IFCA op zoek naar surfgod of windduivel?
Wie denkt dat de eeuwige passaatwind op Bonaire voornamelijk belangrijk is
voor het nieuwe windmolenpark heeft het mis. De groeiende surfindustrie legt
het eiland beslist geen windeieren. Niet alleen surfers maar ook toeristen tonen
een groeiende belangstelling voor de Bonaireaanse surfkampioenen en het
perfecte windsurfklimaat. Tijdens het zesde PROkids op Sorobon, vond van 28
juli t/m 1 augustus ook het wereldkampioenschap Freestyle voor de jeugd
plaats. De organisatie zat echter behoorlijk in de knoop vanwege de
ontbrekende passaatwind.
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