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De presentatiegids voor het sei-
zoen 2020-2021 begon met
de verwachting dat het sei-
zoen 2020-2021 meer dan
ooit een uitdaging zou worden.

Welnu, dat is het zeker geworden. Door
de maatregelen die werden genomen ter
bestrijding van het coronavirus, was van
voetballen al snel geen sprake meer. Des
te meer kwam de nadruk te liggen op de
organisatie van de beperkte activiteiten
die nog wel werden toegestaan. We
mogen hopen - nu de vaccinaties hun
beoogde effect sorteren - dat in het voor
ons liggende voetbalseizoen het voetbal-
spel weer de boventoon gaat voeren. 

Het eerste elftal: 
Handhaving is de doelstelling
Slechts vier wedstrijden speelde ACV het
vorig seizoen in de door de coronacrisis
abrupt afgebroken competitie met als
resultaat twee gelijke spelen en twee
nederlagen. Een herkansing in de Derde
Divisie zaterdag is de uitdaging. Er staat
naar ons gevoel een evenwichtige selec-
tie en wij wensen spelers met hoofdtrai-
ner Fred de Boer en zijn staf veel succes
en plezier toe in het komende, hopelijk
volledige en zware 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 eer-
ste elftal. Teneinde de onderlinge verhou-
dingen vast te leggen is een samenwer-
kingsovereenkomst tot stand gekomen.
De stichting is verantwoordelijk voor de
organisatorische en financiële zaken
rondom het eerste elftal van ACV. De ver-
eniging voor onder andere de accommo-
datie. Een mooie samenwerking om het
eerste elftal van ACV op een zo hoog
mogelijk niveau te laten spelen.

Businessclub De Zwaluw
Onze loyale sponsoren die ons trouw blij-
ven steunen, ook in deze zware corona-
tijd, verdienen een transparante en open

houding, korte lijnen en een goede com-
municatie. Wij willen onze dank uitspre-
ken aan de bestuursleden van de busi-
nessclub, dankzij hun inzet groeit de club.
Zonder onze sponsoren zouden wij nooit
op dit niveau kunnen voetballen.

Jeugd
We zien over de hele linie dat ACV voor
de jeugd aantrekkingskracht heeft. In zijn
totaliteit zullen er 37 jeugdteams actief
zijn. Het aantal leden stijgt, hoewel we
daardoor wel her en der tegen de gren-
zen van onze capaciteit aan lopen. Op
deze plaats past het dank uit te spreken
aan alle vrijwilligers die het mogelijk
maken dat wij vele jongens en meisjes
kunnen laten sporten. Kwalitatief willen
we nog graag een tandje bijschakelen. In
dit verband past het besluit om de
opbrengst van de sponsorloop met name
aan te wenden voor opleidingsfaciliteiten.
Het zal de kwaliteit van de voetbaloplei-
ding bij ACV ten goede komen.

Vrouwen
Het vrouwen- en meisjesvoetbal bij ACV
groeit. Vrouwen 1 speelt in de hoofdklas-
se. Dit niveau heeft ook tot gevolg dat
dames uit de regio die op een hoog
niveau willen spelen, zich bij de club voe-
gen. Dit jaar spelen er voor het eerst 4
senioren vrouwenteams. Behoudens in de
oudste categorie kent ACV meisjesteams
in alle leeftijdscategorieën.

Senioren
Teneinde de doorstroming van de jeugd
naar de senioren te vergemakkelijken is
besloten tot inschrijving van twee JO23
teams. Het eerste als prestatieteam en
het tweede voor de jongens die gaan
voor recreatievoetbal met leeftijdgeno-
ten. In totaal zijn er 13 seniorenteams
ingeschreven. 

Zaalvoetbal
De zaalvoetbalafdeling opereert vrijwel
zelfstandig en speelt met 8 teams in de
regio. Getraind wordt er in de Marsdijk-
hal. De fysieke afstand tussen deze hal en
het clubgebouw beperkt het onderlinge

Voorwoord

We gaan weer voetballen

Bert Huizing Gerrit Volkers

contact tussen de zaalvoetballers en het
veldvoetbal. Gelukkig wordt er rond de jaar-
wisseling wel een zaalvoetbaltoernooi geor-
ganiseerd, waaraan zowel de veldvoetballers
als de zaalvoetballers kunnen deelnemen.
Het bestuur streeft er naar om de afstand
tussen zaal- en veldvoetbal te verkleinen.

Vrijwilligers
Dank aan alle vrijwilligers voor het vele werk
dat is verzet. Allemaal met veel passie voor
ACV. Kantinepersoneel, bestuursleden, trai-
ners en elftalleiders en de mensen die meer
op de achtergrond werken, zoals de accom-
modatiecommissie en de communicatiecom-
missie. Met elkaar zorgen ze er voor dat
alles piekfijn in orde is.

Maatschappelijke bijdrage
Sport is er op gericht om te genieten van
de activiteit, de fysieke conditie op peil te
houden, het acteren in groepsverband te
bevorderen en te leren omgaan met winst
en verlies. Het is ook weer uit onderzoek
gebleken dat sport een grote maatschappe-
lijke bijdrage vormt aan de kwaliteit van
onze samenleving. Bij alles wat we doen is
het belangrijk dat we met respect met elkaar
omgaan en vooral plezier hebben. Namens
de besturen wensen wij iedereen een spor-
tief en succesvol, zoveel als mogelijk coro-
navrij voetbalseizoen toe.

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

'Het gaat om ontwikkeling'
“In het omgaan met het team is

'we ' belangrijk. Een coach
heeft het vaak over zichzelf en
de spelers hebben dat ook.

Het gaat om 'we', het team staat op
nummer 1. Dat geldt voor de club, de
coach, de staf en de spelers.”

“Het is onvermijdelijk dat je als coach
fouten maakt. De spelers doen dat ook.
Ze moeten die fouten durven maken en
er van leren. Als ze dat kunnen, dan
groeien ze. De ontwikkeling van het
team gaat samen met die van het indivi-
du. Je probeert een speler te coachen in
de richting waar hij naartoe moet. Wat
is zijn potentie en hoe kun je die er opti-
maal uithalen. Ook moet je de  vraag
stellen: wat geef je mee en wat weet een
speler er zelf er over vijf, tien jaar nog
van. Ik heb een voorbeeld. Ooit heb ik
Leeuwarder Zwaluwen getraind en trof
ik een speler uit die tijd in het theater.
Hij vertelde dat hij er van genoten had

hoe hij zich destijds kon ontwikkelen. Hij
was meestal wisselspeler, maar hij zei:
'Ik deed er toe'.  Dat is waar coachen
over gaat. Het is gemakkelijk als je in de
basis staat. Maar bij een selectie van 25
spelers is het zonneklaar dat ze niet
allemaal kunnen spelen. En toch is
iedereen belangrijk voor het team. Je
moet niet alleen de nummer1, maar ook
de nummers 19 tot en met 25 ontwikke-
len. Die dromen misschien van een
basisplek en je probeert ze daarin zo
goed mogelijk te begeleiden.” 

“Ik heb niet altijd zo gewerkt als nu, dat
groeit in de loop van de tijd. Dat is een
kwestie van ervaring en het vergroten
van kennis. Je kunt wel tien jaar erva-

ring hebben als trainer, maar als je
steeds hetzelfde blijft doen, komt dan in
feite neer op één jaar ervaring.  In het
begin was ik vooral gericht op de wed-
strijd en op winnen. Dat willen we
natuurlijk nog steeds, maar ik ben nu
meer procesmatig bezig. Je kunt com-
plimenten krijgen voor succes, maar je
kunt ook degraderen, dat hebben we
meegemaakt. Je probeert de spelers te
leren omgaan met tegenslag. Wie ben je
echt als het tegenzit? In de hoofdklasse
speelde ACV altijd wel bij de eerste vijf,

maar de derde divisie is een ander ver-
haal. In het seizoen 2017-2018 hadden
we het daarin zwaar. Toen we degra-
deerden, zou je kunnen zeggen dat we

“We moeten ons verbeteren.” Je hoorde het Fred de Boer soms zeggen na een min of meer kansloze nederlaag.
Het streven van de 57-jarige trainer is er dan ook altijd op gericht het team naar een hoger niveau te brengen. In
dat proces past ook de groei van de individuele speler. Fred de Boer, bezig aan zijn negende seizoen bij ACV,
hanteert daarbij veelvuldig het woord 'ontwikkeling'. De oefenmeester uit Leeuwarden past dat begrip trouwens
ook nadrukkelijk toe op zichzelf. Fred de Boer over het coachvak.

“Je kunt wel tien jaar ervaring hebben als
trainer, maar als je steeds hetzelfde blijft doen,
komt dan in feite neer op één jaar ervaring”
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hadden gefaald. Maar in de laatste vijf
wedstrijden bleven we ongeslagen en tot
en met de slotdag deden we mee om de
nacompetitie te halen. Het was net niet
goed genoeg, maar we waren tot het eind
wel een vechtmachine.” 

“De cultuur binnen ACV is in de loop der
jaren veranderd. We hebben een heel
ander team dan vijf jaar geleden, met een
andere leeftijdsopbouw. Het is een jonge

“Het is belangrijk om
goede mensen om je
heen te verzamelen”

Leefregels
Fred de Boer heeft een aantal
vaste 'leefregels', die hem hou-
vast geven in zijn drukke
bestaan.

“Ik ben een man van de routine.
Zo sta ik bijvoorbeeld altijd vroeg
op, om half zes. Ik ben altijd als
eerste op mijn werk in Groningen
en ook bij het voetbal. Daardoor
heb ik tijd om me voor te berei-
den en tijd voor gesprekken. Wat
ik ook doe is sporten voor mezelf.
Dat  gebeurt op vaste momenten
in de week, zo werkt dat bij mij.

Als coach heb ik de regel dat ik
niet langer dan 24 uur in een
wedstrijd wil blijven hangen, of
we nu gewonnen hebben of ver-
loren. Daarna gaat de knop om.
Ondertussen probeer ik al wel
naar de maandag te kijken met
de hersteltraining en de verzor-
ging. 

Waar ik een hekel aan heb is cali-
merogedrag. Niet in de slacht-
offerrol. Dat vraag ik ook van de
staf en de spelers. Na afloop niet
afgeven op de scheidsrechter of
op wie of wat dan ook. Ik doe het
op een andere manier. Als we
met 4-0 verliezen zeg ik wat er
aan de hand is en benoem dat
naar de groep. Daniël Schans zei
een keer: 'Je zegt tegen de pers
hetzelfde als tegen ons'. Dat
klopt, ik geef er geen andere
draai aan.”

groep, maar dat betekent ook dat we nog
moeten leren.  Er zit dus nog rek in. De
spelers krijgen wel veel op hun bord.
Naast werk of studie trainen ze drie keer
in de week  en dan staat de zaterdag in
het teken van de wedstrijden met soms
lange reizen. En dan kregen we ook te
maken met het coronaverhaal, dat heel
ongemakkelijk was. We trainden eerst met
tweetallen, toen met viertallen. en dan ook
nog op anderhalve meter. Ik heb de spe-
lers een compliment gegeven voor die
zware periode. Ze waren er altijd allemaal.
Het werd gelukkig al beter toen we met de
groep onder de 27 mochten trainen en
uiteindelijk kon de hele selectie weer mee-
doen.”

“Als ik het heb over mijn rol als coach,
dan is het belangrijk dat je jezelf goed
kent. Waar ben je goed in en waarin
minder goed. En als je verder wilt, dat
moet ook de coach zich ontwikkelen.
Omdat de zaterdagse wedstrijden
wegvielen, heb ik de vrijgekomen tijd
benut om vier e-learning cursussen te
volgen. Ik had een paar onderwerpen
gekozen. Als je het team wilt ontwik-
kelen, kun je zelf niet stil blijven staan.
Anders wordt, zoals ik al eens eerder
heb gezegd, de grens van de coach de
grens van het team.” 

“Ook kun je je positief laten beïnvloe-
den door mensen binnen de club of
door de assistent-trainers. Het is
belangrijk om goede mensen om je
heen te verzamelen.”
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Daniël Schans, die in Gronin-
gen woont, heeft een duide-
lijke visie op zijn rol als team-
captain. “Bij de klassieke
aanvoerder denk je aan

iemand die de boel aanjaagt en bij
elkaar houdt. Ik denk dat het belangrijk
is dat je redelijk stabiel speelt. Ook ben
ik een jongen van de club. Maar ACV
heeft wel vijf aanvoerders die daar alle-
maal op een eigen manier een invulling
aan geven. We weten wat ieders rol is
en die onderkennen we ook.” 

Voordat Daniël Schans bij ACV kwam,
zette hij in zijn toenmalige woonplaats
Hooghalen de eerste voetbalstappen.
Onder de naam SJO HHC werkten SV

Halen en Hijker Boys samen om een
jeugdafdeling in stand te kunnen hou-
den. Het talent van Daniël Schans werd
al vroeg onderkend want hij werd gese-
lecteerd voor centrale trainingen in
Drenthe. “Ik was toen een jaar of veer-
tien, vijftien.” Mischa Visser, destijds
actief bij de jeugd van ACV, kreeg de

jonge Hooghaler in het vizier. “Hij bena-
derde mijn vader met de vraag of het
niet leuk zou zijn als ik bij ACV ging spe-
len en toen heb ik de overstap gemaakt.
Als tweedejaars C ben ik begonnen in de
spits. We speelden de eerste wedstrijd
tegen Achilles en ik raakte geen knikker.
Daarna kwam ik centraal op het midden-
veld. In het tweede jaar in B1 werd ik
centrale verdediger. We hadden toen
een goed team en veel van mijn toen-
malige ploeggenoten spelen nu nog op
een mooi niveau.”

Stageplek
Als A-junior (tegenwoordig onder 19)
trainde Daniël Schans al mee met de
eerste selectie en de overstap naar de
senioren ging gepaard met een stage-
plek, samen met Nick Westebring. “Het
was wel aanpoten onder trainer Hans de
Jong. Veel jongens hadden ervaring in
het betaalde voetbal. Ik speelde vooral

in het tweede en of zat op de bank bij
het eerste. Af en toe kreeg ik wat inval-
beurten.” Dat veranderde in de nacom-
petitie toen John van Dalen geblesseerd
raakte en Daniël Schans zijn positie als
centrale verdediger innam. Het seizoen
daarop verliep volgens hetzelfde scena-
rio met opnieuw een aantal optredens in
de nacompetitie. 

Basisplek 
Voor zijn studie verbleef Daniël Schans
een half jaar in Indonesië, maar daarna
pakte hij de draad bij ACV weer op. Uit-
eindelijk verdiende hij een basisplek als
rechtervleugelverdediger. “Eerst dacht
ik dat het tijdelijk zou zijn en dat ik vrij
snel weer naar het hart van de verdedi-
ging zou verkassen. Maar ik denk er nu
anders over. Op deze positie kan ik veel
meer mijn energie kwijt en draag ik
zowel aanvallend als verdedigend mijn
steentje bij. Dat maakt het mooi.”

“Op deze positie kan ik veel
meer mijn energie kwijt en
draag ik zowel aanvallend
als verdedigend mijn
steentje bij”

Daniël Schans, de man met de band:

Daniël Schans is pas 26 en al 
bezig aan zijn achtste seizoen in
de eerste selectie van ACV. Sinds
het seizoen 2019-2020 draagt hij
de aanvoerdersband. Als centrale
verdediger maakte Daniël Schans
zijn eerste meters in de hoofd-
macht, maar hij is nu al jaren een
vaste waarde aan de rechterkant
van de defensie. En af en toe pikt
hij een goaltje mee.
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'ACV heeft wel 
vijf aanvoerders'
'ACV heeft wel 
vijf aanvoerders'
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van Vlissingenstraat 53
9403 BB Assen
(T) (0592) 341 341
(F) (0592) 340 826
(E) info@bouwmijhendriks.nl

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

SCHOONMAAKBEDRIJF LINKER
Griekenlandlaan 14  |  9403 DZ Assen

(0592) 37 52 27  |  info@linker.nl
www.linker.nl
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2021-2022

positie: middenvelder
geb. datum: 23-03-2001
woonplaats: Stadskanaal
vorige clubs: SC Stadskanaal, vv
Hoogezand, FC Groningen, FC Emmen
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 12-12-2001
Woonplaats: Meppel
vorige clubs: d'Olde Veste '54, 
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 1e 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: 2e seizoen
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positie: aanvaller
geb. datum: 08-09-1997
woonplaats: Ter Apel
vorige clubs: Ter Apel '96, 
FC  Emmen, SV Meppen
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: 5e seizoen
(met onderbreking)
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UW

NI
EL

S 
GR

EV
IN

K

M
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UI
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AN

positie: middenvelder
geb. datum: 17-04-1995
woonplaats: Nieuw Schoonebeek
vorige clubs: vv Schoonebeek, 
SC Heerenveen, MVV, 
SC Heerenveen, FC Emmen
lid 1e selectie: 5e seizoen

positie: aanvaller
geb. datum: 11-12-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: Asser Boys, 
FC Groningen
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: middenvelder/aanvaller
geb. datum: 15-11-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: ACV, FC Groningen, 
SC Cambuur
lid 1e selectie: 5e seizoen

M
AR

K 
JA

GT

PA
SC

AL
 H

US
ER

GI
JS

 JA
SP

ER
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positie: middenvelder
geb. datum: 04-02-2002
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, GVAV Rapiditas, 
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 2e seizoen
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Wij wensen ACV een sportief en succesvol 2021 – 2022.

j.van.der.wal@jongeneel.nl 
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2021-2022

positie: verdediger
geb. datum: 05-01-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: GVAV Rapiditas, 
FC Groningen, Harkemase Boys
lid 1e selectie: 4e seizoen

positie: aanvaller/middenvelder
geb. datum: 27-09-1996
woonplaats: Hoogezand 
vorige clubs: vv Hoogezand, 
FC Emmen
lid 1e selectie: 5e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 06-09-2000
woonplaats: Assen
vorige clubs: Achilles 1894, 
FC Groningen, PEC Zwolle
lid 1e selectie: 2e seizoen

JU
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R

JI
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W
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KA
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JI
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positie: verdediger
geb. datum: 10-08-1995
woonplaats: Assen
vorige clubs: HH Combinatie
lid 1e selectie: 8e seizoen

positie: middenvelder
geb. datum: 21-08-2002
woonplaats: Gieten
vorige clubs: Gieten, FC Groningen
lid 1e selectie: 2e seizoen
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S
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ER

positie: verdediger
geb. datum: 04-03-1996
woonplaats: Groningen
vorige clubs: LTC, ACV, 
Carson-Newman University Eagles (VS)
lid 1e selectie: 7e seizoen 
(met onderbreking)

DA
AN

 S
M

IT
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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: 4e seizoen

FR
ED

DY
 Q

UI
SP

EL

positie: aanvaller
geb. datum: 23-10-2000
woonplaats: Emmen
vorige clubs: WKE, FC Twente, 
FC Emmen, VFB Oldenburg, PEC Zwolle
lid 1e selectie: 1e seizoen

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

BO
Y 

SP
IJ

KE
RM

AN
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Vlissingenstraat 29
Assen 
Tel.: 06-23426650
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Spelers eerste selectie ACV seizoen 2021-2022

positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 17-07-2000
woonplaats: Roden
vorige clubs: ONR, FC Groningen, 
FC Twente, FC Emmen
lid 1e selectie: 3e seizoen

positie: verdediger
geb. datum: 15-12-1993
woonplaats: Assen
vorige clubs: SV Halen, ACV, 
Be Quick 1887
lid 1e selectie: 6e seizoen
(met onderbreking)

positie: middenvelder
geb. datum: 11-05-1998
woonplaats: Groningen
vorige clubs: -
lid 1e selectie: 4e seizoen

RO
BE

RT
 T

AL
EN

S

ST
EY

N 
ST

RI
JK

ER

RU
TG

ER
 T

IM
M

ER
M

AN
S

positie: aanvaller
woonplaats: Groningen
geb. datum: 18-09-1996
vorige clubs: ACV, FC Groningen,
San Francisco University Dons
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: 8e seizoen

NI
CK

 W
ES

TE
BR

IN
G

JO
NA

H 
VA

N 
DE

R 
W

ER
F

NA
ND

E 
W

IE
LI

NK

positie: doelverdediger
geb. datum: 20-11-1989
woonplaats: Assen
vorige clubs: ACV, FC Groningen,
BV Veendam, PKC '83
lid 1e selectie: 10e seizoen

BE
N 

W
OR

M
M

EE
ST

ER
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positie: verdediger/middenvelder
geb. datum: 21-06-1998
woonplaats: Assen
vorige clubs: Nieuw Balinge, PEC Zwol-
le, FC Emmen, SC Spelle-Venhaus
lid 1e selectie: 4e seizoen

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

positie: middenvelder/verdediger
geb. datum: 04-10-1999
woonplaats: Appelscha
vorige clubs: JV Oostenburg, 
SC Heerenveen
lid 1e selectie: 5e seizoen

EN
VE

R 
SP

IJ
OD

IC

KO
EN

 S
TE

G
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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: 5e seizoen 
(met onderbreking)

functie: trainer doelverdedigers
geb. datum: 05-04-1964
woonplaats: Annen
vorige clubs: Annen, 
SC Heerenveen (vrouwen)
lid 1e selectie: 7e seizoen

RO
BI

N 
W

IT
TE

RO
LA

ND
 V

AN
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ER
 K

RA
AN

functie: teammanager
geb. datum: 19-05-1970
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 6e seizoen

ER
IK

 M
EI

NT
S
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functie: teammanager
geb. datum: 21-01-1978
woonplaats: Assen
lid 1e selectie: 4e seizoen 
(met onderbreking)

RI
CH

AR
D 

LU
NE

NB
OR

G

functie: fysiotherapeut
geb. datum: 25-03-1991
woonplaats: Groningen
lid 1e selectie: 1e seizoen

functie: masseur/verzorger
geb. datum: 13-12-1968
woonplaats: Wijster
lid 1e selectie: 4e seizoen

AN
NE

LA
U 

HO
VE

N

JA
N 

KO
K

functie: hersteltrainer
geb. datum: 15-01-1949
woonplaats: Assen
lid 1e  selectie: 1e seizoen

ER
ZO

 K
UI

TE
RS

FR
ED

 D
E 

BO
ER

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: 9e seizoen 
(met onderbreking)

Begeleiding eerste selectie ACV 
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AJAX
Sportpark De Toekomst
(kunstgras), Borchlandweg 
16-18, 1099 CT Amsterdam
www.ajaxamateurs.nl
Hoofdtrainer:
Detlef Le Grand (2e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 4

BARENDRECHT
Sportpark De Bongerd (kunst-
gras), Dierensteinweg 6, 2991 XJ
Barendrecht 
www.bvvbarendrecht.nl
Hoofdtrainer:
Richard Elzinga (2e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 3

DOVO
Sportpark Panhuis (kunstgras),
Verlengde Sportlaan 5,
3905 AE Veenendaal
www.dovo.nl 
Hoofdtrainer:
Florian Wolf (1e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 5

DVS '33 Ermelo
Sportpark DVS'33 (kunstgras),
Sportlaan 25, 3851 CA Ermelo
www.dvs33.nl
Hoofdtrainer:
Peter Wesselink (2e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 6

EXCELSIOR '31
Sportpark De Koerbelt
(kunstgras), Arend Baanstraat
102,7461 DX Rijssen
www.excelsior31.nl
Hoofdtrainer:
Jurjan Wouda (2e  seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 3

FC LISSE
Sportpark Ter Specke 
(natuurgras), Spekkelaan 1,
2161 GH Lisse
www.fclisse.nl
Hoofdtrainer:
Raymond Bronkhorst (2e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 5

GOES
Sportpark Het Schenge
(kunstgras), Geldeloozepad 5,
4463 AJ Goes
www.vvgoes.nl
Hoofdtrainer:
Kevin Hollander (2e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 4

HARKEMASE BOYS
Sportpark De Bosk (natuurgras),
De Bosk 20, 9281 NR Harkema
www.harkemaseboys.nl
Hoofdtrainer:
Jan-Piet Bosma (2e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 6

HOEK
Sportpark Denoek (kunstgras),
Lovenpolderstraat 2a, 
4542 NS Hoek
www.hsvhoek.nl
Hoofdtrainer:
Lieven Gevaert (3e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 4

ODIN '59
Sportpark Assumburg 
(kunstgras), Hoflaan 1, 
1967 NE Heemskerk
www.odin59.nl
Hoofdtrainer:
Alex Geernaert (1e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 6

SPARTA NIJKERK
Sportpark De Ebbenhorst 
(kunstgras), Nachtegaalsteeg 1,
3862 WJ Nijkerk 
www.vvspartanijkerk.nl
Hoofdtrainer:
Eric Speelziek (4e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 3

SPORTLUST '46
Sportpark Cromwijck 
(natuurgras), Waardsedijk 31,
3448 HV Woerden
www.sportlust46.nl
Hoofdtrainer:
Patrick Loenen (4e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 2

STAPHORST
Sportpark Het Noorderslag
(natuurgras), Parallelweg 27,
7951 AT Staphorst
www.vvstaphorst.nl
Hoofdtrainer:
Paul Weerman (3e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 2

STEDOCO
Sportpark Groeneweg (kunst-
gras), Groeneweg 59, 4223 MG
Hoornaar
www.stedoco.nl
Hoofdtrainer:
Frans Adelaar (4e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 5

TER LEEDE
Sportpark Roodemolen (kunst-
gras), Roodemolenweg 10, 2171
AX Sassenheim
www.terleede.nl
Hoofdtrainer:
Steef Roodakkers (3e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 3

VVOG
Sportpark De Strokel 
(kunstgras), Strokelweg 5, 
3847 LR Harderwijk
www.vvog.nl
Hoofdtrainer:
Raymond Schuurman (3e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 6

VVSB
Sportpark De Boekhorst 
(kunstgras), Dr. Schaepmanlaan
2, 2211 AV Noordwijkerhout
www.vvsb.nl
Hoofdtrainer:
Richard Plug (3e seizoen)
Aantal seizoenen Derde Divisie: 3

17S E I Z O E N  2 0 2 1 - 2 0 2 2P R E S E N T A T I E G I D S  A C V

Afgelopen seizoen heeft de KNVB opnieuw besloten de competitie vanwege de coronapandemie vroegtijdig te
beëindigen. Dit betekent dat er ook vorig seizoen geen promotie en degradatie heeft plaatsgevonden. 
ACV blijft dan ook 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 

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

herkansers nacompetitie om klasse behoud

De competitie indeling is identiek aan die
van het vorig seizoen. ACV ontmoet in de
Derde Divisie vele bekende tegenstanders,
zoals DOVO, DVS'33 Ermelo, Excelsior '31,
Sparta Nijkerk, Staphorst en VVOG. Ook
staat de noordelijke derby ACV - Harkema-
se Boys weer op het programma. 

In het debuutseizoen in de Derde Divisie
speelde ACV al tegen ODIN '59 (Heems-
kerk). Eind jaren '70 speelde ACV in com-
petitieverband ooit tegen Barendrecht. 
Nieuwe tegenstanders zijn de amateurs
van Ajax, FC Lisse, de Zeeuwse club 
GOES (zondag), Sportlust '46 (Woerden)

en VVSB (zondag, Noordwijkerhout). 
Vorig seizoen speelde ACV al competitie-
duels tegen de nieuwe tegenstanders hsv
Hoek, Ter Leede en SteDoCo.

Hieronder worden de tegenstanders 
in het kort belicht.
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Speelschema Derde Divisie 2021-2022
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ZATERDAG 21 AUGUSTUS:
VVOG - DOVO
Ajax AFC - DVS'33 Ermelo
HSV Hoek - Barendrecht
Staphorst - VVSB
FC Lisse - ACV
Excelsior'31 - Ter Leede
Harkemase Boys - Goes
Sportlust'46 - SteDoCo
Sparta Nijkerk - Odin'59

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

ZATERDAG 4 SEPTEMBER:
VVOG - ACV
Ajax AFC - Odin'59
HSV Hoek - SteDoCo
Staphorst - Goes
FC Lisse - DOVO
Excelsior'31 - VVSB
Harkemase Boys - DVS'33 Ermelo
Sportlust'46 - Ter Leede
Sparta Nijkerk - Barendrecht

ZATERDAG 11 SEPTEMBER:
HSV Hoek - Harkemase Boys
ACV - Sparta Nijkerk
Odin'59 - FC Lisse
Barendrecht - Staphorst
DVS'33 Ermelo - Sportlust'46
SteDoCo - Excelsior'31
Ter Leede - Goes
DOVO - Ajax AFC
VVSB - VVOG

ZATERDAG 18 SEPTEMBER:
VVOG - SteDoCo
Ajax AFC - Ter Leede
Staphorst - Excelsior'31
FC Lisse - HSV Hoek
Harkemase Boys - Odin'59
Goes - DVS'33 Ermelo
Sportlust'46 - Barendrecht
Sparta Nijkerk - VVSB
DOVO - ACV

ZATERDAG 25 SEPTEMBER:
HSV Hoek - VVOG
Excelsior'31 - Sportlust'46
ACV - Harkemase Boys
Odin'59 - DOVO
Barendrecht - Ajax AFC
DVS'33 Ermelo - FC Lisse
SteDoCo - Sparta Nijkerk
Ter Leede - Staphorst
VVSB - Goes

ZATERDAG 2 OKTOBER:
VVOG - Excelsior'31
Ajax AFC - VVSB
FC Lisse - SteDoCo
Harkemase Boys - Barendrecht
Goes - Sportlust'46
ACV - Ter Leede
Odin'59 - DVS'33 Ermelo
Sparta Nijkerk - Staphorst
DOVO - HSV Hoek

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

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

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

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

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

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

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

ZATERDAG 4 DECEMBER:
VVOG - Sparta Nijkerk
HSV Hoek - Goes
FC Lisse - Harkemase Boys
ACV - Ajax AFC
Odin'59 - Excelsior'31
Barendrecht - Ter Leede
DVS'33 Ermelo - VVSB
SteDoCo - Staphorst
DOVO - Sportlust'46

ZATERDAG 11 DECEMBER:
Ajax AFC - SteDoCo
Excelsior'31 - HSV Hoek
Harkemase Boys - VVOG
Goes - DOVO
ACV - Odin'59
Sportlust'46 - Staphorst
Sparta Nijkerk - FC Lisse
Ter Leede - DVS'33 Ermelo
VVSB - Barendrecht

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

ZATERDAG 22 JANUARI:
VVOG - DVS'33 Ermelo
Ajax AFC - Barendrecht
FC Lisse - Ter Leede
Excelsior'31 - Staphorst
Harkemase Boys - HSV Hoek
Goes - VVSB
ACV - SteDoCo
Odin'59 - Sportlust'46
Sparta Nijkerk - DOVO

ZATERDAG 29 JANUARI:
Ajax AFC - Goes
HSV Hoek - FC Lisse
Staphorst - Harkemase Boys
Barendrecht - VVOG
DVS'33 Ermelo - Odin'59
Sportlust'46 - Excelsior'31
Ter Leede - ACV
DOVO - SteDoCo
VVSB - Sparta Nijkerk

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

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

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

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

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

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

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

ZATERDAG 2 APRIL:
VVOG - Goes
HSV Hoek - DOVO
Excelsior'31 - DVS'33 Ermelo
Harkemase Boys - Ter Leede
ACV - Barendrecht
Odin'59 - Staphorst
SteDoCo - FC Lisse
Sparta Nijkerk - Sportlust'46
VVSB - Ajax AFC

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

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

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

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

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

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

ZATERDAG 28 MEI:
VVOG - HSV Hoek
Ajax AFC - DOVO
Staphorst - Ter Leede
Sportlust'46 - DVS'33 Ermelo
Excelsior'31 - Odin'59
Harkemase Boys - ACV
Goes - SteDoCo
Barendrecht - Sparta Nijkerk
VVSB - FC Lisse
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VOORSTE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS: 
Nick Westebring, Koen Steg, Steyn Strijker, Jim de Leeuw, Enver Spijodic,

Ben Wormmeester, Mark Jagt, Luka Prljić, Rutger Timmermans, Max Huisman

TWEEDE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS:
Ezra Schrijver, Toufik Faraouni, Jarno  Deuring, Roland van der Kraan (keeperstrainer), 

Fred de Boer (hoofdtrainer), Robin Witte (assistent-trainer), Pascal Huser, Niels Grevink, Jaap van Dijken

DE SELECTIE VAN ACV EN DE BEGELEID
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DERDE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS:
Nande Wielink, Jonah van der Werf, Gijs Jasper, Arjen Hagenauw,
Justin Mulder, Daan Smit, Robert Talens, Daniël Schans

BOVENSTE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS:
Richard Lunenborg (teammanager), Erik Meints (teammanager), Daan Scholtens,
Jan Kok (masseur/verzorger), Annelau Hoven (fysiotherapeut), Erzo Kuiters (hersteltrainer)

IDING VOOR HET SEIZOEN 2021-2022

´
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Vijftig jaar geleden

De eerste stap van ACV
naar de amateurtop

Er kleeft een bijzonder aspect
aan het team dan vijftig jaar
geleden kampioen werd. Het
telde liefst drie gebroederlijke
koppeltjes: Anne en Lex Bults-

tra, Ab en Remmo Gritter en Louis en
Siebren Hoekstra. De groepsfoto op
deze pagina toont ze alle zes. Vanaf de
jeugd voetbalden ze bij ACV en dat gold
voor een flink deel van het team. Maar
er staan op die afbeelding ook enkele
spelers met een verleden bij plaatsge-
noot Achilles 1894. Het zijn doelman
Willy van der Berg, André Java, Georg
Pauli en Kees Rosema. Jack Soumeru en

Noud Pieter waren overgekomen van FC
Assen, Martin Verhagen was vanuit het
Westen in Assen neergestreken.

ACV veroverde de titel door Excelsior '31
op de laatste competitiewedstrijd naar de
tweede plaats te verwijzen. Zelf boekte
het in Groningen een benauwde overwin-
ning op Oranje Nassau. Tien minuten
voor tijd stond ACV nog achter. Tegelij-
kertijd verloor Excelsior '31 volkomen
onverwacht van WZC. Topschutter in dat
seizoen was Ab Gritter, die 17 doelpunten
maakte. Broer Remmo scoorde 6 maal,
evenveel als Noud Pieter. De totaalcijfers

van ACV: 20 wedstrijden, 12 gewonnen, 7
gelijk, 1 verloren, 31 punten, 45 doelpun-
ten voor, 19 tegen. De enige nederlaag
werd opvallenderwijs geleden in de eerste
competitiewedstrijd, uit bij Klazienaveen.

Gedreven
De promotie naar de hoofdklasse was
een groot succes voor ACV en trainer
Henk Drewes, die aan zijn eerste seizoen
in Assen bezig was. Drewes was een
gedreven oefenmeester, die als speler in
het eerste elftal van GVAV speelde, de
voorloper van FC Groningen. Ook Kees
Rosema speelde ooit bij GVAV. Henk

We gaan terug naar 1971, vijftig jaar geleden. ACV was in de jaren daarvoor steeds hoger gestegen op de ladder
van het amateurvoetbal en nu werd de stap gemaakt naar het hoogste niveau. Dat was destijds de eerste klasse.
Als kampioen van de tweede klasse betrad ACV het domein van grootmachten als IJsselmeervogels, Quick Boys
en Noordwijk. Henk Drewes was de trainer achter het succes. Hij beschikte over een sterke ploeg.

24 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 1 - 2 0 2 2

Het team dat in 1971 kampioen werd en promoveerde naar de hoogste klasse in het zaterdagvoetbal. Voorste rij van links naar rechts: Louis Hoekstra, Lex Bultstra,
Noud Pieter, Remmo Gritter, Ab Gritter en Siebren Hoekstra. Achter van links naar rechts: Leider Jo Kok, Jack Soumeru, Martin Verhagen, Kees Rosema, Andre Java,
George Pauli, Anne Bultstra, Bram Schoon, Willy van der Berg, trainer Henk Drewes en mentaal begeleider Dick Teunissen.
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Drewes werd terzijde gestaan door psy-
choloog Dick Teunissen, die in het jubi-
leumboek van ACV wordt aangeduid als
'mentaal begeleider'. Teunissen had
trouwens wel degelijk affiniteit met voet-
bal. Hij speelde in Groningen bij Oranje
Nassau. Jo Kok was de elftalleider.
Niet alle mannen op de teamfoto zijn
nog onder ons. Henk Drewes overleed in
2019, Dick Teunissen was hem al voor-
gegaan. Ook Jo Kok  is overleden. Voor
de spelers Ab Gritter, André Java, Noud
Pieter en Bram Schoon kwam het einde
op betrekkelijk jonge leeftijd.

Voortreffelijk
Maar al die verdrietige zaken waren nog
ver weg toen ACV in het seizoen 1971-
1972 haar debuut maakte in de eerste
klasse. Hoe zou de club zich houden in
de confrontatie met de beste zaterdag-
clubs? Dat was de grote vraag vooraf. 

ACV deed het echter meer dan voortref-
felijk in de nieuwe omgeving. Wat te
denken van een 6-0 overwinning op het
gerenommeerde Noordwijk, of de 6-1
tegen WVF. De debutant ging bijna de
gehele competitie aan de leiding, maar
twee nederlagen tegen SHO uit Oud-
Beijerland, eentje in Katwijk en nog een-
tje in de uitwedstrijd tegen IJsselmeer-
vogels, leverden uiteindelijk een
geweldige tweede plaats op. De kam-
pioen? IJsselmeervogels dat aan het
einde van de rit één puntje voorsprong
had.
Ab Gritter had zich met 22 doelpunten

zo sterk onderscheiden dat er voor hem
een contract klaarlag bij FC Groningen.
ACV's topscorer aller tijden (127
treffers) zou een succesvolle tijd in het
betaalde voetbal meemaken.
Zonder Ab Gritter leverde het tweede seizoen in de eerste klasse nog een

zevende plaats op (topscorer Jan Dijks-
tra met 7 doelpunten), maar een jaar
later was het uit met de pret. ACV ein-
digde in het seizoen 1973-1974 op de
laatste plaats en keerde terug naar de
tweede klasse. Louis Hoekstra sloot dat
jaar af met een topscore van 6 treffers.
Lang bleef ACV niet verstoken van top-
amateurvoetbal. In 1976 werd de
sprong naar boven weer gemaakt en nu
voor een heel lange tijd. Bovendien kwa-
men er gedenkwaardige successen. In
1978 werd ACV algemeen kampioen van
Nederland, een kunstje dat in 1986 nog
eens werd overgedaan. 

ACV krijgt dit seizoen een herkansing in
de Derde Divisie. Vijftig jaar geleden
beleefde de club een bijzonder hoogte-
punt in haar bestaan dat ruim 82 jaar
omvat. Mooi om er op terug te kijken en
wie weet inspireert het succes van toen
onze huidige spelers.

25

In het elftal dat vijftig jaar gele-
den kampioen werd speelden
ook de broers Anne en Lex
Bultstra. Beiden voetbalden
vanaf de jeugd bij ACV. Recht-

back Anne was vanaf de vierde klasse
tot en met het landskampioenschap in
1978 speler in het eerste elftal, een
periode van twaalf jaar. De loopbaan
van Lex was korter. Door twee been-
breuken kwam er een triest einde aan.
Anne herinnert zich over het debuut
van in de eerste klasse dat ACV bij de
grote clubs direct wel aanzien had.
“Henk Drewes leidde bij de KNVB trai-
ners op, Dick Teunissen had als psy-
choloog  drs. voor zijn naam en onze
voorzitter was ing. Tamminga. Daar-
om zagen ze ons niet als een boeren-
cluppie.”

Anne Bultstra kan  smaakvol vertellen
over die tijd. Zoals over de wedstrijd
tegen Noordwijk. “Ik speelde mijn
directe tegenstander uit de wedstrijd.
'Maak hem dood' riepen de supporters
van Noordwijk. Dat sloeg op mij. Op
een gegeven moment moest ik ingooi-
en vlak voor die schreeuwerds. Ik pak

de bal, geef één van de supporters een
hand en zeg lachend ‘Hoezo dood?’. Ik
heb geen wanklank meer gehoord.”

Anne Bultstra werd na zijn actieve
voetbalcarrière trainer bij VAKO in
Vries en ook een tijdje bij de zaalvoet-
ballers van De Nieuwe Brink. Bij ACV
maakte hij deel uit van de sponsor-
commissie. Lex was tien seizoenen
masseur-verzorger bij het eerste elf-
tal. De beide broers richten zich
tegenwoordig vooral op de golfsport,
waar ze bij de Drentsche Golf &
Country Club niet alleen spelen, maar
ook als marshals fungeren of hebben
gefungeerd.

Anne Bultstra kreeg de Noordwijkers stil

Anne en Lex Bultstra, respectievelijk tweede en derde van links, kampioen met ACV B1 in het seizoen 1963/1964

Anne (rechts) en Lex Bultstra in de kantine van
ACV, waar iets was te vieren. De foto weerspiegelt
hun karakters: de extroverte Anne en de rustige Lex.
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Nu: Actief Foam
Cleaner in de
wasboxen

Aanbrengen, even inweken,
afspuiten en superschoon!

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

was mogelijkheden

www.carwashvanveen.nl 
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Het voetballeven van Marith
Jaeger is nog relatief kort,
maar de ambitieuze kant van
haar karakter loopt er als
een rode draad doorheen.

Heel jong kwam dat al naar boven. “Mijn
moeder wilde graag dat ik op gym ging,
maar ik wilde voetballen, net als mijn
broer.” Toen ze een keer mocht meetrai-
nen was het meteen: “Dit is wat ik wil.”

Ze speelde bij Bellingwolde vanaf het
begin samen met jongens. “Maar ik stak er
wel bovenuit.” Marith was nog F-junior
toen ze overstapte naar Heiligerlee. Ook
daar zat ze weer tussen de jongens en
opnieuw zocht ze naar een hoger
niveau. Dat werd WVV. In Winschoten
werd ze aanvoerder van D1 en werd
daarna ingedeeld bij C2. “Maar ik speel-
de wekelijks mee in C1. Ook in B1 mocht
ik regelmatig meedoen. Maar toen
begonnen de jongens anders met meis-
jes om te gaan en werd het minder leuk.
Ik ben daarom teruggegaan naar Bel-
lingwolde en kwam daar in de Meisjes
onder 19.”

Vriendin
Haar ambities dreven Marith Jaeger
naar een volgende stap. “Mijn vriendin
Nachella Bos ging meetrainen bij ACV

en vroeg of ik meeging. Dat heb ik
gedaan en daarop heb ik besloten om
bij ACV te gaan spelen. Nachella is ook
gebleven een speelt nu in  Vrouwen2.”
De overstap naar ACV was vorig seizoen
en het betekende meteen dat het in de
inleiding genoemde reizen van Belling-
wolde naar Assen begon. “Mama bracht
me steeds, want ik was nog geen acht-
tien en had geen rijbewijs.” Sinds ze
haar rijexamen met succes heeft afge-
rond, rijdt Marit Jaeger zelfstandig rich-
ting ACV. “Mama en ik delen samen een
auto, maar de afspraak is dat ik hem

heb als ik naar Assen moet.” Voor haar
studie Sport en Bewegen in Groningen
maakt ze meestal gebruik van het open-
baar vervoer. De linksbenige Marith Jae-
ger kan op meerdere posities uit de voe-
ten. “Ik heb als linker centrale
verdediger gespeeld, als linkshalf, op 6
en ook op 10, daar speel ik het liefste.”

In haar eerste ACV-jaar was ze inge-
deeld bij de Meisjes onder 19. Nu is het
dus Vrouwen1. Aan de vooravond van
het seizoen zegt ze: “Ik wil zoveel moge-
lijk speelminuten maken.” 

Vrouwen

Drie kwartier vergt de autorit van
Bellingwolde naar Assen. Marith
Jaeger legt die afstand in het
voetbalseizoen meerdere keren
per week af. Drie kwartier heen
naar ACV en drie kwartier terug
naar huis. “Ik wil op een zo hoog
mogelijk niveau voetballen en daar
heb ik alles voor over,” zegt Marith
(18). Een veelzeggende uitspraak.
Marith Jaeger zit boordevol
ambities. Die kan ze dit seizoen
kwijt in ACV Vouwen1.
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De ambities van 
Marith Jaeger
De ambities van 
Marith Jaeger

Trainer bij ACV
Als stageplek voor haar studie Sport en Bewegen trainde Marith Jaeger het afge-
lopen seizoen ACV Jongens onder 15.  Nu is ze trainer van Meisjes onder 15 en
heeft ze een trainerscontract. Als ze op zaterdag niet kan coachen omdat ze zelf
moet spelen, neemt de teamleider die taak over.
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Danny van Dijk (37) start-
te zelf begin jaren '90 in
de jeugd van LTC. "Mijn
vader speelde vroeger
bij ACV, maar omdat

mijn ouders in Pittelo wonen vlakbij
LTC, zijn wij daar gaan voetballen.
Dat was makkelijker voor ze. Maar
ACV was en is toch wel de beste
zaterdagclub van Assen, dus het
was altijd wel mijn wens om ooit in
ACV1 te spelen. Net als mijn vader."   

FC Groningen
Samen met zijn broer Sergio van
Dijk werd Danny gescout door 
FC Groningen. Maar een paar jaar
later stapte Danny over naar de B-
jeugd van ACV. "Ik viel af bij Gro-
ningen, maar naar wat ik mij kan
herinneren vond ik dat niet heel
erg. Nu kon ik lekker naar ACV."
Danny debuteerde op zijn achttien-
de in ACV1, onder Fred de Boer.
Vijf jaar speelde Danny op het
hoogste amateurniveau, tot een
nieuwe uitdaging zich voordeed.

FC Emmen
"Aan het begin van het seizoen
2007/08 werd ik gebeld door 
Gerry Hamstra. Hij was trainer van
FC Emmen en kende mij van ACV.
Linksback Guus de Vries was zwaar
geblesseerd geraakt en Hamstra
vroeg of ik naar Emmen wilde
komen om die positie op te vullen."
Dat leek Danny een mooie kans,
ook omdat zijn broer daar speelde.
In de eerste seizoenshelft speelde
hij alle wedstrijden. "Maar ik voelde
dat ik geen echte profvoetballer
was, ik ontwikkelde mij niet. Ik
kwam na de winter in het beloften-
team en het was mij duidelijk dat ik
wat anders wilde."

Amateurs
Na één jaar profvoetbal verkaste
Danny naar de topamateurclub
Harkemase Boys. "Daar was Henk
de Jong trainer (nu trainer van
Cambuur, red.) en we werden kam-
pioen. Een geweldig jaar." Na twee
jaar Harkema en omzwervingen via
DIO Groningen, een jaartje ACV en
twee jaar Oranje Nassau, is Danny
sinds 2015 weer actief in Assen. Hij
speelt samen met andere oudere
spelers in ACV3.

Vrijwilligerswerk
"Ik volgde de social media van ACV
en daarin verscheen in 2019 een
filmpje met een oproep voor vrijwil-
ligers. Als grafisch vormgever wilde
ik graag helpen om de uitingen van
ACV te verbeteren." Danny startte
met het opmaken van wedstrijdaan-
kondigingen voor social media voor
ACV1. Al snel kwam daar het ont-
werpen van posters en flyers bij
voor bijvoorbeeld de Oudejaarsloop
en het FIFA-toernooi voor de jeugd. 

Coronatijd
"Direct bij de start van de corona-
maatregelen in maart 2020, ben ik
erg druk geweest met de ACV 16
Days Challenge. Iedere dag nieuwe
uitingen maken, heel leuk om te
doen. Daarnaast vroeg de damesaf-
deling om voor hen een apart logo
te ontwerpen en met de ACV PR- &
Communicatiecommissie hebben
wij een vrijwilligerscampagne opge-
zet." Danny heeft de smaak te pak-
ken. "Grafisch ontwerpen is zo mijn
passie, dat ik begin dit jaar mijn
eigen bedrijfje D4 Design 
(d4-design.nl) ben begonnen."

Vrijwilliger en oud ACV1-speler Danny van Dijk:

"Mijn zoontje werd lid van ACV en ging spelen bij de kabouters.
Toen had ik direct het gevoel dat ik ook wat wilde betekenen
voor ACV, de club waar ik zo lang had gevoetbald." Voor Danny
van Dijk was het haast een vanzelfsprekendheid. Vrijwilligers-
werk doen bij de vereniging waar je zoontje of dochter speelt.
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'Als grafisch vormgever 
wil ik ACV graag helpen'

'Als grafisch vormgever 
wil ik ACV graag helpen'

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

RED ACV Presgids 2021-2022  29-07-2021  11:04  Pagina 29



Opleidingsteams
Vorig seizoen is ACV gestart met de
zogenaamde opleidingsteams. Bij O12
en jonger zijn de 1e en 2e teams per
leeftijdscategorie samengenomen en
iedere drie maanden spelen zij in een
andere samenstelling. "Bij ACV zijn we
in 2020 gestart met het project Gelijke
Kansen. Sommige spelers ontwikkelen
zich heel snel op jonge leeftijd, andere
spelers zijn laatbloeiers. Dan is het toch
niet eerlijk om jeugdspelers die nu nog
een achterstand hebben, minder facili-
teiten te bieden ten opzichte van leef-
tijdsgenoten die verder zijn? Gelijke
Kansen betekent niet dat er gelijke uit-
komsten zijn. We respecteren dat er
niveauverschillen tussen jeugdspelers
zijn, wat onder andere terug te zien is in
beleving, voetbalvaardigheden en de
manier van bewegen. Daarom maken we
nog steeds onderscheid tussen oplei-
dingsteams en basisteams. Maar door
de grotere opleidingsteams hebben wij
nu de mogelijkheid om vier keer per sei-
zoen de teams opnieuw in te delen.”

Gelijkheid
Floris: “We streven naar gelijkheid in
faciliteiten en kansen voor alle jeugd-
spelers in de onderbouw en we hopen
daarmee op een hogere opkomst en
meer verbinding binnen de leeftijdsca-
tegorie. Daarbij speelt mee dat teams
uit de onderbouw slechts uit 10 spelers
bestaan en dat de selectieteams daarna
uit 15 spelers. Door de opleidingsteams
vergroten we de groep van 10 naar 18.
Dan is het makkelijker om toe te werken
naar de O13, waar de teams groter
zijn.”

Nieuw beleidsplan
De TCJ is vorig jaar gestart met het for-
muleren van de basisvoorwaarden voor
een nieuw beleidsplan. Dit seizoen
wordt een nieuw beleidsplan opgezet in
samenwerking met het certificerings-
programma van NMC Bright. "Toen ik bij
ACV begon merkte ik direct dat er veel
trainers met goede ideeën rondlopen,
maar dat er geen ACV-manier van wer-
ken was. We werken nu de blauwzwarte
ACV-lijn uit en we gaan dit direct in de
praktijk brengen." In het plan beschrijft
de TCJ vooral de onderdelen opleiden,
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Het afgelopen seizoen kenmerkte
zich door veel coronamaatregelen
en weinig voetbal. Hoofd Jeugd-
opleiding Floris van Es was echter
steeds twee doordeweekse dagen
en de hele zaterdag aanwezig bij
ACV. "Alle jeugdelftallen trainden
door en op zaterdag speelden zij
onderlinge wedstrijden of deden
andere voetbalactiviteiten. We had-
den een mooi Oranjefestival, de
sponsorloop en natuurlijk de Natio-
nale Voetbaldag. Voor de jeugd was
het gelukkig al met al geen verloren
seizoen, zeker omdat er kwalitatief
goede trainingen werden aangebo-
den. We hebben zelfs nieuwe leden
bij de jongste jeugd. Nu pakken we
door met een nieuw beleidsplan."

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

Hoofd Jeugdopleiding Floris van Es:

'Streven naar gelijke kansen 
voor jongste jeugd van ACV'
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Floris van Es al vroeg jeugdtrainer
Floris van Es (24) is afkomstig uit Meppel. Als jeugdspeler bij
FC Meppel speelde hij in alle selectieteams en haalde hij het
eerste elftal. Floris: "Het trainersvak trok mij al snel aan en ik
heb bij Meppel veel jeugdteams getraind. Via mijn studie HBO
Sportkunde heb ik een paar jaar terug mijn trainersdiploma
UEFA-C gehaald. Ik heb in Amerika drie maanden bij de Dutch
Soccer School gewerkt. Toen startten zij een samenwerking
met de Ajax Coaching Academy in Amerika. Ik heb daar ook
nog twee maanden gewerkt."

Terug in Nederland begon hij in 2019 bij de Regionale Voetba-
lacademie, als trainer voor de jongste jeugd van ACV op vrij-
dagmiddag. Dit beviel ACV zo goed, dat Floris het aanbod
kreeg om jeugdtrainer te worden van JO13-1. Afgelopen sei-
zoen begon Floris als jeugdtrainer en in januari 2021 werd hij
Hoofd Jeugdopleiding bovenbouw. Dit seizoen is Floris verant-
woordelijk voor alle jeugd. "ACV is ambitieus, we hebben
talentvolle jeugdspelers en onze jeugdteams spelen op hoog
niveau. Maar ACV is zeker ook een vereniging voor de recre-
atieve voetballer."

Floris is per 15 augustus trainer Voetbal en Maatschappij bij
FC Groningen. Hij is in die rol verantwoordelijk voor de locatie
Assen van de FC Groningen Voetbalschool.

Teams

ACV met 64
teams in seizoen
2021-2022
Met 64 teams is ACV aan het seizoen 2021-
2022 begonnen. Het afgelopen coronaseizoen
heeft gelukkig niet voor een afname in het aan-
tal leden gezorgd. Er is zelfs een lichte toena-
me. Bij de mannen zijn er twee onder-23 jaar
teams bijgekomen om de stap van de jeugd
naar de senioren te vergemakkelijken. Deze elf-
tallen bestaan uit spelers die vanuit JO19 door-
stroomden, aangevuld met eerstejaars senioren
en voetballers die ACV kortstondig hebben ver-
laten. Deze teams spelen in de nieuwe O23-
competitie, die afgelopen seizoen door de KNVB
is gestart. Het meisjesteam O19 is vervallen,
dat is Vrouwen 3 geworden. 

Tot en met onder-12 jaar spelen de jeugdteams
met zes- of achttallen. Daarna gaat de jeugd op
een groot veld spelen en worden het elftallen.
Het vrouwen-combinatieteam van ACV en
Achilles 1894 was vorig seizoen VR3 en is nu
VR4 geworden. De vrijdagavondcompetities
blijven populair. Het complete overzicht van het
aantal teams in de verschillende categorieën en
leeftijdsklassen is als volgt:

Senioren
Mannen: 10 teams en O23-1 en O23-2
Vrouwen: 4 teams (ACV VR4 is een combinatie
ACV/Achilles 1894)

Jeugd
JO19: 1 t/m 3
JO17: 1 t/m 3
MO17-1
JO16-1
JO15: 1 t/m 3
MO15-1
JO14: 1 en 2
JO13: 1 t/m 3
MO13-1
JO12: 1 t/m 3 
JO11: 1 t/m 3 
JO10: 1 t/m 5 
JO9: 1 t/m 3 
JO8: 1 t/m 3 
JO7: 1 en 2 

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

Zaalvoetbal
Teams 1 t/m 8

spelplezier en de ontwikkeling van de eerste teams bij de mannen
en vrouwen. Floris: "We beschrijven wie en wat we nodig hebben,
welke taken en verantwoordelijkheden, om de doelstellingen te
halen. Dat willen we nog verder uitwerken. Stel een talentvolle
kabouter begint bij ACV: wat heeft hij of zij per leeftijdscategorie
nodig om Vrouwen 1 of Heren 1 te halen? Daarvoor willen we de
aspecten techniek, tactiek, fysiek en gedrag vertalen naar trainin-
gen. Voor de recreatieve voetballer willen we ook een juist en pas-
send voetbalaanbod maken."

Certificatie
In het beleidsplan is het ontwikkelen van jeugdtrainers uiteraard
een belangrijk speerpunt. Floris: "We willen onze eigen trainers zo
goed mogelijk opleiden. Daar hoort goede begeleiding bij, maar bij-
voorbeeld ook tijdens het seizoen een aantal bijeenkomsten organi-
seren met verschillende thema's. Bij een goede jeugdopleiding
hoort ook een certificatie door de KNVB. We gaan voor 'Regionale
Jeugdopleiding', een traject dat we in oktober hopen af te ronden."

Zelf keuzes maken
Ook komt er meer aandacht voor de coaching van jeugdspelers op
zaterdag. "We zijn ontzettend blij met alle ouders die als leider
actief zijn. Vaak zie je, waarschijnlijk uit onwetendheid, dat zij de
spelers precies voorzeggen wat ze moeten doen. Als spelers iets
voorgezegd krijgen, dan zijn ze niet in staat om zelf keuzes te
maken. Als je ze bewust maakt meer zelf te kiezen, dan heeft dit op
een langere termijn effect. We vinden het daarom beter dat leiders
met spelers in gesprek gaan waarom ze bepaalde keuzes maken.
Dit kan voor de wedstrijd, in de rust of na de wedstrijd."
Floris heeft het naar zijn zin in Assen."Ik doe het werk bij ACV
graag. Het is goed te combineren met mijn baan. Ik probeer samen
met de TCJ iets structureels neer te zetten door duurzame verande-
ringen door te voeren. Dan is het jeugdbeleid niet afhankelijk van
bepaalde personen.”
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www.springkussenverhuur-assen.nl
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We kiezen hierbij bewust
voor ACV als één van de
locaties. Het is misschien
wel de meest ambitieuze
amateurclub in Drenthe

en de jeugd en trainers zijn actief op
hoog niveau. We zijn erg blij met deze
samenwerking”, aldus Simon Cageling,
Manager Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen bij FC Groningen. Door de
nieuwe invulling van de Voetbalschool
heeft FC Groningen als doel om nog
meer voetballende kinderen te bereiken
en te bedienen. Simon: “We redeneren
vanuit ons Meer en Beter Bewegen-pro-
gramma, waarbij we zo veel mogelijk
mensen in beweging willen zetten en
een bijdrage willen leveren om het maxi-
male uit jezelf te halen.”

Waar de huidige voetbalactiviteiten van
de Regionale Voetbalschool voor een

geselecteerd aantal voetballers beschik-
baar is, worden de activiteiten van de
FC Groningen Voetbalschool voor alle
jonge spelers en speelsters uit de regio
toegankelijk. Voetballiefhebbers kunnen
zich hiervoor aanmelden en krijgen trai-
ning van trainers, die werken vanuit de
FC Groningen-leerlijnen. Alle voetbal-
lende jongens en meisjes van 6 tot 14
jaar krijgen hiermee de mogelijkheid om
wekelijks te trainen als een voetbalprof. 

Jeugdtrainers ACV
Ook ACV is blij met de samenwerking.
Floris van Es, Hoofd Jeugdopleiding bij
ACV: "De banden tussen ACV en FC Gro-
ningen zijn er alle vele jaren. Nu geven
we daar extra invulling aan door de
komst van de Voetbalschool. We zijn
trots dat we zijn uitgekozen! Het is ook
mooi dat ACV ambitieuze jeugdtrainers
kan leveren aan de Voetbalschool." De

spelers die voor lijken te lopen in hun
voetbalontwikkeling en eerder werden
uitgenodigd voor de Regionale Voetbal-
school, worden met ingang van dit sei-
zoen geïnviteerd voor deelname aan de
activiteiten van de 'voorselectie' van de
FC Groningen Opleiding op Sportpark
Corpus den Hoorn.

Doorgroeien naar voorselectie 
Naast de traditionele aanpak van scou-
ten bij honderden amateurverenigingen
krijgt de Eredivisionist via de Voetbal-
school een nog beter beeld van al het
voetbaltalent in de regio. Op die manier
kunnen voetballende jongens en meiden
via de Voetbalschool, of de maatschap-
pelijke activiteiten in de wijk of op
school, doorgroeien naar de voorselec-
tie van de FC Groningen Opleiding.

FC Groningen begint dit seizoen op vrijdagmiddag met een FC Groningen
Voetbalschool bij ACV. Het Catawiki Sportpark is hiermee één van de vier
locaties van de Voetbalschool. Met het starten van de Voetbalschool
krijgen de activiteiten van de huidige Regionale Voetbalschool een andere
naam en invulling. Het programma van de FC Groningen Voetbalschool is
in lijn met het voetbalprogramma van 'Trainen als een Prof' en de
leerlijnen die centraal staan binnen de opleiding van de BVO.
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FC Groningen Voetbalschool bij ACV

"

Voetbalschool
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Rolderstraat 108

9401 AW Assen

Tel. 0592-313104
Ook via whatsapp te bereiken!

info@klok-bouwmaterialen.nl

WWW.KLOK-BOUWMATERIALEN.NL

Balkengracht 4, Assen
Balkengracht 4, Assen
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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
Bijna 1.600 mensen volgen ACV op Facebook. Hier vindt
u korte berichten, video's, foto's en is uiteraard ook inter-
actie 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 gingen u al voor.

Instagram
Ook in de digitale fotowereld is ACV terug te vinden.
Diverse leuke en speciale foto's krijgen hier een plek.
Sluit je aan bij 1.800 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 Presentatiegids. Hierin is uitgebreide informatie
over de club terug te lezen en kan kennis gemaakt wor-
den met de technische staf en selectie van ACV 1. De
presentatiegids wordt uitgegeven in samenwerking met
Hattrick Media. Kijf & Witte in Leek tekent voor de vorm-
geving 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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We spreken Siemon Oost in zijn
winkel aan de Borgstee in
Assen. Trots vertelt hij over
het ontstaan van het bedrijf
en de betrokkenheid bij ACV.

Het is 40 jaar geleden dat er voor het eerst
een reclamebord van destijds Schildersbe-
drijf Oost aan Het Stadsbroek kwam te han-
gen. In die periode was het bedrijf nog
gevestigd in de Oudestraat in het centrum
van Assen. Het was zijn vader die het eerste
sponsorcontract afsloot. Daarna volgden er
nieuwe uitingen van Verfhuis Oost en later
Decokay Oost. Zijn bedrijf draait ondanks de
vervelende coronaperiode goed. Ook tijdens
ons gesprek zagen we veel Assenaren de
winkel bezoeken.

“De eerste selectie wens
ik handhaving in de Derde
Divisie toe en het liefst
voor langere tijd” 
Decokay Oost
Wat voor bedrijf is Decokay Oost? Siemon
Oost: “Decokay Oost is een familiebedrijf dat
al meer dan 70 jaar bestaat en winkels heeft
in Assen en Roden. Wij hopen onze bezoe-
kers te inspireren en te helpen bij de inrich-
ting van hun huis. We hebben grote verfsta-
lenwanden in de winkel, waarop alle kleuren
te zien zijn. In onze grote showroom zijn alle
producten, van gordijnen tot jaloezieën, in
verschillende kleuren, transparanties en
bedieningsvormen te zien, te voelen en te
hanteren. En ook op het gebied van afwer-
kingen van gordijnen zijn er diverse opties:
van zeilringen tot ingenieuze railroedes. Ook
voor een nieuwe vloer zijn mensen bij ons
aan het goede adres. Bij ons kun je alle pro-
ductgroepen, van pvc tot laminaat, met vele
toepassingen, bekijken. Zo wordt het gemak-
kelijker een keuze te maken. Onze medewer-

kers helpen klanten graag met kiezen. Het is
niet voor iedereen eenvoudig om zo'n berg
ideeën te vertalen naar de inrichting van het
eigen huis. Wij werken daarom ook met vak-
kundige stylisten die op afspraak bij je thuis-
komen voor een persoonlijk stylingadvies.”

Sportliefhebber
Siemon is een echte sportliefhebber. Zelf
zwemt hij graag en fietst hij regelmatig. Daar-
naast volgt hij vanuit de luie stoel met veel
plezier het wielrennen, schaatsen, voetbal en
hockey. De liefde voor het voetbal uit zich in
het ondersteunen van twee clubs in het bij-
zonder: ACV en FC Groningen. Met ACV heeft
hij een goede band. Vandaar ook het jaren-
lange sponsorschap bij de vereniging. Hij
kenschetst de club als een sociale en warme
vereniging. Bij FC Groningen is hij al 15 jaar
een trouwe seizoenkaarthouder en steunt hij
in de groene kathedraal de Trots van het
Noorden. Zelf voetbalde hij echter nooit, hoc-
key was altijd zijn sport. Wel speelden zijn
beide zoons bij ACV. Een vanzelfsprekendheid
volgens Siemon. Hij volgt ACV op de voet. “Ik
zou graag vaker op zaterdag de club bezoe-
ken maar het werk laat dat helaas niet altijd
toe. Wel zijn meerdere medewerkers van het
bedrijf supporters van ACV. Bij thuisduels
maar ook bij uitwedstrijden zijn zij aanwezig
om ACV aan te moedigen.”

Wens voor de toekomst
Aan het einde van het gesprek vroegen we
hem wat hij ACV voor de toekomst toewenst.
“Voor de club hoop ik dat het een mooi sei-
zoen wordt, dat iedereen gezond blijft en dat
de club weer kan draaien zoals voor de coro-
naperiode. De eerste selectie wens ik hand-
having in de Derde Divisie toe en het liefst
voor langere tijd. Dat zou geweldig zijn!”

Meer weten over Decokay Oost?
Bezoek voor meer informatie 
www.decokayoost.nl. Decokay Oost 
is gevestigd aan de Borgstee 2 te Assen
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ACV kent vele trouwe en betrokken sponsoren. Eén van die sponsoren is Siemon
Oost. Al 40 jaar is hij met zijn bedrijf Decokay Oost lid van Businessclub de Zwaluw.
Wat maakt het dat hij al zo lang sponsor is van de club? Tijd voor een nadere
kennismaking met deze trouwe sponsor.

Businessclub de Zwaluw

Al meer dan 40 jaar
betrokken bij 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 de
naamsbekendheid van de
sponsoren te laten vergroten.
Dat kan onder meer via de
website, maar ook via onze
eigen digitale nieuwsbrief en
verschillende door de Business-
club georganiseerde sponsor-
activiteiten. Verder zijn er
allerlei opties voor de spon-
soren om zich op en rond het
veld te presenteren. Alle leden
van de Businessclub zijn tij-
dens de thuiswedstrijden wel-
kom 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 Busi-
nessclub 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-dezwa-
luw@acvassen.nl.
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Hoofdsponsors

De zes hoofdsponsors 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 producten van topkwaliteit. Niet alleen
schilders en glaszetters weten de weg naar
“de Asser” te vinden. Ook woningcorporaties,
vastgoedondernemingen, gemeenten en
bouwbedrijven zijn vaste klant van het bedrijf.

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

Connect Products beschikt over een uiterst
toegewijde en ervaren organisatie, met visie
en heldere kijk op de markt. Het bedrijf
onderscheidt zich door kwaliteit, kennis en
service, een team van specialisten staat klaar
om de klanten maximaal te ondersteunen.
Technologie, praktijkkennis en klantenwen-
sen vormen de basis voor de productontwik-
keling, met als resultaat een gespecialiseerd
en breed assortiment.

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

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 specialiteit van het bedrijf ligt in vast-
goedonderhoud en het verbouwen en 
verduurzamen van vastgoed en woningen
voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
Klok werkt met een team van circa 70 eigen
medewerkers. Het werkgebied bevindt 
zicht in de noordelijke 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 specialisten op
hun vakgebied. Het bedrijf leidt dagelijks
mensen op om hun collega's te kunnen assi-
steren. Zo worden de medewerkers bijge-
schoold en worden andere vakgebieden ook
aangeleerd. Op deze manier kan Klok multi-
functioneel zijn als organisatie.

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

LEDEN BUSINESSCLUB DE ZWALUW:

12 Wat Studio
360 Golf
A. Hummel BV
ABN Amro
Actio Advocaten en Juristen
Administratie en Belastingadviseurs R.S. Kremer bv
Afier Accountants
AFP Fysiotherapie
Aksos Accountants
Asser Glas en Verfhandel b.v.
Autobedrijf Luth - Tangenberg
Autobedrijf van Veen B.V. 
Autoschadebedrijf POEPE BV
Autoservice Doldersum
Bakkerij Feenstra
BDM investments
Belastingadvies- en Administratiekantoor Kremer cs
Bella Italia
Bestrating.nl
Bitsiel
BMN Bouwmaterialen
Bouwbedrijf Rotteveel
Bouwkundig Bureau Juk
Bouwmij Hendriks B.V.
Bram Vonck
Bulten Ontroerend Goed
Burgerhout B.V.
Catawiki
Cateringservice Mennega
Complex VVE Beheer
Connect Products
Cubri
Dak Montage Noord
DBO energie
De Klok Dranken Groningen
De Witte Bal
Decokay Oost 
Drenthe Tours
Erima
Eromes BV
Fieten Olie
Fietsen en Koffie
Flanderijn
Fonville Schoonmaakbedrijf
Gijsbertsen Installatie Advies
Greenledwalls
Grip Consultancy Assen
Groentotaal A. de Boer 
Grolsch
Hanos Groningen
Harwig
Hattrick Media
Hoveniersbedrijf Marco Bakker
ICTSPECIALIST.NL  / Thin client specialist
ING Bank
Intersport Vanderveen
Jambelle

Janmar
JIJ Uitzendbureau
Jongeneel Houthandel Assen
Jongsma Installatieburo
Kaaskoperij
Kadem Tynaarlo
Kalsbeek BV
Kenniscentrum Arbeidsrecht
Klok Bouwmaterialen
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep B.V.
Koning Keukens
KroeseWevers
Lamberink Bedrijfsmakelaars
Lions Castle BV
Lodewijk Napoleon
LOFF
Makelaardij Schokker
Mannenmode de Rooij
Mastermate
Melkveehouderij J. Talens
MHC Mobility
Nefkens Noord
Nelf Lakfabrieken BV
Newz Marketing en Media
Niels Slaapcomfort
Nivo Noord
NNSC B.V.
Oosting Makelaars
Oudman keukens
Ploegmakers Beheer B.V.
Preadyz
PSN / Flexin Uitzendgroep
Raab Karcher
Relius Verf
Renewi
Repro Service Lemmen   
RTV Drenthe
Schaafsma BV
Schoonmaakbedrijf Linker
Sikkens Center Geertsema
Skor
Stern
The Atlete's Foot
Tijdhof, Daverschot en
De Jong Posthumus Notarissen
Tiktak Koffie
Timmermans Landbouw BV
Tino Elektrotechniek
Uiterwijk Winkel Verzekeringen
Univé
UNP accountants adviseurs
Van Veen Tandtechnicus
Visser Archiefvernietiging
Visser Assen
Yarden & Geerts Uitvaartzorg
Yume

Sponsoren van ACV
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