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Internationaal Beach Tennis Toernooi op Curaçao
Wie nog niet genoeg tennisactie heeft gehad het afgelopen seizoen, kan nog altijd op
Curaçao terecht voor een portie tennis met een twist. Vanaf 20 tot en met 23 november
staat Curaçao in het teken van het Curaçao International Beach Tennis Tournament.
Bij deze manier van tennissen wordt actie gecombineerd met Curaçaose zon, zee en
strand.
Op 21, 22 en 23 november staan Mambo- Aloha- en
Cabana Beach in het teken van dit toernooi, waarbij
professionals uit verschillende landen gaan strijden
om de titel. Ook de wereld kampioenen uit Italië zijn
van de partij. De hoofdprijs is maar liefst 2000
Amerikaanse dollar. Toeschouwers kunnen de
professionele wedstrijden bijwonen, maar amateurs
kunnen ook actief deelnemen. Men kan op
verschillende speelniveaus meedoen, waarbij in alle
categorieën prijzen beschikbaar zijn voor de
winnaars. Naast de Beach tennis activiteiten worden
er ook speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen zoals face painting, waterspelletjes
en modeshows.
Beach volleyball en tennis
Beach tennis is waar beach volleybal en tennis samenkomen, maar er zijn ook verschillen.
Zo wordt er bij beach tennis gebruik gemaakt van een reguliere volleybal baan. Maar in
plaats van tennisrackets worden beach tennis paddles gebruikt. Ook wordt er gebruik
gemaakt van wat zachtere tennisballen in plaats van de reguliere harde tennisballen.
Bedoeling is natuurlijk de bal niet op de grond te laten stuiten anders krijgt de tegenstander
de punt.
Voor een ieder die wil oefenen voor ze zich gaan inschrijven voor het toernooi: Op 3 & 4
oktober worden er beach tennis clinics georganiseerd op Aloha-, Mambo- en Cabana beach.
Voor meer informatie over inschrijvingen voor tennis clinics of het toernooi zelf raadpleeg
www.bon-marketing.com of www.beachtenniscuracao.com. Voor meer informatie over Beach
Tennis: www.beachtennisusa.net

Duiken met dolfijnen op Curaçao nu voor iedereen
Nooit eerder gedoken en al helemaal niet met dolfijnen? Dan is hier de kans! De
Dolphin Academy op Curaçao heeft een nieuw programma toegevoegd aan haar lijstje
met toch al indrukwekkende programma’s. Met de Dolphin Scuba Encounter geeft de
Curaçao Dolphin Academy een ieder de kans om op Curaçao te genieten van dolfijnen
in hun natuurlijke omgeving.
Was een duik vroeger alleen weggelegd voor deelnemers die
hun duikbrevet al hadden; met de Dolphin Scuba Encounter is
deze mogelijkheid er nu ook voor de niet ervaren duiker. De
Curaçao Dolphin Academy heeft in samenwerking met Animal
Encounters dit programma opgesteld, waarbij mensen een
intieme ontmoeting krijgen met de bovengenoemde zoogdieren.
De bedoeling van het programma is dat deelnemers de kans
krijgen, in een groep van maximaal 4 personen, de Tuimelaar
dolfijn aan te raken en het dier ook binnen zijn eigen leef

omgeving mee te maken. Speciaal voor deze duikers zonder brevet wordt er voorafgaand
het duikprogramma een duikinstructie gegeven die ongeveer 30 minuten duurt.
De Dolphin Scuba Encounter is daarnaast ontwikkeld om mensen met speciale behoeftes te
voorzien van de benodigde training en ondersteuning. Hiervoor worden speciale
duikinstructeurs ingeschakeld die precies weten hoe om te gaan met de speciale behoeftes
tijdens een dergelijke tocht.
Curaçao Dolphin Academy
De Curaçao Dolphin Academy werd opgericht in 2002 en bevindt zich bij het Curaçao Sea
Aquarium. Naast het nieuwe programma kunnen mensen ook andere programma’s volgen
bijvoorbeeld de Dolphin Encounter, de Dolphin Swim, de Dolphin Snorkel en de Open Water
Dolphin Dive waarbij men de kans heeft om het lichaam en het gedrag van de dolfijn van
dichtbij te bestuderen
Voor meer informatie over de Curaçao Dolphin Academy kan men terecht bij www.dolphinacademy.com

Nieuw boek Sinaya Wolfert over Curaçao, religies, rituelen en tradities
Op Curaçao leven mensen van verschillende religies vreedzaam met en naast elkaar.
Alle wereldgodsdiensten zijn vertegenwoordigd en brengen verscheidenheid zonder
harde tegenstellingen. Met haar nieuwe boek getiteld Curaçao Religions, rituals &
traditions wil schrijfster Sinaya Wolfert zichtbaar maken hoe er op Curaçao omgegaan
wordt met religie.
In november komt het boek uit. Via foto’s geeft Wolfert haar kijk op de
verschillende Curaçaose religies weer en maakt ze duidelijk hoe
voornamelijk het Christendom, het Jodendom, de Islam en het
Hindoeïsme een grote bijdrage hebben geleverd aan de Curaçaose
Cultuur.
Minister president
Minister president van de Nederlandse Antillen, Emily de Jong
Elhage, heeft een bijdrage geleverd aan het boek door het voorwoord
te schrijven. “Curaçao kent een lange geschiedenis van vrijheid van
godsdienst en – belangrijker nog – tolerantie, wederzijds respect en
maatschappelijke acceptatie”. Zo opent Emily S. de Jongh-Elhage het
nieuwe fotoboek van Sinaya Wolfert.
Melkweg
Fotografe Sinaya Wolfert is geboren in 1964 en heeft haar roots op Curaçao. Al jaren
probeert Sinaya met haar fotoboeken de positieve ontwikkelingen op Curaçao met
betrekking tot de sociaal- culturele en maatschappelijke gebieden zichtbaar te maken.
Van 9 december t/m 10 januari 2010 is er een tentoonstelling in de Melkweg Gallery in
Amsterdam onder de naam Religious Curaçao rituals & traditions.
Kijk voor meer informatie op: www.sinayawolfert.nl

Kleine resorts op Curaçao onder de aandacht
Op Curaçao is het heerlijk vertoeven in de bekende grote resorts, aan het strand, met
fantastisch eten en uitgaansgelegenheden in de nabije omgeving. Curaçao staat iets
minder bekend om haar kleine resorts, sommigen aan het strand, anderen wat meer
de binnenlanden in, maar zeer zeker ook de moeite waard. Om deze kleinere resorts
wat meer onder de aandacht te brengen is CASHA in het leven geroepen.
CASHA staat voor Curaçao Apartments & Small
Hotel Association. Een vereniging waar ruim 35
kleinschalige, sfeervolle accommodaties zijn
aangesloten, met elk een eigen identiteit en karakter:
van noord, oost, zuid tot west, direct aan de
Caribische zee, midden in Willemstad of juist
landelijk gelegen. Kijk bijvoorbeeld eens bij
Limestone Holiday. Dit resort gelegen aan het
Spaanse water staat bekend als een klein knus ecovriendelijk resort. Of het Mar Azul Resort, gelegen
aan zee op het westelijke deel van Curacao, waar genoten kan worden van duiken, natuur
en ontspanning.
CASHA zorgt ervoor dat de aangesloten accommodaties elk jaar goedgekeurd worden door
het Curaçao Tourist Board.
De Curaçao Hospitality And Tourism Association (CHATA) is de overkoepelende organisatie
waar CASHA onder valt. CHATA representeert de gehele industrie van de hospitality en
toerisme op Curaçao en bestaat sinds 40 jaar. Door de vernieuwde website van CASHA wil
de organisatie ook de kleinere resorts, appartementen en bungalows onder de aandacht
brengen.
Voor meer informatie over de CASHA en de vernieuwde website kan men terecht op de
website www.apartmentscuracao.com
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