
Bicentini is met zijn stich-
ting Fundashon Bicentini 
tot en met 3 juli actief voor 
de jeugd op Curaçao. Remko 
is de zoon van de voormalige 
Curaçaose voetballer Mozes 
Bicentini, een ondernemer 
pur sang maar bovenal voet-
balfanaat. Zijn zoon Remko 
heeft het allemaal in de ge-
nen en vond dat hij er meer 
mee moest doen richting het 

eiland van zijn vader. “Als je 
al zo jong op hoog niveau 
sport, leer je veel over disci-
pline en doorzetten, dat pro-
beer ik nu ook als trainer en 
hulpverlener op de jeugd én 
de trainers op Curaçao over 
te brengen”, stelt hij
De combinatie van zijn Cu-
raçaose achtergrond en zijn 
passie voor voetbal bracht 
hem op een mooie avond in 

een gesprek met zijn vader 
op het idee om meer te gaan 
doen voor de jeugd van zijn 
vaderland. “Mijn gedachte 
was om de jongeren, met 
name de kansarme, op Cu-
raçao een beter bestaan te 
kunnen bieden door een 
stichting op te richten, om 
vanuit Nederland sociaal-
maatschappelijke sportpro-
jecten te ontwikkelen en 
deze uit te voeren op Cura-
çao.” Zo werd Fundashon Bi-
centini negen jaar geleden 
geboren.
De stichting heeft zich ten 
doel gesteld om de jeugd 
op, met name, Curaçao ver-

beterde kansen te bieden 
op sociaal-maatschappelijk 
vlak, maar ook op de ar-
beidsmarkt. “Ieder jaar val-
len er veel jongeren uit in 
het onderwijs. Ze behalen 
geen startkwalificatie en 
hun kansen op de arbeids-
markt zijn van begin af aan 
erg zwak. We zorgen voor 
begeleiding in het onderwijs 
en helpen bij het zoeken 
van een geschikte baan of 
stage”, vertelt hij.

Niet alleen het individu, 
maar ook de omgeving waar-
in een kind zich bevindt, is 
van belang, beseft Bicentini 

terdege. “Daarom wordt er 
ook heel hard gewerkt om 
mogelijkheden te  bieden 
om de jongeren op Curaçao 
na school te kunnen laten 
sporten onder begeleiding 
van lokale trainers, opgeleid 
door de Foundation. Zo wor-
den er door het jaar heen 
diverse clinics gegeven aan 
kinderen in de armste wij-
ken op Curaçao door onder 
anderen ambassadeurs van 
de Foundation.”
“Het is heel belangrijk dat 
juist de lokale bevolking, 
met name de ouders uit 
de wijken, op een goede en 
laagdrempelige manier wor-
den getraind, zodat zij zelf 
hun kinderen ook kunnen 
begeleiden met naschoolse 
sportactiviteiten, zodat de 
jeugd niet op straat gaat 
zwerven”, aldus Bicentini. 
“We hopen dat door de cli-
nics op scholen en in wij-
ken de jeugd wordt gemoti-
veerd en geïnspireerd om na 
school niet op straat te gaan 
hangen, maar iets nuttigs in 
hun vrije tijd te gaan doen.”
Fundashon Bicentini zorgt 
tevens voor de nodige ‘hard-
ware’. “We zijn weer geko-
men met de nodige sport- en 
leermaterialen ten behoeve 
van de scholen”, knikt hij. 
“Zes jaar geleden zijn we 
daar mee begonnen en het 
is heel mooi om te zien dat 
er op alle fronten vooruit-
gang wordt geboekt. We 
ziet de kinderen gewoon 
groeien, ze zijn steeds meer 
met sport bezig. Dat is be-
langrijk, want een gezonde 
geest huist in een gezond 
lichaam. Door met sport be-
zig te zijn ontwikkelen kin-
deren zich op diverse gebie-
den, zoals doorzettings- en 
incasseringsvermogen. Dat 
heeft dan weer een positief 
effect op de schoolprestaties 
en uiteindelijk biedt het hen 
later ook betere kansen op 
de arbeidsmarkt”, besluit 
Bicentini.
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Bicentini weer actief 
met stichting op Curaçao
WILLEMSTAD — Hij was net weer terug in Nederland 
na zijn klus als assistent van Patrick Kluivert bij het 
Curaçaose team. Remko Bicentini gooide schone kle-
ren in zijn koffer en regelde het transport van aller-
lei goederen richting Curaçao om vervolgens zelf ook 
weer deze kant op te vliegen.

Bondscoach Remko Bicentini (l) werkt
 ook aan de basis van de sport op Curaçao. F
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SABADELL — De 
Spaanse politie heeft 
de bekende atletiek-
trainer Jama Aden 
gearresteerd in een 
onderzoek naar do-
pinggebruik in de 
atletiek. Dat meldde 
vandaag de Spaanse 
krant El País.

De Somaliër heeft 
wereldtoppers onder 
zijn hoede, van wie de 
Ethiopische Genzebe 
Dibaba de bekendste 
is. Dibaba is wereld-
kampioene en wereld-
recordhoudster op de 
1500 meter en een van 
de grootste concurren-
ten van de Nederland-
se Sifan Hassan voor 

olympisch goud in Rio 
de Janeiro. Een andere 
atleet uit de stal van 
Aden is Ayanleh Sou-
leiman uit Djibouti, 
die afgelopen winter 
het wereldindoorrecord 
op de 1000 meter aan-
scherpte.
Aden heeft sinds drie 
jaar zijn intrek geno-
men in een hotel in Sa-
badell. Hij traint er een 
groep van zo’n twintig 
atleten. 

Volgens bronnen van El 
País is ook een Marok-
kaanse fysiotherapeut 
aangehouden en zijn in 
hotelkamers verboden 
middelen zoals epo ge-
vonden.

‘Trainer Dibaba opgepakt 
in dopingonderzoek’

Topscorer voor Chili was 
Eduardo Vargas, die maar 
liefst vier ballen in het Mexi-
caanse doel wist te krijgen. 
Bij rust was de stand 2-0. 
Chili was gedurende de eer-
ste 45 minuten al veel ster-
ker, maar wist het overwicht 

nog niet uit te drukken in 
doelpunten. Dat lukte na 
rust wel. Tot ontzetting van 
de Mexicanen ging het in 
het tweede bedrijf helemaal 
mis. “Het enige dat ik nu kan 
doen is mijn excuses aan-
bieden aan het hele land”, 

zei een even verbijsterde als 
ontgoochelde Andrés Guar-
dado na afloop. “Dit is heel 
pijnlijk. Zij hebben hun kan-
sen benut. Uit de eerste drie 
kansen scoren zij twee keer. 
Wij dachten dat we nog terug 
in de wedstrijd konden ko-
men als we zouden scoren in 
de tweede helft. De 3-0 bleek 
echter fataal.”
De Chilenen staan woensdag 
in hun halve finale tegen-
over Colombia, dat vrijdag 

na strafschoppen Peru wist 
te elimineren. De Colombia-
nen drongen voor het eerst 
sinds 2004 door tot de hal-
ve finales van het toernooi 
om de Copa América. Beide 
teams kwamen niet tot sco-
ren in reguliere speeltijd en 
verlenging. Colombia won 
de strafschoppenserie met 
4-2. Verdediger Santiago 
Arias van PSV speelde de 
hele wedstrijd voor de win-
nende ploeg. Feyenoorder 
Renatio Tapia maakte de 
hele wedstrijd vol voor Peru. 
Donderdag al veroverden de 
Verenigde Staten een plek 
in de halve finale. Het is de 
eerste keer sinds 1995 dat 
het land bij de laatste vier 
zit. De Amerikanen versloe-
gen Ecuador met het nodige 
geluk: 2-1. In de halve finale 

ontmoet het gastland het 
sterke Argentinië van Lionel 
Messi. De superster nam zelf 
een doelpunt voor zijn reke-
ning in de kwartfinale tegen 
Venezuela. De Argentijnen 
wonnen met 4-1 in Foxborou-
gh. Dankzij Gonzálo Higuaín 
kwam Argentinië al snel op 
voorsprong. De spits scoorde 
twee keer in het eerste half-
uur. De andere treffers staan 
op naam van Lionel Messi 
en Erik Lamela. Argentinië 
en de VS gaan morgen op 
voor de finale. In het NRG 
Stadium van Houston wordt 
om 21.00 uur Curaçaose tijd 
afgetrapt. Chili en Colombia 
spelen woensdag om 20.00 
uur. De finale wordt zondag 
om 20.00 uur gespeeld in het 
MetLife Stadium van East 
Rutherford in New Jersey.

Chili vernedert Mexico op Copa América

SANTA CLARA — Titelverdediger Chili is zaterdag in 
Santa Clara moeiteloos doorgedrongen tot de halve fina-
le van de Copa América. De Chilenen versloegen Mexico 
met maar liefst 7-0. De andere halve finalisten zijn Ar-
gentinië, Colombia en gastland de Verenigde Staten.

Eduardo Vargas was belangrijk met vier doelpunten, maar dé man achter het Chileense suc-
ces was Alexis Sánchez die hier hard wordt aangepakt door Nestor Araujo.
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Onder alle drie de goals 
van Centro Barber stond 
de handtekening van Ju-
rensley Martina. Hij bracht 
zijn ploeg tot twee keer toe 
op voorsprong (1-0 en 2-1), 
maar even zo vaak zag hij 
Subt op gelijke hoogte ko-
men. Ook voor Subt kende 
de doelpuntenmaker dezelf-
de naam: Norman Miranda. 
Junigson Jansen leek drie 
minuten voor het einde van 
de wedstrijd de winnende 
treffer aan te tekenen, 
maar Jurensley Martina 
wist met een vrije trap in 
de allerlaatste minuut in 
extremis de gelijkmaker op 
het scorebord te krijgen.
Centro Barber blijft lei-
der in de Liga MCB, maar 
voelt nu de hete adem van 
streekgenoot Undeba in de 
nek. De club uit Soto staat 

op één punt nadat het er 
zaterdagavond wél in was 
geslaagd de volle buit bin-
nen te halen. Dat ging ten 
koste van Jong Colombia 
dat zodoende nog immer 
wacht op de eerste overwin-
ning van het seizoen. Ru-
biensly Henriquez bracht 
Undeba op 1-0 vóór, Ruben-
gelo Navarro maakte er nog 
voor rust 1-1 van en in de 
tweede helft schoot Rayson 
Koeiman de 2-1 tegen de 
touwen. Daar bleef het bij 
in de pittige, door de jonge 
scheidsrechter Pedrinho de 
Sousa uitstekend geleide 
wedstrijd.

In de zevende speelronde 
deelden Jong Holland en 
Scherpenheuvel donder-
dag al de punten (1-1) en 
versloeg Centro Doming-
uito vrijdag Vesta met 3-0. 
Woensdag sluiten Huben-
tud Fortuna en Victory Boys 
de zevende ronde af. Bij 
winst klimt Hubentud over 
Scherpenheuvel heen naar 
de derde plaats in de stand 
van de Liga MCB. Victory 
Boys kan afstand nemen 
van de onderste twee plaat-
sen, nu bezet door Subt (4 
punten) en Jong Colombia 
(3 punten). De groenwitten 
staan nu al op 7 punten en 
kunnen dus een behoorlijk 
gat slaan.

WILLEMSTAD — Waar 
Centro Dominguito vrij-
dag weer eens een over-
winning boekte – 3-0 te-
gen Vesta – daar was het 
nu leider Centro Bar-
ber dat punten liet lig-
gen. De club uit Bánda-
bou kwam twee keer op 
voorsprong, maar mocht 
in de slotfase van geluk 
spreken dat het vlak 
voor tijd nog op 3-3 uit-
kwam in een enerverend 
duel tegen Subt.

Centro Barber laat punten 
liggen in Liga MCB


