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Het seizoen 2021-2022 is nog maar net
geëindigd of de aftrap van het nieuwe
seizoen is al weer aanstaande. Een
nieuw seizoen waarin zal moeten blijken
of de prestaties geëvenaard of misschien
wel verbeterd kunnen worden. Vooral
voor dames 1, dat het afgelopen seizoen
afsloot met promotie naar het hoogste
niveau van de amateurs (de topklasse)
ligt er een flinke uitdaging. We hopen
dat dit seizoen er een mag worden zon-
der onderbrekingen en met publiek.

Het eerste elftal: Linker rijtje 
is de doelstelling
Na gelukkig een complete en intensieve
competitie eindigde ACV het vorig sei-
zoen op een zeer verdienstelijke zesde
plaats in de Derde Divisie zaterdag.
Naast het vertrek van een aantal belang-
rijke spelers staat de komst van een
zestal nieuwe krachten: Ramon Nijland
(HHC Hardenberg), Lars Dijk (FC
Emmen), Tapmahoe Sopacua en Arnoud
Bentum (beiden Harkemase Boys),
Aleksandar Janković (FC Jedinstvo, Ser-
vië) en Giovanni Zwikstra (NEC). Er staat
naar onze overtuiging een evenwichtige
selectie, die mogelijk kan gaan meedoen
om een periodetitel. Het streven is een
stabiele Derde Divisionist te worden. Wij
wensen de spelers met onze nieuwe
hoofdtrainer Ruud Jalving en zijn staf
veel succes en plezier toe in het komen-
de, hopelijk volledige seizoen.

Stichting ACV Topsport
De voetbalvereniging ACV heeft in 2005
de Stichting ACV Topsport opgericht
met als doel het financieel ondersteunen
van de vereniging en het zorgdragen
voor een op zo hoog mogelijk niveau
spelend eerste elftal. Het bestuur van de
stichting wordt benoemd door het
bestuur van de vereniging. Teneinde de
onderlinge verhoudingen uit te werken is
een samenwerkingsovereenkomst tot
stand gekomen. De stichting is verant-
woordelijk voor de organisatorische en
financiële zaken rondom het eerste elftal
van ACV. De vereniging voor onder

andere de accommodatie. Een mooie
samenwerking om het eerste elftal van
ACV op een zo hoog mogelijk niveau te
laten spelen.

Businessclub De Zwaluw
Onze loyale hoofdsponsoren en spon-
soren die ons trouw blijven steunen, ook
in deze bijzondere en zware tijd, verdie-
nen een transparante en open houding,
korte lijnen en een goede communicatie.
Wij willen onze dank uitspreken aan de
bestuursleden van de businessclub,
dankzij hun inzet groeit de club. Zonder
onze sponsoren zouden wij nooit op dit
niveau kunnen voetballen.

Jeugd
We zien over de hele linie dat ACV voor
de jeugd aantrekkingskracht heeft. In
zijn totaliteit zullen er ruim 35 jeugd-
teams actief zijn. Het aantal leden stijgt,
hoewel we daardoor wel her en der
tegen de grenzen van onze capaciteit
aan lopen. Op deze plaats past het dank
uit te spreken aan alle vrijwilligers die
het mogelijk maken dat wij vele jongens
en meisjes kunnen laten sporten.

Vrouwen
Het vrouwenvoetbal bij ACV groeit in
kwaliteit. Vrouwen1 is gepromoveerd
naar de topklasse. Dit niveau heeft ook
tot gevolg dat dames uit de regio, die op
een hoog niveau willen spelen, zich bij
de club voegen. Dit jaar spelen er
opnieuw 4 senioren damesteams.
Behoudens in de oudste categorie kent
ACV meisjesteams in alle leeftijdscate-
gorieën.

Senioren
Omdat gebleken is dat de doorstroming
van de jeugd naar de senioren daardoor
vergemakkelijkt wordt, is besloten tot
inschrijving van drie JO23 teams. Het
eerste als prestatieteam en het tweede
en derde voor de jongens die gaan voor
recreatievoetbal met leeftijdsgenoten. In
totaal zijn er 14 seniorenteams inge-
schreven.

Voorwoord

Aftrap

Bert Huizing Gerrit Volkers

Zaalvoetbal
De zaalvoetbalafdeling opereert vrijwel zelf-
standig en speelt met 9 teams in de regio.
Getraind wordt er in de Marsdijkhal. De
fysieke afstand tussen deze hal en het club-
gebouw beperkt het onderlinge contact
tussen de zaalvoetballers en het veldvoet-
bal. Gelukkig wordt er - tenzij dit door
corona onmogelijk wordt gemaakt - rond
de jaarwisseling wel een zaalvoetbaltoer-
nooi georganiseerd waaraan zowel de veld-
voetballers als de zaalvoetballers kunnen
deelnemen.

Vrijwilligers
Heel veel dank is op zijn plaats aan alle vrij-
willigers voor het vele werk dat is verzet.
Allemaal met veel passie voor ACV. Kanti-
nepersoneel, bestuursleden, trainers en elf-
talleiders en de mensen die meer op de
achtergrond werken, zoals de accommoda-
tiecommissie en de communicatiecommis-
sie. Zonder de vrijwilligers is het onmogelijk
een organisatie als ACV in stand te houden.

Maatschappelijke bijdrage
Sport, dus ook voetbal, levert een grote bij-
drage aan de kwaliteit van onze samenle-
ving. Bij alles wat wij doen is het belangrijk
dat we met respect met elkaar omgaan en
vooral plezier hebben. Namens de besturen
wensen wij iedereen een sportief en suc-
cesvol voetbalseizoen toe.

Bert Huizing, 
voorzitter Asser Christelijke Voetbalvereniging
Gerrit Volkers, 
voorzitter Stichting ACV Topsport



Ruud Jalving

Hoe Ruud Jalving toch trainer werd

Toen Ruud Jalving nog voetbal-
de zag hij zichzelf niet als een
toekomstige trainer: “Nee dat
had ik niet in de kop. Als voet-
baller was ik wel met mijn

positie bezig. Ik was niet langzaam,
maar ook niet echt snel. Dan moet je
slim zijn en goed positie kiezen. Na ACV
heb nog tot mijn 41ste bij Sweel gevoet-
bald. Ook toen speelde ik nog niet met
de gedachte om trainer te worden. Ik
had er op dat moment ook geen tijd
voor. Die ging zitten in het gezin met
drie jonge kinderen en een drukke baan
in de financiële wereld.”

Versnelde opleiding
Maar er kwam ruimte en Ruud Jalving
vroeg zich af: 'Wat wil ik meer?' Dat
werd dan toch een eerste stap naar het
trainerschap. “Eigenlijk om het eens te
proberen. Omdat ik bij FC Emmen in het
betaalde voetbal had gespeeld, kon ik
de versnelde opleiding volgen. In sep-
tember 2015 ben ik begonnen en eind
november had ik tc3. Ik ben direct trai-
ner van Sweel geworden. Daar heb ik
ervaring opgedaan en ben ik doorge-
gaan voor tc2. Dat ging ook vlot en zo
ben ik op gang gekomen. Emmen had
me ondertussen al een paar keer bena-
derd, maar ik zou dan ook overdag moe-
ten trainen. Ik heb gezegd dat ik het wel
wilde proberen, maar dan fulltime.
Emmen onder 15 was het begin en ik
trainde die jongens aanvankelijk in com-
binatie met Sweel.”

Ruud Jalving had de smaak te pakken.
Het trainersvuurtje ging branden. “De
intrinsieke motivatie die ik als speler
had, heb ik ook als trainer,” zei hij al
eens. En hij realiseerde zich dat hij tc1
moest gaan halen als hij ooit FC Emmen
onder 19 of onder 21 wilde gaan trai-
nen. Met die opleiding zou hij bovendien
in de top van het amateurvoetbal kun-
nen werken. “In 2018 heb ik in Zeist
toelatingsgesprekken gevoerd en geluk-

kig kon ik de cursus gaan volgen. Ik heb
me goed kunnen richten op de oplei-
ding. Stage liep ik bij Emmen onder 19
en ook stond ik wel bij het eerste op het
veld. Ook heb ik meegekeken bij andere
clubs. Het is een heel leerzaam jaar
geweest. De cursus was op zich wat
theoretisch, maar ik heb er wel wat
geleerd, onder andere op het gebied
van periodisering. Dat ik die opleiding
vrij laat ben gaan doen, had wel als
voordeel dat de digitalisering er al een
grote rol speelde. Dat heb ik mee kun-
nen nemen, heel waardevol.” 

Na Emmen onder 15 werd Ruud Jalving
achtereenvolgens trainer-coach van
Emmen onder 19 en Emmen onder 21,
waarmee hij het afgelopen seizoen kam-
pioen werd. En nu wacht ACV. “Een bij-
zondere stap,” zo ziet hij het ook zelf.
“Ik heb altijd warme gevoelens gehad
voor ACV. Ook mijn familie heeft nog
steeds een heel goed gevoel bij ACV. Ik
ben ook trots dat ik er trainer mag zijn.
Als speler werd ik bij ACV lid van ver-
dienste, maar ik kom nu terug in een
andere rol. Ik moest nu als trainer wor-
den beoordeeld. Daarvoor was de pro-
cedure goed genoeg. De stem van de

spelers was voor mij belangrijk. Ze ken-
den mij niet als voetballer. Het was een
open sollicitatie.”

Observeren
Op het moment van dit interview was
het seizoen 2021-2022 juist afgesloten.
Ruud Jalving had zich in de weken daar-

Het is al veel vaker gezegd en geschreven: Ruud Jalving is een voormalige speler van ACV die als trainer
terugkeert bij de club. Dat is geen nieuws meer. Daarom gaat dit verhaal meer over de tussenliggende jaren en
hoe hij zijn weg naar het trainerschap heeft gevonden. Je zou kunnen spreken van een wat late roeping, maar
daar heeft Ruud Jalving (48) wel een verklaring voor.

“Ik ben er trots op dat ik Fred de Boer mag
opvolgen en heb veel respect voor wat hij heeft
bereikt met ACV.”

Ontelbare assists 
en 71 doelpunten
In negen seizoenen maakte Ruud
Jalving 71 doelpunten voor ACV
en leverde hij ontelbare assistst
af, waaruit vooral Martin Bloem en
Ype Jansma wisten te scoren.
Behalve voor zijn eerste club ZBC,
Sweel (de fusieclub van ZBC en SC
Zweeloo) en ACV kwam Ruud Jal-
ving ook uit voor FC Emmen. Van
1992 tot 1996 speelde hij er 65
wedstrijden in de eerste divisie,
voornamelijk als verdediger op
links.
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voor regelmatig bij ACV laten zien in een
observerende rol bij trainingen en wed-
strijden. “Rond de jaarwisseling heb ik
wel alle spelers gesproken. Een groot
gedeelte is gebleven. Met Fred de Boer
heb ik niet zozeer over de spelers
gepraat. We hadden de afgelopen jaren
wel af en toe contact. De band met Fred
is altijd goed geweest. Ik ben er trots op
dat ik hem mag opvolgen en heb veel
respect voor wat hij heeft bereikt met
ACV.” 

Over de speelwijze, die hij bij ACV gaat
implementeren, kan en wil Ruud Jalving
nog niet veel kwijt. Hij moet op het
moment van ons gesprek immers nog
beginnen. Uiteraard is het spelconcept
afhankelijk van de spelers die hij ter
beschikking heeft. Wel zegt hij: “Ik
geloof in het maken van vaste afspra-
ken. Wat doen we in bepaalde spelsitu-
aties? En ik ben een trainer die het liefst
de bal heeft, dat past wel bij ACV.”

Nieuwe club, nieuwe baan
Ruud Jalving heeft in ACV een nieuwe club gevonden en dat valt vrijwel samen
met een nieuwe baan. Hij is Locatiemanager Dienstverlening Groningen en
Deventer geworden bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB). “Het wordt druk en
pittig,” realiseert Ruud Jalving zich, “Maar als je dingen doet die je leuk vindt,
kun je veel aan. En ik heb de steun van thuis, voor de volle honderd procent.”

Plan van SC
Genemuiden
mislukt na 13
seconden
Eén van de persoonlijke herinne-
ringen aan de speler Ruud Jalving
betreft een uitwedstrijd van ACV
tegen SC Genemuiden in het sei-
zoen 2006-2007. Om het gevaar
van de linkerspits in te dammen
heeft de thuisclub Rainier Resoka-
rio, normaal centrale verdediger,
voor deze gelegenheid als rechter-
vleugelverdediger opgesteld. Ook
moet deze Resokario de befaamde
voorzet van Jalving eruit zien te
halen. De wedstrijd is net begon-
nen als Ruud Jalving de bal krijgt.
Ondanks de druk van Resokario
weet hij een perfecte voorzet af te
leveren, die door Martin Bloem
wordt afgerond: 0-1. Er is op dat
moment 13 seconden gespeeld…
Het plan van SC Genemuiden is
meteen aan flarden geschoten en
de treffer vormt de basis voor de
uiteindelijke overwinning: 1-5.
RH



Wij wensen ACV een sportief en succesvol 2022 – 2023.

j.van.der.wal@jongeneel.nl 

Vlissingenstraat 29
Assen 
Tel.: 06-23426650

Rolderstraat 108
9401 AW Assen
Tel. 0592-313104

Ook via whatsapp te bereiken!

info@klok-bouwmaterialen.nl

WWW.KLOK-BOUWMATERIALEN.NL



Ik was toen ik in de F'jes van ACV begon niet alleen maar
keeper. Er werd gerouleerd. Mijn ouders vertelden dat ik
slecht tegen mijn verlies kon en dat klopt ook wel. Als
we achterstonden wilde ik het veld in om doelpunten te
maken en bij een voorsprong ging ik in het doel staan

om tegentreffers te voorkomen. Toch ben ik redelijk snel
definitief keeper geworden. Als je zegt dat ik in die tijd al dui-
delijk een talent was dan zal dat misschien wel zo zijn, maar
zelf heb ik dat toen niet zo ervaren. Op een zeker moment
stonden scout Zwaneveld en Martin Koeman langs het veld om
mij namens FC Groningen te bekijken. Dat was spannend, maar
ik kreeg een uitnodiging voor de voetbalschool van FC Gronin-
gen. Vanaf het begin kreeg daar training van Henk Ritsema. Bij
FC Groningen ben ik acht jaar geweest, tot en met A1. Toen
heb ik zelf besloten om te vertrekken. Ik kreeg in de gaten dat
onder trainer Erwin van der Looi niet ik de eerste keeper zou
worden, maar Leonard Nienhuis.”

“Ik weet niet of ik ooit keeperstrainer
word, maar ik sluit het niet uit”
Prachtige tijd
“Ik ben naar SC Veendam gegaan, waar ik in A1 kwam. In de
loop van het seizoen ging ik meetrainen met het eerste en
tweede. Het was een prachtige tijd bij Veendam. Door bles-
sures van andere keepers heb ik bijna een heel seizoen bij het
eerste op de bank gezeten. Toch wist ik wel dat ik geen prof-
voetballer zou worden en opnieuw maakte ik zelf de keus om
te stoppen en terug te keren naar de amateurs. ACV had voor
de hand gelegen, maar daar zaten ze al vol met drie keepers.
Ik koos daarom voor PKC '83. Daar kreeg ik in het tweede sei-
zoen een knieblessure en werd ik geopereerd. Dat gebeurde
voordat ik alsnog naar ACV ging. Ik wilde gewoon weer terug
naar die club. Jan Mike Wester was destijds de keeperstrainer.
Ik zou beginnen in het tweede, maar ik kwam al snel bij de eer-
ste selectie als tweede keeper achter Marcel Groothof. Na het
vertrek van Marcel werd ik de vaste eerste man. Elk jaar kwa-
men er nieuwe keepers en die gingen na één seizoen ook weer
weg. Als er een nieuwe doelman kwam, dan gaf dat wel een
bepaalde druk. Het hield je scherp.

Bart Woering heeft nog een flink aantal wedstrijden gespeeld
omdat ik toen weer knieproblemen had en later verving Morten
Otto mij om dezelfde reden bijna een heel seizoen. Dat was na
het kampioenschap in de hoofdklasse. Ik speelde dat seizoen
eigenlijk alleen maar met spuiten in de knie en pillen tijdens de
wedstrijd. Na het kampioenschap ben ik onder het mes
gegaan. Met Morten had ik een fijn contact. Hij is van mijn leef-
tijd en we komen ook qua karakter overeen. En we maakten
elkaar beter. Keeperstrainer Roland van der Kraan heeft mij
ook beter gemaakt. Hij is gek van het spelletje en wist precies
wat ik nodig had. Zijn trainingen hebben vaste elementen,
maar zijn ook gevarieerd. Of ik niet wat groter had willen zijn?
Haha, zeg het maar. Misschien was ik dan op andere onderde-
len van het keepen wel minder geweest.”

Teamproces
“Ik denk dat het coachen een sterk punt van mij was. Die kant
van het keepen wordt wel eens onderschat. Vroeger wilde ik bij
wijze van spreken de aanvallers nog wel sturen, maar ik heb
geleerd om functioneel te coachen. Het gaat er vooral om dat
het verdedigend goed staat. Ik heb ook lang in de spelersraad
gezeten. Zoiets ontstaat, maar het is ook wel een beetje de
aard van het beestje. Ik vond het leuk om bezig te zijn met het
teamproces. Ik weet niet of ik ooit keeperstrainer word, maar
ik sluit het niet uit. Eerst maar eens zien hoe het gaat nu ik ben
gestopt. Het zal afkicken worden. Vanaf mijn negende tot dit
seizoen heb ik altijd voetbalverplichtingen gehad. 
Maar als je voor het laatst in de kleedkamer zit, dan doet je dat
wel wat. Je sluit een periode als voetballer af, waarin je lief en
leed met je medespelers hebt gedeeld. Dat is vooral wat je
achterlaat. Maar het mooiste is dat je vrienden voor het leven
hebt gemaakt.”

Ben Wormmeester stopt na
tien seizoenen in het ACV-doel
Ben Wormmeester was tien seizoenen doelman bij ACV.
Andere keepers kwamen en gingen, want hij stond zijn
plekje alleen af als hij geblesseerd was. Nu maakt hij als
32-jarige echt plaats voor een opvolger en gaat hij in
het derde van ACV spelen. Er komt meer tijd voor het
gezin met twee piepjonge kinderen en voor de sociale
aspecten van het leven. “Maar het zal afkicken worden.”
Nu is het tijd voor een terugblik. Een monoloog.
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'Het zal afkicken
worden'

“

Ben Wormmeester kreeg in de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen tegen 
Harkemase Boys een applauswissel. Hier stapt hij samen met zijn zoontjes Gijs en Pim
in Harkema van het veld.



HATTRICK MEDIA

WORD JIJ DE NIEUWE
TOPSPELER VAN 

HATTRICK MEDIA? 
Hattrick Media BV, voorheen FC Groningen Media, is sinds 2002 dé uitgever voor Sport & Business. Jaarlijks produce-
ren wij tal van kranten, magazines, brochures en specials voor de Nederlandse sportwereld, het bedrijfsleven, onder-
wijs en (semi)overheidsinstellingen. Daarnaast werken wij samen met diverse betaald voetbalclubs en nationale en
internationale sport- en evenementenorganisaties. Dit doen wij niet alleen goed, maar vooral ook graag. Omdat we
passie hebben voor ons werk, onze opdrachtgevers én partners. 

Heb jij net zoveel passie? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Binnen ons commerciële team is op korte termijn plaats voor enkele:  

BINNENDIENST ACCOUNTMANAGER M/V

DE FUNCTIE
In deze zelfstandige, fulltime functie (32-40 uur) staat pionieren voorop. Als media-adviseur verzorg je samen met 
collega's de verkoop van advertenties voor magazines, kranten, websites, etc. Na een korte, interne opleiding ken je 
de markt, denk je mee met de ondernemer en spreek je de taal van de klant. Je werkplek is onze nieuwe 
kantoorlocatie aan de Koldingweg in Groningen. 

JE PROFIEL
> Je bent een gedreven commercieel medewerker;
> Je ziet het benaderen van prospects als een uitdaging
> Je bent niet bang voor deadlines en targets;
> Je hebt een sterke persoonlijkheid, bent positief en gedisciplineerd;
> Goede beheersing van de Nederlandse taal.

WIJ BIEDEN 
> Een uitstekend basissalaris aangevuld met provisie en een bonusregeling;
> Werken binnen een hecht team met een goede sfeer;
> Een groeiend bedrijf met een no-nonsense cultuur;
> Een prettige werkplek in ons nieuwe kantoor in Groningen.

INTERESSE?
Mail je brief + CV naar info@hattrickmedia.nl. 
Wij nemen contact met je op om een afspraak in te 
plannen. Wil je graag eerst meer informatie, neem 
dan contact op met Cor Huis van Hattrick Media: 050 – 317 17 01

HATTRICK MEDIA is gevestigd aan 
de Koldingweg 20 in Groningen.



Spelers eerste selectie ACV seizoen 2022-2023

positie: aanvaller
geb. datum: 25-11-1993
woonplaats: Veendam
vorige clubs: DWZ, Veendam 1894,
Nieuw Buinen, Be Quick 1887,
Harkemase Boys
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: middenvelder
geb. datum: 23-03-2001
woonplaats: Stadskanaal
vorige clubs: SC Stadskanaal, vv
Hoogezand, FC Groningen, FC Emmen
lid 1e selectie: 4e seizoen

Positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 24-07-2002
woonplaats: Beilen
vorige clubs: vv Beilen, FC Emmen
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: verdediger
geb. datum: 12-12-2001
Woonplaats: Meppel
vorige clubs: d'Olde Veste '54, 
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 08-09-1997
woonplaats: Ter Apel
vorige clubs: Ter Apel '96, 
FC Emmen, SV Meppen
lid 1e selectie: 2e seizoen
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positie: middenvelder
geb. datum: 04-02-2002
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, 
GVAV Rapiditas, SC Heerenveen
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 17-04-1995
woonplaats: Nieuw-Schoonebeek
vorige clubs: vv Schoonebeek, 
SC Heerenveen, MVV, 
SC Heerenveen, FC Emmen
lid 1e selectie: 6e seizoen
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positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 08-11-1994
woonplaats: Roden
vorige clubs: vv Roden, FC Groningen,
FC Emmen, SC Genemuiden
lid 1e selectie: 6e seizoen
(met onderbreking)

positie: doelverdediger
geb. datum: 12-05-1998
woonplaats: Assen
vorige clubs: Asser Boys
lid 1e selectie: 1e seizoen
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2022-2023

positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 16-09-1995
woonplaats: Groningen
vorige clubs: FC Groningen, ADO, De
Graafschap, De Treffers, VFL Oldenburg
(Dld.), FC Jedinspwo (Servië)
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 15-11-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: ACV, FC Groningen,
SC Cambuur
lid 1e selectie: 6e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 05-01-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: GVAV Rapiditas,
FC Groningen, Harkemase Boys
lid 1e selectie: 5e seizoen
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positie: doelverdediger
geb. datum: 19-05-1993
woonplaats: Westerbork
vorige clubs: vv Beilen, VKW, WKE,
HHC Hardenberg
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 27-09-1996
woonplaats: Hoogezand 
vorige clubs: vv Hoogezand, FC Emmen
lid 1e selectie: 6e seizoen
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positie: verdediger
geb. datum: 10-08-1995
woonplaats: Assen
vorige clubs: HH Combinatie
lid 1e selectie: 9e seizoen

positie: middenvelder
geb. datum: 21-08-2002
woonplaats: Gieten
vorige clubs: Gieten, FC Groningen
lid 1e selectie: 3e seizoen
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positie: verdediger
geb. datum: 06-09-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, FC Gronin-
gen, PEC Zwolle
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 11-12-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: Asser Boys, FC Groningen
lid 1e selectie: 4e seizoen

M
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´



Nu: Actief Foam
Cleaner in de
wasboxen

Aanbrengen, even inweken,
afspuiten en superschoon!

Al jaren het grootste
cleanpark van Assen.
Met gevarieerde auto-

was mogelijkheden

www.carwashvanveen.nl 

van Vlissingenstraat 53
9403 BB Assen
(T) (0592) 341 341
(E) info@bouwmijhendriks.nl

SCHOONMAAK-
BEDRIJF LINKER

Griekenlandlaan 14
9403 DZ Assen
(0592) 37 52 27

info@linker.nl
www.linker.nl

Molenstraat 109
9402 JL Assen
T: 0592-37 22 11
info@kremer-cs.nl



Spelers eerste selectie ACV seizoen 2022-2023

positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 04-05-2000
woonplaats: Hoogezand
vorige clubs: vv Hoogezand,
FC Groningen, Harkemase Boys
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 20-05-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: FC Assen, FC Groningen,
ACV, Be Quick, FC Emmen,
SC Cambuur, FC Emmen
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: doelverdediger
geb. datum: 25-03-2000
woonplaats: Emmen
vorige clubs: vv Emmen,
PEC Zwolle, vv Hoogeveen
lid 1e selectie: 2e 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: 4e seizoen

positie: middenvelder
geb. datum: 15-08-1995
woonplaats: Ekehaar
vorige clubs: Rolder Boys, FC Emmen
lid 1e selectie: 9e seizoen
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positie: aanvaller
geb. datum: 06-03-2001
woonplaats: Zijldijk
vorige clubs: vv 't Zandt, vv Noordpool
ufc, FC Groningen, NEC
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 21-06-1998
woonplaats: Assen
vorige clubs: Nieuw Balinge, 
PEC Zwolle, FC Emmen, 
SC Spelle-Venhaus
lid 1e selectie: 5e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 04-03-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: LTC, ACV, 
Carson-Newman University Eagles (VS)
lid 1e selectie: 8e seizoen 
(met onderbreking)
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Balkengracht 4, Assen
Balkengracht 4, Assen

Dr. A.F. Philipsweg 43  |  9403 AD Assen  |  T: +31 (0) 592 37 03 78
E: info@visserassen.nl  |  www.visserassen.nl



functie: assistent-trainer
geb. datum: 15-04-1990
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, Be Quick 1887, 
FC Groningen, ACV, FC Emmen
lid 1e selectie: 6e seizoen
(met onderbreking)

functie: trainer doelverdedigers
geb. datum: 05-04-1964
woonplaats: Annen
vorige clubs: Annen, 
SC Heerenveen (vrouwen)
lid 1e selectie: 8e seizoen
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functie: teammanager
geb. datum: 19-05-1970
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 7e seizoen
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functie: teammanager
geb. datum: 21-01-1978
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 5e seizoen 
(met onderbreking)
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functie: fysiotherapeut
geb. datum: 16-05-1995
woonplaats: Loon
lid 1e selectie: 2e seizoen

geb. datum: 29-08-1969
functie: masseur/verzorger
woonplaats: Bovensmilde
lid 1e selectie: 1e seizoen
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geb. datum: 15-01-1949
functie: hersteltrainer
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 2e seizoen
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functie: hoofdtrainer
geb. datum: 13-08-1973
woonplaats: Aalden
vorige clubs als trainer: 
Sweel, BVO Emmen
lid 1e selectie: 9 seizoenen als speler,
1e seizoen als trainer

Begeleiding eerste selectie ACV 2022-2023



www.springkussenverhuur-assen.nl
info@springkussenverhuur-assen.nl

www.partytentverhuur-assen.nl 
info@partytentverhuur-assen.nl

Westerkade 13
9718 AR Groningen



ASWH
Sportpark Schildman, 
Reeweg 1, 
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht      
Hoofdtrainer: 
Sjoerd van der Waal (1e seizoen)
Vorig seizoen: 
18e plaats Tweede Divisie   
www.aswh.nl

BARENDRECHT
Sportpark De Bongerd, 
Dierensteinweg 6, 
2991 XJ  Barendrecht  
Hoofdtrainer: 
Leen van Steensel (1e seizoen)       
Vorig seizoen: 8e plaats
www.bvvbarendrecht.nl

DOVO
Sportpark Panhuis, 
Verlengde Sportlaan 5, 
3905 AE Veenendaal 
Hoofdtrainer: 
Florian Wolf (2e seizoen)                 
Vorig seizoen: 13e plaats  
www.dovo.nl 

DVS '33 ERMELO
Sportpark DVS'33, 
Sportlaan 25, 3851 CA Ermelo 
Hoofdtrainer:
Peter Wesselink (3e seizoen)          
Vorig seizoen: 
4e plaats, periodetitel   
www.dvs33.nl

EXCELSIOR '31
Sportpark De Koerbelt,
Arend Baanstraat 102,
7461 DX  Rijssen  
Hoofdtrainer: 
Jurjan Wouda (3e seizoen)              
Vorig seizoen: 7e plaats 
www.excelsior31.nl 

GVVV
Sportpark Panhuis, 
Verlengde Sportlaan 2, 
3905 AE Veenendaal
Hoofdtrainer: 
Gery Vink (2e seizoen)                     
Vorig seizoen: 17e plaats
Tweede Divisie, 
degradatie via nacompetitie   
www.gvvv.nl

HARKEMASE BOYS
Sportpark De Bosk, 
De Bosk 20, 9281 NR  Harkema
Hoofdtrainer: 
Wim Bakering (1e seizoen)              
Vorig seizoen: 12e plaats 
www.harkemaseboys.nl

HOEK
Sportpark Denoek, 
Lovenpolderstraat 2a, 
4542 NS  Hoek 
Hoofdtrainer: 
Björn De Neve (1e seizoen)
Vorig seizoen: 5e plaats 
www.hsvhoek.nl 

FC RIJNVOGELS
Sportpark De Kooltuin, 
1e Mientlaan, 
2223 LG  Katwijk aan den Rijn
Hoofdtrainer: 
Thomas Duivenvoorden 
(3e seizoen)
Vorig seizoen: 
kampioen Hoofdklasse A 
www.fcrijnvogels.nl

SPARTA NIJKERK
Sportpark De Ebbenhorst,
Nachtegaalsteeg 1, 
3862 WJ  Nijkerk
Hoofdtrainer:
Eric Speelziek (5e seizoen)              
Vorig seizoen: 
2e plaats, periodetitel 
www.vvspartanijkerk.nl

SPORTLUST '46
Sportpark Cromwijck, 
Waardsedijk 31, 
3448 HV Woerden
Hoofdtrainer:
Jochem Twisker (1e seizoen)
Vorig seizoen: 
3e plaats, periodetitel  
www.sportlust46.nl 

STAPHORST
Sportpark Het Noorderslag,
Parallelweg 27, 
7951 AT Staphorst        
Hoofdtrainer: 
Karlo Meppelink (1e seizoen)          
Vorig seizoen: 10e plaats 
www.vvstaphorst.nl 

STEDOCO
Sportpark Groeneweg, 
Groeneweg 59, 
4223 MG  Hoornaar    
Hoofdtrainer: 
Rick Adjei (1e seizoen)                     
Vorig seizoen: 9e plaats
www.stedoco.nl

TER LEEDE
Sportpark De Roodemolen,
Roodemolenweg 10,
2171 AX  Sassenheim   
Hoofdtrainer: 
Niek Oosterlee (1e seizoen)             
Vorig seizoen: 11e plaats   
www.terleede.nl 

URK
Sportpark De Vormt, 
Vormtweg 7D, 8321 NE Urk            
Hoofdtrainer:
Gert Jan Karsten (3e seizoen)         
Vorig seizoen: 
kampioen Hoofdklasse B   
www.svurk.nl 

RKAV VOLENDAM
Sportpark Volendam, 
Julianaweg 3a, 
1131 CX Volendam                     
Hoofdtrainer: 
Berry Smit (1e seizoen)                   
Vorig seizoen: 2e plaats 
Hoofdklasse B, promotie
via nacompetitie   
www.rkav-volendam.nl 

VVOG HARDERWIJK
Sportpark De Strokel, 
Strokelweg 5, 
3847 LR  Harderwijk
Hoofdtrainer: 
Dwight Lodeweges (2e seizoen)      
Vorig seizoen: 
16e plaats, nacompetitie   
www.vvog.nl 
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ACV heeft in het vorig seizoen met de 6e plaats de hoogste eindklassering behaald op Divisie niveau. Met deze fraaie
positie was ACV de beste amateurclub van het noordelijk amateurvoetbal en speelt het inmiddels voor het vierde
seizoen in de Derde Divisie.  ACV ontmoet in de Derde Divisie vele bekende tegenstanders, zoals het gepromoveerde
Urk, DOVO, DVS'33 Ermelo, Excelsior '31, Sparta Nijkerk, Staphorst en VVOG Harderwijk. Ook staat de noordelijke
derby ACV - Harkemase Boys weer op het programma.  Nieuwe tegenstanders zijn de degradanten uit de Tweede
Divisie, ASWH (Hendrik-Ido-Ambacht) en GVVV (Veenendaal), en de gepromoveerde clubs FC Rijnvogels (Katwijk) en
RKAV Volendam. In het verleden heeft ACV eerder tegen deze clubs gespeeld. 
Hieronder worden de tegenstanders in het kort belicht.

Tegenstanders

Tegenstanders ACV in de Derde Divisie

Promotie-/degradatieregeling:
• Kampioen promoveert naar de Tweede Divisie
• De drie periodekampioenen spelen met de nummers 

15 en 16 uit de Tweede Divisie nacompetitie voor 
één plek in de Tweede Divisie 

• De nummers 17 en 18 degraderen naar de Vierde Divisie
• De nummers 15 en 16 uit de Derde Divisie spelen als

herkansers nacompetitie om klasse behoud 



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



Speelschema Derde Divisie 2022-2023
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ZATERDAG 20 AUGUSTUS
GVVV - Ter Leede
Barendrecht - Excelsior'31 
FC Rijnvogels - HSV Hoek 
DVS'33 Ermelo - SteDoCo 
Urk - Sparta Nijkerk 
Staphorst - Sportlust'46 
RKAV Volendam - VVOG 
Harkemase Boys - ASWH 
ACV - DOVO

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
DOVO - Harkemase Boys 
VVOG - Staphorst 
Sportlust'46 - Urk 
Sparta Nijkerk - DVS'33 Ermelo 
SteDoCo - FC Rijnvogels 
HSV Hoek - Barendrecht 
Excelsior'31 - GVVV 
Ter Leede - ACV 
ASWH - RKAV Volendam

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
GVVV - HSV Hoek
Barendrecht - SteDoCo 
FC Rijnvogels - Sparta Nijkerk 
DVS'33 Ermelo - Sportlust'46 
Urk - VVOG 
Staphorst - ASWH 
Harkemase Boys - ACV 
Excelsior'31 - Ter Leede 
RKAV Volendam - DOVO

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
Harkemase Boys - Staphorst 
ACV - Urk 
DOVO - DVS'33 Ermelo 
VVOG - Barendrecht 
Sportlust'46 - GVVV 
Sparta Nijkerk - Excelsior'31 
SteDoCo - HSV Hoek 
Ter Leede - RKAV Volendam 
ASWH - FC Rijnvogels

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
DOVO - Staphorst 
ASWH - Urk 
VVOG - DVS'33 Ermelo 
Sportlust'46 - FC Rijnvogels 
Sparta Nijkerk - Barendrecht 
SteDoCo - GVVV 
HSV Hoek - Excelsior'31 
Ter Leede - Harkemase Boys 
ACV - RKAV Volendam

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
GVVV - VVOG 
Barendrecht - ASWH 
DVS'33 Ermelo - ACV 
Urk - Harkemase Boys 
Staphorst - RKAV Volendam 
SteDoCo - Ter Leede 
HSV Hoek - Sparta Nijkerk 
Excelsior'31 - Sportlust'46 
FC Rijnvogels - DOVO

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
RKAV Volendam - Urk 
Harkemase Boys - DVS'33 Ermelo 
ASWH - GVVV 
VVOG - Excelsior'31 
Sportlust'46 - HSV Hoek 
Sparta Nijkerk - SteDoCo 
Ter Leede - Staphorst 
ACV - FC Rijnvogels 
DOVO - Barendrecht

ZATERDAG 1 OKTOBER
GVVV - DOVO 
Barendrecht - ACV 
FC Rijnvogels - Harkemase Boys 
DVS'33 Ermelo - RKAV Volendam
Urk - Staphorst 
Sparta Nijkerk - Ter Leede 
SteDoCo - Sportlust'46 
HSV Hoek - VVOG 
Excelsior'31 - ASWH

WOENSDAG 5 OKTOBER
GVVV - Sparta Nijkerk 
Barendrecht - Sportlust'46 
FC Rijnvogels - VVOG 
DVS'33 Ermelo - ASWH 
Urk - DOVO 
Staphorst - ACV 
RKAV Volendam - Harkemase Boys 
HSV Hoek - Ter Leede 
Excelsior'31 - SteDoCo

ZATERDAG 8 OKTOBER
Staphorst - DVS'33 Ermelo 
Harkemase Boys - Barendrecht 
ACV - GVVV 
DOVO - Excelsior'31 
ASWH - HSV Hoek 
VVOG - SteDoCo 
Sportlust'46 - Sparta Nijkerk 
Ter Leede - Urk 
RKAV Volendam - FC Rijnvogels

ZATERDAG 15 OKTOBER
GVVV - Harkemase Boys 
Barendrecht - RKAV Volendam 
FC Rijnvogels - Staphorst 
DVS'33 Ermelo - Urk 
Sportlust'46 - Ter Leede 
Sparta Nijkerk - VVOG 
SteDoCo - ASWH 
HSV Hoek - DOVO 
Excelsior'31 - ACV

ZATERDAG 29 OKTOBER
Urk - FC Rijnvogels 
Staphorst - Barendrecht 
RKAV Volendam - GVVV 
Harkemase Boys - Excelsior'31 
ACV - HSV Hoek 
ASWH - Sparta Nijkerk 
VVOG - Sportlust'46 
Ter Leede - DVS'33 Ermelo 
DOVO - SteDoCo

ZATERDAG 5 NOVEMBER
VVV - Staphorst 
Barendrecht - Urk 
FC Rijnvogels - DVS'33 Ermelo 
VVOG - Ter Leede 
Sportlust'46 - ASWH 
Sparta Nijkerk - DOVO 
SteDoCo - ACV 
HSV Hoek - Harkemase Boys 
Excelsior'31 - RKAV Volendam

ZATERDAG 12 NOVEMBER
DVS'33 Ermelo - Barendrecht 
Urk - GVVV 
Staphorst - Excelsior'31 
RKAV Volendam - HSV Hoek 
Harkemase Boys - SteDoCo 
ACV - Sparta Nijkerk 
DOVO - Sportlust'46 
ASWH - VVOG 
Ter Leede - FC Rijnvogels

ZATERDAG 19 NOVEMBER
GVVV - DVS'33 Ermelo 
Barendrecht - FC Rijnvogels 
ASWH - Ter Leede 
VVOG - DOVO 
Sportlust'46 - ACV 
Sparta Nijkerk - Harkemase Boys 
SteDoCo - RKAV Volendam 
HSV Hoek - Staphorst 
Excelsior'31 - Urk

ZATERDAG 26 NOVEMBER
Barendrecht - Ter Leede 
FC Rijnvogels - GVVV 
DVS'33 Ermelo - Excelsior'31 
Urk - HSV Hoek 
Staphorst - SteDoCo 
RKAV Volendam - Sparta Nijkerk 
Harkemase Boys - Sportlust'46 
ACV - VVOG 
DOVO - ASWH

ZATERDAG 3 DECEMBER
GVVV - Barendrecht 
VVOG - Harkemase Boys 
Sportlust'46 - RKAV Volendam 
Sparta Nijkerk - Staphorst 
SteDoCo - Urk 
HSV Hoek - DVS'33 Ermelo 
Excelsior'31 - FC Rijnvogels 
Ter Leede - DOVO 
ASWH - ACV

ZATERDAG 10 DECEMBER
ASWH - Harkemase Boys 
VVOG - RKAV Volendam 
Sportlust'46 - Staphorst 
Sparta Nijkerk - Urk 
SteDoCo - DVS'33 Ermelo 
HSV Hoek - FC Rijnvogels
Excelsior'31 - Barendrecht
Ter Leede - GVVV 
DOVO - ACV

ZATERDAG 21 JANUARI
GVVV - Excelsior'31 
DVS'33 Ermelo - Sparta Nijkerk 
Urk - Sportlust'46 
Staphorst - VVOG 
Harkemase Boys - DOVO 
ACV - Ter Leede 
Barendrecht - HSV Hoek 
FC Rijnvogels - SteDoCo 
RKAV Volendam - ASWH

ZATERDAG 28 JANUARI
ACV - Harkemase Boys 
ASWH - Staphorst 
VVOG - Urk 
Sportlust'46 - DVS'33 Ermelo 
Sparta Nijkerk - FC Rijnvogels 
SteDoCo - Barendrecht 
HSV Hoek - GVVV 
Ter Leede - Excelsior'31 
DOVO - RKAV Volendam

ZATERDAG 4 FEBRUARI
GVVV - SteDoCo 
Barendrecht - Sparta Nijkerk 
FC Rijnvogels - Sportlust'46 
DVS'33 Ermelo - VVOG 
Urk - ASWH 
Staphorst - DOVO 
Harkemase Boys - Ter Leede 
Excelsior'31 - HSV Hoek
RKAV Volendam - ACV

ZATERDAG 11 FEBRUARI
Harkemase Boys - RKAV Volendam 
ACV - Staphorst 
DOVO - Urk 
ASWH - DVS'33 Ermelo 
VVOG - FC Rijnvogels 
Sportlust'46 - Barendrecht 
Sparta Nijkerk - GVVV 
SteDoCo - Excelsior'31 
Ter Leede - HSV Hoek

ZATERDAG 25 FEBRUARI
GVVV - Sportlust'46 
Barendrecht - VVOG 
DVS'33 Ermelo - DOVO 
Urk - ACV 
Staphorst - Harkemase Boys 
RKAV Volendam - Ter Leede 
HSV Hoek - SteDoCo 
Excelsior'31 - Sparta Nijkerk 
FC Rijnvogels - ASWH

ZATERDAG 4 MAART
RKAV Volendam - Staphorst 
Harkemase Boys - Urk 
ACV - DVS'33 Ermelo 
VVOG - GVVV 
Sportlust'46 - Excelsior'31 
Sparta Nijkerk - HSV Hoek 
Ter Leede - SteDoCo 
DOVO - FC Rijnvogels 
ASWH - Barendrecht

ZATERDAG 11 MAART
GVVV - ASWH 
Barendrecht - DOVO 
DVS'33 Ermelo - Harkemase Boys 
Urk - RKAV Volendam 
Staphorst - Ter Leede 
SteDoCo - Sparta Nijkerk 
HSV Hoek - Sportlust'46 
Excelsior'31 - VVOG 
FC Rijnvogels - ACV

ZATERDAG 25 MAART
Staphorst - Urk 
RKAV Volendam - DVS'33 Ermelo 
Harkemase Boys - FC Rijnvogels 
DOVO - GVVV 
ASWH - Excelsior'31 
VVOG - HSV Hoek 
Sportlust'46 - SteDoCo 
Ter Leede - Sparta Nijkerk 
ACV - Barendrecht

ZATERDAG 1 APRIL
GVVV - ACV 
Barendrecht - Harkemase Boys 
DVS'33 Ermelo - Staphorst 
Urk - Ter Leede 
Sparta Nijkerk - Sportlust'46 
SteDoCo - VVOG 
HSV Hoek - ASWH 
Excelsior'31 - DOVO 
FC Rijnvogels - RKAV Volendam

ZATERDAG 8 APRIL
Urk - DVS'33 Ermelo 
Staphorst - FC Rijnvogels 
Harkemase Boys - GVVV 
ACV - Excelsior'31 
DOVO - HSV Hoek 
VVOG - Sparta Nijkerk 
Ter Leede - Sportlust'46 
RKAV Volendam - Barendrecht 
ASWH - SteDoCo

ZATERDAG 15 APRIL
GVVV - RKAV Volendam 
Barendrecht - Staphorst 
FC Rijnvogels - Urk 
DVS'33 Ermelo - Ter Leede 
Sportlust'46 - VVOG 
Sparta Nijkerk - ASWH 
SteDoCo - DOVO 
HSV Hoek - ACV 
Excelsior'31 - Harkemase Boys

ZATERDAG 22 APRIL
DVS'33 Ermelo - FC Rijnvogels 
Urk - Barendrecht 
Staphorst - GVVV 
RKAV Volendam - Excelsior'31 
Harkemase Boys - HSV Hoek 
DOVO - Sparta Nijkerk 
ASWH - Sportlust'46 
Ter Leede - VVOG 
ACV - SteDoCo

ZATERDAG 6 MEI
GVVV - Urk 
Barendrecht - DVS'33 Ermelo 
FC Rijnvogels - Ter Leede 
VVOG - ASWH 
Sportlust'46 - DOVO 
Sparta Nijkerk - ACV 
SteDoCo - Harkemase Boys 
HSV Hoek - RKAV Volendam
Excelsior'31 - Staphorst

ZATERDAG 13 MEI
DVS'33 Ermelo - GVVV 
Urk - Excelsior'31 
Staphorst - HSV Hoek 
Harkemase Boys - Sparta Nijkerk 
ACV - Sportlust'46 
DOVO - VVOG 
Ter Leede - ASWH 
FC Rijnvogels - Barendrecht 
RKAV Volendam - SteDoCo

ZATERDAG 20 MEI
GVVV - FC Rijnvogels 
ASWH - DOVO 
VVOG - ACV 
Sportlust'46 - Harkemase Boys 
Sparta Nijkerk - RKAV Volendam 
SteDoCo - Staphorst 
HSV Hoek - Urk 
Excelsior'31 - DVS'33 Ermelo 
Ter Leede - Barendrecht

ZATERDAG 27 MEI
Barendrecht - GVVV 
FC Rijnvogels - Excelsior'31 
DVS'33 Ermelo - HSV Hoek 
Urk - SteDoCo 
Staphorst - Sparta Nijkerk 
RKAV Volendam - Sportlust'46 
Harkemase Boys - VVOG 
ACV - ASWH 
DOVO - Ter Leede



Voorste rij van links naar rechts: 
Nick Westebring, Jarno Deuring, Steyn Strijker, Jim de Leeuw, Aleksandar Jankovi��, Tapmahoe Sopacua, Mark Jagt,

Boy Spijkerman, Daan Scholtens, Max Huisman

Tweede rij van links naar rechts: 
Daan Smit, Lars Dijk, Luka Prlji�́, Robin Witte (assistent-trainer), Ruud Jalving (hoofdtrainer) Roland van der Kraan

(keeperstrainer), Pascal Huser, Niels Grevink, Jaap van Dijken

DE SELECTIE VAN ACV EN DE BEGELEI



Derde rij van links naar rechts:
Richard Lunenborg (teammanager), Nande Wielink, Gijs Jasper, Erwin Jagt, Ramon Nijland, Giovanni Zwikstra, 
Justin Mulder, Daniël Schans

Bovenste rij van links naar rechts: 
Ruben Zuidema (fysiotherapeut), André Sturre (masseur/verzorger), Erzo Kuiters (hersteltrainer)

IDING VOOR HET SEIZOEN 2022-2023

´



Heidi Roerig-Alberts over de beginjaren

'ACV moest wennen
aan vrouwenvoetbal'

Als Heidi Alberts maakte ze bij
ACV de eerste jaren van het
vrouwenvoetbal mee, als Heidi
Roerig-Alberts (53) doet ze
haar verhaal. “Toen in het sei-

zoen 1987-1988 bij ACV een damesteam
kwam, waren mijn zus Marieke en ik van
de partij. Daarvóór had je alleen meisjes-
teams of gemengde teams.”
Om precies te zijn: ACV introduceerde
meisjesvoetbal in het seizoen 1984-1985.
Gemengde teams waren er voor de leef-
tijdscategorieën van 6 tot 8 en van 8 tot
10, de groep van 10 tot en met 12 kwam
in een pure meisjesploeg. Het eerste
meisje dat lid werd van ACV was Leonie
van der Kuil, die door haar vader Koos
werd opgegeven. Heidi weet echter dat al
veel eerder een poging was gedaan om
vrouwenvoetbal bij ACV mogelijk te
maken. “In 1970 heeft Steven Grit het
geprobeerd. Dat damesteam heeft echter
maar één wedstrijd gespeeld.” 
Duidelijk is dat er destijds over 'dames-
voetbal' werd gesproken. Wanneer de
'dames' 'vrouwen' werden, is niet precies
aan te geven, maar het is een mooi voor-
beeld van emancipatie. 

Voor, toen nog, Heidi Alberts begon het
dus in 1987: “ACV was niet zo vroeg met
een damesteam. FC Assen en Asser Boys
waren er al veel eerder mee begonnen.
Het kwam hier aanvankelijk niet van de
grond. In 1987 was het eindelijk zover. In
dat eerste team hadden de meesten een
andere sportachtergrond. Marieke en ik
hadden geturnd en een ander zat bijvoor-
beeld op hockey. Het niveau was niet zo
hoog. Ik voetbalde af en toe met mijn
vader, maar dat was het dan ook. Albert
Klok was trainer, maar we kregen ook wel
eens training van spelers van het eerste
elftal, zoals Han Wonink, Harry Sinkgra-
ven en André Luchtenberg. Mijn vader is
lang leider geweest en later heeft Roelof
Grit dat jaren gedaan.”

ACV-familie
Die vader van Heidi is Paul Alberts, oud-
speler van ACV1 en samen met broer Erik
(nu nog omroeper bij thuiswedstrijden)
verantwoordelijk voor de inhoud van de
jubileumboeken. Moeder Agnes is als vrij-
willigster actief in de bestuurskamer. En
echtgenoot Peter Roerig heeft zich niet
alleen sportief, maar ook organisatorisch

bij de club gemanifesteerd. Een echte
ACV-familie mag je wel zeggen, al is Heidi
tegenwoordig trainster bij FC Assen, waar
ze terecht kwam toen een dochter er ging
voetballen. Zelf speelt ze nog wel bij ACV,
in de Vrouwen 35+.Maar terug naar het
begin, hoe viel het vrouwenvoetbal des-
tijds bij ACV? Heidi: “Dat was eerst wel
wat lastig. Men moest er aan wennen. Ik
denk dat ze ons vergeleken met het laag-
ste niveau bij de jongens. Maar in de kan-
tine werd het wel een stuk gezelliger.”

Heidi voetbalde ruim zeven seizoenen bij
ACV. Er komen namen voorbij, van trai-
ners en medespeelsters. Leider Roelof
Grit is al genoemd en Daan Aardema
speelde later dezelfde rol. Bij de trainers
heeft ze het over onder anderen over Wil-
lem Elshof, Cor Broersen en Gerrit van
Ark. Opvallende speelsters waren Nadine
Nunemete, die voor het Nederlands meis-
jeselftal werd geselecteerd en Agnes
Westerhof, ook een talent. Elsa Star kon
op elke positie uit de voeten en maakte
zich ook verdienstelijk als bestuurslid en
voorzitter van de damesafdeling.

Mooiste jaar
Heidi was een pittige vleugelverdediger
op rechts. “Het mooiste jaar was 1994,
mijn persoonlijke hoogtepunt, haha. We
werden kampioen en promoveerden naar
de eerste klasse van het District Noord.
Ook wonnen we in datzelfde jaar de beker
door CSVC met 3-2 te kloppen. Ik maakte
het winnende doelpunt uit een straf-
schop.” Ze voetbalde ook nog even in
Brabant toen Peter daar werk vond. “We
verhuisden in het seizoen '94-'95 naar
Oeffelt. Ik heb daar gespeeld bij VIOS'38
Beugen. Toen we terugkwamen naar
Assen heb ik nog even op het veld
gevoetbald, maar daarna heb ik in een
tijdje in de zaal gespeeld. Ik heb het voet-
ballen altijd leuk gevonden. Daarom speel
ik nu nog.”

Vrouwen1 van ACV bereikte het afgelopen seizoen een geweldig resultaat. Via de titel in de hoofdklasse drongen
de speelsters door tot de topklasse, de hoogste categorie voor amateurclubs. Alleen de (betaalde) eredivisie is
een treetje hoger. Het kampioenschap is het voorlopige hoogtepunt in de historie van het vrouwenvoetbal bij ACV.
De eerste hoofdstukken in deze geschiedenis werden geschreven in de jaren tachtig van de vorige eeuw. We gaan
terug naar het begin met Heidi Roerig-Alberts. 
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Het eerste
vrouwen-
team van

ACV in het
seizoen

1987-1988.
Heidi Alberts
hurkt rechts-
onder, boven

haar staat
zus Marieke. 



De opmars van het vrouwen- en
meisjesvoetbal bij ACV is voor
een deel te volgen in de jubi-
leumboeken. De Presentatiegid-

sen, die in de loop der jaren zijn ver-
schenen, leveren echter ook aardig
materiaal over deze speciale loot aan de
ACV-stam. De recente historie ligt
natuurlijk nog vers in het geheugen.

In de Presentatiegids voor het seizoen
2002-2003 schrijft oud-speelster Elsa
Star, op dat moment voorzitter van het
Damesbestuur, onder meer: 'Er is nog
steeds damesvoetbal bij ACV te bewon-
deren. Het afgelopen seizoen heeft het
elftal zich weten te handhaven in de der-
de klasse. Een hele prestatie van deze
meiden, waarvan de meeste gewend
waren te voetballen in de vijfde klasse.”
De Presentatiegids voor het seizoen
2005-2006 heeft een plekje ingeruimd
voor Evert van der Haar, dan voorzitter
van het Senioren- en Damesbestuur. In
zijn bijdrage lezen wij: 'Ik begin zoals
het behoort bij de damesafdeling. Na
een wat moeilijk begin van de competitie
werd de draad (training) weer opgepakt
en uiteindelijk werd een vierde plaats
behaald in hun klasse.'

Coproductie
De gids voor het seizoen 2007-2008
herbergt een coproductie van Carolien
Hoiting (speelster) en Geert Willem Kla-
sens (trainer). Zij beschrijven een moei-
lijke tijd: 'Het afgelopen seizoen kende
een moeizame start. Er was geen trai-
ner, geen leiding en er waren amper
genoeg dames. Tijdens de bekerwed-
strijd tegen Beilen dachten we dat we
onze laatste wedstrijd speelden. Door
werving kwamen er nieuwe speelsters
bij (…) Er was een trainer gevonden en
Aaldert en Ko waren bereid het leider-
schap voor hun rekening te nemen. Net
toen we alles op de rails hadden viel de
trainer weg en was er weer onrust. Toen
meldden zich twee trainers, Martijn en
Geert Willem, die samen de dames gin-
gen helpen.'

Een jaar later staat in de Presentatiegids
opnieuw een gezamenlijke bijdrage. 
Nu van speelster Marjan Oorebeek en
wederom trainer Geert Willem Klasens.
Op het nippertje werd het kampioen-
schap gemist: 'De druk lag volledig
bij Oranje Nassau, omdat zij moesten

winnen en ACV aan een gelijk spel
genoeg had. Helaas werd er verloren
door ACV, maar de manier waarop dit is
gebeurd deed de dames wel pijn. Maar
er werd al snel gezegd: Als het op deze
manier moet, dan is dat jammer.'

In het seizoen 2009-2010 is Henk Swie-
ringa trainer en Willem Kuiper leider. In
de gids schrijven zij: 'Na jaren in de vijf-
de klasse te hebben gespeeld mochten
wij het afgelopen seizoen proberen in de
vierde klasse G. In deze klasse werd al
snel duidelijk dat ACV in de eerste helft
van het seizoen nog wat tekortkwam.
(..) De tweede helft van het seizoen ging
het gelukkig beter.' ACV wist zich uitein-
delijk in de vierde klasse te handhaven.
De beide schrijvers nemen ook het jaar
daarop een bijdrage voor hun rekening.
Het ging nu een stuk beter in de vierde
klasse: 'Tot het laatst werd er meege-
streden om het kampioenschap. Na een
zeer spannend seizoenslot was een der-
de plaats toch het hoogst haalbare.'

Jan van der Veen en René Breukers
laten voor het seizoen 2016-2017 in
een interview hun licht schijnen over het
vrouwenvoetbal bij ACV. Jan is coach en
bestuurslid technische zaken voor de
vrouwenafdeling, waarvan René de
voorzitter is. Ze tonen zich ambitieus:
“We willen binnen 1 tot 2 jaar de eerste
klasse bereiken. Dat zit er in.”

Een jaar later is het al zover. Dan wordt
Lise van Dijk, de aanvoerster van het
kampioensteam geïnterviewd. Lise heeft
vanaf de vijfde klasse deel uitgemaakt
van de ploeg. Ze staat model voor de
opmars van het vrouwenvoetbal binnen
ACV en zegt: “Er zijn meer activiteiten
en ook meer vrijwilligers bij de vrouwen
en meisjes. Dat werkt naar twee kanten.
Wij investeren in de club en dat komt

ook naar ons terug. We krijgen steeds
meer toeschouwers en het aantal vol-
gers van onze facebookpagina groeit
ook. Het afgelopen seizoen is er op onze
weg naar het kampioenschap echt met
ons meegeleefd.” 

Boven verwachting
Laura Heling, als aanvoerster opvolger
van Lise van Dijk, dringt met de vrouwen
van ACV door tot de hoofdklasse. Na het
eerste seizoen op dat niveau consta-
teert ze in de gids: “Voor het seizoen
vroegen we ons af, kunnen we dat wel,
voetballen in de hoofdklasse? We waren
na een jaar al kampioen in de eerste
klasse en dit was weer een klas hoger.”
Handhaving is het streven, maar met
een vierde plaats gaat het boven ver-
wachting.
Charlotte Boogers keepte bij ACV en
werd, nadat ze was gestopt, voorzitter
van de vrouwenafdeling.  Aan de voor-
avond van het seizoen 2020-2021 zegt
ze: “De grote groei die we hebben door-
gemaakt is fantastisch en met de juiste
samenwerking kan er zelfs nog meer
gecreëerd worden.”

Professioneler
Dat wordt al snel waargemaakt. Met het
duo Laurens Hoosbeek en Sven Krol aan
het roer is de benadering van het vrou-
wenvoetbal bij ACV steeds professione-
ler geworden. Ook komen steeds meer
speelsters van buitenaf de selectie ver-
sterken. Zoals Marith Jaeger die vanuit
Bellingwolde meerdere keren per week
naar Assen rijdt. In de Presentatiegids
voor het seizoen 2021-2022 laat ze
weten dat geen probleem te vinden: “Ik
wil op een zo hoog mogelijk niveau voet-
ballen. Daar heb ik alles voor over.”
Marith valt in het eerste seizoen bij ACV
met haar neus in de boter: kampioen en
promotie naar de topklasse!
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Presentatiegidsen 
illustreren opmars

De vrouwen van ACV vieren het kampioenschap en de 
promotie naar de Topklasse, waarin ze debuteren.





Janine (43) verhuisde in 2004 van Beilen naar Assen.
Haar broertje voetbalde vroeger wel, als doelman bij vv
Beilen, haar andere broer was fanatiek supporter van 
FC Groningen en zelf deed ze vroeger aan volleybal .
“Mijn oudste dochter ging in 2017 bij ACV MO11 spelen.

Na het eerste seizoen langs de lijn werd ik coach bij dat team.
Toen ook mijn andere dochter ging voetballen, werd ik ook daar
coach. Dat werd uiteindelijk wat veel. Nu ben ik leider en regel ik
alleen de zaken buiten het veld zoals vervoer. Bij beide teams
staan nu gelukkig betrokken coaches langs de lijn.”

Meidenvoetbal
Als snel valt het Janine op dat meidenvoetbal bij ACV minder
aandacht krijgt dan het jongensvoetbal. “Je zag bijvoorbeeld
dat jongensteams voor allerlei toernooien werden uitgenodigd,
maar de meiden niet. Ik heb in die tijd regelmatig berichten
gestuurd naar de jeugdafdeling, maar ik kreeg geen gehoor.
Gelukkig kwam daar een paar jaar geleden verandering in.
Toen werd ik zelfs gevraagd om in de Technische Commissie
Jeugd (TCJ) plaats te nemen.” En dat deed ze.

Jeugdvoorzitter
Janine is twee jaar actief in de TCJ. Ze vindt dat leuk om te
doen, maar merkt ook dat ze eigenlijk minder heeft met het
technische deel van de ontwikkeling van jeugdspelers. In 
september 2021 vraagt Jeugdvoorzitter Theodoor Sikkema
haar als zijn opvolger. Ze hoeft er niet lang over na te denken.
“Het organisatorische deel van het voetbal ligt mij beter. Die
rol komt veel meer terug in de functie van voorzitter. Dat sluit
ook goed aan op mijn werk als programma- en projectmanager
voor overheidsorganisaties.“  

Samenwerking
Na bijna een jaar bevalt de nieuwe rol haar goed. “ACV is een
grote club waar veel mensen bij betrokken zijn. En omdat ik zelf
geen verleden heb bij de club, duurt het best even voor je
iedereen kent en weet hoe de lijnen lopen. De samenwerking
met de jeugdcoördinatoren, de TCJ, de jeugd-activiteitencom-
missie en het algemeen bestuur krijgt steeds meer vorm. Een
mooi praktijkvoorbeeld daarvan is het verbeteren van het aan-
meldproces voor nieuwe leden. Daardoor weten ouders, jeugd-
coördinatoren, trainers en de TCJ sneller wat de stand van
zaken is. Dat geeft duidelijkheid.”

Bestuursleden
Janine is het enige bestuurslid in het Jeugdbestuur. Dat moet
anders. “Ik zoek mensen die positief en proactief zijn en die
het leuk vinden een paar uur in de week met de jeugd van 
ACV bezig te zijn. Dat gaat van het helpen bij acties van super-
markten voor de jeugdafdeling tot het meedenken met het
nieuwe jeugdbeleidsplan. Hierbij maakt het niet uit of je net
nieuw bent bij de club. Zonder vrijwilligers geen ACV, dat geldt
vooral bij de jeugd.” Heb je interesse, wil je meer informatie
of heb je een andere vraag, stuur dan een bericht naar Janine
via jeugdvoorzitter@acvassen.nl

Nieuw jeugdbeleid
In mei heeft het algemeen bestuur een werkgroep in het leven
geroepen die, met begeleiding van SportDrenthe, bezig is het
beleid van ACV te herzien. Met een frisse blik wil de club de
visie, missie en doelstellingen opnieuw laten vaststellen. “In
mei zijn we gestart met de oproep aan leden om te horen wat
zij belangrijk vinden. Wat maakt ACV onderscheidend? Eind van
het jaar halen we de netten op. Uit dit nieuwe beleidsplan moet
ook een nieuw jeugdbeleid voortkomen. Mijn persoonlijke doel
is dat ik graag zie dat ouders zich met hun kind bij ACV thuis
voelen en daardoor ook graag een handje helpen,  dat hun kind
door ACV op waarde wordt geschat en zich in het team thuis
voelt. Of dat nu in een prestatief of recreatief team is.”

Vrijwilliger en Jeugdvoorzitter Janine Hogeman

"Ik werd persoonlijk gevraagd door de vorige Jeugdvoorzitter. 
Of ik hem wilde opvolgen. Ik voelde mij niet verplicht, maar omdat
ik wel merkte dat ik sterke ideeën heb over het verbeteren van
zaken op het organisatorische vlak, heb ik meteen 'ja' gezegd.”
Voor Janine Hogeman was het haast een vanzelfsprekendheid.
Vrijwilligerswerk doen bij de vereniging waar je kinderen spelen.
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'Zonder vrijwilligers
geen ACV, dat geldt
vooral bij de jeugd'

OPROEP
Wil je ook vrijwilligerswerk
doen bij ACV of meer
informatie? Mail dan naar 
vrijwilligers@acvassen.nl



Wat zijn jullie doelstellingen voor
komend seizoen?
“Als Techniche Commissie Jeugd van
ACV hebben we twee hoofddoelstellin-
gen. Allereerst dat de kwaliteit van de
jeugdtrainers en hun trainingen fors
moet groeien. We hebben komend sei-
zoen meerdere hoofdtrainers bij de
jeugd die de jeugdtrainers daarbij gaan
ondersteunen. Wat is de doelstelling van
de training? Welke oefenvormen horen
daarbij? Maar ook: wat doe je bij peste-
rijen? Daarnaast is een belangrijke doel-
stelling dat we het coachen tijdens wed-
strijden willen verbeteren. ACV is
natuurlijk al lang blij dat er ouders zijn
die een jeugdteam willen coachen. Als
ACV moeten we de betrokkenheid van
de ouders, leiders en spelers vergroten
en onze voetbalvisie beter uitdragen.”       

In 2020 is ACV gestart met Gelijke kan-
sen. Hoe ging dat afgelopen seizoen?
“Ik ben heel blij met het gelijke aanbod
dat we de jongere leeftijdscategorieën
bieden. Het Gelijke kansen-project bij
ACV zou zo moeten zijn dat tot en met
O12 iedereen het gelijke aanbod krijgt
bij trainingen en op de zaterdag iedere
speler kan acteren op een niveau dat
voor hem of haar passend is. In welk
team je in die leeftijdscategorie ook zit,
iedere speler heeft dezelfde kwalitatieve

trainer, hetzelfde aantal trainingen,
dezelfde oefenstof en dezelfde intentie.
Natuurlijk kan het nog beter, bijvoor-
beeld door trainers meer te wisselen op
teams. We willen ook meer de weten-
schap gebruiken.”

Hoe hanteert ACV Gelijke kansen bij 
de indeling van de competitieteams?
“Uit onderzoek blijkt dat je leeftijdscate-
gorieën van O9 tot en met O12 wel 
op gelijke instroom moet indelen. 

De bevlogen hoofd Jeugdopleiding
Floris van Es windt er geen doekjes
om: “Topcoach Arsène Wenger zei
ooit: 'Beter geen coach dan een
slechte coach.' Als ACV moeten we
de betrokkenheid bij de jeugd
vergroten en onze voetbalvisie
beter uitdragen. De leiders,
coaches en trainers gaan komend
seizoen meer begeleiding krijgen,
zodat we er met zijn allen zorgen
dat de jeugdspelers plezier
hebben, beter worden en er een
veilig sportklimaat is.” Floris van
Es, in het dagelijks leven trainer
Voetbal en Maatschappij bij FC
Groningen, vertelt over de
doelstellingen voor komend
seizoen, over Gelijke kansen en
over jeugdspelers van ACV die naar
Betaald Voetbal Organisaties gaan.

Floris van Es, Hoofd Jeugdopleiding

‘Betrokkenheid bij jeugd 
vergroten en onze voetbalvisie
beter uitdragen’
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Teams

Competitie telt 
67 ACV-teams
Met zevenzestig teams is ACV aan het seizoen
2022-2023 begonnen. De lichte toename van
het aantal teams van vorig seizoen heeft ook dit
seizoen een mooi vervolg gekregen. 

Bij de mannen is er een onder-23 jaar team bij-
gekomen. Deze leeftijdscategorie moet de over-
stap van de jeugd naar de senioren vergemak-
kelijken. Deze elftallen bestaan uit spelers die
vanuit JO19 doorstroomden, aangevuld met
eerstejaars senioren en voetballers die ACV
kortstondig hebben verlaten. Het meisjesteam
O13 is vervallen, maar er is een MO20 bijgeko-
men. 

Bij de allerjongste jeugd JO7, de zogenaamde
Kabouters, is er dit seizoen een team toege-
voegd naar in totaal drie teams. De vrijdag-
avondcompetities blijven populair en in de
zaal is er een team bijgekomen. 
Het vrouwen-combinatieteam van ACV en
Achilles 1894 is ook dit seizoen VR4.
Het complete overzicht van het aantal teams in
de verschillende categorieën en leeftijdsklassen
is als volgt:

Senioren
Mannen: 10 teams en O23-1, O23-2 en O23-3
Vrouwen: 4 teams 

Jeugd
MO20-1
JO19: 1 t/m 3
JO17: 1 t/m 3
MO17-1
JO16-1
JO15: 1 t/m 3
MO15-1
JO14: 1 t/m 3
JO13: 1 t/m 3
JO12: 1 t/m 3 
JO11: 1 t/m 4 
JO10: 1 t/m 3 
JO9: 1 t/m 3 
JO8: Geel, Rood en Blauw 
JO7: Geel, Rood en Blauw 

Vrijdagavond-competitie (7-tallen)
Mannen 35+: 2 teams 
Vrouwen 30+: 1 team

Zaalvoetbal
Teams 1 t/m 9

Dus dat iedere speler op het eigen niveau speelt. Je wil voor-
komen dat in een team een speler zit met bijvoorbeeld al vier
jaar voetbalervaring bij een speler die net begint. Uit dat
onderzoek bleek dat het verschil in het aantal balcontacten in
een wedstrijd tussen de speler met meer voetbaljaren en de
nieuweling ontzettend groot is. Dat is voor beiden niet leuk.”

Waarom geeft ACV de allerjongste teams, 
O7 en O8, kleuren en geen cijfers?
“De KNVB streeft er naar dat met ingang van het seizoen 2023-
2024 veel meer clubs bij de jongste categorieën Gelijke kansen
hanteren. Dat is belangrijk. Want als ACV kunnen we dan wel
Gelijke kansen hanteren, maar als andere clubs dat niet doen,
heeft het weinig zin. Bij de O7 en O8 hebben de teams komend
seizoen geen cijfer maar een kleur: JO7 Rood, JO7 Blauw en
JO7 Geel. Bij die teams is het verschil in voetballeeftijd enorm
klein. Als je het mij vraagt gaan we trouwens bij andere leef-
tijdscategorieën de cijfers van de teams ook veranderen, bij-
voorbeeld omdraaien. Dan is het hoogst spelende team bijvoor-
beeld JO11-3 en het team dat lager speelt JO11-1. ”

Hoe staat het met de certificering
van de jeugdopleiding van ACV?
“De KNVB geeft amateurclubs een keurmerk voor de jeugdop-
leiding als ze aan een heel aantal eisen voldoet. Dat kan een
lokale certificering zijn, maar als grotere amateurclub kun je
ook een regionale certificering verdienen. Het reguliere certifi-
ceringstraject is klaar. Voor de lokale certificering voldoet ACV
aan alle eisen, voor de regionale certificering nog niet. Op ver-
enigingsniveau moeten we nog stappen maken. Het belang-
rijkste onderdeel dat daar nog mist is een duidelijke en breed
gedragen beleidsplan. Wat is de missie en de visie van de
club? En wat zijn de korte en lange termijn doelstellingen?”

Hoe staat het met het nieuwe beleidsplan voor de jeugd?
“Het algemeen bestuur heeft een werkgroep in het leven
geroepen onder aanvoering van jeugdvoorzitter Janine Hoge-
man. Die werkgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging
van de club. Zij stellen met begeleiding van SportDrenthe de
visie, missie en doelstellingen voor de club vast. Op basis van
die uitkomsten kunnen we het beleidsplan voor de jeugd
bepalen. Dan gaat het ook over hoe we de verbinding tussen
jeugd en senioren willen realiseren, voor zowel jongens als
meisjes. Maar in het plan komen bijvoorbeeld ook het video-
analysesysteem en het speler-volgsysteem aan de orde. Alles
begint echter met een duidelijk beleidsplan vanuit de club.”

Ieder seizoen weer plukken FC Groningen,
FC Emmen en andere BVO's jeugdspelers weg bij ACV.
Wat vind je daarvan?
“Dat is supermooi. Afgelopen seizoen zijn er ook weer acht
jeugdspelers overgegaan. Veel kinderen dromen ervan om
later profvoetballer te worden. Als je dan door een BVO
gevraagd wordt, komt de droom toch een stapje dichterbij.
Voor de voetbalontwikkeling van de speler is het natuurlijk
goed. Ook voor de ontwikkeling van de jeugdspeler als mens.
Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Je ziet ook weer
jeugdspelers terugkeren naar ACV, nog voordat ze zijn afge-
vallen bij de BVO. Soms hoor je dat spelers dan zelfs helemaal
met voetbal stoppen. Het plezier blijven houden in het spelle-
tje is zo ontzettend belangrijk. Dat moeten we met zijn allen
niet uit het oog verliezen.”      
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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, de his-
torie, de sponsoren en nog veel meer. Benieuwd?
Neem eens een kijkje op www.acvassen.nl.

Facebook
Ruim 1.700 mensen volgen ACV op Facebook. Hier
vindt u korte berichten, video's, foto's en is uiteraard
ook interactie mogelijk. Heeft u ACV al een like gege-
ven?

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 wed-
strijden. U vindt ons via @acvassen. Ruim 4.200
mensen gingen u al voor.

Instagram
Ook in de digitale fotowereld is ACV terug te vinden.
Diverse leuke en speciale foto's krijgen hier een 
plek. Sluit je aan bij 2.200 anderen en volg ons 
op Instagram via acv_assen.

ACV TV
Op YouTube beschikt ACV over een eigen televisieka-
naal. Hier ziet u wedstrijdbeelden en interviews met
de trainer en spelers van de eerste selectie. Benieuwd
naar de mening van trainer Ruud Jalving over een
wedstrijd? Kijk dan naar ACV TV.

Presentatiegids
Ieder jaar presenteert ACV zich door middel van een
fraaie Presentatiegids. Hierin is uitgebreide informatie
over de club terug te lezen en kan kennis gemaakt
worden met de technische staf en selectie van ACV 1.
De presentatiegids wordt uitgegeven in samenwerking
met Hattrick Media. Kijf & Witte in Leek tekent voor de
vormgeving en de drukker is Scholma Druk in Bedum.

Mediateam
Alle informatie omtrent de vereniging en ACV 1 wordt
tot u gebracht door het Mediateam van ACV. Bennie de
Boer, Eelco Brinkman, Marco de Bruine, Danny van Dijk,
Roelof Hoekman, Geert Willem Klasens, Sander Crajé
en Annica Tjalma doen dit met veel plezier voor u.

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.



Businessclub de Zwaluw heeft
ondanks de coronaperikelen
een succesvol seizoen achter de
rug en is volop in beweging. Op
het sponsorvlak was er sprake

van een mooie groei in het aantal spon-
soren. Ook verlengden vele sponsoren het
contract. Ook de hoofdsponsors toonden
hun vertrouwen en staan in het nieuwe sei-
zoen weer vertrouwd op het traditioneel
blauwzwart gestreepte ACV-shirt. Leon
den Hertog (voorzitter Businessclub de
Zwaluw) over de contractverlengingen:

“Het partnership met de sponsors wordt
elk jaar beter en sterker. We zijn alle
bedrijven dankbaar voor de steun die ze
reeds gaven en ook voor het vertrouwen in
onze toekomst!” Businessclub de Zwaluw
is trots op al haar sponsoren en kijkt uit
naar een succesvolle samenwerking.

De sponsors konden afgelopen seizoen
weer genieten van leuke en interessante
activiteiten met als hoogtepunt de fantasti-
sche KNVB Bekeravond ACV - MVV Maast-
richt. Voorafgaand aan het duel werd er

heerlijk gegeten bij de Bonte Wever waar-
na oud-international en ACV'er Peter
Hoekstra een voorbeschouwing gaf op de
wedstrijd. Vervolgens was er een wande-
ling naar het Catawiki Sportpark waar
plaatsgenomen werd op de speciaal gere-
serveerde tribuneplaatsen. Na afloop van
de wedstrijd bleef het onder het genot van
een hapje en drankje nog lang gezellig.

Door de coronaperikelen kon de traditione-
le kerstborrel helaas niet plaatsvinden. Wel
stond in het voorjaar een interessante en
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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 ACV. 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
volop in beweging

P R E S E N T A T I E G I D S  A C V

Robbert Klaver van de Sponsorcommissie van ACV tijdens
een activiteit voor de sponsoren.

Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, vond tijdens zijn boekpresentatie voor de sponsoren een aandachtig gehoor.



zeer vermakelijke boekpresentatie van Hans Nijland op het programma. Tijdens
deze bijeenkomst, waarbij de hospitality in goede handen was van Van der Valk,
kregen leden van de Businessclub een uitgebreide rondleiding in het prachtige
nieuwe LOFF Welness gedeelte van het Hotel. Na de rondleiding nam Hans Nij-
land de groep mee in een kijkje achter de schermen van de eredivisie; en vertel-
de hij over de spraakmakende transfers van Luis Suárez, Arjen Robben en Virgil
van Dijk.

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
spelerspresentatie zal voor het eerst in drie jaar weer plaats gaan vinden en de
kerstborrel staat in december weer op de kalender. Het belooft weer een mooi
jaar te gaan worden.

Ook lid worden?
Businessclub “de Zwaluw” biedt ruime mogelijkheden om de naamsbekendheid
van de sponsoren te laten vergroten. Dat kan onder meer via ACV TV, de websi-
te en social media, 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 bestuurska-
mer.

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 amateur-
niveau 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.

ACV Assen app 
Ook op technologisch vlak blijft ACV
niet achter. Als één van de eerste busi-
nessclubs in het noorden van het land
introduceerde Businessclub de Zwaluw
een app voor haar sponsoren. De ACV
Assen app geeft sponsoren de moge-
lijkheid om gemakkelijk met elkaar in
contact te komen. Verder is alle infor-
matie omtrent ACV 1 hier te vinden.
ACV bevindt zich hiermee in goed
gezelschap van onder andere PSV, FC
Emmen, AZ, SC Heerenveen, AC Milan
en FC Antwerp. De afgelopen seizoe-
nen is al gebleken dat de app een gro-
te meerwaarde geeft aan een sponsor-
schap bij ACV.
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Leden van de Businessclub op bezoek bij het Abe Lenstra Stadion in
Heerenveen.





Hoofdsponsors

De vijf hoofdsponsors van ACV
De hoofdsponsorgroep van ACV bestaat uit vijf leden. Dit zijn Asser Glas en Verfhandel, Connect Products, 
ING, 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 nuchter-
heid, een gemoedelijke sfeer, langdurige rela-
ties 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 toon-
aangevende 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 woningcorporaties,
vastgoedondernemingen, gemeenten en
bouwbedrijven zijn vaste klant van het bedrijf.

Connect Products
Sinds 2019 is Connect Products lid van de
hoofdsponsorgroep van ACV. Connect Pro-
ducts is een toekomstgericht bedrijf die
gespecialiseerd is in productie, ontwikkeling,
advisering en distributie van Seal-it® kitten,
lijmen en pu-schuimen voor duurzame voeg-
afdichting in bouw- en beglazingssystemen
en het verlijmen en monteren van vele bouw-
componenten in industriële en bouwtechni-
sche constructies. Daarnaast levert Connect
Products Cover-it® afdek- en beschermings-
materialen, om schade aan vloeren, trappen,
ruiten en dergelijke te voorkomen.

Connect Products beschikt over een uiterst
toegewijde en ervaren organisatie, met visie
en heldere kijk op de markt, welke zich
onderscheid door kwaliteit, kennis en servi-
ce, een team van specialisten staat klaar om
u maximaal te ondersteunen. Technologie,
praktijkkennis en klantenwensen vormen de
basis voor de productontwikkeling, met als
resultaat een gespecialiseerd en breed
assortiment.

ING 
In 2014 werd ING lid van de hoofdsponsor-
groep van ACV. Als trotse hoofdsponsor van
de KNVB en het Nederlandse voetbal stimu-
leert ING talent, zet het sport en beweging
centraal en maakt het de wereld op en buiten
het veld graag een beetje mooier. ING wil
een structurele bijdrage leveren aan het
waarmaken van de ambitie van amateurver-
enigingen. Met een sponsorschap helpt ING
clubs met bijvoorbeeld de bouw van nieuwe
kleedkamers, het opzetten van G-voetbal,
het verder ontwikkelen van het jeugdvoetbal
en het opzetten van vrouwen- en meisjes-
voetbal binnen de vereniging.

Klok Onderhoud- en Afbouwgroep
Al jarenlang is Klok Onderhoud- en Afbouw-
groep een trouwe sponsor van ACV. De spe-
cialiteit van het bedrijf ligt in vastgoedonder-
houd en het verbouwen en verduurzamen
van vastgoed en woningen voor zowel parti-
culiere als zakelijke klanten. Klok werkt met
een team van circa 70 eigen medewerkers.
Het werkgebied bevindt zicht in de noordelij-
ke 3 provincies Drenthe, Groningen en Fries-
land.

Klok Onderhoud- en Afbouwgroep is een
familiebedrijf in de 3e generatie en werkt
voornamelijk met eigen personeel die alle-
maal specialisten zijn in hun vakgebied. Het
bedrijf leidt dagelijks mensen op om ook hun
collega's te kunnen assisteren. Zo worden de
medewerkers bijgeschoold en worden ande-
re vakgebieden ook aangeleerd. Op deze
manier kan Klok multifunctioneel zijn als
organisatie.

Nelf Lakfabrieken BV 
Twee jaar geleden is Nelf Lakfabrieken BV
toegetreden tot de hoofdsponsorgroep. Nelf
is een gerenommeerde, Nederlandse verf-
producent. De op drie na grootste in Neder-
land, maar klein genoeg om snel en flexibel
te reageren op nieuwe trends, marktontwik-
kelingen en klantenwensen. De onderneming
beschikt over een moderne fabriek, een
eigen R&D afdeling en heeft kwaliteit en per-
soonlijk advies hoog in het vaandel staan.
Dit, samen met het complete assortiment
beschermings- en verfraaiingsproducten,
maakt Nelf tot een aantrekkelijk partner voor
professionals die actief zijn in de utiliteits-,
woning- en industriebouw.
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Sponsoren

12 WAT Studio
360 Golf
A. Hummel BV
ABN Amro
Actio Advocaten en Juristen
Administratie en Belastingadviseurs 
R.S. Kremer bv
Afier Accountants
AFP Fysiotherapie
Aksos Accountants
Asser Glas en Verfhandel b.v.
Autobedrijf Luth - Tangenberg
Autobedrijf van Veen B.V.
Autoschadebedrijf POEPE BV
Autoservice Doldersum
Autototaalglas
Bakkerij Feenstra
BDM Investments
Belastingadvies- en Administratiekantoor 
Kremer cs
Bella Italia
Bestrating.nl
Bitsiel
BMN Bouwmaterialen
Bouwbedrijf Rotteveel
Bouwkundig Bureau Juk
Bouwmij Hendriks B.V.
Bulten Ontroerend Goed
Burgerhout B.V.
Butlon
Catawiki
Connect Products
Cubri
Dak Montage Noord
DBO energie
De Bonte Wever
De Klok Dranken Groningen
Decokay Oost
Drenthe Tours
Erima
Eromes BV
Fieten Olie
Fietsen & Koffie
Flanderijn
Fonville Schoonmaakbedrijf
Gjaltema Groep
Greenledwalls
Groentotaal A. de Boer
Grolsch
Hanos Groningen
Harwig
Hattrick Media
Hungry Heroes
ICT Specialist
ING Bank
Intersport van der Veen
Jambelle
Janmar

Jij Uitzendbureau
Jongeneel Houthandel Assen
Jongsma Installatieburo
Kaaskoperij Thomas
Kadem Tynaarlo
Kenniscentrum Arbeidsrecht
Klok Bouwmaterialen
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep B.V.
Koning Keukens
Kroeze Wevers
Lamberink Bedrijfsmakelaars
Lion Castle BV
Lodewijk Napoleon
LOFF
Machinefabriek Rinsma B.V. 
Mannenmode de Rooij
Mastermate
Melkveehouderij J. Talens
MHC Mobility
Nefkens Noord
Nelf Lakfabrieken BV
Newz Marketing & Media
Niels Slaapcomfort
NIKAR International B.V.
Nivo Groep
NNSC
Oosting Makelaars
Oudman Keukens
Ploegmakers Beheer B.V.
Preadyz
Raab Karcher
Relius
Renewi
Repro Service Lemmen
RTV Drenthe
Schoonmaakbedrijf Linker
Sikkens Center Geertsema
Skor
Stern
The Atlete's Foot
Tijdhof, Daverschot en 
De Jong Posthumus Notarissen
Tiktak Koffie
Timmermans Landbouw BV
Tino Elektrotechniek
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Univé
UNP accountants adviseurs
Van der Valk Hotel Assen
Van Veen Tandtechnicus
Virena Autogroep
Visser Archiefvernietiging
Visser Assen
Visser Vastgoed
Yarden & Geerts Uitvaartzorg
Yume
Zorg Noord Nederland

Sponsoren van ACV








