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Voetbalkampioenschappen van AGL.
(Port de Boiguehenneuc). Tot op het laatste moment was het onzeker of de aangekondigde
AGL-voetbalkampioenschappen in ons land volgens het opgestelde wedstrijdschema
gehouden kon worden, gezien de voortdurende tegenslag waarmee de organisatie van de
kampioenschappen in ons land te maken had. Stakingen en vertragingen in de bouw van het
voetbalstadion, boycot door een lidstaat en zelfs een heuse vulkaanuitbarsting dreigden er
keer op keer voor te zorgen dat de spelen uitgesteld moesten worden, maar uiteindelijk kon
president Aristide Faroz-Zaran op 6 december de AGL-voetbalkampioenschappen in het
nieuwe Jacques Urz-Bolhe stadion voor geopend verklaren, waarmee de spelen van start
konden gaan met de spectaculaire openingswedstrijd van het Ilja Romaanse team tegen het
Europese Seppië. Het als veel sterker beschouwde Seppische team speelde evenwel tamelijk
ongeinspireerd en maakte fouten, terwijl het Ilja Romaanse team, aangemoedigd door
duizenden juichende en op vuvuzelas toeterende aanhangers, juist verrassend sterk en
aanvallend speelde. Het enthousiasme onder de Ilja Romaanse aanhangers kende al
helemaal geen grenzen nadat aanvaller Guy Noazer in de laatste minuten een doelpunt
maakte, waarmee ons land met 1-0 van Seppië won, een welhaast historische overwinning
volgens de coach, de Karstoniaan Peter Larson.
De bijna tienduizend zitplaatsen in het nieuwe stadion worden tot nu toe voornamelijk door
Ilja Romaanse aanhangers bezet, aangezien het aantal voetballiefhebbers uit de overige
landen van de AGL, dat de moeite genomen heeft om naar Île de Romanhe te komen,
vooralsnog beperkt is gebleven tot ongeveer tweeduizend fans, waarvan de meeste
bovendien uit het nabijgelegen Insulantis komen. Veel bezoekers en supporters uit de
overige landen van de AGL hadden overigens kritiek op het feit dat de prijs van de
toegangskaartjes voor inwoners van Île de Romanhe meer dan de helft lager was dan voor
bezoekers uit de overige landen van de AGL. Veel ophef was er ook over de reclamestunt
van een bedrijf uit Port de Boiguehenneuc dat een groot aantal gratis toegangskaartjes
uitdeelde voor alle wedstrijden waarin het Ilja Romaanse team speelde. Voor de semifinale
en de finale worden er evenwel meer bezoekers uit met name Norland, Karstonia,
Kronenburg of Palana verwacht, waarvan het er nu naar uitziet dat de teams uit deze landen
in de semifinale en finale zullen spelen en veel fans uit deze landen hebben op internet
alsnog een kaartje voor de komende wedstrijden gekocht.
Ondanks dat Île de Romanhe uiteindelijk, na het verlies tegen Palana afgelopen vrijdag, niet
de semifinales gehaald heeft, heerst er toch een algemeen gevoel van tevredenheid over
zowel de voetbalkampioenschappen zelf, die tot dusverre geheel naar wens verlopen zijn, als
ook over de tamelijk goede prestaties van het Ilja Romaanse team. Men is het teleurstellende
resultaat van de voetbalkampioenschappen in 2009 in Kronenburg nog niet vergeten,
evenmin als de net zo teleurstellende prestaties van het Ilja Romaanse voetbalteam in zowel
de Afrikaanse kampioenschappen als in de voorrondes van het WK (waarbij Île de Romanhe
werd uitgeschakeld). Ook in de in november gehouden FICT-spelen in het Oostaziatische
Kaupelan, was het resultaat niet om naar huis te schrijven, want daar eindigde ons land op

de op één na laatste plaats in het klassement. Niettemin speelde het team van ons land daar
feitelijk beter dan ooit tevoren en speelde gelijkspel tegen zowel Yukland als Voskië, en
verloor weliswaar van het veel sterkere Tarmorië, maar wist niettemin twee
tegendoelpunten te scoren en lange tijd zag het er naar uit dat ook deze wedstrijd in
gelijkspel zou eindigen. Vlak voor de afloop van deze spannende wedstrijd scoorde
Tarmorië evenwel het winnende doelpunt en daarmee won dit land met 3-2. Winnaar van de
FICT-spelen was het Arctische land Adzjatië, terwijl gastheer Kaupelan daarentegen op een
erg teleurstellende laatste plaats eindigde.

Betrekkingen met Insulantis sterk verbeterd.
(Port de Boiguehenneuc) De betrekkingen met het buurland Insulantis zijn sinds het konflikt
van twee jaar geleden tussen de beide landen, sterk verbeterd en de regering van Île de
Romanhe heeft daarom opnieuw de Ilja Romaanse ambassade in Port Louis op Mauritius
voor Insulantis geaccrediteerd en zal binnenkort ook een consulaat in Aqua Alexandrus
openen. De verbeterde betrekkingen zijn vooral te danken aan de inspanningen van de
politieke hervormingscommissie in Insulantis, hetgeen geleid heeft tot een grondige
herziening van zowel het politieke systeem van het land als de relaties met het omringende
buitenland. Als gevolg van deze verbeterde betrekkingen bracht minister Guimarc Bonamy
van Buitenlandse Zaken in november een bezoek aan de Insulantische hoofdstad, waar hij
met zijn Insulantische collega Theikrontus besprekingen voerde over hernieuwde
samenwerking op een aantal gebieden en over de stand van zaken binnen de AGL. Ook had
minster Bonamy een ontmoeting met Lucius Claudius Vergilius, de voorzitter van de
politieke hervormingscommissie. Minister Bonamy sprak zijn waardering uit over het feit
dat Insulantis niet bang is voor het doen van noodzakelijke veranderingen in het politieke
systeem en zei dat er in Port de Boiguehenneuc met belangstelling gekeken wordt naar de
bereikte resultaten van de hervormingscommissie en hoopte op een verdere verbetering van
de betrekkingen tussen de beide landen.
De verbeterde betrekkingen uitten zich overigens ook in het grote aantal Insulantiërs dat
naar de voetbalkampioenschappen in Port de Boiguehenneuc is komen kijken. Mede dankzij
de tot dusverre goede prestaties van de Insulantische voetbalploeg, bleef de stemming
vriendschappelijk en enkele honderden Insulantische fans die geen hotelkamer konden
krijgen werden gastvrij opgenomen door de inwoners van Port de Boiguehenneuc.

Regering wil digitalisering van overheid.
(Port de Boiguehenneuc) Om aan de kritiek uit de AGL-landen op de soms ondoorzichtige
en onduidelijke financiële situatie van ons land tegemoet te komen en ook om de corruptie
binnen de overheid zelf te kunnen verminderen, wil de regering in de komende jaren een
vergaande digitalisering van de overheid op landelijk niveau doorvoeren. Hiervoor, en om
de overige kosten van deze digitalisering te kunnen bekostigen, is bij de ontwikkelingsbank
van de AGL een lening aangevraagd. De digitalisering houdt in dat bijna alle dokumenten,
cijfers en besluiten, in zoverre deze niet als geheim bestempeld worden, openlijk op de
verschillende websites van de desbetreffende ministeries gepubliceerd zullen worden. Op
deze manier hoopt de regering dat de burger rechtstreeks kan zien waar bijvoorbeeld de
belastinggelden aan besteed worden en zodoende ook kan controleren of de informatie juist
is. Volgens de grondwet van ons land had ieder burger al het volle recht op het vrijelijk

inzien van alle openbare dokumenten van de overheid, maar in de praktijk vereisde dit
meestal een eindeloos geduld en soms zelfs dat er voor betaald moest worden. Niet alleen
zal de digitalisering op de lange duur zowel overheid als de burger veel tijd en geld
besparen, ook zal het vooral makkelijker en sneller gaan. Zo kan iedereen met een mobieltje
(aangezien maar weinig Ilja Romanen over een computer beschikken, maar iedereen heeft
wel een mobiele telefoon) binnenkort naast het verrichten van bankzaken, ook dokumenten
aanvragen, bekijken en insturen, of bijvoorbeeld een paspoort aanvragen, aangifte van
geboorte of sterfte doen, enz.

President naar begrafenis Mandela.
(Port de Boiguehenneuc) President Aristide Faroz-Zaran en minister Guimarc Bonamy van
Buitenlandse Zaken zijn gisteren naar Zuid-Afrika vertrokken om de begrafenis van de
vorige week overleden Nelson Mandela bij te wonen. De president zal zelf na de begrafenis
niet direkt naar Île de Romanhe terugkeren, maar enkele dagen bij zijn collega Jacob Zuma
op diens residentie doorbrengen. Het is geen geheim dat de beide presidenten het goed met
elkaar kunnen vinden (of zoals kwade tongen beweren; dat ze allebei even corrupt zijn) en
zij zullen waarschijnlijk besprekingen voeren over de politieke en economische betrekkingen
tussen de beide landen. De banden tussen Zuid-Afrika en ons land zijn in het afgelopen
decennium sterk verbeterd en de handel neemt explosief toe, hoewel het feit dat Île de
Romanhe veel meer uit Zuid-Afrika importeert dan er naar toe exporteert, zorgen baart.
President Faroz-Zaran zal naar eigen zeggen op tijd terug zijn om de semifinale en de finale
van het voetbalkampioenschap bij te kunnen wonen.

