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Het WK ging dinsdag van 
start, met de eerste ronde. 
Aruba doet voor het eerst 
mee, via een wild card. Op 
de vraag wat een wild card 
inhoudt, zegt Rasmijn: “Wat 
de ITF doet, is de ranking 
optellen van de spelers die 
het land tijdens het toernooi 
vertegenwoordigen. Zo ko-
men ze aan een puntentotaal 
voor elk land en dat bepaalt 
de plaats op de ranking. Aru-
ba is op de achttiende plaats 
aan het WK begonnen.”

Het 2018 ITF Beach Ten-
nis World Team Champion-
ship (zoals het WK officieel 
heet) wordt georganiseerd 
door de Internationale Ten-
nisfederatie (ITF). Het is 

de zevende editie, met 25 
deelnemende landen. Het 
Arubaanse team bestaat 
uit Hoogendam (zij staat 
46e op de wereldranglijst 
en is daarmee de hoogst ge-
noteerde Arubaanse), Hop-
man (90e plaats), Castro 
(118e plaats) en teamlei-

der Samardzic (hij staat op 
de veertiende plaats en is 
de hoogst genoteerde Aru-
baan). De ITF publiceerde 
deze ranglijst deze maand.

Resultaat
Hoe doet Aruba het? Ras-
mijn: “Ze speelden woens-
dag hun eerste wedstrijd, 
tegen Estland. De mannen 
wonnen, de vrouwen verlo-
ren en in de mix verloren ze 
ook. Op basis van dit resul-
taat komt Aruba niet meer 
in aanmerking voor de we-
reldtitel, maar nog wel voor 
de troostronde. Daarin strij-
den ze om de negende tot 
en met de zestiende plaats.” 
Aruba won gisteren van Cy-
prus ‘en daardoor gaan ze 
voor de negende tot en met 
de twaalfde plaats.” Van-
daag staan ze tegenover Ve-
nezuela. 

Rasmijn weet waar ze over 
praat, want ze was zelf pro-
fessioneel beachtennisser 
tot 2011. “Ik heb behoorlijk 
veel geld in deze sport gesto-
ken om te kunnen reizen en 
in ranking op te klimmen. 
Het bedrijfsleven sponsort 
niet snel, omdat beachten-
nis een individuele sport is 
en het daardoor lastig is om 
je ranking vast te houden.” 
Ze maakte om gezondheids-
redenen de keuze om niet 
meer professioneel door te 

gaan, maar het nu als een 
hobby te zien.”

Geschiedenis
Het WK Beach Tennis werd 
voor het eerst gehouden in 
2012. Toen deden vijftien 
landen mee. Italië, dat in 
de beachtenniswereld be-
kend staat als het leidende 
sportland, werd wereldkam-
pioen. Een jaar later deden 
twintig landen mee en Bra-
zilië veroverde de wereldtitel 
ten koste van Italië. Tussen 
2014 en 2016 groeide het 
aantal deelnemende landen 
uit naar 32, waarbij Italië in 
2014 de titel weer terugwon 
en in 2015 prolongeerde. 
Rusland, dat dit jaar gast-
land is, zorgde in 2016 voor 
een verrassing door de titel 
te winnen. Bij de zesde edi-
tie, vorig jaar, waren er iets 
minder deelnemende landen 
(24) en Italië greep opnieuw 
de titel. 
Beach Tennis Aruba, organi-
sator van deze sport op Aru-
ba, is heel trots op het Aru-
baanse team dat nu in Rus-
land voor Aruba uitkomt. “Ze 
hebben de moed om de strijd 
aan te gaan met grote beach-
tennislanden, in een land dat 
bovendien wereldkampioen 
is geweest. We weten zeker 
dat de vier er alles aan zul-
len doen om Aruba zo hoog 
mogelijk te laten eindigen op 
de wereldranglijst.”

Aruba bij beachtennis 
WK Rusland
ORANJESTAD/MOSKOU 
— In Rusland is momen-
teel het Wereldkampioen-
schap Beach Tennis bezig 
(7-12 augustus). Aruba 
doet voor het eerst mee, 
met vier sporters: team-
leider Aksel Samardzic, 
Anne Hoogendam, Domi-
nique Hopman en Sander 
Castro. Voormalig pro-
fessioneel beachtennis-
ser Betza Rasmijn volgt 
het viertal en legt aan de 
Amigoe uit waar het Aru-
baanse team nu staat.

Eén van de beachtennisvelden in Moskou, waar het wereldkampioenschap plaatsvindt.

Dominique Hopman (links) en Anne Hoogendam bij een wed-
strijd in Rusland.

Heeft u deze vakantie nog 
een bezoek aan een pretpark 
mogen of moeten brengen? 
Dan bent u ongetwijfeld niet 
ontkomen aan de wachtrijen 
voor verschillende attrac-
ties. Bij populaire attracties 
schijn je wel een uur in de rij 
te moeten staan. Ik spreek 
niet uit ervaring. Pretparken 
mijd ik als het even kan en 
als dat niet lukt dan zoek ik 
wel een rustig plekje zonder 
lange rijen.
De Nederlandse Volkskrant 
besteedde aandacht aan die 
wachtrijen. De pretparkbe-
heerders worstelen met de 
lange wachttijden en zoeken 
oplossingen. Je kunt je dan 
bijvoorbeeld met een app op 
de telefoon inschrijven voor 
een bepaalde tijd in een be-
paalde attractie. Daarmee 
krijg je twee wachtrijen: 
een snelle rij met mensen 
die zich ingeschreven heb-
ben en een langzame rij met 
ongelukkigen die moeten 
wachten of er nog een plekje 
beschikbaar is. Heb je geld 
dan kun je bij verschillende 
parken ook een invalide in-
huren. Met zijn rolstoel geeft 
hij of zij het gezin dan voor-

rang, zodat je nooit in de rij 
hoeft te staan. Het beste ad-
vies om de rijen te vermijden 
is natuurlijk om het massa-
vermaak in de pretparken 
links te laten liggen, lekker 
thuis te blijven of iets rus-
tigs te doen.

Ons gezin kent een wachtrij-
enexpert. Mijn vrouw heeft 
de jaren onder Gorbatsjov 
in Rusland meegemaakt. 
Er was destijds tekort aan 
allerlei noodzakelijke le-
vensbehoeften en zodra een 
winkel wel iets te koop had, 
ontstond voor de winkel een 
lange wachtrij. Als de rij 
lang was, sloten mensen zich 
soms aan zonder te weten 
wat er precies te koop was. 
Een lange rij betekende dat 
er iets interessants te ver-
krijgen was. In de rij kon je 
altijd nog vragen wat er pre-

cies te koop was. Om geen 
kansen te missen had ieder-
een altijd een klein bood-
schappennetje bij zich. Een 
‘avosjka’ werd dat genoemd, 
een ‘misschientje’.
Over de lange rijen bestaat 
een anekdote die iedere Rus 
kent. Een man staat in een 
rij en ergert zich. Hij stapt 
uit de rij: “Ik ga die Gor-
batsjov vermoorden.” Even 
later is hij evenwel weer te-
rug, de rij van mensen die 
Gorbatsjov wilden vermoor-
den, was nog langer.

Ik haat wachtrijen en wacht-
kamers. In Nederland wa-
ren we wat dat betreft ook 
verwend. Bij dokters en 
tandartsen maakte je een 
afspraak en was je meestal 
binnen een kwartiertje aan 
de beurt. Bankzaken regelde 
je via het internet en als je 
een keer iets bij de gemeente 

moest ophalen, dan was dat 
meestal ook snel geregeld. 
Toen we tien jaar geleden 
naar Aruba kwamen, moest 
ik er toch nog aan geloven. 
Wachtrijen bij Dimas, Setar, 
Elmar en WEB, zelfs bij de 
bank moest je op je eigen 
geld wachten. Ik herinner 
me dat ik bij Censo een uur 
gewacht had en eindelijk 
met mijn nummertje naar 
een balie kon. Ik werd weer 
weggestuurd, het bonnetje 
had de verkeerde kleur. Er 
waren nog 100 wachtenden 
voor mij.
Er is in die tien jaar veel ver-
anderd in Aruba. Veel orga-
nisaties hebben hun zaakjes 
beter op orde, al blijven er 
ook uitzonderingen. Wie dat 
wil, kan bijna rijloos op dit 
eiland door het leven. Dat 
is een mooie vaststelling om 
het weekend mee in te gaan. 
Een goed weekend gewenst.

De wachtrij
Nico van der Zee be-
spreekt in deze column 
regelmatig zinnige en 
onzinnige zaken. Reacties 
zijn welkom: nicovander-
zee@gmail.com.

ZEE leest

Moulijn kan omschreven 
worden als een jolly persoon, 
die hield van dansen en al-
tijd op zoek was naar nieuwe 
kansen. Hij zal zeer gemist 
worden door zijn personeel 

en vriendenkring, stelt de 
ceo. “Hij zal herinnerd wor-
den als een actief persoon, 
die altijd op zoek was naar 
nieuwe uitdagingen. Hij was 
in het leven en als onderne-
mer zeer succesvol”, aldus 
Da Costa Gomez.
Moulijn was meer dan vijftig 
jaar werkzaam bij Manrique 
Capriles. In de vorige eeuw 
kocht hij zichzelf in voor 50 
procent bij het bedrijf. In 
2002 kocht hij de overige 50 
procent van de aandelen. 
De website van de Manrique 
Capriles Group (MC Group) 
meldt dat de onderneming 
in 1922 werd opgericht door 
Manrique Capriles en zijn 
drie zonen. “Zoals de traditie 
destijds was in familiebedrij-
ven nam Donald Capriles, 
de oudste zoon van Man-
rique, de onderneming over 

in 1944. Bart werd 22 jaar 
later door Donald als sales 
representative aangenomen. 
Een jaar later trad de doch-
ter van Donald, Carol, ook 
toe bij het bedrijf”, aldus de 
website. Het familiebedrijf 
groeide onder leiding van 
Donald uit tot een corporatie. 
In 1969 namen Bart Moulijn 
en Carol Capriles het bedrijf 
over, meldt de site verder. 
Nadat hij met pensioen ging 
(rond 2008) was Moulijn niet 
meer actief in de leiding van 
het bedrijf, maar had hij wel 
een kantoor bij de vestiging: 
daar zat hij iedere dag een 
halve dag.

Volgens Da Costa Gomez 
was Moulijn zeer geliefd bij 
alle vestigingen van het be-
drijf op Curaçao, Aruba, Bo-
naire en St. Maarten.

WILLEMSTAD — Bart 
Moulijn, de eigenaar van 
groothandel Manrique 
Capriles, is afgelopen 
dinsdag op 74-jarige leef-
tijd overleden. Ondanks 
het feit dat Moulijn de 
afgelopen maanden wor-
stelde met zijn gezond-
heid en sinds een beroer-
te gedeeltelijk verlamd 
was, had hij veel wils-
kracht en bleef hij altijd 
optimistisch, stelt hui-
dig ceo Willem Da Costa 
Gomez. “In die zin was 
iedereen geschokt door 
zijn overlijden.”

Eigenaar Manrique Capriles 
overleden

Ateliers ‘89 directeur Elvis 
Lopez, gekleed in een roze 
kostuum met korte broek en 
bijpassende hoed, heette het 
verzamelde publiek welkom. 
Daarna was het tijd voor een 
spoken word performance 
van Beach Lama, die een 
toneelscript voordroeg, en 
soms zong. Dit bleek geheel 
te bestaan uit fictieve en be-
staande beroemdheden uit 
de Caribische cultuur, wiens 
paden elkaar kruisen op een 
feest en zo drukte hij in zijn 
voordracht het thema van 
Caribbean Linked uit. Na 
een kort welkomstwoord van 
de minister van Onderwijs, 
Wetenschap en Duurzame 

Ontwikkeling Rudy Lampe 
(RED), introduceerde Lopez 
zijn medewerkers van deze 
editie, bedankte hij de vele 
sponsoren die bijgedragen 
hebben aan de realisatie 
van het van alweer de vijfde 
editie van het evenement en 
introduceerde hij de uitgeno-
digde kunstenaars aan het 
publiek. 

Betico
Lopez haalde aan dat hij 
door wijlen Betico Croes in 
Nederland kon studeren met 
een beurs, waardoor hij zijn 
masters kon behalen. “En 
daarom is het voor mij een 
genoegen om de meest tra-

ditionele Arubaanse groep 
te introduceren”, zei hij met 
een knipoog, “Grupo di Beti-
co.” De muziekgroep, die zo’n 
vijftig jaar geleden geleden 
door Betico Croes werd opge-
richt en bekend is geworden 
met vele nieuwjaarsoptre-
dens, ging los op de binnen-
plaats, terwijl het publiek 
kon genieten van hapjes en 
drankjes en gesprekken zich 
ontvouwden. De komende 
drie weken gaan de kunste-
naars in residence aan de 
slag en kan het publiek elke 
avond participeren aan het 
evenement door middel van 
de Black Box Artist Talks. 

Het resultaat van de crea-
tieve kruisbestuiving is op 
zaterdag 25 augustus te zien 
tijdens een expositie in het 
hart van Oranjestad, Caya 
G.F. Betico Croes.

Caribbean Linked geopend

ORANJESTAD — De binnenplaats van de oude school 
waar Ateliers ‘89 is gehuisvest was woensdagavond 
het hart van de opening van Caribbean Linked. Kun-
stenaars en publiek werden getrakteerd op optredens 
en konden kennismaken met Aruba, en elkaar.
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