
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Dutch
Youth Regatta heeft Odile van
Aanholt samen met Lars van
Stekelenborg het zilver in de
29er klasse binnengehaald (21
punten). Het goud werd behaald
door het Nederlandse team Van
Dongen/Bramervaer (achttien
punten) en het brons ging naar
de Kroaten Janezic/Podlogar (33
punten). Om afwisseling in haar

intensieve programma te bren-
gen zeilde Van Aanholt dit keer
niet in de eenmansboot Byte
CII, waarin ze in augustus aan
de Youth Olympic Games in

China gaat varen, maar in de
tweemans 29er-klasse. Van
Aanholt en Van Stekelenborg
lieten hun grootste concurren-
ten voor de kwalificatie ruim
achter zich (37 punten). 
Hiermee is Van Aanholt tot nu
toe wereldwijd het enige meisje
dat zich zowel voor de Jeugd
Olympische Spelen als voor de
ISAF Youth Worlds heeft ge-
kwalificeerd.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Bikes 4
Kids heeft Stichting Accretio elf
mountainbikes gedoneerd die
bij Stichting Accretio ingezet
gaan worden in het programma.
Stichting Accretio werkt met
jongeren die complexe gedrags-
problemen hebben. Door
middel van een methodische
aanpak worden de jongeren na
een intensief programma van
zes maanden terug begeleid
naar het regulier onderwijs of
een leer-werktraject.

Bikes 4 Kids kon dit mogelijk
maken door financiële hulp uit
de particuliere sector, te weten

de echtparen Steve en Kathie
Barnes, Scott en Paige Grimes
en Bill en Peggy Saul.

Antilliaans Dagblad Vrijdag 13 juni 2014 11

Curaçao

Stichting Accretio werkt met jongeren die complexe gedragsproble-
men hebben.

Bikes 4 Kids
doneert
elf fietsen

Curaçaose
rugbyselectie
succesvol in
St. Vincent
Van een onzer verslaggevers
De tweede competitiewedstrijd
van de Curaçaose rugbyselectie
is wederom gewonnen. Op 10
mei werd op het veld van UOC
gewonnen met 56-7 van St. Lu-
cia, dit keer werd in St. Vincent
gewonnen met 19-12. Het was
dit keer een zware pot die vooral
in de eerste helft beslist werd.
Het team van St. Vincent was
aanzienlijk sterker dan ver-
wacht. Curaçao kwam al snel op
voorsprong door een aanval via
de voorwaartsen die afgerond
werd door Tjakko Breuer. Kort
daarna was Jonathan Kopra suc-
cesvol. Ook Carlos Hernandez
wist te scoren voor rust en met
een 19-7 ruststand leek het een
makkelijke wedstrijd te worden.
Na de rust kwam St. Vincent
sterk terug maar door sterk ver-
dedigen bleef de schade beperkt
tot 19-12. Curaçao gaat zich nu
opmaken voor de laatste poule-
wedstrijd tegen BVI, 21 juni.

Eigen WK

De voetbalclub Nort Saliña Kids
heeft onlangs een eigen ‘wereld-
kampioenschap’ (WK) georgani-
seerd voor de jeugd van onder
15 en 18 jaar. Dit kleine jongetje
was een fervente supporter. 
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De Curaçaose Kristie van der Woude heeft de afgelopen weken in
Nederland gezeild om zich voor te bereiden. 
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Van der Woude op naar
Europese Lasertitel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens de Dutch
Youth Regatta (DYR) afgelopen
week in Workum, hebben ruim
700 talentvolle jonge zeilers uit
twintig landen op het IJsselmeer
laten zien wat ze waard zijn.

De Curaçaose Kristie van der
Woude (15), heeft de afgelopen
weken in Nederland gezeild om
zich niet alleen voor te bereiden
op de DYR maar ook op het Eu-
ropean Laser Radial Youth
Championship 2014 in Dene-
marken. Ze heeft een Europa-
cupwedstrijd gevaren in de La-
ser Radiaal, in Workum een
tweedaagse United 4-wedstrijd

gezeild en daarna de vijfdaagse
DYR. Van der Woude, leerling
van het KAP (voormalig PSC) en
lid van Youth Sailing Curaçao,
moet om beter te worden in het
zeilen de grote concurrentie op-
zoeken in landen waar veel La-
ser wordt gezeild.

Zo’n 250 Laser Radiaal-zeilers
uit dertig landen zullen zich in
Denemarken van 23 juni tot 4
juli inzetten voor de felbegeerde
Europese Lasertitel. 

Van der Woude zal zich aan-
sluiten bij het Nederlandse Exci-
te & Inspire Laserteam dat uit
veertien geselecteerde jeugdzei-
lers bestaat.

Gebruik van gelden
voor sport inefficiënt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De fondsen die door het parlement beschikbaar zijn gesteld voor sport-
zaken worden niet efficiënt ingezet nu deze moeten worden verdeeld over maar liefst
5 organisaties, te weten Sedreko, FFDK, CSOF, FDRS en IND (Nationaal Instituut
Sport dat onlangs door premier Ivar Asjes werd opgericht).

Dat is de conclusie van Staten-
lid Armin Konket (PAR) naar
aanleiding van de laatste ontwik-
kelingen in de sportwereld en
vooral de handelwijze van pre-
mier Ivar Asjes (PS) daarom-
trent. 

,,Nauwelijks 2 maanden na-
dat Asjes premier werd gaf hij te
kennen geen vertrouwen te heb-
ben in het bestuur van Sedeko
en spoorde het bestuur aan om
weg te gaan. Hierna ontstond
een relatie die gekarakteriseerd
wordt door frictie tussen de pre-
mier en Sedreko. De werkne-
mers van het instituut en de fe-
deraties die erbij zijn aangeslo-
ten zijn er slachtoffer van
geworden. En de impressie
heerst dat het alleen maar draait
om politieke en persoonlijke za-
ken. Hierdoor hebben de sport-
federaties het geld, dat het parle-
ment voor hen beschikbaar
heeft gesteld, nog steeds niet
ontvangen”, laat Konket weten
in een uitgebreide brief aan de
premier. 

Volgens Konket is er 13,8 mil-
joen gulden beschikbaar gesteld
voor de federaties zodat er onder

andere kampioenschappen kun-
nen worden georganiseerd,
maar hebben de organisaties
dit geld nog altijd niet ontvan-
gen. 

,,Hoe kunt u verantwoorden
dat nu, bijna op de helft van het
jaar, de federaties het geld nog
altijd niet hebben gekregen?
Kunt u het parlement vertellen
welk deel van de 13,8 miljoen be-
stemd is voor sportfederaties
voor de organisatie van kampi-
oenschappen, wanneer kunnen
ze dit geld krijgen? En kunt u
ons informeren of het wantrou-
wen dat u heeft jegens Sedreko
gebaseerd is op persoonlijke za-
ken of is dit gebaseerd op zaken
die te maken hebben met de fe-
deraties en andere klanten van
het instituut? Is er onderzoek
gedaan onder de cliënten van Se-
dreko en kunnen we dat docu-
ment krijgen?” vraagt Konket
aan Asjes. 

Hij constateert verder dat de
CSOF door de premier is aange-
wezen om het werk dat Sedreko
reeds 20 jaar uitvoert op zich te
nemen, maar dat deze organisa-
tie tot 9 mei nog geen geld had

ontvangen om dit ook te doen.
Dit terwijl ook het IND is opge-
richt dat per 1 januari 2015 ope-
rationeel moet zijn. 

,,Dat betekent dat de fondsen
die er zijn nu over 5 organisaties
verdeeld moeten worden, een in-
efficiënt gebruik van sportgel-
den. Doordat er meer organisa-
ties zijn die met sportzaken be-
zig zijn, komt er steeds minder
geld terecht bij de sporter omdat
de administratieve kosten een
groot deel van het geld opvre-
ten.”

Konket wil ook weten of het
waar is dat Asjes Sedreko ervan
verwittigde dat de subsidie per 1
juli gestopt zou worden en hier
vervolgens op terugkwam toen
bleek dat IND niet in juli 2013 al
operationeel kon zijn. 

Daarnaast wil hij duidelijk-
heid over de bedragen aan subsi-
die die verschillende organisa-
ties hebben ontvangen tot 1 mei
2014 en ook hoeveel van deze
gelden waarvoor zijn gebruikt,
en in het bijzonder hoeveel er-
van wordt gebruikt voor het be-
talen van salarissen en infra-
structuur.

Van Aanholt
wint zilver

bij DYR


