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Het vertrek van drie ervaren krach-
ten (Sankoh, De Vries en Eleveld)
vangen we op met de komst van
ambitieuze spelers en eigen jeugd-
spelers. Er staat naar ons gevoel

een evenwichtige eerste selectie en wij wen-
sen hen met hoofdtrainer Fred de Boer en zijn
staf, onder wie de nieuwe trainer Robin Witte,
veel succes en plezier toe het komende sei-
zoen.

Stichting ACV Topsport
ACV heeft een samenwerkingsovereenkomst
met de Stichting ACV Topsport. De stichting is
verantwoordelijk voor de organisatorische en
financiële zaken rondom het eerste elftal van
ACV. De vereniging stelt daarvoor onder ande-
re de accommodatie van de club, tegen ver-
goeding, ter beschikking. Een mooie samen-
werking om het eerste elftal van ACV op een
zo hoog mogelijk niveau te laten spelen.

Businessclub de Zwaluw
Onze loyale sponsoren, die ons trouw blijven
steunen, verdienen een transparante en open
houding, korte lijnen en een goede communi-
catie. Wij willen onze dank uitspreken aan de
bestuursleden van de Businessclub, dankzij
hun inzet groeit en bloeit deze als ooit tevo-
ren. Er worden interessante sponsorontmoe-
tingen georganiseerd. Zonder onze sponsoren
en vrijwilligers zouden wij nooit op dit niveau
kunnen voetballen.

Damesvoetbal
Het damesvoetbal bij ACV is nog steeds groei-
ende. Het eerste vrouwenteam heeft een
ongelooflijk goede prestatie neergezet met het
bereiken van de vierde plaats in haar eerste
seizoen in de hoofdklasse.
Een geweldig resultaat wat afstraalt op het
vrouwenvoetbal en de jeugdspelers. Komend

seizoen spelen bij ACV meisjesteams  in alle
leeftijdscategorieën. 

Jeugd
Onze jeugd presteert al jaren op hoog niveau.
Het is mooi om te zien dat er dit seizoen
zoveel eigen jeugd bij de eerste selectie aan-
haakt. We hopen van harte dat er veel spelers
echt gaan doorbreken. We zien over de hele
linie dat ACV voor de jeugd aantrekkings-
kracht heeft. Het aantal leden is stijgende. Dit
met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk
maken.

Senioren
Het is mooi om te zien dat we komend seizoen
zelfs tien seniorenteams kunnen inschrijven.
Een goed teken dat A-spelers die naar de
senioren gaan, behouden blijven voor onze
club. Zij zijn de toekomst, ook voor onze vrij-
willigerstaken!

Vrijwilligers
Dank aan alle vrijwilligers voor al het werk wat
afgelopen seizoen is verzet. Allemaal met veel
passie voor onze mooie club. Een speciaal
bedankje dit keer naar de mensen die voor
velen meer op de achtergrond werken. De
accomodatiecommissie staat voor dag en
dauw op om te zorgen dat alles piekfijn in orde
is en dat alle velden klaarstaan op zaterdag.
Chapeau!

Respect en plezier
Bij alles wat we doen is het belangrijk dat we
met respect met elkaar omgaan en vooral ple-
zier hebben. Namens de besturen wensen wij
iedereen een sportief en succesvol seizoen
toe!

Marco de Rijke (Voorzitter Vereniging ACV) 
Gerrit Volkers (Voorzitter Stichting ACV Topsport)

ACV heeft vorig seizoen aan de
doelstelling voldaan, een periodetitel.
Helaas ging het in de eerste ronde van
de nacompetitie mis. Met onze
hoofdmacht willen en moeten we
minimaal een stabiele speler in de
Hoofdklasse zijn, met als doelstelling
een periodetitel. 

Voorwoord

Minimaal een stabiele
speler in Hoofdklasse

Marco de Rijke Gerrit Volkers
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Hoofdtrainer Fred de Boer

'Het niveau gaat elk jaar

2 P R E S E N T A T I E G I D S  A C VS E I Z O E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

De competitie begon voor ACV in het
afgelopen seizoen voorspoedig met het
winnen van de eerste periodetitel.
Daarna liepen de prestaties terug. Wat
is jouw verklaring?

Door het winnen van die periodetitel
ontstond een bepaalde beeldvorming,
maar wij zagen als technische staf al
weken van tevoren dat het moeilijk zou
worden. Dat periodekampioenschap
haalden we op haren en snaren en de

vraag was: hoe houden we het vol? Dat
zeg je uiteraard niet naar buiten toe.
Maar we gingen van gras naar kunst-
gras, niet alleen voor de wedstrijden,
maar ook om te trainen. Dat vroeg heel
veel van de spelers en leverde veel bles-
sures op. In april stonden we er in de
testen heel goed op, maar vorm is wat
anders. Na de blessures was het voor
sommigen moeilijk om weer aan te
haken. Ook zaten we zonder een tweede
elftal en was die weg afgesloten om
spelers weer speeltijd te geven. Dat
stond ook de verdere ontwikkeling van
het team in de weg. Als je de hardheid
mist van een serie wedstrijden, is het
moeilijk om in een flow te komen.

Je bent met een nogal gewijzigde
selectie aan dit seizoen begonnen. Hoe
kijk je er vooraf tegenaan?

Een voordeel is dat we vorig seizoen
redelijk fit zijn geëindigd. Dat neem je
mee naar dit seizoen. De gemiddelde
leeftijd van de selectie is flink naar
beneden gegaan. De groep is jonger en
fitter. We kunnen daardoor sneller beter
worden. Robin Witte (assistent-trainer -
red.) analyseert de videobeelden van de
wedstrijden. We willen die ook gebrui-
ken om meer innovatief te trainen. We
hebben gelukkig weer een tweede en we
gaan met een team van onder 23 zes tot
acht wedstrijden spelen. Dat helpt alle-
maal mee om snellere stappen te
maken, individueel en als totale selectie.

Je bent al sinds 1986 als trainer actief.
Wat vind je van de ontwikkeling in het
amateurvoetbal in die periode?

In de breedte is de kwaliteit van het
amateurvoetbal gegroeid in al die jaren.
Op dit moment kun je de Tweede en
Derde Divisie als semiprofessioneel
beschouwen. In de Hoofdklasse is rela-
tief gezien sprake van amateurvoetbal,
zoals het 25 jaar geleden ook was. De
spelers zijn bovendien professioneler

gaan leven. Wat je ziet is dat steeds
meer spelers de professionele opleiding
die ze in het betaalde voetbal hebben
genoten, meenemen naar, zoals in ons
geval, ACV. De club heeft een bewuste
keuze gemaakt voor een professioneler
klimaat.  Het voetbal ontwikkelt zich en
ook de coaches moeten zich mee ont-
wikkelen. We hebben een selectie die
wat leeftijd betreft van zeventien, acht-
tien tot rond de dertig loopt. Als je naar
de jeugd kijkt dan hebben ze heel wat
op hun bordje liggen. School, studie,
social media en  in het algemeen de
prestatiemaatschappij. Er ligt veel druk
op de jongeren. Maar ik merk bij ACV
dat ze goed in het leven staan. Ze doen
er veel voor en dat zie ik alleen maar als
positief. In elk geval gaat het gemiddel-
de niveau elk jaar omhoog, niet alleen
bij ACV, maar ook bij andere clubs.

Fred de Boer (55) is de hoofdtrainer met de meeste dienstjaren bij ACV. Eerder was hij er al drie seizoenen actief
en nu is hij aan het vierde achtereenvolgende jaar bezig. Fred de Boer is drie decennia actief als trainer. In dit
interview hebben we het vooral over ACV, maar ook over de ontwikkelingen in het amateurvoetbal. Wat dat betreft
heeft Fred de Boer recht van spreken.

“De groep is jonger en
fitter. We kunnen
daardoor sneller beter
worden”
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omhoog'

Robin Witte (29) had al een lange
weg afgelegd op het trainerspad
voordat hij dit seizoen bij ACV als
assistent-trainer van Fred de Boer
aan de slag ging. Deze functie is hem
trouwens niet vreemd. Eerder speel-
de hij twee seizoenen (2013-2015)
dezelfde rol bij de voormalige hoofd-
trainers Hendrik Oosting en Hans de
Jong. Als trainer begon hij ook bij
ACV. Van 2007 tot 2012 was hij er
actief bij de jeugd. Daarna volgde Be
Quick 1887 (2012-2013, ook jeugd )
in combinatie met FC Groningen C3,
vervolgens het al gememoreerde
assistentschap bij ACV, om tenslotte
uit te komen bij FC Emmen (2015-
2018, opnieuw jeugd).

Tijdens die periode in Emmen
behaalde Robin Witte in 2017-2018
het UEFA A Youth diploma. Met die
opleiding mag hij alle jeugdteams
trainen en coachen, kan hij bij de
senioren als hoofdtrainer fungeren
tot en met de Tweede Divisie en is hij
gekwalificeerd om in de Eredivisie als
assistent te werken. En toen was het
tijd voor een sabbatical als trainer.

Robin Witte: “Drie intensieve jaren bij
FC Emmen in combinatie met de stu-
die voor het diploma in Zeist en mijn
baan als Facility Coördinator bij het
Hof van Saksen hadden mij aardig
opgebroken. Daarom ben ik bewust
een jaar geen trainer geweest. Dat ik
nu de kans krijg als assistent-trainer
bij ACV zie ik als een mooie opstap
om weer in de voetballerij werkzaam
te zijn. En bovendien op een goed
amateurniveau.” 

Robin Witte ziet als zijn doel het
ondersteunen/verlichten van de
hoofdtrainer en het begeleiden van
spelers (individueel en als team). Hij
heeft al ruim voor het begin van het
huidige seizoen veel contact gehad
met Fred de Boer. “Dat ging onder
meer over de samenstelling van de
selectie, de speelwijze, over hoe we
willen trainen en de spelers fit hou-
den en over onze taakverdeling. Ik
proefde aan alles dat Fred het graag
'samen' wil doen. Ik zal me met name
bezighouden met het analyseren van
beelden van zowel de tegenstanders
als van het eigen team. Maar het is

ook de bedoeling dat ik een stukje
innovatie ga toepassen binnen de
trainingen.” 
Robin Witte zal dit seizoen ook
gebruiken als een soort verkenning
van zijn toekomst als trainer. “Ik ga
zien wat dit jaar me zal brengen.
Natuurlijk heb ik niet voor niets de
UEFA A-opleiding gevolgd, al zegt
dat nu nog niets over waar ik uitein-
delijk zal belanden.”

Robin Witte na sabbatical terug als assistent-trainer

Je bent de hoofdtrainer die het langst
aan ACV is verbonden. Wat doet dat met
je?

Dat is wel bijzonder. ACV is een traditierij-
ke club die al heel lang hoog in het ama-
teurvoetbal meedraait. Je ziet ook dat veel
mensen de club trouw blijven. Neem bij-
voorbeeld Johan Zandstra, één van mijn
voorgangers bij ACV. Die voert nog steeds
de analisten aan die voor ons de tegen-
standers gaan bekijken en daar verslag
van uitbrengen. Ik ben er trots op dat ik
hier trainer mag zijn.

“De club heeft een
bewuste keuze gemaakt
voor een professioneler
klimaat”
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Laten we bovenaan beginnen: het
bestuur. Dat zijn allemaal vrijwil-
ligers. Zij zijn er om het beleid
van de club handen en voeten te
geven. Daarnaast bestaat de

Stichting ACV Topsport, ooit in het leven
geroepen om de aparte positie van de
eerste selectie in alle opzichten te waar-
borgen, zonder de vereniging daarmee te
belasten. 

Vereninging en Stichting staan overgens
niet helemaal los van elkaar. Verder is er
nog een seniorenbestuur die zich bekom-
mert om het reilen en zeilen van de elftal-
len onder de selecties. 

Algemene planning
Een belangrijke organisatorische taak is
weggelegd voor de wedstrijdsecretaris,
die vooral verantwoordelijk is voor de
algemene planning van wedstrijden.
ACV heeft een uitgebreid complex en dat
vergt voortdurend onderhoud. De accom-
modatiecommissie,  een man of negen
sterk, is voortdurend aan het klussen. Dat
varieert  van onderhoud en schoonmaken

van de tribune, tot het schilderen van het
clubhuis, het kalken van lijnen, het uit-
voeren van allerlei reparaties, het
schoonmaken van kleedkamers, tot het
plaatsen en onderhouden van de recla-
meborden. 

Volle licht
Voor veel leden is vaak niet zichtbaar wat
allerlei vrijwilligers allemaal doen, maar
de mensen die in de kantine achter de bar
staan, of patat en aanverwante snacks
frituren, doen hun werk in het volle licht.
In het voetbalseizoen meldt zich op
maandagmorgens een schoonmaakploeg
die het clubhuis weer netjes maakt ,
inclusief de gangen, de keuken, de ont-
vangstruimtes en de toiletten.
Gaan je kinderen bij ACV voetballen dan
zul je als ouders vroeg of laat in contact
komen met het jeugdbestuur, maar in
eerste instantie meestal met de jeugd-
coördinatoren. Dat zijn ook allemaal vrij-
willigers. Dat geldt ook voor veel scheids-
rechters, vooral bij jeugdwedstrijden.
Voor allerlei leuke dingen buiten het
jeugdvoetbal om draagt een speciale
commissie zorg, de jeugdactiviteiten-
commissie. 

ACV heeft een site, is actief op twitter,
facebook en instagram, ACV TV maakt
opnamen, er is een vaste fotograaf, er
worden wedstrijdverslagen gemaakt  en
persberichten naar externe media ver-
stuurd. Al dat werk wordt verricht door
een aantal mensen die samen de pr-com-
missie vormen.

Het  bestuurslid van dienst moeten we
zeker niet vergeten, want die heeft een
breed takenpakket. Daartoe behoort
onder meer het ontvangen van scheids-
rechters, het serveren van thee of ranja in
de rust, het toezicht houden op kleedka-
mers, het controleren of de velden goed
worden achtergelaten, het fungeren als
algemeen aanspreekpunt en daarnaast
ook nog het verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid van de arbiters.

Voetbalverleden
Dan is er nog het fenomeen van de analis-
tengroep. Daarachter gaat een aantal
mannen met een voetbalverleden schuil.
Zij bezoeken en observeren de komende
tegenstanders van ACV, leggen hun
bevindingen vast en sturen die naar de
technische staf.

Het is al gezegd, dit verhaal is niet com-
pleet. Maar het geeft wel een indruk van
wat er bij komt kijken om een vereniging
als ACV te laten draaien. 

Waren er geen vrijwilligers, dan was het
gauw gedaan met de club. 

5S E I Z O E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0P R E S E N T A T I E G I D S  A C V

Vrijwilligers

Het verenigingsleven kan niet bestaan zonder vrijwilligers en dat is bij ACV niet anders. Het is de kurk waar de club op drijft. Er
is een grote groep onbezoldigde krachten regelmatig tot bijna dagelijks actief voor ACV. Toch zijn er ook altijd vacatures.
Hieronder lopen we eens een keer door het vrijwilligersbestand, zonder te pretenderen dat dit overzicht volledig is.

De kurk waar ACV op drijft

Wie ook het vrijwilligerskorps
van ACV wil versterken kan voor
informatie mailen naar
vrijwilligers@acv.nl 
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Speelschema Hoofdklasse B 2019-2020
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EERSTE PERIODE
■ 31 augustus
ACV - Buitenpost
Berkum - SC Genemuiden
DETO Twenterand - Swift
HZVV - Staphorst
NSC Nijkerk - De Dijk
Purmersteijn - Flevo Boys
SDC Putten - Eemdijk
Urk - Volendam

■ 7 september
Buitenpost - DETO Twenterand
De Dijk - Urk
Eemdijk - Purmersteijn
Flevo Boys - HZVV
SC Genemuiden - ACV
Staphorst - Berkum
Swift - SDC Putten
Volendam - NSC Nijkerk

■ 14 september
ACV - NSC Nijkerk
Berkum - Urk
DETO Twenterand - Volendam
Flevo Boys - Swift
HZVV - De Dijk
Purmersteijn - Staphorst
SC Genemuiden - Eemdijk
SDC Putten - Buitenpost

■ 21 september
Buitenpost - Purmersteijn
De Dijk - Staphorst
Eemdijk - Flevo Boys
HZVV - SDC Putten
NSC Nijkerk - SC Genemuiden
Swift - Berkum
Urk - DETO Twenterand
Volendam - ACV

■ 28 september
ACV - Eemdijk
Berkum - HZVV
DETO Twenterand - De Dijk
Flevo Boys - Buitenpost
Purmersteijn - NSC Nijkerk
SC Genemuiden - Volendam
SDC Putten - Urk
Staphorst - Swift

■ 5 oktober
Berkum - ACV
Buitenpost - Swift
Eemdijk - Staphorst
HZVV - SC Genemuiden
NSC Nijkerk - DETO Twenterand
Purmersteijn - SDC Putten
Urk - Flevo Boys
Volendam - De Dijk

■ 12 oktober
ACV - Purmersteijn
Buitenpost - Urk
De Dijk - Berkum
Eemdijk - HZVV
Flevo Boys - DETO Twenterand
SC Genemuiden - SDC Putten
Staphorst - NSC Nijkerk
Swift - Volendam

■ 26 oktober
Berkum - Purmersteijn
De Dijk - Buitenpost
DETO Twenterand - Eemdijk
HZVV - ACV

NSC Nijkerk - Swift
SDC Putten - Flevo Boys
Urk - SC Genemuiden
Volendam - Staphorst

■ 2 november
ACV - SDC Putten
Buitenpost - Volendam
Eemdijk - NSC Nijkerk
Flevo Boys - Berkum
Purmersteijn - HZVV
SC Genemuiden - DETO Twenterand
Staphorst - Urk
Swift - De Dijk

■ 9 november
De Dijk - ACV
DETO Twenterand - HZVV
NSC Nijkerk - Flevo Boys
SDC Putten - Berkum
Staphorst - Buitenpost
Swift - SC Genemuiden
Urk - Eemdijk
Volendam - Purmersteijn

TWEEDE PERIODE
■ 23 november
ACV - Urk
Berkum - Volendam
Eemdijk - Swift
Flevo Boys - Staphorst
HZVV - Buitenpost
Purmersteijn - DETO Twenterand
SC Genemuiden - De Dijk
SDC Putten - NSC Nijkerk

■ 30 november
Buitenpost - Berkum
De Dijk - Flevo Boys
DETO Twenterand - SDC Putten
NSC Nijkerk - HZVV
Staphorst - SC Genemuiden
Swift - ACV
Urk - Purmersteijn
Volendam - Eemdijk

■ 7 december
ACV - DETO Twenterand
Berkum - NSC Nijkerk
Eemdijk - De Dijk
Flevo Boys - Volendam
HZVV - Urk
Purmersteijn - Swift
SC Genemuiden - Buitenpost
SDC Putten - Staphorst

■ 14 december
Buitenpost - Eemdijk
De Dijk - Purmersteijn
DETO Twenterand - Berkum
Flevo Boys - SC Genemuiden
NSC Nijkerk - Urk
Staphorst - ACV
Swift - HZVV
Volendam - SDC Putten

■ 18 januari
ACV - Flevo Boys
Berkum - Eemdijk
DETO Twenterand - Staphorst
HZVV - Volendam
NSC Nijkerk - Buitenpost
Purmersteijn - SC Genemuiden
SDC Putten - De Dijk
Urk - Swift

■ 25 januari
Buitenpost - Flevo Boys
De Dijk - HZVV
Eemdijk - ACV
SC Genemuiden - Berkum
Staphorst - Purmersteijn
Swift - NSC Nijkerk
Urk - SDC Putten
Volendam - DETO Twenterand

■ 1 februari
ACV - HZVV
Berkum - De Dijk
DETO Twenterand - Buitenpost
Flevo Boys - NSC Nijkerk
Purmersteijn - Eemdijk
SC Genemuiden - Urk
SDC Putten - Swift
Staphorst - Volendam

■ 8 februari
Buitenpost - ACV
De Dijk - DETO Twenterand
Eemdijk - SDC Putten
HZVV - Purmersteijn
NSC Nijkerk - Staphorst
Swift - Flevo Boys
Urk - Berkum
Volendam - SC Genemuiden

■ 15 februari
Berkum - Swift
DETO Twenterand - Urk
Flevo Boys - Eemdijk
Purmersteijn - ACV
SC Genemuiden - NSC Nijkerk
SDC Putten - HZVV
Staphorst - De Dijk
Volendam - Buitenpost

■ 29 februari
ACV - Berkum
Buitenpost - SDC Putten
De Dijk - Volendam
Eemdijk - SC Genemuiden
HZVV - Flevo Boys
NSC Nijkerk - Purmersteijn
Swift - DETO Twenterand
Urk - Staphorst

DERDE PERIODE
■ 7 maart
Berkum - Buitenpost
De Dijk - Swift
DETO Twenterand - NSC Nijkerk
SC Genemuiden - HZVV
SDC Putten - Purmersteijn
Staphorst - Eemdijk
Urk - ACV
Volendam - Flevo Boys

■ 14 maart
ACV - SC Genemuiden
Buitenpost - De Dijk
Eemdijk - Urk
Flevo Boys - SDC Putten
HZVV - DETO Twenterand
NSC Nijkerk - Volendam
Purmersteijn - Berkum
Swift - Staphorst

■ 21 maart
Berkum - DETO Twenterand
De Dijk - NSC Nijkerk
Eemdijk - Buitenpost

SC Genemuiden - Purmersteijn
SDC Putten - ACV
Staphorst - Flevo Boys
Urk - HZVV
Volendam - Swift

■ 4 april
ACV - Volendam
Buitenpost - Staphorst
DETO Twenterand - SC Genemuiden
Flevo Boys - De Dijk
HZVV - Berkum
NSC Nijkerk - SDC Putten
Purmersteijn - Urk
Swift - Eemdijk

■ 11 april
ACV - Swift
Berkum - Flevo Boys
Eemdijk - Volendam
HZVV - NSC Nijkerk
Purmersteijn - De Dijk
SC Genemuiden - Staphorst
SDC Putten - DETO Twenterand
Urk - Buitenpost

■ 18 april
Buitenpost - HZVV
De Dijk - SC Genemuiden
DETO Twenterand - ACV
Flevo Boys - Urk
NSC Nijkerk - Eemdijk
Staphorst - SDC Putten
Swift - Purmersteijn
Volendam - Berkum

■ 25 april
ACV - Staphorst
Berkum - SDC Putten
Buitenpost - NSC Nijkerk
Eemdijk - DETO Twenterand
HZVV - Swift
Purmersteijn - Volendam
SC Genemuiden - Flevo Boys
Urk - De Dijk

■ 9 mei
De Dijk - Eemdijk
DETO Twenterand - Purmersteijn
Flevo Boys - ACV
NSC Nijkerk - Berkum
SDC Putten - SC Genemuiden
Staphorst - HZVV
Swift - Buitenpost
Volendam - Urk

■ 16 mei
ACV - De Dijk
Berkum - Staphorst
DETO Twenterand - Flevo Boys
HZVV - Eemdijk
Purmersteijn - Buitenpost
SC Genemuiden - Swift
SDC Putten - Volendam
Urk - NSC Nijkerk

■ 23 mei
Buitenpost - SC Genemuiden
De Dijk - SDC Putten
Eemdijk - Berkum
Flevo Boys - Purmersteijn
NSC Nijkerk - ACV
Staphorst - DETO Twenterand
Swift - Urk
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Businessclub de Zwaluw heeft
een succesvol seizoen achter
de rug. Op het sponsorvlak
was er sprake van een mooie
groei in het aantal sponsoren.

Ook verlengden vele sponsoren het con-
tract. Daarnaast konden er twee nieuwe
hoofdsponsors verwelkomd worden. Nelf
Lakfabrieken en Connect Products zijn
toegetreden tot de hoofdsponsorgroep. 

Leon den Hertog (voorzitter Businessclub
de Zwaluw) is er zeer trots dat zoveel
bedrijven zich aan onze mooie club willen
verbinden.

Ook op het technologische vlak blijft ACV
niet achter. Als één van de eerste busi-
nessclubs in het noorden van het land
heeft Businessclub de Zwaluw een app
geïntroduceerd. De ACV Assen app geeft
sponsoren de mogelijkheid om gemakke-
lijk met elkaar in contact te komen. Ver-
der is alle informatie omtrent ACV 1 hier
te vinden. ACV bevindt zich hiermee in

goed gezelschap van onder andere PSV,
VVV-Venlo, NEC en Almere City FC. Het
afgelopen seizoen is al gebleken dat de
app een grote meerwaarde geeft aan een
sponsorschap bij ACV.
De sponsoren konden afgelopen seizoen
ook weer genieten van leuke en interes-
sante activiteiten. In september vond bij
de gastvrije buren van De Bonte Wever de
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Al jaren heeft Businessclub de Zwaluw een warm kloppend hart voor de voetbalvereniging ACV en draagt ze haar
steentje bij aan het realiseren van de groeidoelstellingen en ambities van de club. Daarnaast is de Businessclub
van zakelijke meerwaarde als belangrijk netwerk voor acquisitie in Assen. 'Business and pleasure' komen hier
nadrukkelijk samen.

Businessclub de Zwaluw

Businessclub de Zwaluw groeit  d

“De ACV Assen app geeft sponsoren de
mogelijkheid om gemakkelijk met elkaar in
contact te komen”

Sponsors van ACV op bezoek bij Gardendreams in Meppen.
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traditionele spelerspresentatie plaats.
In november ging de Businessclub de
grens over en werd er een bezoek
gebracht aan onze oosterburen. In
Emden kregen de sponsoren een rond-
leiding bij Gardendreams. Vervolgens
zette de FC Groningen bus van Drenthe
Tours koers richting Meppen. Bij de
Hänsch-Arena van SV Meppen werd de
Businessclub zeer hartelijk ontvangen
door directeur Ronald Maul (voormalig
Duits international) en persvoorlichter
Thomas Kemper. Na een zeer interes-
sante stadiontour werd er gedineerd in
de VIP Lounge van de club. Onder het
genot van een Bitburger pils en gerech-
ten uit de traditionele Duitse keuken
werd er nagepraat over de enerverende
dag. 

Lachsalvo's
In maart kwam er een speciale gast op
bezoek in Assen. Erik Hulzebosch gaf
acte de présence in het clubhuis van
ACV. Met veel anekdotes schetste hij
zijn levensverhaal aan de vele aanwezi-
gen. Hij nam het publiek mee in zijn fas-
cinerende levensverhaal. Vele levensge-
beurtenissen passeerden de revue. Zijn
jeugd in Gramsbergen, de vele trainin-
gen op de ijsbaan in Assen, de zoek-
tocht naar sponsoren, alles kwam aan
bod. Met veel zelfspot vertelde hij zijn
verhaal, met vele lachsalvo's uit de zaal

tot gevolg. Ook komend seizoen staan
er weer bijzondere activiteiten op het
programma. Welke dat zijn blijft nog
even geheim, maar dat ze de moeite
waard zijn is nu al wel duidelijk. Een
klein tipje van de sluier kan hier al wel
worden opgelicht, de kerstborrel staat
ook dit jaar weer gepland..

Meer naamsbekenheid 
Businessclub de Zwaluw biedt ruime mogelijkheden om de naamsbekendheid
van de sponsoren te laten vergroten. Dat kan onder meer via ACV TV en de
website, maar ook via onze eigen digitale nieuwsbrief en verschillende door
de Businessclub georganiseerde sponsoractiviteiten.

Verder zijn er allerlei opties voor de sponsoren om zich op en rond het veld te
presenteren. Alle leden van de Businessclub zijn tijdens de thuiswedstrijden
welkom in de bestuurskamer.
Wij nodigen u van harte uit om ook lid te worden van de ACV Businessclub De
Zwaluw, zodat uw organisatie eveneens kan profiteren van de vele mogelijkhe-
den die onze Businessclub te bieden heeft. Tegelijkertijd levert u daarmee een
welkome bijdrage aan het mogelijk maken van voetbal op het hoogste ama-
teurniveau in Assen en omstreken, nu en in de komende jaren.

Voor meer informatie over de ACV Businessclub De Zwaluw kunt u contact
opnemen per e-mail: businessclub-dezwaluw@acvassen.nl

 door

Erik Hulzebosch vertelde zijn levens-
verhaal aan een volle ACV-kantine. 
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2019-2020

positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 29-04-2000
woonplaats: Assen
vorige club: vv Gieten
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: middenvelder
geb. datum: 23-03-2001
woonplaats: Stadskanaal
vorige club: SC Stadskanaal, 
vv Hoogezand, FC Groningen, 
FC Emmen
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 09-02-2002
woonplaats: Zuidlaren
vorige club: ZFC Zuidlaren, 
FC Groningen
lid 1e selectie: 1e seizoen
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E 
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positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 08-11-1994
woonplaats: Roden
vorige club: vv Roden, FC Groningen,
FC Emmen, ACV, SC Genemuiden
lid 1e selectie: 3e seizoen 
(met onderbreking)

positie: aanvaller
geb. datum: 25-12-1997
woonplaats: Hoogezand
vorige club: vv Hoogezand, 
FC Groningen, Harkemase Boys, 
AZ, FC Groningen
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: middenvelder
geb. datum: 05-02-1990
woonplaats: Groningen
vorige club: FC Groningen, 
SC Veendam, WKE, Be Quick 1887,
Pelikaan S, vv Katwijk
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 17-05-1995
woonplaats: Nieuw Schoonebeek
vorige club: vv Schoonebeek, 
SC Heerenveen, MVV, SC Heerenveen,
FC Emmen
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 11-12-2000
woonplaats: Assen
vorige club: Asser Boys, 
FC Groningen
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 12-01-1989
woonplaats: Groningen
vorige club: Drachtster Boys, 
SC Heerenveen, Flevo Boys, 
SC Cambuur, Oranje Nassau Gr.
lid 1e selectie: 3e seizoen
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2019-2020
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positie: aanvaller
geb. datum: 15-11-1996
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, FC Groningen, 
SC Cambuur
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 19-12-1992
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, 
FC Groningen, Achilles 1894
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 22-02-1996
woonplaats: Norg
vorige clubs: GOMOS
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: verdediger
geb. datum: 05-01-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: GVAV Rapiditas, 
FC Groningen, Harkemase Boys
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 15-01-1994
woonplaats: Groningen
vorige clubs: GVAV Rapiditas, 
FC Groningen, PEC Zwolle, 
HHC Hardenberg, Harkemase Boys
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: doelverdediger
geb. datum: 14-11-1989
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, Oranje
Nassau Gr., FC Assen, Achilles 1894
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 08-01-2001
woonplaats: Westerbork
Vorige club: VKW
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 10-08-1995
woonplaats: Assen
vorige clubs: HH Combinatie
lid 1e selectie: 6e seizoen
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positie: aanvaller
geb. datum: 27-09-1996
woonplaats: Hoogezand 
vorige clubs: vv Hoogezand, FC Emmen
lid 1e selectie: 3e seizoen
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positie: aanvaller
geb. datum: 07-07-1991
woonplaats: Groningen
vorige clubs: Actief, FC Edmonton,
Alcides, Oranje Nassau Gr., 
Harkemase Boys
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 04-03-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: LTC, ACV, Carson-
Newman University Eagles (VS)
lid 1e selectie: 5e seizoen
(met onderbreking)

positie: middenvelder/verdediger
geb. datum: 04-10-1999
woonplaats: Appelscha
vorige clubs: JV Oostenburg, 
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 3e seizoen
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positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 17-07-2000
woonplaats: Roden
vorige clubs: ONR, FC Groningen, 
FC Twente, FC Emmen
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: verdediger
geb.datum: 15-12-1993
woonplaats: Groningen
vorige clubs: SV Halen, ACV, 
Be Quick 1887
lid 1e selectie: 4e seizoen 
(met onderbreking)

positie: middenvelder
geb. datum: 15-08-1995
woonplaats: Ekehaar
vorige clubs: Rolder Boys, FC Emmen
lid 1e selectie: 6e seizoen
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positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 21-06-1998
woonplaats: Hoogeveen
vorige clubs: Nieuw Balinge, 
PEC Zwolle, FC Emmen, 
SC Spelle-Venhaus
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: doelverdediger
geb. datum: 20-11-1989
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, FC Groningen, 
BV Veendam, PKC '83
lid 1e selectie: 8e seizoen
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15S E I Z O E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0P R E S E N T A T I E G I D S  A C V

Spelers eerste selectie ACV seizoen 2019-2020
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De selectie van ACV en de begeleiding voor het seizoen 2019-20
Achter van links naar rechts: Jan Kok (masseur/verzorger), Daniël Schans (2), Leon Santema (15), Robert Talens (4), M

Midden, van links naar rechts: Dennie Hut (elftalleider), Arjen Hagenauw (19), Kevin Mennega (17), Jarno Deurin
Matthijs Hardijk (26), Ramon Klok (12), Daa

Voor, van links naar rechts: Ezra Schrijver (14), Justin Mulder (11), Koen Steg (20), Nick Westebring (8), Jim de 
Pieter Bijl (24), Gijs Jasper (7). Niet op de fo

ACV Seizoen  
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9-2020. Achter de namen van de spelers staan de rugnummers.
4), Marco van der Heide (10), Remy Klaassens (5), Nande Wielink (3), Robin ten Wolde (fysiotherapeut/hersteltrainer)

euring (16), Roland van der Kraan (keeperstrainer), Fred de Boer (hoofdtrainer), Robin Witte (assistent-trainer), 
Daan Smit (18), Erik Meints (teammanager)

m de Leeuw (23), Morten Otto (22), Ben Wormmeester (1), Mark Jagt (25), Nout de Groot (21), Pascal Huser (9), 
de foto: Petrit Hoxhaj (6), Steyn Strijker (27)

  2019-2020
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functie: assistent-trainer
geb. datum: 15-04-1990
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, Be Quick 1887, 
FC Groningen, ACV, FC Emmen
lid 1e selectie: 3e seizoen 
(met onderbreking)

functie: trainer doelverdedigers
geb. datum: 05-04-1964
woonplaats: Annen
vorige clubs: Annen, SC Heerenveen
(vrouwen)
lid 1e selectie: 5e seizoen
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functie: teammanager
geb. datum: 19-05-1970
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 4e seizoen
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De palmares van ACV
De geschiedenis van ACV is gelardeerd met veel hoogtepunten. Twee keer
werd het algemeen amateurkampioenschap van Nederland binnengehaald:
in 1978 en 1986.

Ook werd drie keer de algehele zater-
dagtitel door ACV veroverd. Tien titels
waren er in de Eerste Klasse. Daarvan
vielen er negen in de periode dat die
klasse het hoogste amateurniveau
vertegenwoordigde. In de Hoofdklasse
konden twee kampioenschappen wor-
den gevierd, de laatste in het seizoen
2016-2017. Daarmee werd tegelijker-

tijd de promotie naar de Derde Divisie
gerealiseerd. In het rijtje passen ver-
der de verovering van nationale zater-
dagbeker (1978) en twee overwinnin-
gen in de strijd om de districtsbeker.
Het afgelopen seizoen werd in de
Hoofdklasse de eerste periodetitel
gewonnen, maar die prijs kon in de
nacompetitie niet worden verzilverd.
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Begeleiding eerste selectie ACV 

functie: elftalleider
geb. datum: 12-02-1990
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 2e seizoen
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functie: fysiotherapeut/
geb. datum: 13-02-1975
woonplaats: Emmen
lid 1e selectie: 9e seizoen

functie: masseur/verzorger
geb. datum: 13-12-1968
woonplaats: Wijster
lid 1e selectie: 4e seizoen
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functie: hoofdtrainer
geb. datum: 15-06-1964
woonplaats: Leeuwarden
vorige clubs: vv Bennekom, Odin'59,
ADO'20, (assistent) Be Quick 1887, 
SC Heerenveen (voetbalacademie), ACV,
Leeuwarder Zwaluwen, ONS Sneek, 
Drachtster Boys, SC Heerenveen (vrouwen)
lid 1e selectie: 7e seizoen 
(met onderbreking)
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Barbier Cengiz

Damsterdiep 269 Groningen

06 41939385

Wenst ACV heel veel succes!

Voor al uw 
bouw- en 

schilderwerken

www.alrenobouw.nl

0593-857000

• Dakbedekking
• Zinkwerk
• Onderhoud

• Renovatie
• Nieuwbouw

Tel. 050-2600008  www.dakmontagenoord.nl
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BERKUM
Sportpark De Vegtlust, Boerendanserdijk
55, 8024 AE Berkum
Hoofdtrainer: Arno Hoekstra 
(3e seizoen) 
Vorig seizoen: 7e plaats Hoofdklasse B

BUITENPOST
Sportpark De Swadde, Jeltingalaan 80,
9285 WL Buitenpost
Hoofdtrainer: Jasper Bouma 
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 12e plaats Hoofdklasse B

DE DIJK
Sportpark Schellingwoude, Schelling-
wouderdijk 220, 1023 NL Amsterdam
Hoofdtrainer: Kees Oostermeijer 
(2e seizoen)
Vorig seizoen: 17e plaats Derde Divisie

DETO TWENTERAND
Sportpark Het Midden, Schout Dodde-
straat 48, 7671 GT Vriezenveen
Hoofdtrainer: Otto Krabbe (1e seizoen)
Vorig seizoen: 13e plaats Hoofdklasse B,
handhaving via nacompetitie

EEMDIJK
Sportpark De Vinken, De Kronkels 12,
3752 LM Bunschoten
Hoofdtrainer: Willem Romp (1e seizoen)
Vorig seizoen: 15e plaats Derde Divisie 

FLEVO BOYS
Sportpark Ervenbos, Espelerlaan 80,
8302 DC Emmeloord
Hoofdtrainer: Kevin Waalderbos 
(2e seizoen)
Vorig seizoen: 10e plaats Hoofdklasse B

SC GENEMUIDEN
Sportpark De Wetering, Sportlaan 2b,
8281 CM Genemuiden
Hoofdtrainer: René van der Weij 
(1e seizoen)
Vorig seizoen: 11e plaats Hoofdklasse B

HZVV
Sportpark Bentinckspark, Sportvelden-
weg 3, 7902 NX Hoogeveen
Hoofdtrainer: Gert van Duinen 
(3e seizoen)
Vorig seizoen: kampioen Eerste Klasse E

NSC NIJKERK
Sportpark De NSC Burcht, Luxoolseweg
32, 3862 WJ Nijkerk
Hoofdtrainer: John Kamphuis 
(3e seizoen)
Vorig seizoen: kampioen Eerste Klasse D

PURMERSTEIJN
Sportpark Purmersteijn, Van IJsendijk-
straat 140, 1442 CS Purmerend
Hoofdtrainer: Martin van Ophuizen 
(7e seizoen) Vorig seizoen: 9e plaats,
Hoofdklasse A zondag

SDC PUTTEN
Sportpark Putter Eng, Roosendaalseweg
111, 3882 MN Putten
Hoofdtrainer: Cesco Agterberg 
(1e seizoen)
Vorig seizoen: 9e plaats Hoofdklasse B

STAPHORST
Sportpark Het Noorderslag, Parallelweg
27, 7951 AT Staphorst
Hoofdtrainer: Paul Weerman 
(1e seizoen)
Vorig seizoen: 2e plaats Hoofdklasse B,
periodetitel

SWIFT
Sportpark Olympia, Olympiaplein 31,
1077 CL Amsterdam
Hoofdtrainer: Bart Logchies (3e seizoen)
Vorig seizoen: 10e plaats Hoofdklasse A

URK
Sportpark De Vormt, Vormtweg 7b,
8321 NC Urk
Hoofdtrainer: Richard Karrenbelt 
(3e seizoen)
Vorig seizoen: 6e plaats Hoofdklasse B

RKAV VOLENDAM
Gemeentelijk Sportpark, Julianaweg 3a,
1131 CX Volendam
Hoofdtrainer: Sander Middelbeek 
(4e seizoen)
Vorig seizoen: 2e plaats Hoofdklasse A,
periodetitel
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ACV ontmoet weer vele bekende tegenstanders in de Hoofdklasse B. Ook komend seizoen staan weer enkele 
fraaie klassiekers op het programma tegen SC Genemuiden, Staphorst, DETO Twenterand, Flevo Boys en Urk. 
De Drentse derby tegen HZVV is weer in ere hersteld. Nieuwe tegenstanders zijn de Amsterdamse clubs De Dijk
(zondag) en Swift en zondagclub Purmersteijn uit Purmerend. Eind jaren '70 en begin jaren'80 speelde ACV in
competitieverband al tegen oude bekende rkav Volendam. 

Tegenstanders

PROMOTIE-/DEGRADATIE
REGELING 
• De kampioen promoveert naar de

Derde Divisie
• De drie periodekampioenen spelen met de

herkansers uit de Derde Divisie nacompetitie
voor promotie 

• De nummers 15 en 16 degraderen naar de
Eerste klasse

• De nummers 13 en 14 uit de Hoofdklasse
spelen als herkansers nacompetitie om
klassenbehoud 

Tegenstanders in de Hoofdklasse B

WAAR
MOETEN
WE HEEN!
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Dagelijks geopend vanaf 16.00

Balkengracht 8  |  9405 CG Assen  |  T 0592 351 535
info@jongsma-assen.nl  |  www.jongsma-assen.nl

Wij wensen ACV een sportief en succesvol 2019 – 2020.

j.van.der.wal@jongeneel.nl 
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Jeugdactiviteiten

De commissie wordt gevormd
door Magda Hoekstra, Chan-
tal Wijnalda, Annemarie Eus-
terbrock, Kitty Koetsier,
Natascha Tunyluhulima en

Sandra Weits. Het doel van het zestal is
het gehele jaar door gezellige en spor-
tieve activiteiten te organiseren die los
staan van de reguliere voetbalcompeti-
ties. De activiteiten worden verspreid
over het jaar, zodat er bijna altijd wel
iets te doen is op het sportpark. 
De afgelopen twee jaar werden er al
diverse activiteiten georganiseerd waar
door menig ACV-lid van jong tot oud
aan mee werd gedaan. Een mooi voor-
beeld hiervan is de Oudejaarsloop. Na
een aantal jaren niet op de agenda

gestaan te hebben werd deze ACV-tra-
ditie weer nieuw leven ingeblazen. Het
bleek een groot succes. Vele leden, vrij-
willigers en sponsoren schreven zich in
en gingen de uitdaging aan om samen
het jaar sportief af te sluiten. Na de
fysieke inspanning is er uiteraard een
welverdiende nazit waarbij de oliebollen
werden verzorgd door de mannen van
ACV 4.
Andere activiteiten die de commissie
organiseert, zijn onder andere het FIFA
Toernooi, paaseieren zoeken en de Pie-
tentraining rond Sinterklaas. Ook wordt
bij elk thuiswedstrijd van ACV 1 een
jeugdteam betrokken en uitgeroepen tot
Team van de week. De spelers van het
betreffende jeugdteam mogen samen

met hun favoriete ACV-speler hand in
hand het veld op komen. Voor de jonge
jongens en meiden is dit een prachtige
belevenis! In de rust van de wedstrijd
mogen er ook nog penalty's genomen
worden en wordt er gestreden om de
felbegeerde penaltybokaal.
De reacties binnen de vereniging zijn
zeer positief. ACV is blij dat een com-
missie als deze zich inzet voor de club
waarbij het familiegevoel voorop staat.
Heb je ideeën of wil je helpen dan staat
de deur van de commissieleden voor je
open. 

Spreek ze aan, stuur een e-mail 
(activiteiten.jeugd@acvassen.nl) of
stel je vraag via de Facebook pagina

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat op 1 oktober 2017 de Jeugdactiviteiten-commissie is opgericht bij ACV.
Een zestal vrijwilligers pakte de handschoen op en blies oude tradities weer nieuw leven in. 
Daarnaast werden er ook nieuwe activiteiten opgestart.
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Jeugdactiviteiten-commissie
geeft ACV familiegevoel
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Vrouwen

'In ons team combineren we
gezelligheid met presteren'

Voor het seizoen vroegen we
ons af, kunnen we dat wel,
voetballen in de Hoofdklasse?
We waren na één jaar al kam-
pioen in de eerste klasse

geworden en dit was weer een stap
hoger. We namen ons voor om gewoon
te kijken hoe het zou lopen. Handhaving,
dat was in elk geval ons doel.”

De vierde plaats was dan ook boven ver-
wachting. Laura Heling: “In het begin
was het zoeken naar de goede speelwij-
ze. Toen we die eenmaal hadden gevon-

den ging het in de tweede helft van de
competitie beter. Onze trainers hebben
het ook super gedaan.”

Spits Laura Heling was samen met de
aanvallende middenvelder Lisanne Dik
topscorer bij ACV. Allebei produceerden
ze 14 treffers. De aanvoerster maakte
een aantal doelpunten met het hoofd.
Dat ze 1.83 meet, is daarbij zeker een

voordeel. Die kopkracht zet ze overigens
niet allen offensief in, maar ook verdedi-
gend, zoals bij hoekschoppen tegen.
Nog even over haar verdere voetbal-
kwaliteiten: “Ik kan wel links trappen,
maar rechts is duidelijk mijn voorkeurs-
been.”

Met de jongens
Ze voetbalt al zeventien jaar. De basis
werd gelegd bij SVZ in Zeijen. Laura:
“Met een aantal meiden voetbalden we
op school met de jongens. Bij SVZ
speelden we bij de F-jes nog in een
gemengd team. Ik kon redelijk meeko-
men met de jongens. Bang was ik niet
en als je een paar jongens passeerde
vonden ze dat niet leuk. Daarna ont-
stond al vrij snel een meisjesploeg. Die
viel op een gegeven moment uit elkaar,
onder andere door studie. Een vriendin
van me voetbalde bij ACV en dat ben ik

Na twee opeenvolgende kampioenschappen vond het eerste vrouwenteam
van ACV zich het afgelopen seizoen ineens terug in de landelijke
Hoofdklasse. Het betekende niet alleen een hoger niveau , maar ook lange
reizen naar plaatsen als Leiderdorp, Katwijk aan de Rijn, Haarlem,
Heerhugowaard en Barendrecht.  De vrouwen  sloten hun debuut in de
Hoofdklasse af met een knappe vierde plaats. Alle reden om aanvoerster
Laura Heling (24) eens aan de tand te voelen.
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“

“Ik kan wel links trappen, maar rechts is 
duidelijk mijn voorkeursbeen”
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Teams

in 2012 toen ook gaan doen. Ik kwam
direct in het eerste. De vrouwenafdeling
was in die tijd nog niet zo groot en we
speelden in de derde klasse.”

Meer concurrentie
Laura Heling heeft dus een groot deel
van de opmars van ACV's vrouwenteam
meegemaakt. “In het begin speelden we
meestal in dezelfde opstelling, maar er

zijn vrouwen weggegaan en anderen
voor bijgekomen. We hebben ons goed
ontwikkeld. Ook na het afgelopen sei-
zoen zijn er vier vertrokken of gestopt,
maar daar hebben we een paar echte
versterkingen voor teruggekregen. Er
komt meer concurrentie, ook voor mijn
positie. Ik zie dat als positief. Hoe meer
concurrentie, hoe beter. Dat werkt moti-
verend.”

Als aanvoerster is ze de opvolgster van
Lise van Dijk, die jarenlang die rol ver-
vulde. Laura doet wat bescheiden over
haar inbreng: “Je hebt die band om en
dat wil niet meteen wat zeggen.” Maar
doorpratend komt ze met: “Je probeert
het team op een leuke manier bij elkaar
te houden. We combineren gezelligheid
met presteren. Ook de lange reizen heb-
ben we niet als zwaar ervaren. Je was
wel de hele dag kwijt, maar ik was blij
dat we met de bus gingen. Ook als we
verloren hadden was de sfeer goed, met
een drankje erbij. In de zomerstop gaan
we ook allerlei leuke activiteiten doen. 

Of ik wel eens een brandje heb moeten
blussen? Het afgelopen seizoen niet,
maar het jaar daarvoor wel.”
Laura Heling, die ondertussen in Assen
woont, heeft Facility Management
gestudeerd en werkt bij Bedrijfszorg
Arbeid en Gezondheid (BAG) aan de
Bremstraat in Assen. Daar is ze ook
mede-eigenaar van de Paramedics
Shop. “We hebben alle artikelen die in
de fysiotherapie worden gebruikt.” 
Voetballen bij ACV is voor Laura daar-
naast voorlopig de belangrijkste bijzaak.

“Ook als we verloren
hadden was de sfeer
goed, met een drankje
erbij”

Zestig ACV-
teams spelen
competitie
Met zestig teams is ACV aan het sei-
zoen 2019-2020 begonnen. Bij de
senioren is het aantal elftallen
gegroeid tot tien. De jeugd kent 11-
tallen, 8-tallen en 6-tallen. In de
loop van het seizoen komt er bij de
allerjongsten soms nog een team
bij. De vrouwen en meisjes nemen
met zeven teams aan de competitie
deel, waarbij VR 2 een combinatie-
ploeg is van ACV en Achilles 1894.
Een aparte categorie is de vrijdag-
avondcompetitie voor 7-tallen,
waaraan  ACV met een mannen- en
een vrouwenteam deelneemt. De
zaalvoetbaltak heeft zes teams voor
de competitie ingeschreven.

Het complete overzicht van het aan-
tal teams in de verschillende cate-
gorieën en leeftijdsklassen ziet er
als volgt uit:

Senioren 
1 t/m 10

Jeugd
JO19: 1 t/m 4
JO17: 1 t/m 4
JO15: 1 t/m 3
JO14: 1 en 2
JO13: 1 t/m 3
JO12: 1 t/m 4 (8-tallen)
JO11: 1 t/m 4 (8-tallen)
JO10: 1 t/m 4 (6-tallen)
JO9:   1 t/m 3 (6-tallen)
JO8:   1 en 2 (6-tallen)
JO7:   1 en 2 (6-tallen) 

Vrouwen 
VR 1 en 2 (2 is combinatie
ACV/Achilles)
MO19: 1
MO17: 1
MO15: 1
MO13: 1 (11-tal)
MO11: 1  (8-tal) 

Vrijdagavond competitie (7-tallen)
Mannen 35+: 1 team
Vrouwen: 30+: 1 team

Zaalvoetbal
1 t/m 6
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Media

Website
Op de digitale thuishaven van ACV vindt u
werkelijk alles wat u over de club wilt weten.
Alle informatie over ACV 1 is hier bijvoorbeeld
te lezen. Verder vindt u er alle ACV teams, het
wedstrijdprogramma, foto's, de historie, de
sponsoren en nog veel meer. Benieuwd?
Neem eens een kijkje op www.acvassen.nl.

Facebook
Ruim 1.300 mensen volgen ACV op Face-
book. Hier vindt u korte berichten, video's,
foto's en is uiteraard ook interactie mogelijk.
Heeft u ACV al een like gegeven?

Twitter
Het Twitteraccount van ACV is de plek om als
eerste op de hoogte te zijn van de laatste
nieuwtjes omtrent ACV 1. Ook wordt er live
verslag gedaan van alle wedstrijden. U vindt
ons via @acvassen. Meer dan 3.800 mensen
gingen u al voor.

Instagram
Ook in de digitale fotowereld is ACV terug te
vinden. Diverse leuke en speciale foto's krij-
gen hier een plek. Sluit je aan bij meer dan
1.200 anderen en volg ons op Instagram via
acv_assen.

ACV TV
Op YouTube beschikt ACV over een eigen
televisiekanaal. ACV TV filmt alle wedstrijden
van ACV 1 en maakt hier uitgebreide samen-

vattingen van. Daarnaast ziet u hier inter-
views met de trainer en de spelers van de
eerste selectie. Ook voor verslagen van
sponsorbijeenkomsten is dit de plek waar u
moet zijn om ze te bekijken.

Presentatiegids
Ieder jaar presenteert
ACV zich door middel
van een fraaie presen-
tatiegids. Hierin is uit-
gebreide informatie
over de club terug te
lezen en kan kennis
gemaakt worden met
de technische staf en
selectie van ACV 1.
FC Groningen Media
neemt voor het vierde achter-
eenvolgende jaar de productie van de gids
voor haar rekening. Kijf & Witte in Leek tekent
voor de vormgeving en de drukker is Schol-
ma Druk in Bedum.

Zo kunt u ACV volgen
De voetbalclub ACV is via
verschillende media te volgen. Via
de website, sociale media, ACV TV
en de presentatiegids hoeft u niets
over de club te missen. We stellen
deze media hieronder aan u voor.
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Hij wilde graag 'the American
way of life' meemaken. Daan
Smit (23) heeft ervaren wat
het is om in Amerika te
wonen, te studeren én te

voetballen. “Normaal is het vrij duur om
daar te studeren, maar dankzij het voet-
ballen kon ik een beurs krijgen. Daar-
door werd het goedkoper en extra aan-
trekkelijk om er heen te gaan.” 

Daan Smit kreeg zijn unieke kans via
Kings Talents, een organisatie die spor-
tieve studenten werft om in Amerika te
studeren en te sporten. De ACV'er
belandde in augustus 2017 op de Cars-
on-Newman University in Jefferson City
(Tennessee), niet ver van Knoxville. Hij
woonde er op de campus en voetbalde
in het universiteitsteam, onder de toe-
gevoegde naam Eagles. “Toen ik aan-
kwam merkte ik direct al dat de sportfa-
ciliteiten geweldig waren. Het was echt
professioneel. We hadden grote kleed-
kamers, waarin iedereen  een eigen hok-
je had met zijn naam.”

Sterker
Daan Smit kwam er ook al snel achter
dat de Amerikanen er een andere voet-
balbenadering op na houden dan
Nederland en veel Europese voetballan-
den . “Voordat we een bal hadden aan-
geraakt moesten we al een fitnesstest
doen. We stonden vroeg op, want we
trainden een paar keer per dag. Er
stond ook altijd een krachttraining op
het programma. Ik ben er veel sterker
geworden. In fysiek opzicht zijn ze veel
verder dan wij, maar technisch en tac-
tisch lopen ze achter. Daarom hebben
ze graag Europese spelers in een team.
Ook de coaches waren niet-Amerika-
nen.”

Met zijn ploeg speelde Daan Smit tegen
andere collegeteams. “Het systeem zit
zo in elkaar dat je als student voor je
college speelt, of je speelt bij een prof-
club. Er waren wedstrijden op woensdag
en zaterdag. Ik speelde centraal achter-
in. Coachen? Dat werd wel van mij ver-
wacht. Het niveau van de spelers ver-
schilde nogal. De basiself was vrij
aardig, maar de onderkant van de selec-
tie was heel slecht. Er zaten vijf Ameri-
kanen in de groep, maar voor de rest
was het een internationaal gezelschap
met onder andere Engelse, Noorse,
Duitse en Braziliaanse spelers.
Daan Smit ging ook naar Amerika om er

zijn Master of Business Administration
te volgen, Dit was een vervolg op zijn
bachelor Bedrijfskunde, die hij in Gro-
ningen had afgerond. Dat lukte, maar
toch noemt hij dat het studie-deel van
zijn Amerikaanse avontuur “een beetje
een flop.” Hoezo? “Er was alleen college
op maandagavond van zes tot tien. Ik
haalde alles maximaal. Normaal doe je
er twee jaar over, maar ik heb mijn mas-
ter in anderhalf jaar afgerond. “Wat je
ziet is dat daar de sport voorop staat en
bij ons is het precies andersom. Terug
in Nederland ben ik in Groningen aan
een master Marketing begonnen. Dan
merk je meteen dat je meer aan de bak
moet.”

Voor de uitreiking van zijn masterbul,
geheel in uitbundige Amerikaanse stijl,
kwam de moeder van Daan Smit speci-
aal overgevlogen. Hij laat een foto zien,
waarop ze trots naast hem staat.

Het boek ACV is voor Max Jasper, Rutger Timmermans en Jonah van der
Werf voorlopig gesloten. Ze verblijven alle drie voor hun studie in het
buitenland. Max Jasper en Jonah van der Werf zoeken hun heil in Amerika,
terwijl Rutger Timmermans  voor een stage naar Bali is gevlogen. We
wensen het drietal alle goeds en verleggen onze aandacht naar Daan Smit.
Die heeft er al een Amerikaans studie- en voetbalavontuur opzitten en
vertelt over zijn ervaringen.
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Daan Smit

'In Amerika staat de sport
voorop, bij ons de studie'

“Voordat we een bal
hadden aangeraakt
moesten we al een
fitnesstest doen”
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Studie buitenland
Max Jasper, Rutger Timmermans en Jonah van der Werf gaven
vóór hun vertrek antwoord op een aantal vragen. Zij keken op 
dat moment nog vooruit op hun verblijf in het buitenland.  

Blessure
Dat hij zijn studie zo snel kon afsluiten
had overigens ook te maken met een
sportief gezien vervelende ontwikke-
ling. Vorig jaar oktober raakte Daan
Smit geblesseerd. “Ik had pijn in de
onderbuik. Het leek in eerste instantie
spierpijn , maar het bleek een sporther-

nia te zijn al was dat in eerste instantie
niet honderd procent duidelijk. Vanaf
oktober heb in niet meer gespeeld en
heb ik rust genomen. Het ging heel lang
goed en in januari 2019 ben ik weer
gaan trainen bij ACV.” Daan Smit maak-
te zelfs al zijn rentree in de hoofd-
macht, maar vrij snel kwam de pijn
terug. Vanaf dat moment mocht hij
geen voetbaltraining meer volgen. 

Het gesprek met Daan Smit vond plaats
in de zomerstop en op dat moment kon
niet worden voorzien wanneer en of hij
weer voetbalfit zou worden.

Wat wel zeker is dat hij terugkijkt op
een prachtige tijd in Amerika. Hij vond
het geweldig om zo intensief met sport
bezig te zijn en bezocht onder andere
New York en Las Vegas. Daan Smit wil
dan ook zeker nog eens terug. Hij heeft
aan het voetballen in Amerika een aan-
tal vrienden  overgehouden. Zo kwa-
men er enkele oud-ploeggenoten naar
Nederland om Koningsdag te vieren en
is hij zelf bij de Britten in Londen op
bezoek geweest. Hier kwam zijn sterk
verbeterde Engels goed van pas!
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Max Jasper

Waar ga je heen? 
Ik ga naar Bourbon-
nais (Illinois), een stad
met ongeveer 18.500
inwoners. Deze stad ligt ongeveer 80
kilometer onder Chicago.

Voor welke studie? 
Management and Communication.

Waar verblijf je? 
Ik verblijf op een campus, op de Olivet
Nazarene University. Dat is ook de plek
waar ik mijn studie zal volgen.

Ga je er ook voetballen en indien ja,
waar? 
Ik ga er ook voetballen. Dit zal ik doen bij
het collegeteam dat aan de school ver-
bonden is. Zij noemen zich zelf ONU
Tigers.

Wanneer vertrek je en wanneer kom je
terug? 
Ik vertrek 10 augustus en zal rond de
kerstperiode even terugkeren naar Ne-
derland. Daarna ga ik in januari weer die
kant op. Het is nog niet duidelijk hoelang
ik precies in Bourbonnais zal verblijven.

Rutger Timmermans

Waar ga je heen?
Bali, Indonesië. 

Voor welke studie?
De studie HBO
Bedrijfseconomie aan
de Hanzehogeschool
Groningen.

Wat ga je er doen?
Ik ga er vijf maanden stage lopen voor
mijn opleiding. Dat ga ik doen bij een res-
taurant genaamd Down To Earth. Bij dit
bedrijf ga ik de financiële huishouding
doen en zal ik proberen de interne pro-
cessen binnen het bedrijf te verbeteren.

Waar verblijf je?
Dat staat nog niet vast. Maar het wordt
waarschijnlijk een groot huis/apparte-
ment waarin ik verblijf met andere Neder-
landse studenten, die ook stage lopen op
Bali.

Ga je er ook voetballen en indien ja,
waar?
Ik wil daar wel graag blijven voetballen,
of dit kan weet ik zelf ook nog niet. Dat wil
ik gaandeweg gaan uitzoeken.

Wanneer vertrek je en wanneer kom je
terug?
Ik vertrek in de eerste weken van sep-
tember, als het schooljaar weer begint. Ik
verwacht terug te zijn eind januari 2020.
Als het goed is kom ik na deze vijf maan-
den gewoon weer bij ACV voetballen.

Jonah van der Werf

Waar ga je heen?
Ik vertrek deze zomer
naar San Francisco
in Californië. De stad
is vooral bekend van
de Golden Gate
Bridge en de Alcatraz
gevangenis. Ik ga daar
voetballen voor the University of San
Francisco.

Voor welke studie?
Naast het voetbal ga ik een master
Sports Management volgen. 

Waar verblijf je?
Omdat ik een graduate-student ben hoef
ik niet op de campus van de school te
wonen. Samen met een aantal teamgeno-
ten hebben we een mooi huis in hartje
San Francisco uitgekozen! 

Ga je er ook voetballen en indien ja,
waar?
Ik zal student-athlete worden aan de Uni-
versity of San Francisco. Dat houdt in dat
je sport en studeert tegelijk. In Amerika
kennen ze niet een 'club-systeem' zoals
wij dat hier in Nederland kennen. Het
gros van de scholen heeft hun eigen
voetbalteam, en andere sportteams. Die
teams concurreren samen met andere
scholen in competitieverband.  

Wanneer vertrek je en wanneer kom je
terug?
Begin juli 2019 vertrek ik. Ergens rond de
volgende zomer zal ik weer terugkomen
naar Nederland, de exacte data weet ik
nog niet.  

“In fysiek opzicht zijn
ze verder dan wij, maar
technisch en tactisch
lopen ze achter”
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'Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven.
Lekker voetballen.'

ING's Motivatiespeech voor
een heel voetballand
ING start het nieuwe voetbalseizoen met een motivatiespeech voor het
hele Nederlandse voetbal. Met deze speech, onder meer in de vorm van
een nieuwe commercial, wil de bank een positief signaal afgeven voor de
toekomst van het Nederlandse voetbal onder het mom van: 'Hup, samen
naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.'

“We hebben een wat mindere periode achter de rug met het Nederlandse
voetbal, maar ondanks dat hebben we het volste vertrouwen in de toe-
komst. We kijken samen met de KNVB met een positieve blik vooruit, voor-
al ook geïnspireerd door de recente successen rondom de
OranjeLeeuwinnen en Oranje Onder-17; beide Europees kampioen! En wat
te denken van de ontelbare en enthousiaste vrijwilligers die wekelijks
actief zijn bij hun amateurvereniging, de meer dan één miljoen KNVB
leden die wekelijks met plezier voetballen bij hun club en samen de basis
vormen voor toekomstige successen”, aldus Steven Sedee, manager sport-
sponsoring ING Nederland. 

“Natuurlijk zijn prestaties belangrijk, zeker in de top, maar het gaat ook
om het plezier in het spel. Dat is de reden waarom zoveel mensen in
Nederland iets met voetbal hebben, daar moeten we ons ook op blijven
focussen”, aldus Sedee. “Met de speech richten we ons niet op één elftal,
maar op het hele Nederlandse voetbal. Als start van het nieuwe voetbalsei-
zoen, vol met kansen en vol met mogelijkheden.” 

Samen het Nederlandse voetbal verder helpen
ING is sinds 1996 sponsor van de KNVB en het Nederlands elftal. In 2010
werd de bank hoofdsponsor en heeft zich tot en met 2022 verbonden aan
de KNVB en het Nederlandse voetbal. Een duurzaam partnerschap als dat
van de KNVB en ING biedt een stabiele basis om het (amateur)voetbal in
Nederland te organiseren, verder te ontwikkelen en vooruit te helpen. Als
hoofdsponsor van de KNVB ondersteunt ING Oranje en de
OranjeLeeuwinnen, het Nederlandse amateurvoetbal, G-voetbal en het
meisjesvoetbal. Behalve van de KNVB is ING ook sponsor van bijna 500
amateurverenigingen.  

ADV Pres.gids ACV 2019  08-08-2019  11:00  Pagina 11



31S E I Z O E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0P R E S E N T A T I E G I D S  A C V

Sponsoren

LEDEN BUSINESSCLUB DE ZWALUW:

12 Wat Studio
360 Golf
A. Hummel BV
Actio Advocaten en Juristen
Administratie en Belastingadviseurs R.S. Kremer bv
Afier
AFP Fysiotherapie
Alreno Bouw BV
Asser Glas en Verfhandel b.v.
Autobedrijf Luth - Tangenberg
Autobedrijf van Veen B.V.
Autoschadebedrijf POEPE BV
Bakkerij Feenstra
Belastingadvies- en Administratiekantoor Kremer cs
Beljon + Westerterp
Bella Italia
Bestrating.nl
BMN Bouwmaterialen
Bouwbedrijf Rotteveel
Bouwkundig Bureau Juk
Bouwmij Hendriks B.V.
Bram Vonck
Bulten Ontroerend Goed
Burgerhout B.V.
Catawiki
Cateringservice Mennega
Complex VVE Beheer
Connect Products
Dak Montage Noord
DBO energie
De Bonte Wever
De Klok Dranken Groningen
De Witte Bal
Decokay Oost
Dit is Assen
Drenthe Tours
Eerens Sloopwerken
Enneüs
Ensing Vastgoed Onderhoud BV
Eromes BV
Fieten Olie
Flanderijn
Fonville Schoonmaakbedrijf
Gijsbertsen Installatie Advies
Grip Consultancy Assen
Groentotaal A. de Boer
Grolsch
Hanos Groningen
Havik Auto B.V.
Herman Spikman
Hoveniersbedrijf Marco Bakker
Hummel Badkamers
ICTSPECIALIST.NL / Thin client specialist

ING Bank
ITN Installatietechniek
Jambelle
Janmar
John Schokker Makelaardij
Jongeneel Houthandel Assen
Jongsma Installatieburo
Kadem Tynaarlo
Kalsbeek BV
Klok Bouwmaterialen
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep B.V.
Lamberink Bedrijfsmakelaars
Lodewijk Napoleon
Maandag
Management Team Noord B.V.
Mannenmode de Rooij
Nefkens Noord
Nelf Lakfabrieken BV
Niels Autowas
Niels Slaapcomfort
Nijhof Wassink Groep
Nijhuis Technology
Nijmko
Nivo Noord
Oosting Makelaars
Oudman keukens
Pizzeria La Maschera
Ploegmakers Beheer B.V.
Preadyz
Projectkeukens
PSN / Flexin Uitzendgroep
Rabobank Assen en Noord Drenthe
Relius Verf
Repro Service Lemmen
RTV Drenthe
Schaafsma BV
Schoonmaakbedrijf Linker
Stella Fietsen
Technisch Bureau Suurmeijer
The Atlete's Foot
Tino Elektrotechniek
Trip advocaten
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Univé
UNP accountants adviseurs
Van Leeuwen Sport / Erima
Van Veen Tandtechnicus
Virol Recycling
Visser Archiefvernietiging
Visser Assen
Yarden & Geerts Uitvaartzorg
Yume

Sponsoren van ACV
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Hoofdsponsoren

De zes hoofdsponsoren van ACV
De hoofdsponsorgroep van ACV bestaat uit zes leden. Dit zijn Asser Glas en Verfhandel, Connect Products, ING, 
JanMar, Klok Onderhoud- en Afbouwgroep en Nelf Lakfabrieken BV. We stellen ze graag voor.

ASSER GLAS EN VERFHANDEL 
Al jaren is de Asser Glas en Verfhandel een
trotse sponsor van ACV. Noordelijke nuch-
terheid, een gemoedelijke sfeer, langdurige
relaties met opdrachtgevers en leveranciers
en bovenal hard werken zijn de pijlers van
het succes van de Asser Glas en Verfhandel.
Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een
toonaangevende leverancier van glas, verf en
non-paint materialen in Noord-Nederland.

Middels eigen transportroutes voorziet de
Asser Glas en Verfhandel haar klanten dage-
lijks van hoogwaardige producten. Uiteraard
kunt u ook terecht op één van de vestigingen
voor top kwaliteit producten. Niet alleen
schilders en glaszetters weten de weg naar
“de Asser” te vinden. Ook woningcorpora-
ties, vastgoedondernemingen, gemeenten en
bouwbedrijven zijn vaste klant van het
bedrijf.

Connect Products 
Vanaf dit seizoen heeft Connect Products
zich gevoegd bij de hoofdsponsorgroep van
ACV. Connect Products is een gespeciali-
seerd bedrijf, dat zich bezig houdt met de
productie, ontwikkeling, advisering en distri-
butie van Seal-it® kitten, lijmen en pu-schui-
men voor duurzame voegafdichting in bouw-
en beglazingssystemen en het verlijmen en
monteren van vele bouwcomponenten in
industriële en bouwtechnische constructies.
Daarnaast verdeelt Connect Products Cover-
it® afdek- en beschermingsmaterialen, om
schade aan vloeren, trappen, ruiten en der-
gelijke te voorkomen.

Connect Products beschikt over een uiterst
toegewijde en ervaren organisatie, met visie
en heldere kijk op de markt, die zich onder-
scheidt door kwaliteit, kennis en service. Een
team van specialisten staat klaar voor maxi-
male ondersteuning. Technologie, praktijk-
kennis en klantenwensen vormen de basis
voor de productontwikkeling, met als resul-
taat een gespecialiseerd en breed assorti-
ment.

ING 
In 2014 werd ING voor een periode van drie
jaar sponsor van ACV. ING wil een structure-
le bijdrage leveren aan het waarmaken van
de ambitie van amateurverenigingen. Met
een sponsorschap helpt ING clubs met bij-
voorbeeld de bouw van nieuwe kleedkamers,
het opzetten van G-voetbal, het verder ont-
wikkelen van het jeugdvoetbal en het opzet-
ten van vrouwen- en meisjesvoetbal binnen
de vereniging.

JanMar 
JanMar is de sponsornaam van Jan Uitten-
broek. Jan is al ruim 30 jaar supporter van
ACV en ruim 20 jaar sponsor via zijn vorige
werkkringen EY en UNP accountants en advi-
seurs. In 2017 sloot hij een sponsorcontract
met als doel ACV te ondersteunen om mee te
kunnen spelen op een zo hoog mogelijk
niveau. Jan ervaart ACV al vele jaren als een
warme vereniging en het goed verzorgde
aanvallende voetbal spreekt hem zeer aan.

Klok Onderhoud- en Afbouwgroep 
Al jarenlang is Klok Onderhoud- en Afbouw-
groep een trouwe sponsor van ACV. Klok is
in 1931 begonnen als kleine lokale schilder
en uitgegroeid tot een regionale, veelzijdige
onderneming. 24/7 paraat voor jouw vast-
goed, op het moment dat verbouwing,
onderhoud of reparatie nodig is. Klok levert
het complete afbouwproject op als totaalop-
lossing waarbij de klant met één aanspreek-
punt te maken heeft. Er wordt geopereerd
met goed ingewerkte teams en alle vakmen-
sen huizen onder één dak. Dit zorgt voor een
hoog afleverniveau en korte doorlooptijden.
Het onderhoud aan een bedrijfspand wordt
zo ingericht dat de waarde ervan altijd maxi-
maal is. Die garantie wordt zelfs geleverd. Zo
wordt de zorg over het onderhoud compleet
uit handen genomen.

Nelf Lakfabrieken BV 
Dit seizoen is Nelf Lakfabrieken BV toegetre-
den tot de hoofdsponsorgroep. Businessclub
de Zwaluw is er trots op dat deze gerenom-
meerde Nederlandse verfproducent zich ver-
bonden heeft aan ACV. De op drie na groot-
ste in Nederland, maar klein genoeg om snel
en flexibel te kunnen reageren op nieuwe
trends, marktontwikkelingen en klantenwen-
sen. De onderneming beschikt over een
moderne fabriek, een eigen R&D afdeling en
heeft kwaliteit en persoonlijk advies hoog in
het vaandel staan. Dit, samen met het com-
plete assortiment beschermings- en verfraai-
ingsproducten, maakt Nelf tot een aantrek-
kelijk partner voor professionals die actief
zijn in de utiliteits-, woning- en industrie-
bouw.
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