5

Antilliaans Dagblad Maandag 23 juni 2008

Curaçao

Felle strijd tijdens
derde jeugdranking
tennistoernooi
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 73 deelnemers
aan het derde jeugdrankingtoernooi van de Curaçao Lawn
Tennis Bond (CLTB) tekenden
in het weekeinde weer voor
een spannende competitie. De
jeudtennissers schotelden het
publiek vrijdag, zaterdag en
zondag een mooi sportspektakel voor op de banen van Racing Club Curaçao (RCC).
De jonge tennissers speelden
in vier leeftijdsgroepen: achttien
jaar en jonger, veertien jaar
en jonger, twaalf jaar en jonger
en tien jaar en jonger. In elk
van deze categorieën werd in
poules getennist. De twee spelers met de meeste punten in elke poule, plaatsten zich voor de
‘main draw’, ofwel het hoofdtoernooi. De halve finale en
eindstrijd werden zondag afgewerkt.
De finale bij de jongens achttien jaar en jonger ging tussen

Justin Tjon en Josuë Matos de
Leon. Deze wedstrijd werd in
twee sets door Tjon gewonnen,
waarmee hij opnieuw de kampioenstitel claimde. Quiomy
Hennep en Scarlett Stins stonden tegenover elkaar in de finale
bij de meisjes achttien jaar en
jonger. Hennep werd kampioen
door in drie sets te winnen: 6-7
(5), 6-2 en 6-3. Bij de jongens
veertien jaar en jonger plaatsten
Trevor Servage en Timothy Blok
zich voor de eindstrijd. Deze finale werd door Blok in eveneens
drie sets gewonnen: 6-7 (4), 6-4
en 6-1. De finalisten bij de meisjes veertien jaar en jonger waren
Tiffany Ferreira en Kimberly Ricardo. In deze categorie wist Ricardo de eerste plaats te veroveren. Ze won met 6-3 en 6-4.
De tennissers Sergei Pinto en
Arnd Chirino (uit Bonaire) plaatsten zich bij de jongens twaalf
jaar en jonger voor de finale.
Kampioen werd Pinto. Hij zege-

standen 6-3 en 6-3. Bij de jongens tien jaar en jonger ging de
finale tussen Nicholas Every en
Kostja Tonkopi. Deze eindstrijd
werd in beslist in het voordeel
van Every: 4-1 en 4-2. En tot slot

stonden Marilène Willemse en
Zena Rigaud opnieuw tegenover
elkaar in de finale bij de meisjes
tien jaar en jonger. Deze strijd
werd met 4-2 en 4-1 door Willemse gewonnen.

De eerste editie van het
songfestival un Kansion pa
Kòrsou vond zaterdag
plaats in het Festival
Centre. Op het Plenchi di
Ambiente waren 250 aanwezigen, waaronder cultuurgedeputeerde Marilyn
Alcalá-Wallé.

Ontroerende Kantos pa Kòrsou’

Arrangeur Toro Colina had
twee modalities ingebouwd in
Yu ‘i Kòrsou mi ta!. Na de eerste
sprongen mensen al op, joelend
en juichend, lang voor het einde. Dat positivisme, die liefde
voor de vlag straalden alle deelnemers trouwens uit. Veel
blauw en geel in de kleding. De
tweede prijswinnaar Melania
van der Veen pleitte pa Progreso
di Kòrsou met een glasheldere
stem in een prachtige avondjurk. Alleen Rey Hendrick
droeg een zwart ‘heavy metal’
shirt met een zilveren kroontje
weliswaar. Zijn vertolking van
zijn Dushi Kòrsou, awe nos ta
selebrá was zonder meer koninklijk, vol passie en overtuiging en leverde de derde plaats
op.
Mc Rignaldo Maduro van
Radio Direct onthulde de eerste
prijswinnaars: componist Ike
Jesurun en zanger Juliius Andrew! Nog eenmaal werd ‘Yu
Kòrsou mi ta’ gezongen samen
met een euforisch publiek.
Ernst Willems, de broer van
George, was niet de enige die
zijn tranen wegveegde. Wat een
ontroerende afsluiting van de
eerste editie van Un Kanto pa
Kòrsou. En een betere terugkeer
op Curaçao kon Juliius Andrew
zich niet wensen. Op 2 juli, de
Dag van de Vlag, worden de
drie finalisten gepresenteerd
met het Orkesta Nashional op
het Plasa Brion, Otrabanda
vanaf half negen ‘s ochtends.

Door May Peters

Deze gelukkige winnaar wist de
jury en het publiek volledig overtuigde een echte yu ‘i Kòrsou
te zijn.
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De nummers één en twee met hun medailles.
vierde in twee sets: 6-4 en 6-4.
Bij de meisjes in deze zelfde
leeftijdsgroep wist Tiffany Salas
het rankingtoernooi te winnen.
Ze wees haar opponent Quisha
Marti in twee sets terug; met de

A

ls aanloop naar de Dag
van de Vlag op 2 juli
besloten AMAK, het
Eilandgebied Curaçao en het
Instituto pa Edukashon Musikal
het idee van de Komishon di
Bandera uit te werken en het
songfestival Un Kanto pa Kòrsou te houden. Het werd opgedragen aan de beroemde zanger
George Willems. De vorig jaar
veel te vroeg overleden yu ‘i
Kòrsou was geliefd door zijn
warme stem en podiumperformance in binnen- en buitenland. Dat blijkt uit de vele prijzen die hij op festivals van
Bangkok tot Buenos Aires won.
Maar ook zijn vertolkingen van
Atardi en Chuchubi ta kanta
behoren tot het nationale erfgoed.
En om dat erfgoed uit te
breiden, nodigde de Asosiashon
di Músiko/Artista verschillende
componisten uit nieuwe muziek te schrijven, zegt secretaris
Giovanni Atalita enthousiast.
Het thema was patriottisme,
liefde in de ruimste zin des
woord: de liefde voor het Papiaments, voor Curaçao, voor onze
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Irvin Jano met zijn zelfgecomponeerde tumba ‘Biba Kòrsou.
vlag en onze broeders, de liefde
voor de flora en fauna etc. Kijk,
en dan worden natuurlijk harten geraakt! Men mocht uit de
Curaçaose schatkist van ritmes
delven: de wals, de mazurka, de
danza, de sehú, salsa antiana,
de bolero/ balada en de tumba.
Een zeskoppige jury wees drie
finalisten aan en lette in haar
beoordeling
op: tekst, compositie/melodie,
stem, intonatie en presentatie.

Het Orkesta Nashonal, onder
leiding van pianist en arrangeur
Toro Colina, tekende voor de
begeleiding van de zestien deelnemers. Tijdens de vier repetities in het Festivalcentre was
het een komen en gaan van
bekende zangers (Boy Dap, Jill
Frans, Xemio Jacobs, Ephraim
J) en minder bekende zingende
patriotisten (de tiener Clinton
Hato, Candy Lauriano etc.)
De vriendelijke zanger Juliius
Andrew zei: ,,Ik vind deze hommage aan George mooi en speciaal, omdat ik in mijn 32 jarige
carrière ook met hém gezongen
heb. Hoewel ik al 24 jaar in
Bonaire woon, ben ik een yu ‘i
Kòrsou. Het is nu tijd dat Curaçao zich ontwikkelt!”
Andrew zingt met die typische snik in de stem en een
emotie die je alleen kan overbrengen wanneer je weg bent
van je land.
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