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Special Olympics Curaçao naar Athene
Special Olympics Curaçao

De atleten

neemt met elf sporters
deel aan de Special

ZWEMMEN: Germain
Lourens, Mitchel Lopez,
Wensley Gijsbertha,
Rachemid Everitz

Olympics World Summer
Games in Athene,
Griekenland, vanaf
vandaag, 25 juni tot en

BOCCE: Nurca Veeris,
Rorandy Foendoe

met 4 juli 2011. De
groep verstandelijk

BOWLING: Reynald
Pietrs, Melvin Rosalie,
Ethel van Heningen,
Ruthmalda Raphaela

gehandicapten en
begeleiders is op zondag
19 juni met de KLM

Gewichtheffen:
Camilo Montesant

vertrokken.
Door Solange Hendrikse

Een atleet van Special Olympics Curaçao, geniet van bocce.

S

pecial Olympics Curaçao werd in 1991 opgericht en in 1996 een
stichting, met als doel
de beoefening van
sport door personen met een

Bocce

Bocce is een balsport die gerelateerd is aan bowls en petanque en
werd in zijn huidige vorm ontwikkeld in Italië. Het spel wordt over
de hele wereld gespeeld, eerst
voornamelijk door Italiaanse emigranten, maar het wordt langzaam maar zeker ook buiten deze
groep populair. Bocce wordt gespeeld op lange banen van 20 à 30
meter lengte en 2,5 tot 4 meter
breed. Een baan heeft opstaande
randen aan alle kanten. De ballen
zijn gemaakt van metaal, zijn over
het algemeen rood en blauw, en
hebben in tegenstelling tot bowlsballen geen ingebouwde ‘bias’. Ze
zullen dus rechtdoor rollen. Een
spel wordt gespeeld tussen twee
spelers of tussen teams van twee
of vier spelers. Iedere partij heeft
vier ballen.
De bal mag gerold worden of met
een onderhandse beweging gegooid. Deze laatste actie wordt
vaak gebruikt om ballen van de
tegenstander of de pallino weg te
ketsen zodat er meer punten worden gescoord. Er worden regelmatig wereldkampioenschappen
georganiseerd en bocce maakt
ook deel uit van de World Games.
Het is ook een onderdeel van de
Special Olympics.
In Patras wordt een plakkaat overhandigd aan burgemeester Dimaras.
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Atleten doen een stretchoefening.

verstandelijke handicap. Er is
keuze uit acht verschillende
soorten sport met een wekelijkse training, voor personen
in de leeftijd van acht tot
tachtig jaar. De atleten krijgen

de steun en begeleiding van
coaches en vrijwilligers en
kunnen op elk niveau deelnemen. Participatie is vrijwillig.
De stichting wordt door
middel van donaties en de Curaçaose sportdienst Sedreko
in stand gehouden.
Om de leefsituatie van een
persoon met een verstandelijke handicap te verbeteren,
werd in 1973 door acht ouders
van kinderen met een verstandelijke handicap, Oudervereniging Totolika opgericht, onder leiding van Amintha da
Costa Gomez-Sprockel, die
het voorzitterschap op zich
nam. Het doel was te werken
aan de begeleiding van ouders
en ook voor de bewustwording van de gemeenschap en
het helpen opzetten van voorzieningen. Er worden geregeld lezingen, workshops, seminars en congressen georganiseerd en door de contacten
met andere ouderverenigingen uit Nederland, Canada en
Noorwegen, is de vereniging
hier ook op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen op het
gebied van de zorg voor personen met een verstandelijke
handicap.
Gelieerd aan Totolika is
Special Olympics Curaçao,
dat weer onder de wereldwijde Special Olympics-organisatie valt, van meer dan 3,4
miljoen atleten met een verstandelijke handicap. Zonder
de hulp van de meer dan 500
duizend vrijwilligers wereldwijd, had Special Olympics
niet kunnen bestaan. De bevolking, hoger opgeleide
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scholieren en bekende personen, zoals oud-atleten, zetten
zich daarvoor in en zijn er
trots op te mogen deelnemen
in zulk een groots internationaal programma, waar de verstandelijk gehandicapte veel
baat bij heeft. Dat uit zich bij
hen vooral in blijdschap, enthousiasme en eigenwaarde,
wat een grote impact heeft op
hun dagelijks leven. De atleten beschouwen elke vrijwilliger daarom als een groot geschenk.
Om de vier jaar is er een
wereldwijde participatie. Deze keer gaat de groep naar
gastland Griekenland, dat de
opvangkosten van de groep
voor haar rekening neemt. De
vliegtickets komen ten koste
van de stichting, lees: donateurs. De opbrengst van het
Hope Softball Tournament
op Curaçao werd dit jaar opgedragen aan Special Olympics
Curaçao. Hope staat voor
‘Helping Other Persevere &
Excel’.
Van 25 juni tot 4 juli 2011
doen van 180 deelnemende
landen ongeveer 7.500 atleten
mee. Bij de Games zijn ook
2.500 coaches betrokken,
25.000 vrijwilligers en 3.000
technici en scheidsrechters en
natuurlijk ook tienduizenden
vrienden, familie en aanhangers. Het is ’s werelds grootste sportparticipatie van het
jaar.
Sinds 1968 komen atleten
van meer dan honderd landen
elke twee jaar samen om sport
te bedrijven en om de prestaties te tonen van mensen met

Met het Hope softbaltoernooi is veel geld ingezameld voor de Spelen.

een verstandelijke handicap.
Dit beleid is erop gericht
wereldwijd de aandacht te
vestigen op positieve veranderingen en aanpassingen ten
opzichte van de verstandelijk
gehandicapte. Het doel van
Special Olympics is hen in de
gelegenheid te stellen een
sport te beoefenen en
daardoor bravoure te demonstreren, het genot van deelname te beleven, hun prestaties
te verbeteren en meer vriendschappen te sluiten. De positieve resultaten zijn divers:
hun ontwikkeling neemt toe,
de gelegenheid wordt aan hun
geboden deel te nemen in fysieke opvoeding en zodoende
de motoriek te ontwikkelen.

Door aan wedstrijden deel te
nemen, worden ze zelfverzekerd. Alle positieve resultaten
weerspiegelen zich weer
thuis, op school, op hun werk
en ook naar de bevolking toe.
Het familieverband wordt
daardoor hechter en die krijgt
meer waardering voor de
prestaties van de atleet.
Special Olympics Curaçao
is verbonden aan Special
Olympics Caribbean, dat gesitueerd is in Trinidad & Tobago. Elk jaar organiseert Special Olympics Curaçao nationale wedstrijden.
De sporten die een tot twee
keer per week op Curaçao beoefend worden zijn: zwemmen, atletiek, jeu de boules,

bowling, voetbal, tennis en gewichtheffen. De stichting
zorgt voor het vervoer van de
atleten, die ook in uitwisselingswedstrijden op Aruba en
Bonaire uitkomen. Ook komen er van die eilanden atleten hiernaartoe. Vermeldenswaard is dat de atleten van
Special Olympics Curaçao tegen leden van de Curaçao
Bowling Club uitkomen.
In 1995 tijdens de World
Games in Connecticut, Verenigde Staten (VS) participeerde een Curaçaose delegatie
van de Special Olympics met
zestien atleten en zes coaches
en keerde met 22 medailles
huiswaarts. En in de zomer
van 1999 tijdens de Wereld-
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spelen in North-Carolina bij
deelname van vijftien atleten
en zes coaches keerden zij
terug met 26 medailles. In juni 2003 in Dublin, Ierland
waren het veertien atleten en
vier coaches in vier verschillende sporten, jeu de boules,
voetbal, atletiek en zwemmen, met wederom diverse
medailles. Daarna volgden
World Summer Games in
2007 in Sjanghai, China en
de laatste regionale ervaring
waren wedstrijden in Puerto
Rico. Duizenden begeleiders,
opvoeders en vrijwilligers
wereldwijd zetten zich in om
de atleten te trainen, wedstrijden te organiseren en de evenementen te plannen.

Programma
Vanaf 20 juni ‘home
hospitality’ in Patras
25 juni Openingsceremonie in Athene
26 juni tot en me
et 3 juli
Competitiewedstrijden
4 juli Sluitingsceremonie
De atleten worden op 5
juli 2011 terugverwa
acht
op Curaçao
Het welkomstdiner.

