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Voorwoord

Voor u ligt de zevende editie van de De Aftrap. De 
samenstellers van de gids zijn er met De Aftrap in geslaagd 
een mooie inkijk in onze club voor het seizoen 2022-2023 
te geven. Zo geeft deze editie een globaal beeld van de 
verwachtingen van de standaardteams, de ambities van 
de hoofdtrainers en een vooruitblik op het programma. 

Zowel de zaterdag 1 als de zondag 1 blijven komend seizoen 
actief in respectievelijk de tweede en de derde klasse. Zaterdag 
1 bereikte afgelopen seizoen weliswaar de nacompetitie maar 
kon in de strijd om promotie geen potten breken. Voor de zondag 
1 was er eind juni een heuse finale nodig om zich in de derde 
klasse te handhaven. In een ware thriller werd tegenstander 
BSM verslagen en was handhaving daarmee een feit.
De KNVB heeft beide standaardelftallen het nieuwe seizoen 
ingedeeld in competities waarbij de tegenstanders vooral uit 
West 2 afkomstig zullen zijn. M.n. Zondag 1 krijgt hierdoor met 
verre uitwedstrijden te maken (Amersfoort, Rotterdam!). Dit 
betekent een extra uitdaging voor dit overwegend jonge elftal 
en een kostbare aangelegenheid voor de vereniging.

Ted Verdonkschot blijft ook het nieuwe seizoen als trainer aan 
Zaterdag 1 verbonden. Er heeft zich een aantal mutaties in de 
selectie voorgedaan die het elftal verder kunnen brengen. De 
verwachtingen zijn daarom hoog gespannen. Belangrijk is dat 
het elftal als vlaggenschip van de vereniging herkenbaar blijft 
voor de club en talentvolle (jeugd-)spelers de kans krijgen om 
verder door te groeien. Met Verdonkschot als ervaren trainer 
heeft het bestuur hier het volste vertrouwen in.
Extra bijkomstigheid is de promotie van Zaterdag 2 naar de 
hoogste klasse voor tweede elftallen. Dit team krijgt het nieuwe 
seizoen met elftallen van gerenommeerde zaterdagclubs te 
maken. Het niveau zal daarmee verder omhooggaan. Marco 
Bragonje (oud-trainer FC Aalsmeer Zondag) staat het nieuwe 
seizoen voor deze groep.

Met Bas Groenveld heeft de Zondag 1 een nieuwe hoofdtrainer 
vanuit de club gekregen. Bas is verschillende jaren als 
jeugdtrainer aan de FC Aalsmeer verbonden geweest. Hij krijgt 

het komend seizoen met een vooral jonge selectie te maken. Veel 
O19-spelers hebben voor een overstap naar de zondagafdeling 
gekozen. Zij krijgen, aangevuld met een aantal geroutineerde 
spelers, een geweldige kans om zich op dit niveau verder door 
te ontwikkelen. De randvoorwaarden voor dit team zijn met 
de komst van clubmensen Jan Koolhaas (assistent-trainer) en 
Wilco v.d. Laarse (leider) verder versterkt.

Vrouwen 1 maakt een pas op de plaats en zal het nieuwe seizoen 
vooral uit jeugdige spelers bestaan. Het team doet hiermee een 
stapje terug om zodoende talentvolle spelers de kans te bieden 
verder door te groeien. 
De jeugdafdeling laat een verdere groei zien. In De Aftrap 
standaard aandacht voor de ontwikkeling van de belangrijkste 
poot van onze vereniging.  Belangrijke waarden voor onze jeugd 
zijn, en blijven, (talent)ontwikkeling, sportiviteit en respect. 
Scheidend jeugdvoorzitter Ruben Uithol gaat hier verder op in. 
Aandacht zeker ook voor de nog steeds groeiende en talentvolle 
meisjesafdeling.  
Belangrijk is dat de doorstroming van (talentvolle) jeugdspelers 
verder gestalte krijgt. Hier valt in verschillende leeftijdsgroepen 
nog winst te behalen.

FC Aalsmeer, leert de ervaring, beschikt over vrijwilligers die 
uitstekend in staat zijn om grote evenementen te organiseren. 
Veel van deze evenementen hebben de afgelopen twee 
seizoenen door corona (deels) stilgelegen. Voor 2022-2023 
krijgen zij weer een plek op de agenda. Wat te denken van de 
jeugdtoernooien (het Carpentier & Mooren jeugdtoernooi, 
het 123 Inkt toernooi), het Mini Sixentoernooi voor senioren 
(augustus), de autorally en nieuwjaarsreceptie (januari) en het 
AA Sloopwerken Sixentoernooi (juni). Daarnaast de autorally, 
de nieuwjaarsreceptie, het Weekaatje (een groot spelevenement 
met zo’n 300 jeugdige deelnemers) en het inmiddels traditionele 
Ajax Camp. 

De Aftrap kent standaard een brede inhoud. Vaste onderdelen 
zijn de bijdragen vanuit de jeugd-, zaterdag-, zondag- en 
vrouwenafdeling. Met Mike Dam (zaterdag 1) en Jeroen Ezink 

(zondag 1) komen twee sterkhouders aan het woord. Naast de 
pasfoto’s van de selectiespelers en elftalfoto’s van fotograaf Jaap 
Maars, valt informatie te lezen over het wedstijdprogramma en 
de bereikbaarheid van de tegenstanders.

De competitie indeling voor Zaterdag 1 bevat veel verrassingen. 
Zo treft zij maar liefst zeven clubs aan die de overstap van 
zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal hebben gemaakt. Meest 
opvallende naam in het rijtje is Legmeervogels Uithoorn. 
Een nieuwe streekderby is geboren. Neemt niet weg dat de 
verwachtingen hoog zijn. Deze selectie moet in staat zijn mee 
te doen om de titel.

De Zondag 1 treft met Ouderkerk en Abcoude slechts twee 
clubs aan die tot de verbeelding spreken. De andere clubs zijn 
nagenoeg onbekend, maar daar zal snel verandering in komen. 
Over de krachtsverhoudingen in deze derde klasse valt voor dit 
moment nog weinig te vermelden

De Aftrap wordt jaarlijks mede mogelijk gemaakt dankzij 
bijdragen van onze sponsors. Als club zijn wij daar bijzonder blij 
mee. Sponsors zijn een belangrijke kurk waar de club op drijft. 
Het nieuwe seizoen wil het bestuur hen meer podium geven. In 
deze editie krijgt dit gestalte in een interview met één van onze 
hoofdsponsors, in het bijzonder voor de jeugd, Frank Vaneman. 

Namens het bestuur van FC Aalsmeer wens ik iedereen een 
sportief en succesvol seizoen 2022-2023 toe.

Eef Niezing 
(voorzitter FC Aalsmeer)
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De club FC Aalsmeer is ontstaan uit de verenigingen 
VV Aalsmeer (zaterdag), R.K.A.V. (zondag) en J.A.U. 
(Jong Aalsmeer United). 

VV Aalsmeer (Voetbalvereniging Aalsmeer) is opgericht op 15 
september 1919 als zondag-vereniging. Later in de jaren ’50 kwam 
de zaterdagafdeling erbij. Sinds 2001 is de vereniging in haar geheel 
op de zaterdag gaan voetballen samen met de jeugdafdeling en is de 
zondagafdeling opgeheven. 

R.K.A.V. (Rooms Katholieke Aalsmeerse Voetbal-vereniging) is 
opgericht op 31 maart 1949 als zondag-vereniging. 

J.A.U. is ontstaan uit een fusie van de jeugdafdelingen van VV 
Aalsmeer en R.K.A.V., opgericht op 29 mei 2009 als voorloper van de 
fusie van beide clubs. J.A.U. speelde de wedstrijden uitsluitend op 
zaterdag. 

De drie clubs zijn 18 september 2013 gefuseerd en opereren nu onder 
de naam FC Aalsmeer (Football Club Aalsmeer). In 2015 is begonnen 
met de nieuwbouw van het clublokaal en de herziening van de velden 
aan de Beethovenlaan 120. In januari 2016 is het officieel geopend. In 
2017 zijn de laatste twee grasvelden opgeleverd. En is het complex 
compleet. Het heeft de beschikking over drie kunstgrasvelden met 
verlichting en drie grasvelden, 24 kleedkamers, een kantine, vergader- 
en overlegruimtes. 
Op dit ogenblik heeft de club ca. 1170 leden, waarvan ongeveer 550 
jeugdleden.  
De zaterdagafdeling heeft 7 seniorenelftallen, 1 veteranen-team 
en 3 damesteams. Het Eerste van de zaterdag speelt in West II, 
Tweede klasse D.  De jeugdafdeling op zaterdag van A t/m F telt 425 
jongens en 125 meisjes, verdeeld in 34 jongens- en 7 meisjesteams. 
De zondagafdeling bestaat uit 3 seniorenelftallen. Het Eerste van de 
zondag speelt in West II, Derde klasse D. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Eef Niezing (voorzitter), Elly Zekveld 
(secretaris), Mark Stoffels (penningmeester). Bestuurslid zaterdag-en 
zondagafdeling is Dave van Voorst. Marco Koehler is voorzitter van 
de Jeugdafdeling.

FC Aalsmeer introduceert ook het nieuwe 7x7 voetbal dit seizoen 
zowel voor dames als heren. De heren voetballen op vrijdagavond en 
de dames op zaterdagmiddag. Opgave hiervoor kunt u richten aan 
secretaris Elly Zekveld: elly.zekveld@gmail.com.nl / tel. 06-20329607.

Op de woensdagmorgen is er voor de oudere liefhebbers ‘Walking 
Football’. Vanaf 10.00 uur t/m 11.00 uur houdt men elkaar scherp en 
na afloop onder het genot van een kop koffie in de kantine kunnen de 
sterke verhalen van weleer (voetbal) rondgaan. Men hoeft geen lid 
van FC Aalsmeer te zijn om deel te nemen. 
Inlichtingen Ben van den Ham: 06-47645415

Technische staf: 
Trainer/coach Ted Verdonkschot (zaterdag 1). 
Trainer/coach Bas Groenveld (zondag 1).

FC Aalsmeer
sinds 18 september 2013

Clubadres:   Sportpark “Hornmeer” 
Beethovenlaan 120, 1431 WZ Aalsmeer 
Tel: 0297-321587 

Postadres:  Postbus 1336, 1430 BH Aalsmeer 

Bestuur: 
Voorzitter:  Eef Niezing 
Renie-eef@kpnplanet.nl  /  06-51344991 

Secretaris:  Elly Zekveld 
elly.zekveld@gmail.com.nl  /  06-20329607

Penningmeester:  Mark Stoffels
mark-stoffels@hotmail.com / 06-13210871

Voorzitter Jeugdafdeling:  Marco Koehler
demoker@live.nl  /  06-53965048

Bestuurslid zaterdag- en zondagafdeling: 
Dave van Voorst
dave.van.voorst@tele2.nl  /  06-53470471

Beheerzaken:  Rob Springintveld 
robspringintveld@hotmail.com  /  06-53490683

Technische commissie:  Roald Koster
kosterroald@gmail.com  /  06-10891228

Ledenadministratie: 
José Kruijer 
josekruijer@gmail.com 

Veldkeuring: 
Ton Meijer (ma-za)  06-22271954
Willem Nederstigt (zondag)  06-30417524 

VTZ-jeugd:  Vacature

Website/Social Media: 
Bert Klaassen 
klaassenbert@hotmail.com  /  06-83339428 

Wedstrijdsecretariaat: 
Ingrid Kempers (jeugd) 
ingridkempers@hotmail.com  /  06-22456068  
Jan Pieterse (zondag) 
jantheman@kabelfoon.net  /  06-52578844 

Algemene informatie

COLOFON:
‘De Aftrap’ is een publicatie van FC Aalsmeer
Teksten: Arno Maarse 
Fotografie: Jaap Maars
Vormgeving: PGdesign & Mediaproducties
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HEB JIJ 
EEN PASSIE 
VOOR MOOIE 
TRUCKS?

Bekijk onze vacatures en 
opties voor werken & leren: 
www.dubbeldamgroep.nl

Ben je op zoek naar een stoere baan in de automotive-
branche? Kom werken bij Dubbeldam! Bij ons staat ‘de 
mens’ centraal. Niet alleen onze klanten, maar ook jij als 
medewerker. Wij bieden je een mooi salaris en de moge-
lijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Ook besteden 
we veel aandacht aan jouw gezondheid en werkplezier.



Sponsor 
Frank Vaneman: 

Je bent in deze regio natuurlijk een bekend 
gezicht. Maar mensen zijn altijd nieuwsgierig 
achter de persoon. 
Vandaar de vraag; wie is Frank Vaneman?
‘Ik ben 52 jaar oud en geboren in Aalsmeer en daar 
woon ik nog steeds. Getrouwd met Wina en trotse 
vader van 3 zoons Daan, Bram en Stijn die allemaal 
bij FC Aalsmeer voetballen. Ik ben ondernemer 
en eigenaar van FrankVanemanAutomotive een 
autobedrijf waar wij naast het merk Kia ook alle 
merken gebruikte auto’s verkopen en onderhoud 
verzorgen, met vestigingen in Aalsmeer, Hoofd-
dorp en Amsterdam.’
 

Kun je iets vertellen over jouw 
sportieve historie bij de club?
‘Toen ik 8 jaar oud was ben ik gaan voetballen 
bij RKAV en daar heb ik altijd gevoetbald. Alle 
jeugdelftallen doorlopen en daarna in de selectie 
terecht gekomen. Na een erg leuk ‘overgangsjaar’ 
in het 2e onder de bezielende leiding van Herman 
Blauwhof en Arie Waayman heb ik daarna nog 
zo’n 10 jaar in het eerste Zondagelftal gevoetbald 
als centrale verdediger – voorstopper. Met name 
de derby’s tegen RKDES, RODA 23, Uithoorn en 
vooral KDO kijk ik nog met veel plezier op terug, 
druk bezocht en na de wedstrijd met zijn allen de 

feesttent in. Daarna nog heel veel plezier beleefd 
in ons vrienden elftal, de ZAMI. Wij wilden graag 
wel op ‘niveau’ blijven voetballen en hebben toen 
het eerste zaterdag elftal van RKAV opgericht 
met als jaarlijks hoogtepunt de zeer gezellige 
‘traingingskampen’ naar het land waar de 
goedkoopste easyjet vluchten heen gingen.
  
In welke vorm draag jij de club 
een warm hart toe?
‘Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn actieve 
periode als voetballer van RKAV, ik heb daar 
veel van mijn vrienden leren kennen en kom ze 
nu bij FC Aalsmeer nog steeds tegen. Doordat 
je altijd onderdeel bent van een team leer je 
samenwerken, je wint en verliest samen en 
hierdoor ontwikkel je je ook als mens. De club 
heeft dan ook een belangrijk maatschappelijke 
functie zowel voor het dorp Aalsmeer als 
de gemeenschap en ik heb dan ook veel 
bewondering voor alle vrijwilligers, trainers en 
bestuursleden die iedere week weer zorgen dat 
zoveel mensen plezier kunnen beleven aan het 
voetbal en een uitlaat klep hebben. Daarnaast 
ben ik gewoon gek van voetbal en vind ik het 
leuk om voetbal te kijken.’

Jouw zoon Daan speelt al enkele seizoenen in 
het eerste. Volg je hem op de voet? Of ben je te 
druk met de zaak?
‘Wij proberen iedere wedstrijd te kijken, en het is 
inderdaad best een drukke agenda in combinatie 
met de zaak maar daar maken we graag tijd voor. 
Dat geldt overigens ook voor de wedstrijden van 
Stijn die in de 16-02 speelt en waar ik dit jaar 
samen met Ed Walraven leider van ben en Bram 
die in zaterdag 3 speelt. Kortom de zaterdagen 
staan bij ons vaak in het teken van voetbal. Helaas 
is Daan aan het eind van vorig seizoen zwaar 
geblesseerd geraakt en heeft hij in de wedstrijd 
tegen Waterwijk een kruisband gescheurd.
Inmiddels is hij geopereerd en aan zijn revalidatie 
begonnen en hoopt hij weer snel aan te haken bij 
het eerste.’ 
 
Doe je zelf nog aan sport?
‘Jazeker, ik voetbal niet meer maar tennis nog 
iedere week en doe regelmatig mijn fitness en 
cardio oefeningen in de tuin. Ook speel ik nog 
heel af en toe golf, maar daar is op dit moment 
weinig ruimte voor in de agenda.
 
Wil je verder nog iets kwijt aan de lezers?
‘Ik wens iedereen een heel succesvol en 
blessure-vrij voetbal seizoen, maar vooral 
heel veel voetbal plezier!’

‘Doordat je altijd onderdeel 
bent van een team leer je 
samenwerken...’

www.frankvaneman.nl
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Bouwcenterblauwhoff.nl  |  Aalsmeerderweg 225 te Aalsmeer  |  T 0297 - 324 281

Verkrijgbaar bij Bouwcenter Blauwhoff.

Als voetballiefhebber heb je vast een passie voor 
groen (en rood). Dat komt goed uit, wij ook! 
Als Europa’s grootste handelsplatform voor bloemen 
& planten is ons doel dat steeds meer mensen het 
belang van groen in hun omgeving gaan inzien. 
Wil jij meewerken aan de groene wereld van morgen? 

ONTDEK DAN VOOR WELKE POSITIE BINNEN 
WATERDRINKER JIJ GEMAAKT BENT.

www.werkenbijwaterdrinker.nl

LIJKT HET JOU LEUK OM 
ONDERDEEL TE WORDEN 
VAN HET WATERDRINKERTEAM 
OF WIL JE WETEN WAT WIJ 
VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?
Bekijk dan snel onze website:

PLAN(T)
YOUR FUTURE
Kom je carrière aftrappen bij Waterdrinker Aalsmeer

LIJKT HET JOU LEUK OM 

YOUR FUTURE

www.werkenbijwaterdrinker.nl

OF WIL JE WETEN WAT WIJ 
VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?
Bekijk dan snel onze website:

Waterdrinker wenst FC Aalsmeer

een heel mooi en succesvol seizoen toe!

VAN HET WATERDRINKERTEAM 

VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?
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Het afgelopen jaar hebben we het zwaar gehad 
met blessures, elke keer een wisselvallige 
opstelling en daardoor zware wedstrijden. 
Ondanks de tegenvallers hebben we elke keer 
wel laten zien dat we niet opgeven en we ervoor 
bleven vechten. Hierbij vooral een extra bedankje 
aan de geweldige toespraken van Anna van 
Voorst in de kleedkamer! Dit seizoen zijn we met 
genoeg meiden om elke wedstrijd met volle 
bak in te kunnen gaan, dat klinkt als winst in de 
oren. Anna van Voorst heeft samen met Eva van 
Tol de keuze gemaakt om dit jaar in Amerika te 

gaan voetballen en studeren, hierbij kwam wel 
de angst kijken dat Dave, de vader van Anna, ons 
ook in de steek zou laten… Maar gelukkig zijn we 
voorlopig nog niet van hem af. De kern van het 
team is vanaf de E’tjes getraind door Dave en dit 
jaar bewijst hij weer dat hij gewoon niet zonder 
ons kan!

Vrouwenvoetbal is bij FC Aalsmeer voorheen altijd 
een zwakke plek geweest, nooit hadden we echt 
de beschikking tot goede trainingsmaterialen, 
trainers, coaches en velden. Het afgelopen 

seizoen is het beleid daarin veranderd en is het 
onze taak om te bewijzen dat het vrouwenvoetbal 
bij FC Aalsmeer zeker niet niks is! Als team zijn 
we dan ook heel blij om te zien dat het aantal 
damesteams steeds meer groeit in de junioren.

Vanaf de MO19-1 naar Dames-1 is best een grote 
stap om te maken, hierover was in het begin 
binnen het team dan ook flink wat ophef. 
Zo kwamen er een aantal vragen naar boven; 
‘’Hoe is het om te spelen tegen oudere dames?’’ 
en ‘’Is het fysiek wel eerlijk?’’. 
Uiteindelijk staat iedereen van het team 
achter onze keuze om te laten zien hoe ook 
jongere meiden mee kunnen voetballen op het 
damesniveau! Het klinkt allemaal heel serieus, de 
mentaliteit zit er namelijk echt wel in, maar naast 
dat zijn we ook een stel meiden die de gezelligste 
kleedkamer hebben van de club. ‘’Voetballen 
moet met plezier’’, zoals Dave het zou zeggen. 

De dames waar we de strijd mee aangaan 
zullen zeker wat groter, ouder en fysieker zijn 
dan we gewend zijn. Vandaar dat we al sinds 
begin augustus zijn gaan trainen. Hierbij 
focussen we vooral op samenspel en elkaars 
sterke punten leren kennen in combinatie met 
conditietrainingen natuurlijk. We zijn niet bang 
om een uitdaging aan te gaan, en ’wie niet sterk 
is moet slim zijn’!

Zoals eerder benoemd is het nieuwe Dames 1 dus 
de oude MO19-1 met wat versterking erbij. Als ik 
voor mezelf, Demi (nieuw bij FC Aalsmeer, vanuit 
Amstelveen Heemraad), mag spreken, zijn we 
zeker goed ontvangen in de groep en is iedereen 
enthousiast om dit seizoen met z’n alle aan te 
gaan. De oude heemraders hebben al seizoenen 
vrouwenvoetbal gespeeld en hebben er meer 
ervaring mee. Hierdoor een mooie combinatie in 
het team van jonger en ietsjes ouder.

Heel veel informatie en de ‘geschiedenis’ van ons 
verteld hebbende, is het nu tijd om het over het 
belangrijkste te hebben. Onze ambities! 
Wij willen natuurlijk het beste uit ons naar boven 
halen, daarbij denken wij zeker dat wij komend 

Een nieuw ‘VROUWEN 1’ 
binnen de club

Na een seizoen van bloed zweet en tranen door alle blessures in de MO19, staan we er weer! Sterker dan 
ooit de nieuwe Vrouwen 1. Helaas hebben we van wat meiden afscheid moeten nemen en zijn twee van 
onze voetbalsterren hun carrière voort gaan zetten in Amerika. In ruil hiervoor hebben we wel versterking 
gekregen van de vier toppers van Heemraad, de nieuwe keepster van CSW en twee dames vanuit de 
MO17! Ook zijn wij dit seizoen versterkt met een 2e trainer/ coach: Marchel Moleman. Oud trainer vanuit 
Amstelveen Heemraad. Met een team van nu twintig geweldige dames gaan we dit jaar weer de strijd aan. 
Met  als eerste wedstrijd, voor de beker, het gevecht tegen het welbekende KDO.

seizoen in de top 3 kunnen eindigen en zo verder 
kunnen groeien naar beter voetbal en volgend 
seizoen misschien wel meteen door kunnen 
promoveren naar de 3e klasse. Mits iedereen 
gezond en fit blijft moet dit zeker wel lukken!!
 
Interessant verhaal dit hè? Als jullie denken van, 
wat een leuk enthousiast en ambitieus team, volg 
ons Instagram account dan even :). Hier kan je ons 
volgen achter de schermen en krijg je exclusieve 
content van de Dames 1 van FC Aalsmeer.

Maud Markman & Demi van der Laan( Dames 1)

Wij hopen jullie allemaal 
       langs de lijnen te zien 
               bij onze wedstrijden!
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RSM Netherlands Holding N.V. is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network 
is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM 
network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London 
EC4N6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by 
article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

The Power 
of Being  

You

Persoonlijk, Betrokken en Informeel

Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven, Heerlen, Hoofddorp, Rotterdam en Utrecht

Of je nu in de startblokken van 
jouw carrière staat of meer  

ervaren bent, bij RSM is er volop 
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Word de professional die je wilt 
zijn bij RSM! 
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Eindelijk weer een aftrap waarin ik kan 
terugkijken op een heerlijk voetbal seizoen 
21-22 en met veel vertrouwen vooruitkijk naar 
dit seizoen, waarin wij als vereniging weer in 
alle geledingen kunnen knallen. Eerst even de 
terugblik.

Voor ons vlaggenschip op zaterdag hadden we 
met Ted Verdonkschot een fantastische trainer 
in huis gehaald. De moeizame jaren, waarin het 
echte voetbalplezier en teamspirit niet altijd er 
vanaf spatte heb ik dit jaar weer terug gezien. 
Het kijken naar de trainingen was alleen al leuk 
omdat ook hier de gretigheid vanaf spatte. 
Achteraf gezien is het erg jammer dat we net niet 
in staat zijn geweest om aan te haken bij HBOK 
en Almere want de nacompetitie blijft toch vaak 
ook een loterij. We mogen zeker niet ontvreden 
zijn, want de doelstelling van nacompetitie is 
gehaald en, nog belangrijker, jongens uit onze 
regio hebben de kans gekregen bij Ted. Dit blijft 
voor mij het mooiste resultaat.

In de schaduw van Zaterdag 1 heeft eigenlijk 
de grootste verrassing plaats gevonden. Eric 
heeft met zijn staf en spelers een droomseizoen 
neergezet. Ruim 2 jaar geleden degradeerden 
wij met Zaterdag 2 nog naar de tweede 
reserveklasse na een vreselijke uitwedstrijd in 
de nacompetitie in Den Helder en nu gaan we 
komend seizoen in de reserve hoofdklasse spelen 
tegen grote gerenommeerde verenigingen. Echt 
een fantastische prestatie waarbij dit niveau 
perfect aansluit bij de ambities voor Zaterdag 1. 
Hoe jammer is het dat we dan afscheid hebben 
moeten nemen van Eric en Johan. Ze nemen 
echt afscheid op een hoogtepunt en dat is ze van 
harte gegund.

Voor onze selectie op de zondag is het seizoen 
eigenlijk heel anders gelopen dan ik vooraf 
had verwacht. Dat je de eerste wedstrijd tegen 
Sporting Martinus niet wint kan gebeuren, 
maar de puntjes bleven maar uit en uiteindelijk 
bungelden we onderaan de lijst met het 
spookbeeld van degradatie boven ons hoofd. De 
zorgen namen wekelijks toe omdat we de ene na 
de andere geblesseerde speler zagen afhaken 
en de selectie erg smal werd. Hoe enorm groot 
was de opluchting dat Peter met zijn staf en het 
team uiteindelijk toch in de derde klasse wisten 
te handhaven. Temeer omdat ik ook nog aan de 
slag moest met een zoektocht naar een opvolger 
voor Peter.

Ook voor Vrouwen 1 hadden we vooraf een 
heel ander beeld van het seizoen dan dat 
het uiteindelijk geworden is. Voor de frisse, 
jonge, ambitieuze groep dames hadden we 
als vereniging versterking gevonden in de staf. 
Johan Kraaijkamp werd aangesteld als nieuwe 
hoofdtrainer en samen met Ruud wilden we erg 
graag mee gaan doen in de derde klasse. Door 
vele blessures en afzeggingen kregen we te 
maken met een veel te smalle selectie waardoor 
wekelijks invallers vanuit Vrouwen 2 en de MO19 
moesten mee doen. Dit heeft uiteindelijk ook 
geleid tot een afscheid van Johan, ondanks dat 
de Dames zich ook net wisten te handhaven in de 
derde klasse.

Naast de terugblik op de prestaties van 
onze selectieteams kijk ik ook met een grote 
glimlach terug op de prestaties van alle overige 

seniorenteams, van zondag 2 en 3 tot zaterdag 
9 en de veteranen. We hebben weer heerlijk 
kunnen voetballen, volop gebruik kunnen maken 
van de kantine, het sixen was weer een groot 
succes en niet te vergeten het vrijdagavond 
voetbal en walking footbal. Het begint weer 
een beetje te lijken op vroeger, de pre-corona 
tijd. Laten we ook vooral niet vergeten dat dit 
alleen mogelijk is geweest door de enorme 
steun van alle vrijwilligers. Van scheidsrechters 
en wedstrijdsecretariaat tot barcommissie, 
schoonmaakploeg, onderhoudsploeg en alle 
andere vrijwilligers. Enorm dank voor al jullie 
inzet.

Na deze ietwat uitgebreide terugblik wil ik heel 
graag ook vooruikijken naar komend seizoen. We 
kunnen weer heerlijk gaan voetballen en gebruik 
maken van de kantine en alle andere faciliteiten 
van onze vereniging. Ik heb er zin in.

Ik begin nu met de Vrouwen. In overleg met 
trainers en coaches van de vrouwen hebben we 
een nieuwe start gemaakt, waarbij vooral de 
breedte van de teams een rol heeft gespeeld. 
Gekozen is om het selectieteam MO19 door te 
schuiven naar de Vrouwen 1, aangevuld met 
een aantal oudere speelsters vanuit FC Aalsmeer 
en een overgekomen groep dames vanuit 
Amstelveen. Daarnaast hebben we de Vrouwen 
1 en 2 van vorig seizoen samengevoegd binnen 
Vrouwen 2, waardoor beide teams nu een selectie 
van meer dan 20 speelsters hebben. Met de 
nieuwe Vrouwen 1 selectie willen we ook dit jaar 
een poging wagen om invulling te geven aan onze 
ambities als vereniging binnen de vrouwentak. In 
deze Aftrap vindt u ook een stuk van de dames 
zelf terug, waarin ze zich voorstellen. 

Voor de zaterdagselectie spreken de ambities 
voor zich. Ook voor dit jaar hoop ik op een mooie 
bijdrage van “eigen jongens” uit de regio binnen 

de zaterdagselectie. Ted blijft ook komend seizoen 
onze hoofdtrainer en heeft na dit eerste jaar een 
veel beter beeld van onze mogelijkheden binnen 
de selectie. Bovendien is het ons gelukt om een 
oude bekende terug te halen naar de club, Marco 
Bragonje. Voor Marco ligt de enorme uitdaging 
om met Zaterdag 2 in de reserve hoofdklasse te 
spelen. Ik wens Ted en Marco heel veel succes en 
ik hoop dat we nog meer eigen talenten een kans 
kunnen geven.

Ook voor de Zondag is het gelukt om een 
volwaardige selectie neer te zetten die zich 
in derde klasse moet kunnen handhaven. 
We hebben met Bas Groenveld een “eigen” 
hoofdtrainer gevonden die de club door-en-door 
kent, veel eigen jeugd heeft opgeleid en weet 
wat er gevraagd wordt om stappen omhoog te 
kunnen maken. Met het aanstellen van Bas hoop 
ik dat we echt invulling kunnen geven aan de 
kweekvijver voor talentontwikkeling van jongens 
die nog een paar stappen moeten maken richting 
de zaterdagselectie. Heel veel succes gewenst 
aan Bas, zijn staf en de hele selectie.

Tot slot, ik hoop en verwacht echt een volledig,  
gezellig en succesvol seizoen, waarin onze 
ambities waargemaakt kunnen worden.
Nogmaals dank voor alle inzet en support van 
afgelopen jaar en ik wens alle betrokkenen bij 
FC Aalsmeer (supporters, vrijwilligers, sponsors, 
leden, trainers en bestuursleden) een sportief en 
mooi seizoen 22/23 toe met veel aansprekende 
resultaten. De eerste stap is in ieder geval gezet 
met deze schitterende uitgave van de Aftrap. 
Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

Dave van Voorst
Bestuurslid Seniorenvoetbal

FC Aalsmeer 

Senioren
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 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 
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   Hypotheken    |  
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  Loop vrijblijvend 
   bij ons binnen.  
Onze deur staat
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   Wij zijn er voor jou.  
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   Wij zijn er voor jou.  
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Mike, je gaat alweer op voor jouw vierde 
seizoen? Een teken dat je het goed naar je zin 
hebt bij FC Aalsmeer? Kun je iets meer over 
jezelf vertellen?
‘Voetballer in hart en nieren. Ik ben 31 jaar en 
geboren in Haarlem. Daar woon ik ook en zal er 
niet meer weggaan. Ik ben ondernemer in de 
sport en heb momenteel voor een lange periode 
een opdracht bij een kinderopvang waar ik sport 
en spel geef. Dit is mijn vierde seizoen inderdaad 
bij FC Aalsmeer. Na Ter Leede wilde ik naar een 
club waar het gezellig is maar ook nog op een 
goed niveau gevoetbald wordt. Ik had al wat 
langer contact met FC Aalsmeer en na diverse 
gesprekken en ik een aantal keer ben wezen 
kijken heb ik voor FC Aalsmeer gekozen. Dit 
omdat ik met Ter leede het laatste jaar kampioen 
was geworden en niet meer 3 keer in de week kon 
trainen (nu 2 keer) en ik wilde wat dichterbij huis 
gaan voetballen. Bij FC Aalsmeer voelde ik mij 
gelijk thuis, dit is een gevoel dat je hebt wanneer 
je de accommodatie ziet en korte praatjes maakt 

met de mensen om de club heen. Het is een 
mooie club.’

Het afgelopen seizoen kon eindelijk normaal 
worden uitgespeeld. Wel lekker toch?
‘Het eerste seizoen bij Aalsmeer stopte wij plots 
halverwege. Dat seizoen hadden wij zeker kans 
op promotie/kampioenschap en met nog 5/6 
wedstrijden vond ik het jammer dat we dat 
seizoen niet hadden doorgezet of later afgemaakt. 
Vorig seizoen hebben we voor de eerste keer het 
seizoen afgemaakt. Een seizoen met wat hoogte- 
en dieptepunten voor mij. De eerste competitie 
wedstrijd raakte ik direct geblesseerd en dit heeft 
mijn doorzettingsvermogen moeten testen. Ik 
had een spierscheuring opgelopen maar door 
hard te trainen in de sportschool stond ik na 4 
weken weer wedstrijden te spelen.’

Promotie via de nacompetitie werd 
misgelopen. Waar hebben jullie over het 
gehele seizoen de boot gemist?
‘Wij hebben het in de belangerijke wedstrijden 
laten liggen tegen onze directe concurrenten. 
Dit soort wedstrijden noem ik altijd een 6 punten 
wedstrijd. Ik denk dat onze groep nog te onervaren 
was om dit soort wedstrijden met gogme te 
winnen. Dit krijg je alleen maar wanneer je dit 
soort wedstrijden veel hebt gespeeld. Daarnaast 
waren we uiteindelijk toch te wisselvallig.’

De verwachtingen zullen komend seizoen 
best weer hooggespannen zijn? Hoe voel je je 
daarbij? De selectie is ook best vernieuwd?
‘ Er is geen trainer of sponsor die mij meer druk op 
kan leggen dan ik dat bij mij zelf doe. Momenteel 
ben ik op een leeftijd dat ik steeds meer geniet 
van het moment dat je nog op het veld kan en 
mag staan. We hebben een vernieuwde selectie 
en ik denk dat er meer doorgeselecteerd is dan de 
afgelopen 3 jaar. Dit zegt wat over waar de club 
naar toe wil werken en dat ze er alles aan doen 
om terug naar de eerste klasse te promoveren.’
 
Hoe was jouw reactie op de indeling in 2D? 
Weer eens iets anders?
‘Jammer dat we niet meer tegen een Zandvoort, 
Edo, Kon. HFC kunnen spelen. Dit zijn clubs bij 
mij in de buurt en ik ken daar veel jongens. Dan is 
het altijd leuk om tegen bekenden te voetballen. 
Uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit tegen 
wie ik speel als ik maar win. Al zetten ze ons in 2 
Z. Haha.’

Je werd vorig seizoen topscorer bij FC 
Aalsmeer en in de regio met 18 goals. Knap. 
Wat is jouw doel voor dit seizoen?
‘Het seizoen begon ik op het middenveld, Ik 
voelde mij daar fijn bij omdat je meer aan de bal 

komt en daardoor het spel kan maken. Ik stond 
met nog 5 wedstrijden te gaan nog op (maar) 7 
doelpunten. Daarna werd ik in de punt gezet en 
kwamen er 11 bij. Mijn doel is om dit seizoen elke 
aanvaller meer dan 18 doelpunten te laten maken. 
Het is leuk dat ik topscorer ben geweest voor de 
regio, en de 2de klasse, maar het uiteindelijk doel 
is natuurlijk om kampioen te worden.’
 
Is er nog iets wat je wilt delen met het 
Aalsmeerse publiek?
‘Ik vind Aalsmeer een geweldig dorp en begin 
steeds meer mensen uit en van Aalsmeer te leren 
kennen. Het is leuk dat ze komen kijken maar nog 
leuker om met ze in gesprek te gaan. Ik ben trots 
dat ik voor deze club kan voetballen.’

Speler zaterdag 1 Mike Dam

‘Voetballer in 
    hart en nieren’
Haarlemmer Mike Dam is inmiddels een bekend gezicht 
bij het Aalsmeerse publiek. 
De goedlachse aanvaller heeft het uitstekend naar zijn 
zin in het bloemendorp. Het afgelopen seizoen werd 
hij in de regio topscorer met 18 doelpunten in de 
tweede klasse. Ondanks een redelijk zware 
blessure die hem weken aan de kant hield. 
Zit er weer zo’n aantal in het komend 
seizoen of zijn andere zaken belangrijker 
om tot een doel te komen? 
Een karaktervoetballer pur sang 
uit Haarlem geeft antwoord
op de volgende vragen.
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NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

ONROEREND GOED

06-53776744

info@lemobv.nl

www.lemobv.nl
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 → Brandwachten
 → Mangatwachten
 → Veiligheidskundigen
 → EHBO
 → BHV
 → Verkeer en mobiliteit

BRANDWACHTEN

WWW.RISKSAFETY.NL

 → Objectbeveiliging
 → Boutiquebeveiliging
 → Evenementbeveiliging
 → Servicemedewerkers
 → Persoonsbeveiliging
 → Transportbeveiliging

BEVEILIGERS

WWW.RISKSECURITY.NL

24/7 PARTNER IN VEILIGHEID! 088-1130112

Nieuwbouw • Onderhoud • Renovat ie  • Inter ieurbouw

www.vanber ke laannemer s .n l  •  vanber ke l@vanber ke laannemer s .n l
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Cor, Jack, Jan, 
Arno en Jacco 
bedanken alle 
adverteerders 
voor hun support!
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Kun je een korte evaluatie geven 
op het afgelopen seizoen?
‘In de eerste fase was het zoeken naar de balans 
in de selectie en daardoor hebben we teveel 
punten verspeeld. Hierdoor liepen we 
constant achter de feiten aan doordat 
de bovenste ploegen, HBOK en 
Waterwijk te weinig punten 
verspeelden. Waar wij moeite 
hadden met bepaalde uit-
wedstrijden pakten zij wel 
steeds de volle buit. 
Uiteindelijk kwamen we 
nog redelijk dichtbij maar 
het was gewoon te kort.´
 
Hoe ziet de selectie er 
voor dit seizoen uit   ?
´De selectie is nu beter 
in balans. We hebben 
geselecteerd op kwaliteit, 
posities en spelers die toch 
redelijk uit de buurt komen.
Ook is er een groot aantal spelers 

dat uit Aalsmeer komt, dat is voor de herken-
baarheid belangrijk. Dit alles met de bedoeling 
om de komende jaren Aalsmeer naar het nivo te 
brengen waar het hoort. De mutaties waren deels 
noodgedwongen daar een aantal spelers stopten 
met voetballen of lager zijn gaan spelen, een 
aantal voor een andere uitdaging ging en ik de 
selectie gewoon te smal vond. De selectie voor 
dit seizoen ziet er uitgebalanceerd uit.´
 
2a laten jullie achter je. Nu is 2d (west 2) vrij 
nieuw voor de Zaterdag 1. Blij mee?
´Mij maakt het in principe niet uit in welke poule 
we spelen. Het gaat erom dat we met ze allen 
iets nastreven en dat veranderd niks aan in welke 
poule we spelen. Het is alleen moeilijk inschatten 
hoe de krachtsverhoudingen liggen, daar ligt 
denk ik de uitdaging. Er zijn veel zondagploegen 
die zijn overgestapt naar de zaterdag, maar 
hoe zich dat vertaalt in de kracht moeten we 
ondervinden. Over het algemeen zijn dit wel 
verenigingen waar het voetbal leeft en meer 
publiek trekt ivm de Amsterdamse clubs.´
 

Ik neem aan dat de ambities van jou en de 
spelersgroep niet anders zijn dan vorig 
seizoen?
´Dat is juist. Ik vind dat we met deze selectie 
moeten spelen voor het kampioenschap. De 
balans is beter, we zijn er in kwaliteit op vooruit 
gegaan. Veel zal afhangen van de eerste fase in 
de competitie. De start is belangrijk.´
 
Hoe was voor jou persoonlijk het eerste jaar 
bij FC Aalsmeer ?
´Heb het als prettig ervaren. De vele vrijwilligers 
die helpen binnen de club maken het tot een 
echte vereniging. Waar nog stappen te maken 
zijn is in de jeugdopleiding (moet naar hoger nivo 
voor de doorstroming ) en ik denk daarbij aan een 
elftal onder de 23 wat dichterbij het eerste staat. 

Wat me ook is opgevallen dat we meer moeten 
samenwerken om tot iets te komen. Er is veel 
negativiteit tussen de zaterdag en de zondag, 
tussen de sponsorcommissie en de businessclub 
waarvan ik denk, sla de handen ineen dan kan er 
iets heel moois ontstaan. En dat gaat ook steeds 
beter. Moet ook wel want we zijn 1 club. Er zijn 
nog zoveel uitdagingen aan te gaan. Maar het is 
een mooie club om trainer bij te zijn.´
 
Tot slot, wil je nog iets kwijt aan de lezers?
´ FC Aalsmeer is, wat ik eerder al zei, een prachtige 
club met heel veel uitstraling naar buiten toe. 
Steun de club op de juiste manier zodat we en 
met de zaterdag en de zondag kunnen uitgroeien 
tot iets moois wat er staat. Daar moeten we met 
z’n allen voor gaan!´

‘Sla de handen ineen 
dan kan er iets heel 
moois ontstaan...’

Trainer zaterdag 1 Ted Verdonkschot:

Ted Verdonkschot gaat op voor zijn tweede seizoen bij de 
zaterdagafdeling van FC Aalsmeer. Een voor het eerst sinds 
de corona uitbrak ruim 2 jaar geleden, afgemaakt seizoen. 
De nacompetitie voor promotie werd gehaald maar daarin 
strandden de Aalsmeerders in de eerste ronde tegen
Die Haghe. Voor nu, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
We vroegen Ted hoe het tot nu toe bevalt bij de club 
en we keken alvast met hem vooruit.
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Gomes Aalsmeer | Lakenblekerstraat 5-9 | 0297 32 43 64 | info@gomes.nl | www.gomes.nl

Ervaar het zelf en reserveer een proefrit in één van onze EQ-modellen.

WE ZOEKEN JOU!

Onze supermoderne bakkerij in Aalsmeer 
breidt uit. En dat betekent transfer-
mogelijkheden voor profs in de techniek, 
de logistiek en de productie. De geur 
van vers brood, volop promotiekansen 
en leuke collega’s - dat is pas lekker 
je brood verdienen! Scoor nu je nieuwe 
job op www.werkenindebakkerij.nl

OPERATOR

MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST

TEAMLEIDER

JIJ BENT
br� dnodig!br� dnodig!
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C A R E  &  PA C K A G I N G
PROFLOR

Turfstekerstraat 41  •  1431 GD Aalsmeer  •  E-mail:info@proflor.nl  •  Tel.  :+31 2977- 768078  •  www.proflor.nl

Het adres voor al uw  verpakkingsmaterialen!

Tel 0297-362040
slijterij.van.lammeren@worldonline.nl

EINSTEINSTRAAT 79B  1433BD, KUDELSTAART
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SEIZOEN 2022 - 2023

FC Aalsmeer Zaterdag-1 Achterste rij van links naar rechts: Appie Velthuis (materiaalman), Natasja van Loon (sportverzorgster), Alyssa Holthuijsen 
(fysiotherapeut), Jelmer van der Kamp, Caril Heeren, Saverio Zondag, Nick van der Wiel, Patrick Koloniovski (sportverzorger), 
Marco van Oudernallen (teammanager), Ferry van der Wilt (assistent-scheidsrechter).

Middelste rij van links naar rechts: Jacco Vijfhuizen (AA-Amovatiebedrijf Aalsmeer),  Oliver Rifai, Axel Wendt, 
Jordi van Gelderen, Luke Vahle, Stijn Bol, Peter Freke (assistent-trainer), Jeffrey Hausel (Techniektrainer), Marten Baarse, 
Thomas Bakker, Mike Dam, Daan Vaneman, Stefan de Bruin, Willem Vijfhuizen (AA-Amovatiebedrijf Aalsmeer).

Voorste rij van links naar rechts: Gilliano Eijken, Nick Blijleven, Diederick Hoogerwaard, Rachid el Yaghmouri, Mark Ruessink, 
Ted Verdonkschot (Hoofdtrainer), Thomas Harte, Calvin Valies, Tijn de Bruin, Jelle Lissenburg, Adil Lechkar.

Niet aanwezig: Dennis Nederlof (keeprstrainer).
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Rachid Yaghmouri
aanvaller

Appie Velthuis
materiaalman

Thomas Harte
verdediger

Diederick Hoogerwaard
middenvelder

Calvin Valies
aanvaller

Alyssa Holthuijsen
Fysiotherapeut

Mark Ruessink
verdediger

Tijn de Bruin
middenvelder

Nick Blijleven
aanvaller

Patrick Koloniovski
verzorger

Jordi van Gelderen
verdediger

Stefan de Bruin
middenvelder

Luke Vahle
aanvaller

Natasja van Loon
verzorger

Oliver Rifai
verdediger

Gilliano Eijken
aanvaller

Marco van Oudernallen
teammanager

Adil Lechkar
verdediger

Jelle Lissenburg
middenvelder

Ferry van der Wilt
ass-scheidsrechter

Thomas Bakker
verdediger

Mike Dam
aanvaller

Nick van der Wiel
doelman

Jelmer van der Kamp
verdediger

Ted Verdonkschot
hoofdtrainer

Caril Heeren
doelman

Stijn Bol
verdediger

Peter Freke
assistent trainer

Saverio Zondag
doelman

Daan Vaneman
middenvelder

Jeffrey Hausel
techniektrainer

Marten Baarse
verdediger

Axel Wendt
middenvelder

Zaterdag-1 2022-2023
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Samenwerking PACA 
met FC Aalsmeer

Fysiotherapie
Training

Sportmedische 
keuringen

Lakenblekerstraat 2 - 1431GG  -  Aalsmeer 
0297-230960  - info@paca.nu  -  www.paca.nu

Blessurepreventie

Na een mooi seizoen in 2021/2022 staan we weer aan de start van het seizoen 2022/2023. 

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang en  staat niets 

een succesvol seizoen meer in de weg. In een mooie competitie waar er zeker kansen voor de 

selecties van FC Aalsmeer zijn om hoog te eindigen.

 

Uiteraard zullen wij als Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) de begeleiding van de 

selecties van FC Aalsmeer weer voor onze rekening nemen. Samen met de technische staf 

zullen wij er alles aan doen wat in onze macht ligt om 2022/2023 een  succesvol seizoen te 

laten worden. Met goede prestaties en hopelijk weinig blessures.

 

Je kunt altijd bij ons terecht voor vragen en advies met betrekking tot blessures, revalidatie 

en (kortdurende) behandeling bij problemen. Dit geldt zowel voor de zaterdag- en zondag 

elftallen, maar uiteraard ook voor de jeugdspelers van FC Aalsmeer.

 

Kortom wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen en kijken uit naar een gezond, blessurevrij en 

sportief voetbalseizoen voor FC Aalsmeer.
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Tegenstanders FC Aalsmeer zaterdag
Alphia Sportpark De Bijlen, Sportlaan 2406 LD, Alphen a/d Rijn 0172-492713

ASC Sportpark Overveer, Abtspoelweg 21, 2343 JB Oegstgeest 071-5174156

DoCoS Sportpark Morsch I, Haagse Schouwweg, 2332 KG Leiden 071-5768279

SV DONK Sportpark DONK, Nieuwe Donkstraat 1, 2809 NJ Gouda 0182-516349

EMM ‘21 Sportpark Alkemade, Sportpad, 2371 TP Roelofarendsveen 071-3312957

ESTO Kievitsheuvel, 2411 LL Bodegraven 0172-611312

Foreholte  Sportpark Foreholte, Sportlaan 1, 2215 NA Voorhout 0252-210751

Kagia Sportpark Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 1, 2165 WB Lisserbroek 0252-410348

Legmeervogels Sportpark De Randhoorn, Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn  0297-563681

FC Oudewater Sportpark Markveld, Waardsedijk 213, 3421 NE Oudewater 0348-562019

RCL Gemeentelijk Sportpark, De Bloemerd 2, 2353 BZ Leiderdorp 071-5893450

RVC ‘33 Sportpark RVC ‘33, Kaagplein 15, 2811 KK Reeuwijk 0182-395001

TAVV Sportcomplex Aardam West, Argonnestraat 51, 2461 XK Ter Aar 0172-603326

Oosteinderweg 279, 1432 AV Aalsmeer 
Tel. 0297-326454  |  info@hartelust.nl  |  WWW.HARTELUST.NL
Oosteinderweg 279, 1432 AV Aalsmeer 
Tel. 0297-326454  |  info@hartelust.nl  |  
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SEVERIN Nederland b.v. · Witteweg 60 · 1431 GZ Aalsmeer · T: 0297-347054 · F: 0297-347371 · E: info@severinnl.com

Voor meer informatie www.severin.com/nl
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24 september 2022
 FC Aalsmeer -  ESTO
 Alphia -  ASC
 DoCoS -  RVC ‘33
 SV DONK -  FC Oudewater
 Foreholte -  Kagia
 RCL -  EMM ‘21
 TAVV -  Legmeervogels

1 oktober 2022
 ASC -  FC Aalsmeer
 EMM ‘21 -  TAVV
 ESTO -  RCL
 Kagia -  SV DONK
 Legmeervogels -  DoCoS
 FC Oudewater -  Alphia
 RVC ‘33 -  Foreholte

8 oktober 2022
 FC Aalsmeer -  FC Oudewater
 Alphia -  Kagia
 SV DONK -  RVC ‘33
 EMM ‘21 -  Legmeervogels
 Foreholte -  DoCoS
 RCL -  ASC
 TAVV -  ESTO

15 oktober 2022
 ASC -  TAVV
 DoCoS -  SV DONK
 ESTO -  EMM ‘21
 Kagia -  FC Aalsmeer
 Legmeervogels -  Foreholte
 FC Oudewater -  RCL
 RVC ‘33 -  Alphia

29 oktober 2022
 FC Aalsmeer -  RVC ‘33
 Alphia -  DoCoS
 SV DONK -  Foreholte
 EMM ‘21 -  ASC
 ESTO -  Legmeervogels
 RCL -  Kagia
 TAVV -  FC Oudewater

5 november 2022
 ASC -  ESTO
 DoCoS -  FC Aalsmeer
 Foreholte -  Alphia
 Kagia -  TAVV
 Legmeervogels -  SV DONK
 FC Oudewater -  EMM ‘21
 RVC ‘33 -  RCL

12 november 2022
 FC Aalsmeer -  Foreholte
 Alphia -  SV DONK
 ASC -  Legmeervogels
 EMM ‘21 -  Kagia
 ESTO -  FC Oudewater
 RCL -  DoCoS
 TAVV -  RVC ‘33

19 november 2022
 DoCoS -  TAVV
 SV DONK -  FC Aalsmeer
 Foreholte -  RCL
 Kagia -  ESTO
 Legmeervogels -  Alphia
 FC Oudewater -  ASC
 RVC ‘33 -  EMM ‘21

26 november 2022
 FC Aalsmeer -  Alphia
 ASC -  Kagia
 EMM ‘21 -  DoCoS
 ESTO -  RVC ‘33
 FC Oudewater -  Legmeervogels
 RCL -  SV DONK
 TAVV -  Foreholte

3 december 2022
 Alphia -  RCL
 DoCoS -  ESTO
 SV DONK -  TAVV
 Foreholte -  EMM ‘21
 Kagia -  FC Oudewater
 Legmeervogels -  FC Aalsmeer
 RVC ‘33 -  ASC

10 december 2022
 ASC -  DoCoS
 EMM ‘21 -  SV DONK
 ESTO -  Foreholte
 Kagia -  Legmeervogels
 FC Oudewater -  RVC ‘33
 RCL -  FC Aalsmeer
 TAVV -  Alphia

21 januari 2023
 ASC -  SV DONK
 EMM ‘21 -  FC Aalsmeer
 ESTO -  Alphia
 Kagia -  DoCoS
 Legmeervogels -  RVC ‘33
 FC Oudewater -  Foreholte
 TAVV -  RCL

28 januari 2023
 FC Aalsmeer -  TAVV
 Alphia -  EMM ‘21
 DoCoS -  FC Oudewater
 SV DONK -  ESTO
 Foreholte -  ASC
 RCL -  Legmeervogels
 RVC ‘33 -  Kagia

4 februari 2023
 ASC -  Alphia
 EMM ‘21 -  RCL
 ESTO -  FC Aalsmeer
 Kagia -  Foreholte
 Legmeervogels -  TAVV
 FC Oudewater -  SV DONK
 RVC ‘33 -  DoCoS

11 februari 2023
 FC Aalsmeer -  ASC
 Alphia -  FC Oudewater
 DoCoS -  Legmeervogels
 SV DONK -  Kagia
 Foreholte -  RVC ‘33
 RCL -  ESTO
 TAVV -  EMM ‘21

4 maart 2023
 ASC -  RCL
 DoCoS -  Foreholte
 ESTO -  TAVV
 Kagia -  Alphia
 Legmeervogels -  EMM ‘21
 FC Oudewater -  FC Aalsmeer
 RVC ‘33 -  SV DONK

11 maart 2023
 FC Aalsmeer -  Kagia
 Alphia -  RVC ‘33
 SV DONK -  DoCoS
 EMM ‘21 -  ESTO
 Foreholte -  Legmeervogels
 RCL -  FC Oudewater
 TAVV -  ASC

18 maart 2023
 ASC -  EMM ‘21
 DoCoS -  Alphia
 Foreholte -  SV DONK
 Kagia -  RCL
 Legmeervogels -  ESTO
 FC Oudewater -  TAVV
 RVC ‘33 -  FC Aalsmeer

25 maart 2023
 FC Aalsmeer -  DoCoS
 Alphia -  Foreholte
 SV DONK -  Legmeervogels
 EMM ‘21 -  FC Oudewater
 ESTO -  ASC
 RCL -  RVC ‘33
 TAVV -  Kagia

1 april 2023
 DoCoS -  RCL
 SV DONK -  Alphia
 Foreholte -  FC Aalsmeer
 Kagia -  EMM ‘21
 Legmeervogels -  ASC
 FC Oudewater -  ESTO
 RVC ‘33 -  TAVV

15 april 2023
 FC Aalsmeer -  SV DONK
 Alphia -  Legmeervogels
 ASC -  FC Oudewater
 EMM ‘21 -  RVC ‘33
 ESTO -  Kagia
 RCL -  Foreholte
 TAVV -  DoCoS

22 april 2023
 Alphia -  FC Aalsmeer
 DoCoS -  EMM ‘21
 SV DONK -  RCL
 Foreholte -  TAVV
 Kagia -  ASC
 Legmeervogels -  FC Oudewater
 RVC ‘33 -  ESTO

29 april 2023
 FC Aalsmeer -  Legmeervogels
 ASC -  RVC ‘33
 EMM ‘21 -  Foreholte
 ESTO -  DoCoS
 FC Oudewater -  Kagia
 RCL -  Alphia
 TAVV -  SV DONK

13 mei 2023
 FC Aalsmeer -  RCL
 Alphia -  TAVV
 DoCoS -  ASC
 SV DONK -  EMM ‘21
 Foreholte -  ESTO
 Legmeervogels -  Kagia
 RVC ‘33 -  FC Oudewater

20 mei 2023
 ASC -  Foreholte
 EMM ‘21 -  Alphia
 ESTO -  SV DONK
 Kagia -  RVC ‘33
 Legmeervogels -  RCL
 FC Oudewater -  DoCoS
 TAVV -  FC Aalsmeer

27 mei 2023
 FC Aalsmeer -  EMM ‘21
 Alphia -  ESTO
 DoCoS -  Kagia
 SV DONK -  ASC
 Foreholte -  FC Oudewater
 RCL -  TAVV
 RVC ‘33 -  Legmeervogels

Wedstrijdprogramma 
ZaterdagGeniet van

 een mooi
seizoen.

DE GOEDKOOPSTE CARTRIDGES
EN TONERS VOOR ELKE PRINTER!

En scoor zelf bij ons!
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Donker

Automobielbedrijf Donker, 
Visserstraat 36,1431 GJ Aalsmeer. 
0297-324 247

www.mazdadonker.nl

Voor al uw onderhoud, banden 
vervangen, APK en reparaties o.a. 

airco, schade- en ruitherstel. 
Voor alle merken.

Visserstraat 36,1431 GJ Aalsmeer. 

www.mazdadonker.nl

airco, schade- en ruitherstel. 
Voor alle merken.

SERVICE - LAPTOP REPARATIE - COMPUTER REPARATIE - HULP OP AFSTAND - MONTEUR AAN HUIS

WWW.CSUITHOORN.NL - 0297 52 38 70

CSU
COMPUTER SERVICE UITHOORN

WIJ WENSEN IEDEREEN VAN 
FC AALSMEER 

EEN SPORTIEF JAAR TOE!
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zondag 1 trainer Bas Groenveld

Je gaat een nieuw avontuur aan als trainer bij de Zondag 1. 
Ontzettend leuk. Ik denk dat de Aalsmeerders voorafgaand 
aan het seizoen wel iets meer van je willen weten. 
Wie is Bas Groenveld?
‘Ik ben 51 jaar en geboren in Amsterdam. 
Getrouwd met Mirella en wij hebben 2 kinderen. 
Claire 22 jaar en Zico 18 jaar. Ik ben eigenaar
van Administratiekantoor Numbers te 
Aalsmeer. Wij komen uit Amsterdam 
en zijn via Almere 15 jaar geleden 
in Aalsmeer Nieuw Oosteinde 
terecht gekomen. En wonen 
daar nog steeds met heel veel 
plezier. Mijn huidige trainers-
diploma UEFA-B heb ik 15 jaar 
geleden behaald en na vele 
andere verenigingen getraind 
te hebben ben ik alweer 6 jaar 
geleden bij FC Aalsmeer terecht 
gekomen. Na 5 jaar de jeugd 
getraind te hebben en 2 jaar 
als assistent van de Zondag 1
wordt het dus dit seizoen 
hoofdtrainer van de Zondag 1.’

‘Er zit genoeg kwaliteit in de 
jeugd om de huidige groep 
een boost te geven...’
Bas Groenveld zwaait komend seizoen voor het eerst de scepter bij de 
Zondag 1. Aan enthousiasme en voetbalkennis geen gebrek bij de 
geboren Amsterdammer. Er staat dit seizoen een ruime selectie 
met ervaring en jeugdig elan klaar voor een sprong in het diepe 
naar veelal onbekende tegenstanders. Daar ligt nu juist de 
uitdaging. Hoe gaat de ploeg zich staande houden in 3D? 
De bevlogen Groenveld legt één en ander uit. 

Afgelopen seizoen heeft Aalsmeer zich toch 
op het nippertje gehandhaafd in de derde 
klasse. Een knappe prestatie. Heb je ze op de 
voet gevolgd?
4 jaar geleden ben ik door Marco Bragonje 
gevraagd om als assistent bij de zondag 1 te 
komen. Na zijn vertrek ben ik ook gestopt bij de 
zondag 1, maar ben ze wel blijven volgen en ben 
ook af en toe op zondag gaan kijken. Ook het 
contact met een aantal spelers is altijd gebleven. 
Dus ja toen ik gevraagd werd om trainer te 
worden ben ik ze natuurlijk intensiever gaan 
volgen. Ook ben ik naar de beslissingswedstrijd 
gegaan en was natuurlijk heel blij dat ze alsnog 
in de 3e klasse zijn gebleven, na een seizoen met 
heel veel ups en downs, is uiteindelijk met een 
mooi resultaat afgesloten.’

Komend seizoen zijn jullie ingedeeld in de 
toch wel vreemde derde klasse D. 
Veel kilometers. Hoe kijk jij hiernaar?
‘De KNVB deelt verenigingen in en kijkt daarbij 
naar plaatsen en helaas liggen wij als Aalsmeer 
dichtbij Utrecht en Den Haag. Daarbij komt dat 
het zondag voetbal natuurlijk heel veel minder is 
geworden en het aantal verenigingen daardoor 
ook. Als er dan in West 1 een poule regio kop van 
Noord Holland is en een Amsterdam/ Haarlem 
poule is, maar het aantal ploegen in de 3e klasse 
toch nog groter is dan gaat de KNVB kijken welke 
ploegen het dichtst bij elkaar liggen en ja Aalsmeer, 
Abcoude en Ouderkerk liggen van al die ploegen 
geografisch het dichtst bij Utrecht. Daarom word 
je bij die ploegen ingedeeld. En omdat de poule 
te klein is wordt deze aangevuld met ploegen 
uit Rotterdam en Den Haag. Het is helaas niet 
anders. Neemt niet weg dat ik het heel belachelijk 
vind, vooral voor de toeschouwers maar ook voor 
de vereniging. De toeschouwers zullen zeker niet 
in grote getalen naar uitwedstrijden komen en 
dus de kantine inkomsten zullen hierdoor ook 
minder zijn. Verder hebben wij heel veel jonge 
spelers en die nog geen eigen vervoer hebben en 
dus moeten we toch gaan denken aan een bus 
voor verre uitwedstrijden wat natuurlijk ook weer 
kostbaar is. Aan de andere kant is het natuurlijk 
ook heel leuk om tegen ploegen te spelen waar 
je niet veel tegen speelt. Je weet niet wat je kan 

verwachten en dat maakt het ook weer tot een 
hele leuke uitdaging.’
 
Heb je met de zondag 1 bepaalde 
doelstellingen uitgesproken? 
Heb je verwachtingen?
‘Al jaren gaat het minder goed met de zondag 
afdeling. De doorstroming van nieuwe en jonge 
spelers is al jaren geleden gestopt. Toen ik hier 
6 jaar geleden ben begonnen samen met Jan 
Koolhaas (dit jaar mijn assistent en oud zaterdag 
1 speler) hebben wij altijd gezegd dat de zondag 
een goede doorstroming zou kunnen zijn voor 
de zaterdag 1. Kijk de stap vanuit de O19 naar 
de senioren is een hele grote. Als je dan op een 
bepaald niveau speelt is dat natuurlijk alleen 
maar groter. Als je dan als vereniging toch meer 
eigen jeugd in de Zaterdag 1 wilt hebben dan 
moet je een soort tussenoplossing maken. En 
wij denken dat de zondag 1 dit zou kunnen zijn. 
Jonge spelers die 1,2 of 3 jaar rijpen en wennen 
aan het seniorenvoetbal en vervolgens de stap 
kunnen maken, als zij dat zelf zouden willen en ze 
het niveau aan kunnen, naar de zaterdag selectie.
Helaas is dit nog nooit gelukt. Heel veel spelers 
kozen ervoor om of te stoppen of op zaterdag in 
een lager team te gaan spelen.
Dit jaar daarentegen heeft een groot gedeelte 
van de O19 spelers wel gekozen voor de zondag. 
Dit na een goede en langdurige lobby.
Dat er een grote groep doorstroomt vanuit de 
jeugd is voor de zondagafdeling echt een hele 
boost en dat merk je aan alles. Aan de spelers, aan 
de begeleiding maar ook zeker aan de mensen 
die de zondag een warm hart toe dragen.
 
Wat de vooruitzichten zijn dat weten we pas na 
een paar wedstrijden. Jeugdspelers hebben altijd 
te maken met hoge pieken en dalen. Dat zal dit 
jaar bij de zondag 1 niet anders zijn. De “oude” 
garde moet er voor zorgen dat de dalen niet zo 
diep zijn.
De doelstelling is om als 1 TEAM de wedstrijden 
met goed en verzorgd voetbal te spelen en 
uiteindelijk met een goed resultaat er van af 
te komen. Uiteraard willen wij gewoon zo snel 
mogelijk veilig spelen, waar je ongeveer 30 
punten voor nodig zult hebben, denk ik. Met 

- 56 - - 57 -



het niet te hebben, want die is er niet. Moet het 
met deze groep doen en ben ervan overtuigd dat 
dit gaat lukken. Hoop echt dat dit het begin is en 
dat de aankomende jaren nog meer spelers voor 
de zondag gaan kiezen, waardoor uiteindelijk de 
kwaliteit nog verder omhoog gaat.

Zijn er nog dingen die je het Aalsmeerse 
publiek mee wil geven?
‘Natuurlijk hoop ik op grote steun voor ons 
team. Want ondanks dat wij keihard trainen en 
dat iedereen heel enthousiast is zullen we het 
support echt nodig hebben. Zoals gezegd zal het 
dit jaar echt met vallen en opstaan gaan, maar als 
het Aalsmeerse publiek ons komt steunen zullen 
we zeker makkelijker kunnen opstaan en onze 
weg vervolgen. Verder wens ik iedereen een heel 
sportief en gezond voetbaljaar toe!!’

het enthousiasme en de passie die er nu is gaat 
dat hopelijk wel lukken. Het seizoen is helemaal 
geslaagd als het huiidige enthousiasme overslaat 
op de huidige O19 groep en er aan het eind van 
het jaar weer een hele groep O19 spelers zich 
opgeven voor de Zondag 1, dan gaan we met de 
zondag afdeling en uiteindelijk met FC Aalsmeer 
als 1 vereniging de goede kant op, want op den 
duur zal ook de zaterdag 1 hier van kunnen 
profiteren en krijgen we spelers met FC Aalsmeer 
achtergrond ook in de Zaterdag 1.’
 
Ben je tevreden over de samenstelling 
van de selectie?
‘Ik ben tevreden met het feit dat de huidige spelers 
een jeugdige impuls heeft gekregen vanuit de 
eigen jeugd. Er zit genoeg kwaliteit in de jeugd 
om de huidige groep een boost te geven. Over 
een andere samenstelling van de groep hoef ik 
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Je bent voor veel Aalsmeerders 
een bekend gezicht. Vertel 
eens iets meer over jezelf?
‘Dat ik voor veel Aalsmeerders een bekend gezicht 
ben zal mede komen doordat ik ongeveer tien 
jaar heb gewerkt in de horeca bij het Westeinder 
Paviljoen in Aalsmeer (nu On The Rock). Dit was 
als bijbaan tijdens mijn schooltijd en studie aan 
de TU Delft. Ik ben nu 27 jaar en werk als architect 
bij ontwerpstudio NOW.A in Aalsmeer.
Vanaf mijn 6e jaar voetbal ik al bij Aalsmeer, eerst 
bij V.V. Aalsmeer aan de Dreef, daarna bij Jong 
Aalsmeer United en sinds een paar jaar dus bij 
onze fusieclub FC Aalsmeer. Bij V.V. Aalsmeer 
speelde ik in een talentvolle lichting waarmee we 
op hoog jeugdniveau speelden en deelnamen 
aan leuke internationale toernooien. Twee jaar 
geleden heb ik nog een uitstapje gemaakt naar 
RKDES. Ook een leuke club maar dat seizoen 
werd er door Covid bijna niet gevoetbald, en dan 
mis je de oude vertrouwde omgeving toch wel. 
Dus toen Aalsmeer belde of ik terug wilde komen 
was de beslissing snel gemaakt.’

Volgens mij hebben jullie een 
zwaar en lang seizoen gehad?

‘Klopt zeker. We hebben weleens betere 
seizoenen gedraaid dan afgelopen jaar.

              Combinatie van een krappe selectie, veel         
            geblesseerde spelers en een indeling in 
  West 1 maakte het er niet gemakkelijker op.
Persoonlijk was afgelopen seizoen er ook eentje  
om snel te vergeten. Door blessures heb ik maar 
weinig wedstrijden kunnen spelen. Uiteindelijk 
hebben we ons via de nacompetitie kunnen 
handhaven.’
 
Hoe lekker moet het zijn om je op het 
allerlaatste moment veilig te spelen?
‘Dat was wel een climax. Het was een lang  
seizoen en half juni moesten we een beslissings 
wedstrijd voor lijfsbehoud spelen tegen BSM. Er 
was veel publiek aanwezig en in de laatste minuut 
van deze wedstrijd maakten we de beslissende 
treffer. Het moment dat het laatste fluitsignaal 
klonk voelde echt als een bevrijding. Was wel 
lekker na zo’n seizoen waarin alles tegen leek te 
zitten. We hebben het dan ook goed gevierd in 
de kantine tot in de late uurtjes.’
 

Trainer Peter Neuvel is vertrokken. 
Bas Groenveld komt. Ken je hem 
vanuit de club?
‘Bas ken ik inderdaad al vanuit de club. 
Hij was eerder al assistent-trainer onder
Marco Bragonje en ik ken hem ook 
als jeugdtrainer binnen de club. 
Hij is waarschijnlijk ook de reden dat er 
dit jaar veel jeugdspelers voor de zondag 
hebben gekozen. Ze kennen Bas al als hun 
jeugdtrainer, weten wat ze aan hem hebben. 
Samen met de ervaren jongens binnen de 
groep, en de staf eromheen, denk ik dat we een 
hartstikke mooie groep hebben. En het mooiste 
natuurlijk, een volledig Aalsmeers eerste elftal, 
dat is echt lang geleden.’
 
Wat vind je van de nieuwe indeling in 3D? 
Er was nogal wat verbazing. In mijn ogen 
terecht.
‘Ik had deze indeling niet zien aankomen omdat 
we vorig jaar in West 1 waren ingedeeld. 
Daarvoor hebben we wel een aantal jaren in West 
2 gespeeld met veel derby’s. Dat was hartstikke 
leuk. Maar veel van die clubs zijn naar de 
zaterdag overgestapt. Nu zijn we ingedeeld met 
clubs uit Rotterdam, Den Haag en Delft. Van deze 
afstanden word je niet vrolijk. Aan de andere kant 
zijn het ook weer clubs waar je niet of nauwelijks 
tegen hebt gespeeld en dat is dan wel weer leuk. 
Van de stafleden heb ik begrepen dat we met de 
bus naar de uitwedstrijden gaan en dat is ook 
gezellig. Zeker als we de drie punten meenemen.’
 
Hoe staat het met de fitheid? Ga je voor een 
vol seizoen waarin je belangrijk kunt zijn 
voor de ploeg?
‘Met mijn fitheid zit het op dit moment gelukkig 
weer goed. Nadat ik een aantal jaar geleden 
mijn tibia-plateau en scheenbeen heb gebroken 
viel ik afgelopen seizoen van de ene in de 
andere spierblessure. Dat maakte het voor mijn 
persoonlijk natuurlijk ook een teleurstellend 
seizoen. Maar afgelopen zomer heb ik veel 
getraind aan de hand van een sportmedisch 

arts en fysiotherapeut. Tot nu toe voelt het weer 
goed aan. En als dat zo blijft dan hoop ik weer 
van waarde te zijn voor het team. Want daar gaan 
we natuurlijk weer voor, het oude niveau weer 
proberen te benaderen en weer beslissend zijn 
voor het team.’
 
Hebben jullie met de groep bepaalde 
doelstellingen?
 ‘Op dit moment hebben we als groep nog geen 
doelstelling besproken. Daar is het nu nog te 
vroeg voor. We zijn net begonnen met trainen 
en hebben voor 70% een nieuwe groep, met veel 
jonge jongens die voor het eerst gaan meedraaien 
in het senioren voetbal. Uit eigen ervaring weet 
ik dat het wennen is. De ervaren jongens moeten 
de jonge garde op sleeptouw nemen en dat gaat 
zeker goed komen.
Doordat we met onbekende tegenstanders 
te maken krijgen en een grotendeels nieuwe 
spelersgroep hebben, is het moeilijk om een 
voorspelling te doen. Mijn eerste gevoel is dat 
we ons moeten richten op het direct handhaven/
meedraaien aan bovenkant rechterrij.‘
 
 Tot slot, wil je nog iets kwijt aan de lezers?
‘Ik zou de lezers willen vragen om ons met 
zoveel mogelijk mensen op zondag te komen 
supporten. Met de verre uitwedstrijden zal het 
lastiger worden, maar laten we dat met onze 
thuiswedstrijden dan dubbel goedmaken. Voor 
het eerst sinds jaren is er weer een volledig 
Aalsmeers vlaggenschip te bewonderen en na 
afloop is het ook altijd erg gezellig. Dus gewoon 
komen kijken. Tot langs de lijn! ’

Speler Zondag 1 Jeroen Ezink

‘Sinds jaren weer een volledig        
       Aalsmeers vlaggenschip...’

Jeroen Ezink draait alweer wat 
jaartjes mee in het amateurvoetbal. 
De frêle linkspoot gaat komend seizoen 
met de zondag 1 een nieuw avontuur 
aan met veelal, voor hen, onbekende 
clubs. Het maakt het er niet minder 
avontuurlijk op. We vroegen 
Jeroen naar een algemeen 
plaatje, zowel privé als sportief.
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FC Aalsmeer Zondag-1
SEIZOEN 2022 - 2023

Achterste rij v.l.n.r.: 
Quinten van Stijn, Sten Piet, Daniël Sikorski, Lars Hulleman, Jesper Beelen, Stefan van Halm
Middelste rij: 
Sam Noordam, Steffan Abou el Haoua, Robin Kruijsman, Wilco van der Laarse, Jan Koolhaas, Natasja van Loon, 
Ruben Beelen, Dawid Godzina, Max van der Laarse, Jeremy Maas
Voorste rij: 
Richard Melman, Romano Baarsen, Jeroen Ezink, Fiston Conté, Bart Koopstra, Bas Groenveld, Sem van de Ridder, 
Jef van der Laarse, Patrick Melman, Dave Leenders, Nick Sluijs
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Steffan Abou el Haoua
aanvaller

Jan Koolhaas
assistent trainer

Quinten van Stijn
middenvelder

Dave Leenders
aanvaller

Wilco van der Laarse 
leider

Rody Springintveld 
leider

Jesper Beelen
verdediger

Sten Piet
middenvelder

Natasja van Loon
verzorger

Fiston Conté
verdediger

Patrick Melman
aanvaller

Ruben Beelen
vlagger

Dawid Godzina
verdediger

Bas Groenveld 
hoofdtrainer

Jef van der Laarse
verdediger

Joeri van de Schraaff 
middenvelder

Romano Baarsen
aanvaller

Stefan van Halm
keeperstrainer

Daniël Sikorski 
middenvelder

Jeroen Ezink
aanvaller

Bart Koopstra 
Keeper

Sam Noordam 
middenvelder

Sem van de Ridder
 Keeper

Jeremy Maas
middenvelder

Nick Sluijs 
verdediger

Mo Alaswad 
verdediger

Lars Hulleman
middenvelder

Robin Kruijsman
verdediger

Max van der Laarse
middenvelder

Zondag-1 2022-2023

Richard Melman
verdediger
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Tegenstanders  FC Aalsmeer zondag

 FC Abcoude SP De Hollandsche Kade, Nwe Amsterdamseweg, 1391 Abcoude 0294-283984

Amsvorde Sportpark Nimmerdor, Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort 033-4619325

APWC Sportpark De Koppel, Keerkring 11, 3813 BC Amersfoort 033-4725743

HOV/DJSCR SP De Bosdreef, Prinses Beatrixlaan 499, 3062 CM Rotterdam 010-4521756

VV HWD Sportpark Taludhoeve, Taludweg 5, 3042 JZ Rotterdam 010-4374948

SV Ouderkerk Wethouder Koolhaasweg 4, 1191 EB Ouderkerk ad Amstel 020-4963502

PVC Sportpark Marco van Basten, Kanaalweg 174, 3533 HL Utrecht 030-2940570

Quick 1890 AFC Sportpark Dorrestein, Dorresteinsesteeg 6, 3817 GC Amersfoort 033-4610759

RODA ‘46 SP Burgemeester Buiningpark, Bavoortseweg 2, 3833 BM Leusden 033-4940689

SVH Sportcomplex Wateringse Veld, Noordweg 74, 2548 AC Den Haag 0174-296611

SVVV Taurus Sportpark TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD Delft 015-2782441

Voorschoten ‘97 Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten 071-5614863
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25 september 2022
 FC Abcoude -  Quick 1890 AFC
 APWC -  RODA ‘46
 HOV/DJSCR -  SVH
 VV HWD -  Voorschoten ‘97
 PVC -  FC Aalsmeer
 SVVV Taurus -  SV Ouderkerk

2 oktober 2022
 FC Aalsmeer -  SVVV Taurus
 Amsvorde -  VV HWD
 SV Ouderkerk -  FC Abcoude
 RODA ‘46 -  HOV/DJSCR
 SVH -  PVC
 Voorschoten ‘97 -  APWC

9 oktober 2022
 FC Abcoude -  FC Aalsmeer
 APWC -  Amsvorde
 VV HWD -  Quick 1890 AFC
 PVC -  HOV/DJSCR
 SVVV Taurus -  SVH
 Voorschoten ‘97 -  RODA ‘46

16 oktober 2022
 Amsvorde -  Voorschoten ‘97
 HOV/DJSCR -  SVVV Taurus
 SV Ouderkerk -  VV HWD
 Quick 1890 AFC -  APWC
 RODA ‘46 -  PVC
 SVH -  FC Abcoude

30 oktober 2022
 FC Abcoude -  HOV/DJSCR
 Amsvorde -  RODA ‘46
 APWC -  SV Ouderkerk
 VV HWD -  FC Aalsmeer
 SVVV Taurus -  PVC
 Voorschoten ‘97 -  Quick 1890 AFC

6 november 2022
 FC Aalsmeer -  APWC
 SV Ouderkerk -  Voorschoten ‘97
 PVC -  FC Abcoude
 Quick 1890 AFC -  Amsvorde
 RODA ‘46 -  SVVV Taurus
 SVH -  VV HWD

13 november 2022
 FC Abcoude -  SVVV Taurus
 Amsvorde -  SV Ouderkerk
 APWC -  SVH
 VV HWD -  HOV/DJSCR
 Quick 1890 AFC -  RODA ‘46
 Voorschoten ‘97 -  FC Aalsmeer

20 november 2022
 FC Aalsmeer -  Amsvorde
 HOV/DJSCR -  APWC
 SV Ouderkerk -  Quick 1890 AFC
 PVC -  VV HWD
 RODA ‘46 -  FC Abcoude
 SVH -  Voorschoten ‘97

27 november 2022
 Amsvorde -  SVH
 APWC -  PVC
 VV HWD -  SVVV Taurus
 SV Ouderkerk -  RODA ‘46
 Quick 1890 AFC -  FC Aalsmeer
 Voorschoten ‘97 -  HOV/DJSCR

4 december 2022
 FC Aalsmeer -  SV Ouderkerk
 FC Abcoude -  VV HWD
 HOV/DJSCR -  Amsvorde
 PVC -  Voorschoten ‘97
 SVH -  Quick 1890 AFC
 SVVV Taurus -  APWC

11 december 2022
 FC Aalsmeer -  RODA ‘46
 Amsvorde -  PVC
 APWC -  FC Abcoude
 SV Ouderkerk -  SVH
 Quick 1890 AFC -  HOV/DJSCR
 Voorschoten ‘97 -  SVVV Taurus

22 januari 2023
 FC Aalsmeer -  HOV/DJSCR
 Amsvorde -  FC Abcoude
 APWC -  VV HWD
 SV Ouderkerk -  PVC
 Quick 1890 AFC -  SVVV Taurus
 RODA ‘46 -  SVH

29 januari 2023
 FC Abcoude -  Voorschoten ‘97
 HOV/DJSCR -  SV Ouderkerk
 VV HWD -  RODA ‘46
 PVC -  Quick 1890 AFC
 SVH -  FC Aalsmeer
 SVVV Taurus -  Amsvorde

5 februari 2023
 FC Aalsmeer -  PVC
 SV Ouderkerk -  SVVV Taurus
 Quick 1890 AFC -  FC Abcoude
 RODA ‘46 -  APWC
 SVH -  HOV/DJSCR
 Voorschoten ‘97 -  VV HWD

12 februari 2023
 FC Abcoude -  SV Ouderkerk
 APWC -  Voorschoten ‘97
 HOV/DJSCR -  RODA ‘46
 VV HWD -  Amsvorde
 PVC -  SVH
 SVVV Taurus -  FC Aalsmeer

5 maart 2023
 FC Aalsmeer -  FC Abcoude
 Amsvorde -  APWC
 HOV/DJSCR -  PVC
 Quick 1890 AFC -  VV HWD
 RODA ‘46 -  Voorschoten ‘97
 SVH -  SVVV Taurus

12 maart 2023
 FC Abcoude -  SVH
 APWC -  Quick 1890 AFC
 VV HWD -  SV Ouderkerk
 PVC -  RODA ‘46
 SVVV Taurus -  HOV/DJSCR
 Voorschoten ‘97 -  Amsvorde

19 maart 2023
 FC Aalsmeer -  VV HWD
 HOV/DJSCR -  FC Abcoude
 SV Ouderkerk -  APWC
 PVC -  SVVV Taurus
 Quick 1890 AFC -  Voorschoten ‘97
 RODA ‘46 -  Amsvorde

26 maart 2023
 FC Abcoude -  PVC
 Amsvorde -  Quick 1890 AFC
 APWC -  FC Aalsmeer
 VV HWD -  SVH
 SVVV Taurus -  RODA ‘46
 Voorschoten ‘97 -  SV Ouderkerk

2 april 2023
 FC Aalsmeer -  Voorschoten ‘97
 HOV/DJSCR -  VV HWD
 SV Ouderkerk -  Amsvorde
 RODA ‘46 -  Quick 1890 AFC
 SVH -  APWC
 SVVV Taurus -  FC Abcoude

16 april 2023
 FC Abcoude -  RODA ‘46
 Amsvorde -  FC Aalsmeer
 APWC -  HOV/DJSCR
 VV HWD -  PVC
 Quick 1890 AFC -  SV Ouderkerk
 Voorschoten ‘97 -  SVH

23 april 2023
 FC Aalsmeer -  Quick 1890 AFC
 HOV/DJSCR -  Voorschoten ‘97
 PVC -  APWC
 RODA ‘46 -  SV Ouderkerk
 SVH -  Amsvorde
 SVVV Taurus -  VV HWD

30 april 2023
 Amsvorde -  HOV/DJSCR
 APWC -  SVVV Taurus
 VV HWD -  FC Abcoude
 SV Ouderkerk -  FC Aalsmeer
 Quick 1890 AFC -  SVH
 Voorschoten ‘97 -  PVC

14 mei 2023
 FC Abcoude -  APWC
 HOV/DJSCR -  Quick 1890 AFC
 PVC -  Amsvorde
 RODA ‘46 -  FC Aalsmeer
 SVH -  SV Ouderkerk
 SVVV Taurus -  Voorschoten ‘97

21 mei 2023
 FC Aalsmeer -  SVH
 Amsvorde -  SVVV Taurus
 SV Ouderkerk -  HOV/DJSCR
 Quick 1890 AFC -  PVC
 RODA ‘46 -  VV HWD
 Voorschoten ‘97 -  FC Abcoude

29 mei 2023
 FC Abcoude -  Amsvorde
 HOV/DJSCR -  FC Aalsmeer
 VV HWD -  APWC
 PVC -  SV Ouderkerk
 SVH -  RODA ‘46
 SVVV Taurus -  Quick 1890 AFC

TUINCENTRUM HET OOSTEN 
wenst FC Aalsmeer een sportief en 

succesvol seizoen!

Aalsmeerderweg 393, Aalsmeer  •  WWW.TUINCENTRUMHETOOSTEN.NL

Wedstrijdprogramma  
Zondag
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Bedrijfscultuur is doorslaggevend
Uit onderzoek onder 230 studenten en starters 
blijkt dat 40% van de ondervraagden de 
bedrijfscultuur het belangrijkst vindt wanneer zij 
kijken naar een nieuwe werkgever (work-on.nl, 
2021). Op het platform WIA krijgen de bedrijven 
dan ook de kans om hun bedrijfscultuur te laten 
zien aan de werkzoekenden. Dit door middel van 
foto´s of video´s middels een online benadering 
op basis van app’s op smartphones, tablets of via 
laptops/pc’s. 

Online benadering 
Veel jongere werkzoekenden hebben behoefte 
aan online tools die hen helpt om een goede 
keuze te maken voor hun beginnende carrière. 
Wij zijn van mening dat het platform WIA, met 
de vacatures en de Employer Branding strategie 
een belangrijke tool is om deze doelgroep te 
kunnen helpen. Het platform kan gezien worden 
als een jobboard waar vacatures zichtbaar zijn 
uit de regio Aalsmeer. Jobboards worden in het 
algemeen gezien als hét kanaal waar de meeste 
werkzoekenden slagen wanneer zij op zoek 
zijn naar een nieuwe werkgever. Daarnaast zijn 
LinkedIn en uitzendbureaus belangrijke kanalen 
(work-on.nl, 2021). Het gebruik van Linkedln en 
samenwerkingen met uitzendbureaus uit de 
regio Aalsmeer zijn dan ook twee belangrijke 
communicatiemiddelen voor WIA. 

Uitstroom tegengaan en minder 
arbeidsmigranten nodig
Het samenbrengen van zowel de bedrijven uit de 
regio Aalsmeer als potentiële werkzoekenden kan 
ervoor zorgen dat de uitstroom naar bedrijven 
uit de regio’s Amsterdam en Schiphol minder 
wordt. Dit met als gevolg dat studenten en young 
professionals uit de regio Aalsmeer nu eerder 
kiezen voor een carrière in de regio Aalsmeer. 

Dit heeft niet alleen voordelen voor de bedrijven 
maar ook voor de gehele gemeente Aalsmeer. De 
regio Aalsmeer kampt met relatief veel bedrijven 
die permanent vacatures hebben die moeilijk 
ingevuld kunnen worden. Nu wordt er vaak 
gebruik gemaakt van arbeidsmigranten. Door de 
twee doelgroepen (werkzoekenden uit Aalsmeer 
en werkgevers uit Aalsmeer) beter online samen 
te brengen kan werkeninaalsmeer.nl eraan 
meewerken dit probleem op te lossen.

Samenwerking onderwijsinstellingen
Er zijn diverse onderwijsinstellingen in de 
regio Amstelland die onderdeel uitmaken van 
het platform werkeninaalsmeer.nl. De groep 
schoolverlaters is een belangrijke doelgroep voor 
ondernemers in Aalsmeer om mee in contact te 
komen voor stages, snuffelstages, afstuderen of 
direct een vaste baan. Hoe eerder een bedrijf in 
contact kan komen met potentiële werknemers 
des te beter. Een groot aantal onderwijsinstellingen 
maakt onderdeel uit van werkeninaalsmeer.nl en 
zoeken juist weer contacten met het bedrijfsleven 
om hun leerlingen daar onder te brengen. 

Mensen met een zekere achterstand tot de 
arbeidsmarkt
Als onderdeel van ons platform werkeninaalsmeer.
nl zijn ook diverse organisaties aangesloten die 
mensen vertegenwoordigen die een bepaalde 
achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ook 
deze doelgroep zoekt actief aansluiting en contact 
met het bedrijfsleven in de regio Aalsmeer. 
Werkeninaalsmeer.nl faciliteert dit proces 
en brengt deze partijen ook tot elkaar.  

Graag komen we met u in contact over 
ons platform www.werkeninaalsmeer.nl. 
U kunt ons bereiken via het emailadres 
wia@businessclubfcaalsmeer.nl

www.werkeninaalsmeer.nl

Het platform www.werkeninaalsmeer.nl (WIA), dat onderdeel is van 
de Businessclub FC Aalsmeer, is ontstaan vanuit de behoefte van de 
leden (bedrijven in Aalsmeer en omstreken) van de Businessclub 
om simpeler en effectiever in contact te komen met 
werkzoekenden uit de regio Aalsmeer. 
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Gelukkig is het afgelopen seizoen beter verlopen 
dan het seizoen 2020/2021 en 2019/2020. Corona 
is nog steeds onder ons, beïnvloed het bij tijd en 
wijle nog steeds de wedstrijden en trainingen, 
maar we kunnen gewoon competitie spelen. Met 
het nieuwe seizoen dat bijna gaat aanvangen 
kijken we toch wel met enige spanning uit naar de 
winterperiode en hopen we net als vorig seizoen 
op veel wedstrijden, trainingen en toernooien.

Ook dit jaar was Ajax Camp & Clinics te gast bij 
onze club. Al 6 jaar lang organiseren wij samen 
met Ajax deze succesvolle week bij FC Aalsmeer. 
De clinic week was ondanks deze bizarre tijd 
prima geboekt al waren er veel gezinnen die 
gekozen hebben voor een vakantie! Een week 
lang, met ruim 80 spelers/speelsters, hebben we 
leuke en mooie acties kunnen zien met Passie en 
Strijd. De kids hebben zich even mogen wanen in 
de wereld van een profclub (bij FC Aalsmeer). We 
mogen terugkijken op wederom een succesvol 
evenement en hopen in de komende jaren dit 
nog vaak te mogen doen!!

In de week van 22 augustus gaan de meeste 
teams weer starten met trainen om zich goed 
voor te bereiden op de bekerwedstrijden. Wij van 
FC Aalsmeer hebben er zin in. Jullie ook?  

Voetballen bij de jeugd van FC Aalsmeer
Natuurlijk wil elke jeugdspeler meisje of jongen 
meer doelpunten maken dan de tegenpartij, 
kortom… winnen! Toch behoor je als trainer/
coach iets anders na te streven, namelijk 
jeugdspelers beter maken. We zijn voetballers 
aan het opleiden. Het leiden van een team is 
maatwerk, elke speler is anders, elke speler 
verdient de aandacht die bij hem past.

De hoofdgedachte van onze club is: “meisjes 
en jongens op een plezierige wijze, ongeacht 
afkomst, sociale klasse, ras, geloofsovertuiging, 
op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen”. 
Op welk niveau je ook speelt, wij als jeugdbestuur 
vinden dat je nooit mag vergeten dat het om het 
plezier van het kind gaat.

Ontwikkelingen binnen de jeugd 
van FC Aalsmeer
Vanuit de jeugd streven wij naar een zo breed 
mogelijke voetbalopleiding, met specifieke 
aandachtspunten op technisch, tactisch, fysiek 
en mentaal gebied, waarbij de meisjes en 
jongens zich optimaal kunnen ontwikkelen 
in haar of zijn sport. Om onze jeugd zo breed 
mogelijk te kunnen opleiden zijn we een gerichte 

jeugdvoetbalopleiding aan het neerzetten 
in combinatie met een gerichte begeleiding 
(trainers / leiders/ coördinatoren). Voor komend 
seizoen hebben wij hiervoor nieuwe, soms 
bekende trainers gevonden voor diverse leeftijds-
categorieën en meerdere vrijwilligers voor het 
coördinatorschap. Maar we zijn er nog niet. Met 
ca 41 jeugdteams betekent het net als vorig 
jaar dat we altijd trainers zoeken, want nog niet 
alle teams hebben een trainer. Ben jij de trainer 
die graag voor een enthousiast jeugdteam wilt 
staan en wil jij ook op deze manier de club hierin 
assisteren, neem graag contact met ons op. 
 
De hoofdtrainers klein veld (de jeugd van JO8 tm 
JO12) gaan werken met de bestaande indeling 
A,B en C van de jeugdteams. 
 
De A groep bestaat uit de Selectie spelers (bijv. 
JO10-1 en JO10-2). 
De B groep bestaat uit de Middenmoot die tegen 
de Selectie aan zitten (bv JO10-3 en JO10-4)
De C groep bestaat uit de groep die tegen de 
Middenmoot aanzit (bv JO10-5 en JO10-6)
 
Het doel is om per groep een trainer te 
hebben die deze groepen begeleidt. Zo kan 
er intensiever met een groep gewerkt worden 
en hebben de spelertjes niet iedere training 
verschillende trainers voor zich staan. Dit zal voor 
sommige spelertjes rust geven en wellicht meer 
vertrouwen. De trainers die de trainingen gaan 
geven worden begeleid en aangestuurd door de 
hoofdtrainers en technisch jeugd coördinator. Zij 
zorgen voor het trainingsprogramma en geven 
input aan de trainers.
 
Binnen een groep kan (indien nodig voor klein 
veld én groot veld) ook wat sneller en makkelijker 
gewisseld worden. Wanneer een spelertje een 
goede progressie maakt dan zou je dat spelertje 

kunnen uitdagen om met een hogere groep, 
of hoger team, mee te trainen. Andersom is 
natuurlijk ook mogelijk. Uiteraard willen wij het 
nieuwe seizoen starten met een team en deze 
ook tot aan de winterstop behouden. Echter kan 
het dus voorkomen dat er een keer een spelertje 
invalt of meetraint.
Net als vorig jaar gaan we ook teams gemengd 
laten voetballen en hebben we meerdere 
meisjes teams ingeschreven bij de jongens. Onze 
overtuiging blijft dat zowel de meisjes als de 
jongens, net als bij de Champions League, van 
elkaar kunnen leren. Vanuit deze gedachte spelen 
de meisjes tot en met de onder 10 gemengd. 
Vanaf de onder 11 worden meisjes ingedeeld 
in een meidenteam. Indien het meisjes zich kan 
meten aan het niveau van een selectiespeler, 
dan mag zij ervoor kiezen om bij de jongens te 
blijven. Uiteraard gaat dit in overleg door en met 
de trainers/ technisch coördinator.

Samenwerking Born to Play
Sinds seizoen 20-21 
is FC Aalsmeer een 
samenwerking 
aangegaan met 
voetbalschool 
Born to Play.
Born to Play is een 
van de hoogst aangeschreven 
voetbalscholen van Nederland, waar wekelijks de 
grootste talenten en profspelers van NL trainen. 
Eigenaar Guido den Dikken heeft 10 jaar ervaring 
opgedaan als trainer bij o.a. Ajax, PSV, FC Twente, 
FC Volendam en NAC Breda.

FC Aalsmeer biedt Born to Play de gelegenheid 
om een voetbalschool te exploiteren op 
woensdagmiddag, waar de spelers van FC 
Aalsmeer en omgeving een goede extra training 
kunnen krijgen onder leiding van professionele 

Nieuws vanuit de jeugd van FC Aalsmeer

Het seizoen 
2022/2023
Het seizoen 2022/2023 staat alweer voor de deur 
en tevens is dit mijn laatste actie als jeugdvoorzitter. 
Formeel ben ik nog tot de ledenvergadering in functie, maar ik 
heb met het bestuur afgesproken dat vanaf de start van dit seizoen
Marco Koehler het stokje overneemt. Ik wens Marco veel plezier en succes! 
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trainers. Naast de extra training biedt Born to 
Play ook extra hulp aan de jeugdopleiding van FC 
Aalsmeer, ze vertolken een ondersteunende en 
adviserende rol aan de jeugdcommissie met als 
doel om FC Aalsmeer als organisatie de volgende 
stap te laten maken.

Dit seizoen gaat de samenwerking met FC 
Aalsmeer verder. Born to Play geeft vanaf heden 
maandag tot en met donderdag training aan 
de eigen leden die tegen of op een profniveau 
spelen. Door hen intensiever te kunnen 
begeleiden zal de droom van velen iets dichter bij 
kunnen komen. Naast het trainen van de eigen 
leden, gaan dezelfde trainers van Born to Play 
op de maandag meerdere selectieteams extra 
trainen. De eerste teams van de leeftijdsgroepen 
O9 t/m O15 worden hiervoor uitgenodigd. 
Naast de trainingen gaat Born to Play op zondag 
wedstrijden en toernooien organiseren tegen 
gerenommeerde clubs waarbij teams van FC 
Aalsmeer zich mogen aansluiten (in overleg met 
de technisch coördinator jeugd). Kortom een 
mooie kans voor FC Aalsmeer en Born to Play.

Trainingsfaciliteit voor de gehele jeugd – VTON
Net als vorig seizoen werken wij met het 
trainingsprogramma VTON. VTON is een platform 
met voetbaloefenstof en een doorlopende 
leerlijn voor de jeugd van 5 tot en met 19 jaar. 
Met meer dan 250 clubs, ~ 12.000 geregistreerde 
trainers en 500.000 downloads per jaar, is VTON 
de thuisbasis voor jeugdtrainers in Nederland.

De voetbalmethode van VTON ontzorgt trainers  
met kant-en-klare trainingen in een meerjarige 

leerlijn. Meer dan  1000 trainingen zijn samen-
gesteld doormiddel van 950 unieke oefenvormen. 
De VTON leerlijn, die is opgebouwd vanuit 
doelstellingen per leeftijd en per doelstelling 
leerdoelen bevat is uniek in de wereld. Trainers 
werken met vaste jaarplanningen aan concrete 
doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers 
gedurende het jaar gericht naar deze doelen 
toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun 
ontwikkeling. 

VTON is volledig digitaal met een app. Trainingen 
en oefenvormen worden ondersteund met 
filmpjes en animaties. Spelers kunnen in de PLAY-
app de skills zien die in de wekelijkse trainingen 
geleerd worden. Beide apps communiceren met 
elkaar zodat alle trainingen en skills synchroon 
lopen. Dit alles offline waardoor er op het veld 
geen internet nodig is. De methode is continu in 
ontwikkeling.

Het starten met deze nieuwe trainingsfaciliteit 
geeft ons de mogelijkheid om in alle leeftijden 
en niveaus eenzelfde basis te ontwikkelen. 
Hiermee zijn wij er van overtuigd een nog betere 
ondersteuning te geven aan de gediplomeerde 
trainers maar in het bijzonder ook de vrijwillige 
ouder. Het aanschaffen van een dergelijk 
trainingssoftware kon in zijn geheel niet zonder 
de steun en sponsoring van de Business Club 
Aalsmeer.

Vertrouwenscontactpersoon
Al 6 seizoenen zijn wij al actief gestart met de 
uitoefening van de rol van vertrouwenscontact- 
persoon. Deze rol besloeg de gehele jeugd-

afdeling, maar vanaf dit seizoen wordt deze 
rol uitgebreid naar de gehele club. Voorheen 
werd de rol ingevuld door Brenda Bos, vanaf 
het nieuwe seizoen wordt de rol ingevuld door 
Bianca Zekveld. 

Iedereen bij FC Aalsmeer moet met plezier zijn of 
haar sport kunnen bedrijven en zich thuis voelen. 
Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging 
ongewenste gebeurtenissen voordoen, die je als 
vervelend ervaart zoals ongewenste aanrakingen 
of opmerkingen. Jij hebt altijd het recht om 
nee te zeggen. Dat kan een moeilijke stap 
zijn. Weet dat je daarom voor hulp of het kwijt 
kunnen van je verhaal altijd terecht kan bij de 
vertrouwenscontactpersoon. 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Zij is het eerste aanspreekpunt bij grens-
overschrijdend gedrag. Ze luistert naar je en kan 
je advies geven wat te doen. Een gesprek kan 
indien gewenst anoniem blijven. Er zijn echter 
uitzonderingen, bv als de situatie in die mate ernstig 
is dat er ander mensen in gevaar kunnen komen. 
Maar jouw informatie wordt altijd vertrouwelijk 
behandelt. De vertrouwenscontactpersoon heeft  
een meldplicht aan het hoofdbestuur. Ook 
als de melder anoniem wilt blijven. Jouw 
verhaal zal dan zonder jouw naam te noemen 
gemeld worden aan het hoofdbestuur. Zij is de 
eindverantwoordelijke en moet ten allen tijde 
weten wat er op de club gebeurt. 
Grensoverschrijdend gedrag kan van seksueel 
karakter zijn, maar dat is zeker niet altijd zo. Ook 
verbale intimidatie en machtsmisbruik kunnen 
een grote impact hebben op personen. 

Denk aan:
• Treiteren en pesten
• Intimidatie; als je je bedreigd voelt 
 door woorden/of gebaar
• Discriminatie op grond van bijv. levens- 
 overtuiging, huidskleur, seksuele voorkeur
• Verbale agressie en geweld, waarbij je  
 psychisch en/of fysiek wordt lastig gevallen
• Ongewenste intimiteiten; de manier waarop  
 je benaderd en/of aangeraakt wordt door  
 een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je  
 als onprettig ervaart.

Onze vertrouwenscontactpersoon voor de 
gehele club is Bianca Zekveld. Zij is te bereiken 
op telefoonnummer: 06-51194567  
of via de mail: vcp-fca@outlook.com 

Vrijwilligers
FC Aalsmeer is een vereniging. Onze verenging 
draait op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 
onmisbaar. Zonder hun inzet zouden vele 
activiteiten onmogelijk zijn. Denk aan de bar, 
het wedstrijdsecretariaat, de leiders van de 
elftallen, de scheidsrechters, de spelbegeleiders, 
de activiteitencommissie etc. Onze club kent 
gelukkig veel mensen die zich met veel plezier 
inzetten voor de club, ook al hebben zij vaak zelf 
geen kinderen meer voetballen. Wij hebben U 
ook heel hard nodig om het ontbrekende deel 
van de nodige hulp aan te vullen. We hebben 
daarom als club het beleid dat ouders allemaal 
helpen om de ontbrekende stukjes in te vullen. 
Daarvoor hebben we teamtaken gemaakt. Deze 
teamtaken zijn onder andere het rijden naar de 
uitwedstrijden, het wassen van de tenues, het 
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fluiten of vlaggen van een wedstrijd en een paar 
uurtjes achter de bar helpen. We vragen voor 
deze taken uw inzet en bereidwilligheid. De ene 
taak zal u wat meer liggen dan de andere, dat 
kan. U kunt onderling in uw team ruilen van taak, 
waardoor de ene een keer meer achter de bar 
staat en daarvoor in de plaats doet u wat vaker de 
was. U kunt dit onderling met elkaar afstemmen. 
In de meeste gevallen maakt de leider van het 
team een verdeling van de taken, maar wees vrij 
om het met elkaar op te lossen. Voor de verplichte 
bardienst wordt u ruim voortijd ingedeeld door 
de leeftijd coördinator.

Helaas lopen we er toch regelmatig tegenaan dat 
er niemand is voor een bardienst, of geen vlagger 
of scheidsrechter voor een wedstrijd. Dit is voor 
iedereen vervelend. We willen toch allemaal dat 
lekkere kopje koffie drinken in de rust en we 
willen liever dat de leider een wedstrijd coacht, 
dan dat hij loopt te vlaggen. U helpt toch ook dit 
seizoen mee? Samen zijn wij FC Aalsmeer! 

Mocht u interesse hebben in een vaste rol binnen 
onze club, bv deelnemen in een bepaalde 
commissie, er zijn regelmatig vacatures. En vele 
handen maken licht werk. Meldt u aan bij één van 
de bestuursleden. 

Succes op het veld!
Hartelijke groet,
Namens het jeugdbestuur,
Ruben Uithol, augustus 2022
voorzitter Jeugd FC Aalsmeer
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Helaas heeft u de laatste 2 jaar niet veel van ons 
gemerkt en dat hopen we samen met ons bestuur 
en met onze leden goed te maken. Hoopvol is wel 
dat het ledenbestand stabiel blijft en we streven 
nog steeds naar de 200 leden. Dat zou voor ons 
als bestuur een geweldige opkikker zijn.

Wij willen wel onze leden die het laatste jaar 
gestopt zijn om diverse redenen, toch hartelijk 
dank zeggen voor de steun in de vorm van 
meedoen en lid van de Club van 100. Lid zijn is  is 
mooi, maar we zijn een vereniging waar gelukkig 
niet alles om voetbal draait. Sociale contacten 
zijn net zo belangrijk  en hopelijk zal de club  FC 
Aalsmeer dat ook steeds meer moeten en gaan 
beseffen. 

Het is mede door corona dat het allemaal 
anders is geworden. Het is allemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend dat er iets wordt georganiseerd. 
De mensen hebben op een of andere manier 
andere dingen in het leven ontdekt die ze ook 
leuk vinden en belangrijk. Jammer genoeg zie 
je dat ook bij FC Aalsmeer, het is niet meer zo 
vanzelfsprekend dat iedereen vooraan wil staan 

om de club te helpen bij de diverse taken om 
alles goed te leiden. 
Gelukkig hebben wij in ons bestuur van de 
Club van 100 mensen zowel van de zaterdag 
en zondagafdeling (want we blijven toch 
Aalsmeerders) die nog steeds bereid zijn en met 
ideeën komen. Dit om er weer een gezellig en 
hopelijk een seizoen van te maken zonder het 
weer omschakelen en afzeggen door oorzaken die 
de laatste jaren, helaas een te grote input hadden 
in het organiseren van onze doelstellingen. 

Danielle v.d. Hoorn, Ingrid Kempers, Maureen 
Jansen, Paul Verburg, Peter en Perry Springintveld 
en nieuw lid Jeroen Ezink hopen op een actief en 
gezellige seizoen 2022-2023 met u. 
Ook hebben we natuurlijk onze vaste helpers 
in de persoon van Joost Kooy en familie met de 
befaamde en altijd gezellige VoetbalQuiz en de 
Vrienden Van Vleghaar  onder leiding van Robert 
Jan  Vriend  met hun fantastische muziekquiz.

Wat ons betreft, tot ziens langs de lijnen en op 
één van ons georganiseerde avonden.

Club van 100

Voorlopige jaarprogramma 2022-- 2023
Ook zullen we 1x in de maand via de site meldingen doen  over de activiteiten, voor e.v.t. veranderingen en datums.

2022
SEPTEMBER:  Maand van de  Feestweek in Aalsmeer.
OKTOBER:   Keezenavond, Voetbalquiz
NOVEMBER:  Sinterklaasfeest voor Championsleague 08-09, Muziekquiz
DECEMBER:     De 15e  Laatste Trainingsavond  voor alle seniorenteams.
2023
JANUARI:         7 -01 Auroralley  met Nieuwjaarsreceptie.
   14-01  Beachen, ‘s middags voor de jeugd en in de avond voor senioren.
FEBRUARI:     Keezen
MAART:       Tennis maand  1x avond voor de ’Jongere’ en 1x avond voor de ‘oudere’.
APRIL:             Keezenavond.
MEI:                W.Kaatje, Penalty Bokaal
JUNI:                Sixentoernooi.

Let wel alles staat niet vast, we hebben van o.a. 21 november tot 18 December 2022 de wereldkampioenschappen voetbal en 
er zullen best wel meer veranderingen aan de orde zijn. Vandaar 1x in de maand op de site van FC Aalsmeer een herinnering. 

SYS maakt software voor 
medische klinieken en levert 

IT support voor MKB en Nederlandse 
vestigingen van multinationals.

Zoek je een stage of baan in de 
IT support en/of softwareontwikkeling? 

Mail ons dan op info@sys.nl

W W W. SYS . N L

IT SUPPORT OP MAAT
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Hoofdstraat 12, 1234 AB Beekstad, info@geweldigewebsite.nl www.geweldigewebsite.nl

Kwaliteit
KZN heeft een team met alleen
gecertificeerde specialisten.
Door de samenwerking tussen
deze specialisten garandeert
KZN u de hoogste kwaliteit.

Zorgzaam
Ongeacht uw veranderende
situatie, KZN zorgt voor een
altijd passend advies. KZN
zorgt voor u, nu en in de
toekomst.

Neutraliteit
Door het ruime aanbod van
verschillende aanbieders op het
gebied van verzekeringen en
financieringen is KZN volledig
onafhankelijk. 

Zwarteweg 121, 1431 VL Aalsmeer     info@kzn.nl     0297 367570     www.kzn.nl
#KZNASSURANTIEENADVIES

KZN is een advieskantoor voor zakelijke en particuliere schadeverzekeringen,
levensverzekeringen, financiële planning én hypotheken! Met méér dan 30 jaar ervaring in
assurantiebemiddeling bieden wij oplossingen voor al uw verzekerings- en financieringswensen.
KZN weet de weg! Een persoonlijke band met onze relaties en het vertrouwen wat daar bij hoort,
staat bij ons op de eerste plaats.

KZN, samen bereiken we meer!

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek? Neem gerust contact met ons op. 
Bij KZN staat de koffie altijd voor u klaar!

U beslist, KZN helpt u daarbij!




