Nederland-Indië. Het was geen
nieuw plan om te vliegen naar
de West. Al in 1928 onderzocht
een jonge piloot, Jan van On-
langs, de mogelijkheid van een
tocht van Amsterdam naar Cu-
raçao. Voordat zijn plannen ver-
wezenlijkt konden worden,
overleed hij echter. De KLM,
die werd opgericht in 1919, had
zich in haar eerste jaren vooral
gericht op een luchtlijn met de
Oost, maar in de loop van de ja-
ren twintig begon de maat-
schappij meer belangstelling te
tonen voor het luchtverkeer in
het Caribisch gebied. Curaçao

was zich gunstig aan het ont-
wikkelen door de aanwezigheid
van de olieraffinaderijen en een
groeiend aantal mensen wist
het aangename klimaat te
waarderen voor een vakantie.
Luchtvaartmaatschappijen hiel-
den deze zaken in de gaten en
een aantal begon te onderzoe-
ken of er verbindingen moge-
lijk zouden zijn tussen de Vere-
nigde Staten, Curaçao en Zuid-
Amerika. Vooral Pan American
Airways werd actief in het ge-
bied en nam Curaçao op in haar
lijnennet. Het West-Indische
gouvernement zorgde voor een
landingsbaan bij de plantage
Hato op Curaçao.

Ook de Colombiaanse Scadta
en de Compagnie Generale Ae-
ropostale uit Frankrijk zochten
naar uitbreiding en onderzoch-
ten de mogelijkheid Curaçao op

te nemen in hun dienstrege-
ling. De Nederlandse regering
stuurde een afvaardiging die de
situatie moest gaan bekijken:
U.F.M Dellaert, de directeur
van de luchthaven Schiphol en
D. De Vries, een KLM’er. De
twee maakten een rondreis van
twee maanden door het gebied.
Zij stelden een rapport op waar-
in aandacht werd besteed aan
mogelijke landingsterreinen,
betrekkingen met het buiten-
land en medewerking van de re-
geringen. Het voornaamste dat
van hen verwacht werd, was
een advies over de mogelijkheid
van een luchtnet in het gebied.

De uitkomsten waren niet
rooskleurig, maar aan het einde
van 1933 kwam Plesman deson-
danks met twee verrassende
plannen: de KLM zou gaan
meedoen aan de Melbourn-race

en wilde tevens ter gelegenheid
van het driehonderdjarig be-
staan van betrekkingen tussen
Curaçao en Nederland een spe-
ciale vlucht uitvoeren naar de
West. Jan van Onlangs, Dellaert
en De Vries hadden natuurlijk
naar nog een belangrijk aspect

gekeken van de luchtroute naar
het Caribisch gebied: hoe kan
de KLM veilig de oversteek ma-
ken tussen Afrika en Zuid-
Amerika, de verbinding tussen
beide continenten, waarbij zo
kort mogelijk over zee gevlogen
hoefde te worden?

Advertentie

CURAÇAO AIRPORT HOLDING

Margareth Abraham Plaza z/n  |  Curaçao International Airport  |  Willemstad, Curaçao

de tijd vliegt
Curaçao Airport Holding kijkt terug op een lange lijst van mijlpalen in de 
afgelopen 80 jaar. De eerste landing van KLM’s Snip in 1934 is misschien 
wel de meest impactvolle gebeurtenis geweest. Vanaf dat moment 
innoveert CAH onze internationale luchthaven Curaçao Hato Airport op 
weg naar de toekomst. Not even the sky is our limit!

VAN SNIP NAAR SPACEPORT IN SLECHTS 80 JAAR!

Felicitaties aan KLM, onze partner in luchtvaart en innovatie!

Albert Plesman (rechts), toenmalig directeur van de KLM. 
FOTO GEHEUGENVANNEDERLAND

De voorbereiding
Er werd bij de KLM een spe-
ciale afdeling opgericht die
alles moest regelen wat met
deze vlucht te maken had: er
moest toestemming verkre-
gen worden om over diverse
landen te vliegen, welke rou-
te gaat het vliegtuig nemen,
zijn er mogelijke nood-
landingsterreinen. Vooral
moesten er rapporten wor-
den bestudeerd van meteo-
rologische diensten en werd
er veel aandacht besteed aan
radiofaciliteiten en naviga-
tieproblemen. 

Albert Plesman zelf hield
zich bezig met een ander be-
langrijk project. Men had de
kosten van de vlucht bere-
kende op 26.200 gulden en
de kosten van de ombouw
van het vliegtuig op nog
eens 5.000 gulden. De KLM
benaderde bedrijven en in-
stellingen met het verzoek
deze speciale reis te willen
steunen. Vooral van postbe-
drijf PTT werd veel ver-
wacht. Toen de KLM tijdens
de voorbereidingen merkte
dat ze de vlucht niet zou
kunnen maken in juli, wan-
neer de jubileumfeesten ge-
houden zouden worden, be-
sloot Plesman de vlucht te
laten plaatsvinden in de-
cember en er een speciale
kerstpostvlucht van te ma-
ken. Er werden speciale ze-
gels, postzegels en lucht-
postenveloppen gedrukt en

de opbrengst van deze kerst-
post zouden een deel van de
kosten dekken.

Vanaf september 1934
verschenen er krantenbe-
richten in Nederland over
de voorgenomen reis. De
KLM vertelde daarin waar-
om ze geïnteresseerd was in
het Caribisch gebied. Ame-
rika had al eerder belang-
stelling getoond voor dit ge-
bied. De KLM had eveneens
belangstelling voor een der-
gelijke verbinding tussen de
Nederlandse Antillen en de
Verenigde Staten. Aan de
andere kant was er het toe-
nemende verkeer, van voor-
al technische mensen, tus-
sen Venezuela, een belang-
rijk oliecentrum, en het
Caribisch gebied. 

De kranten vermeldden
de weken daarna welke
voorbereidingen er getrof-
fen werden, welk vliegtuig
waarschijnlijk de grote over-
steek zou maken en welke
bemanning aan boord zou
zijn. In november werd het
allemaal definitief bekend-
gemaakt: de Fokker F-XVII
met als registratie PH-AIS
‘Snip’ was als vliegtuig ge-
kozen en kreeg als beman-
ning gezagvoerder J.J. Hon-
dong, eerste officier/naviga-
tor J.J. van Balkom, tweede
navigator en radiotelegrafist
S. van der Molen en boord-
werktuigkundige L.D. Stolk.

De vlucht van de Snip
,,Het zal onnodig zijn U in bijzonderheden uiteen te zetten, van welk een overwegend
belang het is, dat de Nederlandsche luchtvaart vasten voet krijgt in de omgeving van de
Caribische zee, alwaar het luchtverkeer thans meer en meer een factor van economische
betekenis wordt.”

De Fokker F-XVII met als registratie PH-AIS ‘Snip’. 
FOTO KLM
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De route
De traditionele route voor dit traject, al gevlogen door
Lufthansa en Air France, zou zijn geweest over Spanje, de
noordwestkust van Afrika tot Dakar en vandaar de over-
steek over de Atlantische Oceaan naar Natal in Brazilië,
een afstand van 3.038 kilometer. 

A ir France had echter een
vliegveldje aangelegd op
de Kaapverdische Eilan-

den bij Porto Praia. Het zou
mogelijk moeten zijn om van-
daaruit direct naar Paramaribo
te vliegen, maar dat betekende
wel een oversteek boven niets
anders dan 3.612 kilometer wa-
ter. 

Het uitstel van de reis van ju-

li naar december had twee voor-
delen: men kon zich beter voor-
bereiden en de weeromstandig-
heden waren aan het eind van
het jaar veel gunstiger. Men
verwachtte voordeel te hebben
van een constante Noordoost-
passaat in het Caribisch gebied.

De route die het Fokker F-
XVIII vliegtuig zou volgen was
als volgt gepland: de eerste dag

zou men
vliegen
van Am-
sterdam
naar Ca-
sablanca,
een af-
stand van
2.584 ki-
lometer.
De twee-
de dag
zou het
traject van
Casablan-
ca naar
Porto
Praia op

de Kaapverdische Eilanden af-
gelegd worden (2.674 kilome-
ter). De volgende dag zou men
een rustdag houden en alles
voorbereiden voor de grote
oversteek. ’s Nachts zou men
dan vertrekken voor het volgen-
de traject: 3.612 kilometer naar
Paramaribo. Daar zou men een
dag rust houden en de laatste
dag zou men via een tussenstop
in La Guaira in Venezuela naar
het uiteindelijke doel vliegen:
Curaçao op een afstand van
1.710 kilometer.

Het grote probleem op deze
reis vormde de oversteek
over de Atlantische Oce-

aan rechtstreeks naar Paramari-
bo. Niemand had dit traject eer-
der afgelegd en er waren weinig
gegevens bekend voor de navi-
gator. Het was niet denkbeeldig
dat het vliegtuig bij gebrek aan
informatie tijdens de reis even-
wijdig zou komen te vliegen
aan de kust van Zuid-Amerika.
Alles werd gedaan om vliegtuig
en bemanning zo goed moge-
lijk uit te rusten.

Het vliegtuig werd ontdaan
van allerlei ballast: het complete
interieur werd ‘gestript’ en de
ramen werden vervangen door
linnen. Enerzijds was dit nodig
om het gewicht gunstig te beïn-
vloeden, anderzijds om ruimte
te maken voor de brandstof-
tanks. Acht extra tanks werden
aangebracht in het vliegtuig
voor 3.500 liter extra brandstof.
De motoren van de ‘Snip’ wer-
den eveneens vervangen.
Nieuw Wasp-motoren van 525
pk elk zorgden voor een kruis-
snelheid van 230 kilometer per
uur. Door de extra brandstof
kwam de actieradius op 4.600
kilometer. Het vliegtuig kreeg
tevens een radio-installatie voor
de korte en lange golf, maar de
KLM wilde méér zekerheid.

Er werd contact gezocht met

de Koninklijke Nederlandse
Stoomvaart Maatschappij
(KNSM) die vaak schepen had
varen in de buurt van de route
die de ‘Snip’ wilde afleggen. De
KNSM was wel bereid van min-
stens een van die schepen, het
‘S.S. Stuyvesant’, de koers te
wijzigen zodat het schip tijdens
de dag voor het vertrek uit Por-
to Praia en tijdens de nacht van
de oversteek halverwege de rou-
te zou varen. Uiteindelijk zou
blijken dat nog een ander schip
van de maatschappij het ‘S.S.
Van Renslaer’ in het gebied
aanwezig was. Het waren alle-
maal extra veiligheidsmaatrege-
len voor het geval er iets mis
mocht gaan.

Naast de radiofaciliteiten
werden er allerlei instrumenten
aan boord gebracht waar twee
bemanningsleden mee leerden
werken. Er werd getraind met
de lamp en de driftmeter, navi-
gatiemiddelen om na te gaan
welke afwijkingen er in de
koersbepalingen zouden kun-
nen ontstaan en hoe ze gecorri-
geerd zouden kunnen worden. 

De ‘Snip’ zou ook nog een
heel bijzondere hulp krijgen.
Haar tocht viel samen met die
van de onderzeeër Hr.Ms. K-18
die, onder commando van kapi-
tein-ter-zee Hetterscheij, in dit
gebied voer met een weten-

schappelijk doel. Het Neder-
landse ministerie van Defensie
gaf opdracht aan de Koninklijke
Marine dat de onderzeeër op
een aangegeven punt moest
blijven liggen. De K-18 kon zo
weerberichten doorseinen en
helpen in geval van nood. Aan-
vullende hulp werd geboden
door de weerdienst van de Por-
tugese regering en diverse
radiostations in Frankrijk en
Portugal en natuurlijk door de
radiodiensten van Suriname en
Curaçao. De Nederlandse pers
had het volste vertrouwen in
het welslagen van de tocht:
,,Wanneer de KLM een derge-
lijke onderneming aandurft, is
slagen een praktisch zekere
taak.” 

Albert Plesman behield zijn
nuchterheid: ,,Als wij de kerst-
postvlucht Amsterdam-Para-
maribo-Curaçao er goed vanaf
hebben gebracht, moeten wij
ons vooral niet gaan verbeel-
den, dat we thans het oceaan-
verkeer onder de knie hebben.”
Maar de plannen waren er al
wel degelijk bij de KLM: eerst
een dienst opzetten tussen Cu-
raçao en Venezuela, daarna
moest de maatschappij toena-
dering zoeken tot Pan Am zo-
dat er een dienst kon ontstaan
tussen Curaçao en de Verenig-
de Staten.

Advertentie

MASHA PABIEN

8080
jaarjaar

De Atlantische Oceaan
Bemanning gezagvoerder J.J.

Hondong, eerste officier/navi-
gator J.J. van Balkom,

tweede navigator en
radiotelegrafist S.

van der Molen
en boordwerk-
tuigkundige
L.D. Stolk. 

FOTO TEMPEL-
MANVENSELAAR

Er werd een flinke hoeveelheid post meegenomen
aan boord. FOTO JORHANSTAMPS

Dagelijks verwerkt KLM 50.000 koffers, 
dat zijn er 29 miljoen per jaar.

VLIEGENSVLUG FEITJE 
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DE TOCHT VAN DE

‘SNIP’
De KLM had veel publiciteit gegeven aan de mogelijkheid
kerstpost mee te geven voor Suriname, Venezuela en
Curaçao en de respons daarop was boven alle verwach-
ting: 26.521 brieven en pakjes werden er ’s avonds 14
december verzameld en aan boord van het vliegtuig gela-
den. Een apart pakje zat erbij: een flesje Hollands bier dat
een bierbrouwer aan zijn agent stuurde.

Het weer was slecht toen op
Schiphol alles klaar werd
gemaakt voor vertrek.

Maar ondanks de natte sneeuw
en de windvlagen was er een
groot aantal mensen gekomen
om de ‘Snip’ en haar beman-
ning uit te zwaaien. Op 15 de-
cember 1934 om 00.10 uur
startte het vliegtuig,
ondanks slech-
te weerbe-

richten die een laaghangende
bewolking en een beperkt zicht
opgaven voor noordwest Euro-
pa. Gezagvoerder Hondong
schreef later in zijn rapport aan
de KLM-directie: ,,Het was of
de regen met volle emmers te-
gen het vliegtuig werd gesme-
ten.” Hij probeerde boven de
regenzone te komen, maar hoe

hoog ze ook vlogen op het
eerste traject boven

Nederland, Bel-
gië en Frank-

rijk; de re-
gen
werd
niet

minder
en verander-

de hoogstens in sneeuw. Door-
dat ijsafzetting ontstond, werd
het vliegtuig weer gedwongen
te dalen waar het dan weer in
een stormgebied terecht kwam.
Zo werd het eerste stuk afge-
legd door constant te dalen en
te stijgen. Hondong besloot
niet door te gaan naar Casa-
blanca waar het ook slecht weer
was. Via een tussenstop in
Marseille landde de ‘Snip’ in
Alicante om 13.00 uur. De vol-

gende morgen, 16 december,
vertrokken ze alsnog naar Casa-
blanca waar ze na zes uur vlie-
gen landden. Het weer werd
steeds beter en om 23.45 uur
steeg men op voor het laatste
stuk, de oversteek naar Porto
Praia. Hier arriveerde het vlieg-
tuig op 17 december om 12.00
uur ’s middags en voor de be-
manning begon er nu een rust-
periode van enkele dagen. De
‘Snip’ werd aan een laatste con-

trole onderworpen en Stolk liep
nog eens extra de motoren 
na. Gezagvoerder Hondong
zocht alvast radiotelegrafisch
contact met S.S. Stuyvesant en
met Hr. Ms. K-18. Vervolgens
werden de tanks gevuld met
5.450 liter benzine en 180 liter
olie, de bemanning werd suc-
ces gewenst en op 19 december
om 19.00 uur vertrok de ‘Snip’
voor de grote oversteek over de
Atlantische Oceaan.

De vliegtijd bedroeg 54 uur en 27 minuten. FOTO KLM

19.45 uur. Marconist deelt
mede dat radio defect is. Drift-
meten geschiedt iedere 20
minuten. Bij zonsondergang
nog steeds defecte radio. Drift-
meten met zowel lamp als
spiegeldriftmeter.
21.10 uur. Radio hersteld en
verbinding met K-18.
23.00 uur. Na sterbestek van
22.25 uur wordt positie opge-
geven, vermoedelijke ontmoe-
tingstijd 00.30 uur op 20
december wordt aan K-18
geseind.
23.55 uur. Peiling van K-18:
75’. Laat telegram van minister
van Defensie doorzenden en
tevens mijn dank van beman-
ning Snip aan opvarenden K-
18.
00.30 uur. Verzoek om pei-
ling.
00.38 uur. Krijg positie 11.55
N.B. en 33.10 W.L. Peiling 9’
en de vraag of de lampen nog
net gezien worden. Laat mel-
den: ‘Seinen als motorgeluid
gehoord wordt.’ Wolken 6/10,
zelfde hoogte.
00.42 uur. K-18 seint: ‘Ieder-
een holt naar dek. Vermoede-
lijk worden uw motoren ge-
hoord. Zij zien u, ik ga ook
even kijken.’
01.15 uur. Vlieghoogte 750
meter.
01.20 uur. Krijg bericht: radio
weer defect. Verzoek Stolk 
om de marconist te helpen
defect op te sporten. Zit alleen

voor en zie van alle motoren
benzinedruk weglopen en
direct lopen motoren terug tot
ralenti (beperkt vermogen).
Gevlogen werd op ondertanks
in cabine. Bij vliegen op deze
tanks was benzinedruk vrij
laag. Onderwijl ik Stolk riep,
overgeschakeld op vleugel-
tanks. Na kalm planeren tot
500 meter kwam benzine-
druk weer op en pakten de

motoren weer. Onderwijl was
Stolk naar voren gekomen 
en druk gepompt tot plusmi-
nus vijf. Weer geklommen 
tot 750 meter. Van Balkom
tracht nog steeds sterrenbe-
stek te krijgen. Driftmeten
gaat nog steeds door gaten in
wolken.
03.00 uur. Geschatte snelheid
315 kilometer. Hoogtewinden
‘Stuyvesant’ geven op 750

meter 30 kilometer wind,
achter inkomend op 20’.
03.55 uur. Radio gedeeltelijk
hersteld, doch slecht bruik-
baar.
04.00 uur. Weer wordt slech-
ter, passaatwolken en hoge
wolken met licht onweer.
Blindvliegen.
06.00 uur. Zware regenbuien.
08.00 uur. Passaatwolken
6/10 hogere cumulus, regen.

09.30 uur. Vlieghoogte 500
meter, onder de wolken. Pei-
ling Paramaribo 90’ onmoge-
lijk, afstand te groot. Stolk
komt voorop zitten. Zonbestek
schijnt niet makkelijk te gaan,
weer werkt niet mee en wach-
tend op beste wordt land aan-
gelopen te 10.18 uur. Kan na 5
minuten, de kust naar het
Westen volgend, op de kaart
plaats bepalen, vliegend op
400 meter.
10.25 uur. Laat telegram zen-
den K-18 en ‘Stuyvesant’ mel-
dend: Kust bereikt en dank
voor hulpverlening met ver-
zoek doorzending Porto Praia.
10.55 uur. Passeren over
Cayenne, daarna Duivels-
eilanden om vervolgens koers
te leggen naar Albina en ver-
der Paramaribo. Traject Iles
du Salut-Paramaribo. Zware
regenbuien met zeer lage
bewolking. Enkele malen werd
over de stad Paramaribo gevlo-
gen en toen koers gezet naar
de Zanderij.
12.55 uur. Na terrein verken-
nen Zanderij, geland. Toestel
veranderd, motoren afgedekt
en per trein naar de stad.
Het was 20 december. De
vliegtijd bedroeg 15 uur en 5
minuten over een traject van
3.300 kilometer. De kruissnel-
heid was 220 kilometer per
uur. Na de landing bleek er
nog 1.650 liter benzine in de
tanks aanwezig te zijn.

K-18 (beneden op de illustratie) helpt de Snip tijdens de oversteek.

De totale oppervlakte van de bagagekelders
op Schiphol is 108.000 vierkante meter, 

dat zijn 21 voetbalvelden.

VLIEGENSVLUG FEITJE 

Uit het vluchtrapport van gezagvoerder J.J. Hondong
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Al tachtig jaar vertrouwd 
op Curaçao
De betekenis van tachtig jaar KLM op Curaçao is enorm. Voor het toerisme, voor 

de economie, en voor ons allemaal. Iedereen heeft wel een bijzondere herinnering die 

samenhangt met een KLM-vlucht. Een weerzien, een afscheid of een nieuw avontuur. 

KLM verbindt continenten, maar vooral ook mensen, en daar zijn we dankbaar voor. 

MCB feliciteert KLM met deze historische verjaardag, en hoopt dat er nog veel mooie 

avonturen mogen volgen. Masha pabien!

mcb-bank.com

De Snip
D e Fokker FXVIII ‘Snip’

waarmee in 1934 de grote
oversteek voor het eerst

werd gemaakt naar de Neder-
landse Antillen, werd na de
Tweede Wereldoorlog uit de
dienst genomen. Lange tijd
was het een monument voor
die vlucht en de begindagen
van het West-Indisch Bedrijf.
Maar het toestel raakte in de
vergetelheid en de weersom-
standigheden zorgden ervoor
dat er niet veel meer overbleef
van het vliegtuig, dat in de
buitenlucht stond. Een enkele
maal werd geprobeerd een
oplossing te vinden voor dit
probleem, maar het duurde tot
1988 voordat er daadwerkelijk
iets gebeurde. De KLM op
Curaçao bood aan de cockpit
van de ‘Snip’ in Nederland te
laten opknappen. In dat jaar
werd de ‘Snip’, of liever wat er
van over was, met de boot
teruggebracht naar Nederland.
Daar ontfermde een ploeg van
de Technische Dienst van de
KLM, de afdeling Speciale

Projecten, zich over de restan-
ten. Met de hulp van oude
foto’s, tekeningen uit de Fok-
ker-archieven en gesprekken
met FXVIII-kenners werd de
cockpit van het toestel
gerestaureerd. Drie jaar werd
er aan de restauratie gewerkt,
in totaal vijfduizend manuren.
Alles werd opgeknapt: een stuk
van de romp, buizenframes,
plaatwerk, ramen, stoelen en
vooral het instrumentarium.
Op 25 september 1991 droeg
plaatsvervangend president-
directeur L.J. van Ameyden
van de KLM de ‘Snip’ over aan
de minister van Onderwijs,
Cultuur, Handel, Industrie en
Werkgelegenheid van Curaçao,
de heer C.G. Smits. Daarna
werd het vliegtuig nog een jaar
opgesteld in het Luchtvaartmu-
seum Aviodome op Schiphol
om op 5 september 1992 ver-
scheept te worden naar Cura-
çao. De cockpit van de ‘Snip’ is
een blijvende herinnering aan
het begin van de luchtvaart op
de Nederlandse Antillen.

Het apparaat dat van groot belang
was tijdens deze hele tocht, de
radio, liet het tot twee keer toe
afweten. Dat zorgde voor onge-
rustheid bij de stations die naar de
berichten van de ‘Snip’ luisterden
en die lange tijd niets van het vlieg-
tuig hoorden. 

T oen de radio weer enigszins functio-
neerde moest er nog veel gevlogen
worden via ster- en zonbestek. Toen

de schreeuw ‘land!’ vanuit de cockpit
kwam werd er door de thuisblijvers en
de mensen die onderweg geholpen had-
den een zucht van verlichting geslaakt.
In Paramaribo werden honderden men-
sen ’s morgens vroeg met een speciaal
treintje vervoerd naar Zanderij, een uit-
gestrekt stuk savanne. Om 8.00 uur
werd de ‘Snip’ zichtbaar. Van Balkom
heeft met behulp van gegevens van de
Stuyvesant goed kunnen uitrekenen op
welke hoogte het vliegtuig het meeste
profijt zou hebben van de gunstige win-
den. Dankzij het veelvuldig ‘sterretje
schieten’, een navigatiemiddel, waren
de astronomische berekeningen zo
nauwkeurig dat het vliegtuig op nog
geen vier mijl van het beoogde punt bo-
ven het vasteland van Zuid-Amerika
kwam.

Op Zanderij werd de bemanning ont-
haald op speeches, officiële begroetin-
gen en een feestelijke intocht in Para-
maribo. Twee dagen later, op 22 decem-
ber, vertrok men naar het vliegveld La
Guaira in Venezuela aan de voet van het

Andesgebergte. Naast de post vervoerde
het vliegtuig nu ook twee passagiers
voor Curaçao, die een niet erg comforta-
bele reis beleefden tussen de brandstof-
tanks.

Vanuit La Guaira werd koers gezet

naar Curaçao; het laatste traject van deze
lang reis en het uiteindelijke doel van de
‘Snip’. Curaçao ontving de ‘Snip’ en
haar bemanning op Hato, waar duizen-
den stonden te wachten. De gouverneur
begroette de bemanning en benoemde
hen direct, uit naam van koningin Wil-
helmina, tot Officieren in de Orde van
Oranje-Nassau.

De volgende dag werd er een vlucht
gemaakt naar Aruba en zo bereikte de
laatste kerstpost voor dit gebied haar be-
stemming. Na de vlucht kwamen de ge-
lukwensen vanuit de hele wereld naar
Amsterdam en Curaçao. De post had op
deze vlucht een goede opbrengst van
27.398 gulden. De uiteindelijke kosten
bedroegen 32.342,87 gulden.

De totale reis duurde zeven dagen,
negentien uur en twintig minuten. De
vliegtijd was totaal 54 uur en 27 minu-
ten. Er werd een afstand van 10.488 ki-
lometer afgelegd. 

Toen de ‘Snip’ weer terug kwam op
Curaçao begon boordwerktuigkundige
Stolk direct met het ombouwen van het
vliegtuig. Het was de bedoeling dat de
‘Snip’ in het Caribisch gebied zou blij-
ven, maar dan moest het wel weer ge-
schikt gemaakt worden voor het vervoer
van passagiers. Zo kreeg KLM haar eer-
ste vliegtuig in de West en haar eerste
bemanning bleef daar vliegen.

Het laatste traject

De aankomst van de ‘Snip’ was een heel spektakel. FOTO SNIP-FAN

De ‘Snip’ (links) bij de KLM-hangar. FOTO SNIP-FAN
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De opbouw van het West-Indisch Bedrijf
De KLM had de plannen al klaar wat zij in het Caribisch
gebied wilde, maar zag ook de problemen. Pan Am deed
het eiland Curaçao niet meer aan en zowel Scadta als het
Franse Aeropostale waren niet verder gekomen met het
opzetten van een luchtnet. 

V enezuela was in eerste in-
stantie zeer enthousiast
over een luchtlijn met Cu-

raçao, maar de regering leek
zich nu toch te bedenken. De
directie van de KLM besloot om
een netwerk rond Curaçao te
gaan opzetten met een regel-
matige dienst tussen dit eiland
en Aruba. Daarnaast zou de
KLM proberen of er alsnog een
relatie gelegd kon worden met
het routenet van Pan Am. Deze
maatschappij vloog op de kust
van Venezuela en vormde de
verbinding met de Verenigde
Staten. Op 19 januari 1935 be-
gon de regelmatige dienst tus-
sen Curaçao en Aruba en deze
datum wordt nog steeds gezien
als de start van het West-In-
disch Bedrijf. Er werd eerst
twee maal per week heen en
terug gevlogen met als passa-
giers gouvernementsambtena-
ren, werknemers van petro-
leummaatschappijen en hande-
laren. Het vliegveld Hato werd
uitgebreid en op Aruba werd
een veld aangepast. 

De ‘Snip’
had in-

middels een eenvoudige behui-
zing gevonden die groot ge-
noeg was voor de vleugels, neus
en motoren. Ondanks dat het
onduidelijk was welke toe-
komst er zou zijn voor de lucht-
vaart werd er niet te veel geld
uitgetrokken voor de behuizing
van een vliegtuig en de komen-
de en gaande passagiers.

Naast de diensten op Aruba
kon er met de ‘Snip’ ook rond-
vluchten gemaakt worden. In
de loop van 1935 kwam er een
tweede vliegtuig, per schip dit
keer, naar de Antillen: weer een
Fokker-XVIII, de ‘Oehoe’, later
omgedoopt tot ‘Oriol’, met als
registratie PJ-AIO. Nu werd
dan ook een echte hangar ge-
bouwd en een landingsbaan
aangelegd op Hato.

In de jaren vanaf 1935 werd
ook geleidelijk de bemanning
van de ‘Snip’ vervangen. Jonge-
re mensen kwamen naar de
Antillen en de ervaren beman-
ning werd weer ingezet op de
lange routes, zoals naar de
Oost. In 1936 kwam de eerste
internationale verbinding tot
stand voor het West-Indisch Be-

drijf. Er werden chartervluch-
ten uitgevoerd op Caro in

Venezuela en een regel-
matige dienst op Ma-
racaibo. De eilanden
Aruba en Bonaire
gingen meer aan-

dacht besteden aan

hun faciliteiten voor de lucht-
vaart. In de jaren voor de Twee-
de Wereldoorlog breidde het
routenet zich geleidelijk uit in
het Caribisch gebied: er werd
gevlogen op La Guaira, Baran-
quilla, Caracas en Haïti. De
KLM in Nederland zag het WIB
groeien en besloot drie Loc-
kheeds 14 Super Electra naar
Curaçao te sturen: de ‘Kolibrie’,
‘Parkiet’ en ‘Troepiaal’, later
nog gevolgd door de ‘Meeuw’,
respectievelijk PJ-AIK, - AIP, -
AIT en –AIM.

Met deze uitbreidingen van
het luchtnet naar plaatsen in
Zuid-Amerika werden de plan-
nen om Suriname daarin op te
nemen steeds duidelijker. Maar
midden in de voorbereidingen
van deze plannen brak in
Nederland de oorlog uit.

Hato in vroegere jaren. FOTO HETGEHEUGENVANNEDERLAND

Na 10 mei 1940, de dag
waarop Nederland in oor-
log raakte, stond het West-

Indisch Bedrijf er vrijwel alleen
voor. Er kwamen twee nieuwe
vliegtuigen: DC-5’s, de ‘Waka-
go’, PJ-AIW en de ‘Zonvogel’,
PJ-AIZ, maar het bedrijf raakte
deze twee al snel kwijt aan de
Oost. Ondanks een enorme toe-
name in het luchtverkeer moest
het West-Indisch Bedrijf
draaien met vier Loc-
kheeds en
twee Fok-
kers.
De ‘Ori-
ol’ werd
omge-
bouwd
tot bommenwerper. 

In het gebied was namelijk
ook de oorlogsdreiging voel-
baar, vooral door de hevige be-
langstelling voor Curaçao en
Aruba wegens de aanwezigheid
van de olieraffinaderijen. In
1941 ging het WIB een regel-
matige dienst onderhouden
naar Jamaica. Zo vond er een
aansluiting plaats op het lucht-

net van Pan Am via Miami. Een
lang gekoesterde wens van de
KLM was daarmee uitgeko-
men. De belangstelling voor
een landingsplaats in Suriname
nam toe. Vooral de Amerika-
nen wilden geregeld op Zande-
rij gaan vliegen, maar de toe-
stand van het vliegveld liet dat
niet toe. Dankzij aandringen
van verschillende partijen werd

in 1941 het nieuwe Zande-
rij opgeleverd. Het inte-

rinsulaire ver-
keer nam toe

en na de
aanval op
Pearl

Harbour
werd de

samenwerking tussen de Ame-
rikanen en de Nederlandse
Antillen steeds belangrijker.
Hato veranderde onder de oor-
logsomstandigheden in een
vliegveld met een militair ka-
rakter. In 1943 besloten de Ver-
enigde Staten dat er meer vlieg-
verkeer kon plaatsvinden op
Miami, en de KLM kreeg toe-
stemming een directe luchtver-

binding te gaan onderhouden
met deze plaats. Curaçao, waar
inmiddels het eerste KLM-kan-
toor was geopend, had een di-
recte dienst met de Verenigde
Staten. Ook de verbindingen
met Zuid-Amerika werden
steeds intensiever en er moest
personeel worden aangetrok-
ken. Veel KNIL-personeel vond
bij het WIB een werkkring. De
toestand van het vliegend mate-
rieel werd slechter en was al
lang niet meer voldoende. De
regering van de Verenigde Sta-
ten bracht uitkomst en stond
twee Lockheed Lodestars af aan
het Nederlandse gouverne-
ment. Aan het einde van de oor-
log bleek dat het West-Indisch
Bedrijf het er uitstekend vanaf
had gebracht. Albert Plesman,
bezig om ‘zijn’ bedrijf weer op
te bouwen, bracht in 1947 een
bezoek aan de West, ter gele-
genheid van de opening van het
nieuwe stationsgebouw op Ha-
to. Hij had veel plannen voor
Curaçao en zag een toekomst
voor een eiland weggelegd als
‘knooppunt van wereldlijnen’.

De Tweede Wereldoorlog

KLM verwerkt 2.800 koffers per uur, 
in een piekuur loopt dat soms wel 

op tot 6.000 koffers.

VLIEGENSVLUG FEITJE 

Advertentie

Congratulations!

As one of our strong partners, Hilton 
Curacao would like to congratulate KLM 
Curacao on the 80th anniversary.
We are looking forward to be successful 
together for many more years.

De overblijfselen van de ‘Snip’ in het Curaçaosch Museum. 
FOTO WIKIMEDIA

VLIEGENSVLUG FEITJE 
Om een Boeing 747 in de juiste kleur 

te spuiten is 1.000 liter verf nodig. 
KLM maakt gebruik van een 
milieuvriendelijk verfsysteem.
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De zelfstandigheid
Na de Tweede Wereldoorlog was de vloot van het West-
Indisch Bedrijf van de KLM hard aan vervanging toe. Er
kwamen DC-3’s, DC-4’s en later de Convairs C-340 en
nog later de DC-6.0. Ook dit deel van de KLM ging meer
concurrentie voelen van andere luchtvaartmaatschappij-
en. 

De ALM

O ok hier constateerden de
passagiers dat er met de-
zelfde vliegtuigen gevlo-

gen werd op dezelfde bestem-
mingen. Het verschil in service
was voor de toeristenstroom be-
langrijk geworden en de KLM
moest ook in deze regio con-
curreren.

In 1954 kregen de Neder-
landse Antillen hun eigen rege-
ring en parlement. De behoefte
aan een eigen
luchtvaart-

maatschappij werd dan ook
sterker, maar het zou nog tien
jaar duren voordat het zover
was. Op 1 augustus 1964 werd
het West-Indisch Bedrijf omge-
zet in de Antilliaanse Lucht-
vaart Maatschappij. Het bedrijf
startte met een vloot van drie
Convairs 340, 415 man perso-
neel en zeven bestemmingen.
De maatschappij zag zeker 
mogelijkheden voor de toe-
komst, maar ondervond ook
problemen om in een gebied 

te werken met veel kleine
autonome staatjes en

verschillende cul-
turen. De ge-
brekkige com-
municatiemid-

delen en een
economie die op de

eilanden Curaçao en Aruba al-
leen maar leek achteruit te gaan
verbeterden de situatie niet.

De belangrijkste doelgroep
voor de ALM was de toerist en
de maatschappij leaste en kocht
vliegtuigen om de inmiddels
achttien bestemmingen te kun-
nen bedienen. In de eerste fase
was ALM een 100 procent

dochter van de KLM, in 1969
verwierf de Antilliaanse rege-
ring 96 procent van de aande-
len, in 1984 werden de reste-
rende 4 procent ook van de
KLM overgenomen.

Eind jaren tachtig besloot de

regering van de Nederlandse
Antillen de ALM te privatise-
ren. Dit leidde ertoe dat de
KLM in 1991 opnieuw als aan-
deelhouder toetrad en een be-
lang in de ALM verkreeg van
40 procent.KLM verft ook vliegtuigen van bijvoorbeeld

Aeroflot, Martinair, Cargolux, Arkefly 
en Virgin Atlantic.

VLIEGENSVLUG FEITJE 

D e ALM ging door met het
onderzoeken van moge-
lijkheden voor nieuwe be-

stemmingen. De luchtdienst
met New York, die in 1969 van
start ging, leverde een enorme
bijdrage aan de toeristenstroom
naar de eilanden. De ongere-
geldheden op Curaçao in 1969
zorgden voor een achteruit-
gang, maar de ALM ging
door en concentreerde
zich vooral
op St.
Maar-
ten.

Dit
eiland
stond in
ogen van
de ALM wel zeer veel
toe aan Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappijen en trok
zich niet veel aan van Curaçao.
Het lukte de ALM niet op korte
termijn hier verandering in te
brengen.

De ALM had herhaaldelijk
zijn vloot uitgebreid en aange-
past, maar aan het begin van de
jaren zeventig vond er een
vlootvernieuwing plaats waarbij
meer dan voorheen het juiste
type vliegtuig bij het bedoelde
traject werd gezocht. In 1978
kreeg de ALM toestemming de

routes van de KLM over te ne-
men tussen de Verenigde Sta-
ten en de Antillen, een jaar later
echter dreigde het mis te gaan.
De oliecrisis zorgde voor een
enorme achteruitgang van het
toeristenverkeer en de concur-
rentie met de Amerikaanse
maatschappijen werd fnui-
kend. Aan het begin van de ja-

ren tachtig vonden er
vele veranderingen

plaats bij de
ALM:

dien-
sten
wer-
den

ge-
staakt,

vliegtuigen verkocht
en intern werd er sterk gereor-
ganiseerd. In het midden van
de jaren tachtig bestond de
vloot nog uit 4 DC-9-32 vlieg-
tuigen waardoor onderhoud en
training een stuk eenvoudiger
waren geworden. Sommige be-
stemmingen waren toch weer
in het routenet opgenomen
toen de ALM haar zilveren jubi-
leum vierde in 1984. In 1992
werd er geopereerd met 2
DASH8-300 vliegtuigen, 3 MD-
80’s en 1 Electra vrachtvlieg-
tuig.

Sinds 1992 zijn er ruim vijfhonderd 
vliegtuigen voorzien van een likje verf.

VLIEGENSVLUG FEITJE 

De landingsbaan in vroeger tijden.

De ALM had herhaaldelijk zijn vloot uitgebreid.
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P
recies 58 jaar geleden
opperde vader Plug
om met het hele gezin
de sneeuw in Zwitser-
land te gaan zien na

een periode van vijf jaar op Cu-
raçao. En dus ging het hele ge-
zin van Curaçao naar Zwitser-
land. ,,De planning was nauwe-
lijks rond, of de strenge winter
van 1956 brak los. En sneeuw
hebben we gezien... veel
sneeuw”, aldus Plug.

Na een paar maanden zat het
verlof er op en eind februari
1957 vertrok het gezin naar Cu-
raçao. ,,Van Schiphol ‘s mor-
gens vertrokken op naar Frank-
furt en daarna Zurich-Lissabon
- Santa Maria (Kaapverdische
Eilanden, red.) en Barbados
naar Curaçao. 38 Uur onder-
weg. Tot aan Lissabon verliep
de reis voorspoedig. Tijdens de
stop in Zurich heerlijk aan de
lunch, en in Lissabon een di-
ner. Na vertrek uit Lissabon om

20.00 uur en na ongeveer drie
uur vliegen kregen mijn zus en
ik het gevoel dat de machine
een heel grote bocht maakte. Je

kon het niet zien, het was im-
mers donker. Wij vertelden dit
tegen mijn vader, waarop hij
nuchter vertelde dat de ‘kist’

een probleem had en we terug
moesten naar Lissabon. Wij
mochten er met niemand over
praten”, schrijft Plug.

Nadat het toestel enige tijd
richting Lissabon had gevlogen
begon de machine volgens
Plug behoorlijk te schud-
den. ,,Mijn vader
is toen naar
de cockpit
gelopen en
ik mocht
mee. Wat
ik daar zag,
zal ik niet
snel vergeten.”

Plug: ,,De cap-
tain was een oud-oorlogsvlie-
ger, Engelsman, zeer klein,
met de bijnaam ‘Big’. Zijn stoel

in de hoogste stand anders kon
hij niet uit de cockpitramen kij-
ken. Deze man was namelijk
bezig met het neerlaten van de
‘flaps’ en het landingsgestel.

Dit moest met de
hand pompend

gebeuren.
Het hy-

drau-

lisch systeem was uitgevallen.
Bij ieder slag met de hand-
le   kwamen   de   flaps   en   het 

Hij komt uit een KLM-nest, Robert Plug; alhoewel hij
al flink wat vlieguren heeft gemaakt vergeet hij de
vlucht van eind februari 1957 naar Curaçao nooit
meer. Deze vlucht met de Lockheed L-1049 Super
Constellation die, voor het eerst, vertrok met
tiptanks naar Curaçao duurde maar liefst vijf dagen.

Vlucht van vijf 

Kleine indruk van Hato in 1955-1957.

Vertrek uit Lissabon. Plug: ,,Op de voorgrond een Amerikaanse bommenwerper uit WOII ,B-29. Op
de achtergrond 3 Superconnies, 2 KLM en 1 Iberia. De middelste KLM-superconnie is degene waar
we mee aangekomen zijn en met de eerste KLM-connie (zonder tiptanks) zijn we na 5 dagen Estoril
vertrokken naar Curaçao.”

Druk Hato in de jaren vijftig.

9.200 Kilometer kan een 
zwaarbeladen Boeing 747-vrachtvliegtuig

zonder tussenstop overbruggen.

VLIEGENSVLUG FEITJE 
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,,Mijn vader Albert Plug
(Ab) is van 1950 tot en met
1963 uitgezonden geweest
en heeft daar samen met
drie andere collega’s de
heren Bill Buren en Henk
Nasse het station Hato
gerund (stationmanager).
Wij, mijn moeder, broer Ab
en zus Tineke en ik (Rob)
hebben van 1951 tot eind
1960 op het heerlijk eiland
gewoond van Marie Pom-
poen, Nijmegenstraat toen
net opgeleverd, daarna Wit-
teweg, Granaatappelweg
tegenover houthandel Kooy-
man, Rooseveltweg 313 en

als laatste de Warawara 6 op
Damacor. De reden van dit
‘huishoppen’ was dat wij
eens in de drie jaar met
verlof gingen. Mijn zus
Tineke is nog een tijdje
grondstewardess bij de
KLM geweest en daarna
verslaggeefster bij Beurs en
Nieuwsberichten. Ze heeft
verslag gedaan van het be-
zoek van koningin Juliana
en prins Bernard. Mijn
broer en ik hebben op de
Marnixschool gezeten, eerst
op de dependance op Otro-
banda daarna op Rio Cana-
rio.”

landingsgestel er maar een
paar centimeters uit. Dit heeft
zeer lang geduurd. Tot aan het
aanvliegen van de landings-
baan was nog niet alles uit. Wat
tot gevolg had dat de machine
nog een rondje over Lissabon
moest maken.”

Ook de landing ging niet he-
lemaal voorspoedig op Lissa-
bon: ,,Uiteindelijk werd de lan-
ding ingezet. Bij het naderen

van de baan viel het licht in de
cabine uit, niemand raakte in
paniek. Maar op ongeveer 10
tot 8 meter hoogte boven de
landingsbaan vielen plotsklaps
alle vier de motoren uit. Door
de klap waarmee we toen op de
baan stonden vloog er een tip-
tank af. Deze schijnt leeg ge-
weest te zijn. Brandweer, am-
bulance en ander hulpdiensten
stonden reeds langs de baan.”

Na het avontuur werd het ge-
zin overgebracht naar het hotel

Paris in Estoril.
Daar heeft de fa-

milie ongeveer vijf
dagen gewacht op een vervan-
gende machine. ,,De verdere
reis is zonder problemen ver-

lopen, behalve in Barbados,
daar lag een klein sportvlieg-
tuigje zonder wielen op de
baan, weer even wachten. Uit-
eindelijk na 5 dagen en 40 uur
op Hato aangekomen.”

dagen 

Vertrek van de familie Plug. ,,Pa nam de foto”,
aldus Plug jr. FOTO’S FAMILIE PLUG

Robert Plug: ,,Met mijn broertje op Hato. Ik zit.”

De KLM-familie 
op Curaçao

Dagelijks gaat er gemiddeld 7.000 kilo
eten en drinken in een Boeing 747.

VLIEGENSVLUG FEITJE 

,,Vertrek SPL-CUR. Van boven op trap naar beneden: mijn zus, daaronder mijn broer ik en mijn moe-
der”, vertelt Plug bij de foto.

Tussenlanding Zürich.

Aankomst Curaçao Hato maart 1957.
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In 1934 maakte de KLM met de PH-AIS ‘Snip’ de eerste
trans-Atlantische vlucht. Vanwege de grote afstand
werd het toestel gemodificeerd. Men landde op 22
december op Curaçao. De afstand van in totaal 12.200
kilometer werd afgelegd in 54 uur en 27 minuten. Op
Curaçao werd de ‘Snip’ het eerste vliegtuig van het
West-Indisch Bedrijf van de KLM. 

1932 PH-AIS  ‘Snip’

De Douglas DC-4 is het eerste viermotorige verkeers-
vliegtuig dat werd ontwikkeld en gebouwd door de
Douglas Aircraft Company. Het heeft tijdens de Tweede
Wereldoorlog veelvuldig dienst gedaan voor militaire
doeleinden, en daarna wereldwijd als passagierstoestel
voor diverse luchtvaartmaatschappijen. In zijn militaire
rol had het toestel de typeaanduiding C-54 Skymaster
bij de luchtmacht, en R5D bij de marine. Het eerste toe-
stel, een C-54, vloog op 14 februari 1942. Op de foto de
KLM, Douglas DC-4 op het vliegveld van Curaçao.

1946 Douglas DC-4

De Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij - een dochter-
maatschappij van KLM - vloog onder andere met een
DC-9. De McDonnell Douglas DC-9 (in eerste instantie
bekend als de Douglas DC-9) behoort tot de ‘familie’
van tweemotorige narrow-body commerciële vliegtui-
gen. Het type zag het levenslicht in 1965 en was vervol-
gens in vele verschillende vormen een opvolger van ver-
schillende oudere types. De DC-9 familie is nog tot
2006 in productie gebleven. McDonnell Douglas en
Boeing fuseerden in 1997 en sindsdien staat het toestel
ook bekend als de Boeing 717. De DC-9 is 41 jaar lang
geproduceerd.

1966 Douglas DC-9

De Boeing 747-200 is de verbeterde versie van het
vliegtuigtype Boeing 747-100. De eerste bestelling werd
op 19 december 1968 door de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM) geplaatst. De roll-out van dit type
was op 10 september 1970. De eerste vlucht op 11 okto-
ber 1970. Ook dit vliegtuig heeft met regelmaat Curaçao
aangedaan. 

1971 Boeing 747-200
In Nederland vlogen zowel KLM als Martinair met
de DC-10-30. KLM bestelde er tien, maar uiteinde-
lijk zijn maar vijf machines bij de maatschappij in
dienst geweest. De overige vijf kwamen terecht bij
Phillipine Airlines en het Venezolaanse VIASA.
Martinair heeft vier DC-10’s in haar vloot gehad.
Dit waren ‘convertible’ vliegtuigen met een grote
vrachtdeur met de aanduiding DC-10-30CF. 
Twee van deze toestellen zijn omgebouwd tot de
KDC-10’s voor de Nederlandse Luchtmacht.
Oorspronkelijk was de DC-10 ontworpen als een
tweemotorig vliegtuig. Vanwege de eis om met
een volledige lading vanaf bestaande, soms vrij
korte, start- en landingsbanen te kunnen opereren,
was een derde motor nodig, die in de staart werd
geplaatst. Deze staartmotor die qua vormgeving
aan een sigaar doet denken, is karakteristiek
geworden voor dit vliegtuigtype. Dit vliegtuig deed
voor KLM ook Curaçao aan.

1972 DC-10-30

De Boeing 747-300 is de verbeterde versie van
het vliegtuigtype Boeing 747-200. Het eerste
vliegtuig vloog op 5 oktober 1982 en het eerste
toestel werd op 23 maart afgeleverd aan Swissair.
De laatste keer dat het toestel van de band rolde
was in september 1990 voor Sabena. De verschil-
len met z’n voorganger waren onder andere dat
het bovendek was verlengd, en dat er daardoor
meer passagiers konden worden vervoerd en dat
er een (optionele) slaapruimte voor bemannings-
leden ontstond. Bij de aanpassing van het boven-
dek werd de karakteristieke spiraaltrap vervangen
door een rechte steektrap. Met betere en zuinige-
re motoren nam het vliegbereik toe en kon bij-
voorbeeld non-stop van Londen naar Singapore
worden gevlogen.

1983 Boeing 747-300

De Boeing 747-400 is de verbeterde versie van het
vliegtuigtype Boeing 747-300. De eerste testvlucht
vond plaats op 29 april 1988, de eerste commercië-
le vlucht was op 9 februari 1989, uitgevoerd door
Northwest Airlines. Het is de best verkochte versie
van de Boeing 747, er zijn 693 stuks van gebouwd;
van de 747-300 werden er 81 verkocht. De KLM
was de eerste luchtvaartmaatschappij in Europa
die gebruik maakte van de Boeing 747-400. De
laatste passagierstoestellen (voor China Airlines)
werden in 2005 afgeleverd, de laatste vrachttoe-
stellen verlieten de fabriek in Everett in december
2009. De voornaamste verschillen tussen dit toe-
stel en de Boeing 747-300 zijn de vleugels, die een
grotere spanwijdte hebben, en de krachtigere
motoren. Verder wordt er gebruikgemaakt van een
‘glass cockpit’, waardoor de rol van de boordwerk-
tuigkundige vervalt.

1989 Boeing 747-400

Ook de McDonnell Douglas MD-11 heeft voor KLM naar
Curaçao gevlogen. De McDonnell Douglas MD-11 (ook
bekend als Boeing MD-11) is een driemotorig straalpassa-
giersvliegtuig voor de lange afstand, met een maximaal
opstijggewicht van ruim 280 ton. Het werd geproduceerd
door de Amerikaanse vliegtuigfabrikant McDonnell
Douglas, die later fuseerde met Boeing. Sinds 2012 was
KLM de enige luchtvaartmaatschappij ter wereld die de
MD-11 nog op reguliere intercontinentale passagiersrou-
tes inzet. Op 2 juli 2012 werd de eerste MD-11, met
registratie PH-KCH, door de KLM uit de vloot gehaald.
‘Anna Pavlova’, zoals de naam van het toestel luidde,
sloot haar carrière bij KLM af met een retourvlucht (KL
872) naar New Delhi. Op 17 september 2012 werd de
tweede MD-11, met registratie PH-KCI, uit de KLM vloot
genomen. ‘Moeder Theresa’, zoals de naam van dit toe-
stel luidde, sloot haar carrière bij KLM af met een retour-
vlucht (KL 622) naar Atlanta, Georgia. De laatste MD-11
van KLM, ‘Audrey Hepburn’ genaamd (PH-KCE), sloot
haar carrière bij de KLM af op 25 oktober met een retour-
vlucht van Amsterdam naar Montreal (KL 672).

1993 McDonnel l  Douglas MD-11

De Airbus A330 is een zogenoemd tweemoto-
rig widebody-verkeersvliegtuig van de
Europese fabrikant Airbus. Er bestaan twee
versies, de A330-200 en de A330-300, waarbij
255 tot 400 passagiers kunnen worden ver-
voerd. Van de A330-200 bestaan ook een
vrachtversie en een militair tanktoestel. De
Airbus A330-200 is ontwikkeld als concurrent
van de Boeing 767-300ER en als vervanger van
de even grote Airbus A340-200. De A330-200
heeft een kortere romp dan de oorspronkelijke
A330-300 en verbeterde motoren. Hierdoor is
het vliegbereik aanzienlijk toegenomen tot
13.400 kilometer. De KLM vliegt momenteel
met twaalf A330-200’s en vier A330-300’s.

2005 Airbus A330

De Convair 340 heeft tussen 1953 en 1964 ook dienst gedaan bij
de KLM voor het passagiersvervoer op de Europese routes. Het
vliegtuig verving bij de KLM de 240 die daar al vijf jaar eerder in
gebruik was genomen. Tegen het einde van de vijftigerjaren werd
het routenet van het WIB drastisch ingekrompen en de DC-6-toe-
stellen verdwenen. In 1960 werd er vanuit Curaçao met drie
Convair 340’s nog alleen interinsulair (Aruba, Bonaire en St.
Maarten) en naar slechts twee andere bestemmingen gevlogen:
Maracaibo en Barranquilla. 

1953 Convair  340

In Nederland vloog de KLM met een uitgebreide vloot van diverse DC-8-
types die van 1960 tot 1986 dienst deden in het gehele netwerk van de
KLM. Martinair maakte tussen 1968 en 1978 ook gebruik van verschillen-
de types DC-8. Nederlandse maatschappijen waren zeer te spreken over
de DC-8, waar hij dan ook jarenlang in dienst bleef. De Douglas DC-8 is
een verkeersvliegtuig van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Douglas
Aircraft Company. Het kan maximaal 189 passagiers vervoeren over een
afstand van ruim 12.000 kilometer. Op 30 mei 1958 maakte een DC-8 de
eerste vlucht. Er werden diverse versies gebouwd, met verschillende
typen motoren. Het toestel verscheen later op de markt dan de Boeing
707 en had daardoor ook commercieel een achterstand. In 1972 werd de
productie gestaakt.

1960 Douglas DC-8

Na de oorlog (1946) stond de Lockheed Constellation aan de basis van de moderne Nederlandse burgerluchtvaart. De KLM
begon in mei 1946 als eerste maatschappij op het Europese vasteland met een luchtdienst op New York. Men vloog deze
dienst aanvankelijk met toestellen van het type Douglas DC-4. De lijn werd op 21 mei van dat jaar geopend, met veteraan
Evert van Dijk als gezagvoerder. In diezelfde maand werd de eerste Constellation aan de KLM afgeleverd. Dit toestel speelde
een grote rol bij het uitbouwen van routes over de Atlantische Oceaan en de wederopbouw van de verbinding met het toen-
malig Nederlands-Indië. Ook maakte dit toestel de honderdste vlucht naar Curaçao. 

1953 Lockheed Constel lat ion

De Douglas DC-2 was een tweemotorig vliegtuig
voor 14 passagiers, gebouwd door de Douglas
Aircraft Company, dat in 1934 in productie werd
genomen. De eerste DC-2 van de KLM, de PH-
AJU ‘Uiver’, werd wereldberoemd door het win-
nen van het handicapklassement van de lucht-
race Londen - Melbourne in 1934. In het alge-
meen klassement van deze race werd de ‘Uiver’
tweede, met slechts de speciaal voor deze race
gebouwde De Havilland DH.88 ‘Grosvenor
House’ vóór zich. Nog voor het einde van het-
zelfde jaar 1934 (en nog vóór de aflevering van
meer DC-2’s aan de KLM) ging de ‘Uiver’ bij een
vliegramp in de Syrische woestijn ten onder. 

1934 Douglas DC-2

De DC-3 is een vliegtuig van de Amerikaanse vliegtuigfa-
briek Douglas Aircraft Company. Vanaf 1935 zijn er 10.655
exemplaren van gebouwd, plus 4.937 stuks in licentie.
Het toestel wordt zelfs in de 21e eeuw nog voor commer-
ciële vluchten ingezet. Daarnaast bezitten diverse vlieg-
clubs een luchtwaardige DC-3. In Nederland werd de eer-
ste DC-3 in 1936 aan de KLM afgeleverd. Het toestel
kreeg de naam ‘Ibis’ (PH-ALI), de KLM vernoemde des-
tijds haar vliegtuigen naar vogels, waarvan de eerste let-
ter als laatste in de registratie stond). In totaal kocht de
KLM voor de oorlog 23 toestellen van dit type. De DC-3
maakte het mogelijk om de frequentie op de Indiëlijn van
tweemaal naar driemaal per week op te voeren. Boven-
dien werd het mogelijk het luchtrecht (een toeslag) op
luchtpost af te schaffen. De DC-3 deed ook Curaçao aan. 

1936 Douglas DC-3

De KLM was de eerste niet-Amerikaanse maatschappij die de Super
Electra aanschafte. In totaal werden zes machines gekocht. Vier daar-
van gingen direct naar het West-Indisch Bedrijf. Twee werden in
Nederland afgeleverd. In 1938 opende de KLM met hun tweemotori-
ge Lockheed L-14 Super Electra (12 passagiers), genaamd ‘Meeuw’
(PJ-AIM) een weekdienst van Suriname naar Curaçao. De post ging
toen heel wat sneller naar Curaçao dan met de PAA, maar een com-
mercieel succes was de lijn niet.

1938 Super E lectra ‘Meeuw’

De Douglas DC-5, de minst bekende van de DC-reeks, was een tweemotorig propeller-
vliegtuig voor 16 passagiers, bedoeld voor kortere routes dan de DC-3 en DC-4. In tegen-
stelling tot de andere toestellen in de DC-reeks was de DC-5 een hoogdekker. Hoewel
Douglas diverse bestellingen kreeg voor de DC-5, annuleerden veel luchtvaartmaat-
schappijen hun bestellingen tegen de tijd dat het toestel in gebruik zou worden geno-
men in 1940, vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Douglas was toen al
aan het overstappen op militaire productie en besloot zich bij de bouw van transport-
vliegtuigen te concentreren op de DC-3 die zijn waarde al had bewezen. Als gevolg daar-
van zijn slechts vijf exemplaren van de DC-5 gebouwd voor de burgerluchtvaart, waarvan
één prototype. Het type werd ingezet voor civiel gebruik door KLM-WIB.

1940 Douglas DC-5
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De redactie heeft haar uiterste best 
gedaan om te achterhalen welke vliegtuigen

van KLM Curaçao hebben aangedaan. 



Lucht heeft, net als water,
draagkracht. Neem een
storm: de wind tilt allerlei

voorwerpen op en blaast ze
weg. Hoe harder het waait, 
hoe groter en zwaarder de voor-
werpen zijn die de wind kan op-
tillen. Volgens dat principe
maakt een vliegtuig zijn eigen
‘storm’. 

Die storm wordt veroorzaakt
door de motoren die het vlieg-
tuig over de startbaan vooruit-
stuwen. Hoe harder dat gaat,
hoe harder er lucht over de
vleugels ‘stormt’. Door de vorm
van die vleugels (de bovenkant
is een beetje bol) moet de lucht
boven de vleugel een langere
weg afleggen dan de lucht on-

der de vleugel. Achter de vleu-
gel komen de luchtstromen
weer bij elkaar. Om op tijd ach-
ter de vleugel te komen, moet
de lucht boven sneller gaan dan
de lucht onder. Zo ontstaat bo-
ven de vleugel een toestand die
‘onderdruk’ heet. Hoe sneller
de lucht stroomt, hoe groter de
onderdruk boven de vleugel.
Uiteindelijk is die onderdruk zo
groot dat hij in staat is het vlieg-
tuig op te tillen en te laten vlie-
gen. Om nog zwaardere vlieg-
tuigen te kunnen laten vliegen,
kun je simpelweg twee dingen
doen: de vleugels vergroten en
de motoren sterker maken.
Vliegtuigontwerpers combine-
ren beide meestal, omdat dat

het meeste effect heeft. Als het
vliegtuig met zo’n 300 kilome-
ter per uur over de startbaan
raast en de vlieger het stuur
naar zich toe trekt, komen eerst
de neuswielen en daarna de an-
dere wielen van de grond en

gaat het vliegtuig de lucht in.
Met beweegbare kleppen aan
de vleugels en de staart van het
vliegtuig kan de vlieger in de
lucht de luchtstroom verande-
ren. Door de kleppen in een be-
paalde stand te zetten, stuurt hij

het vliegtuig naar boven of naar
beneden of naar links of naar
rechts. Met andere kleppen kan
hij het vliegtuig langzaam laten
vliegen of het in de lucht laten
afremmen wanneer hij wil
gaan landen.
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Hoe een vliegtuig vliegt

Het vliegtuig wordt gedragen door lucht. FOTO DUTCHFLYGUYS

D e technische dienst van
KLM, bekend onder de
naam KLM Engineering

& Maintenance (techniek en
onderhoud), is een van de
grootste onderhoudswerkplaat-
sen voor vliegtuigen ter wereld.
Er werken wereldwijd bijna
5.000 mensen. Ze kennen vol-
gens KLM de vliegtuigen als
geen ander en weten welke
krachten die moeten door-
staan. Deze specialisten inspec-
teren en onderhouden de toe-
stellen en maken ze gereed
voor de volgende vlucht. De
technische dienst, die naar ei-
gen zeggen beschikt over de
modernste apparatuur en vlieg-
tuigonderdelen, biedt techni-
sche ondersteuning aan KLM
en ruim twintig andere lucht-
vaartmaatschappijen op meer
dan vijftig luchthavens. Er be-
staat een hechte samenwerking
met Air France Industries, de
technische dienst van KLM’s
fusiepartner Air France.

De hangar is de plaats waar
de onderhoudsbeurten van
vliegtuigen plaatsvinden. Het
is een enorme loods, goed ver-
gelijkbaar met een garage maar
vele malen groter. De grootste
hangar op Schiphol is bijna
driehonderd meter breed, meer
dan honderd meter diep en on-
geveer vijfendertig meter hoog.
Als er zes jumbojets in staan, is
die hangar vol.

Vliegtuigen, die stuk voor
stuk veel vlieguren maken, krij-
gen voor iedere vlucht sowieso
een kleine onderhoudsbeurt.
Dat gebeurt op het platform,
waar alle vliegtuigen staan op-
gesteld die binnen afzienbare

tijd de lucht in moeten. Grond-
werktuigkundigen inspecteren
het toestel in korte tijd streng.
Ze onderzoeken onderdelen
(een vliegtuig telt grofweg der-
tigduizend onderdelen), aan de
hand van standaard-controle-
lijsten en meldingen van de
vliegtuigbemanning, en repa-
reren of vervangen ze vervol-
gens als dat nodig is. Zonder
inspectie en officiële goedkeu-
ring mag het vliegtuig in geen
geval de lucht in.

Elke vier tot vijf weken moet
een vliegtuig één dag de hangar
in voor een uitvoerige onder-
houdsbeurt. Vast op het pro-
gramma daarbij staat het gron-
dig schoonmaken van het 
interieur. Technici checken uit-
gebreid de buitenkant van het
vliegtuig. Zo nodig repareren
ze binnen of buiten het toestel
onderdelen of ze vervangen ze.
Het zijn meestal kleine klach-
ten die ze tijdens zo’n onder-
houdsbeurt verhelpen.

Elke achttien maanden staat
een vliegtuig ongeveer één
week binnen voor een stevige
inspectie. Nog zwaarder is het
groot onderhoud waarbij mon-
teurs en technici het toestel let-
terlijk binnenstebuiten keren.
Ze lopen elk schroefje, moertje
en lampje na en controleren al-
le onderdelen zorgvuldig. In
zo’n geval staat het vliegtuig vijf
tot zes weken in de hangar.
Daarnaast kunnen complete
straalmotoren worden gemon-
teerd of vervangen. Dergelijk
onderhoud, voor elk vliegtuig
verplicht na een vastgelegd
aantal vlieguren, vindt om de
vijf tot zes jaar plaats.

Advertentie

Voor elke vlucht is er groter en minder groot onderhoud. FOTO KIVI.NL

Voor elke vlucht
onderhoud

Een volle Boeing 747, met passagiers, vracht en brand-
stof, weegt iets meer dan 400.000 kilo. Hoe krijg je zo’n
groot vliegtuig de lucht in? En: hoe houd je het daar? Het
antwoord is volgens de KLM ‘simpel’: het vliegtuig wordt
gedragen door lucht!



November 2014 Antilliaans DagbladKLM 880 JJAAR AAMS-CCUR-AARU 15

Oudste maatschappij ter wereld

K LM is de oudste internatio-
nale luchtvaartmaatschap-
pij ter wereld die nog ope-

reert onder haar eigen naam.
Daarnaast staat ook de oudste
internationale lijndienst die
ook vandaag nog door een
luchtvaartmaatschappij wordt
uitgevoerd, op naam van KLM.
KLM maakte in 1920 op de lijn
Amsterdam-Londen haar eer-
ste vluchten en vliegt nog altijd
onder eigen naam op Londen.

In dat eerste jaar, toen vlie-
gen iets bijzonders was, ver-
voerde KLM 345 passagiers en
25.000 kilo post en vracht. Dat
is een gigantisch verschil met
tegenwoordig: KLM kan op één
vlucht met een Boeing 747
meer dan 400 passagiers én
20.000 kilo vracht (waaronder
post) vervoeren. Ook ter verge-
lijking: in het jaar 2007 had
KLM 25 miljoen passagiers en
610 miljoen kilo vracht aan
boord. KLM groeide snel en
sloeg haar vleugels
steeds verder uit. In
1924 vertrok het
eerste
vliegtuig
naar In-
done-
sië, dat
inder-
tijd
Neder-

lands-Indië heette en Batavia
(nu Jakarta) als hoofdstad had.
Vergeleken met tegenwoordig
was dat een avontuurlijke reis,
waarbij je weken onderweg
was. Nu duurt zo’n reis 15 uur.
Amsterdam-Batavia werd al in
1929 een echte lijndienst. In
1934 vloog KLM voor het eerst
de Atlantische Oceaan over,
naar Curaçao. Als eerste Euro-
pese maatschappij na de oorlog
begon KLM in 1946 met een
lijndienst over de oceaan naar
New York.

In 1960 kreeg KLM haar eer-
ste straalvliegtuigen. Toestellen
met straalmotoren waren niet
alleen groter dan de vroegere
types met propellers, maar ze
vlogen ook sneller. Door de ho-
gere snelheid namen de reistij-
den door de lucht flink af. Voor
het eerst werd het mogelijk om
vrijwel iedere plaats op aarde
met een internationaal vlieg-
veld binnen 24 uur te bereiken.

De eerste Boeing 747 kwam
in 1971. Dat toestel werd

een ‘jumbo’ ge-
noemd omdat

het veel meer
passagiers
en vracht
kon her-
bergen

dan ‘gewo-
ne’ vliegtuigen.

Samenwerking tussen lucht-
vaartmaatschappijen is sinds de
jaren tachtig niet meer weg te
denken. Met andere maat-
schappijen samenwerken, bete-
kent onder meer dat je je passa-
giers meer plekken in de wereld
kunt aanbieden om naartoe te
vliegen. Een belangrijk samen-
werkingsverband was dat met
Northwest Airlines.

In 2004 zette KLM een enor-
me stap door te fuseren met Air
France en maakt sindsdien deel
uit van de Air France KLM
Groep. Hoewel de maatschap-
pijen nauw samenwerken, blijft
KLM onder haar vertrouwde
Nederlandse naam de wereld
overvliegen.

In 1919 wordt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij
KLM opgericht. Voluit staat die afkorting voor ‘Konink-
lijke Luchtvaart Maatschappij’. 

In dat eerste jaar, toen vliegen iets bijzonders was, vervoerde KLM 345 passagiers en 25.000 kilo post
en vracht. FOTO WIKIMEDIA

Advertentie

Navelstreng tussen thuislanden
Door José de Bruin

Het is een alom
bekend gezeg-
de: oost west,

thuis best. Maar wat
nou als je, zoals ik,
niet precies meer
weet of thuis nou
oost of west is? Als
je in de eeuwige spagaat tus-
sen twee thuislanden zit? Als
je niet kunt kiezen? Dan is er
altijd nog de letterlijke uit-
vlucht.

Het is september 2011 en ik
ga verhuizen naar Curaçao.
Alhoewel ik heel veel zin heb
in een nieuwe uitdaging laat
ik al mijn familie, vrienden 
en kennissen achter in het 
gestructureerde Nederland.
‘Hello Goodbye’-taferelen
spelen zich in rap tempo af.
Ik wil niet dat de hele familie,
mij en mijn vriend naar de
luchthaven brengen. Ik weet
dat ik dan niet in de blauwe
vliegmachine stap, maar vei-
lig onder de dekens ga liggen
bij mijn moeder thuis. Dus
nemen we van iedereen af-
zonderlijk afscheid. 

In het vliegtuig ergens tus-
sen Amsterdam en Curaçao,
na de derde ronde koffie en
thee begin ik de week te 
overdenken. Mijn over het al-
gemeen zo nuchtere opa - be-
halve na het vissen op zon-
dagmiddag - stak na mijn
mededeling van wal over zijn
broer. Hij vloog naar Nieuw-
Zeeland: emigreerde en keer-
de nooit meer terug. Nog twee
keer zagen ze elkaar, voor een
periode van drie maanden.
Eén keer kwam zijn broer
naar Holland en één keer
maakten de ouders van mijn
moeder de grote oversteek
naar Nieuw Zeeland. ,,Moar
nooit weer heur wichie. Be-
kiek ut moar”, gromt mijn
oma in een onmiskenbaar

Gronings dialect. Ze
heeft naar haar eigen
zeggen nog steeds
last van de ‘jhet-leck’
al is de reis zeker
twintig jaar geleden.

,,Ach dat hoeft ook
helemaal niet oma”,
hoor ik mezelf zeg-

gen. Behalve dat ik daarmee
voorkom dat ik bij hun be-
zoek aan Curaçao me continu
moet verontschuldigen voor
mijn goudeerlijke opa en oma
die hun ‘waarheid’ niet onder
stoelen of banken steken, kan
ik hiermee ook mijn mantra
herhalen.

Het is eigenlijk het enige
waar ik nog rustig van word in
de dagen vlak voordat ik in het
vliegtuig stap naar de andere
kant van de wereld. ,,Als er
wat is ben ik binnen een dag
weer hier”, zeg ik tegen mijn
oma. Brommend schenkt ze
me nog een kopje thee in.
,,Vroeger”, begint ze. Ik weet
wat er komt, luister niet meer
en knik af en toe. ,,Als er wat
is ben ik binnen een dag weer
thuis”. Die woorden heb ik
herhaald tegen iedereen die
het horen wilde. 

En nu hoor ik ze zelf: ,,Als
er wat is ben ik snel weer
terug in Nederland.” Het is
haar mantra net zoals dat
mijn mantra was. Het komt
niet over. Ik hoor het haar
zeggen maar ik weet dat het
weinig uitmaakt. Heimwee
kent geen tijd of afstand. Als
ik in Nederland ben heb ik
heimwee naar Curaçao en vi-
ce versa. Nooit meer zal ik me
ergens écht helemaal thuis
voelen. Maar dat is niet erg. 

Want er is nog altijd één
ding dat mijn heimwee kan
verzachten: het idee dat ik
binnen een dag zwevend door
de lucht thuis ben. Waar dat
dan ook is. 

C O L U M N

Er zijn 115 vrouwelijke piloten 
in dienst bij KLM.

VLIEGENSVLUG FEITJE 
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Codeshare
KLM en Insel
De luchtvaartmaatschappijen KLM in Nederland en Insel
Air op Curaçao versterken de onderlinge samenwerking
door een codeshare-overeenkomst. Dat schreef het 
Antilliaans Dagblad op 23 november 2012.

Bij de Curaçaose maatschap-
pij Insel heerste een jubelstem-
ming over deze belangrijke
mijlpaal voor het nog relatief
jonge particuliere vliegbedrijf
en vooral de erkenning door
een luchtvaartgigant als KLM.
Het is dan ook lang geleden dat
KLM-codes op een Curaçaose
airline van toepassing waren;
daarvoor moet de maatschappij
aan allerlei operationele en vei-
ligheidseisen voldoen. Op Cu-
raçao gaat dit terug
naar de tijden van
de ALM voor
1999.

De codes-
hare biedt de
passagier
meer gemak en
mogelijkheden om-
dat deze nu kan reizen naar de
bestemmingen van beide
luchtvaartmaatschappijen zon-
der zichzelf en zijn bagage op-
nieuw te hoeven inchecken op
tussenliggende luchthavens.
Daarnaast worden de vlucht-
schema’s nauwkeurig op elkaar
afgestemd, zodat de reistijd ge-
minimaliseerd wordt. Passa-
giers kunnen boeken en reizen
via de nieuwe codeshare vanaf 1
december 2012.

De samenwerking die sinds
juli 2011 bestaat in de vorm van
een interline-agreement tussen
de maatschappijen, is naar het
oordeel van KLM en Insel suc-
cesvol en leidt daarom tot een
intensievere samenwerking via
deze codeshare. De nieuwe
overeenkomst is in Amstelveen
ondertekend door Albert Kluy-
ver, directeur van Insel Air, en
Pieter Elbers, managing direc-
tor en chief operating officer
(coo) van KLM. ,,Het verster-
ken en uitbreiden van de
samenwerking tussen KLM en
Insel Air geeft ons de mogelijk-
heid een aantal bestemmingen
vanuit Curaçao naar het Cari-
bisch gebied beter op elkaar te
laten aansluiten”, aldus Elbers.

Volgens Kluyver, chief exe-
cutive officer (ceo) van Insel
Air, is de samenwerking van
groot belang voor beide maat-
schappijen: ,,Al geruime tijd
was er vanuit ons Pan Ameri-

can-netwerk, met bestemmin-
gen in het Caribisch gebied en
Zuid-Amerika, een toenemen-
de vraag naar bestemmingen
in Europa en het Verre Oosten.
Met deze overeenkomst kun-
nen we die groeiende behoefte
beter accommoderen en de
passagiers een groter reisge-
mak en meer bestemmingen
bieden.”

Het Aeropuerto Internacional Reina Beatrix in 1964. FOTO BOY LAWSON

Tijdelijke stop vluchten Aruba
Op 31 maart 2009 stopte 
KLM met vliegen tussen Am-
sterdam en Aruba, dat werd be-
gin februari dat jaar bekendge-
maakt. Passagiers konden tus-
sen Amsterdam en Aruba
blijven vliegen met Martinair,
dat onderdeel is van de KLM
Groep. Martinair past haar

schema’s en capaciteit naar
Aruba aan.

Er komt een speciale omboe-
kingsregeling voor passagiers
die hun KLM-ticket al hebben
geboekt. Op zeer korte termijn
informeert KLM over de details
van de omboekingsregeling.
Als gevolg van deze wijziging

wordt het schema naar Sint
Maarten aangepast. Per 29
maart 2009 zal het schema wij-
zigen van dag 5 en 7 naar dag 2
en 4. 

Ook voor deze aanpassing is
een omboekingsregeling van
toepassing, details volgens op
korte termijn.

De KLM introduceert in 2011 in
de periode van 18 juni tot 3 sep-
tember een extra vlucht per
week met 415 stoelen naar Cu-
raçao en Aruba. De marktvraag
naar de populaire vakantiebe-
stemmingen Curaçao en Aruba
is groot tijdens die zomer, ter-

wijl de belangstelling voor Azië
momenteel veel minder is;
waarschijnlijk als gevolg van de
toenmalige nucleaire dreiging
in Japan. KLM speelt hierop in

door de frequentie naar ‘de
West’ gedurende deze periode
op te voeren. De aanvullende
vlucht, de KL783, wordt op za-
terdag uitgevoerd met een

Boeing 747-400 en vertrekt om
12.20 uur uit Amsterdam. Het
toestel komt om 16.00 uur aan
op luchthaven Reina Beatrix op
Aruba en om 17.45 uur op de

Curaçaose luchthaven Hato. De
retourvlucht, de KL784, ver-
trekt op dezelfde dag om19.45
uur uit Curaçao en komt de vol-
gende dag om 10.55 uur aan op
Schiphol. De vlucht wordt uit-
gevoerd naast de al bestaande,
dagelijkse vlucht naar Curaçao.

Extra vlucht van de KLM

Bommelding
bij KLM-vlucht
uit Aruba
Een KLM-toestel is vrijdagmid-
dag 25 april 2008 met forse
vertraging op de luchthaven
Schiphol geland doordat een
man vlak voor vertrek van Aru-
ba meldde dat er een bom aan
boord was. Dat heeft een
woordvoerder van de Arubaan-
se luchthaven Reina Beatrix ge-
meld. 

Na een uitvoerig onderzoek
door veiligheidspersoneel met
detectoren bleek dat er geen
bom in het toestel was. 
Volgens de Arubaanse luchtha-
ven was de melder van de 
bom een dronken man. Zijn
nationaliteit is niet bekendge-
maakt. 

Tijdens het boarden van de
vlucht KL0734, vertelde de
man aan andere passagiers dat
hij een bom in een van de toi-
letten van het vliegtuig had ge-
zet. 

De gezaghebber die ervan
hoorde, liet de man onmiddel-
lijk met zijn bagage van boord
zetten en schakelde de auto-
riteiten in. 

Advertentie

Er zijn 125 hotels, dat zijn bijna een half
miljoen hotelkamers, nodig om het 

cabinepersoneel in onder te brengen. 

VLIEGENSVLUG FEITJE 
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Advertentie

Warmest congratulations on KLM achieving this landmark Anniversary – 
We are very proud of KLM’s contributions to the growth and development 

of the Tourism Industry in Aruba and the Caribbean.

80Years

Dieren door
de lucht
Dierenvervoer is onderdeel van het vrachtvervoer (Air
France KLM Cargo) en een specialiteit van KLM. KLM was
de eerste luchtvaartmaatschappij die levende dieren ver-
voerde. Dat gebeurde in 1924, toen een stier onder de
naam Nico per vliegtuig van Rotterdam naar Parijs vloog. 

K LM staat naar eigen zeg-
gen bekend als een van de
beste en grootste dieren-

vervoerders ter wereld. Dieren-
tuindieren, vee, paarden, sier-
vissen, honden en katten, de
‘gekste’ beesten gaan mee aan
boord. De dieren gaan meestal
mee in het vrachtruim van ge-
combineerde passagiers-vracht-
vliegtuigen en soms met een
apart vrachtvliegtuig. Ze zijn
verzekerd van een optimale be-
geleiding door gespecialiseerde
dierenstewards. Op Schiphol is
er zelfs een dierenhotel voor
hen beschikbaar. 

Dierentuindieren zijn al tien-
tallen jaren kind aan huis bij
KLM. Per jaar vervoert Air
France KLM Cargo wereldwijd
honderden neushoorns, tijgers,
apen en giraffes. De dieren ko-
men bijvoorbeeld uit een
Nederlandse dierentuin en
gaan op transport naar een die-
rentuin in Japan waar ze een
nieuw thuis vinden. Vóór de
vlucht brengen dierenverzor-
gers alles in gereedheid om de
dieren comfortabel te laten rei-
zen en fit op de plaats van be-
stemming te laten aankomen.
Grotere dierentuindieren zoals

neushoorns krijgen aan boord
‘persoonlijke’ begeleiding van
één of meer verzorgers. KLM
vervoert daarnaast het hele jaar

door allerlei soorten vee. Zoals
varkens, geiten en kuikens die
door boeren in het buitenland
zijn gekocht. 

Air France KLM Cargo ver-
voert wereldwijd jaarlijks even-
eens duizenden paarden. Het
gaat bijvoorbeeld om paarden
die in Nederland zijn gekocht
en naar hun nieuwe eigenaar in
Amerika verhuizen of die in het
buitenland aan wedstrijden
meedoen. Voor ze aan boord
gaan, worden de paarden in een
speciaal ontwikkelde paarden-
stal geladen. De stal heeft anti-
slipvloeren en alle scherpe ran-
den en voorwerpen zijn afge-
schermd. De paarden staan
tijdens de reis stevig en kunnen
zich niet bezeren. Bovendien
biedt de stal dierenverzorgers
de gelegenheid hen goed te ver-
zorgen. Met speciale laadklep-
pen worden de paarden gemak-
kelijk in- en uitgeladen.
Paarden gaan nooit alleen op
stap. Bij elk zending gaat er mi-
nimaal één dierenverzorger
van Air France-KLM Cargo
mee. Daarnaast is er begelei-
ding van bekenden van de
paarden, zoals de eigenaar, een
ruiter, een verzorger of een die-

renarts. Jaarlijks gaan er met
KLM honderdduizenden tropi-
sche siervissen mee. Het loopt
uiteen van kleine siervisjes voor
in het aquarium tot grotere vis-
sen voor in de tuinvijver. Hun
verpakking bestaat uit stevige
plastic zakken met voldoende
water en zuurstof, vergelijkbaar
met de ingepakte goudvis die je
meekrijgt uit een dierenwinkel.
De plastic zakken worden ver-
voerd in piepschuim dozen 
zodat ze tijdens de reis geen
schade oplopen en de vissen 
fit aankomen op de plaats van
bestemming. KLM vervoert
wereldwijd ruim tienduizend
honden en katten per jaar. De
meeste gaan met hun baasjes
op vakantie of verhuizen met
hen mee naar het buitenland.
Het vervoer van de huisdieren
vindt plaats in een speciaal ont-
wikkelde ‘sky kennel’. Dat zijn
tijdelijke hokken van plastic,
met stevige deurtjes. De hon-
den en katten worden in het
vliegtuig in een aparte ruimte
vervoerd. De bemanning con-
troleert via de computer de tem-
peratuur in deze ruimte en kan
er zo voor zorgen dat het er niet
te warm of te koud is.

KLM was de eerste luchtvaartmaatschappij die levende dieren vervoerde.       FOTO PETMOVINGSERVICE

Tranendal
op Hato
Het is elk jaar weer

een standaardritu-
eel: het tranendal op
Hato. Eind juli vorig
jaar liet Curaçao
Airport Partners
(CAP) weten dat alle
voorzorgsmaatrege-
len waren getroffen
om het normale
incheck- en instap-
proces komende niet
te benadelen. 

Om 15.30 uur
stappen in 2013 206
studenten op KLM-
vlucht 785 en 57 op
KLM-vlucht 761
richting Nederland.
,,Hoewel het een
drukke dag lijkt te
worden, zijn er in-

middels alle voor-
zorgsmaatregelen
getroffen om het
normale incheck- en
instapproces van de
andere passagiers op
Hato niet te beïnvloe-
den”, zo laat de

luchthavenorganisa-
tie weten. 

,,Desondanks
vragen wij alle passa-
giers, net als alle
studenten, familiele-
den, vrienden en
kennissen, om van

tevoren te plannen
en op tijd te vertrek-
ken om de luchtha-
ven te bereiken.” Een
jaar daarvoor vertrok-
ken er in totaal 295
bursalen uit Curaçao
naar Nederland.

Vrijdag 1 augus-
tus 2008 was
een bijzondere
dag voor de
KLM en de
Nederlandse
Antillen. Op
deze dag was de
volledige cock-
pitbemanning
van KL753/754, met vluchtschema Bonaire-Guayaquil-Quito-
Bonaire, van Antilliaanse afkomst. De KLM Newsletter maakt er
melding van. Gezagvoerder Erik Julian-Labrana voerde zijn eerste
vlucht naar Quito in Ecuador uit en werd daarbij geassisteerd
door captain instructor Maurice Jilesen, terwijl Mark de Waard
copiloot was. Erik Julian is een zoon van de bekende voormalig
architect Julian op Curaçao. Erik groeide op Curaçao op, zat onder
andere op het Radulphus College, en werd daarna - evenals zijn
oudere broer Micalet - vlieger bij de KLM.      FOTO KLM

Antilliaanse cockpitbemanning

Het afscheid van de bursalen is altijd pittig. FOTO ARCHIEF
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Bolitaslikker overlijdt in KLM-toestel
De KLM zal de vluchten
naar de Nederlandse Antil-
len niet stopzetten als ge-
volg van de dood vrijdag 5
april 2002 van een 31-jarige
Antilliaanse bolletjesslikker
aan boord van een toestel
onderweg naar Schiphol.

D e passagier, die 97 bolle-
tjes cocaïne had ingeslikt,
overleed toen het toestel

vlakbij Londen vloog. Die
maand daarvoor, maart 2002,
nog dreigde KLM-president Leo
van Wijk de vluchten te stoppen
als er opnieuw een dode zou
vallen.

Het ongeval gebeurt juist op
de dag dat de KLM het eens is
geworden met de Nederlandse
en Antilliaanse justitie over
strengere controle van de vluch-

ten vanuit Schiphol en Curaçao.
Passagiers op deze routes, die
veel worden gebruikt door bol-
letjesslikkers, lopen per 15 april
2002 het risico geweigerd te
worden door de KLM als ze

door justitie worden aange-
merkt als verdachte.

,,De waarschuwing van Van
Wijk staat nog steeds als een
huis”, aldus KLM-woordvoer-
der Hugo Baas. ,,Maar we wil-
len deze nieuwe controlemaat-
regelen een kans geven. Als ze
echter niet helpen en ie-
dereen gaat achtero-
ver leunen, dan zul-
len we zeker over-
wegen de
vluchten te sta-
ken.” De passa-
gier kreeg een
epileptische aanval
nadat drie bolletjes
waren gaan lekken. Hij

is de tweede bolletjesslikker die
tot dan toe overlijdt aan boord
van een KLM-toestel. Op Schi-
phol overlijden dertien slikkers.

De nieuwe scherpe controles
maken deel uit van een pakket
maatregelen die minister Kort-
hals eerder aankondigt om de
groeiende stroom bolletjesslik-
kers vanuit de Antillen in te
dammen. De KLM overlegt
hierover met de Antilliaanse
minister van Justitie, Rutsel
Martha.

Het Schipholteam van de
marechaussee zal profielen ma-
ken van passagiers die mogelijk
betrokken kunnen zijn bij
drugssmokkel. Zo zal er wor-
den gekeken naar hun straf-
rechtelijk verleden. De KLM
heeft toegezegd passagiers te
weigeren als justitie een nega-

tief reisad-
vies

geeft. Ook met de Antilliaanse
justitie is zo’n afspraak ge-
maakt voor de vluchten vanuit
vliegveld Hato.

Het ministerie van Justitie in
Den Haag zegt dat de mare-
chaussees niet in de fout gaan
als ze passagiers die nog geen
strafbaar feit hebben gepleegd,
weren van de negentien KLM-
vluchten op deze route. ,,Dit is
een preventieve actie gebaseerd
op standaard-politiewerk”, al-
dus een woordvoerder. ,,De
KLM krijgt van ons een advies
over personen die een veilig-
heidsrisico kunnen vormen en
het staat de maatschappij daar-
na vrij om zo’n passagier te wei-
geren.”

De KLM zegt tevreden te
zijn. ,,Dit zijn heel duidelijke
stappen tegen de toevloed van
bolletjesslikkers. Ook zijn er
scanners onderweg naar Cura-
çao. Het net sluit zich nu voor
deze koeriers.”

De dood van de passagier
is het tweede incident met
een bolletjesslikker in

een week. Eind
maart moest een
KLM-toestel uit-
wijken naar Ber-
muda omdat een

bolletjesslikker
medische zorg no-

dig had.

D e KLM zet vanaf 28 janua-
ri 2002 op alle vluchten
naar de Antillen bewa-

king inzetten om het wange-
drag van passagiers tegen te
gaan.

Nu drugsorganisaties steeds
vaker KLM-toestellen gebrui-
ken als cocaïnetransport, en de
overlast de ‘spuigaten uitloopt’,
ziet de KLM zich genoodzaakt
zelf het heft in handen te ne-
men, aldus woordvoerder H.
Baas begin 2002 in de Volks-
krant. Want op elke vlucht naar
de Antillen (19 per week) is 
er sprake van bedreigingen,
drugs- en alcoholmisbruik,
handtastelijkheden of brakende
bolletjesslikkers.

,,Sommige bemanningsle-
den willen niet eens meer wer-
ken op deze route.” Afgelopen
weekeinde nog moest een toe-
stel een noodstop maken van-
wege een onwel geworden
drugskoerier. Een financiële
strop van ten minste 68 dui-
zend euro (150 duizend gul-
den).

Veel raddraaiers die vanuit
Amsterdam naar Curaçao vlie-

gen, keren 24 uur later
‘doodstil’ met bolletjes in hun
maag terug, zegt Baas. Wan-
neer ze op de heenvlucht wor-
den geregistreerd als onge-
wenst passagier, kan hen in
Curaçao de terugvlucht worden
geweigerd. Daarmee kan vol-
gens Baas een deel van de
drugskoeriers worden tegenge-
houden.

De KLM wil evenwel geen
verlengstuk zijn van de over-
heid. ,,Het opsporen en aan-
houden van drugskoeriers is
een primaire taak van de over-
heid.” Hoewel bolletjesslikkers
dikwijls herkenbaar zijn - ze
eten en drinken niet - mag het
cabinepersoneel daarmee vol-
gens de KLM niet worden be-
last. 

De overheid zou de KLM
moeten ondersteunen met zo-
genoemde air marshalls, zegt
Baas. Zij worden sinds 11 sep-
tember bij sommige luchtvaart-
maatschappijen ingezet in het
kader van terrorismebestrij-
ding. ,,Zoiets is ook mogelijk
voor de aanpak van drugskoe-
riers en wangedrag.”

De passagier, die 97 bolletjes cocaïne had ingeslikt, overleed toen
het toestel vlakbij Londen vloog. 

Het opsporen en aanhouden van drugskoeriers is primair een
taak van de overheid, aldus KLM.

KLM zet bewaking in
tegen bolletjesslikkers

Advertentie

Er gaat jaarlijks in de Economy Class 860.000
liter wijn mee aan boord. In de World Business
Class is dat 329.000 liter en alleen Europese

vluchten: 150.000 liter.
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,,Curaçao Airport Partners feliciteert KLM en bewondert
de vaardigheid die nodig is om een luchtvaartmaatschap-
pij op zo’n kwalitatieve concurrerende wijze te beheren,
te midden van een zeer spannend en evolutionair tijdperk
op het gebied van wereldwijde luchtvaart en luchttrans-
portontwikkelingen.” 

Ceo Ralph Blanchard namens CAP:

Ceo Ralph Blanchard. FOTO CAP/DIANA MARTIS

Air France en KLM werken sa-
men in het vrachtvervoer. Air
France-KLM Cargo, is verant-
woordelijk voor het vervoeren
van vracht door de lucht. Lucht-
vracht kan van alles zijn: van
bloemen, computers, vliegtuig-
onderdelen, kleding en post tot
katten en olifanten. 

Vracht gaat mee in bijna alle
vliegtuigen. KLM heeft vier
speciale vrachtvliegtuigen.
Daarnaast zijn er ‘combi’s’,
vliegtuigen waar voorin de pas-
sagiers zitten en achterin de
vracht. Ook in de gewone pas-
sagiersvliegtuigen gaat meestal
vracht mee. Daarvoor is plaats
in de buik van het toestel waar
ook de bagage van de passa-
giers is geladen. Air France-

KLM Cargo vervoert elk jaar bij-
na anderhalf miljoen ton
vracht. Daarvan neem KLM zo-
’n 540.000 ton voor haar reke-
ning. Air France-KLM Cargo
vervoert samen met partner-
luchtvaartmaatschappijen spul-
len naar ongeveer 350 bestem-
mingen in de hele wereld.

Op de vrachtafdeling op
Schiphol werken bijna 1.400
mensen. Het zijn doorgaans
experts die bepaalde producten
door en door kennen en weten
welke verpakking en behande-
ling ze in de lucht nodig heb-
ben. Ze werken samen in ge-
specialiseerde teams die bij-
voorbeeld dieren, verse groente
of kolossale machines voor hun
rekening nemen.

KLM en Air France 
samen in vrachtvervoer

H et vermogen van KLM-
management en -mede-
werkers om op een suc-

cesvolle manier om te gaan met
bijzondere en onvoorspelbare
gebeurtenissen en veranderin-
gen binnen de luchtvaartwe-
reld, en dit sedert de oprichting
van KLM, is een getuigenis van
de visie, de kwaliteit van de or-
ganisatie en de getoonde leider-
schap over de jaren heen.” 

,,Curaçao is al 80 jaar onder-
deel van de KLM routestruc-
tuur en KLM’s algemene ont-
wikkelingsvisie. Door deze
samenwerking heeft Curaçao
ook gebruik kunnen maken
van een wereldwijde connecti-
viteit en bestemming-geloof-
waardigheid, middels het
wereldwijde netwerk van KLM.
Curaçao Airport Partners is
als luchthavenexploitant
zeer tevreden met de
uitstekende relatie die
door de jaren heen is
opgebouwd met KLM.
CAP zet zich daarom

ook in om te verzekeren dat het
fundament van deze samen-
werking zich op positieve wijze
blijft ontwikkelen. Met veel toe-
wijding werken we samen met
KLM om te verzekeren dat hun
inspanningen op het gebied
van luchttransport succesvol
blijft en we zullen additionele
services naar Curaçao, wanneer
de gelegenheid zich voor derge-
lijke initiatieven voordoen, blij-
ven aanmoedigen. 

CAP zal haar steentje bijdra-
gen om verdere ontwikkeling
van het samenwerkingsver-
band te bevorderen om zo
KLM’s succes te waarborgen,
wat in het belang is van Cura-
çao, de luchtvaartmaatschappij

en de lucht-
haven.”
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COLOFON

Met dank aan Edsel ‘Papy’ Jesurun die het Antilliaans Dagblad voorzag 
van allerlei belangwekkend door hem goed bewaard archiefmateriaal.

Advertentie

Management & Staff of the Avila Hotel 
would like to congratulate  

KLM Caribbean on it's 

80  

th ANNIVERSARY 
 

MASHA PABIEN 
 

Thank you for connecting our island to 
many European destinations and enabling 
international travelers to come to Curacao. 
It is an important boost for our economy. 

Wishing you many successful years to come. 

Een Boeing 747-vrachtvliegtuig 
kan maximaal 112.670 kilo aan 

vracht meenemen. 
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K LM zet op de Dutch Carib-
bean twee typen vliegtui-
gen in: de bekende Boeing

747-400 (B744) met 415 stoe-
len en nieuw is de Airbus A330-
200 (A3232) met 243 stoelen,
die de MD11 (met 285 stoelen)
vervangt.

,,De Airbus is een van de 
modernste vliegtuigen uit de
KLM-vloot”, aldus een woord-
voerster in die periode. ,,Het is
een state-of-the-arttoestel en
qua brandstofverbruik zeer effi-
ciënt, wat zorgt voor een ver-
mindering van CO2-uitstoot.”

Curaçao ontvangt in 2012
vier keer per week (maandag,
woensdag, donderdag en zater-
dag) de Boeing rechtstreeks uit
Amsterdam, die ook weer
rechtstreeks teruggaat; drie
maal per week (dinsdag, vrijdag
en zondag) de Boeing
in combinatie met
Sint Maarten; en
wekelijks een-
maal de Airbus
(zondag) in com-
binatie met Bo-
naire. De Airbus
landt per week vijf

keer op Aruba en Bonaire, na-
melijk op dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag.

,,Met deze geplande inzet
verwacht

KLM
aan

de vraag te voldoen.” Aldus
KLM Corporate Communica-
tions in Amstelveen eerder op
vragen van het Antilliaans Dag-
blad. Voor Aruba, Bonaire en
Curaçao betekent het echter
verlies aan stoelencapaciteit.
,,Elke zomer en winter stemt
KLM zorgvuldig haar vloot en

netwerk af op vraag en
aanbod uit de markt.”
Rond de kerst- en
nieuwjaarspiek worden
drie extra vluchten Am-

sterdam-Curaçao inge-
zet.

Airbus 330-200 KLM voor het eerst geland
De KLM Airbus A330-200 landt op 28 oktober 2012 voor
het eerst op de Curaçaose luchthaven Hato. Dat gebeurt
op de eerste dag van het winterschema dat op die dag
ingaat. 

,,De Airbus is een van de modernste vliegtuigen uit de KLM-vloot”, aldus een woordvoerster toentertijd.

E en steward of stewardess
moet er alles aan willen
doen om het de passagiers

zo veel mogelijk naar de zin te
maken. Zo’n passagiersgerich-
te instelling vindt KLM het
allerbelangrijkste.
Het geldt evengoed
voor een korte vlucht
naar Londen als voor
een reis van meer
dan twaalf uur naar Singapore. 

Om steward(ess) te worden
is er minimaal een havodiplo-
ma nodig of een mavodiploma,
aangevuld met een afgemaakte
middelbare beroepsopleiding
(bijvoorbeeld toerisme of ver-

pleegkunde). Het examen En-
gels is daarbij cruciaal, en een
redelijke kennis van het Duits,
Frans of Spaans. Verder moet
iedereen die in aanmerking wil
komen als steward(ess) mini-

maal 21 jaar oud zijn
en niet te klein of te
groot. Wie te klein is,
kan in de pantry
(boordkeuken) ner-

gens bij. Diegenen die te groot
zijn, stoten al gauw het hoofd
in het gangpad van de cabine,
zeker bij kleinere types vliegtui-
gen. ,,Het hardnekkige beeld
dat je alleen als stewardess
wordt aangenomen als je heel
mooi bent, is beslist onjuist.
Maar je moet er wel goed ver-
zorgd uitzien. Heel belangrijk
is dat je vriendelijk en hulp-
vaardig bent”, aldus KLM.

Wanneer aan de genoemde
eisen wordt voldaan, wordt ie-
mand meegenomen in een op-
leiding tot steward(ess). Ten-
minste, als de KLM op dat mo-
ment cabinepersoneel nodig
heeft. De opleiding duurt zes
weken. 

De mogelijkheid is er om op
te werken tot purser en later se-
nior purser. KLM heeft onge-
veer 8.700 stewardessen en
stewards in dienst.

Steward en
stewardess

Het ‘gezicht’ van KLM
Al jaren lang zijn de stewardessen het gezicht van de KLM. 

KLM heeft ongeveer 8.700 ste-
wardessen en stewards in
dienst. FOTO KLM

De KLM Catering Services bereidt jaarlijks 
24 miljoen maaltijden voor de luchtvaart.
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Ruim 20 miljoen
passagiers
KLM vervoert jaarlijks ruim twintig miljoen passagiers.
Ongeveer driekwart van hen gebruikt Schiphol, thuis-
basis van KLM, als overstapluchthaven.

Max Smits nieuwe
GM voor KLM
Max Smits wordt de nieuwe
general manager (GM) van de
KLM met standplaats Cura-
çao, zo wordt begin augustus
2012 bekendgemaakt. Hij zal
per 20 augustus dat jaar in die
functie beginnen.

Smits heeft al een lange
loopbaan bij KLM achter de
rug. 

Hij zal op 20 augustus
2012 het stokje overnemen
van Simone Wickenhagen als
general manager KLM Dutch
Caribbean, Suriname & Guya-
na. Aldus Arianne Logher-
Staal, marketing executive Ca-
ribbean Area op Curaçao.

V ertrekkende passagiers
moeten inchecken voor
de vlucht waarvoor ze te-

voren een ticket hebben ge-
kocht. Inchecken kan in de
vertrekhal bij een incheckau-
tomaat, maar ook bijvoor-
beeld vanuit huis via internet.
Online inchecken wordt vol-
gens KLM steeds populairder,
omdat het sneller gaat. De
enige handeling die de passa-
gier in de vertrekhal dan nog
te doen staat, is het afgeven
van bagage.

Er zijn ook nog passagiers
die aan de balie inchecken.
Zij geven hun ticket en, ter
controle, hun identiteitsbe-
wijs of paspoort aan de grond-
steward of -stewardess. Ook
geven ze daar de bagage af die
in het ruim van het vliegtuig
meegaat. Ze ontvangen een
instapkaart en zijn klaar voor
vertrek.

Passagiers met een instap-
kaart passeren daarna op
Schiphol de marechaussee
(grenspolitie). Soms krijgen
ze daarna direct een stan-
daard-veiligheidscheck, maar
soms gebeurt dat ook pas bij

de gate. Na de marechaussee
komen ze in de centrale
wachtruimte. Daar zijn cafés,
eetgelegenheden, winkels en
andere voorzieningen.

Passagiers die gehandicapt
zijn of medische hulp nodig
hebben, krijgen speciale be-
geleiding. Voor ernstig zieke
passagiers zijn er faciliteiten
om liggend te reizen.

Voor kinderen die alleen
reizen, is er een speciale
dienst, de ‘Unaccompanied
Minor’ Service. Kinderen van
5 tot en met 11 jaar kunnen al-
leen reizen als zij gebruikma-
ken van deze service (in KLM-
taal heten ze ‘ummetjes’). De
grondsteward(ess) vangt de
kinderen op en brengt ze naar
een speciale kinderwachtka-
mer, de Junior Jet Lounge,
waar computerspelletjes,
films, boeken in verschillen-
de talen en veel speelgoed
aanwezig zijn. Het is even-
eens de taak van de grondste-
ward(ess) ervoor te zorgen dat
de kinderen op tijd hun
vlucht halen. Ook tijdens de
vlucht en na aankomst krij-
gen ze extra aandacht.

Begin oktober 2009 heeft KLM de uniformcollectie gepresenteerd tijdens een modeshow.       FOTO KLM

De meer dan 11.000 vrouwelijke
leden van het cabine- en grond-
personeel en de vrouwelijke vlie-
gers van KLM dragen sinds eind
maart 2010 een nieuw uniform.
Ook de KLM-employees op Aru-
ba, Bonaire, Curaçao en Sint
Maarten worden in het uniform
van de hand van de Nederlandse
modeontwerper Mart Visser ge-
stoken. 

De KLM laat weten dat eerst is
nagegaan wat de wensen en ei-
sen zijn van de draagsters aan de
grond en aan boord. ,,Toen is be-
paald dat het uniform lekker
moest zitten, duurzaam en
draagbaar in verschillende sei-
zoenen moest zijn en moest pas-

sen bij het imago van KLM. Dit
is het tiende uniform van het da-
mestenue dat in 1935 voor het
eerst werd gebruikt.” 

Mart Visser: ,,Behalve de
functionaliteit en het comfort
heb ik mijn handtekening als
ontwerper toegevoegd: een vrou-
welijke belijning met een open,
frisse en krachtige uitstraling.
Die zal een gevoel van trots en
plezier oproepen bij de draagster
en heeft een positief effect op de
klanten die met KLM reizen.”

Vorig jaar hebben honderd
KLM-medewerksters de creaties
in de praktijk uitgetest. Op basis
hiervan zijn onderdelen van het
uniform verbeterd. Begin okto-

ber 2009 heeft KLM de hele
nieuwe uniformcollectie gepre-
senteerd tijdens een modeshow
tussen de reizigers op vliegveld
Schiphol in Amsterdam. Het is
voor het eerst dat er een speciaal
ontwerp is voor de vrouwelijke
vliegers, want die moesten het
tot nu toe doen met een aange-
past mannenuniform. 

KLM-president-directeur Pe-
ter Hartman: ,,Met de investe-
ring in een nieuw uniform laten
we juist in deze crisistijd zien dat
we vertrouwen hebben in de toe-
komst en in het merk KLM.
Mart Visser ziet bedrijfskleding
als een statement van het bedrijf
naar de buitenwereld.”

Advertentie

Nieuwe uniformen KLM-medewerksters

De cateringdienst heeft
130 toeleveranciers.
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KLM 2x extra
op Curaçao
Bovenop de bestaande dagelijkse KLM-verbinding tussen
Amsterdam en Curaçao komt de ‘Blauwe Vogel’ vanaf
november dit jaar met twee extra vluchten per week naar
Hato.

D eze aanvullende vluchten
vertrekken bewust pas ’s
middags van Schiphol

om aansluiting te bieden voor
passagiers uit andere delen van
Europa. Dit is een grote kans
voor het Curaçaose toerisme.
Hiermee kan het toeristenver-
keer vanuit onder andere
Duitsland, Zwit-
serland, België,
Spanje, Frankrijk,
Zweden, Dene-
marken en het
Verenigd Koninkrijk een ver-
dere impuls krijgen. Cijfers to-
nen aan dat deze markten in
het geval van Curaçao veel
groeipotentie hebben.

Maandag 17 november landt
de eerste additionele KLM-
vlucht op luchthaven Hato. Ge-
vlogen wordt met een Airbus
A330-200 die plaats biedt aan
244 passagiers. De andere dag
waarop er twee KLM-vliegtui-
gen op bezoek zijn is de woens-
dag.

Daarmee komt de vluchtfre-
quentie van KLM op negen ver-
bindingen per week. Max
Smits, general manager Air
France/KLM Dutch Caribbean,
benadrukt het belang van ‘goed
partnerschap en een goede be-
stemming’. Hij spreekt zijn
waardering uit voor de snelle
en efficiënte wijze waarop het
Curaçaose toeristenbureau
CTB en Curaçao Airport Part-
ners (CAP) hebben meege-
werkt aan het mogelijk maken
van de extra vliegverbindingen.

Dit jaar vliegt KLM 80 jaar
op de route tussen Amsterdam
en Curaçao. Dat zal niet onge-
merkt voorbij gaan. ,,KLM is
een belangrijke partner en wij
zijn verheugd met de aanvul-
lende vluchten die door een ge-
zamenlijke inspanning tot
stand zijn gekomen”, aldus
Ralph Blanchard, ceo van CAP.

De ondersteuning door Cu-
raçao Tourist Board (CTB) en
Curaçao Hospitality and Tou-
rism Association (Chata) is wel
een belangrijke voorwaarde
voor het welslagen van de extra
capaciteit. Daarom is een mar-
ketingplan met bijbehorend
budget essentieel. Naar ver-
luidt zouden ook andere be-
stemmingen KLM om extra
vluchten hebben verzocht
waarover is onderhandeld,
waaronder Kaapstad, Havanna
en Aruba. Het werd Curaçao.

Probleem was echter dat
KLM wel in staat moest zijn
om binnen de vloot een machi-
ne en bemanning beschikbaar

te maken. Dat is gelukt. De ‘la-
te’ vlucht vertrekt om 14.15 uur
van Schiphol en dat biedt de
mogelijkheid om dezelfde dag
nog van allerlei Europese ste-
den binnen te vliegen met
doorverbinding naar Curaçao,
waar om 19.00 uur wordt ge-
land. De kist keert om 21.00

uur terug met aan-
komst om circa
11.30 uur in Neder-
land.

Het toerisme uit
Nederland groeit weer in 2014.
Ook Schiphol registreerde in
de eerste zes maanden van dit
jaar een toename van 7 pro-
cent. En de bezetting op de
vluchten van KLM en ArkeFly
neemt toe. Met de twee additio-
nele verbindingen mikken
KLM en het toeristenbureau
echter vooral op vakantiegan-
gers uit andere Europese lan-
den.

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

De vlucht met een Airbus 330-200 die op Aruba landde vormt een nieuwe stap richting een duurza-
mere luchtvaartindustrie door een verlaagde CO2-uitstoot. FOTO GREG PETERSON

Advertentie

‘Aruba en KLM
schrijven 
geschiedenis’

K LM maakt op 15 mei dit
jaar haar eerste vlucht in
het Caribisch gebied op

bio-olie. Dat heeft de Arubaanse
regering bekendgemaakt. Aru-
ba en Bonaire zullen de Airbus
A330-200, die om 12.30 uur uit
Amsterdam vertrekt, als eerste
verwelkomen. Het toestel komt
rond 16.00 uur aan op Aruba. 

Een grote delegatie van KLM
en andere organisaties die actief
zijn op het terrein van duurza-
me ontwikkeling, zullen ook
aan boord van het vliegtuig zit-
ten. Er zal eveneens op Aruba
een Ronde Tafelconferentie
plaatsvinden waarbij het thema
‘duurzaam vliegen’ centraal
staat. 

Dit is niet de eerste keer dat
KLM een vlucht op bio-olie
maakt; zo is er al naar Rio de Ja-
neiro en New York gevlogen op
kookolie. In Europa is hier ook
gebruik van gemaakt voor de
vluchten naar Parijs. SkyNRG is
de leverancier van deze olie. 

Op het platform van Aruba werd een grote delegatie verwelkomd
door premier Mike Eman. Aan boord onder andere de voormalige
ceo van KLM, Camiel Eurlings (foto).           FOTO REGERING ARUBA

Grote kans
voor toerisme

De cateringdienst beheert
14.000 vliegtuigtrolleys.

VLIEGENSVLUG
FEITJE 

Een derde van het totale korps
van 8.700 stewardessen en
stewards is dagelijks op pad 

in het buitenland.

VLIEGENSVLUG
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KLM: Expansie in Zuid-Amerika Elbers: KLM moet mee met 
structurele veranderingen

K LM zal zich snel
verder moeten
aanpassen aan de

sterk veranderende
luchtvaartmarkt. Dat
zei topman Pieter
Elbers woensdag 29
oktober. Hij kon niet
beloven dat het stre-
ven om ‘de familie bij
elkaar te houden’
overeind blijft. Op die
manier verwoordde
zijn voorganger Peter
Hartman in 2009 de
wens om ontslagen te
vermijden.

,,We zitten in een
andere situatie dan in
2009”, zei Elbers.
Destijds ging KLM uit
van een tijdelijke
terugval, waarna weer
groei zou komen.
,,Dat was op dat mo-
ment de juiste keuze”,
aldus de topman. De
veranderingen van de
laatste jaren zijn vol-
gens hem echter
structureler van aard
en vragen wellicht om
een andere aanpak.

Op de omvang en
invulling van de beno-
digde kostenbesparin-
gen wilde de topman,
die het roer overnam
van Camiel Eurlings,
niet vooruitlopen.
Zoals eerder aange-
kondigd wil het be-
drijf samen met het
eigen personeel op
zoek naar manieren
om efficiënter en
goedkoper te werken.

K LM richt zich met
haar intercontinenta-
le expansie op Zuid-

Amerika. Voor de routes
op Midden- en Zuid-Ame-
rika vormt samenwerking
de basis voor groei. In dat
verband zal KLM de
samenwerking versterken
met Insel Air ‘om betere
verbindingen tot stand te
brengen naar Caribische
bestemmingen via Cura-
çao’.

Zo meldde de Air
France-KLM
Groep vorig
jaar in ver-
band met
de presen-
tatie van
de nieuwe
winter-
dienstrege-
ling, die van 27
oktober 2013 tot en
met 29 maart 2014 loopt.
Wat betreft Latijns-Ameri-
ka: naast de nieuwe be-
stemming Santiago de
Chile (Chili), biedt KLM
in de winter nog meer
nieuwe bestemmingen
aan in samenwerking met
diverse partners. Zo zijn
Montego Bay en Kingston

(beide Jamaica) opgeno-
men in de winterdienstre-
geling, in samenwerking
met Copa Airlines met Pa-
nama als thuisbasis. Ook
de samenwerking met de
Braziliaanse maatschappij
GOL is versterkt door in
de komende winter nog
meer bestemmingen aan
te bieden vanaf zowel Rio
de Janeiro als São Paulo.

Na enkele jaren maakt
Santiago de Chile per fe-
bruari 2014 weer deel uit
van de KLM-dienstrege-
ling. Het is daarmee de
negende bestemming
binnen Midden- en Zuid-
Amerika die door KLM
wordt aangevlogen, waar-

mee het belang van deze
groeiregio voor de lange-
afstandsvluchten wordt
onderstreept.

Naast deze nieuwe be-
stemmingen, past KLM
de capaciteit aan op sei-
zoenschommelingen in
de marktvraag en op het
versterken en waar moge-
lijk uitbreiden van de
samenwerking met part-
ners. In totaal zet KLM in
de winter van 2013 een ca-

paciteitsgroei in van 2,8
procent op haar ei-

gen netwerk ten
opzichte van

winter
2012.

Te-
vens

wordt de
reeds inge-

zette vloot- en
productontwikkeling
voortgezet. Zo start KLM
deze winter met de ver-
vanging van de Fokker 70-
vloot door zes nieuwe Em-
braers 90, en wordt de
herconfiguratie van de
nieuwe ‘World Business
Class’ binnen de Boeing
747-vloot afgerond. Hier-
na zijn de Boeing 777-toe-

stellen aan de beurt. KLM
versterkt niet alleen haar
Europa-netwerk en -con-
nectiviteit, maar er wor-
den ook meer connecties
aangeboden op het inter-
continentale netwerk van
KLM. Binnen Noord-
Amerika breidt KLM haar
capaciteit uit op bestaande
bestemmingen om zo te
voldoen aan de specifieke
sterke seizoensvraag in de
winter en om de samen-
werking met haar part-
ners te verstevigen. Zo
wordt Mexico-Stad in de-
cember en januari negen
keer per week (in plaats
van zeven keer) aangevlo-
gen om aan de extra vraag
te voldoen. Dit komt ook
ten goede aan de samen-
werking met code share-
partner AeroMéxico, aan-
gezien er nu nog meer
connecties worden aange-
boden.

Ook in Canada vergroot
KLM haar capaciteit. 
Komende winter zal Cal-
gary zes keer per week
worden aangevlogen,
ondersteund door de ver-
bindingen van KLM’s Ca-
nadese partner West Jet.

Topman Pieter Elbers. 
FOTO FD

Een bemanningslid mag vanuit Amsterdam 
maximaal 14,5 uur vliegen. Mocht deze 

maximumduur overschreden worden, dan stelt de
cao daarvoor bepaalde voorwaarden: bijvoorbeeld

een gegarandeerde horizontale rust aan boord.

VLIEGENSVLUG FEITJE 
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