
Exemplarisch: een aanval van Stakamahakchi onschadelijk gemaakt door Watakeli.
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Zowel de vrouwen van Sta-
kamahakchi als de mannen 

van Watakeli gingen zon-
dag met een 3-0-voorsprong 

in wedstrijden de vierde 
wedstrijd in. De meiden van 
‘Staka’ legden beslag op de 
titel door een 3-1-overwin-
ning om zo de score in wed-
strijden op 4-0 te brengen. 
Na een 2-0-voorsprong in 
sets moest ‘Staka’ tegen-
stander Shuatanari een set 

toestaan, maar in de vierde 
set werd die lichte schade 
direct gerepareerd en trok 
‘Staka’ de wedstrijd én de 
finale naar zich toe.

Daarna was het de beurt 
aan de mannen. Stakama-
hakchi móest winnen om 

nog in de race te blijven 
voor de titel, maar dat zat 
er eigenlijk geen moment 
in. 
In drie sets liet Watakeli 
zijn tegenstander kansloos, 
waardoor ‘Staka’ ander-
maal niet de dubbel kon 
vieren dit seizoen.

WILLEMSTAD — In de volleybalcompetitie van honk-
baller Kenley Jansen – KJ Smash – zijn het mannen-
team van Watakeli en het vrouwenteam van Stakama-
hakchi zondagavond kampioen geworden. Dat ging 
ten koste van respectievelijk de mannen van Sta-
kamahakchi en Shuatanari.
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De meiden van Stakamahakchi vierden wél een feestje.

Watakeli en Stakamahakchi 
kampioenen KJ Smash

James is volgens de Ameri-
kaanse sportzender ESPN 
de tweede basketballer die 
in de top 25 van topscorers 
en assist-gevers aller tijden 
staat. Alleen Oscar ‘Big O’ 
Robertson ging de gigant uit 
Cleveland voor. James heeft 
nu 6395 assists gegeven en 
25273 punten gescoord in de 
NBA.
De vedette zelf wil echter 
weinig weten van de lijstjes 

en geschiedkundige vergelij-
kingen in het Amerikaanse 
basketbal. “Ik denk dat we in 
deze competitie veel te veel 
bezig zijn met het vergelij-
ken van de grote spelers. We 
kunnen ook gewoon zeggen: 
‘wow, dit zijn stuk voor stuk 
echt goede spelers’. Ik doe er 
niet aan mee, maar ik kan 
niet voor anderen spreken.”
In de wedstrijd in Orlando 
scoorde hij overigens ‘slechts’ 
vijftien punten, maar met 
zijn dertien assists was 
James toch weer wedstrijd-
bepalend. De Cleveland Ca-
valiers wonnen met 117-103. 
Oklahoma Thunder maakte 
maandag gehakt van divi-
siegenoot Utah Jazz: 111-
89. De Philadelphia 76ers 
kwamen dichtbij de eerste 
zege van het seizoen tegen 
de Minnesota Timberwol-
ves, maar verloren na een 
veelbelovend begin toch met 
95-100.

CLEVELAND — LeBron 
James heeft zich, voor 
zover dat niet al ruim-
schoots was gelukt, gis-
teren definitief in de 
geschiedenisboeken ge-
schoten. Met een assist 
op Kevin Lore schaarde 
hij zich in de basketbal-
wedstrijd tussen de Or-
lando Magic en de Cle-
veland Cavaliers op een 
uniek lijstje van slechts 
twee namen lang.

LeBron James op elitelijst

De stichting voorzag de 
school van leer- en spelma-
teriaal en schoolmeubilair, 
zoals schoolbanken, stoelen, 
kasten en bureaus. Met de 
kasten kon een mooie nieuwe 
bibliotheek ingericht worden, 
zodat de kinderen zich ook 
na schooltijd kunnen blijven 
ontwikkelen. De school ont-
ving van de Fundashon daar-
om ook de nodige les- en leer-
boeken (AVI 1 t/m 8) om de 

bibliotheek in te richten.
Hoofd van de school, Gisela 
Haynes-Koenraad, vernam 
via haar schoolbestuur dat 
Kolegio Don Sarto in Soto en 
Kolegio San Hose in Barber 
ook verlegen zaten om meu-
bilair, dus ze stond een deel 
van de gekregen meubeltjes 
af aan deze scholen. “Ik ben 
zeer onder de indruk van de 
manier waarop de scholen 
elkaar steunen en helpen”, 

aldus Bicentini. De stichting 
heeft zich ten doel gesteld 
om de jeugd op met name 
Curaçao verbeterde kansen 
te bieden op sociaal-maat-
schappelijk vlak, maar ook 
op de arbeidsmarkt. Ieder 
jaar vallen er veel jongeren 
uit in het onderwijs. Ze be-
halen geen startkwalificatie 
en hun kansen op de arbeids-
markt zijn daardoor van het 
begin af aan erg zwak.
Kolegio Iris Bruyning wist 
dankzij de inzet van de stich-
ting maar liefst vijf klasloka-
len compleet in te richten 
met schoolmeubilair uit Ne-
derland. “Bij de Tilburgse 
basisschool Lochtenbergh 
wisten we de hand te leggen 
op overtollig meubilair, dat 
we vervolgens naar Curaçao 
hebben verscheept”, vertelt 
Remko Bicentini. “De sport- 
en les/leermaterialen wor-
den op de scholen gebruikt 
om meer aan schoolsport te 
kunnen doen. Sport is voor 
kinderen heel erg belangrijk. 
Dat wordt nogal eens onder-
schat. 
Het is prachtig om te zien 
dat er op alle fronten vooruit-
gang wordt geboekt. Je ziet 
de kinderen gewoon groeien, 
in diverse opzichten. Daar 
doen we het allemaal voor 
als Fundashon Bicentini. Als 
we de jeugd op Curaçao meer 
kansen bieden, zal dat de he-
le maatschappij uiteindelijk 
ten goede komen, hier én in 
Nederland.”

Fundashon Bicentini 
helpt Skol Alablanka

WILLEMSTAD — Skol Alablanka kan haar geluk niet 
op door de donatie van sport-, spel- en leermateriaal 
van Fundashon Bicentini. Vanzelfsprekend is de man 
achter de stichting zeer blij dat Gisela Haynes-Koen-
raad en de kinderen van Skol Alablanka zo dankbaar 
zijn. “Daar doen we het allemaal voor”, zegt Remko 
Bicentini.

Remko Bicentini verblijdde Skol Alablanka behalve met meu-
bilair ook met de nodige les- en spelmaterialen.
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Meilink, actuaris van be-
roep, sloot zich pas dit jaar 
aan bij een tafeltennisver-
eniging. Het was een ty-
pisch verhaal van veni, vidi, 
vici. Hij kwam, hij zag en 
hij overwon. De linkshan-
dige speler wist in oktober 
samen met zijn ploegge-

noten Michael Dalnoot en 
Henny Metry met hun team 
Perfect Bartenders het club-
kampioenschap te winnen. 
Afgelopen vrijdag kwam 
daar, behalve de titel in het 
heren enkelspel, ook de titel 
in het heren dubbel bij. Die 
veroverde hij samen met 
Michael Dalnoot. Henny 
Metry, die op de ranking het 
meeste aantal punten wist 
te behalen, werd uitgeroe-
pen tot de beste speler van 
het jaar 2015. In het dames 
enkelspel ging de titel naar 
Mary Ann Macleod, die in 
de finale van Cyrella Rosa-
lia won.

Devon Meilink kampioen 
tafeltennis 2015

WILLEMSTAD — Devon 
Meilink sleepte afgelopen 
vrijdag in de zaal Irene 
Moreno op Muizenberg 
de Curaçaose tafelten-
nistitel in de wacht. In 
de finale wist hij Jaysron 
Mathilda met 4-0 te ver-
schalken.

Devon Meilink (r) krijgt de bij de titel behorende trofee over-
handigd.
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Voor de 22-jarige Profar had 
het kampioenschap een mooie 
bekroning kunnen zijn van 
een sterke terugkeer in het 
profhonkbal. De honkballer 
van Curaçao miste door een 
schouderblessure het volle-
dige seizoen 2014 en speelde 
na zijn herstel dit jaar slechts 
twaalf wedstrijden in de Minor 
League, schrijft de Honkbalsi-
te. Van zijn schouder lijkt Pro-
far inmiddels geen last meer 
te hebben. Dagelijks oefent 
hij alweer op de positie van 

korte stop. Niettemin mocht 
hij, uit voorzorg, van zijn club 
Texas Rangers in de Arizona 
Fall League alleen uitkomen 
als aangewezen slagman. Dat 
ging hem goed af. In twintig 
wedstrijden sloeg Profar twin-
tig hits (.267) met twee home-
runs. Zijn twintig binnengesla-
gen punten waren het op één 
na hoogste aantal in de AFL 
dit seizoen.
Twee weken geleden mocht 
Profar bovendien zijn opwach-
ting maken tijdens de Fall 

Stars Game. Op het Salt River 
Fields sloeg Profar als aan-
gewezen slagman twee hits, 
kreeg hij twee keer vier wijd, 
scoorde hij één punt en wist 
hij twee honken te stelen. Zijn 
AFL West Fall Stars won uit-
eindelijk de wedstrijd met 3-8.
Het spel van Profar heeft 
Texas Rangers-baas Jon Da-
niels veel vertrouwen gege-
ven. “Alle tekenen zijn positief 
op dit moment. Hij speelt weer 
met die glimlach en aansteke-
lijke energie. Dan is het moei-
lijk om naar hem te kijken 
en niet te verwachten dat hij 
volgend jaar voor succes kan 
zorgen”, liet hij onlangs weten.
Met Surprise Saguaros won 
Profar de afgelopen weken 

negentien van de reguliere 31 
wedstrijden en werd de eer-
ste plaats opgeëist in de AFL 
West. Vandaag volgde de fina-
lewedstrijd tegen Scottsdale 
Scorpions, de kampioen uit de 
AFL East. In het Scottsdale 
Stadium wist Profar zijn ver-
blijf in de Arizona Fall League 
echter niet af te sluiten met 
een kampioenschap. In de 
Championship Game van de 
najaarscompetitie voor de 
grootste talenten uit de Minor 
League trok Scottsdale Scor-
pions met 4-6 de winst naar 
zich toe. Profar speelde ook 
nu het gehele duel als aange-
wezen slagman. De Curaçaoë-
naar, die na zijn Major League 
debuut op negentienjarige 

leeftijd in totaal 85 wedstrij-
den speelde in dienst van 
Texas Rangers, kwam dit du-
el in vier slagbeurten niet tot 
een honkslag. Bij een 1-4 ach-
terstand kwam Surprise Sa-
guaros in de zevende inning 
terug en verkleinde de ploeg 
de achterstand tot 3-4. Met 
lopers op het eerste en derde 
honk en twee man uit kreeg 
Profar kans om de wedstrijd 
weer in evenwicht te brengen. 
Maar hij sneuvelde door een 
vangbal van de korte stop. In 
de daaropvolgende slagbeurt 
scoorde Scottsdale Scorpions 
opnieuw tweemaal om het 
duel definitief naar zich toe te 
trekken en de derde titel uit 
de clubhistorie te veroveren.

WILLEMSTAD — Jurickson Profar heeft zijn terugkeer 
in het Amerikaanse profhonkbal niet kunnen opluiste-
ren met een titel in de Arizona Fall League. De 22-jarige 
Curaçaose honkballer ging met Surprise Saguaros in 
de finale met 4-6 onderuit tegen Scottsdale Scorpions.

Profar geen kampioen van Arizona Fall League


