
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Over twee weken
wordt Curaçao bezocht door de
wereldkampioene squash, Nicol
David. David speelt dan tegen 
de nummer één squasher van
het eiland, Paul Durward, in 
het kader van haar squash pro-
motietour ‘Caribbean Heat’.
Durward werd kampioen bij 
het laatst georganiseerde
Alexander & Simon Squash
Toernooi 2011. Als prijs kreeg
hij al een gesigneerd squashrac-
ket van de huidige wereldkampi-
oene. Nu mag hij ook nog tegen
haar spelen. 

David bezoekt van 17 tot 19 ju-
ni Curaçao in het kader van de
Caribbean Heat promotietour
van de squashsport. Op 18 juni
zullen er workshops en demon-
stratiewedstrijden worden ge-
speeld bij de Curaçao Golf &
Squash Club in Emmastad.

Durward versloeg in de finale
van het Curaçaose toernooi de
squasher Mahesh Mukhi. In de
B-klasse was het oudgediende
Guy Suverkropp die aan het

langste eind trok in de finale te-
gen Gopi Bhatt. In de C-klasse
ging de jonge Edward van Leeu-
wen er met de prijs van door.

Toernooiresultaten en meer
foto’s op Facebook en op

curacaogolf.com
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De winnaars van het Alexander & Simon Squash toernooi. Vlnr:
Guy Suverkropp, Paul Durward en Edward van Leeuwen. 

FOTO SQUASH CLUB

Miep Diekman (86) met Black Mamba in haar handen. 
FOTO GISELLE ECURY

Miep Diekman
krijgt Black Mamba 
Door Giselle Ecury
Den Haag - Tijdens het Jeugdboekenfestival ‘Boekids’ in Den Haag is het eerste boek
van Rosee Bentana, pseudoniem voor de op Bonaire en Aruba wonende schrijfsters en
vriendinnen Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius, spetterend gelan-
ceerd. 

Het eerste exemplaar van
‘Black Mamba’ werd gisteren in
ontvangst genomen door nie-
mand minder dan Miep Diek-
man (1925). Zij heeft in haar
jeugd gewoond op het Curaçao
van de jaren ’30 van de vorige
eeuw en was de eerste die over
de eilanden schreef, om zo de
Nederlandse kinderen in contact
te brengen met de overzeese ge-
biedsdelen, waar Miep zelf zo-
veel heerlijke herinneringen aan
bewaart.

De spannende coproductie,
die verscheen via uitgeverij
Aquazz, speelt zich af op Bonai-
re rondom Nikita en haar harts-
vriendin, de Nederlandse Claire,
die tijdelijk bij haar komt wonen
op het eiland. Ze raken bevriend
met een derde meisje en met
drie jongens. Met elkaar beleven
ze van alles.

Het boek is geschreven voor

Nederlandse en Caribische jon-
geren die het moeilijk vinden
om de overstap van jeugdlitera-
tuur naar literatuur voor volwas-
senen te maken. Humor, liefde
en avontuur zijn de pijlers van
deze jeugdthriller.

Inge Faasse, vriendin van de
beide schrijfsters, leidde de pre-
sentatie in. Vervolgens dansten
twee koppels van Salsaventura
flitsend een vrolijke Salsa, waar-
na het toegestroomde publiek,
van heel jong tot ouder, maar al
te graag ook even met de voetjes
van de vloer ging. Na deze work-
shop werd een boek uitgereikt
aan allebei de dames die hierin
qua ritme en uitstraling uitblon-
ken. De rust keerde weer terug
toen Inge een spannende passa-
ge voorlas uit het boek.

Dat Miep Diekman ‘Black
Mamba’ in ontvangst wilde ne-
men, kunnen we niet anders

noemen dan een grote eer voor
Rosee Bentana en een goed
voorteken. Daar is beslist ’s
avonds een toast op uitgebracht
met de eveneens uitgereikte 
en feestelijk verpakte fles Ro-
sé(e)!

Binnen de kinder- en jeugdli-
teratuur won Diekman vele prij-
zen, zoals een Gouden Griffel,
de Duitse Staatsprijs en de
Nederlandse Staatsprijs. Het
boek ‘De boten van Brakkeput’
uit 1956 werd het Kinderboek
van het Jaar en betekende voor
haar een grote doorbraak. In
2008 werd het prachtige ‘Marijn
bij de Lorredraaiers’ uit 1965
nogmaals uitgegeven. Het boek
speelt zich af tijdens de slavernij
en geeft uitstekend de geschie-
denis binnen het juiste perspec-
tief weer. Miep Diekman is tot
op heden een ongelooflijke vak-
vrouw gebleven.

Van onze redactie
Willemstad/Eugene - Churan-
dy Martina is er zaterdag bij de
Diamond League-wedstrijden
in het Amerikaanse Eugene op
de 200 meter net niet in ge-

slaagd te voldoen aan de Olym-
pische limiet.

De Curaçaose sprinter, die

door het opheffen van de
Nederlandse Antillen vanaf dit
jaar voor Nederland uitkomt,

noteerde een tijd van 20,39 se-
conden. Daarmee kwam hij één
honderdste van een seconde te-

kort. Martina, die als derde ein-
digde, voldeed wel aan de limiet
voor het WK. De zege ging naar
de Amerikaan Walter Dix in
20,19. De Noor Jaysuma Saidy
Ndure werd tweede: 20,26.

Martina één honderdste boven OS-limiet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vandaag beginnen
in WTC de verdedigingen van de
Bachelor- en Masteropeidingen
van de Inter-Continental Uni-
versity of the Caribbean, voor-
heen Curises. Tot en met don-
derdag 9 juni zullen zestien stu-
denten hun eindscriptie ver-
dedigen. De verdedigingssessies
vinden in het WTC plaats en be-
ginnen om 14.00 uur. De laatste
verdediging begint om 18.00
uur. De studenten krijgen een
uur om hun werk te verdedigen.

Elke dag komt een ander the-
ma aan bod. Vandaag presente-
ren drie studenten over ‘Small
Business en Not-for-Profit Bus-
iness’.

Morgen is het thema ‘Financi-
al Management’. Vijf afstudeer-
ders gaan het hebben over onder
andere de kredietcrisis, hedge-
fondsen en verandermanage-
ment. Twee sessies zijn geslo-
ten.

Woensdag is het thema ‘Was-
te, Water & People’. Vier studen-
ten gaan het hebben over de mo-
tivatie van overheidspersoneel,
gezuiverd afvalwater, verbete-
ring van ons afvalmanagement-
systeem en de betrokkenheid
van personeel.

Op donderdag spreken vier
studenten en is het thema ‘Justi-
ce and Education’. De middag
begint met successen en falen
van SBO en ASCS. Andere
onderwerpen op de laatste ver-
dedigingsdagen zijn de imple-
mentatie van sociaal werk, intel-
ligent politiewerk om crimina-
liteit op Curaçao te bestrijden en
tot slot nieuw reclasseringsbe-
leid Curaçao.

Curises wil wetenschap toe-
gankelijker maken op Curaçao.
Zij zijn dan ook het eerste in-
stituut dat de verdedigingen
openbaar maakt. Curises is be-
reikbaar op telefoonnummer
4636300.

Squashkampioene komt naar Curaçao
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Scriptieverdedigingen
Curises openbaar


