
De laatste loodjes…
…Wegen het zwaarst, dat weet iedereen. FC Aalsmeer heeft de derde 
plaats vast in handen en speelt nacompetitie maar dat gaat nog een 
zware klus worden. Om daar goed mee te beginnen is het zaak de 
laatste twee wedstrijden in de reguliere competitie te winnen om 
dat goede gevoel mee te nemen naar de nacompetitie. Zaterdag a.s. 
speelt FC Aalsmeer haar laatste thuiswedstrijd tegen SV Marken. De 
uitwedstrijd tegen SV Marken werd met 3-0 verloren, een ‘makkie’ zal 
het dus niet worden ook niet omdat SV Marken nog een kans heeft op 
een plek in de nacompetitie.

Misschien moet trainer Verdonkschot moeilijke beslissingen nemen zoal 
bijvoorbeeld het sparen van bepalende spelers voor de nacompetitie 
want blessures kun je je niet veroorloven in de strijd voor promotie. En 
hoe zit het met de keepers? Van der Wiel kreeg in de vorige wedstrijd 
een rode kaart en zal er dus niet bij zijn. Hoe fi t is de selectie? Allemaal 
vragen waar we zaterdag al een antwoord op krijgen.

Afscheid van Burak Sitil. 
Bijna een Aalsmeerder te noemen, veertien jaar speler van FC Aalsmeer. 
Een voorbeeld voor velen dankzij zijn tomeloze inzet. Burak speelt 
volgend jaar niet meer bij FC Aalsmeer. Ik persoonlijk heb erg veel 
van Burak genoten vanwege zijn combinatie van hardheid gekoppeld 
aan techniek. Zijn fameuze passes over veertig meter (velen daarvan 
‘op de stropdas’) waren een lust voor het oog en zijn penalty’s bijna 
legendarisch. We zullen Burak missen maar wensen hem veel succes. 
Ook de andere spelers die vertrekken, waaronder Arie de Vreugd, 
wensen wij natuurlijk veel succes bij hun andere clubs. De Technische 
Commissie van FC Aalsmeer neemt ook afscheid van Cor Geleijn en 
Jacky van Muijden. Beide heren zien we wel terug in de club maar dan 
niet in een functie. Omdat dit de laatste competitiewedstrijd is (buiten 
de nacompetitie) is er na afl oop van de wedstrijd een barbecue.

Een mooie gelegenheid dus voor u om zaterdag de wedstrijd bij te 
wonen en voor de laatste keer diverse spelers in het Aalsmeer tenue 
te zien om op gepaste wijze van hun afscheid te nemen, hopelijk 
gaat dat gepaard met een overwinning. In de weken daarna volgt de 
nacompetitie en in de thuiswedstrijden van FC Aalsmeer verwacht ik u 
dan ook om massaal te komen kijken om onze club naar de 1e klasse 
te juichen. Ik ben al aan het oefenen, nu u nog!

Fred Ottenhof

Vandaag uitgelicht, BusinessClub leden van deze week:

VERHOEF ACCESS TECHNOLOGY
Verhoef Access Technology is een expert 
in het ontwerpen en fabriceren van 
klant-specifi eke toegangs-installaties die 
een veilige toegang verschaffen van het 
schip naar de wal en vice versa voor de 
bemanning van allerlei soorten schepen in de petrochemische industrie. 
Daarnaast is Verhoef bij het grote publiek beter bekend als de producent 
van de oranje aluminium (vrije-val) reddingboten vanwege onze test-
installatie aan de Ringvaart. Verhoef heeft in 2021 haar 80-jarig 
jubileum gevierd. Meer informatie over Verhoef kun je vinden op de 
website:  www.verhoef.eu, of zoek contact via e-mail info@verhoef.eu 
of telefoon: 020-3167100.

PLAYERS UNITED EVENTS
Voetbal als middel voor business van 
ondernemers. Het onderscheidende 
vermogen van Players United is dat we 
gespecialiseerd zijn in voetbal, daar 
enorme kennis en ervaring in hebben, groot 
netwerk van spelers en A-merken hebben. Tenslotte en misschien wel 
het meest belangrijke is dat we alle verschillende disciplines onder 
één dak hebben. Wij kunnen ondernemingen laten zien dat op een 
laagdrempelige manier en vaak voor redelijke kosten, voetbal als 
middel gebruikt kan worden voor hun eigen business. Dit kan voor 
medewerkers en hun familie, maar ook voor klanten zijn. Voor meer 
informatie over Players United Events kijk op de website: www.
playersunited.com, stuur een mail aan: info@playersunited.com of 
bel met: 020-5450010

BORGESIUS AALSMEER
De vestiging in Aalsmeer aan de Japanlaan 
op het bedrijventerrein Greenpark is de 
grootste industriële bakkerij van Nederland 
en behoort tot één van de grootste bakkerijen van Europa. Bakkerij 
Borgesius is een familiebedrijf en bakt en verpakt al 125 jaar de 
heerlijkste bakkerijproducten met de grootste zorg. We denken graag 
mee met onze klanten en zorgen ervoor dat wij de perfecte producten 
kunnen leveren. Zo proberen we altijd het verschil te maken. Al 
sinds het jaar 1895 bakken wij brood. Zeven generaties later is er 
veel veranderd. Met deze rijke ervaring innoveren en verrassen wij 
continu, met respect voor het ambacht, de klant en de omgeving. Zo 
zijn wij uitgegroeid tot wat wij nu zijn. Een bakker die een belangrijke 
bijdrage mag leveren aan de Nederlandse broodcultuur en daar zijn 
we best trots op. Voor meer informatie kijk op de website: www.
borgesius.nl Voor vacatures zie: www.borgesius.nl/nl/werken-bij of 
mail naar: info@borgesius.nl

VOORBESCHOUWING

FC AALSMEER SV MARKEN

ZATERDAG 28 MEI 14.30 UUR
TWEEDE KLASSE A
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Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer • Tel. 0297-326454
 Fax 0297-345099 • info@hartelust.nl
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nieuwe baan
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Konnetlaantje 18
1435 HW Rijsenhout
Tel: 0297-342315
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www.aasloop.nl
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WWW.FCAALSMEER.NL

Oosteinderweg 243 • Aalsmeer
Tel. 0297-388144 of 0297-388100 

info@centennial.nl • www.centennial.nl

Restaurant Centennial

3
gangen diner à la carte

€32,50

In opdracht van de Businessclub 
wordt een videoverslag gemaakt 

van de wedstrijd

FC AALSMEER - SV MARKEN

U kunt deze video bekijken vanaf zondagmiddag 
29 mei de website van voetbal in Aalsmeer: 

www.voetbalinaalsmeer.nl

Voor meer informatie over de Businessclub van
FC Aalsmeer kijk op de website:

www.businessclubfcaalsmeer.nl

Feestje vieren
bij Centennial

Voor groepen van klein tot groot. 
Centennial is de ideale locati e om 

een feestje te organiseren.


