
Rojer en Tecau hebben vol-
gens een ATP-persbericht een
ongelooflijk jaar achter de rug,
waarbij ze steeds dichter bij de
kwalificatie komen voor de Bar-
clays ATP World Tour Finales
van ‘The O2’ in Londen van 9 tot
en met 16 november. 

Het duo loopt nu nog maar
40 punten in de ranking achter
op het tweetal dat op de zesde

plaats staat, te weten Marcel
Granollers en Marc Lopez. 
Rojer en Tecau versloegen Kevin
Anderson en Jeremy Chardy
met een score van 6-4, 6-2 in de
finalewedstrijd die 65 minuten
duurde. Met de match won 
het tweetal 115.300 euro aan 
prijzengeld en 500 Emirates
ATP Doubles Team Ranking-
punten.

Het team won ATP World
Tour titels dit jaar in Zagreb, Ca-
sablanca, Boekarest, ‘s-Herto-
genbosch, Washington D.C.,
Shenzhen en Peking.

,,We werken goed samen en
er is een goede partnership”, zo
stelt Rojer in het ATP-verslag.

,,We werken goed samen in de
matches en bij de trainingen.
Het zit ‘m in kleine dingen die
ons een sterk team maken,
waardoor het gelukt is acht keer
te winnen.” En Tecau: ,,Het was
een zware opgaande lijn met
daarin moeilijke wedstrijden.”
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Rojer/Tecau
stijgen in
ranking ATP 
Venezolaans toernooi gewonnen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose proftennisser Jean-Julien
Rojer en zijn partner Horia Tecau zijn tot de vijfde plaats
gestegen in de Emirates ATP Doubles Ranking, nadat zij
afgelopen zondag in de Valencia Open 500 in Venezuela
de dubbeltitel wonnen.

Curaçaose
jaagt op 
voetbalrecord
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose voet-
balster Dyanne Bito jaagt op het
Nederlands interlandrecord. Ze
heeft nu 144 keer in het Neder-
lands elftal gespeeld, terwijl het
record staat op 156. De houdster
van dat record, Annemieke Kie-
sel-Griffien, is inmiddels ge-
stopt, terwijl Bito (33) nog actief
is. Zij hoopt dat het Nederlands
elftal het wk van 2015 in Canada
haalt, zodat ze nog de kans krijgt
een aantal wedstrijden te spelen.
In het Nederlandse dagblad
Trouw geeft de rechtsback toe
dat haar kansen klein zijn, om-
dat ze geen basisplaats meer
heeft. Bito vertrok op 10-jarige
leeftijd naar Nederland, waar ze
drie jaar later op voetbal ging.
Sinds 2000 speelt de Curaçaose
in het Nederlands elftal. ,,Het
WK zou een mooie afsluiting
zijn”, zegt ze in Trouw. ,,Maar
ook als ik naar het WK ga, haal ik
het record van 156 interlands
waarschijnlijk niet. Want dan
moet je wel spelen.”

Marie Pampoen wint toernooi

Rojer en Tecau met de beker. FOTO ATP

Het honkbaltoernooi dat georganiseerd werd door Coca-Cola kende aan
spannende finale afgelopen weekeinde. Het team van Marie Pampoen
ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor nadat met 9-8 van het
team van Smith & Nephew werd gewonnen. Op de derde plek kwam het
team van Omni Electronic. FOTO COCA-COLA

In een brief verstuurd naar de
Staten, stellen de sociale part-
ners - de vakbondscentrales
CGTC en SSK, de Vereniging
Bedrijfsleven Curaçao (VBC) 
en de Kamer van Koophandel
(KvK) - dat de reparatiewet reso-
luut van de hand gewezen
wordt. De brief wordt gestuurd
omdat er ‘diepe bezorgdheid is
over de implicaties van de voor-
gestelde aanpassingen in de wet-
geving’. 

,,De reparaties brengen hoge
kosten met zich mee, welke ken-
nelijk grotendeels op de werkne-
mers en op de werkgevers wor-
den afgewenteld. De sociale
partners wijzen dit resoluut van
de hand, nu bij de invoering van
deze regelgeving reeds om grote
offers zowel bij werknemers als
bij werkgevers is gevraagd, en de
gevolgen daarvan nog altijd
zichtbaar zijn in de gemeen-

schap. Het is overigens niet toe-
reikend om de haalbaarheid van
reparaties alleen te toetsen aan
hetgeen sociaal en financieel
verantwoord is; ook een toetsing
aan de implicaties voor de eco-
nomie - Curaçao leeft van de ex-
port van diensten - is van door-
slaggevend belang”, aldus de so-
ciale partners. 

Zij doen daarom twee voor-
stellen. Ten eerste zouden de so-

ciale partners, buitenlanders die
nu al in de bvz zitten, terug wil-
len laten gaan naar het betalen
van een particuliere verzekering
als voorwaarde voor het verkrij-
gen van hun werk- en verblijfs-
vergunning. Het zou een
kostenbesparing inhouden van
10 miljoen gulden volgens het
schrijven. Hiervan zegt Jardim
dat dit niet meer kan, omdat de
reparatiewet niet voorziet in een

mogelijkheid van terugwerken-
de kracht. 

Ten tweede willen de sociale
partners zo snel mogelijk be-
trokken worden bij een dialoog
over het invoeren van de Alge-
mene Ziektekosten Verzekering
(AZV) waarbij de verschillende
zorgverzekeraars met elkaar mo-
gen concurreren. 

De partners willen een eind-
datum voor dit AZV-traject vast-
stellen en besprekingen hierover
voeren in het Nationaal Dialoog-
platform. 

Sociale partners tegen reparatiewet 

Koeiman wil opheldering sportzalen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fractieleider van
oppositiepartij MAN, Hensley
Koeiman, wil opheldering van
minister van Onderwijs, We-
tenschap, Cultuur en Sport,
Irene Dick (PS) over haar visie
ten aanzien van het gebruik
van sportzalen van scholen
door sportorganisaties en an-
dere organisaties die gebruik
willen maken van deze zalen. 

De vraag om opheldering
komt nadat de sociaal sportie-
ve organisatie Watakeli, die
reeds 25 jaar gebruik maakt
van de sportzaal bij de Amador
Nitschool, onlangs te horen
heeft gekregen dat deze niet
meer gebruikt mag worden.
Watakeli is volgens de parle-
mentariër reeds 40 jaar actief
op het gebied van vorming,
educatie en begeleiding van
jongeren, en moest per 15 sep-
tember het gebruik van de zaal
staken. ,,Het motief dat werd
gegeven voor het opzeggen
was dat het onderhoud te duur

wordt en dat verschillende
voorwerpen in de zaal kapot
werden gemaakt. Ze kregen
een mail van de directie van de
school dat er onderhouds-
werkzaamheden op 15 septem-
ber gingen beginnen en deze
op 10 oktober afgerond zou-
den zijn. Ze kregen ook een
formulier om in te vullen als
ze de zaal nog wilden gebrui-
ken. Na het invullen van het
formulier werd deze door de
school getekend en gestem-
peld waarna hen werd ge-
vraagd het formulier naar de
Dienst Openbare Scholen
(DOS) te brengen omdat DOS
tegenwoordig de huur van za-
len regelt”, aldus Koeiman.
Hierna kreeg de organisatie
blijkbaar alsnog te horen dat
het gebruik van de zaal niet
meer mogelijk was. 

De parlementariër wil van
de minister weten of ze op de
hoogte is van het feit dat DOS
gestopt is met het verhuren
van sportzalen van scholen

aan organisaties, en of ze het
niet opvallend vindt dat spor-
ten wordt aangemoedigd bij
jongeren maar dat een organi-
satie die dit regelt van de ene
op de andere dag een sportzaal
wordt uitgezet. ,,Bent u het
met me eens dat dit een totaal
verkeerde boodschap uitstuurt
naar de gemeenschap? Hebt u
begrip voor het feit dat het
voor Watakeli moeilijk is om
op korte termijn aan een be-
taalbare zaal te komen?” 

Ook wil hij weten of alle
scholen zijn gestopt met het
verhuren van zalen en of ande-
re, niet-sportgerelateerde orga-
nisaties de onder DOS vallen-
de zalen wel mogen afhuren.
Daarnaast wil hij duidelijkheid
over het wel of niet aanwezig
zijn van huurcontracten met
organisaties, hoeveel geld er
per jaar wordt besteed aan het
onderhoud van sportzalen, en
hoeveel het onderhoud van
specifiek de zaal bij Amador
Nita per jaar kost. 

Vervolg van pagina 1
bvz alarmerend


