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Daar waar de accommodatie bij tijd en wijle al uit zijn voegen barstte, daar
zal vanwege de noodzakelijk te houden afstand de druk op de ruimte in het
clubgebouw alleen maar groter worden. Met een positieve instelling en
acceptatie dat het wel eens niet zo loopt als we graag zouden willen, zullen

we het ook dit seizoen gaan redden om toch alle elftallen te laten voetballen. Daarbij
hebben we het perspectief dat er in de loop van het seizoen gestart kan worden met
uitbreiding van de accommodatie.

Het eerste elftal: Handhaving is de doelstelling
ACV heeft vorig seizoen aan de doelstelling voldaan. Een tweede plaats in de hoofd-
klasse van de door de coronacrisis abrupt beëindigde competitie gaf uiteindelijk recht
op promotie. Een herkansing in de derde divisie zaterdag is de uitdaging. Er staat naar
ons gevoel een evenwichtige eerste selectie en wij wensen spelers met hoofdtrainer
Fred de Boer en zijn staf veel succes en plezier toe in het komende seizoen.

Stichting ACV Topsport
De voetbalvereniging ACV heeft in 2005 de Stichting ACV Topsport opgericht met als
doel het financieel ondersteunen van de vereniging en het zorgdragen voor een op zo
hoog mogelijk niveau spelend eerste elftal. Teneinde de onderlinge verhoudingen vast
te leggen is  een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen. De stichting is ver-
antwoordelijk voor de organisatorische en financiële zaken rondom het eerste elftal
van ACV, de vereniging voor onder andere de accommodatie. Een mooie samenwer-
king om het eerste elftal van ACV op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen.

Businessclub De Zwaluw
Onze loyale sponsoren die ons trouw blijven steunen, ook in deze zware coronatijd,
verdienen een transparante en open houding, korte lijnen en een goede communicatie.
Wij willen onze dank uitspreken aan de bestuursleden van de businessclub, dankzij
hun inzet groeit de club. Blij zijn we met de toetreding tot het bestuur van onze busi-
nessclub Robbert Klaver, voorheen commercieel directeur FC Groningen. Er worden
interessante sponsorontmoetingen georganiseerd. Zonder onze sponsoren zouden wij
nooit op dit niveau kunnen voetballen.

Jeugd
De jeugd van ACV presteert al jaren op hoog niveau. Het is mooi om te zien dat zich elk
seizoen eigen jeugd manifesteert om bij de eerste selectie aan te haken. We hopen van
harte dat er veel spelers echt gaan doorbreken. We zien over de hele linie dat ACV
voor de jeugd aantrekkingskracht heeft. Het aantal leden stijgt, hoewel we daardoor
wel her en der tegen de grenzen van onze capaciteit aan lopen. Op deze plaats past
het dank uit te spreken aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat wij vele jon-
gens en meisjes kunnen laten sporten.

Dames
Het damesvoetbal bij ACV groeit. Vrouwen 1 speelt in de hoofdklasse. Dit niveau heeft
ook tot gevolg dat dames uit de regio die op een hoog niveau willen spelen zich bij de
club voegen. Dit jaar spelen er voor het eerst 3 senioren damesteams. Ook kent ACV
meisjesteams in alle leeftijdscategorieën.

Het seizoen 2020/2021 zal meer dan ooit een uitdaging worden. Het
eerste elftal dat in de Derde Divisie acteert, maar bovenal de
organisatorische consequenties van het coronavirus zullen het uiterste
vragen van een ieder die bij ACV betrokken is. 

Voorwoord

Het wordt een heel bijzonder seizoen

Bert Huizing Gerrit Volkers

Senioren
Voor het eerst in de geschiedenis van ACV
spelen er komend seizoen elf senioren-
teams. Een goed teken, ook al omdat veel
jeugdleden doorstromen naar de senioren,
en zodoende behouden blijven voor onze
club. Zij zijn de toekomst, ook voor onze vrij-
willigerstaken!

Zaalvoetbal
De zaalvoetbalafdeling opereert vrijwel zelf-
standig en speelt met 8 teams in de regio.
Getraind wordt er in de Marsdijkhal. De
fysieke afstand tussen deze hal en het club-
gebouw beperkt het onderlinge contact tus-
sen de zaalvoetballers en het veldvoetbal.
Gelukkig wordt er rond de jaarwisseling wel
een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd
waaraan zowel de veldvoetballers als de
zaalvoetballers kunnen deelnemen. 

Vrijwilligers
Dank aan alle vrijwilligers voor het vele werk
wat is verzet. Allemaal met veel passie voor
onze mooie club. Kantinepersoneel,
bestuursleden, trainers en elftalleiders en de
mensen die meer op de achtergrond wer-
ken, zoals de accommodatiecommissie. Met
elkaar zorgen ze dat alles piekfijn in orde is.

Respect en plezier
Bij alles wat we doen is het belangrijk dat we
met respect met elkaar omgaan en vooral
plezier hebben. Namens de besturen wen-
sen wij iedereen een sportief en succesvol,
zoveel als mogelijk coronavrij seizoen toe.

Bert Huizing, voorzitter Asser Christelijke Voetbalvereniging 
Gerrit Volkers, voorzitter Stichting ACV Topsport
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Fred de Boer over het trainersvak:

'Omgaan met mensen
staat centraal'

Fred de Boer is al ruim 30 jaar
als trainer actief.  Lang genoeg
om een afgewogen oordeel te
kunnen geven over een aantal

facetten van zijn specifieke functie.

“Het trainersvak is inderdaad com-
plex,”beaamt Fred de Boer “Los van de
trainingen en de wedstrijden staat het
omgaan met mensen altijd centraal. Als
je daarin regelmatig de plank misslaat,
kun je het vergeten. Ik heb bij ACV nu
veel jonge spelers in de groep en ben
zelf natuurlijk wat ouder. Maar ik heb er
geen problemen mee. Er wordt soms
van alles geroepen over de jeugd, maar
mijn ervaring is dat onze jonge spelers
serieus leven voor de sport en dat ze
beter willen worden.”

Dat de benadering van individuele spe-
lers en de totale groep zwaar weegt,
klinkt ook door in de andere onderwer-
pen die we met Fred de Boer onder de
loep namen. Vanaf hier geven we hem
de ruimte. 

Inzicht en techniek
“De basis van het team is het coachen
onderling. Als je het team analyseert
kijk je hoe de spelers samen functione-
ren. Welke beslissingen nemen ze? Wil
je verbeteren dan is de vraag waar het
bij een speler in zit. Heeft het te maken
met spelinzicht of met de techniek?
Daar ga je naar op zoek. Sommigen

“Het trainersvak is heel complex,” verzuchtte Marco van Basten eens. Hij kon niet goed omgaan met de stress en
gooide het bijltje er bij neer. Van Basten was in de betaalde sector actief, maar ook in de top van het
amateurvoetbal wordt veel van de trainers gevraagd. Fred de Boer weet dat als geen ander. Voor het vijfde
achtereenvolgende seizoen is hij hoofdtrainer van ACV, dat hij eerder al drie jaar diende. Ook de 56-jarige
oefenmeester uit Leeuwarden heeft heel wat op zijn bordje liggen. En dan heeft hij er nog een baan naast...

“Een speler kan steeds
dezelfde fouten maken.
Videobeelden kunnen
dat bevestigen”

2 P R E S E N T A T I E G I D S  A C VS E I Z O E N  2 0 2 0 - 2 0 2 1
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hebben het inzicht, maar worden in de uit-
voering beperkt door hun techniek. Daar
kun je dan aan werken. Het omgekeerde is
ook het geval. Wel een goede techniek,
maar te weinig inzicht. Die heeft meer
behoefte aan een partij elf tegen elf spe-
lers, terwijl de andere meer baat heeft bij
spelen in kleine partijtjes om zijn hande-
lingssnelheid te vergroten.  

Een speler kan steeds dezelfde fouten
maken. Videobeelden kunnen dat bevesti-
gen. Die laten trouwens ook zien wat ze
wel heel goed doen, individueel en als
team.”

“Het coachvak gaat in
feite altijd over de
ander. Hoe kan ik die
ander helpen?”

Corona
Het Coronavirus maakte een abrupt einde aan het seizoen 2019-2020. De com-
petitie werd niet uitgespeeld en de sportaccommodaties gingen op slot. Fred de
Boer: “Het seizoen eindigde raar. We speelden niet meer en we konden ook niet
trainen. Wel heb ik individueel getraind met geblesseerde spelers. Dat heeft
goed uitgepakt. Er was steeds contact met de groep en met de technische 
commissie, telefonisch of via de app. Daarmee probeerden we de binding met
de club te behouden. Ook gaven we huiswerk mee. En een aantal spelers heeft
via filmpjes meegedaan aan uitdagingen voor de jeugd van ACV. 
Toen we weer als groep aan de slag konden, wel op anderhalve meter, hebben
we eerst twee weken met de oude groep gewerkt. Daarmee probeerden we de
vertrekkende spelers  een soort van afscheid te geven. We hebben geprobeerd
het seizoen op een goede manier af te sluiten. Op 18 juni zijn we gestopt en kon
iedereen vakantie nemen. 
Eind juli zijn we begonnen met de nieuwe spelers erbij. Op zich stonden we er
goed op, maar je kunt niet ongestraft een paar maanden zonder voetbal-
training. Corona had een grote aanslag gepleegd op de belastbaarheid. 
Ik bel regelmatig met bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog Peter 
Eppinga van MCZ (Medisch Centrum Zuid in Groningen - red.). Dan overleggen
we hoe we er voor staan, ook individueel. We doen testen om dat te meten.“
Of en op welke manier covid-19 het verloop van het seizoen 2020-2021 zal
beïnvloeden, was op het moment van het gesprek met Fred de Boer niet te
voorzien.

Speelwijze
“Bij het bepalen van de speelwijze staan,
los van wat de trainer wil, de spelers cen-
traal.  Coaching is dat je je eigenlijk altijd
aanpast aan de spelers. Wat is het beste
voor het team? We proberen het maxima-
le uit de groep te halen. Met onze huidige
jonge selectie kunnen we bijvoorbeeld
sneller en dynamischer spelen dan een
paar jaar geleden. Het afgelopen seizoen
waren we in zeven van de tien wedstrijden
dominant. Of dat in de Derde Divisie ook
altijd lukt, is de vraag.”

Assistenten
“Van de assistenten vind ik het belangrijk
dat ze zich zelfstandig gedragen. Dat ze er
op een verstandige manier mee omgaan
en beslissingen nemen. Ik verwacht ook
dat ze zich verder ontwikkelen. Van mijn
kant geef ik ze de ruimte en ze weten dat
ze er toe doen. Het is toch een kwestie
van teamwork en wat dat betreft zit het bij
ACV met Robin  Witte en Roland van der
Kraan wel goed.”

Het team
“Eigenlijk moet altijd de vraag zijn: wat is
goed voor het team? Het coachvak gaat in
feite altijd over de ander. Hoe kan ik die
ander helpen? Daarvoor moet je jezelf
goed kennen en moet je steeds dooront-
wikkelen. Anders is de grens van de coach
ook de grens van het team. “

Robin Witte

Roland van der Kraan
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Voorwoord

Afgelopen juni waren er vanwe-
ge het coronavirus geen TT-
races en vond de 44e ACV TT-
camping geen doorgang. In al

die jaren was dit de eerste keer. In het
jubileumboek uit 2014 las ik dat dit bijna
tweemaal eerder was gebeurd. Dat was
tijdens de gijzelingsacties in de jaren
zeventig en toen de TT in Assen van de
internationale motorsportkalender dreig-
de te verdwijnen. We ontvingen de nodige
reacties van vaste bezoekers die de afge-
lasting erg jammer vonden. Een vaste
bezoekersgroep had nu in de eigen ach-
tertuin maar een feestje gebouwd tijdens
het geplande TT-weekend en stuurde ons
een foto."

Gezelligheid
“Ieder jaar komen honderden mensen uit
binnen- en buitenland om tijdens de TT
hun tentje op de velden van ACV op te
slaan. Samen met Diana, Koen en Roelof
vorm ik momenteel de organisatie. Veruit
de meeste kampeerders bezoeken vanuit
hier de races. Maar ieder jaar is er ook
een groep van 20 á 30 mensen die de
races op het grote scherm in het clubhuis
volgen. Zij komen overduidelijk voor de
gezelligheid bij ACV.“

"De ACV TT-camping is door en voor de
vereniging. Liefst 75 vrijwilligers dragen
jaarlijks in grote of kleine mate bij aan het
slagen van de camping. En omdat alle
inkomsten naar de vereniging gaan, kun
je met recht zeggen dat deze door en
voor ACV is.”

"Er waren jaren dat er tot 1.000 tenten
op de velden stonden. Tegenwoordig zijn
dat er circa 300. Dat zijn jaarlijks onge-
veer 550 kampeerders. Tweederde komt
uit het buitenland, waarvan de meesten
uit Duitsland en Denemarken. Kampeer-
ders betalen iedere nacht een tarief dat

hetzelfde is als bij andere TT-campings.
Veel mensen eten en drinken ook bij ACV,
dus het mag duidelijk zijn dat de TT-cam-
ping financieel belangrijk is voor ACV."
"Op onze camping is het rustiger dan op
andere campings. Bij ons is er alleen
muziek in het clubhuis, na 23.00 uur niet
op de camping. Open vuren zijn niet toe-
gestaan, want dat gaat ten koste van de
velden. En de gemiddelde bezoeker is,
denken wij, wat ouder dan op andere
campings. Dus bij ACV kun je rustig sla-
pen. En we hebben relatief veel vrouwelij-
ke bezoekers, omdat ACV veel toiletten
en douches heeft die continu worden
schoongemaakt."

"ACV heeft natuurlijk als voordeel dat de
faciliteiten goed zijn. In de ochtend kun-
nen mensen in het clubhuis tegen be-
taling ontbijten. Van 16.00 tot 22.00 uur
is de keuken open. Dan serveren we
onder andere nasi en schnitzels. De bar is

Vrijwilliger

Peter van Bruggen wil het direct duidelijk gezegd hebben. "De ACV TT-camping staat niet los van de vereniging. De camping is
een belangrijke inkomstenbron voor ACV. Het niet doorgaan van de camping afgelopen zomer, zorgt voor een aardig gat in de
begroting van de penningmeester." Zo, dat misverstand bij vele mensen is de wereld uit. Peter is al ruim 40 jaar bij de TT-
camping betrokken. Hij weet er dan ook genoeg over te vertellen. Een monoloog.

'De ACV TT-camping is heel 
belangrijk voor de vereniging'
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“Veel mensen eten
en drinken ook bij
ACV, dus het mag
duidelijk zijn dat de
TT-camping
financieel belangrijk
is voor ACV”

“
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open zolang er mensen zijn. En gehakt-
ballen en uitsmijters zijn de hele dag
verkrijgbaar. Er is een vaste camping-
gast die iedere avond, na zijn bezoek
aan de Asser kroegen, nog een gehakt-
balletje bij ACV bestelt."

"Naast dat we een rustige camping met
goede faciliteiten zijn, wat veel mensen
waarderen, is ook onze ligging perfect.
De ACV-velden liggen tussen de stad en
het circuit in. Ik zeg weleens: naar de
stad is het maar een kwartiertje lopen.
Heen dan, terug doen de meesten er
een half uur over, haha."

Bewaakte stalling
"De meeste bezoekers komen uiteraard
op de motor. Deze stallen ze in onze
bewaakte stalling. Vaak hebben ze de
motor pas weer nodig als ze na een paar
dagen naar huis gaan. Soms zijn er
gezinnen die met de auto komen, hier
een tent opzetten en vanuit hier de
races bezoeken. Onder andere uit
Frankrijk komt ieder jaar een groep op
de motor, waarbij eentje van het gezel-
schap met de auto komt en alle bagage
bij zich heeft."

"Tot ongeveer twintig jaar terug waren
er regelmatig vechtpartijen op de ACV-
camping. In die jaren was er ook veel
minder te doen in de stad, dus bleven
mensen hele dagen op de camping han-
gen. Tegenwoordig komt een vechtpartij
niet meer voor. We staan ook daarom
inmiddels bekend als een rustige cam-
ping. Ons motto is: je moet gastvrij zijn,
je moet de gasten binden, zodat ze een
jaar later weer terugkomen. We willen
voorkomen dat we bezoekers te com-
mercieel benaderen, waardoor we mis-
schien een jaar een goede omzet heb-
ben, maar ze niet meer bij ACV
terugkomen."

"De voetbalvelden lijden niet onder de
kampeerders. Mensen die langer blijven,
staan op het gras buiten het speelveld.
Dan ontstaan daar soms gele plekken.
Maar als je kijkt hoe de velden er een
week na de TT-camping bijliggen dan
zie je niet meer dat daar honderden
mensen dagenlang gekampeerd heb-
ben."
"Bij de start van de camping komt de
brandweer en vaak ook de politie even
langs om alles te controleren. Vrijdag-
of zaterdagnacht komen ze dan vaak
nog voor een controle. We hebben het
altijd prima voor elkaar horen we dan.
Ooit was er een nieuwe politieman die
vroeg waarom we de verlichting langs
de velden toch niet aandeden. Hij vond
het zo donker. Toen ik aangaf dat men-
sen over het algemeen thuis ook geen
bouwlamp aandoen als ze gaan slapen,
begreep hij het."

Animator
"ACV mag blij zijn dat de heer Tide Dijk-
stra in 1976 het idee voor een ACV TT-
camping opperde. In vergelijking met de
boerencampings in Witten was het ACV-
complex een luxe. Van 160 tenten in het
eerste jaar, tot 1.000 tenten eind vorige
eeuw, naar ruim 300 in 2019. Bernard
Scholten was al die jaren de grote ani-
mator, tot hij in 2016 om gezondheids-
reden moest afhaken. Het was dus een
houdbaar idee."

"De TT-camping is een mooie traditie
geworden en is niet meer weg te denken
bij ACV. De grote aantallen kampeerders
zijn uiteraard erg belangrijk voor het
voortbestaan van de camping. Maar het
succes van de camping is vooral te dan-
ken aan de belangeloze en grote inzet
van vele tientallen vrijwilligers die ieder
op hun eigen manier een steentje bij-
dragen. Ja, daar zijn wij trots op mag ik
wel zeggen."
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OPROEP
Wil je ook helpen bij de ACV TT-
camping of wil je ander
vrijwilligerswerk bij ACV doen?
Of wil je daar meer informatie
over? Mail dan naar
vrijwilligers@acvassen.nl

“Ons motto is: je moet
gastvrij zijn, je moet
de gasten binden,
zodat ze een jaar later
weer terugkomen”

Uit de beginjaren van de TT-camping.
Deze foto is gemaakt in 1978.
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2020-2021

positie: middenvelder
geb. datum: 23-03-2001
woonplaats: Stadskanaal
vorige clubs: SC Stadskanaal, 
vv Hoogezand, FC Groningen, 
FC Emmen
lid 1e  selectie: 2e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 17-03-1996
woonplaats: Hoogezand
vorige clubs: vv Hoogezand, FC Groningen,
BV Veendam, FC Emmen, Achilles 1894, 
PKC '83, Be Quick 1887, d'Olde Veste '54
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 08-11-1994
woonplaats: Roden
vorige clubs: vv Roden, FC Groningen,
FC Emmen, ACV, SC Genemuiden
lid 1e selectie: 4e seizoen 
(met onderbreking)

TO
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UW

positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 12-01-1989
woonplaats: Groningen
vorige clubs: Drachtster Boys, 
SC Heerenveen, Flevo Boys, 
SC Cambuur, Oranje Nassau Gr.
lid 1e selectie: 4e seizoen

positie: middenvelder
geb. datum: 04-02-2002
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, GVAV Rapiditas,
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 1e seizoen

M
AX

 H
UI
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M
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CO
 V

AN
 D
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EI
DE

PA
SC

AL
 H

US
ER

positie: aanvaller
geb. datum: 11-12-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: Asser Boys, 
FC Groningen
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 15-11-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: ACV, FC Groningen,
SC Cambuur
lid 1e selectie: 4e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 19-12-1992
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, 
FC Groningen, Achilles 1894
lid 1e selectie: 2e seizoen

GI
JS

 JA
SP

ER

M
AR

K 
JA

GT

RE
M

Y 
KL

AA
SS

EN
S

positie: middenvelder
geb. datum: 17-04-1995
woonplaats: Nieuw Schoonebeek
vorige clubs: vv Schoonebeek, 
SC Heerenveen, MVV, SC Heerenveen,
FC Emmen
lid 1e selectie: 4e seizoen
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positie: verdediger
geb. datum: 05-01-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: GVAV Rapiditas, 
FC Groningen, Harkemase Boys
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 27-09-1996
woonplaats: Hoogezand 
vorige clubs: vv Hoogezand, 
FC Emmen
lid 1e selectie: 4e seizoen

positie: doelverdediger
geb. datum: 14-11-1989
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, Oranje
Nassau Gr., FC Assen, Achilles 1894
lid 1e selectie: 2e seizoen

JU
ST

IN
 M

UL
DE

R

JI
M

 D
E 

LE
EU

W

M
OR

TE
N 

OT
TO

positie: verdediger
geb. datum: 06-09-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, 
FC Groningen, PEC Zwolle
lid 1e selectie: 1e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 10-08-1995
woonplaats: Groningen
vorige clubs: HH Combinatie
lid 1e selectie: 7e seizoen
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positie: aanvaller
geb. datum: 07-07-1991
woonplaats: Groningen
vorige clubs: Actief, FC Edmonton,
Alcides, Oranje Nassau Gr., 
Harkemase Boys
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 04-03-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: LTC, ACV, Carson-
Newman University Eagles (VS)
lid 1e selectie: 6e seizoen 
(met onderbreking)

positie: middenvelder/verdediger
geb. datum: 04-10-1999
woonplaats: Appelscha
vorige clubs: JV Oostenburg, 
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 4e seizoen
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positie: middenvelder
geb. datum: 21-08-2002
woonplaats: Gieten
vorige clubs: Gieten, FC Groningen
lid 1e selectie: 1e seizoen

KO
EN
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G

Spelers eerste selectie ACV seizoen 2020-2021
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• Dakbedekking
• Zinkwerk
• Onderhoud

• Renovatie
• Nieuwbouw

Tel. 050-2600008  www.dakmontagenoord.nl

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

Vlissingenstraat 29
Assen 
Tel.: 06-23426650
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positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 17-07-2000
woonplaats: Roden
vorige clubs: ONR, FC Groningen, 
FC Twente, FC Emmen
lid 1e selectie: 2e seizoen

positie: verdediger
geb.datum: 15-12-1993
woonplaats: Assen
vorige clubs: SV Halen, ACV, 
Be Quick 1887
lid 1e selectie: 5e seizoen 
(met onderbreking)

positie: middenvelder
geb. datum: 15-08-1995
woonplaats: Ekehaar
vorige clubs: Rolder Boys, FC Emmen
lid 1e selectie: 7e seizoen
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positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 21-06-1998
woonplaats: Assen
vorige clubs: Nieuw Balinge, 
PEC Zwolle, FC Emmen, 
SC Spelle-Venhaus
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: doelverdediger
geb. datum: 20-11-1989
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, FC Groningen, 
BV Veendam, PKC '83
lid 1e selectie: 9e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 04-10-1996
woonplaats: Hoogezand
vorige clubs: FVV, vv Hoogezand, FC Groningen,
BV Veendam, vv Nieuw Buinen. FC Emmen, Antalyaspor
(Turk.), Kemerspor (Turk.), Pelikaan S
lid 1e selectie: 1e seizoen
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positie: middenvelder
geb. datum: 11-05-1998
woonplaats: Groningen
vorige clubs: -
lid 1e selectie: 3e seizoen
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L
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2020-2021
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Schaafsma BV
Drainage- en PVC-
materialen
Norgervaart 26
9336 TE  Huis ter Heide
Tel. 0592 388 496

Vestiging Groningen
Manchesterweg 45
9744 TS Groningen
Tel. 050 551 55 00

Vestiging Meppel
Ketelskamp 6
7942 KG  Meppel
Tel. 0522 262 174

www.schaafsmadrainage.nl

Uw specialist op het gebied van:

• Drainage-materialen • PVC- en riolering
• Bronfilters • Inspectieputten
• Infiltratie-riool • Vee-drinkbakken
• Pompen • Gronddoek
• Tyleenslang + hulpstukken
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functie: assistent-trainer
geb. datum: 15-04-1990
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, Be Quick 1887, 
FC Groningen, ACV, FC Emmen
lid 1e selectie: 4e seizoen 
(met onderbreking)

functie: trainer doelverdedigers
geb. datum: 05-04-1964
woonplaats: Annen
vorige clubs: Annen, SC Heerenveen
(vrouwen)
lid 1e selectie: 6e seizoen

RO
BI

N 
W

IT
TE

RO
LA

ND
 V

AN
 D

ER
 K

RA
AN

functie: teammanager
geb. datum: 19-05-1970
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 5e seizoen
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De palmares van ACV
De geschiedenis van ACV is gelardeerd met veel hoogtepunten.
Twee keer werd het algemeen amateurkampioenschap van Nederland
binnengehaald: in 1978 en 1986. Ook werd drie keer de algehele
zaterdagtitel door ACV veroverd. Tien titels waren er in de Eerste Klasse.
Daarvan vielen er negen in de periode dat die klasse het hoogste amateur-
niveau vertegenwoordigde. In het rijtje passen verder de verovering van
nationale zaterdagbeker (1978) en twee overwinningen in de strijd om de
districtsbeker. In de Hoofdklasse konden twee kampioenschappen worden
gevierd, het laatste in het seizoen 2016-2017. Daarmee werd tegelijker-
tijd de promotie naar de Derde Divisie gerealiseerd. Het eerste seizoen op
dat niveau eindigde in degradatie. Het door corona voortijdig afgebroken
seizoen 2019-2020 leverde een tweede plaats op, maar die gaf wel recht
op een herkansing in de Derde Divisie.
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functie: elftalleider
geb. datum: 12-02-1990
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 3e seizoen
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functie: fysiotherapeut/
geb. datum: 13-02-1975
woonplaats: Emmen
lid 1e selectie: 10e seizoen

functie: masseur/verzorger
geb. datum: 13-12-1968
woonplaats: Wijster
lid 1e selectie: 5e seizoen
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functie: hoofdtrainer
geb. datum: 15-06-1964
woonplaats: Leeuwarden
vorige clubs: vv Bennekom, Odin'59,
ADO'20, (assistent) Be Quick 1887, 
SC Heerenveen (voetbalacademie), ACV,
Leeuwarder Zwaluwen, ONS Sneek, 
Drachtster Boys, SC Heerenveen (vrouwen)
lid 1e selectie: 8e seizoen 
(met onderbreking)

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

Postbus 10
9400 AA Assen
van Vlissingenstraat 53
9403 BB Assen
(T) (0592) 341 341
(F) (0592) 340 826
(E) info@bouwmijhendriks.nl

ADV Pres.gids ACV 2020  08-09-2020  13:49  Pagina 6



AJAX
Sportpark De Toekomst
(kunstgras), Borchlandweg
16-18, 1099 CT  Amsterdam
Hoofdtrainer: Detlef Le Grand
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 8e plaats Derde
Divisie, www.ajaxamateurs.nl

BARENDRECHT
Sportpark De Bongerd 
(kunstgras), Dierensteinweg 6,
2991 XJ  Barendrecht
Hoofdtrainer: Richard Elzinga
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 7e plaats 
Derde Divisie, 
www.bvvbarendrecht.nl

DOVO
Sportpark Panhuis 
(kunstgras), Verlengde Sport-
laan 5, 3905 AE Veenendaal
Hoofdtrainer: Scott 
Calderwood (2e seizoen) 
Vorig seizoen: 15e plaats 
Derde Divisie, www.dovo.nl

DVS '33 Ermelo
Sportpark DVS '33 
(kunstgras), Sportlaan 25,
3851 CA Ermelo
Hoofdtrainer: Peter Wesselink
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 4e plaats Derde
Divisie, www.dvs33.nl

EXCELSIOR '31
Sportpark De Koerbelt 
(kunstgras), Arend Baanstraat
102,7461 DX  Rijssen
Hoofdtrainer: Jurjan Wouda
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 9e plaats Derde
Divisie, www.excelsior31.nl

FC LISSE
Sportpark Ter Specke 
(natuurgras), Spekkelaan 1,
2161 GH  Lisse
Hoofdtrainer: Raymond
Bronkhorst (1e seizoen) 
Vorig seizoen: 5e plaats 
Derde Divisie, 
www.fclisse.nl

GOES
Sportpark Het Schenge
(kunstgras), Geldeloozepad 5,
4463 AJ  Goes
Hoofdtrainer: Kevin Hollander
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 11e plaats 
Derde Divisie, www.vvgoes.nl

HARKEMASE BOYS
Sportpark De Bosk 
(natuurgras), De Bosk 20,
9281 NR  Harkema
Hoofdtrainer: Jan-Piet Bosma
(1e seizoen) 
Vorig seizoen: 3e plaats 
Derde Divisie, 
www.harkemaseboys.nl

HOEK
Sportpark Denoek 
(kunstgras), Lovenpolder-
straat 2a, 4542 NS  Hoek
Hoofdtrainer: Lieven Gevaert
(2e seizoen)
Vorig seizoen: 6e plaats 
Derde Divisie, www.hsvhoek.nl

ODIN '59
Sportpark Assumburg 
(kunstgras), Hoflaan 1, 
1967 NE  Heemskerk
Hoofdtrainer: Ted Verdonk-
schot (1e seizoen) 
Vorig seizoen: 2e plaats 
Derde Divisie, 
www.odin59.nl

SPARTA NIJKERK
Sportpark De Ebbenhorst
(kunstgras), Nachtegaalsteeg 1,
3862 WJ  Nijkerk
Hoofdtrainer: Eric Speelziek
(3e seizoen) 
Vorig seizoen: 1e plaats Derde
Divisie, www.vvspartanijkerk.nl

SPORTLUST '46
Sportpark Cromwijck 
(natuurgras), Waardsedijk 31,
3448 HV  Woerden
Hoofdtrainer: Patrick Loenen
(3e seizoen) 
Vorig seizoen: 1e plaats
Hoofdklasse A, 
www.sportlust46.nl

STAPHORST
Sportpark Het Noorderslag
(natuurgras), Parallelweg 27,
7951 AT Staphorst
Hoofdtrainer: Paul Weerman
(2e seizoen) 
Vorig seizoen: 1e plaats Hoofd-
klasse B, www.vvstaphorst.nl

STEDOCO
Sportpark Groeneweg
(kunstgras), Groeneweg 59,
4223 MG  Hoornaar
Hoofdtrainer: Frans Adelaar
(3e seizoen) 
Vorig seizoen: 13e plaats 
Derde Divisie, 
www.stedoco.nl

TER LEEDE
Sportpark Roodemolen 
(kunstgras), Roodemolenweg
10, 2171 AX  Sassenheim
Hoofdtrainer: Steef Roodak-
kers (2e seizoen) 
Vorig seizoen: 14e plaats 
Derde Divisie, www.terleede.nl

VVOG
Sportpark De Strokel 
(kunstgras), Strokelweg 5,
3847 LR  Harderwijk
Hoofdtrainer: Raymond
Schuurman (2e seizoen) 
Vorig seizoen: 17e plaats 
Derde Divisie, www.vvog.nl

VVSB
Sportpark De Boekhorst
(kunstgras), Dr. Schaepman-
laan 2, 2211 AV  
Noordwijkerhout
Hoofdtrainer: Richard Plug 
(2e seizoen) 
Vorig seizoen: 12e plaats 
Derde Divisie, www.vvsb.nl
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Afgelopen seizoen werd in maart de competitie vanwege het coronavirus vroegtijdig beëindigd. Aangezien de KNVB besloot
om de landelijke Derde Divisie uit te breiden naar 18 clubs, kon ACV op basis van een fictieve ranglijst als beste nummer 2
van de hoofdklassen onverwachts promoveren. ACV is op dit moment de hoogst spelende amateurclub van Drenthe.     

Tegenstanders

Tegenstanders ACV in de Derde Divisie

Promotie-/degradatieregeling 
• Kampioen promoveert naar de Tweede divisie
• De drie periodekampioenen spelen met de 

nummers 15 en 16 uit de Tweede divisie nacompetitie 
voor twee plekken in de Tweede divisie 

• Nummers 17 en 18 degraderen naar de Hoofdklasse
• De nummers 15 en 16 uit de Derde divisie spelen als 

herkansers nacompetitie om klassenbehoud 

ACV ontmoet bij de rentree in de Derde Divisie enkele bekende
tegenstanders, zoals DOVO, DVS'33 Ermelo, Excelsior '31, Sparta
Nijkerk, promovendus Staphorst en VVOG. Ook is de noordelijke
derby ACV - Harkemase Boys weer in ere hersteld. In het debuut-
seizoen in de Derde Divisie speelde ACV al tegen ODIN '59
(Heemskerk). Eind jaren '70 speelde ACV in competitieverband 

ooit tegen Barendrecht. Nieuwe tegenstanders zijn de amateurs
van Ajax, FC Lisse, de Zeeuwse clubs hsv Hoek en GOES (zondag),
promovendus Sportlust '46 (Woerden), SteDoCo (Hoornaar), Ter
Leede (Sassenheim) en VVSB (zondag, Noordwijkerhout). 

Hieronder worden de tegenstanders in het kort belicht.
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VOORSTE RIJ van links naar rechts: Nick Westebring, Koen Steg, Jarno Deuring. Jim de Leeuw, 
TWEEDE RIJ van links naar rechts: Ezra Schrijver, Toufik Faraouni, Steyn Strijker, Roland van 

Pascal Huser, Muhammed Yü
DERDE RIJ van links naar rechts: Nande Wielink, Remy Klaassens, Gijs Jasper, 

ACHTERSTE RIJ van links naar rechts: Dennie Hut (elftalleider), Erik Meints (teammanager), Dan

DE SELECTIE VAN ACV EN DE BEGELEID
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uw, Morten Otto, Ben Wormmeester, Mark Jagt, Max Huisman, Luka Prljic, Rutger Timmermans
van der Kraan (keeperstrainer), Fred de Boer (hoofdtrainer), Robin Witte (assistent-trainer), 

d Yüksel, Marco van der Heide
per, Daan Scholtens, Arjen Hagenauw, Justin Mulder, Daan Smit, Robert Talens
, Daniël Schans, Jan Kok (masseur/verzorger), Robin ten Wolde (fysiotherapeut/hersteltrainer)

IDING VOOR HET SEIZOEN 2020-2021

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

Iets te vieren?!

Barbeque of Buffet

Bedrijfsfeest of
Borrelmiddag

Sweet16/18 Party

De Marsdijkhal, dé plek als u iets vieren heeft!

Kleuvenstee 3a, Assen
0592 - 344477 / 06 - 51527258

info@marsdijkhal.nl
www.marsdijkhal.nl

Wij wensen ACV een sportief en succesvol 2020 – 2021.

j.van.der.wal@jongeneel.nl 

0592-269685
spareribexpress.nl

0592-269685
spareribexpress.nl
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Speelschema Derde Divisie 2020-2021
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■ ZATERDAG 5 SEPTEMBER:
SteDoCo - Ajax 
VVSB - Hoek 
VVOG - Harkemase Boys
DOVO - Barendrecht 
Ter Leede - Sportlust '46 
Goes - DVS'33 Ermelo
ODIN'59 - Staphorst 
Excelsior '31 - FC Lisse 
Sparta Nijkerk - ACV

■ ZATERDAG 12 SEPTEMBER:
Harkemase Boys - DOVO
DVS'33 Ermelo - Excelsior '31 
ACV - SteDoCo
Barendrecht - Sparta Nijkerk 
Hoek - VVOG 
Ajax - Ter Leede
FC Lisse - VVSB 
Sportlust '46 - ODIN'59 
Staphorst -  Goes

■ ZATERDAG 19 SEPTEMBER:
SteDoCo - DVS'33 Ermelo
VVSB - Harkemase Boys
VVOG -  Goes
DOVO - Ajax
Ter Leede -  ACV
ODIN'59 - Barendrecht
Excelsior '31 - Staphorst
Sparta Nijkerk - Sportlust '46
Hoek - FC Lisse

■ ZATERDAG 26 SEPTEMBER:
Ter Leede - SteDoCo 
Goes - Excelsior '31
Harkemase Boys - ODIN'59
DVS'33 Ermelo - VVSB
ACV - Hoek
Ajax - VVOG 
FC Lisse - Sparta Nijkerk
Sportlust '46 - DOVO
Staphorst - Barendrecht

■ ZATERDAG 3 OKTOBER:
SteDoCo - Excelsior '31
VVSB - Ter Leede
VVOG - Sportlust '46
DOVO -Staphorst
ODIN'59 - DVS'33 Ermelo
Sparta Nijkerk - Goes
Barendrecht - Harkemase Boys 
Hoek - Ajax
FC Lisse - ACV

■ ZATERDAG 10 OKTOBER:
Goes - SteDoCo
Excelsior'31 - Odin'59
Harkemase Boys - Sparta Nijkerk
ACV - DOVO
Ajax AFC - VVSB
Sportlust'46 - HSV Hoek
Staphorst - FC Lisse
Ter Leede - Barendrecht
DVS'33 Ermelo - VVOG

■ ZATERDAG 17 OKTOBER:
DOVO - Ter Leede
Odin'59 - Goes
Harkemase Boys - Ajax AFC
VVOG - ACV
Barendrecht - Sportlust'46
HSV Hoek - Staphorst
FC Lisse - DVS'33 Ermelo
Sparta Nijkerk - SteDoCo
VVSB - Excelsior'31

■ ZATERDAG 24 OKTOBER:
SteDoCo - DOVO
Goes - HSV Hoek
Excelsior'31 - VVOG
ACV - Odin'59
Ajax AFC - Sparta Nijkerk
Sportlust'46 - Harkemase Boys
Staphorst - VVSB
Ter Leede - FC Lisse
DVS'33 Ermelo - Barendrecht

■ ZATERDAG 31 OKTOBER:
VVOG - Staphorst
DOVO - Goes
Odin'59 - SteDoCo
Harkemase Boys - DVS'33 Ermelo
Barendrecht - ACV
HSV Hoek - Ter Leede
FC Lisse - Ajax AFC
Sparta Nijkerk - Excelsior'31
VVSB - Sportlust'46

■ ZATERDAG 7 NOVEMBER:
SteDoCo - VVSB
Goes - Barendrecht
Excelsior'31 - HSV Hoek
ACV - Harkemase Boys
Ajax AFC - Odin'59
Sportlust'46 - FC Lisse
Staphorst - Sparta Nijkerk
Ter Leede - VVOG
DVS'33 Ermelo - DOVO

■ ZATERDAG 14 NOVEMBER:
VVOG - SteDoCo
DOVO - Odin'59
Harkemase Boys - Ter Leede
Barendrecht - Excelsior'31
HSV Hoek - DVS'33 Ermelo
Ajax AFC - Staphorst
FC Lisse - Goes
Sportlust'46 - ACV
VVSB - Sparta Nijkerk

■ ZATERDAG 21 NOVEMBER:
SteDoCo - FC Lisse
Goes - VVSB
Odin'59 - HSV Hoek
Excelsior'31 - Ter Leede
ACV - Ajax AFC
Barendrecht - VVOG
Staphorst - Harkemase Boys
Sparta Nijkerk - DOVO
DVS'33 Ermelo - Sportlust'46

■ ZATERDAG 28 NOVEMBER:
VVOG - DOVO
Harkemase Boys - SteDoCo
ACV - Staphorst
HSV Hoek - Sparta Nijkerk
Ajax AFC - Excelsior'31
FC Lisse - Barendrecht
Sportlust'46 - Goes
Ter Leede - DVS'33 Ermelo
VVSB - Odin'59

■ ZATERDAG 5 DECEMBER:
SteDoCo - HSV Hoek
DOVO - FC Lisse
Goes - Ajax AFC
Odin'59 - VVOG
Excelsior'31 - Harkemase Boys
Barendrecht - VVSB
Staphorst - Sportlust'46
Sparta Nijkerk - Ter Leede
DVS'33 Ermelo - ACV

■ ZATERDAG 12 DECEMBER:
VVOG - Sparta Nijkerk
Harkemase Boys - Goes
ACV - Excelsior'31
HSV Hoek - Barendrecht
Ajax AFC - DVS'33 Ermelo
FC Lisse - Odin'59
Sportlust'46 - SteDoCo
Ter Leede - Staphorst
VVSB - DOVO

■ ZATERDAG 9 JANUARI 2021:
VVOG - VVSB
DOVO - HSV Hoek
Goes - ACV
Odin'59 - Ter Leede
Excelsior'31 - Sportlust'46
Harkemase Boys - FC Lisse
Barendrecht - Ajax AFC
Staphorst - SteDoCo
Sparta Nijkerk - DVS'33 Ermelo

■ ZATERDAG 16 JANUARI:
SteDoCo - Barendrecht
DOVO - Excelsior'31
Odin'59 - Sparta Nijkerk
HSV Hoek - Harkemase Boys
FC Lisse - VVOG
Sportlust'46 - Ajax AFC
Ter Leede - Goes
DVS'33 Ermelo - Staphorst
VVSB - ACV

■ ZATERDAG 23 JANUARI:
Goes - Odin'59
Excelsior'31 - Sparta Nijkerk
Harkemase Boys - Staphorst
ACV - Ter Leede
Barendrecht - DOVO
Ajax AFC - HSV Hoek
Sportlust'46 - VVOG
DVS'33 Ermelo - FC Lisse
VVSB - SteDoCo

■ ZATERDAG 30 JANUARI:
SteDoCo - Ter Leede
VVOG - Ajax AFC
DOVO - DVS'33 Ermelo
Odin'59 - Harkemase Boys
Barendrecht - Goes
HSV Hoek - ACV
FC Lisse - Sportlust'46
Staphorst - Excelsior'31
Sparta Nijkerk - VVSB

■ ZATERDAG 6 FEBRUARI:
Goes - DOVO
Harkemase Boys - Barendrecht
ACV - VVOG
Ajax AFC - SteDoCo
FC Lisse - Excelsior'31
Sportlust'46 - Sparta Nijkerk
Ter Leede - HSV Hoek
DVS'33 Ermelo - Odin'59
VVSB - Staphorst

■ ZATERDAG 20 FEBRUARI:
VVOG - Ter Leede
DOVO - Harkemase Boys
Goes - FC Lisse
SteDoCo - ACV
Odin'59 - Sportlust'46
Excelsior'31 - VVSB
Barendrecht - DVS'33 Ermelo
Staphorst - HSV Hoek
Sparta Nijkerk - Ajax AFC

■ ZATERDAG 27 FEBRUARI:
SteDoCo - VVOG
ACV - Sparta Nijkerk
HSV Hoek - Odin'59
Ajax AFC - DOVO
FC Lisse - Staphorst
Sportlust'46 - Barendrecht
Ter Leede - Excelsior'31
DVS'33 Ermelo - Harkemase Boys
VVSB - Goes

■ ZATERDAG 6 MAART:
DOVO - Sportlust'46
Goes - VVOG
Odin'59 - ACV
Excelsior'31 - SteDoCo
Harkemase Boys - VVSB
Barendrecht - Ter Leede
Staphorst - Ajax AFC
Sparta Nijkerk - FC Lisse
DVS'33 Ermelo - HSV Hoek

■ ZATERDAG 13 MAART:
SteDoCo - Sparta Nijkerk
VVOG - Odin'59
ACV - Goes
HSV Hoek - Excelsior'31
Ajax AFC - Barendrecht
FC Lisse - DOVO
Sportlust'46 - Staphorst
Ter Leede - Harkemase Boys
VVSB - DVS'33 Ermelo

■ ZATERDAG 20 MAART:
DOVO - SteDoCo
Goes - Sportlust'46
Odin'59 - VVSB
Excelsior'31 - ACV
Harkemase Boys - HSV Hoek
Barendrecht - FC Lisse
Staphorst - Ter Leede
Sparta Nijkerk - VVOG
DVS'33 Ermelo - Ajax AFC

■ ZATERDAG 27 MAART:
SteDoCo - Odin'59
VVOG - Excelsior'31
ACV - Barendrecht
HSV Hoek - VVSB
Ajax AFC - Goes
FC Lisse - Harkemase Boys
Sportlust'46 - DVS'33 Ermelo
Staphorst - DOVO
Ter Leede - Sparta Nijkerk

■ ZATERDAG 3 APRIL:
Goes - Staphorst
Odin'59 - FC Lisse
DOVO - ACV
Excelsior'31 - Ajax AFC
Harkemase Boys - Sportlust'46
Barendrecht - SteDoCo
Sparta Nijkerk - HSV Hoek
DVS'33 Ermelo - Ter Leede
VVSB - VVOG

■ ZATERDAG 10 APRIL:
SteDoCo - Goes
VVOG - DVS'33 Ermelo
Excelsior'31 - Barendrecht
ACV - Sportlust'46
HSV Hoek - DOVO
Ajax AFC - FC Lisse
Staphorst - Odin'59
Ter Leede - VVSB
Sparta Nijkerk - Harkemase Boys

■ ZATERDAG 17 APRIL:
DOVO - VVOG
Goes - Sparta Nijkerk
Odin'59 - Excelsior'31
Harkemase Boys - ACV
Barendrecht - Staphorst
FC Lisse - HSV Hoek
Sportlust'46 - Ter Leede
DVS'33 Ermelo - SteDoCo
VVSB - Ajax AFC

■ ZATERDAG 24 APRIL:
SteDoCo - Harkemase Boys
VVOG - FC Lisse
Excelsior'31 - DOVO
ACV - VVSB
HSV Hoek - Goes
Ajax AFC - Sportlust'46
Staphorst - DVS'33 Ermelo
Ter Leede - Odin'59
Sparta Nijkerk - Barendrecht

■ ZATERDAG 1 MEI:
DOVO - VVSB
Goes - Ter Leede
Odin'59 - Ajax AFC
Harkemase Boys - VVOG
Barendrecht - HSV Hoek
FC Lisse - SteDoCo
Sportlust'46 - Excelsior'31
Staphorst - ACV
DVS'33 Ermelo - Sparta Nijkerk

■ ZATERDAG 8 MEI:
SteDoCo - Staphorst
VVOG - Barendrecht
Excelsior'31 - Goes
ACV - DVS'33 Ermelo
HSV Hoek - Sportlust'46
Ajax AFC - Harkemase Boys
Ter Leede - DOVO
Sparta Nijkerk - Odin'59
VVSB - FC Lisse

■ ZATERDAG 15 MEI:
DOVO - Sparta Nijkerk
Harkemase Boys - Excelsior'31
DVS'33 Ermelo - Goes
Barendrecht - Odin'59
HSV Hoek - SteDoCo
Ajax AFC - ACV
FC Lisse - Ter Leede
Sportlust'46 - VVSB
Staphorst - VVOG

■ ZATERDAG 22 MEI:
SteDoCo - Sportlust'46
VVSB - Barendrecht
VVOG - HSV Hoek
Ter Leede - Ajax AFC
Goes - Harkemase Boys
Odin'59 - DOVO
Excelsior'31 - DVS'33 Ermelo
Sparta Nijkerk - Staphorst
ACV - FC Lisse
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Eva Lichtenbeld en ik hebben
zelf aangegeven dat we wel
iets wilden doen. We zijn in
gesprek gegaan met Marco de

Rijke, die toen nog voorzitter was en
aangaf welke functies er waren. Eva
heeft het wedstrijdsecretariaat opge-
pakt en ik ben voorzitter geworden.”
Het was voor Charlotte Boogers min of
meer een sprong in het diepe. “In het
begin moest ik veel uitzoeken en ik
kwam ik dingen tegen die ik niet had
verwacht. Ik leerde veel nieuwe mensen
kennen en moest hier en daar een
brandje blussen. Ik doe mijn best om
ontwikkeling te creëren en verbindingen
te maken. Soms lukt het en een andere
keer niet.”

De komst van een derde vrouwenteam is
voor Charlotte Boogers zo'n ontwikke-
ling die haar blij maakt. “We hebben nu
een toegankelijke leerlijn voor talentvol-
le meiden en daarnaast kunnen we bles-
sures beter opvangen. Wat ook positief
is dat nieuwe speelsters vroeger meest-
al uit Assen of de directe omgeving
afkomstig waren, maar nu ook van ver-
der weg komen. Bijvoorbeeld uit Peize,
Winschoten en Bellingwolde. Je ziet dat

vrouwen die afvallen bij Heerenveen, nu
niet voor Oranje Nassau, maar voor ACV
kiezen.”

Studie
Charlotte Boogers is bijna afgestudeerd
als toegepast psycholoog. Die studie
klinkt soms door in haar benadering van
het voetbal. “Ik wil de meiden wat leren
over het belang van de juiste mentali-
teit. Als je baalt na balverlies gaan er
twee seconden verloren, daarmee breng
je de rest van het team in de proble-
men.”

Toen ze nog in Vrouwen 1 keepte en
soms weinig te doen had, sloeg ze aan
het analyseren. “Dan maakte bijvoor-
beeld iemand een mooie loopactie en
werd over het hoofd gezien. Na afloop
zei ik dan: 'Goed gelopen, blijf dat
doen!'. Kleine gesprekken kunnen won-
deren doen. Al zijn het maar vier zin-
nen.”

Wat Charlotte Boogers betreft is er voor
de vrouwen bij ACV nog een wereld te
winnen. “De grote groei die we hebben
doorgemaakt is fantastisch en met de
juiste samenwerking kan er zelfs nog
meer gecreëerd worden.”

“

Ontwikkelen
en verbinden

“Je ziet dat vrouwen die
afvallen bij Heerenveen,
nu niet voor Oranje
Nassau, maar voor ACV
kiezen”

Vrouwenvoorzitter Charlotte Boogers: 

Via ON en Helpman 
naar ACV

De eerste voetbalstappen maakte
Charlotte Boogers bij Oranje Nassau
in haar woonplaats Groningen. 

Daarna werd het Helpman voor de
keepster, totdat ACV haar benader-
de. Ze speelde er vier seizoenen in
Vrouwen 1. Twee kampioenschap-
pen maakte Charlotte Boogers mee
en werd twee keer minst gepasseer-
de keeper van ACV. 

Charlotte Boogers is voorzitter van
de vrouwenafdeling van ACV.
Charlotte (25) is de enige vrouw in
het bestuur van ACV en veruit de
jongste in dat gezelschap. Ze nam
de functie van voorzitter over van
René Breukers, die nu de
penningen van de club beheert.
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Ontwikkelen
en verbinden

ACV Presgids 2020-2021  02-09-2020  14:46  Pagina 15



ADV Pres.gids ACV 2020  08-09-2020  13:49  Pagina 8



'We combineren fanatisme in
het veld met gezelligheid erna'

Een aantal jaren terug startten
enkele dames veteranen bij ACV
een voetbalteam. Buiten de
KNVB om spelen zij wedstrijden

tegen teams uit Drentse dorpen. Op een
aantal doordeweekse avonden wordt op
een half veld 7 tegen 7 gespeeld. De
nadruk bij dit team ligt op gezelligheid en
samen sportief bezig zijn. 

Twee teams
Dit team speelt nog steeds en inmiddels
is er een 30+-elftal bijgekomen. Dit is een
meer prestatief elftal. Speelster Linda
Kuntz (47) legt uit: "Ons elftal speelt wel
onder de vlag van de KNVB. Wij zijn tij-
dens de wedstrijden nog erg fanatiek en
verliezen liever niet. Maar omdat onze
wedstrijden ook op vrijdagavond zijn, is
het na afloop altijd heel gezellig. Het bier-
tje smaakt wel net wat lekkerder na een
overwinning", zegt ze lachend.

Hapjes
Het prestatie-team heeft in het najaar en
in het voorjaar vier toernooi-avonden. "Je
speelt dan drie wedstrijden tegen teams
als Roden en Peize. Na afloop verzorgt
het thuisspelende team de hapjes. Erg
gezellig. Twee weken later is een ander
team gastvrouw. En het weekeinde heb je
vrij om lekker andere dingen te doen",
vertelt Linda. 

Ook trainen
"Ik vind het leuk om nog te kunnen voet-
ballen. De meeste speelsters van ons
team, we zijn met elf vrouwen, trainen
één keer in de week. We sluiten dan aan
bij de dames van ACV3. In ons team spe-

len dertigers, veertigers en vijftigers. Een
aantal van onze speelsters speelt op dit
moment in beide 30+teams."

Kampioen
Het 35+-herenteam speelt ook op vrij-
dagavonden 7 tegen 7. In het najaar van
2019 werden zowel het dames- als het
herenteam kampioen. Dit zorgde voor een
gezellig feestje in het ACV-clubhuis. De
voorjaarscompetitie viel vanwege het
coronavirus in het water. Linda sluit af:
"Ik hoop wel dat we in het najaar weer

kunnen voetballen en gezellig kunnen
naborrelen. Ik mis het wel."

Bij ACV is het voor oudere senioren
ook mogelijk om op doordeweekse
avonden wedstrijden te spelen.
Teams met 35+-heren en 30+-
dames spelen regelmatig
wedstrijden op vrijdagavond, 
waarbij gezelligheid ook heel
belangrijk is.
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35+ Heren en 30+ Dames

OPROEP
Voor het recreatieve damesteam
zoekt ACV nog speelsters. Ben je 30+,
heb je zin in een potje voetbal en hou
je van gezelligheid? Neem dan contact
op met Cindy Brink op 06-8356 8151.
Het maakt niet uit of je wel, weinig of
geen voetbalervaring hebt.
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Jeugd

Christel de Jong 
wil jeugd ACV meer
laten bewegen

Christel de Jong trainde het
team van haar zoon Milan toen
Mark Visser haar benaderde
voor de TC Jeugd. “Op dat

moment had ik de handen vrij en ben ik er
in gestapt.  En toen werd Mark ziek. Daniël
Schans kwam erbij en we vroegen Joop
Warringa, een man die objectief naar
talent kon kijken. Maar ook Joop werd
ernstig ziek. Mark  en Joop overleden alle-
bei.  Daarna was het voor ons een kwestie
van overleven. We kregen steun van  Jor-
dan Jansen, maar eigenlijk was het een
verloren jaar. Nu hebben we weer een ech-
te ploeg al kun je altijd meer handen
gebruiken. Iedereen heeft zijn eigen kwali-
teiten binnen de TCJ. Martin Berger is bij-
voorbeeld administratief erg goed. We
beschikken met Martin, samen met  John
de Jong, Ewoud Fokkens en Andre Ouwe-
hand over kritische mensen.

Met die groep hoopt Christel de Jong een
aantal stappen te maken. “Mijn droom is
dat als we alles op de rit hebben we meer
aandacht kunnen geven aan de diverse
trainingen. Ik mis echt de drive bij de
jeugd. Ze trainen niet tot het gaatje. Ik
houd niet van dat gepamper.” Ze signal-
eert sowieso een probleem dat ze ook in
haar werk als gymdocent tegenkomt: “Dat
is de bewegingsarmoede bij de jeugd,
onder meer wat loopscholing betreft. En er

wordt veel minder buiten gespeeld dan
vroeger.”

Toen het coronavirus zijn lelijke kop
opstak werd dat gebrek aan bewegen nog
manifester. Christel de Jong kwam in actie
en kreeg medestanders. “Ik zag iets voor-
bij komen van een andere club. Het was
toen nog onzeker hoe lang de pandemie
zou duren en wij hebben er in eerste
instantie een 16 days challenge van
gemaakt. We wilden de jeugd motiveren
om in actie te komen en ook hun ouders er
bij betrekken. Daarom begonnen we half
maart de challenge 'flesje-trap'. Dat was
echt iets om samen te doen. Er werden
filmpjes van gemaakt die we op de site zet-
ten. Zo zijn we doorgegaan tot 1 april met
allerlei vormen, waaraan iedereen op zijn
niveau kon deelnemen. We haalden er het
Dagblad van het Noorden mee en de Asser
Courant. Ergens halverwege belde Fred de
Boer. Samen hebben we het concept
bedacht Stay Fit ACV. Spelers van de eer-
ste en tweede selectie en speelsters van
Vrouwen 1 lieten oefeningen zien op drie
niveaus, zodat iedereen mee kon doen.”

Ondertussen ging voor de TCJ de voorbe-
reiding op het komende seizoen door.
Christel de Jong: “Onze uitgangspunt is
dat elke speler zich moet kunnen ontwik-
kelen op zijn of haar niveau. In de corona-
tijd was het lastig indelen. Er was overleg
met de trainers en op basis van wat je
denkt te weten, werden de keuzes
gemaakt. Je kunt het niet iedereen naar de
zin maken. Wie een gesprek wilde kon dat
krijgen.”
Een positieve afsluiter: “ik ben er trots op
dat we bij ACV eigen spelers opleiden tot
trainer.”

Als Christel de Jong zich ergens voor inzet dan doet ze dat vol overgave. Dat
geldt ook voor haar inbreng bij ACV. Als enige vrouw zit ze in de Technische
Commissie Jeugd. Voor Christel de Jong is bewegen een tweede natuur en
die eigenschap probeert ze over te brengen op de jeugdige ACV'ers. Dat
bleek nadrukkelijk in de periode dat de voetballertjes door het beruchte virus
niet bij hun club terecht konden.
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“Ik mis echt de drive bij de
jeugd. Ze trainen niet tot
het gaatje. Ik houd niet
van dat gepamper”
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Teams

Drieënzestig ACV-
teams spelen
competitie
Met drieënzestig teams is ACV aan het sei-
zoen 2020-2021 begonnen. Bij de jeugd is
nu ook een team in de leeftijdscategorie
onder-16 jaar ingeschreven. Het meisjes-
team MO11-1 is vervallen, maar daarente-
gen zijn er bij de vrouwen een senioren-
team en een 30+-team bijgekomen. Ook
bij de mannen senioren is er een team bij-
gekomen. Vrijwel het gehele team JO19-4
is naar ACV 11 overgegaan.

Tot en met onder-12 jaar spelen de jeugd-
teams met zes- of achttallen. Daarna gaan
ze op een groot veld spelen en worden het
elftallen. Het vrouwen-combinatieteam van
ACV en Achilles 1894 was vorig seizoen
VR2 en is nu VR3 geworden. De vrijdag-
avondcompetities blijven aan populariteit
winnen. Er is een extra damesteam opgezet,
waarvoor nog wel een aantal vrouwen
wordt gezocht. Zie de oproep elders in de
gids. Het complete overzicht van het aantal
teams in de verschillende categorieën en
leeftijdsklassen is als volgt:

Senioren 
Mannen: 11 teams
Vrouwen: 3 teams (ACV VR3 is een 
combinatie ACV/Achilles 1894)

Jeugd
JO19: 1 t/m 3
MO19-1
JO17: 1 t/m 4
MO17-1
JO16-1
JO15: 1 en 2
MO15-1
JO14: 1 en 2
JO13: 1 t/m 3
MO13-1
JO12: 1 t/m 4 (8-tallen)
JO11: 1 t/m 3 (8-tallen)
JO10: 1 t/m 4 (6-tallen)
JO9: 1 t/m 4 (6-tallen)
JO8: 1 en 2 (6-tallen)
JO7: 1 en 2 (6-tallen)

Vrijdagavond-competitie 
Mannen 35+: 1 team (7-tal)
Vrouwen 30+: 2 teams (recreatief 
en prestatief team; 7-tallen)

Zaalvoetbal
Teams 1 t/m 8

Veelzijdig
Christel de Jong  (42)  is een
veelzijdige vrouw die een aantal
bijzondere activiteiten heeft ont-
plooid. Op haar sportlijstje staan
bijvoorbeeld naast voetbal ook
hardlopen en bootcamp. Ze is
docent lichamelijke opvoeding
aan CS Vincent van Gogh in
Assen. Daar coördineert ze
bovendien het tweetalig onder-
wijs. Afgelopen jaar volgde de in
Enkhuizen geboren Christel de
Jong de premaster studie Onder-
wijskunde aan de Universiteit van
Utrecht. Daarvóór volgde ze voor-
al sportopleidingen. Dat begon
met het  CIOS in Heerenveen. Ze
studeerde af op een onderzoek
naar de rol van een sportinstruc-
teur in de gevangenis. Haar eind-
stage was  in het Huis van Bewa-
ring Amsterdam bij Fred de
Boer(!), de huidige hoofdtrainer
van ACV. Aansluitend werkte
Christel de Jong een jaar als vrij-
williger voor NOC*NSF in Zuid-
Afrika om daar kort na het ophef-
fen van de apartheid sport in
achterstandswijken op het roos-
ter te zetten.

De Academie Lichamelijke Opvoe-
ding (ALO) in Groningen was de
volgende studie. Ook hier werd
een speciaal project aan het
afstuderen gekoppeld. In Kosos-
vo onderzocht Christel de Jong na
de Balkanoorlog voor War Child
of sport een middel is om oorlog-
strauma's te verwerken. Na haar
onderzoek nam War Child sport
als medium in het programma op.
Er is meer, maar we pikken er
verder alleen nog de bachelor
Culturele Antropologie uit.
Voetballen deed Christel de Jong
bij Oranje Nassau in Groningen en
nadat ze met haar zoon Milan
naar Assen verhuisde, werd het
ACV. “Dat speelde toen in de der-
de klasse. Eerst was ik veldspeler,
maar ik ben geëindigd als keeper
in de tweede klas. Het was een
heel leuke groep, maar op een
gegeven moment voelde ik me
tussen die jonge meiden een
soort Moeder de Gans. Nu voetbal
ik bij de 30+.”
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Media

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

Facebook
Ruim 1.500 mensen volgen ACV op Face-
book. Hier vindt u korte berichten, video's,
foto's en is uiteraard ook interactie mogelijk.
Heeft u ACV al een like gegeven?

Twitter
Het Twitteraccount van ACV is de plek om als
eerste op de hoogte te zijn van de laatste
nieuwtjes omtrent ACV 1. Ook wordt er live
verslag gedaan van alle wedstrijden. U vindt
ons via @acvassen. Bijna 4.000 mensen gin-
gen u al voor.

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

ACV TV
Op YouTube beschikt ACV over een eigen
televisiekanaal. Hier ziet u interviews met de
trainer en de spelers van de eerste selectie.

Benieuwd naar de mening van trainer Fred de
Boer over een wedstrijd? Kijk dan naar ACV
TV.

Presentatiegids
Ieder jaar presenteert
ACV zich door middel
van een fraaie Pre-
sentatiegids. Hierin is
uitgebreide informatie
over de club terug te
lezen en kan kennis
gemaakt worden
met de technische
staf en selectie van
ACV 1. De presen-
tatiegids wordt uit-
gegeven in samen-
werking met Hattrick Media. Kijf & Witte
tekent voor de vormgeving en de drukker is
Scholma Druk in Bedum.

Zo kunt u ACV volgen
De voetbalclub ACV is via
verschillende media te volgen. Via
de website, sociale media, ACV TV
en de presentatiegids hoeft u niets
over de club te missen. We stellen
deze media hieronder aan u voor.
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Zo'n 35 jaar geleden kwam Jan
voor het eerst kijken bij ACV.
Een aantal jaren daarvoor was
hij vanuit Den Haag naar het

noorden van het land verhuisd en gaan
voetballen bij VAKO. Bij de club uit Vries
was ras ACV'er Anne Bultstra zijn trainer
en werd er uiteraard ook gesproken over
ACV. Nieuwsgierig geworden naar de
hoogst spelende club in de omgeving
ging hij op een zaterdagmiddag naar
Assen om te kijken. Het bleef niet bij een
eenmalig bezoek. Aangetrokken door het
aanvallende en goede voetbal werd hij
supporter en later ook sponsor. Tot op de
dag van vandaag bezoekt hij vele uit- en
thuiswedstrijden.

Sponsor
Het sponsorschap van Jan begon toen hij
één van de initiatiefnemers was van het
eerste elektronische scorebord van ACV.
Zijn bedrijf Ernst & Young werd de naam-
gever van het scorebord. In het belang
van ACV dacht hij verder en stelde hij de
naamgeving van het scorebord weer ter
beschikking waarna Rabobank het stokje
overnam. Jan werd bordsponsor, eerst
met Ernst & Young en later met zijn
bedrijf UNP Accountants. Sinds 2017 is
hij met zijn BV JanMar broeksponsor
geworden. Hiermee wil hij ACV onder-
steunen om op een zo hoog mogelijk
niveau te kunnen spelen.

Voetballiefhebber
Jan is een groot voetballiefhebber. In zijn
jeugd ging hij regelmatig kijken bij de
jeugd van ADO. Daar zag hij een spichtige

Ajax-speler met een prachtige techniek
voor het eerst in actie. Het bleek Johan
Cruijff te zijn, vanaf dat moment zijn idool.
Hoewel hij vanwege het mooie aanvallen-
de spel een echte Ajax-fan is, kan hij ook
van Feyenoord erg genieten. Met name
de werklust van de Rotterdammers
spreekt hem aan. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat Haaye Feenstra één van
zijn favoriete ACV-spelers is die hij in het

blauwzwart heeft zien voetballen. De mid-
denvelder koppelde namelijk een fraaie
techniek aan een enorme portie werklust.
Ook het spel van Ruud Jalving kon hem
zeer bekoren. In Jan zijn eigen woorden:
“Een ouderwetse linksbuiten die een
mannetje kon passeren en dan een goede
voorzet gaf.” Ook in het nieuwe seizoen is
Jan weer van de partij bij ACV. De promo-
tie naar de Derde Divisie ervaart hij als
een mooie stap voor de club. “Je moet
altijd proberen om zo hoog mogelijk te
spelen”, geeft hij aan.

Golf
Naast het voetbal is golf een andere grote
hobby. Hij is doordeweeks veel op de
golfbaan te vinden en speelt ook vaak
met en tegen andere ACV'ers. Het groot-
ste verschil tussen de twee sporten? “Met
een golfclub is het lastiger spelen dan
met de voeten,” zegt hij lachend.
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ACV is trots en blij met al haar sponsoren. Toch willen we in dit artikel één
sponsor voor het voetlicht brengen: Jan Uittenbroek. Al 35 jaar staat deze
trouwe supporter en sponsor langs de lijn op het Catawiki Sportpark. Ook
komend seizoen is hij er weer bij. Tijd voor een nadere kennismaking met 
deze voetballiefhebber pur sang.

Businessclub de Zwaluw

“Je moet altijd
proberen om zo hoog
mogelijk te spelen”

Al 35 jaar sponsor
en supporter van
ACV

P R E S E N T A T I E G I D S  A C V
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Businessclub 'de Zwaluw' biedt
ruime mogelijkheden om
sponsoren hum
naamsbekendheid te laten
vergroten. Dat kan onder meer
via de website, maar ook via
onze eigen digitale nieuwsbrief
en verschillende door de
Businessclub georganiseerde
sponsoractiviteiten. 
Verder zijn er allerlei opties
voor de sponsoren om zich op
en rond het veld te
presenteren. Alle leden van de
Businessclub zijn tijdens de
thuiswedstrijden welkom in de
bestuurskamer.

Wij nodigen u van harte uit om
ook lid te worden van de ACV
Businessclub 'de Zwaluw',
zodat uw organisatie eveneens
kan profiteren van de vele
mogelijkheden die onze
Businessclub te bieden heeft.
Tegelijkertijd levert u daarmee
een welkome bijdrage aan het
mogelijk maken van voetbal op
het hoogste amateurniveau in
Assen en omstreken, nu en in
de komende jaren.

Voor meer informatie over de
ACV Businessclub 'de Zwaluw'
kunt u contact opnemen
per e-mail: businessclub-
dezwaluw@acvassen.nl.
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Als trotse hoofdsponsor van de KNVB en
het Nederlandse voetbal stimuleert ING
talent, zetten we sport en beweging 
centraal, en maken we de wereld op en
buiten het veld graag een beetje mooier.

De afgelopen jaren is het meiden- en
vrouwenvoetbal in Nederland enorm
gegroeid. En net als heel Nederland zien
wij onze OranjeLeeuwinnen graag ook de
komende jaren aan de top.
Vrouwenvoetbal vraagt niet alleen om
instroom van meisjes, maar ook om 
vrouwelijke bestuurders en trainsters.
Samen met de KNVB werken we daarom
de komende vijf jaar aan een groei van
25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-
leden en 25% meer vrouwelijk kader bij
amateurclubs.
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Sponsoren

LEDEN BUSINESSCLUB DE ZWALUW:

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

Houthandel Drenthen
Hoveniersbedrijf Marco Bakker
ICTSPECIALIST.NL / Thin client specialist
ING Bank
Intersport Vanderveen
ITN Installatietechniek
Jambelle
JanMar
JIJ Uitzendbureau
Jongeneel Houthandel Assen
Jongsma Installatieburo
Kaaskoperij
Kadem Tynaarlo
Kalsbeek BV
Klok Bouwmaterialen
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep B.V.
Lamberink Bedrijfsmakelaars
Lodewijk Napoleon
Maandag
Makelaardij Schokker
Management Team Noord B.V.
Mannenmode de Rooij
Mastermate
Nefkens Noord
Nelf Lakfabrieken BV
Niels Slaapcomfort
Nijhof Wassink Groep
Nivo Noord
Oosting Makelaars
Oudman keukens
Ploegmakers Beheer B.V.
Preadyz
PSN / Flexin Uitzendgroep
Raab Karcher
Rabobank Assen en Noord Drenthe
Relius Verf
Renewi
Repro Service Lemmen
RTV Drenthe
Schaafsma BV
Schoonmaakbedrijf Linker
Stella Fietsen
The Atlete's Foot
Tiktak Koffie
Tino Elektrotechniek
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Univé
UNP accountants adviseurs
Van Leeuwen Sport / Erima
Van Veen Tandtechnicus
Visser Archiefvernietiging
Visser Assen
Yarden & Geerts Uitvaartzorg
Yume

Sponsoren van ACV
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Hoofdsponsoren

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

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

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

CONNECT PRODUCTS 
Sinds 2019 is Connect Products lid van de
hoofdsponsorgroep van ACV. Connect Pro-
ducts is een gespecialiseerd bedrijf, dat zich
bezig houdt met de productie, ontwikkeling,
advisering en distributie van Seal-it® kitten,
lijmen en pu-schuimen voor duurzame voeg-
afdichting in bouw- en beglazingssystemen
en het verlijmen en monteren van vele bouw-
componenten in industriële en bouwtechni-
sche constructies. Daarnaast verdeelt Con-
nect Products Cover-it® afdek- en
beschermingsmaterialen, om schade aan
vloeren, trappen, ruiten en dergelijke te
voorkomen.

Connect Products beschikt over een uiterst
toegewijde en ervaren organisatie, met visie
en een heldere kijk op de markt, die zich
onderscheidt door kwaliteit, kennis en servi-
ce. Een team van specialisten staat klaar om
de klanten maximaal te ondersteunen. Tech-
nologie, praktijkkennis en klantenwensen
vormen de basis voor de productontwikke-
ling, met als resultaat een gespecialiseerd en
breed assortiment.

ING 
In 2014 werd ING lid van de hoofdsponsor-
groep van ACV. ING wil een structurele bij-
drage leveren aan het waarmaken van de
ambitie van amateurverenigingen. Met een
sponsorschap helpt ING clubs met bijvoor-
beeld de bouw van nieuwe kleedkamers, het
opzetten van G-voetbal, het verder ontwikke-
len van het jeugdvoetbal en het opzetten van
vrouwen- en meisjesvoetbal binnen de ver-
eniging.

JanMar 
JanMar is de sponsornaam van Jan Uitten-
broek. Jan is al ruim 35 jaar supporter van
ACV en ruim 25 jaar sponsor via zijn vorige
werkkringen EY en UNP accountants en advi-
seurs. In 2017 sloot hij een sponsorcontract
met als doel ACV te ondersteunen om mee te
kunnen spelen op een zo hoog mogelijk
niveau. Jan ervaart ACV al vele jaren als een
warme vereniging en het goed verzorgde
aanvallende voetbal spreekt hem zeer aan.

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

Klok Onderhoud- en Afbouwgroep is een
familiebedrijf in de derde generatie en werkt
voornamelijk met eigen personeel. Deze
medewerkers zijn allemaal specialist op hun
vakgebied. Het bedrijf leidt dagelijks mensen
op om hun collega's te kunnen assisteren. Zo
worden de medewerkers bijgeschoold en
worden andere vakgebieden ook aangeleerd.
Op deze manier kan Klok multifunctioneel
zijn als organisatie.

NELF LAKFABRIEKEN BV 
Vorig seizoen is Nelf Lakfabrieken BV toege-
treden tot de hoofdsponsorgroep. Nelf is een
gerenommeerde, Nederlandse verfprodu-
cent. De op drie na grootste in Nederland,
maar klein genoeg om snel en flexibel te
kunnen reageren op nieuwe trends, markt-
ontwikkelingen en klantenwensen. De onder-
neming beschikt over een moderne fabriek,
een eigen R&D afdeling en heeft kwaliteit en
persoonlijk advies hoog in het vaandel staan.
Dit, samen met het complete assortiment
beschermings- en verfraaiingsproducten,
maakt Nelf tot een aantrekkelijk partner voor
professionals die actief zijn in de utiliteits-,
woning- en industriebouw.
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