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K
oster (41): ,,Curaçao is
een machtig mooi 
eiland. Op zich is het
toeristisch product nog
in ontwikkeling, maar

haar kracht is haar diversiteit.
Vergeet niet dat 95 procent 
van de wereld als ze aan 
hun droombestemming den-
ken, denken aan een exotische
plek zoals het Caribisch Gebied.
Dus wij hebben de toekomst.
Onze grootste tegenstander zijn

we zelf en onze verdeeldheid. Ik
mis wel eens het besef dat we al-
lemaal aan hetzelfde touw moe-
ten trekken. Mensen stellen nog
wel eens hun eigen belang bo-
ven het belang van het geheel.
Maar wij zijn veel te klein om
verdeeld te zijn, dan kunnen we
naar buiten toe geen vuist ma-
ken. Afgezien van de financiële
injectie door Nederland, heeft
het toerisme de economie van
Curaçao in feite gedragen in de

laatste decennia. Het aantal ka-
mers is flink toegenomen in de
laatste tien jaar, maar die finan-
ciële injectie was eenmalig.
Vanaf nu zullen we het echt 
zelf moeten doen. En dan mis
ik het geven van meer prioriteit
aan onze groeisector nummer
één: het toerisme. Er is wel aan-
dacht, maar niet de focus.”

De nieuwe eigenaar van Blue
Bay vervolgt: ,,Ik juich enorm
de initiatieven van de pioniers
in het toerisme op Curaçao toe.
Het Sea Aquarium, Lions Dive,
Jan Thielbaai, het Renaissance,
Santa Barbara en dus ook Bla-
auwbaai, het zijn die initiatie-
ven die ons uiteindelijk verder
brengen. Op dit moment ben ik
erg te spreken over zaken als
het Curaçao North Sea Jazz
Festival en de ontwikkeling in
en rond Pietermaai. Dat zijn
dingen die ons eiland onder-
scheidend maken van andere ei-
landen en onderscheiding is no-
dig, want alle eilanden in het
Caribisch gebied hebben zon,
zee en strand.”

Koster gelooft in het ontwik-
kelen van markten waarin 
Curaçao nog niet sterk is. ,,De
keuze voor Noord-Amerika zo-
als in het Masterplan van pro-
fessor Tico Croes, ligt voor de
hand, maar dan moet er wel 
voldoende marketinggeld voor-
handen zijn. Dat is momenteel
een uitdaging. Bovendien moe-
ten we naar mijn mening 
op creatieve wijze vooral speci-
fieke nichemarkten aanboren
want ons product is - nog - niet
echt geschikt voor de mainstre-
am Noord-Amerikaanse toe-
rist.”

Hij pleit voor het beter inzet-
ten van de assets van Curaçao:
,,We moeten onze ‘ambassa-
deurs’ goed inzetten. Curaçao

heeft hele bijzondere assets, zo-
als onze baseballsterren en JJ
Rojer, onze tennisser van
wereldklasse. Naast alle presta-
ties willen ze nog iets extra’s
doen voor Curaçao, daarom
werken ze graag mee aan bij-
voorbeeld de Curaçao Baseball
Week, waarvan Blue Bay een
van de initiatiefnemers is. We
hadden dit jaar bij de afsluiten-
de avond vele grote Curaçaose
sterren verzameld. Een aantal
van hen is groot van naam in
Noord-Amerika, de anderen
zijn talenten die echt in opmars
zijn. Dus we kunnen nog vele
jaren vooruit. Volgens mij moe-
ten we die jongens ontzettend
bedanken voor hun inzet en
nog veel meer gebruik maken
van hun naamsbekendheid en
positieve imago. Een makkelij-
kere manier om Curaçao onder
de aandacht te brengen is er
niet. Zeker als we van Noord-
Amerika onze prioriteit ma-
ken.”

De in 1974 in Heemskerk,
Nederland, geboren Josephus
‘Sepp’ Koster studeerde ooit

werktuigbouw, maar maakte
die studie nooit af omdat zijn
carrière als professionele auto-
coureur een vlucht nam. Hij ra-
cete zowel in Europa als in
Noord-Amerika en werd in
1995 uitgeroepen tot de Neder-
landse ‘Driver of the Year’. In-
middels is hij getrouwd met de
Argentijnse Natalia, vader van
twee prachtige dochters. In
2003 polste zijn grootvader
Steef Raspoort of zijn kleinzoon
interesse had om hem te komen
helpen op Curaçao, waar hij de
plantage Blaauw aan het ont-
wikkelen was. ,,Mijn opa was
een zeer gedreven man. Ooit
begonnen als marktkoopman
en zeeman op de grote vaart,
bouwde hij met zijn eigen han-
den een grote matrassenfabriek
en winkelketen op. Soms was
hij bikkelhard, maar altijd had
hij een luisterend oor voor de
problemen van gewone mensen
en de zwakkeren in de samenle-
ving. Ik heb veel van hem ge-
leerd. Hij gaf mij zijn vertrou-
wen en zei altijd: ,,Een goed
kind regeert zichzelf.” Maar hij

verwachtte wel dat je keihard
werkte. En dat was ook nodig,
want in 2003 was de situatie
van Blue Bay verre van roos-
kleurig.”

In die tijd kreeg Koster veel
steun van Jan Spruit, die in
2003/2004 voor een jaar inte-
rim-manager was van het re-
sort. Samen met Spruit over-
tuigde Koster zijn grootvader
om nog een keer flink te in-
vesteren in het resort. Dat resul-
teerde onder meer in de bouw
van vakantievilla’s, hotelappar-
tementen en het bekende
strand met restaurant Azzuro.
Vervolgens werd toen een groot
aantal kavels verkocht. ,,Helaas
was mijn grootvader al sinds
2000 ziek. Toch hield hij vol.
Het leek erop dat hij voor zijn
heengaan het resort eerst nog
op de juiste weg wilde zetten.
Toen hij in 2007 op 82-jarige
leeftijd overleed, liepen de za-
ken eindelijk beter.”

Toen Koster in 2003 bij Blue
Bay begon waren er 38 mensen
in dienst, nu zijn dat er al meer
dan 250. Er zijn inmiddels

meer dan 350 kavels verkocht
en meer dan 400 woningen ge-
realiseerd, 180 hotelapparte-
menten en 50 hotelkamers.
Daarnaast is het strand ontwik-
keld, zijn er drie restaurants ge-
opend, is de infrastructuur aan-
gepakt en ligt de 18 holes golf-
baan er weer mooi bij.

De baan, een van de mooiste
lay-outs in het Caribisch Ge-
bied, blijft een zorgenkind voor
Koster. ,,Het probleem is de
kosten van water en onderhoud
voor een dergelijke baan. En of-
schoon de overheid de levering
van 1.200 kubieke meter per
dag aan ‘grijs’ water heeft gega-
randeerd via Klein Hofje, is dat
in praktijk niet meer dan ge-
middeld 400 m3 vanwege con-
stante problemen met de RWZ-
installaties. Water, en dan voor-
al het omgaan met het gebrek
daaraan, is daarom een hele
grote kostenpost, die maakt dat
de baan nog steeds financieel
verlies draait. Maar de golfbaan
is naast het strand ook een grote
trekpleister voor toeristen en
kopers van kavels. Dus ze heeft

wel degelijk haar functie en
daarom blijven we erin investe-
ren.”

Ook de ontwikkelingen rond
de uitstoot van de Isla-raffinade-
rij houden Koster bezig. Of-
schoon Blue Bay niet in de di-
recte omgeving ligt, is de uit-
stoot van de raffinaderij bij tijd
en wijle ook op het resort ruik-
baar. ,,Hoewel dit vooralsnog
niet voor commerciële proble-
men zorgt, zijn wij er bij gebaat
en ben ik er van overtuigd dat er
binnen afzienbare tijd een op-
lossing komt. Sluiting verwacht
ik niet direct, aangezien Vene-
zuela de raffinagecapaciteit
hard nodig heeft. Maar er komt
een oplossing; of het nu de
introductie van LNG-gas wordt,
of de verhuizing naar Bullen-
baai, of allebei. Mijn inschatting
is vóór 2019. Als dat gebeurt
dan zal het de interesse voor
ons resort ongetwijfeld verder
verhogen.”

De aantrekkelijkste locaties
van het resort moeten in de ko-
mende tien jaar nog ontwikkeld
worden. Daartoe heeft Koster
inmiddels de aandelen van zijn
familieleden - allemaal erven
van opa Raspoort - overgeno-
men en een aantal nieuwe in-
vesteerders aangetrokken.
Koster: ,,We hebben in het ver-
leden niet de fout gemaakt om
in tijden dat het minder ging de
mooiste plekjes voor een te lage
prijs te verkopen. Die plekken
gaan we nu in twee fasen ont-
wikkelen om ze maximaal te be-
nutten. In de komende drie jaar
gaan we de stap maken naar
een compleet resort en ook de
financiële basis van het resort
danig versterken. Dit gaat onder
meer gebeuren door het ver-
plaatsen van het golfclubhuis
naar het Landhuis Blaauw. Het

landhuis wordt het middelpunt
en ‘welcome center’ voor onze
gasten. Onze kantoren verhui-
zen naar de entree. Bovendien
ontwikkelen we 27 luxe apparte-
menten en vijf penthouses die
direct aan het water liggen op de
locatie van het huidige clubhuis
en ontwikkelen we - en dat ge-
beurt al begin 2016 - negen
unieke 4.000 m2 grote zeeka-
vels op de plek waar nu de 18e
hole loopt van de golfbaan.” Om
dit te realiseren zal een nieuwe
hole worden aangelegd. Boven-
dien zal de routing van de golf-
baan aangepast worden, zodat
de baan eindigt en begint bij het
landhuis.

Aangezien al deze plannen
specifieke bouwtechnische ken-
nis en expertise vereisen, zal per
1 januari aanstaande Walter
Hofstede, afkomstig van Jans-
sen de Jong Groep, toetreden
tot de directie van Blue Bay.
Naast Koster en Hofstede wordt
de directie van het Blue Bay
Golf & Beach Resort gevormd

door Stefan Dubbeling (operati-
oneel), Rogier van der Meer
(commercieel) en IJede van der
Kooij (financieel).

Na 2019 voorziet Koster een
verdere ontwikkeling van het re-
sort: ,,Als we de strandapparte-
menten ontwikkeld hebben,
zullen we vervolgens het tweede
strand realiseren. Twee keer zo
groot als het huidige strand en
daaromheen zullen we een
groot aantal nieuwe kamers en
horeca ontwikkelen.”

Ondertussen gaat de kavel-
verkoop door en zullen steeds
meer uitzonderlijk mooie ka-
vels op de markt komen. Koster:
,,We verwachten dat steeds
meer mensen de weg naar Blue
Bay gaan vinden. Het resort is
zeer goed beveiligd, heeft een
golfbaan, strand en entertain-
ment, maar daarnaast toch vol-
doende ruimte om onze bewo-
ners alle privacy te bieden. Dat
is denk ik ook de reden dat
steeds meer Curaçaose vips de
weg naar Blue Bay vinden.”

‘Curaçao is een machtig mooi eiland’
Het Blue Bay Golf & Beach Resort kwam deze week in het
nieuws door de aankondiging dat ceo Sepp Koster met
een aantal mede-investeerders de aandelen van de erven
van grondlegger en grootvader Steef Raspoort heeft
overgenomen. Koster heeft zich in de afgelopen jaren
ontpopt als een dynamische ondernemer. Het feit dat hij
besluit om wederom op grote schaal te investeren, wordt
alom gezien als goed nieuws voor Curaçao. In een
interview laat hij zich uit over de zwakke, maar vooral
sterke punten van het eiland, de sportieve ‘ambassadeurs’
die Curaçao kent, de uitdagingen die de watertoevoer
voor de golfbaan opleveren, de Isla-raffinaderij en de
toekomst van het resort.

Van een onzer verslaggevers De huidige 18e hole van de golfbaan, waar straks 9 ocean front kavels worden ontwikkeld.Sepp Koster samen met Steef Raspoort. Blue Bay Beach van oudsher een natuurlijke baai.

Ambassadeur van Blue Bay, Jair Jurrjens, samen met honkballe-
gende Rafi Jozefa op Blue Bay.

Sepp Koster tijdens het tekenen van de overname bij notaris
Burgers.

Bleu Bay Golf signature hole nummer 5.
Blije gasten tijdens een Blue Bay Concert van Junior
Tecla.

Andruw Jones in actie tijdens één van de grotere evenementen die
Blue Bay organiseert: de Curaçao Baseball Week.


