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Curaçao/Sport

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De delegatie at-
leten uit Curaçao die aan de
Zuid-Amerikaanse kampioen-
schappen atletiek voor masters
hebben deelgenomen, zijn niet
met lege handen thuisgeko-
men. 

Curaçao deed - nog onder
Nederlandse vlag - mee met vijf
masteratleten (leeftijd 35+) te
weten: Elfried Laker (categorie
45-50), Erquiles Wawoe (50-54),
William van Heyningen (55-59),
Sherman Ferrero (50-54) en Ron
Odendaal (70-74).

Laker won zilver bij het onder-
deel 5 km snelwandelen
(30:39:00) en brons bij 10 km
snelwandelen (1:02:54.00). Wa-
woe won in zijn categorie ook
brons bij het 10 km snelwan-
delen (1:02:16.00). Van Heyn-
ingen scoorde dezelfde medail-

les in zijn leeftijdscategorie als
Laker: zilver bij 5 km snelwan-
delen (30:52:00) en brons bij 10
km snelwandelen (1:01:44.00).

De kampioenschappen wer-
den van 1 tot en met 9 november
in Medellín, Colombia, gehou-
den en bestaan uit alle onderde-
len van de atletiek. Alle Zuid-
Amerikaanse landen en nog
eens zes landen op uitnodiging

deden mee, met een totaal aantal
van 1.803 atleten.

Ieder jaar doen er masteratle-
ten van Curaçao mee aan een
paar internationale wedstrijden.
Zo zijn er die zich nu al aan het
voorbereiden zijn op het WK
Outdoor voor masters dat van 4
tot en met 16 augustus 2015 in
Lyon, Frankrijk, gehouden zal
worden.

Staten kan
rapport over
CBCS inzien
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het rapport over de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (CBCS) van
PricewaterhouseCoopers Advisory is voor Statenleden
vanaf maandag drie weken lang ten inzage beschikbaar.
Dat laat de minister van Financiën, José Jardim, weten.

Bij het stellen van die termijn
van drie weken is mede reke-
ning gehouden met de persone-
le bezetting van de griffie. Om-
dat de minister de zorgvuldig-
heid wil waarborgen is het
rapport ook ter inzage beschik-
baar gesteld aan de CBCS op 4
november. 

,,In vervolg op die op 4 no-
vember verleende inzage heeft
de president van de Bank mij
een document met bijbehoren-
de bijlagen doen toekomen met
de mededeling dat het docu-
ment met bijbehorende bijlagen

het volledige finale commentaar
van de Bank betreft, zoals dat in
het kader van het onderzoek is
ingebracht. De president ver-
zoekt het document met bijbe-
horende bijlagen onverkort te
beschouwen als toevoeging aan
het onderzoeksrapport”, schrijft
Jardim.

De Financiënminister bena-
drukt dat het onderzoeksrapport
vertrouwelijk kan worden inge-
zien, en dat het rapport ook bij
de verdere behandeling van het
rapport door de Staten niet vat-
baar is voor openbaarmaking.

Van een onzer verslaggevers
Londen - Tennisser Jean-Julien
Rojer verlaat de ATP Tour Finals
in Londen voor het derde jaar op
rij zonder overwinning. De Cu-
raçaoënaar verloor gisteren ook
zijn derde partij met zijn Roe-
meense dubbelpartner Horia
Tecau. De Pool Lukasz Kobot en

de Zweed Robert Lindstedt wa-
ren in twee sets sterker: 6-4 7-6
(4). Rojer en Tecau waren als
vijfde geplaatst in het slottoer-

nooi van het jaar. Het koppel,
dat met acht toernooizeges op
zak naar Londen was gekomen,
boog in de groepsfase eerst voor
de Oostenrijker Alexander Peya
en de Braziliaan Bruno Soares
en ging daarna onderuit tegen
de Amerikaanse broers Bob en
Mike Bryan.

Advertentie

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

Op donderdag 27 november 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen 
kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 
3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 
verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning: 

a. het tot 23 oktober 2052 lopend recht van erfpacht op een 
perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te 
“SANTA CATHARINA”, te weten het perceel ter grootte van 
achthonderdtachtig vierkante meter (880m2) nader omschreven in 
meetbrief nummer 432 van 1990 bekend als kavel nummer 58; en 

b. het tot 23 oktober 2052 lopend recht van erfpacht op een perceel 
grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “SANTA 
CATHARINA”, ter grootte van vierhonderd veertig vierkante meter 
(440m2) nader omschreven in meetbrief nummer 126 van 6 mei 2011, 

met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Lycaste 58.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter 
inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer 
in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter 
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie 
of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de 
veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de 
reden(en) te noemen. 

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk 
bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de 
ondergetekende notaris uitbrengen. 

 NOTARISKANTOOR ESHUIS 
Rooi Catootjeweg 1 
Alhier. 
Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223 
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com

Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt 
Naf 260.000,00. 
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Voetbaldroom uiteen gespat
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nationale voet-
balploeg van Curaçao mag niet
meedoen aan de lucratieve Con-
cacaf Gold Cup, een equivalent
van het EK voor landen van
Noord- en Midden-Amerika en
de Cariben. Als het wel gelukt
was, dan was dit het debuut ge-
weest.

De derde ronde van de Carib-
bean Cup op Jamaica bleek
gisteren het eindstation. Net 
zoals eerder deze week werd 
met 3-2 verloren. Toen van Tri-

nidad & Tobago, nu van titel-
houder Cuba. De doelpunten
werden gemaakt door de oud-
spits van FC Den Bosch Prince
Rajcomar (1-1, 45e minuut) en
Tilburger Gevaro Nepomuce-
no (2-2, 69e minuut). Ook Wil-
lem II’er Charlton Vicento
maakt onderdeel uit van het 
nationale team van Curaçao. De
3-2 was bijna letterlijk de laatste
trap van de wedstrijd. Bij een 
gelijkspel had Curaçao nog 
een kleine kans gehad op plaat-
sing.

Rojer met 
lege handen

De delegatie atleten van Curaçao. Vlnr. Elfried Laker, Ron Odendaal, Erquiles Wawoe, Sherman Ferrero
en William van Heyningen. FOTO WILLIAM VAN HEYNINGEN

Masters scoren in Medellín


