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Curaçao/Sport

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Studenten gezond-
heidswetenschappen Jurre van
den Berg en Rogier Krom orga-
niseren namens Fundashon 
Bicentini bij Sentro Bario Ko-
raalspecht deze maand activitei-
ten voor kinderen voor wie spor-
ten niet vanzelfsprekend is.
Vaak heeft dit een financiële re-
den.

Het doel van Fundashon Bi-
centini is sport- en leerkansen te
creëren voor kinderen uit arme
gezinnen, scholen, jeugd en
sportclubs. Het sporten kan een
belangrijke rol spelen in de ver-
dere ontwikkeling van de kinde-
ren, maar krijgt vaak de kans
niet. Daarnaast vormen sportac-
tiviteiten met een gezonde dosis
plezier, een goed tegenwicht
voor het zwerven over straat, al-

dus de stichting. Door de sa-
menwerking met sportvereni-
gingen, scholen, clubs en trai-
ners, verzekert Fundashon Bi-
centini zich ervan dat de
ondersteuning direct aan de Cu-
raçaose jeugd ten goede komt.
Voor studenten Jurre en Rogier
is het ook leerzaam: ,,Op de
school leren wij veel over de kin-
deren, horen wij veel van de do-
centen over de problematiek en
zien wij met eigen ogen waar er
mogelijk veranderingen kunnen
worden doorgevoerd.”

Zij formuleerden een onder-
zoeksvraag: ‘Op welke manier
kunnen sportactiviteiten georga-
niseerd door de Fundashon Bi-
centini bijdragen aan het verla-

gen van de vroegtijdige school-
verlaters in achterstandswijken
op Curaçao?’. Remko Bicentini

begon 17 jaar geleden met zijn
stichting om gezinnen en kinde-
ren te helpen die geen geld heb-

ben om te kunnen sporten. Het
project ‘Van straat naar stadion’
krijgt nu een vervolg. Voor de
kerst schenkt Bicentini ook weer
sportmaterialen aan de minder
bedeelde jeugd op Curaçao.

Druw staat als nummer één
genoemd in de Top-100 Draft
prospects 2022. Op de lijst met
potentiële MLB-spelers staan dit
keer opvallend veel slagmannen,
aldus het bericht op de website
van de MLB: 61 ‘hitters’ en 39
pitchers. Brad Ciolek, scouting

directeur bij Baltimore Orioles,
zegt dat er aan de top van de lijst
‘enkele interessante highschool
spelers’ staan met Elijah Green
als derde, Termarr Johnson als
tweede en Druw Jones als num-
mer één. Ciolek verwacht dat de
geselecteerde groep voor 2022

over enkele jaren, net zoals de
klas van 2019, veel succes zal
hebben op het hoogste niveau
van de Amerikaanse honkbal-
competitie. Druw Jones begon
serieus met honkbal aan de Van-
derbilt University en ontwikkel-
de zich als slagman en outfiel-

der, net als zijn vader. Hij nam
deel aan de MLB/USA Baseball
All-American Game tijdens de
evenementen rond de All-Star
Game in juli dit jaar. In septem-
ber werd hij geëerd als ‘most va-
luable player’ (mvp) van de wed-
strijd Baseball Factory All-Ame-

rica, in het stadion van de Kan-
sas City Royals. Vader Andruw
(44), begon zijn carrière als prof-
honkballer in 1994 en maakte
furore bij MLB-club Atlanta Bra-
ves. Andruw Jones kreeg als bij-
naam ‘the Curaçao Kid’ en stop-
te in 20212 als profhonkballer.
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Zoon van Andruw
Jones ‘rising star’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zoon van de Curaçaose honkballegende Andruw Jones doet de naam
van zijn vader eer aan. De 18-jarige Druw Jones is een jeugdtalent waar de Major
League Baseball (MLB) in de Verenigde Staten grote verwachtingen van heeft.

Druw Jones, de achttienjarige zoon van de Curaçaose honkbalheld
Andruw Jones, staat als nummer één op de ‘Top-100 Draft pros-
pects 2022’ van de MLB.

Push Up Challenge in SDKK

Leden van Burnard Gym hebben uiteindelijk de door de strafgevan-
genis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) georgani-
seerde Push Up Challenge 2021 gewonnen. Zij bereikten 3.350 
push ups in een uur tijd en braken het record van het Vrijwilligers
Korps Curaçao (VKC) dat eerder 3.100 push ups deed in een uur. 
De challenge was georganiseerd door Norvin Martina, beter be-
kend als Kapelaan Martina van de organisatie Prison Fellowship
Curaçao. FOTO ÈXTRA

Twee studenten gezondheidswetenschappen organiseren activitei-
ten in Koraal Specht. FOTO FUNDASHON BICENTINI


