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D
e vereniging, die
op 30 juni 1948
voor ‘eeuwig’ werd
opgericht, stelt
zich ten doel het

bevorderen en doen uitoefenen
van lichamelijke opvoeding en
sport aan de jeugd, in de ruim-
ste zin des woords, alsmede het
bevorderen van de vriendschap-
pelijke en sociale banden tussen
haar leden, ongeveer 400, waar-
onder ‘gewone’ leden, jeugdle-
den, buitengewone leden, dona-
teurs en ereleden. Daarvan zijn
er 200 actief en voetballend in
zes categorieën: U11 (onder 11
jaar), U13, U15, U17, U20 en de
seniorencategorie ouder dan 20
jaar. Dit jaar wordt geprobeerd
er nog drie categorieën aan toe
te voegen: veteranen, jongeren
onder de 9 (U9) en onder de 7
jaar (U7). 

De allereerste en belangrijk-
ste voorzitter, tevens oprichter
en thans erevoorzitter, is de 91-
jarige José (Jò) Mathilda, die tot
aan zijn 60e verjaardag dertig
jaar lang actief was. Toen hield
hij het voor gezien en werd op-
gevolgd door Miles Pens (4
jaar), Edilio Eustatia (6 jaar),
Harold Wanga (17 jaar), Jossie
Allee (anderhalf jaar) en thans
Eric Fraay, die er nu 6 jaar zit.
Ik sprak met hem en secretaris
Charles de Windt. 

In de dertiger jaren waren er
verschillende voetbalclubjes in
de wijk Santa Maria, die geen
lang leven beschoren waren en
na een tijdje ophielden te be-
staan. Een vriendengroep richt-
te de club DTS (Door Training
Sterk) op, die tot aan 1939/40
bleef bestaan, totdat vanwege de
Tweede Wereldoorlog vele le-
den in militaire dienst moesten.
De club verzwakte en er kon
niet meer worden deelgenomen
aan officiële voetbalcompetities
van de Curaçaose voetbalbond. 

Toen de Tweede Wereldoor-
log voorbij was, nam in 1945 het
groepje wederom het initiatief
een voetbalclub op te richten.
De Windt: ,,En naar de woorden
van Jò Mathilda, deze keer voor
altijd. Op een zaterdagmiddag
fietste het groepje naar de
Christoffelberg, om er op de top

te overnachten en de volgende
morgen bij het krieken van de
dag de club symbolisch op te
richten, op de hoogste top van
Curaçao en dichter bij God. Op
die manier wilden de jongelui
de voortgang en het bestaan van
de club bezegelen. De officiële
opening was op 30 juni 1948,
met de aanname van de statu-
ten. Vesta stond voor Vriend-
schap Eendracht Vechten Te-
gen Alles , wat zoveel zegt als
door vriendschap en eendracht
vechten tegen alle obstakels.
Het bestuur dat door de jonge-
lui zelf werd samengesteld, zag
er als volgt uit: José Mathilda
(voorzitter), Janchi Veerkamp
(vicevoorzitter), Piet Veerkamp
(secretaris), Enrique Baromeo
(tweede secretaris), Romoldo
Carolina (penningmeester), Jo-
hans Martir (tweede penning-
meester) en de commissarissen
Frans Ferrero, Enrique Fraay,
Lonsito Baromeo en Lonsito
Daal. En sindsdien is Vesta bij-
een, inmiddels al 65 jaar”, aldus
De Windt.

Hoe ze aan het terrein op
Santa Maria kwamen, is ook
een verhaal apart. Op de plek
waar het veld nu staat, zagen de
jongelui, na veel rondkijken en
zoeken een groot stuk mondi.
Navraag leerde dat het eigen-
dom was van Shon Des Henri-
ques die, toen hij hun verhaal
hoorde, hen een deel van zijn
uitgestrekte kavel aanbood voor
de aanleg van het veld. En met
de garantie dat zo lang als zijn

ogen ‘open’ waren, niemand
hen het terrein af kon pakken.
De jongens zagen in hem na-
tuurlijk een onsterfelijk per-
soon en maakten onbekom-
merd gebruik van het veld. In-
middels is Henriques
overleden. Het terrein is overge-
dragen aan de Stichting voor
Gehandicapten- en Revalidatie-
zorg (SGR-Groep) en wordt
binnenkort op naam van Vesta
overgeschreven. 

In de lange geschiedenis van
Vesta zijn er vele jeugdspelers
opgeleid, die (voor korte of lan-
gere tijd) profvoetbal in het bui-
tenland hebben gespeeld, zoals
Brutil Hosé, Djuric Winklaar,
Roque Silberie en Bertje Zim-
merman.

Vesta heeft jarenlang in de
hoofdklasse van de Federashon
di Futbòl Korsou (FFK) ge-
speeld, maar er was een terug-
slag in de negentiger jaren, toen
de beste spelers door andere
clubs werden gekocht. In 2004
promoveerde Vesta weer en de
club is nog steeds in de topklas-
se actief, alhoewel het dit jaar
niet gaat zoals verwacht omdat
er weer acht spelers zijn wegge-
kocht door andere clubs. 

Clubs die bijvoorbeeld uit één
categorie bestaan, besteden alle
sponsorgeld of eigen bijdrage
slechts in die ene categorie van
hun club en hebben dan geld te
over om bij andere clubs te gaan
‘shoppen’ naar goede spelers.
Die worden daar weggelokt en
krijgen eenmalig een goede ver-

goeding van soms wel 2.000
gulden of dure cadeaus, zoals
scooters. De Windt: ,,Daarmee
worden onze goede spelers om-
gekocht en daar kunnen wij niet
veel aan doen. Er zijn natuurlijk
wel regels hiertegen, maar die
worden systematisch omzeild.
Wij doen niet aan shoppen,
maar investeren al ons geld in
alle zes categorieën van de club,
leggen altijd de nadruk op onze
jeugd en investeren in hen en
proberen hen als goede burgers
op te voeden. Vesta gaat uit van
het principe de jongeren van
Santa Maria te vormen en disci-
plineren door middel van voet-
bal. We hebben daarom altijd
goede spelers in huis, waar de
andere clubs natuurlijk in geïn-
teresseerd zijn. Bij vrijwel alle
lokale clubs op Curaçao spelen
onze jongeren”, zegt hij met ge-
paste trots en weemoedig tege-
lijk, want leuk is het zeker niet
om je beste spelers aan andere
clubs kwijt te raken.

Voorzitter Fraay: ,,Een grote
handicap hier is het vinden van
sponsoren. In Nederland heb-
ben praktisch alle clubs sponso-
ren. De investeringen daar zijn
voor de bedrijven voor een be-
paald percentage belastingaf-
trekbaar en men zegt dan ook
eerder sponsoring toe. Momen-
teel heeft Vesta Refinería Isla
als sponsor en ook Plastico Da-
nella, die voor de uniformen
zorgt. Je moet je voorstellen
hoeveel geld het kost om elk jaar
de club te runnen, het onder-

houd en de water- en stroomre-
keningen voor de kunstverlich-
ting tijdens trainingen, kleding-
geld voor de uniformen en
noem maar op. Onze stroom-
en waterrekening moet voor het
volle pond betaald worden. He-
laas sponsort Aqualectra slechts
drie clubs op het eiland en daar
valt Vesta niet onder. We hopen
dat onze huidige sponsoren er-
mee doorgaan, want een be-
kend probleem is dat ze begin-
nen en na een poosje weer afha-
ken. Maar het veld en gebouw

moeten wel steeds onderhou-
den worden en we moeten tel-
kens weer verder op zoek naar
nieuwe sponsoren. Tot nu toe is
het de afgelopen jaren redelijk
goed gelukt het hoofd boven wa-
ter te houden. Voor de toekomst
denken we aan kunstgras op het
veld en de aanschaf van zonne-
panelen, om de elektriciteits-
kosten omlaag te halen. Aanleg
van goede kwaliteit kunstgras is
best prijzig, ook de ondergrond
en het onderhoud komen er bij
kijken, want het is wel kunst-

gras en plastic, maar vanwege
de brandende zon moet het ook
gesproeid worden om het voch-
tig te houden en het verbran-
dingsproces tegen te gaan. Bij
Sentro Deportivo Kòrsou (SDK)
hebben ze de fout gemaakt het
kunstgras nooit te besproeien,
met het gevolg dat er nu weer
opnieuw kunstgras aangelegd
moet worden. Vesta heeft plan-
nen om dit jaar met indoor
sport te beginnen, zoals dam-
men, schaken en domino en op
die manier meer mensen bij de

vereniging te betrekken. We
willen alles via een totaalproject
aan het bedrijfsleven presente-
ren en kijken hoeveel bijdragen
we van hen kunnen krijgen”, al-
dus Fraay.

De vereniging vierde op 28
juni jongstleden het 65-jarig be-
staan, samen met vele ‘baluar-
tes’ (voorbeeldfiguren) van de
club en sportprominenten uit
de gemeenschap, waarbij een
speciale ruimte werd ingehul-
digd, die naar ex-voorzitter Ha-
rold Wanga werd vernoemd.

Op de hoek van de Californiëweg en de Juan Hatoweg in de wijk Santa Maria ligt

het veld van Sportvereniging Vesta, dat vaak ook wel foutief wordt aangeduid als de

club van Buena Vista. Officieel is de naam al dertig jaar Sentro Deportivo Jò

Mathilda, naar de oprichter van de club, maar in de volksmond heet het

Sportvereniging Vesta, wat staat voor Vriendschap Eendracht Sterken Tegen Alles. 

Door Solange Hendrikse

SV Vesta op top Christoffel opgericht 

Bij de recente viering van het 65-jarig bestaan werd een speciale ruimte ingehuldigd, die naar ex-voor-
zitter en nog altijd actief lid van de club, Harold Wanga, werd vernoemd. Op de foto het moment van
opening door Harold Wanga (met plakkaat), met naast hem voorzitter Eric Fraay. Uiterst links op de
foto secretaris Charlie de Windt. FOTO LUCIEN LIEUW SJONG De ingang van het veld in Santa Maria. FOTO GIJS GIJSBERTHA

Gersley ‘Gijs’ Gijsbertha
(40 jaar oud) kunnen
we zien als een voor-
beeld ‘jongere’, die op
14-jarige leeftijd door Jò
Mathilda werd opgeleid
als toekomstig leider.
Door hem verschillende
cursussen te laten vol-
gen, werd hij al op 15-
jarige leeftijd, onder
leiding van Mathilda
trainer van de jongens
van 12 en 13 jaar, terwijl
hij zelf nog in de catego-
rie van 15 jaar voetbalde.
Gijsbertha maakte sinds
1990 deel uit van de

selectiespelers, waar hij
de voormalige Neder-
landse Antillen bij ver-
schillende internationa-
le competities als aan-
voerder vertegenwoor-
digde. Gedurende zijn
carrière was hij ook een
aantal keren selectietrai-
ner. Naast zijn voetbal-
carrière als een van de
topspelers van Curaçao
en ook als trainer, heeft
hij ook zijn persoonlijke
opvoeding kunnen
ontplooien en deed de
mts, vervolgens de Uni-
versiteit van de Neder-

landse Antillen op Cura-
çao en TU Delft in
Nederland. Momenteel
heeft hij een voltijdbaan
op Curaçao als beleid-
smedewerker bij het
ministerie van Economi-
sche Ontwikkeling,
maar hij blijft zich inzet-
ten voor de voetballende
jeugd van SV Vesta,
waar hij de functie be-
kleed van technisch
directeur, verantwoorde-
lijk voor alle technische
aspecten. Tevens is hij
hoofdtrainer van de
eerste selectie.

Gersley ‘Gijs’ Gijsbertha 
FOTO SOLANGE HENDRIKSEJò Mathilda (91 jaar oud) was in 1945 de oprichter en allereerste

voorzitter van S.V. Vesta. FOTO ERIC FRAAY

Al 30 jaar Sentro Deportivo Jò Mathilda.    FOTO SOLANGE HENDRIKSE
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