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ACV wil er ook in jubileumjaar 
toe doen!

Samenwerken, voor elkaar ‘bokkie’ willen staan 
en het tonen van onderling respect vormen 
voor dit alles de basis, zowel binnen als buiten 
de lijnen. Daarin ligt de kracht van ACV en 
tevens de uitdaging voor ons als leden. 
 
We mogen als ACV’ers daarom met een 
gevoel van trots terugkijken en dankbaar zijn 
dat zoveel vrijwilligers, sponsoren en andere 
betrokkenen zich belangeloos voor ‘hun’ ACV 
willen inzetten. Ieder op zijn eigen wijze en in 
zijn eigen rol. En dan staat het nieuwe seizoen 
voor de deur. 
  
Op 8 april 2014 bestaat ACV alweer 75 jaar en 
dat gaan we natuurlijk vieren!  Verder presen-
teren wij in het nieuwe seizoen met trots onze 
nieuwe Hoofdsponsorgroep bestaande uit een 

aantal gerenommeerde Asser bedrijven:  

•	 Klok Onderhoud- en Afbouwgroep 
•	 Asser Glas en Verfhandel  
•	 WoonAssenaal      
 
Tot slot. We nemen in onze bagage de posi-
tieve én negatieve ervaringen mee het nieuwe 
seizoen in. Structurele aandacht voor Positief 
Coachen binnen alle geledingen moet ons hel-
pen die lerende organisatie nóg meer te zijn. 
 
Namens het bestuur van ACV wens ik jullie al-
lemaal een sportief en succesvol seizoen toe.  

 
Peter Kuntz 
voorzitter

Het seizoen 2012-2013 mag voor ACV gerust bijzonder genoemd worden.  
Kwam het seizoen tot aan de winterstop nog wat aarzelend op gang, na die pauze 
kwamen we als vereniging in een positieve flow die begon rond Pasen en die doorliep 
tot en met de beslissingswedstrijd voor promotie naar Topklasse tegen SV Spakenburg in 
Rijssen en de aansluitende TT-camping. Tussendoor werd het Pinokkio-toernooi voor de 
Jeugd een groot succes. Promotie voor ACV én Sportstad Assen in optima forma.  
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De voetbalgenen van Hendrik Oosting

Wie is Hendrik Oosting?
“Ik ben 39 jaar, woon in Emmen en ben ge-
trouwd met Bartje Hoffmann. We hebben twee 
dochters, Brigriet van 14 en Nikita van 10. In het 
dagelijks leven ben ik eigenaar van een bedrijf 
dat zich bezighoudt met de in- en verkoop van 
metalen onder de naam Gebroeders Oosting 
Metalen Recycling.  
 
Als voetballer heb ik gespeeld bij Emmen, FC 
Groningen en WKE. In 2007 ben ik mijn trai-
nersloopbaan begonnen bij WKE als assistent 
van André Paus. Dat was een succesvolle peri-
ode met het landskampioenschap in 2009 als 
hoogtepunt. Na dat jaar ben ik in Assen trainer 
geworden van Achilles 1894. We werden direct 
in dat eerste jaar kampioen van de tweede 
klasse. WKE benaderde me in het najaar van 
2010, als opvolger van Alami Ahannach, die was 
ontslagen. Ik had toen nog niet het diploma 
oefenmeester 1 en heb toen samen met Joseph 
de ploeg getraind. Het lukte ons om dat seizoen 
 

met WKE naar de Topklasse te promoveren. De 
afgelopen twee seizoenen was ik alleen hoofd-
trainer en zijn we twee keer achter elkaar derde 
geworden in de Topklasse.”

Je volgt je broer Joseph op. Wat is het verschil 
tussen jullie als trainer?
“Joseph komt uit het profcircuit en ik uit het 
amateurcircuit. Hij is iemand die de hele dag 
met voetbal bezig is en alle touwtjes in handen 
wil hebben. Ik laat ze soms wel eens wat vieren. 
Joseph wil alles weten, maar ik geef meer weg. 
Je kunt niet zelf alles regelen, daarom geef ik 
veel ruimte en vertrouwen aan de assistent, de 
keeperstrainer en de teammanager. Dat is een 
verschil met Joseph.  
 
Het is wel een voordeel dat ik mijn broer 
opvolg. Daardoor weet ik al veel over ACV en 
welke wegen daar bewandeld worden. Het 
blijft natuurlijk wel bijzonder dat twee broers er 
achter elkaar trainer worden. Dat is nooit eerder 
voorgekomen.” 

Wat zijn je ambities bij ACV?
“Er staat een goede selectie met een aantal 
nieuwe spelers, met wie ik voor het publiek 
attractief voetbal wil spelen. De ambitie voor 
dit seizoen is om bij de eerste vijf te komen en 
ik hoop dat we een periodetitel kunnen pakken. 
Daarnaast moet je het traject ingaan om de ko-
mende twee, drie jaar een stabiele hoofdklasser 
te zijn of Topklasser te worden. Daarvoor moet 
je stappen gaan maken. Dat kan door de spelers 
en het team beter te maken.”

Je hebt een drukke baan. Hoe combineer je 
dat met het trainerschap van ACV?
“Ik heb het inderdaad druk, maar voetbal is 
voor mij een uitlaatklep. Het is ontspanning al is 
het ook een inspanning. Voetbal is mijn passie, 
het zit in mijn genen. Ik ben graag met een 
team bezig en vind het leuk om naar Assen te 
gaan. Zoals ik in mijn bedrijf met mensen omga 
en aanstuur, zo gaat dat ook met voetballers. 
Wat dat betreft is er zeker een overeenkomst.”

Oosting komt en Oosting gaat, daarmee kun je de trainerswisseling bij ACV voor het seizoen 2013-2014 omschrijven. De komende man is 
Hendrik, de gaande zijn broer Joseph, die nu bij FC Emmen een hoofdrol vervult op het technische vlak. Hendrik Oosting, telg uit een echt 
voetbalgeslacht met de in 2013 overleden opa ‘Grote Geert’ Wolters, vader Jan, Joseph en tweede broer Berend, stelt zich hieronder voor.
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“Als ik terugkijk is het allemaal vanzelf gegaan. Het voetballen hoorde 
er gewoon bij. Nu het voorbij is overheerst wel een trots gevoel. Ik heb 
veel goede herinneringen. Ook mijn laatste seizoen was uiteindelijk 
geslaagd. Ik heb met uitzondering van de wedstrijd tegen SVZW alle 
finales mogen spelen. Tegen Harkemase Boys was ik er al bij toen we 
de periodetitel pakten. Ik had wat dat betreft ook wel wat mazzel 
door blessures en schorsingen van anderen. Maar Joseph Oosting had 
al veel eerder tegen me gezegd: ‘Jij gaat nog belangrijke wedstrijden 
spelen’. 

Fysiek had ik wel moeite om het allemaal bij te benen. Ik heb op het 
werk (sectorcoördinator/leerkracht basisonderwijs-red.) een mooi 
en leerzaam jaar meegemaakt, maar het was wel erg druk. Overal 
tussendoor moest ik dan ook nog trainen. Eerlijkheidshalve moet 
ik zeggen dat ik wel eens een training oversloeg. Dat alles bij elkaar 
heeft voor mij wel de doorslag gegeven om te stoppen. 
Toen ik de samenstelling van de nieuwe selectie zag, jeukte het 
trouwens wel even. Het kan weer een mooi jaar worden, dacht ik. 
Maar tegelijkertijd weet ik heel goed dat dit het moment is om af te 
sluiten. Ik merk nu al de vrijheid. Mijn weekenden bestaan niet langer 
uit één, maar uit twee dagen. De hele zaterdag stond in het teken van 
voetbal. Nu kan ik bijvoorbeeld vaker naar de volleybalwedstrijden van 
mijn dochter.

Ik was 17 jaar toen ik bij de selectie kwam. De jongeren in de groep als 
Basjan Bruning en Jeroen Nieuwenhuis waren nog altijd vijf jaar ouder 
dan ik. Dan had je mannen als Peter Kuntz en Johan Pitstra die alles al 
hadden meegemaakt. Als we tot voor een jaar of zes op de training 
jong tegen oud speelden, hoorde ik nog altijd bij de jeugd. Pas toen 
Ype Jansma, Rolf de Boer en Martin Bloem kort achter elkaar stopten, 
bekroop mij het gevoel dat ik echt een van de ouderen was.

We hadden het afgelopen seizoen een goed en hecht team, maar 
ik denk dat de groep die in 2002 kampioen werd in de hoofdklasse 
nog sterker was. Toen was er onderling heel veel concurrentie. We 
hadden verschillende spelers die een stuk of tien doelpunten of meer 
maakten. Een ploeg met Ruud Jalving, Paul Raveneau, Robert van den 

Berg, Martin Bloem, Rolf de Boer, Lucien Sahatapy, Marc Wielenga, 
Marcel Tillema en ga zo maar door.

Ik ben begonnen als aanvaller en heb dat ook later nog vaak 
gespeeld, maar uiteindelijk voel ik me wel meer een verdediger. Johan 
Zandstra heeft me als eerste achterin gezet. Dat was min of meer 
een experiment. Niet iedereen zag dat toen meteen zitten, maar ik 
heb jaren achter elkaar als centrale verdediger gespeeld. Pas onder 
Johan Pitstra ben ik ook weer in de spits gaan spelen. Er is natuurlijk 
ook niets mooiers dan doelpunten maken, maar ik geniet ook van 
verdedigen, zoals het afgelopen seizoen naast Arie Rozema en Koos 
Werkman.

Wat ik nu ga doen weet ik nog niet, maar het zal wel iets voor mezelf 
zijn. Op termijn wil ik wel weer iets in het voetbal doen. Ik heb zeker 
de ambitie om trainer te worden, maar niet bij de jeugd. Ik zit de hele 
dag al tussen de kinderen.”

 Mark Marring met dochter Nova en zoon Len 

Het zal even wennen zijn. Liefst zestien seizoenen maakte Mark 
Marring (34) deel uit van de eerste selectie van ACV en nu zet hij 
er een punt achter. Zeven trainers kwamen in die tijd voorbij: Ron 
Jans, Johan Zandstra, Bert Vos, Fred de Boer, Gerrie Benes, Johan 
Pitstra en Joseph Oosting. Mark, ondertussen lid van verdienste, 
schat zelf dat hij met ongeveer honderd verschillende spelers op 
het veld heeft gestaan. Hoog tijd om hem zonder onderbreking 
aan het woord te laten.

De zestien seizoenen van Mark Marring
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ACV MP1 2013

ACV F2 2013

ACV F1 2013

ACV F3 2013
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ACV F4 2013

ACV F6 2013

ACV F5 2013

ACV F7 2013



ACV F8 2013

ACV E1 2013

ACV F9 2013

ACV E2 2013
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ACV E3 2013

ACV E5 2013

ACV E4 2013

ACV E6 2013
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ACV E7 2013 ACV E8 2013

ACV D1 2013
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ACV D2 2012

ACV D4 2012

ACV D3 2012

ACV D5 2012
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ACV C2 2013

ACV C1 2013
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ACV C3 2013

ACV B1 2012

ACV C4 2012

ACV B2 2012
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ACV B3 2013

ACV A2 2013

ACV A1 2013

ACV A3 2013
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Meer dan dertig jaar ervaring met voetbal bij de jongste jeugd draagt Pieter Stouwie (56) met zich mee, waarvan het grootste 
deel als trainer. De afgelopen drie jaar stond hij niet meer op het veld, maar was hij bij ACV technisch coördinator van de onder-
bouw (E, F en kabouters). Pieter heeft bij ACV en zijn vroegere club OKVC duizenden jonge voetballertjes voorbij zien komen. 
Daar zaten ook heel wat talenten tussen, van wie lang niet iedereen tot wasdom kwam. In gesprek met Pieter Stouwie over 
talentontwikkeling.

In de huidige opzet ziet Pieter Stouwie bij ACV als eerste de voetbal-
talenten. In zijn visie beschikt een speler met extra aanleg over de 
volgende eigenschappen: “Zo’n jongen moet meester zijn over de 
bal, snel kunnen handelen en naar voetballende oplossingen zoe-
ken. Ook kijk ik naar lichaamscoördinatie en naar gedrevenheid.”

Toch weet Pieter uit eigen ervaring dat een E-speler die voor ene 
groot deel aan het boven geschetste plaatje voldoet, niet automa-
tisch een topper wordt. “Het gebeurt dat zo iemand bij de hogere 
leeftijdsgroepen de belofte niet waarmaakt en omgekeerd komt 
het ook voor dat een speler pas later boven komt drijven.”
Pieter Stouwie ziet twee partijen die een rol spelen bij de ontwik-
keling van talent: “Dat zijn ACV en de speler. De club moet de 
faciliteiten bieden. Dan denk ik aan trainers, leiders, trainings-
accommodatie, ballen, tijd en aandacht. Wat de speler betreft 
gaat het erom of hij de kans wil grijpen. Wat kan en wil hij er 
voor laten. In de puberteit komen de prioriteiten soms anders te 
liggen. Dan moet er bijvoorbeeld een mobiel komen en dan gaan 
ze op zaterdag vakken vullen. Anderen kunnen niet met de druk 
omgaan. Die blokkeren als ze een kampioenswedstrijd moeten 
spelen. En dat heb je soms blessures die de verdere ontwikkeling 
in de weg staan. Maar ik ken ook jongens die er fluitend doorheen 
gaan. Bij dat soort spelers is het hoe meer hoe liever.”

Pieter Stouwie is voorstander van een geleidelijke opbouw. “Het 
gaat om kinderen in de groei. Een eerstejaars E begint in E2. Zo 
creëer je rust en voorkom je dat ze op hun tenen moeten lopen. 
Je moet ze stapsgewijs brengen. Ik heb nog eens in het boekje 
gekeken, waarin ik alles opschrijf en dan zie ik dat eerste jaars E’s 
in E1 vaak wissel waren. Dat is niet goed, op die leeftijd moet je 
veel spelen en minuten maken. Uitzonderingen zijn er altijd, maar 
dan heb je het over bijzondere talenten.”

Tot de spelers die Pieter heeft zien doorgroeien naar de hoofd-
klasse behoren onder andere Arie Rozema, Mark Marring en Emas 
Weijer. Bij OKVC was dat Marcel Tillema, die later bij ACV enkele 
jaren deel uitmaakte van de hoofdmacht. 

Als coördinator begeleidt Pieter Stouwie de jeugdtrainers van de 
onderbouw. “Ik overleg met ze en ik ben hun klankbord. Er zitten 

jongens bij uit A1 of het tweede die nog niet gewend zijn zelfstan-
dig te werken. Die krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Ook 
ben ik goed op de hoogte van de spelers die er in de onderbouw 
rondlopen. Elke zaterdag sta ik van negen tot twee langs de lijn.”
Daarmee komen we bij een punt dat Pieter Stouwie zorgen baart. 
“In het technisch beleidsplan staat dat er ook coördinatoren bij de 
oudere jeugd zouden komen, maar dat is nog niet ingevuld. 

De trainers doen geweldig hun best, maar je kunt van hen niet 
hetzelfde verlangen als van mij. Dat ligt niet aan hen. Ook zij heb-
ben een klankbord nodig, iemand met ervaring bij wie ze terecht 
kunnen en die alle spelers in een bepaalde leeftijdsgroep kent en 
volgt. Ik hoef bijvoorbeeld geen selectiewedstrijden meer te laten 
spelen. Ik zie die jongetjes al elke week.” 

Pieter Stouwie ziet de talenten als eerste



Competitieprogramma
EERSTE PERIODE

Wedstrijddag 1 - 7 september 
AZSV - WHC   .......... - ........... 
Berkum - CSV Apeldoorn .......... - ...........

Flevo Boys E. - Staphorst .......... - ........... 
Harkemase Boys - DETO Twenterand .......... - ........... 
SC Genemuiden - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
SVZW - Drachtster Boys .......... - ........... 
VVOG - ACV   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 2 - 14 september 
ACV - Berkum   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - AZSV .......... - ........... 
DETO Twenterand - SVZW .......... - ...........

Drachtster Boys - SC Genemuiden .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - VVOG .......... - ........... 
Staphorst - Harkemase Boys .......... - ........... 
WHC - Flevo Boys E.  .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 3 - 21 september 
ACV - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
Berkum - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
Flevo Boys E. - AZSV  .......... - ........... 
Harkemase Boys - WHC .......... - ........... 
SC Genemuiden - DETO Twenterand .......... - ........... 
SVZW - Staphorst   .......... - ........... 
VVOG - Drachtster Boys .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 4 - 28 september 
AZSV - Harkemase Boys .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - Flevo Boys E. .......... - ........... 
DETO Twenterand - VVOG .......... - ........... 
Drachtster Boys - Berkum .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - ACV .......... - ........... 
Staphorst - SC Genemuiden .......... - ........... 
WHC - SVZW   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 5 - 5 oktober
ACV - Drachtster Boys .......... - ........... 
Berkum - DETO Twenterand .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
Harkemase Boys - Flevo Boys E. .......... - ........... 
SC Genemuiden - WHC .......... - ........... 
SVZW - AZSV   .......... - ........... 
VVOG - Staphorst   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 6 - 12 oktober 
AZSV - SC Genemuiden .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - Harkemase Boys .......... - ........... 
DETO Twenterand - ACV .......... - ........... 
Drachtster Boys - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
Flevo Boys E. - SVZW .......... - ........... 
Staphorst - Berkum  .......... - ........... 
WHC - VVOG   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 7 - 26 oktober 
ACV - Staphorst   .......... - ........... 
Berkum - WHC   .......... - ...........

Drachtster Boys - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - DETO Twenterand .......... - ........... 
SC Genemuiden - Flevo Boys E. .......... - ........... 
SVZW - Harkemase Boys .......... - ........... 
VVOG - AZSV   .......... - ........... 

ACV 1
Hoofdklasse C
ACV, AZSV, Berkum, CSV Apeldoorn, DETO Twenterand, Drachtster 
Boys, Flevo Boys, Go Ahead Kampen, Harkemase Boys, SC Gene-
muiden, SVZW, Staphorst, VVOG, WHC.

ACV 2
Reserve hoofdklasse A
ACV 2, Bedum 2, BCV 2, Drachtster Boys 2, Flevo Boys 2, HZVV 2, 
Leeuwarder Zwaluwen 2,  Noordscheschut 2, ONS Boso Sneek 2, 
SC Genemuiden 2, Staphorst 2, Urk 2.

ACV A1
3e divisie D
Achilles 1894 A1, ACV A1, Be Quick ’28 A1, d’Olde Veste A1, Excel-
sior ’31 A1, Flevo Boys A1, FVC A1, LSC 1890 A1, PH A1, Quick ’20 
A1, Rohda Raalte A1, TVC ‘28 A1.

ACV B1
3e divisie B
Achilles 1894 B1, ACV B1, ASV Dronten B1, Be Quick 1887 B1, 
d’Olde Veste B1, GVAV-Rapiditas B1, Heerenveen B1, Heplman B1, 
LAC Frisia 1883 B1, SC Enschede B1, Sparta Enschede B1, Tubantia 
B1.

ACV C1
3e divisie H
Achilles 1894 C1, ACV C1, Actief C1, Be Quick 1887 C1, Drachtster 
Boys C1, Flevo Boys C1, GRC Groningen C1, Heerenveen C1, Hoo-
gezand C1, LSC 1890 C1, ONS Boso Sneek C1, Zeerobben C1.

ACV D1
Hoofdklasse P
Achilles 1894 D1, ACV d1, Alcides D1, FC Assen D1, De Weide D1, 
DZOH D1, HZVV D1, MSC D1, d’Olde Veste D1, Olympia ’28 D1, 
Twedo D1, Urk D1.
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Competitie-indeling 
seizoen 2013-2014
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Competitieprogramma Programma Hoofdklasse C seizoen 2013-2014
Wedstrijddag 8 - 2 november 
AZSV - Berkum   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - SVZW .......... - ........... 
DETO Twenterand - Drachtster Boys .......... - ........... 
Flevo Boys E. - VVOG .......... - ........... 
Harkemase Boys - SC Genemuiden .......... - ........... 
Staphorst - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
WHC - ACV   .......... - ........... 

TWEEDE PERIODE

Wedstrijddag 9 - 9 november 
ACV - AZSV   .......... - ........... 
Berkum - Flevo Boys E. .......... - ........... 
DETO Twenterand - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
Drachtster Boys - Staphorst .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - WHC .......... - ........... 
SC Genemuiden - SVZW .......... - ........... 
VVOG - Harkemase Boys .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 10 - 16 november 
AZSV - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - SC Genemuiden .......... - ........... 
Flevo Boys E. - ACV  .......... - ........... 
Harkemase Boys - Berkum .......... - ........... 
Staphorst - DETO Twenterand .......... - ........... 
SVZW - VVOG   .......... - ........... 
WHC - Drachtst er Boys .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 11 - 30 november 
ACV - Harkemase Boys .......... - ........... 
Berkum - SVZW   .......... - ........... 
DETO Twenterand - WHC .......... - ........... 
Drachtster Boys - AZSV .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - Flevo Boys E. .......... - ........... 
Staphorst - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
VVOG - SC Genemuiden .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 12 - 7 december 
AZSV - DETO Twenterand .......... - ........... 
Flevo Boys E. - Drachtster Boys .......... - ........... 
Harkemase Boys - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
SC Genemuiden - Berkum .......... - ...........

SVZW - ACV   .......... - ........... 
VVOG - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
WHC - Staphorst   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 13 - 14 december 
ACV - SC Genemuiden .......... - ........... 
Berkum - VVOG   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - WHC .......... - ........... 
DETO Twenterand - Flevo Boys E. .......... - ........... 
Drachtster Boys - Harkemase Boys .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - SVZW .......... - ........... 
Staphorst - AZSV   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 14 - 18 januari 
ACV - VVOG   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - Berkum .......... - ........... 
DETO Twenterand - Harkemase Boys .......... - ........... 
Drachtster Boys - SVZW .......... - ........... 

Go-Ahead Kampen - SC Genemuiden .......... - ........... 
Staphorst - Flevo Boys E. .......... - ........... 
WHC - AZSV   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 15 - 25 januari 
AZSV - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
Berkum - ACV   .......... - ........... 
Flevo Boys E. - WHC  .......... - ........... 
Harkemase Boys - Staphorst .......... - ........... 
SC Genemuiden - Drachtster Boys .......... - ........... 
SVZW - DETO Twenterand .......... - ........... 
VVOG - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 16 - 1 februari 
AZSV - Flevo Boys E.  .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - ACV .......... - ........... 
DETO Twenterand - SC Genemuiden .......... - ........... 
Drachtster Boys - VVOG .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - Berkum .......... - ........... 
Staphorst - SVZW   .......... - ........... 
WHC - Harkemase Boys .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 17 - 15 februari 
ACV - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
Berkum - Drachtster Boys .......... - ........... 
Flevo Boys E. - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
Harkemase Boys - AZSV .......... - ........... 
SC Genemuiden - Staphorst .......... - ........... 
SVZW - WHC   .......... - ........... 
VVOG - DETO TwenterandPERIODE .......... - ........... 

DERDE PERIODE
 
Wedstrijddag 18 - 22 februari 
AZSV - SVZW   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
DETO Twenterand - Berkum .......... - ........... 
Drachtster Boys - ACV .......... - ........... 
Flevo Boys E. - Harkemase Boys .......... - ........... 
Staphorst - VVOG   .......... - ........... 
WHC - SC Genemuiden .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 19 - 8 maart 
ACV - DETO Twenterand .......... - ........... 
Berkum - Staphorst  .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - Drachtster Boys .......... - ........... 
Harkemase Boys - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
SC Genemuiden - AZSV .......... - ........... 
SVZW - Flevo Boys E. .......... - ........... 
VVOG - WHC   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 20 - 15 maart 
AZSV - VVOG   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - Drachtster Boys .......... - ........... 
DETO Twenterand - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
Flevo Boys E. - SC Genemuiden .......... - ........... 
Harkemase Boys - SVZW .......... - ........... 
Staphorst - ACV   .......... - ........... 
WHC - Berkum   .......... - ........... 
 

Wedstrijddag 21 - 22 maart 
ACV - WHC   .......... - ........... 
Berkum - AZSV   .......... - ........... 
Drachtster Boys - DETO Twenterand .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - Staphorst .......... - ........... 
SC Genemuiden - Harkemase Boys .......... - ........... 
SVZW - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
VVOG - Flevo Boys E. .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 22 - 5 april 
AZSV - ACV   .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - DETO Twenterand .......... - ........... 
Flevo Boys E. - Berkum .......... - ........... 
Harkemase Boys - VVOG .......... - ........... 
Staphorst - Drachtster Boys .......... - ........... 
SVZW - SC Genemuiden .......... - ........... 
WHC - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 23 - 12 april 
ACV - Flevo Boys E.  .......... - ........... 
Berkum - Harkemase Boys .......... - ........... 
DETO Twenterand - Staphorst .......... - ........... 
Drachtster Boys - WHC .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - AZSV .......... - ........... 
SC Genemuiden - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
VVOG - SVZW   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 24 - 19 april 
AZSV - Drachtster Boys .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - Staphorst .......... - ........... 
Flevo Boys E. - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
Harkemase Boys - ACV .......... - ........... 
SC Genemuiden - VVOG .......... - ........... 
SVZW - Berkum   .......... - ........... 
WHC - DETO Twenterand .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 25 - 3 mei 
ACV - SVZW   .......... - ........... 
Berkum - SC Genemuiden .......... - ........... 
CSV Apeldoorn - VVOG .......... - ........... 
DETO Twenterand - AZSV .......... - ........... 
Drachtster Boys - Flevo Boys E. .......... - ........... 
Go-Ahead Kampen - Harkemase Boys .......... - ........... 
Staphorst - WHC   .......... - ........... 
 
Wedstrijddag 26 - 10 mei 
AZSV - Staphorst   .......... - ........... 
Flevo Boys E. - DETO Twenterand .......... - ........... 
Harkemase Boys - Drachtster Boys .......... - ........... 
SC Genemuiden - ACV .......... - ........... 
SVZW - Go-Ahead Kampen .......... - ........... 
VVOG - Berkum   .......... - ........... 
WHC - CSV Apeldoorn .......... - ........... 
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positie: verdediger
geb. datum: 08-02-1990
woonplaats: Groningen
clubs:  GRC-Gruno 

Groninger Boys 
ACV

lid 1e selectie: 1e seizoen

ABDEL ALLOUI

positie: middenvelder
geb. datum: 15-09-1987
woonplaats: Zuidlaren
clubs:  ZFC Zuidlaren 

Achilles 1894 
SC Veendam 
ACV

lid 1e selectie: 2e seizoen

HAAIJE FEENSTRA

positie: verdediger
geb. datum: 10-12-1990
woonplaats: Assen
clubs: ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

BART DE BOER

positie:  middenvelder/
aanvaller 

geb. datum: 19-03-1991
woonplaats: Haren
clubs:  VV Glimmen 

SC Veendam 
FC Groningen 
Be Quick 1887 
ACV

lid 1e selectie: 3e seizoen

EDUARD DE JONGE ROSA

positie: middenvelder
geb. datum: 21-09-1979
woonplaats: Appingedam
clubs:  PJC-BV Veendam 

Appingedam 
FC Emmen 
WKE-ACV

lid 1e selectie: 1e seizoen

ERWIN BUURMEIJER

positie:  middenvelder/
 aanvaller
geb. datum:  12-02-1983
woonplaats:  Groningen
clubs:  VV Groningen 
 GVAV Rap. 
 SC Veendam
 Harkemase Boys 
 Gronitas 
 ONS Boso Sneek 
 ACV
lid 1e selectie:  1e seizoen

PATRICK GOEDHART

positie:  middenvelder/
aanvaller

geb. datum: 30-01-1992
woonplaats: Assen
clubs: Achilles 1894 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

DENYAL DZEMIDZIC

positie:  aanvaller
geb. datum: 31-01-1993
woonplaats: Groningen
clubs:  FC Groningen 
 Be Quick 1887 
 FC Groningen 
 SC Veendam 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

ROBBY HOLDER

Spelers 1e selectie ACV seizoen 2013-2014
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positie:  middenvelder/
aanvaller

geb. datum: 05-05-1990
woonplaats: Groningen
clubs: Be Quick 1887 
 FC Groningen 
 SC Veendam 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

DANNY MENTING

positie: verdediger
geb. datum: 15-12-1993
woonplaats: Hooghalen
clubs: SV Halen 
 ACV
lid 1e selectie: 2e seizoen

ROBERT TALENS

positie:  middenvelder/
aanvaller

geb. datum: 09-07-1992
woonplaats: Assen
clubs: LTC 
 Achilles 1894 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

RICHARD MULDER

positie: aanvaller  
geb. datum: 01-07-1981
woonplaats: Groningen
clubs:  Be Quick Dokkum 

Drachtster Boys 
ACV

lid 1e selectie: 2e seizoen

JELLE TEITSMA

positie:  middenvelder/
aanvaller 

geb. datum: 22-10-1987
woonplaats: Assen
clubs: LTC 
 PKC’83 
 ACV
lid 1e selectie: 4e seizoen

ROBIN MULDER

positie: verdediger
geb. datum: 28-06-1992
woonplaats: Roden
clubs: ONR 
 ACV
lid 1e selectie: 3e seizoen

ARJAN VAN DER VELDE

positie: middenvelder 
geb. datum: 04-10-1988
woonplaats: Groningen
clubs: VV Potetos 
 FC Groningen 
 ACV
lid 1e selectie: 4e seizoen

ROBERT POMSTRA

positie: doelverdediger 
geb. datum: 04-02-1987
woonplaats: Assen
clubs: Helmond Sport 
 FC Den Bosch 
 VV Schijndel 
 ACV
lid 1e selectie: 5e seizoen

JOHN VOS
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positie: verdediger/ 
 middenvelder
geb. datum: 30-08-1989
woonplaats: Ureterp
clubs: SV RWF 
 Drachtster Boys 
 FC Groningen 
 SC Veendam 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

JELLE WAGENAAR

positie: verdediger
geb. datum: 08-09-1987
woonplaats: Assen
clubs: ACV
 Achilles 1894 
 ACV
lid 1e selectie: 2e seizoen

EMAS WEIJER

positie: verdediger
geb. datum: 04-09-1990
woonplaats: Groningen
clubs: De Vogels
 FC Groningen 
 Harkemase Boys 
 ACV
lid 1e selectie: 2e seizoen

KOOS WERKMAN

positie: doelman
geb. datum: 20-11-1989
woonplaats: Assen
clubs: ACV 
 FC Groningen
 BV Veendam
 PKC’83 
 ACV
lid 1e selectie: 2e seizoen

BEN WORMMEESTER
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functie:  hoofdtrainer
geb. datum:  19-08-1974
woonplaaats:  Emmen
clubs als speler:   Emmen-FC 

Groningen-WKE
clubs als trainer:  WKE (assistent)  

Achilles ’94
 WKE 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

HENDRIK OOSTING

functie:  elftalleider
geb. datum:  18-02-1971
woonplaats: Assen
lid 1e selectie:  2e seizoen

RONALD HINDRIKS

functie: assistent-trainer
geb. datum: 15-04-1990
clubs als speler: ACV
clubs als trainer:  ACV
 Be Quick 1894
 FC Groningen 
 ACV
lid 1e selectie: 1e seizoen

ROBIN WITTE

functie:   fysiotherapeut/
hersteltrainer

geb. datum:  13-02-1975
woonplaats: Emmen
lid 1e selectie:   als fysiotherapeut 

3e seizoen, 2e 
seizoen herstel-
trainer

ROBIN TEN WOLDE

functie: trainer  
 doelverdedigers 
geb. datum: 22-03-1971
woonplaats: Assen
clubs (als speler): VKW-ACV-HHC  

CSVC -ACV
lid 1e selectie:  als speler 2  

seizoenen, 5e 
seizoen trainer 
doelverdedigers

JAN MIKE WESTER

functie: masseur/ 
 verzorger
geb. datum: 09-10-1949
woonplaats: Assen
lid 1e selectie:  als speler 5  

seizoenen, 10e  
seizoen verzorger

LEX BULTSTRA

functie:  teammanager
geb. datum: 09-08-1966
woonplaats:  Assen
lid 1e selectie:  1e seizoen

RON DIK
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ACV Damesselectie 2013

ACV MC1 2013



Jarenlang was ACV een club, waar door jongens en mannen op 
zaterdag in de open lucht werd gevoetbald. Toch is die tijd al 
lang achterhaald. Vrouwen en recentelijk zaalvoetballers de-
den hun intrede bij ACV en hebben zich een volwaardige plaats 
verworven. Het zijn ontwikkelingen die passen bij een club in 
beweging. En er is meer, zoals hieronder blijkt uit een beknopt 
overzicht.

Historie
De geboortedatum van ACV is 8 april 1939. In 2014 wordt dus 
het 75-jarig bestaan gevierd, waarover elders in deze gids meer. 
De jonge club overleefde de moeilijke oorlogsjaren en zou zich 
daarna een mooie positie in het zaterdagvoetbal verwerven. In 
de jaren 70 van de vorige eeuw kreeg ACV landelijke faam. De 
geschiedenis is gelardeerd met negen klassenkampioenschappen 
op het hoogste amateurniveau en drie nationale titels in het zater-
dagvoetbal. Twee keer (1978 en 1986) werd ACV zelfs gekroond 
tot de beste amateurclub van Nederland door ook de kampioen 
van het zondagvoetbal te verslaan. De nationale zaterdagbeker 
(1978) staat eveneens in de prijzenkast. Op dit moment speelt 
ACV in de hoofdklasse. De promotie naar de in 2010 ingestelde 
Topklasse werd drie keer juist gemist.

Univé Sportpark
ACV speelt op het Univé Sportpark, adres Kortbossen 1 in Assen. 
Het complex telt zeven velden. Twee daarvan zijn voorzien van 
kunstgras. 

Lid worden
Aanmelding van nieuwe leden kan op maandagavond van 19.00 
tot 20.00 uur in het clubgebouw van ACV. Dan kunt u ook nadere 
inlichtingen krijgen van jeugd- en seniorencommissies. De leden-
administratie van ACV berust bij Menno Wapstra.  
Mail: m.wapastra@acvassen.nl 

Teams
ACV telt 9 seniorenteams, 1 vrouwenteam, 6 zaalvoetbalteams 
en 38 jeugdteams, die zijn verdeeld over de leeftijdscategorieën 
A (4), B (4, inclusief een meisjesteam), C (6, inclusief een meis-
jesteam), D (5), E (9) en F (9). Ook is er een kaboutergroep voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar.

Vrouwen en meisjes
Het vrouwen- en meisjesvoetbal is de snelst groeiende tak binnen 
de KNVB en die trend gaat ook aan ACV niet voorbij. Naast het 
eerste vrouwenteam nam het afgelopen seizoen ook een meisjes 

C-team aan de competitie deel. Acties, zoals een Vriendinnendag, 
leverden een aantal nieuwe leden op. Daardoor kan het komende 
seizoen ook een meisjes B-team in actie komen. 

Zaalvoetbal
Er bestond sinds 1982 in Assen een zaalvoetbalclub club die voort-
kwam uit ACV: De Nieuwe Brink. Er speelden altijd veel ACV’ers 
in de diverse teams. In het voorjaar van 2010 kwam het tot een 
fusie. De naam De Nieuwe Brink verdween en vanaf dat moment 
spelen de zaalvoetballers onder de naam ACV.

Supportersvereniging
De supportersvereniging van ACV is opgericht op 13 januari 1977 
en heeft door de jaren heen een grote staat van dienst opge-
bouwd. De vereniging streeft er na de destijds gekozen doelstel-
ling na te komen: “het steunen van de voetbalvereniging ACV in 
algemene zin”. De supportersvereniging van ACV heeft een eigen 
website: www.svacvassen.nl.

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet bestaan zonder de inbreng van vrijwil-
ligers en dat geldt ook voor ACV. Zowel mannen als vrouwen kun-
nen een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk functioneren 
van de club. Bij ACV is Anita Maas speciaal belast met het  
coördineren van het vrijwilligerswerk. Haar mailadres:  
apmaas@gmail.com.

Positief coachen
Bij ACV is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan positief 
coachen, in aansluiting op een landelijk initiatief. Veel coaches, 
maar ook ouders leggen bij kinderen vaak de nadruk op het resul-
taat en welke fouten er werden gemaakt. Dikwijls wordt vergeten 
te benoemen wat er goed ging. Onderzoek heeft aangetoond 
dat positief coachen bijdraagt aan het plezier in de sport en het 
zelfvertrouwen van de kinderen. Klaas Bijl is bij ACV ambassadeur 
Positief Coachen. Zijn mailadres is: positiefcoachenacv@gmail.com.

De site
Op de site www.acvassen.nl  treft u veel meer informatie over de 
onderwerpen op deze pagina aan. Ook actuele mededelingen van 
de vereniging, opnamen van ACV TV, foto’s, sponsors, vrijwil-
ligerszaken, wedstrijdprogramma’s, verslagen en contactadres-
sen van bestuur en commissies kunt u onder meer op deze site 
vinden.

ACV: binnen en buiten
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ACV staat stil bij 
75-jarig jubileum 

Om bij het verleden te beginnen: in 1939 
wist de wereld nog niet dat de donkerste 
periode in de geschiedenis aanstaande was. 
In Assen was een groep enthousiaste jonge 
mannen bij elkaar gekomen, om te kijken 
of zij een vereniging konden oprichten om 
samen de mooie voetbalsport te beleven. Een 
van hen was Roelof Alberts, de grootvader 
van mijn vrouw. Toen het bestuur van ACV 
mij benaderde om voorzitter van de jubi-
leumcommissie te worden, heb ik dan ook 
niet lang hoeven na te denken. En ik moet 
toegeven, het feit dat ik ruim 40 jaar geleden 
lid geworden ben, en zodoende ook een stuk 
van de rijke ACV-historie beleefd heb, speelde 
ook wel een rol.

Door de jaren heen is ACV in diverse opzich-
ten gegroeid. Zo heeft ACV zich organisato-
risch ontwikkeld. Talrijke illustere personen 
hebben in de afgelopen 75 jaar hun steentje 
bijgedragen. Als bestuurslid, als sponsor, als 
vrijwilliger, als scheidsrechter, als trainer, als 
leider, en uiteraard ook als speler. Financieel 
is ACV ook gegroeid. In de loop der jaren is 
het steeds meer een vereiste geworden dat 
er een gedegen financieel plan ligt, met een 
goede balans tussen uitgaven en inkom-
sten. Sponsoren, kantineopbrengsten en de 
befaamde TT-camping leggen al jaren een ge-
zonde basis onder ACV. Sportief wist de club 
de hoogste regionen van het zaterdagvoetbal 
te bereiken, en die positie eigenlijk steeds 

weten te behouden. Gevolg is dat veel spelers 
uit de regio graag willen voetballen bij ACV. 

Kijkend naar het heden zie je dat het initiatief 
van die groep enthousiaste jonge mannen uit 
1939 een prachtig vervolg heeft gekregen. 
Wel is de dragende groep veel groter gewor-
den, niet alleen jonge mannen, maar ook 
oudere mannen, meisjes en vrouwen dragen 
hun steentje bij. Mensen van verschillende et-
nische of religieuze achtergrond, arm of rijk, 
zij kunnen allemaal bij ACV terecht en hebben 
er hun draai gevonden. Dit zijn ingrediënten 
die ACV gevormd hebben en zorgen voor het 
warme-nest-gevoel. 

Op zaterdag 8 juni 2013 werd een nieuw 
hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van 
ACV. Het eerste elftal speelde de finale voor 
promotie naar de Topklasse tegen Spaken-
burg. De wijze waarop dit succes tot stand is 
gekomen verdient grote waardering. Respect 
voor de trainer en spelersgroep, de begelei-
ding, het bestuur en de grote groep enthou-
siaste supporters die meegereisd waren. 
Dit alles werd mogelijk gemaakt - wederom 
- door een groep enthousiaste vrijwilligers, de 
supportersvereniging en de even zo enthousi-
aste sponsorgroep. Dat de promotie uiteinde-
lijk op het nippertje gemist werd, is jammer, 
maar wat overblijft, is trots.
Kijkend naar de toekomst, wens ik ACV dat 
de trots en het enthousiasme van het eerste 

uur nooit meer zal verdwijnen. Dat het ACV in 
sportief, financieel en organisatorisch opzicht 
zo goed mag blijven gaan. Tenslotte wens ik 
dat de menselijke maat, die ACV uniek maakt 
ten opzichte van veel andere clubs, hoog 
in het vaandel blijft staan. Onze vereniging 
staat of valt met mensen, het zijn de mensen 
die de club maken. Omdat het mensenwerk 
is, zullen er af en toe meningsverschillen 
bestaan, kunnen onderling spanningen en 
irritaties ontstaan, zullen mensen zich soms 
niet gewaardeerd voelen, of spelers zich 
onterecht behandeld voelen, dat kan ge-
beuren. Door ook in die gevallen de mensen 
respectvol te benaderen zal ACV zich blijven 
onderscheiden.

Het bestuur heeft mij de opdracht gegeven 
om er voor te zorgen dat we het jubileum 
in het seizoen 2013-2014 op gepaste wijze 
vieren. Hiertoe zal ik een jubileumcommissie 
samenstellen met vertegenwoordigers uit alle 
geledingen binnen ACV. Binnen de commissie 
zullen we feestelijke activiteiten bedenken en 
organiseren, steeds in goede samenspraak 
met het bestuur.

Zwaartepunt zal zaterdag 12 april worden, 
schrijf deze dag alvast in uw agenda!
 

Peter Roerig
Voorzitter jubileumcommissie 75 jaar ACV

Op 8 april 2014 viert de Asser Christelijke Voetbalvereniging ACV haar 75-jarige jubileum. 
Het woord jubileum staat voor herdenking van een belangrijke gebeurtenis. Dat impli-
ceert achterom kijken en dat zal ook zeker gebeuren, maar de viering is tegelijkertijd een 
mooie gelegenheid om even stil te staan. Stil te staan bij het verleden, het heden, maar 
zeker ook bij de toekomst van ACV!
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 In het oorlogsjaar 1942 speelde ACV op Tweede Paasdag tegen 
Leeuwarder Zwaluwen. Staand v.l.n.r.: R. Alberts (bestuurslid),  
J. Bodzinga, Nieboer, G. Westra, A. Leiseboer, A. Bel (supp.), P. Gordijn, 
Hup (scheidsrechter), J. Geertsema (leider). Gehurkt: J. van Faassen, 
M. Westra, H. Geertsema, J. Postema, A. Jansen, L. Kunnen.

 Jeugdkamp 1948 in Nunspeet. Achter v.l.n.r.: Jannes Groenewold, 
Anne Brouwer, Jan Klok, Appe Vos, Dries Otten, Siep v.d. Laan,  
Henk Bos, Jan Grasmeijer. Voor: Jan P. Alberts, Gerrit Geerts,  
Roelof Lanting, Steven Grit, Wolter Snippe, Roelof Mennega,  
Henk Groenewold, Joop Otten, Femmo Brouwer.

 ACV B1 kampioen in het seizoen 1963-1964. Staand v.l.n.r.:  
P. Kuiper, Anne Bultstra, J. Klok (leider), Lex Bultstra, Ucco Sobering, 
Roel Middelkoop, Ab Gritter. Gehurkt: Tjaard Hollebeek Brouwer,  
Jan Vanderveen, J. v.d. Pol, Johan Jansen, Piet de Graaf,  
Lammert Koeling.



32                    www.acvassen.nl 

 ACV 1 in het seizoen 1977-1978, algemeen amateurkampioen van 
Nederland en winnaar van de nationale zaterdagbeker. Staand v.l.n.r. 
Arie de Jonge (verzorger), Doede ter Veld, Roelof Koeling,  
Roelof Hoekman, Bert Hooijer, Jack Soumeru, Jan Postma, Jan Dijkstra, 
Henk v.d. Velde, Peter Koetsier (trainer). Gehurkt: Herman Tahapary 
(verzorger), Jan Schipper, Jan Mennega, Ronald Manders,  
Hans Bolman, Gerard de Roo, Rolf  Veneboer, Gerrit Volkers,  
L. Postma (leider).

De jaarlijkse TT-camping bij ACV kent al een lange geschiedenis. 
Dit is een impressie uit 1978. 
 
 ACV 1, nationaal kampioen bij de zaterdagamateurs in het seizoen 
1986-1987, poseert voor een grote groep vrijwilligers.

 Bij het 40-jarig bestaan van ACV in 1979 reikt voorzitter Otto  
Verveld onderscheidingen uit aan de vrijwilligers Truus Grit en Jan Klok.

 ACV 2 in het seizoen 1996-1997. Staand v.l.n.r. Rene Dings  
(trainer), Gert Hovingh, Paul Hoekstra, Leon Elshof, Roland Jansma, 
Erwin Kremer, Daniël Verrijk, Mandfred v.d. Burg, Arjan van Vliet.  
Onder: Jack Wolf, Armand Parsa, Ruben Kremer, Lucien Siahaya,  
André Luchtenberg, Paul Alberts (leider).
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 ACV dames 1 in het seizoen 1998-1999. Staand v.l.n.r. Gerrit van 
Ark (trainer), Tina Taberima, Marian Burema, Lorette Boersen, Annet 
Takens, Elsa Star, Agnes de Vries, Cor Boersen (leider). Onder: Jeannet 
Osazee, Danielle de Clerk, Willen Tehupuring (voorz. damesbestuur), 
Marjanne van Vliet, Hilde Tuyt, Joke de Swart, Miranda Veldhuis.

Met dank aan Paul Alberts

  Het seizoen 2012-2013 leverde ACV een uiterst smakelijke toegift 
op in de vorm van de nacompetitie om een plaats in de Topklasse. 
Eerst werden Staphorst en SVZW uitgeschakeld en daarna werd in 
twee duels de horde ASWH genomen. Op de foto van Bennie de Boer 
vieren de spelers het succes na de thuiswedstrijd. De beslissende 
wedstrijd om de promotie in Rijssen tegen Spakenburg werd in de 
verlenging verloren.

 Na degradatie uit de hoofdklasse keerde ACV 1 direct terug door 
in het seizoen 2008-2009 kampioen te worden in de eerste klasse. 
Aanvoerder Ype Jansma gaat op de schouders van  de supporters.
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Sportieve netwerkclub met ambitie

Daarnaast biedt de businessclub ruime mo-
gelijkheden om de naamsbekendheid van de 
sponsoren te  laten toenemen. Dat kan onder 
meer via  ACV TV en de website, maar ook via 
onze eigen digitale nieuwsbrief en verschil-
lende door de Business Club 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, zodat uw 
organisatie eveneens kan profiteren van de vele 
mogelijkheden die onze businessclub te bieden 
heeft. Tegelijkertijd levert u daarmee een 

welkome bijdrage aan het mogelijk maken van 
voetbal op het hoogste amateurniveau in Assen 
en omstreken, nu en in de komende jaren.
Voor meer informatie over de ACV businessclub 
kunt u contact op nemen met Anne Bultstra 
(06 2000 1062), Bé Visser (06 4072 4176) of 
George Wesseling (06 5267 0963).
Per mail: sponsors@acv-businessclub.nl

De ACV businessclub heeft een warm kloppend hart voor de voetbalvereniging ACV en draagt 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.

George Wesseling, Bé Visser en Anne Bultstra 



Comfort Partners Groningen

Henk Meijer
Rouaanstraat 33
9723 CC Groningen
www.comfort-partners.nl
groningen@comfort-partners.nl
050-317 11 70

Univé Noord-Nederland

Harry Weitering
Postbus 178
9400 AD Assen
www.unive.nl/noordnederland
h.weitering@unive.nl
06-51 83 64 12

Brasserie de Kroon

Bill Zandberg
Brink 18
9401 HT  Assen
0592-312625

Drenthe Tours

Klaas-Jan de Vries
AHG Fokkerstraat 32
9403 AP Assen
www.drenthetours.nl 
info@drenthetours.nl
0592-40 99 05 

Decokay Oost

Siemon Oost
Borgstee 2 (naast Tuinland)
9403 TV Assen
www.oost.decokay.nl
oost@decokay.nl
0592-37 53 85 

Energiewacht

Hindrik Aalders
Amerikaweg 22
9407 TK Assen
www.ewacht.nl
info@ewacht.nl
0800-0388

Wouter Fidder
Lauwers 6
9405 BL Assen
www.pinokkio.nu
info@pinokkio.nu 
0592-46 10 11

Kinderdagverblijf Pinokkio

Aalbers Installatietechniek

Frits Aalbers
Drentse Poort 2
9521 JA Nieuw-Buinen
www.aalbers.com
info@aalbers.com
0599-61 34 27



Pouw Wander

AB Oost

Actio Advocaten & Juristen

Schildersbedrijf HR Afman

Alfa Accountants en Adviseurs

Andries Wijn en Gastronomie

Bruynzeel Keukens

Burgerhout B.V.

Compaen groep

Complex VvE Beheer

Dijkstra Schilderwerken

Enneüs onderzoek- en adviesbureau 

Ensing Vastgoed Onderhoud BV

Feenstra Warmte Totaal Zorg

Foederer DFK Accountants & Consultants

Gijsbertsen Installatie Advies

Bouwmij Hendriks B.V.

Renault Koops

Bouwdienstverlening Ronald van der Lee

Schoonmaakbedrijf Linker

Ploegmakers Beheer B.V.

ShowTrade EntertainRent

Technisch Bureau Suurmeijer

Florijn Incasso

Installatieburo Jongsma

Schaafsma BV

Timpaan Onderwijs, Advies en Consultancy

Bestrating.nl

Lamberink Garantiemakelaars

PK Automatisering

Sluyter Advocaten

Visser Assen

Schilders de Vries

De Bonte Wever 

Groentotaal A. de Boer 

Centraal Kantoor FrieslandCampina

AGC Oosterwolde B.V.

Hercuseal B.V.

Gerrit Kok Schilderwerken

 

Nelf Lakfabrieken BV

ODN Oil

Reclame Assen

Roma Opticiens

Mannenmode de Rooij

Vakantiepark Witterzomer

Schildersbedrijf Wouda en Hooiveld

Coach

Golf USA

Aannemingsbedrijf Kooistra

HuizeHuijgenMakelaars

Bakkerij Feenstra

British Pub Cheers

Hacom Sportprijzen Centrum Assen

Finovion

Lease Quality

Century Autogroep Groningen

Mondial Oostland Logistics BV

Paas BV

ACV businessclub en bordsponsors



Asser Glas & Verfhandel

Woonassenaal

Klok Onderhoud- en Afbouwgroep B.V.

Gert Geertsema
Dr. Philipsweg 17
9403 AC Assen
www.agev.nl
info@agev.nl
0592-31 51 27 

Sake Knapper
Balkengracht 12
9405 CG Assen
www.woonassenaal.nl
info@woonassenaal.nl
0592-31 48 88 
06-51 18 46 22

Leon den Hertog
Blokmakerstraat 2
9403 VD Assen
www.klok.nl
info@klok.nl
0592-341609

AFP Fysiotherapie

John Kerstholt
Zuidersingel 18
9401 KB Assen
0592-31 69 20 
www.afp-fysiotherapie.nl 
johnkersholt@afp-fysiotherapie.nl 

Grontmij Nederland BV

Jan Bosman
Nieuwe Stationsweg 4
9751 SZ Haren
www.grontmij.nl
jan.bosman@grontmij.nl
050-533 44 55

MetaScope

George Wesseling
Postbus 536
9400 AM Assen
www.MetaScope.nl
wesseling@MetaScope.nl
0592-46 02 14 

ING Bank

Bram Vonck
Jan Fabriciusstraat 4
9401 BW Assen
www.ing.nl 
bram.vonck@ing.nl
06-30 89 90 96

Joost de Niet
Esdoornlaan 187
9741 KC Groningen 
www.algemeenbelang.nl 
llubbers@algemeenbelang.nl
050-577 89 45

Algemeen Belang uitvaartverzorging en -verzekering



Kremer CS belastingadvies-  
en administratiekantoor

Erwin Kremer
Molenstraat 109
9402 JL Assen
www.kremer-cs.nl 
e.kremer@kremer-cs.nl
0592-37 22 11

UNP accountants adviseurs

Jan Uittenbroek 
Noorderstaete 40
9402 XB Assen
www.unp.nl 
info@unp.nl  
0592-37 97 37 

Canon

Ben Wormmeester
Hooghoudtstraat 2
9723 TG Groningen
www.cbc-groningen.nl
ben.wormmeester@cbc-groningen.nl

Oudman Keukens 

Sake Knapper
Balkengracht 12
9405 CG Assen
www.oudmankeukens.nl
info@oudmankeukens.nl
0592-31 48 88
Ook vestiging in Groningen: Reddy Keukens

Autobedrijf Van Veen

Jan van Veen
Zendmastweg 4
9405 CE Assen
www.autovanveen.nl 
verkoop@autovanveen.nl
0592-33 30 10 

Aajee reklame & advies

Agnes Everts
Toldijk 17-19
7901 TA Hoogeveen
www.aajee.nl 
info@aajee.nl 
0528-26 46 22 

Wijzonol

Peter van Dijk
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle
F: 038 - 429 11 00
www.wijzonol.nl
info@wijzonol.nl

Erima

Van Leeuwen Sport
Oudestraat 17
9401 EG Assen
www.vanleeuwensport.nl
info@vanleeuwensport.nl
0592-31 28 59



Nivo Noord Facilitaire 
dienstverlening

Annette van der Meulen
Postbus 415
8901 BE Leeuwarden
www.nivonoord.nl
info@nivonoord.nl
058-248 95 15

Niels slaapcomfort

Niels Vanderveen
Rolderstraat 45
9401 AN Assen
www.niels-slaapcomfort.nl
niels@niels-slaapcomfort.nl
0592-30 08 44

Mill’s Menswear

Jannes van der Molen
Gedempte Singel 24
9401 JP Assen
www.mills.nu 
jj.vandermolen@planet.nl
0592-31 42 60 

Rabobank Assen-Beilen

Andre van Moock
Neptunusplein 2
9401 CZ Assen
www.assen-beilen.rabobank.nl
zakelijk@assen-beilen.rabobank.nl
0592-32 39 56 

Nijhuis Bouw BV

Herman Jan Visscher
Gert Jan Rozema
Klompmakerstraat 7
9403 VL Assen
www.nijhuis.nl
h.visscher@nijhuis.nl 
gj.rozema@nijhuis.nl
0592-40 05 00

Cateringservice Mennega

Hans Westera
Groningerstraat 2
9401 BK Assen
www.mennega.nu
westera@mennega.nu
0592-31 76 26

MTN Accountants & Adviseurs

Chiel Reugebrink
Ype Jansma
Sylviuslaan 5
9728 NS Groningen
www.mtn-groningen.nl
info@mtn-groningen.nl
050-525 85 00

www.mtn-groningen.nl

Alfa College

Sander Claassen
Salland 4
9405 GM Assen
www.alfa-college.nl
info@alfa-college.nl
0592-35 75 33



RSK Kremer administratie & belastingadviseurs

David Kremer
Beilerstraat 8
9401 PK Assen
www.rskremer.nl
dkremer@rskremer.nl
0592-31 13 30

De Klok Dranken

Rob Hekman
Kieler Bocht 43
9723 JA Groningen
www.deklokdranken.nl 
robhekman@deklokdranken.nl
050-544 57 57 

Kalsbeek BV

Arjen Kempen
Koopmansweg 2
9482 WC Tynaarlo
www.kalsbeek.net
mail@kalsbeek.net
0592-35 00 00  

Hanos Groningen

Eddo Lokken
Bornholmstraat 56
9723 AZ Groningen
www.hanos.nl
info@hanos.nl
050-5973600 

Oldenburger Fritom

René Dale
De Zwaaikom 24
9641 KW Veendam
www.oldenburgerfritom.nl
rene.dale@oldenburgerfritom.nl
0598-61 25 51 
06-22 92 12 94

ITN Installatietechniek

Cor Tulp
Zadelmakerstraat 14
9403 VE Assen
www.itn-assen.nl
cor.tulp@itn.nl
0592-34 46 41

Rotteveel

J. Bijl 
Broeklaan 22
9405 AM Assen
www.bouwbedrijfrotteveel.nl
info@bouwbedrijfrotteveel.nl 
0592-35 52 78

Van Leeuwen Sport

Harold van Leeuwen
Oudestraat 17
9401 EG Assen
www.vanleeuwensport.nl
info@vanleeuwensport.nl
0592-31 28 59





Dr. Philipsweg 17, 9403 AC Assen, 0592-31 51 27 
www.agev.nl - info@agev.nl

Welkom bij de Asser Glas 
en Verfhandel BV 
De Asser Glas en Verfhandel is een vooraanstaande onder-
neming op het gebied van levering en advisering van glas 
en verf in Noord Nederland. Wij zijn glasgroothandel en 
tevens verfgroothandel met een compleet assortiment op 
het gebied van glas, schilder, en afwerkingsmaterialen. 
Op basis van kwaliteit en vakmanschap zijn wij al jaren een 
begrip bij schildersbedrijven, woningcorporaties, vastgoed 
ondernemingen, gemeenten en bouwbedrijven in geheel 
Noord Nederland. Of het nu gaat om een groot schildersbedrijf 
of een zzp-er wij onderscheiden ons door een persoonlijke 
benadering, een brede know-how, snelle service en een goede 
prijs/kwaliteit verhouding.


