




Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Verantwoording
ACV 75 jaar en nog springlevend / ACV 75 jaor en nog altied springlevend
Hoofdsponsors: “ACV gezellige en warme club”
De wederopstanding van het damesvoetbal bij ACV
Hoofdtrainer Hans de Jong: “Als je het maar op het veld laat zien”
Angelo Cijntje: sneltrein op het Univé Sportpark
Vrijwilliger uitgelicht 
De jeugd heeft de toekomst. Technische Commissie Jeugd zet in op Ontwikkelen en Opleiden
Speelschema Hoofdklasse C seizoen 2014-2015
Competitie-indeling ACV-senioren
Competitie-indeling ACV-junioren
Competitie-indeling ACV-pupillen
Competitie-indeling ACV-dames en ACV-meiden
Competitie-indeling ACV-zaalteams
Selectiespelers ACV 1
Teamfoto ACV 1
Technische staf ACV 1
Commissie Wedstrijdzaken
Positief Coachen binnen ACV: een bewustwordingsproces van spelers en ouders
Niels Vanderveen: blauw-zwart met de paplepel ingegoten
ACV Media
Erelijst ACV 1
Rastrainer Anne Doek: “Met talent alleen kom je er niet, je moet in jezelf investeren, jezelf uitdagen.”
Topscorers aller tijden
“Een meerwaarde voor zowel Club als Sponsor”
Gebroeders Alberts schreven jubileumboek: "Jubileumboek gaat zeker niet alleen over ACV 1"
ACV overtuigt ING van waarde sponsorschap
Samenwerking Alfa-college en ACV. Succesvol model voor school en voetbalclub
Het sportieve avontuur van KDV Pinokkio en ACV
Grootse ACV-supporter Yannick Stevens: "Een peptalk aan ACV 1 geven, dat was mooi!" 
Supportersvereniging en sfeercommissie geven ACV kleur
Feestelijke momenten tijdens het jubileumjaar

a
3
4
5
8

10
13
16
17
20
21
23
23
25
26
27
28
31
33
34
38
39
41
41
42
44
45
47
49
50
50
51
53
55

3 www.acvassen.nl



Verantwoording voor deze digitale presentatiegids
E

Toen het bestuur van ACV het besluit nam dit seizoen vanwege de kosten 
af te zien van de traditionele presentatiegids vond de PR- en 
communicatiecommissie dat het eigenlijk niet zo kan zijn dat ACV een 
seizoen zonder presentatiegids door moet zien te komen. 
e

De PRCC heeft de handschoen opgepakt en aan het 
bestuur voorgesteld een Digitale Presentatiegids samen 
te stellen. Immers, “digitaal papier” is helemaal van deze 
tijd en bovendien een stuk goedkoper,  én ook nog eens 
geduldiger dan fysiek papier. 
Om met de grootste Nederlandse voetballer, Cruyff dus, 
te spreken, had ook dit nadeel z'n voordeel. Doordat we 
niet waren gebonden aan een beperkt aantal pagina's, 
hebben we besloten om, nu de mogelijkheid zich 
voordeed, meer onderwerpen aan te snijden dan in het 
verleden gebruikelijk was. 
We denken, dat er voor elke lezer interessante zaken in 
deze Digitale Presentatiegids te vinden zijn, en we 
wensen daarom alle lezers, zowel de ACV'ers als de 
geïnteresseerden “van buiten”, veel leesplezier.
Wat we u nog wel vooraf mee willen geven: 
deze presentatiegids is NIET samengesteld door echte 
professionals, maar WEL door echte ACV'ers.

Colofon

Teksten:
Marco de Bruine, Sander Crajé, Jan den Dekker, 
Roelof Hoekman, Geert Willem Klasens, Anita Maas, 
Hermen Oldengarm, Egbert Oldengarm

Foto's:
Bennie de Boer, Sander Crajé, Geert Willem Klasens, 
Peter van der Werf

Eindredactie:
Egbert Oldengarm, Hermen Oldengarm

Opmaak: 
Egbert Oldengarm

De samenstellers bedanken iedereen die, op wat voor 
manier ook, heeft meegewerkt bij het samenstellen van 
deze Digitale Presentatiegids. 

© 2014 Asser Christelijke Voetbalvereniging
Overnemen toegestaan zonder toestemming, maar dan wel met bronvermelding 
natuurlijk.
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ACV 75 jaar en nog springlevend

Het 75-jarige jubileumjaar startte begin april 2014. De 
jubileumvlag werd gehesen, een schitterend 
jubileumboek werd gepresenteerd en de jubileumdag 
van 12 april was één groot feest.
Lange tijd zag het er afgelopen seizoen naar uit dat ACV 
1 de club een mooi jubileumkado zou schenken in de 
vorm van promotie naar de Topklasse.

ACV 75 jaor en nog altied springlevend

Het 75-jaorige jubileumjaor begunde in april 2014. De 
jubileumvlag weur hesen, een schitternd jubileumboek 
weur prissenteerd en de jubileumdag van 12 april
was ien groot feest.
In het ofgelopen seizoen leek het der een hiele poos op 
dat ’t eerste van ACV de club een mooi jubileum- kedo 
geven zul in de vörm van promotie naor de Topklasse.
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Een stap waar we als ambitieuze hoofdklasser al een 
aantal jaren naar lonken. Helaas kwamen de mannen in 
de eindsprint van de competitie tekort. Dit poetst de 
mooie gevoelens over het feestjaar zeker niet weg, maar
het had de festiviteiten natuurlijk wel extra cachet 
gegeven.

Met een nieuw seizoen voor de deur is er ook weer 
hoop op succes. Bij het eerste is een aantal 
sterkhouders vertrokken, maar we denken genoeg 
kwaliteit te hebben om bovenin weer een rol van 
betekenis te spelen. Hierbij wens ik trainer Hans de Jong
en zijn spelers en staf veel succes. Uiteraard wens ik ook
alle andere teams weer een prachtig seizoen toe;  van 
jong tot oud zowel op het veld als in de zaal. Resultaten 
halen is leuk, maar laten we niet vergeten dat plezier
maken voorop staat en dat we elkaar, zowel ACV'ers  als 
anderen, met respect benaderen. Dat moet in al ons 
handelen ons vertrekpunt zijn en blijven.

Ook op deze plaats wil ik alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Iedere keer valt het mij weer op hoeveel 
mensen hun vrije tijd graag 'opofferen' om ACV te
steunen, of het nu is om de velden wekelijks op orde te 
hebben, de kantine draaiende te houden, de 
wedstrijden te fluiten, bij de TT-camping te assisteren of
één van de vele andere zaken die gedaan moeten 
worden. Heel soms wordt gedacht dat het maar
vanzelfsprekend is dat dat allemaal gebeurt, maar 
zonder de steun van de vele vrijwilligers heeft ACV geen 
bestaansrecht.

En natuurlijk wil ik onze trouwe en nieuwe sponsoren 
bedanken voor het vertrouwen dat ze in ACV hebben. 
Op de valreep van het afgelopen seizoen werd de 
samenwerking met sponsor ING fors uitgebreid voor de 
duur van drie jaren en daar zijn we erg blij mee.

Een stappie hoger en daor kiek wij as ambitieuze 
hoofdklasser al een jaor of wat naor uut. Jammer genog 
kwamen oeze mannen in de endsprint van de competitie 
net te kört. De mooie gevulens over het feestjaor binnen 
daordeur niet vort, maor het har ‘t feestjaor vanzölf nog 
wat meer kleur geven.

Met een nei seizoen veur de deur is der ok weer hoop op 
succes. Bij het eerste binnen een stuk of wat goeie 
speulers vortgaon, maor wij dèenken daw genog kwaliteit
hebben om weer met te doen om de priezen. Hierbij 
wens ik trainer Hans de Jong en zien speulers en staf veul
succes. Vanzölf wens ik ok an alle aandere ploegen weer 
een meraokels seizoen to; van jong tot old, op het veld
as in de zaol. Winnen is mooi, maor laow niet vergeten 
dat plezeer maoken veurop staot en daw, ACV'ers en 
aandern, met respect met mekaor omgaon. Dat mot oes 
uutgangspunt weden en blieven.

Op dizze stee wil ik geern alle vrijwilligers bedanken veur 
heur wark. Aal maol valt het mij weer op hoeveul 
mensen heur vrije tied graog 'opoffern' om ACV te
steunen, of het nou is om de velden aal week op örder te 
hebben, de kantine lös te holden, de wedstrieden te 
fluiten, bij de TT-camping te helpen of bij een aander 
klussie dat daon worden mot. Der wordt smanks wel ies 
docht dat het vanzölf sprek dat het allemaol gebeurt, 
maor zunder de steun van aal die vrijwilligers het ACV 
gien bestaonsrecht.

En vanzölf wil ik oeze trouwe en neie sponsors bedanken 
veur het vertrouwen dat ze in ACV hebben. In de leste 
daogen van ‘t ofgelopen seizoen weur de saomenwarking
met sponsor ING uutbreid met drie jaor en daor bin wij 
slim bliede met.
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De derby tegen Achilles 1894 is dit jubileumjaar gelukkig
weer in ere hersteld. De opbrengst gaat naar een goed 
doel (G-voetbal Asser Boys) en draagt daarmee bij
aan een stuk maatschappelijke betrokkenheid van ons 
allemaal. Voetbal is wat ons bindt, maar gaat het bij ACV
niet om veel meer dan voetbal alleen?

En omdat we nog steeds in het jubileumjaar zitten, deze 
sluiten we eind 2014 af, geven we deze keer een andere 
invulling aan het voorwoord. Je zal al wel gezien hebben
dat dit voorwoord ook in het Drents staat weergegeven. 
Dit is, zou je kunnen zeggen, een soort eerbetoon aan 
onze Assense afkomst. Want tijdens een jubileum kijk
je veel terug naar het verleden, het verleden dat is 
gestart in ons aller Assen en dat is waar ACV nu al 75 
jaar actief is.

Namens het bestuur van ACV wens ik jullie allemaal een 
sportief en succesvol seizoen toe, dat voor een deel nog 
in het teken zal staan van ons 75-jarig jubileum!

Peter Kuntz
voorzitter

De derby tegen Achilles 1894 is dit jubileumjaor gelukkig 
ok weer in ere hersteld. De opbrengst gaot naar een goed
doel (G-voetbal Asser Boys) en draogt bij an oeze 
maotschappelijke betrökkenheid. Voetbal is wat oes 
bindt, maar gaot het bij ACV niet om veul meer as 
voetbal allén?

En omdat wij nog altied in het jubileumjaor zitten, dizze  
sluut wij end 2014 of, geef wij dizze maol een aander 
invulling an het veurwoord. Je zult al wel zien hebben dat
dit veurwoord ok in het Drents opschreven is. Dit is, zo 
zuj zeggen kunnen, een soort eerbetoon an oeze Asser 
ofkomst. Want bij een jubileum kiek je veul weerom naor 
‘t verleden, het verleden dat begonnen is in Assen en
dat is waor ACV nou al 75 jaor actief is.

Naomens het bestuur van ACV wens ik jullie almaol een 
sportief en succesvol seizoen toe, dat veur een diel nog in
het tieken staot van oes 75-jaorig jubileum!

Peter Kuntz
veurzitter

Het voorwoord is door het Huus van de Taol vertaald naar het Drents (Assens dialect), waarvoor onze dank. Meer info:
www.huusvandetaol.nl
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Hoofdsponsors: “ACV gezellige en warme club”
Zoals elke club kan ook ACV niet zonder bedrijven die 
de vereniging ondersteunen. Sinds 2013 heeft ACV drie 
hoofdsponsors die zich gezamenlijk voor drie seizoenen 
aan de club hebben verbonden. De hoofdsponsorgroep 
bestaat uit Klok Onderhoud- en Afbouwgroep, Asser 
Glas en Verfhandel en Woonassenaal (verzamelgebouw 

met 9 bedrijven, (bijna) allemaal gericht op 
woninginrichting). De redactie was benieuwd hun band 
met ACV en sprak met Gert Geertsema (Asser Glas en 
Verfhandel), Leon den Hertog (Klok Onderhoud- en 
Afbouwgroep) en Sake Knapper 
(Woonassenaal/Oudman Keukens).
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Hoe bent u in de ACV familie terecht gekomen met uw 
bedrijf?
Gert Geertsema: Via Bernard Scholten, hij heeft ons bij 
ACV betrokken als sponsor.

Leon den Hertog: Ik zou het eigenlijk helemaal niet 
weten. We zijn al jarenlang sponsor. We zijn begonnen 
als bordsponsor, vervolgens een aantal jaren Topsponsor 
geweest en dit jaar voor het eerst hoofdsponsor.
Sake Knapper: In 1982 ben ik hier in Assen komen 
wonen. Ik zocht een voetbalclub hier in de buurt en ACV 
was me al bekend. Dus vanaf 1982 heb ik hier gevoetbald
tot mijn 51e jaar. Daardoor is de band met ACV er altijd 
geweest. We zijn ook altijd bordsponsor geweest.

Hoe zou u ACV als vereniging willen omschrijven?
Gert Geertsema: Een gezellige en leuke club met een 
goede uitstraling.
Leon den Hertog: ACV is een warme, gezellige, normale 
club zonder veel poespas. Eigenlijk precies zoals de 
Drentse mentaliteit is, “Doe maar gewoon, doe maar 
normaal”.
Sake Knapper: Ik heb hier natuurlijk heel lang gevoetbald
dus het is altijd ouwe jongens krentenbrood. Ik loop hier 
al 30 jaar rond dus dan ken je een heleboel mensen. Als 
Woonassenaal zijn we nog meer bij de club betrokken.

Wat voor reacties uit uw omgeving krijgt u op het 
sponsorschap bij ACV?
Gert Geertsema: We krijgen een hoop goede en positieve
reacties.
Leon den Hertog: We krijgen heel veel leuke reacties. 
Voor ons is het ook belangrijk omdat we met Klok 
Onderhoud- en Afbouwgroep een nieuw beeldmerk 
hebben. Het logo op het thuisshirt van ACV zorgt ervoor 
dat het merk Klok naar buiten treedt. Vanuit heel 
Nederland krijgen we er hele leuke reacties op.

Sake Knapper: We krijgen regelmatig reacties. Daarnaast 
komen er ook leden van ACV bij ons over de vloer. Erg 
leuk!

Wat wenst u ACV toe voor de toekomst?
Gert Geertsema: De Topklasse natuurlijk! Dat is een mooi
streven.
Leon den Hertog: Heel veel sportief geluk en het 
allerbeste. Wat vooral heel belangrijk is, is dat ACV 
buiten het sportieve aspect het qua sponsoring en 
financiële huishouding ook allemaal goed geregeld heeft.
Alles moet in goede harmonie zijn.
Sake Knapper: Blijf zoals je bent en houdt beide benen 
op de grond, zoals het een Drent betaamt.
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Zijn er overeenkomsten tussen ACV en uw bedrijf?
Gert Geertsema: Nou nee, dat vind ik niet. Ik zie niet een 
echte overeenkomst tussen de Asser Glas en Verfhandel 
en ACV.
Leon den Hertog: Ja, ik vind dat de wijze hoe ACV zich 
presenteert zowel binnen als buiten het veld en de sfeer 
die er heerst, past bij ons bedrijf. Zo proberen wij 
namelijk ook naar buiten te treden. Goed zijn in de 
dingen waar je goed in bent.
Sake Knapper: De gemoedelijke sfeer die heerst bij ACV is
er ook bij ons bedrijf.

De wederopstanding van 
het damesvoetbal bij ACV
Omdat het vrouwenvoetbal jarenlang iets was wat er 
eigenlijk enigszins bij bungelde en onderdeel was van 
een andere afdeling, hebben een aantal personen het 
idee opgevat om een zelfstandige damesafdeling op te 
zetten.
Met ingang van het seizoen 2014/2015 heeft ACV weer 
de beschikking over een zelfstandige damesafdeling. Een 
reden om hier speciaal aandacht aan te schenken.
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Verleden
Ooit, in 1970 volgens het 75-jarig jubileumboek, was er 
de eerste wedstrijd voor dames van ACV en die werd 
gespeeld tegen Asser Boys. In het seizoen 1985/1986 
ontstond het eerste meisjesteam van ACV en een jaar 
later ook een vrouwenteam, wat in de beginjaren 90 in 
de Hoofdklasse speelde. Er werd zelfs het Drents 
kampioenschap behaald en ook de beker van de afd. 
Drenthe werd in die tijd door de ACV-dames gewonnen.
Bestuurlijk vielen de vrouwen onder de jeugdafdeling, 
maar in 1993 werd er een aparte afdeling voor opgericht
 en opmerkelijk genoeg was de tweede voorzitster Janine
Tiemens – inderdaad: tegenwoordig door het leven
gaand  als Janine Kuntz en echtgenote van de huidige

voorzitter van ACV, maar zij was destijds zelf ook 
speelster van ACV.
In het seizoen 1998/1999 waren er zelfs twee 
damesteams, maar na de eeuwwisseling ging het 
bergafwaarts en eindigde men met één team in de 
laagste, 5e klasse. Dat was rond 2004, waarbij de 
vrouwenafdeling werd opgeheven en ondergebracht bij 
het seniorenbestuur.
Na het seizoen 2006/2007 werd de weg omhoog ingezet:
het aantal speelsters nam toe en via kampioenschappen 
volgden diverse promoties. In 2011 werd er ook weer 
een meisjesteam gevormd: eerst heel bescheiden een 
zevental, wat na de winterstop al was uitgebreid naar 
een volwaardig elftal.
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Heden
Dankzij een volwaardig kader is het damesvoetbal 
binnen ACV in twee jaar tijd uitgegroeid tot een 
bloeiende afdeling. Afgelopen seizoen waren er drie 
meisjesteam actief in de competitie en met ingang van 
het nieuwe seizoen komt daar nog een D-team bij.
Ook wordt jaarlijks een groot meidentoernooi 
georganiseerd bij ACV, wat eind mei/begin juni 
plaatsvindt en dit bewijst dat men zeer actief is om het 
meidenvoetbal te promoten en tot leven te brengen.
Het vrouwenteam haalde op de slotdag van het vorig 
seizoen in een rechtstreeks duel met titelconcurrent 
Achilles 1894 VR1 het kampioenschap binnen en 
promoveerde daardoor naar de 2e Klasse. 

Hoewel moeilijk valt in te schatten of dit vergelijkbaar is 
met het verleden, omdat de klassen en afdelingen toen 
anders waren ingericht, is wel duidelijk dat er op hoog 
niveau wordt gevoetbald en dat heeft 
aantrekkingskracht, want met ingang van het komend 
seizoen heeft men eindelijk weer eens de beschikking 
over een 'echte' keepster, die overkomt van een andere 
vereniging.
Voorzitter van de Vrouwenafdeling is René Breukers, die 
bijgestaan wordt door de stuwende krachten Jan van der 
Veen en Zoltin Strietman, maar ook door de andere 
kaderleden. Alle teams krijgen de beschikking over 

volwaardige trainers en de inzet is vooral gericht op de 
ontwikkeling van speelsters; dit wordt belangrijker 
geacht dan de prestaties – bij een goede ontwikkeling 
komen de prestaties daarna vanzelf.
Ook wordt de staf uitgebreid en krijgt het Vrouwenteam 
de beschikking over tweede fysiotherapeut, die zich 
daarnaast voor de hele vrouwenafdeling speciaal gaat 
bezighouden met blessures en terugbrengen naar 
wedstrijdniveau.

Toekomst
Hoewel groei van de afdeling geen doel op zich is, is het 
wel wenselijk.
Met het Vrouwenteam in de 2e Klasse is het bijna 
noodzakelijk om er een tweede vrouwenteam bij te 
hebben, waaruit men kan putten bij blessures en waarin 
men speelsters vanuit de jeugd kan laten rijpen.
Men hoopt op nieuwe aanwas door in te zetten op 
ontwikkeling en probeert het daardoor aantrekkelijk te 
maken voor speelsters  uit de hele regio zoals 
bijvoorbeeld vanuit Hooghalen, Bovensmilde en Zeijen.
Er gaat een rode draad door de trainingen van alle 
meidenteams heen lopen, zodat er uniformiteit ontstaat 
en men daarmee voorkomt, dat er in het ene jaar op 
bepaalde zaken wordt getraind, die in het jaar daarop 
totaal tegenovergesteld worden uitgevoerd.
Al met al ziet de nabije toekomst er rooskleurig uit en 
omdat meidenvoetbal sowieso in de lift zit, hopen we 
dat er ook bij ACV nog lang sprake van kan zijn van een 
sprankelende afdeling.
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Hoofdtrainer Hans de Jong:
“Als je het maar op het veld laat zien.”

Sinds begin dit seizoen is Hans de Jong de hoofdtrainer 
van ACV. Voor een presentatiegids valt er natuurlijk niet 
aan te ontkomen de hoofdtrainer aan de tand te voelen, 
en dat geldt nog sterker bij een nieuw gezicht.

Kun je jezelf kort voorstellen?
,,Ik ben Hans de Jong, 51 jaar. Ik ben getrouwd en heb 
twee zonen. Zelf heb ik altijd gevoetbald. Bij sc Heeren- 
veen heb ik alle jeugdselecties doorlopen, maar raakte in 
het eerste elftal zwaar geblesseerd. Betaald voetbal 
spelen was niet meer mogelijk, daardoor kwam ik als 
dertiger in het trainersvak terecht. Ik heb op het CIOS in 
Heerenveen gewerkt, ben als hoofdtrainer werkzaam 

geweest bij Leeuwarder Zwaluwen, en bij Cambuur 
Leeuwarden en sc Heerenveen heb ik diverse functies 
bekleed: jeugdtrainer, Hoofd Opleiding, scout. En ik was 
assistent-trainer in de periode van Trond Sollied bij 
Heerenveen. Tot vorig jaar deed ik 
scoutingwerkzaamheden bij die club. En nu zit ik hier!’’

Je beschikt dus over veel ervaring in het betaalde 
voetbal. Wat neem je mee naar ACV vanuit die ervaring, 
zowel positief als negatief?
,,Wat positief is aan het betaalde voetbal: het niveau. Je 
bent full-time en professioneel bezig met voetbal. 
Daardoor is mijn grootste hobby altijd mijn werk geweest 
en daar prijs ik mezelf gelukkig mee. Een negatief punt: 
het betaalde voetbal is een keiharde wereld, waarin 
iedereen voor zichzelf kiest wanneer puntje bij paaltje 
komt. Bovendien werk je altijd in een opportunistische 
omgeving. Wat vandaag geweldig is kan morgen 
waardeloos zijn. Of andersom.’’

Je hebt veel functies bekleed. In hoeverre heb je daar 
profijt van als hoofdtrainer?
,,Ik heb dus al ervaring als hoofdtrainer, maar van de 
ervaring vanuit die diverse functies heb je altijd en overal 
profijt. Je weet veel van de hoed en de rand. Bovendien, 
denk ik, wordt je als trainer telkens beter. Hoe ouder, hoe 
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wijzer. Je pikt overal wat van mee en gaat situaties 
herkennen. Om een voorbeeld te geven: toen ik 30 jaar 
was sprong ik anders om met een speler die te laat kwam 
dan nu. Niet harder of minder hard, daar gaat het niet om.
Maar gewoon anders. Ik denk dat ik door de jaren heen 
rustiger ben geworden.’’

Hoe zou je jezelf als trainer omschrijven?
,,Ik schat mezelf in als een redelijk duidelijke coach. 
Rechtlijnig. Wat bijvoorbeeld voor een 17-jarige geldt, 
geldt ook voor een 32-jarige. Over het algemeen vinden 
spelers die werkwijze wel prettig: afspraak is afspraak. 
Verder denk ik dat ik een redelijk goede kijk heb op het 
voetbalspelletje, en dat ik aardig kan inschatten hoe goed 
spelers zijn en kunnen worden.’’

Wat deed je besluiten om bij ACV aan de slag te gaan?
,,De interessse van ACV kwam op een moment dat het mij
paste, er speelde niks concreets. Ik wilde zelf weer heel 
graag op het veld staan. ACV was heel direct en ik merkte 
dat ook zij graag wilde. Ik stond er meteen positief in. Dus 
toen had ik zoiets van: dat ga ik een jaar doen. En als het 
een langer verblijf wordt, dan zien we het wel; als het een 
korter verblijf wordt, dan zien we het ook wel. Haha. 
Kortom: moment en mogelijkheid kwamen bij elkaar en 
dat voelde goed aan.’’

Wat was je eerste indruk van de club? Je loopt hier nu 
een tijdje rond.
,,Mijn eerste indruk heb ik eind mei, begin juni opgedaan. 
Veel mensen waren toen al weg, vanwege de vakantie. 
Daarna begon de voorbereiding. Mijn eerste indruk is dat 
dit een aardige club is. Met veel vriendelijke mensen. 
Maar dat is dus heel algemeen. Stel me deze vraag over 
een aantal maanden nog eens; dan kan ik kijken of mijn 
indruk klopte.’’

Hoe verliepen de kennismakingsgesprekken?
,,De club had twee kandidaten, daar was ik vrij snel achter.
Het waren prima, vrij korte gesprekken. Het derde gesprek
voerde ik met het bestuur. Dat duurde een half uur lang. 
Als zulke gesprekken te lang duren, dan klopt er vaak iets 
niet. Maar het ging allemaal vrij vlot. Prima.’’

Wat verwacht je van nieuwe ervaren aanwinsten als 
Angelo Cijntje en John van Dalen?
,,Angelo Cijntje kende ik al een beetje, we zijn elkaar door 
de jaren heen regelmatig tegengekomen. De eerste keer 
was toen hij in de A-junioren zat, weet ik nog. Ik kan vrij 
goed inschatten wat voor type speler en persoonlijkheid 
hij is. Een type dat ik er heel graag bij wilde hebben, want 
ik denk dat deze groep wel een ervaren kracht kan 
gebruiken. Hij maakt het tot nu toe ook waar. Angelo is 
duidelijk aanwezig, op een positieve manier. John van 
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Dalen kende ik alleen van naam. Maar John is een prima 
voetballer. Zowel Cijntje als Van Dalen beschikken over 
specifieke kwaliteiten. Het is jammer dat John de laatste 
jaren heel weinig gespeeld heeft. Maar zeker als hij weer 
het echte wedstrijdritme te pakken heeft, is John absoluut
een aanwinst.’’

Ben je tevreden over de samenstelling over de 
samenstelling van deze selectie?
,,Nou, het is simpel: ik had niet verwacht dat er nog twee 
spitsen weg zouden gaan: Menting en Holder vertrokken 
naar FC Emmen en WKE. Ik kan me bij beide keuzes wel 
iets voorstellen. En je kunt zulke spelers niet 
tegenhouden. Maar het maakte het wel lastiger, want het 
plaatje dat ik vooraf in m'n hoofd had – de formatie en 
manier van spelen – moest anders. Daar zijn we in de 
voorbereiding mee bezig geweest. Maar sindsdien hebben
we het gewoon lekker gedaan met de groep die er stond.’’

Je had het zonet even over de manier van spelen. Heb je 
nu een duidelijke manier van spelen voor ogen?
,,Die had ik, maar die heb ik aangepast. Daar zijn we nog 
mee aan het stoeien. Je hebt te maken met de spelers die 
je wel tot je beschikking hebt, en waar hun specifieke 
kwaliteiten liggen. Dus als staf kun je wel van alles 
bedenken, maar het gaat erom dat je de kwaliteiten van 

de spelers die je hebt optimaal benut. De spelers in hun 
kracht laten spelen. Wat voor formatie dat precies zal 
worden, zal variëren. Maar daar komen we wel uit.

Hoe kijk je aan tegen de doorstroming van talentvolle 
jeugdspelers richting het eerste elftal, bij ACV?
,,Ik heb jarenlang met topjeugd gewerkt. Mij maakt het 
niks uit of je 17 of 32 bent. Als je het maar op het veld laat
zien. Goed genoeg is oud genoeg of andersom; het is 
maar hoe je het bekijkt. Dus ik ben een voorstander van 
doorstroming vanuit de eigen jeugd, mits spelers goed 
genoeg zijn. Kijk, je kunt ook jeugd door laten stromen om
het laten doorstromen, maar daar heeft niemand wat aan.
Dus ze moeten wel goed genoeg zijn. Intussen zitten in de 
huidige eerste selectie nogal wat jongens die uit de jeugd 
afkomstig zijn. Prima.’’

De slotvraag: wat is de doelstelling van ACV 1 in het 
komende seizoen?
,,Mijn antwoord: zo veel mogelijk wedstrijden winnen!’’
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Angelo Cijntje: sneltrein 
op het Univé Sportpark

ACV presenteerde in de zomer twee nieuwe aanwinsten 
van buitenaf. John van Dalen (HHC Hardenberg) keerde 
terug in Assen en daarnaast slaagde ACV erin Angelo 

Cijntje vast te leggen. De rechtsback was jarenlang actief 
in het profvoetbal bij SC Veendam en speelde vorig jaar 
op amateurbasis voor FC Groningen. Nu wacht hem een 
nieuwe uitdaging bij ACV.

Angelo, hoe ben je bij ACV terechtgekomen?
,,Ik ben via Peter Hoekstra, die bij Groningen in de 
jeugdopleiding werkt, in aanraking met de club gekomen. 
Peter dacht dat ik bij ACV zou passen en met mijn ervaring
iets zou kunnen toevoegen. Toen ben ik in gesprek gegaan
met de club en bleek dat we elkaar zouden kunnen 
versterken. Ik kende al heel wat jongens van mijn tijd in 
Veendam, onder wie Erwin Buurmeijer, Jelle Wagenaar en
Haaye Feenstra.’’

Wat denk je toe te voegen aan ACV?
,,Ik kan met mijn passie, drive en positieve agressie altijd 
wel wat toevoegen aan een elftal. De rechterflank 
bestrijken met mijn loopvermogen. Daarnaast kan ik in de 
kleedkamer mijn plek innemen en hetzelfde doen als ik bij
Veendam en Groningen deed. Bijvoorbeeld de boel scherp
krijgen als het nodig is. En na mijn jaren bij die clubs 
beschik ik inmiddels ook over ervaring. Die zal ik 
gebruiken waar het mogelijk en nodig is.’’

Op welke positie richt je je?
,,Ik speelde altijd als rechtsback bij Veendam en 
Groningen, dus daar ben sowieso altijd inzetbaar. Maar 
het is heel simpel: waar de trainer mij nodig heeft, daar 
speel ik.’’

Hoe beviel je vorige seizoen bij FC Groningen?
,,Ik heb mijn jaar bij de FC natuurlijk heel positief 
afgesloten met m'n debuut in het eerste elftal (daarnaast 
won FC Groningen de play-offs voor Europees voetbal, 
red.). Maar grotendeels heb ik met de beloften 
meegespeeld. Daar kan ik niet echt tevreden over zijn, 
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want mijn doel was wedstrijden meepikken in het eerste. 
Alleen ik heb wel bij een Eredivisie-club gespeeld en dat 
was een mooie ervaring.’’

Wat doe je naast het voetballen bij ACV?
,,Ik heb m'n eigen fysiopraktijk in Veendam. Dat deed ik al 
en dat wil ik de komende jaren uitbouwen. Daarnaast wil 
ik het geven van cursussen voor teambuilding oppakken 
en uitbreiden.’’

Heb je voor jezelf al doelen in je hoofd?
,,Ik kom sowieso naar ACV om voor de bovenste plekken 
mee te spelen. Maar het is nog te vroeg om verder te 
kunnen aangeven wat we willen bereiken. Van wat ik tot 
nu toe heb gezien beschikken we in elk geval over een 
kwalitatief goede groep.’’

Vrijwilliger uitgelicht
ACV kent er velen: vrijwilligers die op de achtergrond en 
hooguit voor een kop koffie en een dankjewel diverse 
taken vervullen. Hun bezigheden vallen pas op wanneer 
ze er een keer niet zijn of op het moment dat ze zijn 
gestopt met hun bijdrage.
Daarom hoog tijd om er eentje in de spotlights te 
plaatsen en uit de anonimiteit te halen, zodat ook voor 
de buitenwacht duidelijk wordt hoe onmisbaar deze 
mensen eigenlijk zijn.

Even voorstellen
Dus eerst even voorstellen: Evert van der Haar, vlak na de 
Tweede Wereldoorlog geboren in Winschoten, getrouwd 
met Joke en vader van twee zonen. De oudste zat een 
tijdje als keeper bij de 1e selectie van ACV, de jongste 
voetbalde in ACV3 en speelt zijn wedstrijden 
tegenwoordig in ACV8. Evert gaat tegenwoordig door het 
leven als gepensioneerd militair, hij maakte carrière bij de 
geneeskundige troepen. Evert is al meer dan dertig jaar 
actief bij ACV en is in het bezit van de gouden speld, 
vanwege 25 jaar onafgebroken lidmaatschap van onze 
vereniging. Dit jaar werd hij gehuldigd als Lid van 
Verdienste, waarmee hij zeer verguld is, en bijzonder trots
op.

Hoe het begon
Hoe is Evert bij ACV verzeild geraakt? Hij vertelt dat hij in 
1977 vanuit Amersfoort werd overgeplaatst naar de 
kazerne in Assen en omdat zijn oudste zoon bij ACV ging 
keepen, kwam Joke als medewerkster in de kantine van 
ACV terecht. Hun zoon speelde toen nog in een E-team en
Lammie Hoekstra was destijds leidster van dat team. 
Kenmerk van die periode: elke zaterdag op en om het 
voetbalveld en gezelligheid troef.
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Toen zijn toenmalige buurman Henk van Veluw, 
tegenwoordig onze scheidsrechters-coördinator, vroeg om
dan ook maar op de zaterdagen mee te gaan naar ACV, 
kon hij geen nee meer zeggen en al snel kwam de ACV-
voorzitter naar hem toe met de vraag of hij geen leider 
van ACV 2 wilde worden. Ook daar kon hij geen nee tegen 
zeggen en dus werd hij in 1981 bondslid van de KNVB en 
bleef tot 1990 leider van het tweede.

TT-camping
Joke ging tijdens de TT-camping ook helpen in de ACV-
kantine, met het logische gevolg dat ook Evert daar bij 
betrokken raakte: de eerste jaren als medewerker. In een 
later stadium vormde hij samen met Geesje Lesschen en 
Bernard Scholten de TT-commissie. Hij hield zich binnen 
deze commissie voornamelijk bezig met het tenten-terrein
en de bewaking van de motoren.
Dit hield hij vol tot en met de TT-camping van 2013. 
Daarna stopte hij met deze activiteit, net zoals Geesje en 
Bernard dat deden: na jarenlang de commissie te hebben 
gevormd, vond men het welletjes en was het tijd voor 
vers bloed.

Voorzitter seniorenbestuur
Na tien jaar onafgebroken leiderschap van ACV 2 volgde 
Evert in 1990 Thale Lesschen op als voorzitter van het 
seniorenbestuur, vanaf 2003 inclusief de Dames. Dit zou 
bijna twintig jaar duren, maar helaas maakten ernstige 
hartproblemen in 2009 een einde aan deze bestuurlijke 
functie.
In 2004 hield zijn arbeidzame leven bij de Geneeskundige 
Dienst op en omdat er dus meer vrije tijd beschikbaar 
kwam, trad hij toe tot de schoonmaakploeg. Elke 
maandag werd en wordt de kantine schoon gemaakt en 
het hield in dat hij één keer in de twee weken ging helpen.
Door de voornoemde gezondheidsproblemen moest hij 
eind 2009 ook hier mee stoppen.

Na zijn pensionering werd hij ook Bestuurslid van Dienst. 
Dat betekende circa één keer in de vier weken op 
zaterdagmorgen of middag alles rondom de wedstrijden 
in goede banen leiden: van het afgeven van een 
wedstrijdbal aan de scheidsrechter tot het verzorgen van 
het drinken in de rust. Gelukkig vormden de 
gezondheidsperikelen geen beletsel om deze activiteit tot 
op de dag van vandaag voort te zetten.

Overige activiteiten
Na het gedwongen stoppen van een aantal activiteiten 
kwam er meer tijd vrij. Dit werd de laatste twee seizoenen
onder meer opgevuld door de wedstrijd-secretaris te 
helpen met de papieren wedstrijdformulieren van 
wedstrijden die nog niet digitaal afgewerkt werden. Het 
behelsde zowel het klaarmaken van die formulieren als de
archivering ervan en het opsturen naar de KNVB. Nu 
echter alle wedstrijden digitaal worden afgewerkt via 
Sportlink en er geen papier meer aan te pas komt, is ook 
aan deze activiteit een einde gekomen.
Waar Evert ook al jarenlang aan meewerkt, is het jaarlijkse
onderhoud van de reclameborden langs het hoofdveld. 
Dit houdt in het verwijderen van borden van afgehaakte 
sponsoren, het plaatsen van borden van nieuwe 
sponsoren, maar vooral het reinigen van alle borden, 
zodat het er bij aanvang van het nieuwe seizoen allemaal 
weer Spic-en-Span uitziet.
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Inspanningen buiten ACV
Je zou denken dat met zoveel inspanningen voor ACV er 
geen tijd over is voor andere zaken, maar deze bezige bij is
ook al meer dan tien jaar lid van het Christelijk 
Mannenkoor Assen, en naast het zingen is hij daar ook 
voorzitter van de Activiteitencommissie, die druk bezig is 
met het naderend 50-jarig jubileum in 2015.
Tenslotte is hij ook nog bestuurder van de Regioraad van 
de ACOM (Algemeen Christelijke Organisatie van 

Militairen) Afd. Noord en is daar met name actief voor 
seniorenleden, die op wat voor manier dan ook hulp of 
steun nodig hebben.

Toekomst
Aan het eind van het vraaggesprek kwam de 
toekomstvisie aan bod. Evert denkt dat ACV niet in de 
Topklasse thuishoort. Er is geen geld genoeg voor te 
vinden via sponsoring en in de stad Assen leeft het 
topvoetbal te weinig. Naar zijn mening moet ACV inzetten 
op eigen jeugd en potentieel geschikte spelers laten 
doorstromen naar de eerste selectie. Helaas worden 
goede jeugdspelers al snel door profclubs of Topklassers 
weggehaald. Misschien is het daarom wel het beste voor 
ACV om te proberen elk jaar mee te doen in de top van de
Hoofdklasse met af en toe een uitschieter naar boven.
Over zijn eigen toekomst is hij ook duidelijk: hij hoopt 
datgene wat hij nu nog voor ACV doet, nog zo lang 
mogelijk vol te kunnen houden, al blijft hij het jammer 
vinden dat hij door zijn hartproblemen met een aantal  
activiteiten moest stoppen. Natuurlijk hopen wij allemaal 
dat hij nog lang de huidige situatie kan vasthouden en dat 
hij zich nog heel veel jaren voor ACV verdienstelijk kan 
maken.
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De jeugd heeft de toekomst
Technische Commissie Jeugd zet in op 
Ontwikkelen en Opleiden

Ruim een jaar geleden is binnen ACV een nieuwe Technische 
Commissie Jeugd (TCJ) gevormd. Een aantal enthousiaste positief 
kritische leden hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen in 
de TCJ. Deze leden zijn Arjan van Vliet, René van Spijker, Bert 
Meertens, Ronald Kramer, Robert Talens en Roelof Hoekman.  
Na een inventarisatie binnen het jeugdkader van de vereniging heeft 
de TCJ een plan van aanpak samengesteld. Eén van de acties hieruit 
om het beleid te waarborgen is het aanstellen van de Hoofdtrainers 
Onder- en Bovenbouw. De TCJ heeft Byron Bakker aangesteld als 
Hoofdtrainer Bovenbouw, terwijl  Gert Anninga de taak van 
Hoofdtrainer Onderbouw zal gaan vervullen met ingang van dit 
seizoen. De TCJ is zeer content met de aanstelling van deze beide 
heren en heeft er alle vertrouwen in dat dit een extra kwaliteitsimpuls
op zal gaan leveren voor de jeugdopleiding.

De Hoofdtrainers Onder- en Bovenbouw zullen gaan fungeren als 
klankbord en spiegel voor de selectietrainers door mee te lopen bij de
trainingen en wedstrijden. Daarnaast zullen er diverse thema-
bijeenkomsten georganiseerd worden en worden er  functionerings-
gesprekken gevoerd.
Met het creëren van deze functies probeert de TCJ  niet alleen zorg te 
dragen voor de ontwikkeling van onze jeugdspelers, maar ook voor de
ontwikkeling van onze jeugdtrainers

De TCJ is in het leven geroepen om op voetbaltechnisch gebied beleid 
te maken, uit te voeren, regels op te stellen en de communicatie en 
coördinatie binnen de vereniging te verbeteren en te optimaliseren.

Denk bijvoorbeeld aan het bewaken van het Jeugdbeleidsplan, het 
doorontwikkelen van het opleidingsplan en ook het versoepelen en 
begeleiden van de selectieprocedure. Maar ook zaken als interne 
scouting, het spelervolgsysteem en de overgang van de jeugd naar de 
senioren vallen onder de verantwoordelijkheid van de TCJ.

Iets waar leden van de TCJ de komende periode nog stappen in willen 
maken en waar men veel waarde aan hecht is het verbeteren van de 
communicatie. Er ontstaat soms onnodige onrust omdat informatie 
niet op tijd gedeeld wordt. Met de aanwezigheid van de TCJ kan 
bijvoorbeeld gewerkt worden aan een tijdig begin met de vorming 
van de teams en daardoor ook aan tijdige informatieverstrekking 
richting spelers en ouders.

Als vereniging zijn we in ieder geval erg blij dat er een groep bij elkaar 
is gekomen die het beste voorheeft met de sportieve ontwikkeling 
van onze kinderen!
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Periode 1

Speeldag 1
6 september 2014
SVZW                  3 - 0      Drachtster Boys
VVOG                  1 - 1      Staphorst
csv Apeldoorn         2 - 0      DVS '33 Ermelo
WVF                   0 - 3      Flevo Boys
Urk                   0 - 2      ACV
AZSV                  4 - 0      WHC
Harkemase Boys        1 - 2      Excelsior '31

Speeldag 2
13 september 2014
Drachtster Boys       1 - 0      csv Apeldoorn
WHC                   0 - 0      Urk
Flevo Boys            1 - 1      SVZW
Staphorst             0 - 0      AZSV
Excelsior '31         0 - 1      VVOG
DVS '33 Ermelo        5 - 2      WVF
ACV                   0 - 1      Harkemase Boys

Speeldag 3
20 september 2014
SVZW                  0 - 2      DVS '33 Ermelo
Drachtster Boys       2 - 1      Staphorst
VVOG                  2 - 1      WHC
csv Apeldoorn         0 - 1      Flevo Boys
WVF                   0 - 2      Harkemase Boys
Urk                   3 - 3      Excelsior '31
AZSV                  1 - 2      ACV

Speeldag 4
27 september 2014
WHC                   0 - 5      SVZW
Flevo Boys            1 - 0      Drachtster Boys
Staphorst             3 - 2      csv Apeldoorn
Excelsior '31         4 - 1      WVF
DVS '33 Ermelo        4 - 1      AZSV
ACV                   3 - 1      VVOG
Harkemase Boys        2 - 0      Urk

Speeldag 5
4 oktober 2014
SVZW                  1 - 1      ACV
Drachtster Boys       0 - 1      DVS '33 Ermelo
VVOG                  4 - 0      Harkemase Boys

csv Apeldoorn         1 - 0      WHC
Flevo Boys            1 - 4      Excelsior '31
WVF                   1 - 4      Staphorst
AZSV                  3 - 1      Urk

Speeldag 6
11 oktober 2014
WHC                   1 - 3       Drachtster Boys
Staphorst             2 - 2    SVZW
Excelsior '31           4 - 0       csv Apeldoorn
DVS '33 Ermelo          0 - 1       Flevo Boys
ACV                     2 - 1       WVF
Urk                     3 -        VVOG
Harkemase Boys            -        AZSV

Speeldag 7
25 oktober 2014
SVZW                      -        Urk
Drachtster Boys           -        ACV
csv Apeldoorn             -        Harkemase Boys
Flevo Boys                -        WHC
DVS '33 Ermelo            -        Staphorst
WVF                       -        VVOG
AZSV                      -        Excelsior '31

Speeldag 8
1 november 2014
VVOG                      -        AZSV
WHC                       -        DVS '33 Ermelo
Staphorst                 -        Flevo Boys
Excelsior '31             -        Drachtster Boys
ACV                       -        csv Apeldoorn
Urk                       -        WVF
Harkemase Boys   -        SVZW

Periode 2

Speeldag 9
8 november 2014
SVZW                    -        Excelsior '31
Drachtster Boys         -        Harkemase Boys
csv Apeldoorn           -        Urk
Flevo Boys              -        VVOG
Staphorst               -        WHC
DVS '33 Ermelo          -        ACV
WVF                     -        AZSV

Speeldag 10
22 november 2014
VVOG                    -        SVZW
Excelsior '31           -        DVS '33 Ermelo
WVF                     -        csv Apeldoorn
ACV                     -        Staphorst
Urk                     -        Drachtster Boys
AZSV                    -        Flevo Boys
Harkemase Boys          -        WHC

Speeldag 11
29 november 2014
SVZW                    -        AZSV
Drachtster Boys         -        WVF
WHC                     -        ACV
csv Apeldoorn           -        VVOG
Flevo Boys              -        Harkemase Boys
Staphorst               -        Excelsior '31
DVS '33 Ermelo          -        Urk

Speeldag 12
6 december 2014
VVOG                    -        Drachtster Boys
Excelsior '31           -        WHC
WVF                     -        SVZW
ACV                     -        Flevo Boys
Urk                     -        Staphorst
AZSV                    -        csv Apeldoorn
Harkemase Boys        -        DVS '33 Ermelo

Speeldag 13
13 december 2014
SVZW                    -        csv Apeldoorn
Drachtster Boys         -        AZSV
WHC                     -        WVF
Flevo Boys              -        Urk
Staphorst               -        Harkemase Boys
DVS '33 Ermelo          -        VVOG
ACV                     -        Excelsior '31

Speeldag 14
24 januari 2015
SVZW                    -        Flevo Boys
VVOG                    -        Excelsior '31
csv Apeldoorn           -        Drachtster Boys
WVF                     -        DVS '33 Ermelo
Urk                     -        WHC
AZSV                    -        Staphorst
Harkemase Boys       -        ACV
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Speeldag 15
31 januari 2015
WHC                     -        VVOG
Flevo Boys              -        csv Apeldoorn
Staphorst               -        Drachtster Boys
Excelsior '31           -        Urk
DVS '33 Ermelo          -        SVZW
ACV                     -        AZSV
Harkemase Boys       -        WVF

Speeldag 16
7 februari 2015
SVZW                    -        WHC
Drachtster Boys         -        Flevo Boys
VVOG                    -        ACV
csv Apeldoorn           -        Staphorst
WVF                     -        DVS '33 Ermelo
Urk                     -        Harkemase Boys
AZSV                    -        DVS '33 Ermelo

Speeldag 17
21 februari 2015
WHC                     -        csv Apeldoorn
Staphorst               -        WVF
Excelsior '31           -        Flevo Boys
DVS '33 Ermelo          -        Drachtster Boys
ACV                     -        SVZW
Urk                     -        AZSV
Harkemase Boys       -        VVOG

Periode 3

Speeldag 18
28 februari 2015
SVZW                    -        Staphorst
Drachtster Boys         -        WHC
VVOG                    -        Urk
csv Apeldoorn           -        Excelsior '31
Flevo Boys              -        DVS '33 Ermelo
WVF                     -        ACV
AZSV                    -        Harkemase Boys

Speeldag 19
7 maart 2015
VVOG                    -        WVF
WHC                     -        Flevo Boys
Staphorst               -        DVS '33 Ermelo
Excelsior '31           -        AZSV
ACV                     -        Drachtster Boys
Urk                     -        SVZW
Harkemase Boys        -        csv Apeldoorn

Speeldag 20
21 maart 2015
SVZW                    -        Harkemase Boys
Drachtster Boys         -        Excelsior '31
csv Apeldoorn           -        ACV
Flevo Boys              -        Staphorst
DVS '33 Ermelo          -        WHC
WVF                     -        Urk
AZSV                    -        VVOG

Speeldag 21
28 maart 2015
VVOG                    -        Flevo Boys
WHC                     -        Staphorst
Excelsior '31           -        SVZW
ACV                     -        DVS '33 Ermelo
Urk                     -        csv Apeldoorn
AZSV                    -        WVF
Harkemase Boys       -        Drachtster Boys

Speeldag 22
11 april 2015
SVZW                    -        VVOG
Drachtster Boys         -        Urk
WHC                     -        Harkemase Boys
csv Apeldoorn           -        WVF
Flevo Boys              -        AZSV
Staphorst               -        ACV
DVS '33 Ermelo          -        Excelsior '31

Speeldag 23
18 april 2015
VVOG                    -        DVS '33 Ermelo
csv Apeldoorn           -        SVZW
Excelsior '31           -        ACV
WVF                     -        WHC
Urk                     -        Flevo Boys
AZSV                    -        Drachtster Boys
Harkemase Boys          -        Staphorst

Speeldag 24
25 april 2015
Drachtster Boys         -        SVZW
WHC                     -        AZSV
Flevo Boys              -        WVF
Staphorst               -        VVOG
Excelsior '31           -        Harkemase Boys
DVS '33 Ermelo          -        csv Apeldoorn
ACV                     -        Urk

Speeldag 25
2 mei 2015
SVZW                    -        WVF
Drachtster Boys         -        VVOG
WHC                     -        Excelsior '31
csv Apeldoorn           -        AZSV
Flevo Boys              -        ACV
Staphorst               -        Urk
DVS '33 Ermelo          -        Harkemase Boys

Speeldag 26
9 mei 2015
VVOG                    -        csv Apeldoorn
Excelsior '31           -        Staphorst
WVF                     -        Drachtster Boys
ACV                     -        WHC
Urk                     -        DVS '33 Ermelo
AZSV                    -        SVZW
Harkemase Boys       -        Flevo Boys
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Competitie-indeling ACV-senioren

ACV 1
Hoofdklasse C
ACV, AZSV, csv Apeldoorn, Drachtster Boys, DVS '33 Ermelo, 
Excelsior '31, Flevo Boys, Harkemase Boys, Staphorst, SVZW, sv Urk,
VVOG, WHC, WVF

ACV 2
Reserve Hoofdklasse A
ACV 2, BCV 2, Drachtster Boys 2, Flevo Boys 2, sc Genemuiden 2, 
HZVV 2, Noordscheschut 2, d' Olde Veste 2, ONS Boso Sneek 2, 
Staphorst 2, sv Urk 2, VEV '67 2

ACV 3
Reserve 1e Klasse B
ACV 3, sv Bedum 2, Blauw Wit '34 2, Broekster Boys 2, Buitenpost 2, 
Harkemase Boys 2, The Knickerbockers 3, Leeuwarder Zwaluwen 2, 
ONT 2, Oranje Nassau 2, sc Veenwouden 2, Viboa 2

ACV 4
Reserve 1e Klasse A
ACV 4, Balk 2, Drachtster Boys 2, DZOH 2, Flevo Boys 3, 
sc Genemuiden 3, The Knickerbockers 2, FC Meppel 2, 
ONS Boso Sneek 3, Staphorst 3, sv Urk 3, de Weide 2

ACV 5
Reserve 3e Klasse G
ACV 5, de Griffioen 2, Groen Geel 5, The Knickerbockers 9, ONR 2, 
Peize 2, SJS 2, sc Stadspark 3, VEV '67 4, Veenhuizen 2, Zuidhorn 2

ACV 6 & ACV 9
Reserve 4e Klasse 11
ACV 6, ACV 9, VMC Amicitia 2, Groningen 2, HS '88 2, 
The Knickerbockers 15, LTC 3, Lycurgus 5, Mamio 2, sc Stadspark 5, 
VVK 3, ZFC Zuidlaren 3

ACV 7
Reserve 5e Klasse 16
ACV 7, Achilles 1894 2, Fit Boys 3, HHCombi 1, Muntendam 2, 
Mussel 2, SJS 3, sc Scheemda 2, Smilde '94 2, Veendam 1894 2, 
WVV 2, Wildervank 2

ACV 8
Reserve 5e Klasse 11
ACV 8, BSVV 3, Drachtster Boys 6, de Griffioen 3, Haulerwijkse Boys 2,
The Knickerbockers 16, LTC 4, ONR 4, Smilde '94 3, TLC 2, VEV '67 5, 
Veenhuizen 3

Competitie-indeling ACV-junioren

ACV A1
3e Divisie D
ACV A1, AZSV A1, Achilles 1894 A1, FC Emmen A1, Excelsior '31 A1, 
d' Olde Veste A1, PH A1, Rohda Raalte A1, Schalkhaar A1, TVC '28 A1, 
Tubantia A1, WSV A1

ACV  A2
1e Klasse 31
ACV A2, Achilles 1894 A2, FC Assen A1, vv LEO A1, Musselkanaal A1, 
Nieuw Buinen A1, ONR A1, Roden A1, SJS A1, Rolder Boys A1, 
VAKO A1
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ACV  A3
2e Klasse 11
ACV A3, Achilles 1894 A3, BSVV A1, Beilen A2, Fit Boys A1, Gomos A1,
vv LEO A3, Nieuw Roden A1, Roden A2, TLC A1, Zevenhuizen A1
e

ACV  B1
3e Divisie D
ACV B1, Achilles 1894 B1, asv Dronten B1, Emmen B1, 
sc Enschede B1, Flevo Boys B1, Frisia B1, GVAV-Rapiditas B1, 
Hoogezand B1, d' Olde Veste B1, Oranje Nassau B1, Tubantia B1
e

ACV  B2
2e Klasse 11
ACV B2, Aduard 2000 B1, Boerakker/SVMH B1, GRC Groningen B2, 
GVAV-Rapiditas B5, Gruno B1, De Held B2, Lycurgus B2, PKC '83 B1, 
Peize B2, VEV '67 B2, Zuidhorn B2
e

ACV  B3
2e Klasse 12
ACV B3, Achilles 1894 B3, Asser Boys B1, BSVV B1G, Fit Boys B1, 
Gomos-Veenhuizen B2, vv LEO B2, FC LEO B2, VAKO B1, 
ZFC Zuidlaren B2
e

ACV  B4
3e Klasse 17
ACV B4, Achilles 1894 B4, FC Assen B2G, BBC B2, Beilen B3, vv LEO B3,
LTC B2, Rolder Boys B2, SGO B1, Smilde '94 B1, VKW B3G, ZVC '14 B2
e

ACV  B5
3e Klasse 18
ACV B5, Achilles 1894 B5, Actief B3, Annen B2, Gieten B2, 
Glimmen/Yde de Punt B1, Gorecht B3, HS '88 B2, Hoogezand B4, 
Tynaarlo B1, ZFC Zuidlaren B3
e

ACV  C1
3e Divisie H
ACV C1, Achilles 1894 C1, Blauw Wit '34 C1, Drachtster Boys C1, 
Frisia C1, GRC Groningen C1, Heerenveen C1, Heerenveense Boys C1, 
Hoogezand C1, LSC 1890 C1, ONS Boso Sneek C1, Velocitas 1897 C1

ACV  C2
1e Klasse 31
ACV C2, Achilles 1894 C2, BSVV C1, Beilen C1, Fit Boys C1, Gieten C1G,
vv LEO C1, Noordster C1, Rolder Boys C1, VKW C1, WVV C3

ACV  C3
3e Klasse 17
ACV C3, Achilles 1894 C3, FC Assen C3, Asser Boys C1, Fit Boys C2, 
vv LEO C3, Rolder Boys C2, SVZ C1, Smilde '94 C1, VAKO C2, Wijster C1

ACV  C4 & ACV C5
4e Klasse 20
ACV C4, ACV C5, Achilles 1894 C4, Annen C2, BSVV C2, Beilen C3, 
Borger C3, vv LEO C5, LTC C3, Rolder Boys C3, ZFC Zuidlaren C4

51 www.acvassen.nl

http://www.acvassen.nl/


Competitie-indeling ACV-pupillen

ACV D1
1e Klasse 10
ACV D1, Achilles 1894 D1, Actief D1, Annen D1, Be Quick 1894 D2, 
Gomos-Veenhuizen D1, GRC Groningen D1, GVAV-Rapiditas D2, 
HJC D1, vv LEO D1, ONR D1, ZFC Zuidlaren D2

ACV D2
1e Klasse 09
ACV D2, FC Assen D1G, Beilen D1, Borger D1, Fit Boys D1, Gieten D1G,
vv LEO D2, LTC D1, Rolder Boys D1, Smilde '94 D1, Stânfries D1, 
VKW D1

ACV D3
2e Klasse 18
ACV D3, Achilles 1894 D2, Actief D3, FC Assen D3G, Asser Boys D1, 
BSVV D1G, Gomos-Veenhuizen D3, vv LEO D3, LTC D2, Rolder Boys D2,
VAKO D1, ZFC Zuidlaren D3

ACV D4
3e Klasse 35
ACV D4, Achilles 1894 D4, Actief D5, FC Assen D5G, vv LEO D5, 
vv LEO D6, LTC D3, Rolder Boys D3, Smilde '94 D2, Tynaarlo D1, 
VAKO D2, ZFC Zuidlaren D5

ACV D5
3e Klasse 34
ACV D5, Achilles 1894 D6, Achilles 1894 D7, Actief D6, FC Assen D6G, 
Beilen D3, Eext D1, LTC D3, Rolder Boys D4G, Smilde '94 D3, 
ZVC '14 D4G

ACV D6 (zevental)
1e Klasse 12
ACV D6, Asser Boys D2, HHCombi D3G, Glimmen-Yde de Punt D1G, 
Zuidlaarderveen D1

ACV E1 
Hoofdklasse 08
ACV E1, Actief E1, FC Assen E1, Be Quick 1887 E1, De Held E1, 
GRC Groningen E1, GVAV-Rapiditas E1, Helpman E1, FC Lewenborg E1,
Lycurgus E1G, Velocitas 1897 E1, Winsum E1

ACV E2
1e Klasse 16
ACV E2, Achilles 1894 E2, Asser Boys E1, Dwingeloo E1, Fit Boys E1, 
Gieten E1G, vv LEO E1, Rolder Boys E1, Smilde '94 E1, Stânfries E1, 
VKW E1, ZFC Zuidlaren E2

ACV E3
Hoofdklasse 09
ACV E3, Achilles 1894 E1, Actief E2, FC Assen E3, Be Quick 1887 E3, 
GRC Groningen E2, GVAV-Rapiditas E2, Gorecht E1, De Held E3, 
Lycurgus E3, Noordster E1

ACV E4
3e Klasse 30
ACV E4, FC Assen E8, Gieten E3, LTC E4, Yde de Punt E1, 
ZFC Zuidlaren E6

ACV E5
3e Klasse 28
ACV E5, Annen E2, FC Assen E9, Beilen E3, Dwingeloo E3, Fit Boys E3, 
HHCombi E2, LTC E3, Rolder Boys E3, VAKO E4, VKW E4, ZVC '14 E1
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ACV E6
4e Klasse 39
ACV E6, Achilles 1894 E7, FC Assen E11, Beilen E5, Dwingeloo E4, 
Eext E1, Fit Boys E4, vv LEO E7, Smilde '94 E3, Wijster E2, 
ZFC Zuidlaren E8, ZVC '14 E2

ACV E7
4e Klasse 40
ACV E7, FC Assen E10, Beilen E4, Gieten E5G, HHCombi E3, 
SV Hoogersmilde E1G, vv LEO E5, LTC E5, Rolder Boys E4, 
Yde de Punt E2, ZFC Zuidlaren E7, ZVC '14 E3

ACV E8
4e Klasse 41
ACV E8, Achilles 1894 E6, Annen E4, FC Assen E12, Asser Boys E3, 
BSVV E2G, Borger E3, vv LEO E6, LTC E6, Tynaarlo E2G, VAKO E3, 
ZVC '14 E4

ACV F1
Hoofdklasse 2
ACV F1, Achilles 1894 F1, Actief F1, FC Assen F1, JV Oostenburg F1

ACV F2
1e Klasse 14
ACV F2, Achilles 1894 F2, Annen F1, FC Assen F2G, Borger F1, 
Dwingeloo F1, Fit Boys F1, Gieten F1, vv LEO F1, LTC F1, VKW F1

ACV F3
2e Klasse 18
ACV F3, Achilles 1894 F3, FC Assen F3, FC Assen F4G, Asser Boys F1, 
Beilen F1, Fit Boys F2, LTC F2, Smilde '94 F1G, VAKO F1, VKW F2

ACV F4
3e Klasse 27
ACV F4, Achilles 1894 F5, FC Assen F8, BSVV F1G, Beilen F2, 
Dwingeloo F2, Fit Boys F3, Gieten F3, HHCombi F2, vv LEO F3, 
Smilde '94 F2, ZVC '14 F2

ACV F5
4e Klasse 44
ACV F5, FC Assen F9, BSVV F2G, Dwingeloo F4, HHCombi F3, 
Fit Boys F4, HHCombi F3, vv LEO F7G, LTC F5, Smilde '94 F3, 
Stânfries F3, VKW F4, Wijster F2

ACV MP1
1e Klasse 02
ACV MP1, Achilles 1894 MP1, vv LEO MP1, LTC MP1

Competitie-indeling ACV-dames en 
ACV-meiden

ACV VR1
2e Klasse D
ACV VR1, sc Angelslo VR1, Sint Annaparochie VR1, Asser Boys VR1, 
Bergum-BCV Combinatie VR1, Flevo Boys VR1, 
The Knickerbockers VR2, MKV '29 VR1, Oranje Nassau VR1, SPW VR1,
VIOD VR2, Winsum VR1

ACV MB1
2e Klasse 09
ACV MB1, Achilles 1894 MB1, Eext MB1, Gorecht MB2, HS'88 MB1, 
Tynaarlo MB1
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 ACV MC1
1e Klasse 24
ACV MC1, Gorecht MC1, De Held MC2, Helpman MC2

ACV MD1
1e Klasse 8
ACV MD1, Beilen MD1, sc Erica MD1, vv LEO MD1, Pekela 2000 MD1

ACV ME1
1e Klasse 12
ACV ME1, FC Assen ME1, Eext ME1, Gorecht ME1, SVZ ME1, 
WVC ME1

Competitie-indeling ACV-zaalteams

ACV 1
1e Klasse C
ACV 1, Bellingwolde 1, sv Bedum 1DWS Oosterpoort 2, Futsal Rolde 2,
De Heracliden 1, Krans-Jan Mulder Bouw SJS 1, Leekster Eagles A1, 
Oosterhoek 3, Oranje Nassau 1, Schattenberg 2, Westerlee 1

ACV 1
2e Klasse 5
ACV 2, Annen 1, zvv Boerger 1, DWS Oosterpoort 3, Drs. Vijfje 7, 
Drs. Vijfje 9, Gieten 1, REUZ 2, REUZ 3, Smilde '94 1, TLC 4, WMC 4

ACV 3
3e Klasse 03
ACV 3, Asser Boys 1, Beilen 1, Beilen 2, HZVV 3, Hoogeveen 3, LTC 2, 
LTC 3, LTC 4, FC Tunas 1, ZVVH 5

ACV 4 & ACV 7
4e Klasse 13
ACV 4, ACV 7, Achilles 1894 3, Asser Boys 3, Gieten 2, De Griffioen 3, 
Nieuw Roden 3, ONR 6, TLC 8, Xing Futsal 2, Zevenhuizen 1

ACV 5 & ACV 6
4e Klasse 14
ACV 5, ACV 6, Achilles 1894 2, zvv Borger 3, Gieten 3, Gieten 4, 
De Griffioen 2, REUZ 6, REUZ 7, SGO 1, Smilde '94 2, Xing Futsal 1
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Abdel Allaoui
Positie Verdediger/

middenvelder
Geboortedatum 08/02/90
Woonplaats Groningen
Vorige clubs GRC, Gruno, 

Groninger Boys

1e Selectie sinds 2013

Erwin Buurmeijer
Positie Middenvelder

Geboortedatum 21-9-1979
Woonplaats Appingedam
Vorige clubs PJC, 

BV Veendam, 
Appingedam, FC 
Emmen, WKE

1e Selectie sinds 2013

Angelo Cijntje
Positie Verdediger/

middenvelder
Geboortedatum 09/11/80
Woonplaats Veendam
Vorige clubs Sc Heerenveen, 

KuPS Kuopio, 
sc Veendam, 
FC Groningen

1e Selectie sinds 2014

John van Dalen
Positie Verdediger

Geboortedatum 15-10-1986
Woonplaats Eelderwolde
Vorige clubs BV Veendam,

Harkemase Boys,
ACV, WKE, 
HHC Hardenberg

1e Selectie sinds 2014

Denyal Džmidžiċ
Positie Middenvelder/

aanvaller
Geboortedatum 30-01-1992
Woonplaats Assen
Vorige clubs vv LEO,

Achilles 1894

1e Selectie sinds 2013

Josias Eshuis
Positie Middenvelder/

aanvaller
Geboortedatum 20-7-1992
Woonplaats Assen
Vorige clubs LTC

1e Selectie sinds 2013

Haaye Feenstra
Positie Middenvelder

Geboortedatum 15-9-1987
Woonplaats Zuidlaren
Vorige clubs ZFC Zuidlaren,

Achilles 1894, 
SC Veendam

1e Selectie sinds

Gill Göbel
Positie Aanvaller

Geboortedatum 23-1-1987
Woonplaats Assen
Vorige clubs FC Groningen,

ACV, sc Veendam,
WKE

1e Selectie sinds 2014
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Imre de Jonge
Positie Aanvaller

Geboortedatum 31-10-1996
Woonplaats Smilde
Vorige clubs Smilde '94

1e Selectie sinds 2014

Edu de Jonge Rosa
Positie Middenvelder/

aanvaller
Geboortedatum 19-3-1991
Woonplaats Haren
Vorige clubs vv Glimmen, 

BV Veendam, 
FC Groningen, 
Be Quick 1887

1e Selectie sinds 2011

Richard Mulder
Positie Middenvelder/

aanvaller
Geboortedatum 09/07/92
Woonplaats Assen
Vorige clubs LTC, 

Achilles 1894

1e Selectie sinds 2013

Robin Mulder
Positie Middenvelder/

aanvaller
Geboortedatum 20-10-1987
Woonplaats Assen
Vorige clubs LTC, 

PKC '83

1e Selectie sinds 2010

Daniël Schans
Positie Verdediger
Geboortedatum 10/08/85
Woonplaats Assen
Vorige clubs HHCombi
1e Selectie sinds 2014

Daan Smit
Positie Verdediger
Geboortedatum 04/03/96
Woonplaats Assen
Vorige clubs LTC, 

FC Groningen
1e Selectie sinds 2014

Robert Talens
Positie Verdediger
Geboortedatum 15-12-1993
Woonplaats Hooghalen
Vorige clubs HHCombi
1e Selectie sinds 2012

John Vos
Positie Keeper
Geboortedatum 04/02/87
Woonplaats Assen
Vorige clubs Helmond Sport,

FC Den Bosch,
vv Schijndel

1e Selectie sinds 2009
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Jelle Wagenaar
Positie Verdediger/

middenvelder
Geboortedatum 30-8-1989
Woonplaats Ureterp
Vorige clubs sv RWF,

Drachtster Boys,
FC Groningen,
sc Veendam

1e Selectie sinds 2013

Emas Weijer
Positie Verdediger

Geboortedatum 08/09/87
Woonplaats Assen
Vorige clubs ACV,

Achilles 1894

1e Selectie sinds 2012

Nick Westebring
Positie Middenvelder

Geboortedatum 15-8-1995
Woonplaats Ekehaar
Vorige clubs Rolder Boys, 

FC Emmen

1e Selectie sinds 2014

Ben Wormmeester
Positie Keeper

Geboortedatum 20-11-1989
Woonplaats Groningen
Vorige clubs ACV, 

FC Groningen, 
BV Veendam, 
PKC '83

1e Selectie sinds 2012
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Hans de Jong
Functie Hoofdtrainer
Geboortedatum 04/10/62
Woonplaats De Knipe
Vorige clubs Sc Heerenveen, 

vv Heerenveen,
Leeuw. Zwaluwen,
sc Cambuur,
sc Heerenveen

1e Selectie sinds 2014

Robin Witte 
Functie Assistent-trainer
Geboortedatum 15-4-1990
Woonplaats Assen
Vorige clubs ACV,

Be Quick 1887,
FC Groningen

1e Selectie sinds 2013

Jan Mike Wester
Functie Keepertrainer
Geboortedatum 20-3-1971
Woonplaats Assen

1e Selectie sinds 2009

Jan Blaauw
Functie Teammanager
Geboortedatum 26-7-1967
Woonplaats Rolde

1e Selectie sinds 2014

Ronald Hindriks
Functie Teammanager

Geboortedatum 18-2-1971
Woonplaats Assen
1e Selectie sinds 2012

Lex Bultstra
Functie Masseur/verzorger

Geboortedatum 09/10/49
Woonplaats Assen
1e Selectie sinds 2003

Robin ten Wolde
Functie Fysiotherapeut/

hersteltrainer
Geboortedatum 13-2-1975
Woonplaats Emmen
1e Selectie sinds 2011
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Commissie Wedstrijdzaken
Vanaf het seizoen 2014/2015 vormen degenen, die 
betrokken zijn bij het organisatorische gedeelte van de 
wedstrijden bij ACV, samen de Commissie 
Wedstrijdzaken.

De bemanning
De commissie bestaat uit de wedstrijdsecretaris (Geert 
Willem Klasens) en de drie scheidsrechters-coördinatoren 
(Henk v. Veluw, Mark v. Land en Willem Schipper). Deze 
commissie maakt geen deel uit van het algemeen bestuur,
maar wordt via de secretaris in het bestuur 
vertegenwoordigd. 

Van links naar rechts: Mark van Land, Henk van Veluw en Geert Willem Klasens

De commissie moet ervoor zorgen dat de voetbalteams op
de speeldagen hun wedstrijden kunnen spelen en creëert 
de randvoorwaarden die daarbij horen.
Verder heeft de commissie tot taak om het beleidsplan 

scheidsrechters/arbitrage uit te voeren. Tenslotte houdt 
de commissie zich bezig met tuchtzaken.

Planning wedstrijden
De commissie regelt de planning, waardoor de 
wedstrijden op de speeldagen zo goed mogelijk verlopen. 
Hierbij worden de te spelen wedstrijden ingepland op de 
beschikbare velden van ACV, worden de teams ingepland 
in de kleedkamers en waar geen KNVB-scheidsrechter is 
aangesteld wordt een clubscheidsrechter ingepland. Al 
deze taken worden dusdanig uitgevoerd dat de 
speeldagen een logische tijdsvolgorde hebben. Bovendien
wordt getracht dat zoveel mogelijk teams een eigen 
kleedkamer hebben en ruimte voor een warming-up.

Willem Schipper solo  op de foto

Bij een vereniging waarbij op een gemiddelde speeldag 
ongeveer 24 thuiswedstrijden plaatsvinden, is dit soms 
een grote uitdaging.
 
De wedstrijdsecretaris is met name belast met de 
planning van de wedstrijden. Bij gewenste wedstrijd-
wijzigingen neemt hij contact op met andere 

www.acvassen.nl 34

http://www.acvassen.nl/


voetbalvereniging en de KNVB om dit te bewerkstelligen. 
Verder heeft hij het computerprogramma Sportlink ter 
beschikking om de wedstrijden in de gewenste volgorde 
te zetten.

Bestuurslid van dienst
Op de wedstrijddagen is er op het ACV-terrein een door 
de KNVB verplichte wedstrijdcoördinator aanwezig, die bij
ACV het Bestuurslid van Dienst (BvD) genoemd wordt. 
Het BvD functioneert als gastheer, bezoekende teams en 
scheidsrechters dienen zich bij hem aan te melden, hij 
houdt toezicht op het terrein en hij kan mensen 
aanspreken op hun gedrag. Ook is hij verantwoordelijk 
voor de veiligheid van de dienstdoende scheidsrechters. 

Verder kan het BvD eerste hulp regelen: EHBO verlenen, 
ambulancevervoer en de huisartsenpost inschakelen.
Het BvD regelt dat er drinken in de kleedkamers staat als 
de voetbalteams rust hebben en ook de wedstrijdballen 
en grensrechtersvlaggen kunnen bij hem worden 
afgehaald en ingeleverd.
Het bestuurslid van dienst wordt hierbij ondersteund door
leden van ACV, die op dat moment met de teamdienst zijn
belast. 
Planning, coördinatie en ondersteuning van de 
bestuursleden van dienst is ook een taak van de 
Commissie Wedstrijdzaken. 

Gastheer
In de ontvangstruimte van ACV moeten de voetbalteams 
en scheidsrechters voor en na de wedstrijden de 
administratie afhandelen. Hierbij worden zij gefaciliteerd 
door onze gastheer, die bezoekende teams en de 
scheidsrechter ontvangt en allen van een kop koffie of iets
anders voorziet. 

(Bijna) vaste gastheer: Jetze Grutter

Bezoekende en thuisspelende teams en ook de 
scheidsrechters moeten zich veilig en welkom voelen: 
onze gastheer is hiervoor aanwezig en probeert hier 
inhoud aan te geven. Samen met het bestuurslid van 
dienst zorgt de gastheer ervoor dat de scheidsrechters en 
alle teams in de geplande kleedkamers en op het juiste 
speelveld terecht komen, zoals dat op het scherm in de 
hal staat aangegeven.
Waar nodig wordt de gastheer ondersteund door leden 
van ACV, die op dat moment met de teamdienst zijn 
belast. 
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Arbitrage
Voor elke wedstrijd willen we bij ACV een gekwalificeerde 
en gediplomeerde clubscheidsrechter inzetten. De 
landelijke trend is helaas ook bij ACV zichtbaar: het aantal 
competente en enthousiaste scheidsrechters lijkt terug te 
lopen. Dit is voor het aanstaande voetbalseizoen met 
name een knelpunt bij de wedstrijden van onze senioren. 
Werving en scholing van nieuwe scheidsrechters vormt 
dan ook een aandachtspunt.
Ondanks de trend van het teruglopen van beschikbare 
scheidsrechters kan ACV trots zijn op een groep van 39 
scheidsrechters, waarvan de jongste pas 12 jaar oud is! 
Met name een grote groep jeugdspelers van ACV heeft 
het afgelopen jaar met enthousiasme de scheidsrechters-
fluit ter hand genomen. Zij hebben allen de opleiding 
doorlopen en het diploma gehaald. 

Nog niet de helft van de ACV-clubscheidsrechters

Vanuit de Commissie Wedstrijdzaken worden de 
scheidsrechters ingezet op de wedstrijden van ACV, 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
competentie van de scheidsrechter. Veel scheidsrechters 

van ACV bekleden ook andere vrijwilligersfuncties of 
voetballen zelf nog in een team. Dit betekent dat ook daar
rekening mee gehouden moet worden. Het is soms een 
hele klus om voor elke wedstrijd een scheidsrechter aan 
te stellen.

Begeleiding arbitrage
De scheidsrechters bij ACV worden zoveel mogelijk 
begeleid en ondersteund.  Op de wedstrijddagen worden 
zij begeleid door de scheidsrechterscoördinatoren en 
scheidsrechtersbegeleiders. Zij helpen scheidsrechters 
door op te treden bij problemen: zij hebben het mandaat 
om namens ACV spelers, trainers, leiders en publiek op 
hun gedrag aan te spreken en hiertegen de nodige 
maatregelen te treffen.  Op deze manier willen we onze 
scheidsrechters ondersteunen bij de uitoefening van hun 
hobby. Het is ons streven dat er voor iedereen, dus ook 
voor onze scheidsrechters, een veilig sportklimaat heerst 
bij ACV. 

Faciliteiten arbitrage
Om de scheidsrechters op niveau te brengen, te houden 
en zich verder te laten ontwikkelen, worden door ACV in 
samenwerking met de KNVB scheidsrechterscursussen en 
scheidsrechtersavonden aangeboden. Ook kunnen de 
scheidsrechters voor begeleiding, coaching en andere 
zaken op arbitragegebied bij de commissie terecht. Onze 
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scheidsrechters staan niet alleen, maar maken deel uit van
‘onze’ voetbalvereniging ACV. Door het instellen van deze 
commissie wordt getracht hier invulling aan te geven.

Ontwikkeling arbitrage
De commissie heeft contacten met het bestuur, 
jeugdbestuur, andere commissies binnen ACV, andere 
voetbalverenigingen binnen en buiten Assen en de KNVB 
om de arbitrage bij ACV op een goed niveau te krijgen. 
Het  uitgangspunt is dat elke wedstrijd een 
gekwalificeerde scheidsrechter verdient en hier streven 
we ook naar. Samenwerking is hiervoor een belangrijke 
sleutel. Uitwisselen van kennis en ervaring moet hiertoe 
bijdragen. Ook willen we jaarlijks zelf arbitrage-
opleidingen in Assen organiseren. 

Spelregelbewijs
In dit seizoen gaat de invoering van het spelregelbewijs 
voor 2e jaars B-junioren van start. De Commissie 
Wedstrijdzaken heeft hierbij een coördinerende en 
ondersteunende rol, want zonder spelregelbewijs mag 
men niet meer aan wedstrijden deelnemen.
Het behalen van het  spelregelbewijs loopt via internet bij 
de KNVB, maar de clubs zelf zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering ervan. De Commissie Wedstrijdzaken bij ACV 
probeert ervoor te zorgen dat alle betrokken spelers vóór 
1 januari 2015 het verplichte spelersbewijs behaald 
hebben.

Bij veldverwijzing of schorsingen en gewelddadigheden 
ondersteunt de Commissie Wedstrijdzaken de betrokken 
scheidsrechter en/of speler(s) en vormt de verbinding met
de afdeling Tuchtzaken van KNVB. Rapporten over 
incidenten, beroepszaken en uitspraken van de 
Tuchtcommissie lopen via de Commissie Wedstrijdzaken 
en deze communiceert tuchtuitspraken met de 
betrokkenen, opdat er op de juiste wijze een gevolg aan 
wordt gegeven.
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Positief Coachen binnen ACV:
Een bewustwordingsproces van spelers en ouders

Wat doet je als een scheidsrechter in een 
voetbalwedstrijd een in jouw ogen verkeerde beslissing 
neemt? Maak je dat duidelijk kenbaar of toon je respect 
voor het feit dat de persoon in kwestie het lef toont om 
daar te gaan staan als vrijwilliger en de rol van 
scheidsrechter op zich te nemen? 
Als een teamgenoot een schot vanuit een moeilijke hoek 
probeert te nemen, wat resulteert in een misser en 
misschien wel een kans voor de tegenstander, maak je 
deze persoon dan verwijten of toon je waardering voor de
keuze om een risico te nemen?

Bovenstaande keuzes hebben te maken met positief 
coachen. Twee jaar geleden is bij ACV het project Positief 
Coachen gestart bij de jongste teams, met destijds Klaas 
Bijl als ambassadeur Positief Coachen aan de leiding. 
Bestuur, trainers, leiders en ouders kregen de gelegenheid
om kennis te maken met deze positieve manier van 
benaderen van sporters en wat voor effect dit kan 
hebben.

Kijkopdracht
Jarenlang zijn we er op school, op het sportveld en op het 
werk aan gewend geraakt om gewezen te worden op onze
fouten. Hierdoor is het voor ons ook makkelijker 
geworden om fouten te herkennen en die te bespreken. 
Het afgelopen jaar hebben ouders van verschillende 

teams voorafgaand aan de wedstrijd een kijkopdracht 
meegekregen: probeer eens drie positieve punten te zien 
in het spel van je eigen kind. Vervolgens was de opdracht 
om die drie dingen ook te bespreken. Het effect was dat 
er veel gespreksstof was rondom de wedstrijd!

Vijf gouden regels
1. plezier staat voorop: een gemotiveerde sporter 

presteert het best;
2. fouten maken mag: van fouten maken kun je leren;
3. geef het goede voorbeeld: toon respect voor 

medespelers, tegenstanders, trainers en 
wedstrijdleiding;

4. benoem wat goed gaat: prijs spelers en bege-
leiders om hun inzet en doorzettingsvermogen;

5. luister naar de speler: laat de speler zijn of haar 
sport op eigen manier beleven en laat de speler 
zijn of haar verhaal doen over de wedstrijd zonder 
daarover te oordelen.

Aanmoediging
Positief coachen betekent niet dat je moet liegen en 
roepen dat er prachtig gespeeld wordt, terwijl dit 
helemaal niet het geval is. 
Het is een manier voor sporters, ouders en vrijwilligers om
elkaar aan te moedigen tot betere prestaties.
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Niels Vanderveen: 
blauw-zwart met de 
paplepel ingegoten
Menig ACV'er zal hem kennen. Van gezicht, van naam of 
van zijn winkel in de Rolderstraat: Niels Slaapcomfort! 
Niels Vanderveen (34) is een ACV'er in hart en nieren. Als
sponsor is hij al jarenlang aan de club verbonden en vele 
teams lopen rond met het logo van zijn beddenzaak op 

de borst. Tijd om eens met Niels om tafel te gaan zitten. 
Hoe is die band met ACV ontstaan?

Tijdens het gesprek met Vanderveen blijkt dat we te 
maken hebben met een ondernemer in hart en nieren. 
Meerdere malen rinkelt de telefoon en weegt de 
beddenverkoper af of hij wel of niet zal opnemen. Hij 
doet de telefonische support niet in zijn eentje. Op 
meerdere plaatsen in zijn huis én bij zijn vader staan 
telefoons, die allemaal bij de klantenservice van Niels 
Slaapcomfort uitkomen: Niels of zijn vader dus.

Rond het 75-jarig jubileum hield Niels Vanderveen een 
actie met de Drentse boekfiguur Bartje (uiteraard in ACV-
shirt), naar het gelijknamige boek van Anne de Vries. ,,En 
dat was een enorm succes’’, verklapt hij. ,,Bij aankoop van 
een matras, boxspring of ledikant kreeg je een Bartje 
cadeau.Veel ACV'ers kwamen langs in de Rolderstraat!’’

Veel ACV'ers kennen je, Niels. Hoe ben jij bij onze club 
terechtgekomen?
,,Het is er bij mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader 
voetbalde bij ACV. Ik ben toen ook begonnen, meteen in 
de F'jes. Tot m'n veertiende, waarna ik ging werken in 
Warenhuis Vanderveen. Als achttienjarige begon ik mijn 
eigen bedrijf en ging zaalvoetballen bij De Nieuwe Brink, 
wat later ook ACV werd. In die periode startte ik ook met 
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de sponsoring van ACV. En vijf jaar geleden ben ik sponsor
geworden van ACV 6, ook omdat daar veel zaalvoetballers 
in speelden. Ik blijf als echte ACV'er sowieso sponsor. ’’

Waarom ben je ACV gaan sponsoren?
,,Ik ben mijn eigen zaak gestart. Destijds kon ik de 
connecties van mijn vader, die met zijn eigen bedrijf ook al
jaren in het vak zat, wel gebruiken, maar ik moest mijn 
zaak wel van de grond af opbouwen. Na wat 
overwegingen wist ik dat ik mijn naamsbekendheid het 
beste kon vergroten door sponsor te worden van een 
warme club als ACV. Ik was toen natuurlijk de jongste 
sponsor van allemaal, maar dat geldt nu eigenlijk nog 
steeds. Van mijn sponsorschap bij ACV profiteer ik ook. 
Veel ACV'ers kennen me. En bovendien lever ik een fysiek 
product. Je kunt langskomen in mijn zaak en mijn 
producten bekijken en testen. Dat is een voordeel ten 
opzichte van internetwinkels.’’

Wat verwacht (en krijg) je als sponsor van ACV?
,,Ik verwacht er niks van, in de zin van: ik eis niks. Maar de
sponsorclub is een leuke club van mensen, waarvoor 
allerlei activiteiten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld de
spelerspresentatie, een bezoek aan een bvo of voetgolf. Je
ontmoet er nieuwe mensen en dat is goed voor je 
netwerk. Ik vind het wel jammer dat er niet meer 
sponsors naar de activiteiten gaan.’’

Ken jij als echte ACV'er de rivaliteit met andere Asser 
voetbalclubs?
,,Absoluut. Ik wil altijd winnen van Achilles 1894. En 
eigenlijk ook van LTC. Dat soort wedstrijden doen er 
gewoon nog meer toe dan een 'normaal' duel. Ik heb 
trouwens wel een sponsorbord bij LEO, via een vaste klant
van me. Maar reclame maken bij Achilles? Nee.’’

Hoe typeer jij de voetbalclub ACV?
,,Een supergezellige, familiaire, fantastische hoofdklasser. 
Ik vind het de beste en warmste club van Assen. Zonder 
twijfel.’’

Wat is je hoogtepunt als voetballer?
,,Nou, ik ben zelf nooit kampioen geworden. In dat opzicht
ben ik eigenlijk een loser, haha! Als jochie heb ik in 1987 
wel meegemaakt dat ACV zaterdagamateurkampioen 
werd. De wedstrijd in Numansdorp tegen NSVV is mijn 
ACV-hoogtepunt. We stonden 3-1 achter, maar mede 
dankzij een hattrick van Harry Sinkgraven wonnen we met
3-4!’’
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ACV Media

Via verschillende kanalen kunt u nieuws en 
andere informatie vinden over alles wat er bij
ACV gebeurt. Wij stellen deze media hier aan 
u voor.

Website
Via www.acvassen.nl vindt u werkelijk alle informatie over ACV die er 
is. Of u nu wilt weten wanneer een team speelt, wie er in bepaalde 
teams spelen, een artikel in de webshop wilt bestellen of het laatste 
nieuws wilt weten, op de site staat het allemaal.

Facebook
Op de ACV-Facebookpagina staat ook veel ACV-informatie, maar dan 
wat compacter. Via dit medium is er volop interactie mogelijk tussen 
de redactie en ACV-belangstellenden.

Twitter
Via Twitter wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwstjes.
Tijdens wedstrijden van ACV 1 verschijnen er continu berichten met 
updates over de wedstrijd.

ACV TV
Alle wedstrijden van ACV 1 worden opgenomen en in een 
samenvatting aangeboden als You Tube-filmpje via de de ACV-
website. Ook maakt ACV-TV interviews met spelers en staf van ACV 1. 
Daarnaast verschijnen er regelmatig samenvattingen van andere ACV-
teams, wordt een nieuwe sponsor voorgesteld of wordt er verslag 
gedaan van een andere ACV-gebeurtenis.

Presentatiegids
In de jaarlijkse presentatiegids vindt u meer achtergrondinformatie 
over de club. Naast interviews staat er ook een uitgebreide 
kennismaking met de staf en selectie van ACV 1 in.

Programmaboekje
Bij iedere thuiswedstrijd van ACV 1 verschijnt er een 
programmaboekje. Hierin staan de selecties van beide elftallen en 
met de numners op het boekje speelt u mee met een verloting.

Interessante links
Naast de website van ACV, zijn er meer websites die over ACV 
berichten. We hebben er een paar voor u uitgelicht:

 www.voetbalopzaterdag.com
 www.tweenul.nl
 www.rtvdrenthe.nl/sport
 www.sportinassen.nl
 www.voetbalnoord.nl

Erelijst ACV 1
Nederlands amateurvoetbal:
Algemeen landskampioen in 1978, 1986

Zaterdagamateurs:
Zaterdagkampioen in 1978, 1986, 1987

Zaterdag KNVB amateurbeker:
Landelijke amateurbekerwinnaar in 1978

Zaterdag hoofdklasse (en voormalig Eerste klasse):
Kampioen in 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1990, 1992, 1994, 2002

KNVB-districtsbeker Noord:
Winnaar in 1982, 1986

Ze zijn eerlijk verdiend!
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Rastrainer Anne Doek
“Met talent alleen kom je er niet, je moet 
in jezelf investeren, jezelf uitdagen.”

Al sinds 1979 loopt Anne Doek rond bij ACV. Hij begon als 
speler in de welpen en werd door Foppe de Haan bij de 
eerste selectie gehaald. Anne Doek is dus een ACV'er in 
hart en nieren. Na zijn actieve carrière focuste hij zich op 

het trainerschap. En met succes! Anne blijkt al 18 
seizoenen een succesvolle trainer die zijn pupillen naar 
een hoger plan helpt en prijzen pakt. Hoogtepunten zijn 
de bekerwinst afgelopen seizoen met ACV A1 en de 
bekersuccessen met ACV 2. Tijd voor een nadere 
kennismaking met deze bevlogen ACV-trainer.

Wie is Anne Doek?
Ik ben getrouwd met Harma, heb een zoon van 25 en een 
dochter van 23. Ik ben werkzaam als SubsurfaceData 
analyst bij de NAM (Shell).

Hoe lang ben je al lid/betrokken bij ACV?
Net als meeste  jongetjes mocht ik na het behalen het 
zwemdiploma voetballen. Ik ben begonnen bij de welpen 
van ACV, dat is nu 45 jaar geleden. Als voetballer heb ik 
alle teams doorlopen. tot aan de eerste selectie.

Waarom ben je trainer geworden?
“Als vader van een voetballende zoon werd mij gevraagd 
om het team te begeleiden en te trainen. Daarnaast bleef 
ik zelf ook nog voetballen. Na een aantal enkel- en 
knieoperaties kreeg ik het advies om met voetbal te 
stoppen. Ik ben mij toen gaan focussen op een 
trainerscarrière. Ik heb zelf altijd veel plezier in het 
voetbal gehad en probeer dit ook door te geven aan de 
jongemannen.”

Welke teams heb je onder je hoede gehad bij ACV?
“Alle jeugdcategorieën heb ik training gegeven. Toen mijn 
zoon overging naar de senioren heb ik twee jaar de A1 
gedaan en daarna twee jaar de 2e selectie. Afgelopen 
twee jaar weer de A1, en komend jaar wederom het 2e 
elftal.”

Wat beschouw je als het hoogtepunt uit je 
trainersloopbaan?
“Met het tweede de eerste twee jaar met een jonge groep
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gewoon 2e worden in de reserve hoofdklasse met als 
hoogtepunt de laatste 16 halen in de beker voor 
standaard teams. We schakelden destijds Oranje Nassau 1
uit dat toen in de hoofdklasse speelde. Verder draaiden 
we altijd bovenin mee met ACV A1 en haalden we ieder 
jaar de nacompetitie. Het klapstuk is de winst in de 
bekerfinale van afgelopen seizoen!”

Zijn er trainers die je als voorbeeld beschouwt?
“Ik heb niet een echt voorbeeld als trainer, maar 
aangezien Foppe de Haan mijn eerste trainer was in de 
senioren ben ik Foppe altijd blijven volgen tijdens zijn 
trainerscarrière.”

Bestaat "de ACV-trainer"?
“Haha! k denk het niet. Ben wel benieuwd hoe die ACV-
trainer eruit zou moeten zien. Wel staat ACV als club 
bekend om zijn positieve spelopvatting en het altijd 
zoeken naar de 'voetballende oplossing'. Of dat te maken 
heeft met de ACV-trainer weet ik niet.”

Wat is je ambitie als trainer?
“Als trainer zoek ik uitdagingen en die heb ik nog steeds 
bij ACV. Ik denk dat het mogelijk is om jonge talenten door
te laten stromen vanuit het 2e of A1, uiteraard heb je 5 of 
6 sterkhouders nodig in de eerste selectie die de jongens 
kunnen en willen begeleiden naar een hoger niveau. 
Daarom mis ik een visie waar we als ACV willen staan over
3 tot 5 jaar. Op moment zijn er door allerlei redenen te 
veel ad-hoc acties wat weer onstabiliteit brengt in de 
organisatie. Uiteraard heb ik ook wel buiten ACV rond 
gekeken maar nog geen goeie uitdaging kunnen vinden, 
misschien liggen mijn persoonlijke eisen en doelstellingen 
te hoog. Ondanks dat ACV mijn cluppie is sluit ik niet uit 
dat ik ooit ergens als hoofdverantwoordelijke of assistent 
aan het werk ga.”

Wat wil je je spelers meegeven?
“Uiteraard de normale ACV-normen en -waarden. Ik 
probeer de spelers duidelijk te maken dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en dat ik als 
trainer ze daar graag bij wil helpen. Met talent alleen kom 
je er niet, je moet in jezelf investeren en jezelf uitdagen. Ik
sta open voor mening van de spelersgroep  en we bepalen
gezamenlijk onze doelen om het 'wij' te vergroten. Vanuit 
een duidelijke organisatie krijgen spelers veel ruimte om 
zelf oplossingen te zoeken waarbij ze fouten mogen 
maken waarvan ze kunnen leren. Nog belangrijker is de 
school. Ik probeer duidelijk te maken dat school en op 
niveau voetballen samen kunnen gaan door een goede 
planning.”

Wat zijn de leuke kanten van het trainerschap?
“Omgaan met jonge mensen en samen met de technische 
staf de spelers zich laten ontwikkelen als voetballer, maar 
ook als persoon: doelen stellen en deze proberen te 
halen. Ik steek veel energie in de groep en ik krijg er veel 
positieve energie voor terug. Na een lange werkdag kom 
ik na een training vaak fitter en met een glimlach van het 
veld.”

Zijn er ook minder leuke kanten aan het trainerschap, zo 
ja welke?
“Jazeker zijn er minder leuke kanten, je bent veel tijd kwijt
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met randverschijnselen waardoor ik aan andere hobby’s 
niet toe kom. Ook heb ik het niet zo voorzien op de 
bestuurskamer maar het hoort er wel bij, maar dat weegt 
niet op tegen alle positieve kanten.” 

Heb je advies voor ACV'ers die overwegen trainer te 
worden?
“Zelf voetballen is het allermooiste, maar het trainerschap
is een goed alternatief. Je moet bedenken dat je als 
trainer veel tijd kwijt bent. Het trainerschap stopt niet na 
anderhalf uur training of na de  wedstrijd. Praat en loop 
met ervaren trainers mee, durf vragen te stellen aan 
ervaren trainers en wees open voor je omgeving. Het 
trainersvak is geweldig mooi!”

Wat is je doel met ACV 2 komend seizoen?
“Als startpunt proberen we een duidelijke, stabiele en 
plezierige omgeving te creëren om jonge talenten zich 
verder te laten ontwikkelen zodat ze mogelijk de stap naar
het eerste elftal kunnen maken. Als ik afga op de eerste 
training en de BBQ in juni zie ik het nieuwe seizoen met 
deze groep heel positief tegemoet en zal een 
middenmootplek met misschien een periodetitel tot de 
mogelijkheden behoren.”

Topscorers aller tijden
Vanaf het seizoen 1945/46, toen ACV voor het eerst in de 
competitie uitkwam, tot en met het afgelopen seizoen zijn
er 3.272 doelpunten door ACV 1 gescoord. De goals 
werden gescoord in 1.579 competitie-, beslissings- en 
kampioenschapswedstrijden (geen bekerwedstrijden en 
oefenwedstrijden). De top 25 van de topscorers aller 
tijden van ACV zier er als volgt uit:

1 Ab Gritter 127
2 Martin Bloem 110
3 Louis Hoekstra 102
4 Ron Krohne 100
5 Bert Meertens 90
6 Piet Gordijn 81
7 Arnold Bos 78

Peter Kuntz 78
9 Ruud Jalving 71
10 Rolf de Boer 70
11 Charly Kenter 69
12 Johan Pitstra 63
13 Jan Mennega 61
14 Jan Smid 60
15 Victor Mustamu 57
16 Bert Hooyer 56

Goos Westra 56
18 Philip Ties 49

Jack Soumeru 49
20 Ype Jansma 46
21 Jaap Beukema 45
22 Robin Mulder 44
23 Stoffer Dijkhuis 43
24 Jaap Feijen 41
25 Jacob Hoekstra 39

Robin Mulder speelt als enige op de lijst op dit moment nog in ACV 1, 
en op het moment van schrijven heeft hij alweer 4 goals gescoord!
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“Een meerwaarde voor zowel Club als Sponsor”
Aan het eind van vorig seizoen stopte de Sponsorcommissie met haar werkzaamheden. Toch is het in de afgelopen 
twee maanden gelukt alweer een aantal mensen te mobiliseren die de nieuwe Sponsorcommissie vormen. We 
stellen ze aan u voor.
Het gesprek vindt plaats bij Newz Marketing & Media. Twee van de gesprekspartners zijn (mede-)eigenaar van dit 
bedrijf. De foto is op het dakterras op hun adres genomen. Van links naar rechts: Haris, John en Richard.
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Wie pakken de sponsoractiviteiten dit seizoen op?
Richard Lunenborg bijt als meest ervarene van het trio 
gesprekspartners het spits af: “Ik heb ACV in mijn aderen
zitten. Ik heb er gespeeld, ben er trainer geweest en 
elftalleider en -manager bij het eerste. Momenteel ben 
ik leider-coach bij ACV 2 en ben ik sinds kort alweer 25 
jaar lid van deze club, daar ben ik best trots op.”
De tweede Newz-er: “Mijn naam is Haris Dželilović, sinds
dit jaar weer speler bij ACV. De jeugd bij ACV doorlopen 
en één jaar in de eerste selectie gespeeld. Mede-
eigenaar van Newz, samen met Richard en Anne Jan 
Molenhuis.”
Ook het derde lid van het trio heeft een ACV-
achtergrond: “John van Dalen, na een jaar WKE en een 
jaar HHC Hardenberg weer terug bij ACV, waar ik 
daarvoor al drie jaar gespeeld heb. Omdat ik sinds vijf 
maanden trotse vader ben van een zoon, wilde ik dichter
bij huis (nu woonachtig in Groningen) gaan voetballen. 
Bij ACV deed zich deze kans voor. Omdat ik een eigen 
bedrijf aan het opstarten ben, gericht op evenementen-
organisatie, is bij het gesprek met de voorzitter ook het 
lid worden van de Sponsorcommissie meegenomen.”

Hoe kwamen jullie in de Sponsorcommissie terecht?
Wij hebben contact opgenomen met ACV en voorgesteld
dat het ons een mooie uitdaging lijkt om met onze 
ervaring een toegevoegde waarde te zijn binnen de 
sponsorcommissie voor zowel de club als sponsoren.
Bovendien hebben alle drie commissieleden affiniteit 
met de voetbalclub en willen zij graag extra waarde 
toevoegen aan het sponsorschap bij ACV. “Newz is een 
jong bedrijf, dat ook andere ideeën heeft over 
sponsoring. Wij zien mogelijkheden voor nieuwe 
sponsors bij ACV, die niet uit de traditionele 
sponsoromgeving komen. Ook John van Dalen denkt op 
die manier een bijdrage te kunnen leveren, mede

 vanwege de ervaring die hij heeft als Marketing- en 
Communicatiemanager bij FC Emmen, en als 
eindverantwoordelijke voor het Eurovoetbal-toernooi.

Jullie richten je alleen op nieuwe sponsors dus?
“Nee, zeker niet.” geeft Haris aan. “Ook voor bestaande 
sponsoren willen we toegevoegde waarde bieden. Nu is 
het vaak een kwestie van hart voor ACV hebben, de club 
wat gunnen. De komende jaren proberen wij een situatie
te creëren dat het niet meer alleen om GOODWILL gaat, 
maar dat sponsorschap bij ACV ook RENDEMENT 
oplevert. Het zou toch prachtig zijn als ACV niet alleen 
mensen verbindt via het voetbal, maar ook via het 
sponsorschap?”
Richard vult aan: “We gaan in het begin van het seizoen 
onszelf voorstellen bij de bestaande sponsors en willen 
dan inventariseren wat hun huidige ervaringen waren als
sponsor van ACV. Ook zullen we vragen hoe zij denken 
dat het sponsorschap een verrijking voor hun zaken doen
kan zijn.
Tot slot geeft John aan: “Heel eerlijk gezegd heb ik naast 
dit alles nog een andere grote wens. Ik denk dat ACV in 
staat is om onder de juiste omstandigheden sportief nog 
een stap te maken. Ik wil als speler van ACV 1 nog heel 
graag een keertje met ACV in de Topklasse voetballen!”
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ACV'ers Paul en Erik Alberts
Niet alleen hun vader was een ras-ACV'er. Erik heeft van 
zijn tiende tot zijn 22ste bij ACV gevoetbald ("toen waren 
beide kniëen kapot") en was daarna jarenlang 
scheidsrechter, redacteur van het clubblad en omroeper 
bij ACV 1. Dat laatste is hij nog steeds.
Paul is op zijn 12de bij ACV begonnen en kwam met 17 
jaar in ACV 1. In het eerste heeft hij zeven seizoenen 
gespeeld. Later is hij 9 jaar leider geweest, even 
jeugdsecretaris en ook bestuurslid van de 
Supportersvereniging en een aantal jaren redacteur van 
“De Uitlaat”.

Gebroeders Alberts schreven jubileumboek

"Jubileumboek gaat zeker niet alleen over ACV 1"
Het was een wens van hun vader dat er ooit een mooi 
jubileumboek over ACV zou verschijnen. Dat boek 
kwam er in 1999 bij het 60-jarig bestaan. En toen Erik 
en Paul Alberts in het najaar van 2013 werd gevraagd 
om wederom het jubileumboek te schrijven, konden ze 
eigenlijk niet weigeren. "Maar bij een volgend jubileum
mag iemand anders het doen". 
Een interview met de gebroeders Alberts over de 
totstandkoming van het jubileumboek. En hoe zat het 
eigenlijk met het dozijn rechterschoenen dat in de 
oorlogsjaren werd buitgemaakt op de Duitsers, maar 
waarvan de linkerschoenen ontbraken?

Roelof Alberts, de vader van Erik en Paul Alberts, was 
een ACV-er in hart en nieren. Erik: "Onze vader was 
negen jaar penningmeester bij ACV, hij was leider bij 
verschillende teams, hij speelde in de stuiversploeg 
(veteranen, red.) en hij was jarenlang hoofdredacteur 
van het clubblad dat toen nog wekelijks op papier

 verscheen. ACV was daardoor onderdeel van onze 
opvoeding." Paul weet nog goed hoe de werkwijze was 
bij het maken van het clubblad: "Iedere maandagavond 
was er bij ons thuis de zogenaamde 'clubbladinloop'. Er 
kwamen zoveel mensen kopij brengen, dat ik echt dacht 
dat ACV een hele grote club was. Pas later hoorde ik dat 
het aantal leden reuze meeviel."

Eerste jubileumboek
Vader Alberts bouwde vanaf 1939 een enorm ACV-
archief op: tientallen plakboeken met knipsels, 
vergaderstukken, clubbladen en andere relevante 
informatie over ACV. Paul: "Toen het 60-jarig jubileum 
naderde, was het niet meer dan logisch dat onze vader 
het jubileumboek zou schrijven. Hij overleed echter in 
1997. Toen besloten Erik en ik het jubileumboek te 
schrijven. Wij beschikten tenslotte over het ACV-archief én 
omdat het een wens van onze vader was dat er een heus 
jubileumboek zou verschijnen." 
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Erik vult aan: "Wij zijn toen ruim een jaar bezig geweest 
met lezen, selecteren en foto's verzamelen. En in vier 
maanden hebben we het boek toen geschreven."

Tweede jubileumboek
Het 75-jaar jubileumboek kostte aanmerkelijk minder tijd. 
Paul: "In 1997 heb ik alle spullen van mijn vader 
overgenomen en ik heb nog jarenlang alle knipsels over 
ACV uitgeknipt. Inmiddels was er ook een ACV-website en 
kwam er heel veel informatie digitaal beschikbaar die 
makkelijk te bewaren was." In het voorjaar van 2013 
werden de gebroeders al voorzichtig gepolst of ze er wat 
voor voelden om het jubileumboek te schrijven. Ze zouden 
er over nadenken. In oktober 2013 besloten ze om aan de 
slag te gaan. Erik: "Paul deed de research en leverde deze 
per vijf jaar, van 1999 tot 2014, bij mij aan. Daar was hij 
drie maanden fulltime mee bezig. Eind december begon ik 
met schrijven en medio februari was de tekst klaar."

Opmaak en foto's
In eerste instantie zou de tekst en foto's van het eerdere 
jubileumboek opnieuw gedrukt worden en zouden de 
schrijvers de laatste 15 jaar eraan 'vastplakken'. Dat liep 
echter anders. Paul: "De statistieken van ACV hou ik altijd al
bij, dus die hadden we direct beschikbaar. En ik dacht dat ik
de foto's van het vorige boek nog had, maar veel foto's 
hadden we teruggegeven aan de eigenaren. Toen ben ik op 
zoek gegaan naar nieuwe foto's. Het werden er steeds 
meer en daardoor veranderde de opmaak van het oude 
boek. Toen Van Gorcum startte met de opmaak van het 
nieuwe boek, werd direct  duidelijk dat het een volledig 
nieuw boek zou worden met nieuwe foto's en een nieuwe 
indeling. Bij het verzamelen van de foto's had ik in eerste 
instantie haast alleen maar foto's van ACV 1. Daarvan zijn 
natuurlijk ook de meeste foto's gemaakt. Maar toen 
hebben we echt gezegd dat we juist van de hele club een 
beeld wilden gegeven. Het boek gaat dan ook zeker niet 
alleen over ACV 1."

Rechterschoenen
Het verschil qua tekst tussen het eerste en tweede 
jubileumboek wat betreft de eerste 60 jaar van ACV is nihil.
Eén verschil springt er echter uit. Erik: "In het boek uit 1999
staat een interessant oorlogsverhaal. Een ACV'er treft 
tijdens zijn werk in 1944 als loodgieter een dozijn 
voetbalschoenen aan in de kelder van een pand dat in 
handen is van de Duitsers. 's Nachts weet een aantal 
ACV'ers de schoenen buit te maken. Maar wat blijkt: het 
zijn 12 rechterschoenen, de linkerschoenen ontbraken. 
Waar waren die gebleven? Tot zover het verhaal in het 
eerste boek. Pas later werd bekend, en dat is opgenomen 
in het meest recente jubileumboek, dat de linkerschoenen 
in handen waren gevallen van ......... Achilles 1894."

Complimenten
De heren hebben veel complimenten ontvangen voor het 
werkelijk fantastische boek. Ook ontvingen zij uit handen 
van ACV-voorzitter Peter Kuntz de oorkonde voor Lid van 
Verdienste. Paul: "Die complimenten doen ons goed, maar 
eerlijk gezegd heb ik af en toe wel zoiets van: die en die 
heeft nog veel meer voor ACV betekend, die had het 
misschien meer verdiend." En omdat zij de historici van 
ACV zijn, weten ze misschien ook hoe ACV aan de kleuren 
blauw en zwart komt? Erik: "Jazeker, dat staat ook in het 
jubileumboek. Het zwart is van de zwaluw en het blauw is 
van de lucht."
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ACV overtuigt ING van waarde sponsorschap
In maart van dit jaar nodigde ING amateurverenigingen in Nederland uit om een pitch te doen en kans te maken op 
een intensief sponsorschap van de ING. Honderd amateurverenigingen in Nederland zouden op basis van de 
voorgestelde ideeën beloond worden met een sponsorschap van ING. Dit was de start van één van de meest 
omvangrijke sponsorprogramma’s in de geschiedenis van het amateurvoetbal in Nederland. Met dit programma wil
ING samen met de KNVB het amateurvoetbal in Nederland een aanzienlijke impuls geven.

Voortvarend aan de slag
Nadat ACV van deze actie hoorde ging een aantal leden 
voortvarend aan de slag. Hoe kon ING ervan overtuigd 
worden dat juist ACV deze sponsoring verdiende? Door 
het raadplegen van vele ACV-leden kwam er een groot 
aantal ideeën op tafel. Nu nog de presentatie aan ING. Er
werd overlegd, vergaderd, geschreven, gediscussieerd, 
wederom geschreven totdat er een prachtige “pitch” op 
tafel lag.

Welke ideeën stonden er zoal in de pitch?

ING op bezoek
Begin juni werd ACV bezocht door een afvaardiging van 
ING, een voorbode dat ACV een prijs gewonnen had. 
Want ING wilde, vóórdat de prijswinnaars bekend 
gemaakt werden, wel zeker weten met stabiele clubs te 
maken te hebben. Toch bleven we een gezonde spanning
voelen, totdat bekend gemaakt werd dat ACV één van de
vier prijswinnende clubs in de provincies Groningen en 
Drenthe is.
Op 17 juni werd het bekend, ING heeft ACV als één van 
vier amateurclubs in Groningen en Drenthe uitverkozen 

 alle jeugdteams die nieuwe kleding krijgen, 
krijgen daarop ook een ING-logo;

 bij thuiswedstrijden van ACV 1 gaan we ING-
ballenjongens en ING-ballenmeisjes inzetten;

 ACV gaat proberen een "ING/ACV Holland House"
in te richten voor de verkoop van koffie, thee en 
snoep;

 ACV gaat extra materiaal aanschaffen voor de 
jeugd, zo mogelijk voorzien van het ING-logo.

Daarnaast wil ACV op nog allerlei andere manieren de 
samenwerking met ING duidelijk maken. ACV is zich 
ervan bewust dat dit extra werk met zich mee gaat 
brengen, maar dat is een uitdaging die we als ACV wel 
durven aangaan.

om een intensieve samenwerking mee aan te gaan. ING 
zal ACV de komende drie jaar sponsoren met een bedrag 
van € 20.000,- per jaar. Met deze financiële 
ondersteuning dient ACV er voor te zorgen dat de 
ingebrachte ideeën worden uitgevoerd. ACV is trots en 
bedankt ING voor het gestelde vertrouwen. ACV heeft er 
alle vertrouwen in dat we er samen iets moois van gaan 
maken!
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Samenwerking Alfa-college en ACV
Succesvol model voor school en voetbalclub

Het concept van de reeds zes jaar bestaande samenwerking is dat 
studenten met het keuzevak KNVB-pupillentrainer of KNVB-
juniorentrainer een opleiding krijgen die zo dicht mogelijk bij de 
praktijk staat. Het trainen van jeugdspelers van ACV op 
woensdagmiddag gebeurt door studenten onder de professionele 
eindverantwoordelijkheid van een docent van het Alfa-college die ook
KNVB-gediplomeerd is. Door deze samenwerking heeft ACV elke 
woensdagmiddag continuïteit van de trainingen voor 80 tot 100 
kinderen en is zij verzekerd van gemotiveerde en betrokken trainers in
opleiding. Er is één trainer en soms twee trainers voor acht kinderen. 
Een half jaar lang is een student de trainer van een groep. 
De studenten voelen zich verantwoordelijk voor de kinderen: ook 
vóór en na de training. Belangrijk is het scheppen van duidelijke 
verwachtingen en de betrokkenheid van de ouders. De studenten zijn 
in opleiding en voor hen is het van september tot aan de Kerst een 
verkennings- en leerperiode. Het is goed om te beseffen dat zij nog 
geen gediplomeerde trainers zijn.

Een goede basis
De samenwerking tussen het Alfa-college en ACV is een tastbaar 
voorbeeld dat het Alfa-college als Regionaal Opleidingscentrum (ROC)
echt verbinding met de regio aangaat. Het Alfa-college is om drie 
redenen de samenwerking met ACV aangegaan: de geografische 
ligging in Assen van de school en het sportcomplex, de regionale 
binding en de christelijke identiteit.

Uitdaging
De uitdaging is om in het nieuwe seizoen de binding tussen het Alfa-
college nog steviger te maken en te kijken op welke gebieden de 
samenwerking uitgebreid kan worden.

Meer informatie over het Alfa-collega is te vinden op 
www.alfa-college.nl.

Het sportieve avontuur van KDV 
Pinokkio en ACV
Sinds een aantal jaren beleven KDV Pinokkio en ACV een sportief 
avontuur. Samenwerken, wederzijds respect en sportief bezig zijn, 
vormen de pijlers van de verbintenis. 

Wouter Fidder, directeur KDV Pinokkio: “KDV Pinokkio en ACV streven
het gemeenschappelijk doel na om kinderen actief te laten bewegen 
waarbij ook in het voetbal de basis ligt bij de jeugd. ACV heeft als 
grootste voetbalclub een stadsfunctie in Assen en heeft tevens een 
groot bereik qua ledenaantallen. Voor KDV Pinokkio is het een 
prettige manier van samenwerken.”

KDV Pinokkio steunt de voetbalvereniging ACV op de volgende 
gebieden:

 ACV Jeugdstadion, een kunstgrasveld;
 waar de jongste jeugd op speelt en traint;
 KDV Pinokkio zet busjes in die worden gebruikt voor vervoer 

naar wedstrijden van de selectieteams;
 kinderen die tijdens onze sportclinics enthousiast worden 

voor voetbal kunnen doorstromen binnen de vereniging.
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Activiteiten seizoen 2014-2015
De samenwerking zet zich voort in dit seizoen. Met trots presenteren 
KDV Pinokkio en ACV ook de vierde editie van het jaarlijkse ACV 
Pinokkio Jeugdtoernooi. 
Honderden kinderen nemen deel aan dit evenement. Tussen de 
wedstrijden door biedt KDV Pinokkio diverse outdoor activiteiten.

KDV Pinokkio 
wenst ACV een 
sportief en 
succesvol 
seizoen 2014-
2015 toe!

Grootse ACV-supporter Yannick Stevens
"Een peptalk aan ACV 1 geven, dat was mooi!"

Yannick was erg vroeg op het ACV-terrein. Joseph Oosting riep hem 
binnen. De teambespreking van ACV 1 voor een belangrijke 
wedstrijd was begonnen. De trainer wilde graag dat een fanatieke 
en trouwe supporter de spelers nog even een peptalk gaf. Het was 
het ACV-hoogtepunt van Yannick en tegelijkertijd het bewijs dat we 
hier met een grootse ACV-supporter te maken hebben.

"Het was de halve finale van de play-offs tegen ASWH in het seizoen 
2012-2013", herinnert Yannick zich. "Ik was vroeg op het terrein en 
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opeens werd mij gevraagd ACV 1 toe te spreken. Ik vertelde dat ze 
een mooi team zijn en dat er voor moeten gaan. 
Het werd een mooie wedstrijd met veel beleving. Daar hou ik van. Ze 
gingen door en in de finale moesten ze tegen Spakenburg in Rijssen.
Daar ben ik ook geweest."

Seizoenkaart
Yannick Stevens (21) is ICT-medewerker bij Van Boeijen. Hij is in 
Groningen geboren en sinds 2007 woont hij met zijn ouders in Assen. 
Hij werd direct supporter van ACV. "Ik volg alle thuisduels van ACV 1 
en af en toe een uitwedstrijd. Ik heb sinds 2007 een seizoenkaart en 
ik ben lid van de Supportersvereniging. Af en toe help ik mee als 
vrijwilliger, zoals bij de ACV TT-camping." 
Yannick is te vroeg geboren, waardoor hij erg moeilijk kan lopen en 
een rollator nodig heeft. "Toen ik klein was is het mij gelukt om met 
behulp van een stok een stukje te lopen. Bij het voetballen op school 
gaf ik toen aan dat ik wel op doel wilde staan. Nu lukt het mij om een 
paar meter zonder hulp te lopen, maar voetballen gaat niet."

Veendam
Nu was ACV niet zijn eerste voetballiefde. Op 13-jarige leeftijd werd 
hij Veendam-supporter, hij woonde in de buurt, en tot het laatste 
seizoen van Veendam had hij daar een seizoenkaart. Zijn Veendam-
sjaal was de eerste van een verzameling die inmiddels is uitgegroeid 
tot ruim 100 sjaals van binnen- en buitenlandse voetbalclubs.
"Na het faillissement heb ik een seizoenkaart bij FC Groningen 
genomen." En laat ACV nu een nieuwe aanwinst hebben die eerder bij
Veendam en FC Groningen heeft gespeeld. "Ik ben erg blij dat Angelo 
Cijntje naar ACV komt. Hij gaat er altijd voor en hij heeft een hard 
schot in zijn rechterbeen. Waarschijnlijk kent hij me wel van 
Veendam, waar ik met mijn speciale Veendam-rollator naar zijn 
wedstrijden ging."

Wedstrijd zwemmen
Naast het voetballen heeft Yannick nog een hobby waar veel tijd in 
gaat zitten: wedstrijdzwemmen. "Een paar keer maand zwem ik 
wedstrijden voor minder valide zwemmers. Mijn favoriete afstand is 
de 50 meter schoolslag, daar ben ik ook het beste in. Ik ben een keer 
Nederlands kampioen bij de jeugd geweest, dat was in Drachten. Ooit 
was mijn ambitie om met de Paralympics mee te doen, maar dat is
te hoog gegrepen. Dan moet je minimaal 10 uur per week zwemmen 
en ik zwem nu 2 uur per week en ik ga 2 uur naar de sportschool."

Verwachting
"Het jubileumfeest was erg mooi en het jubileumboek is leuk en erg 
mooi gedrukt. Voor komend seizoen verwacht ik dat ACV weer 
bovenin meedraait en met een beetje mazzel het kampioenschap kan 
behalen. Feenstra is mijn favoriete ACV-speler, van hem heb ik ook 
een ACV-shirt gekregen. Cijntje kan ook mijn favoriet worden als
hij zijn best doet." En over zijn grote ACV-wens wil Yannick nog het 
volgende kwijt: "Graag wil ik met een paar anderen bij ACV een 
nieuwe ACV-sjaal ontwerpen. Die kan dan bij mijn verzameling. En ik 
merk dat er veel verzamelaars zijn van sjaals van amateurclubs, dus 
dan kan ik mooi ruilen."
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Supportersvereniging en sfeercommissie geven ACV kleur

Supportersvereniging ACV

De supportersvereniging van ACV is opgericht op 13 
januari 1977 en heeft door de jaren heen inmiddels een 
grote staat van dienst opgebouwd. De vereniging streeft 
er naar de destijds gekozen doelstelling na te komen: 
“het steunen van de voetbalvereniging ACV in algemene 
zin”.
De supportersvereniging van ACV wil van betekenis zijn 
voor iedereen in de vereniging. Door het organiseren van
activiteiten wil de vereniging laten zien dat er voor elk  
wat wils is. Voor de vrijwilliger tot de vaste medewerker 
en alle voor junioren-, dames- en seniorenteams.
Er worden door het jaar heen diverse activiteiten door 
de vereniging georganiseerd. Wist u bijvoorbeeld dat de 
supportersvereniging de “Man of the Match-verkiezing” 
bij  thuiswedstrijden van ACV 1 van het eerste elftal 
houdt?
Daarnaast organiseert de vereniging onder andere 
klootschietavonden, de oudjaarsloop en busreizen naar
 uitwedstrijden van ACV 1. Bij het 75-jarig jubileum van
de commissie bleef bestaan en bewees ook afgelopen 

 ACV verraste de supportsvereniging de club ook nog 
eens met een heel mooi cadeau: twee prachtige 
jeugddoeltjes.
De supportersvereniging telt momenteel circa 300 leden.
Om in de toekomst ook ACV in de breedste zin van het 
woord te kunnen steunen, zijn nieuwe leden altijd 
welkom!

Lid worden? Kijk op http://www.svacvassen.nl/

Sfeercommissie

Aan het einde van het seizoen 2012/2013 speelde ACV 1 
nacompetitie. Om de eerste selectie extra te 
ondersteunen staken een aantal enthousiastelingen de 
koppen bij elkaar. De sfeercommissie was geboren. Al 
direct bewees de sfeercommissie haar waarde. Met 
behulp van sfeerverhogende attributen als toeters, 
fakkels en confetti, en daarnaast ook luidkeels gezongen 
liederen zorgden de ACV-supporters er mede voor dat 
ACV zich plaatste voor de finale van de nacompetitie. 
Helaas ging de finale in de verlenging nipt verloren. Maar
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seizoen meerdere malen haar waarde. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn:

 zanger in de kantine;
 Rad van Fortuin;
 nieuwe geluidsinstallatie rondom het hoofdveld;
 teams-van-de-week;
 twee tubes die de lucht in gaan bij doelpunten 

van ACV.

Ook komend seizoen zal de commissie ACV weer 
ondersteunen. Houd de ACV-website en ACV's 
Facebookpagina goed in de gaten!
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Feestelijke momenten tijdens het jubileumjaar
t  
Op 8 april 1939 verzamelden zich 's avonds tientallen jongeren in de Kloosterstraat voor de deur van het pand 
bekend als zaal Wiltjer. Onder hen waren er al enkelen die gevoetbald hadden in zogenaamde gelegenheids- en 
buurtverenigingsclubjes en bij de al enkele jaren eerder ter ziele gegane voetbalvereniging UDI. De oproep in de 
plaatselijke kerkbladen door ene Gerben Wielenga had succes: deze poging om een Christelijke voetbalvereniging in
Assen op te richten slaagde! Nu, 75 jaar later, is ACV een grote en gezonde club met een rijk voetbalverleden.
 

Jubileumvlag
Op zaterdag 5 april startte het 75-jarig jubileumjaar van ACV officieel. Voorzitter Peter Kuntz en hees symbolisch de 
speciale jubileumvlag. Geholpen door Peter Roerig (voorzitter van de jubileumcommissie) en omringd door tientallen 
ACV-jeugdleden en vele andere belangstellenden, verklaarde de voorzitter het jubileumjaar voor geopend.

                              Peter Kuntz staat op het punt de speciale jubileumvlag te hijsen. Peter Roerig (helemaal rechts) helpt daarbij.
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Jubileumboek
Op de daadwerkelijke geboortedag van ACV op 8 april werd het fraai geïllustreerde jubileumboek van ACV in de bestuurskamer 
gepresenteerd. De schrijvers Paul en Erik Alberts ontvingen het eerste exemplaar. Ook burgemeester Carry Abbenhues, 
sportwethouder Albert Smit, voorzitter Peter Kuntz, Steven Grit (al 68 jaar lid en nog altijd kaartcontroleur) en voormalig 
oefenmeester Henk Drewes mochten het boekwerk ontvangen.

                                  Van links naar rechts: Steven Grit (lid met de meeste “dienstjaren”), auteurs Erik en Paul Alberts, voorzitter Peter 
                                          Kuntz, burgemeester Carry Abbenhues, sportwethouder Albert Smit en Henk Drewes (oud-coach) met het 
                                          jubileumboek 

Jubileumkado
Direct na het hijsen van de jubileumvlag, bood de 
Supportersvereniging ACV een fantastisch jubileumcadeau aan. De 
club ontving twee nieuwe doelen. Ed Klein Hulse (voorzitter van de 
Supportersvereniging) overhandigde eerst symbolisch een envelop 
aan voorzitter Peter Kuntz. Paul Hoekstra had de doeltjes geregeld, 
waarbij ook de NAM een mooie financiële bijdrage had gedaan. 
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Jubileumdag
Op zaterdag 12 april vond de jubileumdag plaats, het hoogtepunt 
van het jubileumjaar. Het programma bevatte onder meer een 
voetbaldag voor junioren, het Mix Outdoor toernooi voor senioren, 
een jubileumwedstrijd met een mix van huidige en voormalige 
eerste elftalspelers en 's avonds een spetterend jubileumfeest in De 
Bonte Wever voor leden, sponsoren en supporters.

ACV Dames, voltallig aanwezig, vermaakt zich prima.

Benefietwedstrijd
In het jubileumjaar heeft ACV een oude traditie weer tot leven 
gewekt: jaarlijks een vriendschappelijke wedstrijd tegen de andere 
Hoofdklasser uit Assen, Achilles 1894, voor een goed doel. Op 8 
augustus werd gespeeld op het veld van Asser Boys. De opbrengst 
van 2500 euro was voor de verbouwing van hun kleedkamers voor 
Top Kids, spelertjes met een beperking. 

Programma
Eind december wordt het jubileumjaar officieel afgesloten. Tot die tijd is het de bedoeling dat er nog enkele initiatieven worden ontplooid. 
Meer informatie hierover volgt via de ACV-website, Twitter en Facebook.
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