SPECIALE 10 JAAR MERCHANDISE
Vanwege het 10-jarig bestaan van
VAK410 hebben we een aantal speciale
merchan-dise producten laten maken.
Er zijn onder andere nieuwe shirtjes,
sjaals en mutsen verkrijgbaar. Allen zijn
uiteraard voorzien van de speciale ‘10
jaar skull’.
De verkoop is inmiddels gestart, maar
let op: zoals gebruikelijk zijn de oplages
altijd beperkt en ook voor deze
producten geldt op is op!
De sjaal in het oude bekende balkenmotief is verkrijgbaar voor 15 euro, de
muts voor 12,50 en de shirtjes zijn voor
een tientje te koop. Kom dus gerust
even langs bij ons verkooppunt op de
omloop bij vak 424. Elke wedstrijd is het
hok open zodra het stadion geopend is
tot vlak voor de aftrap van de wedstrijd..

Mijn Beste VAK410,
Op 26 januari ben jij op de tribune
geboren. Opgestaan, fier in het magisch
wit-rood-wit. Gekomen voor de trots van
Mokum, Amsterdam kreeg er een kleur
bij.
Je bracht in je jaren tal van offers, maar
je toonde vooral karakter en bluf. Je
inspireerde en motiveerde. Afgezien van
de stand op het bord, de spelers op het
veld of de situatie bij de club. Jij was er
altijd en overal.
Nu sta jij alweer 10 jaar op de tribune,
wie had dat gedacht? Jij natuurlijk! Jij
wist waarvoor je gekomen was, enkel
het zien van de door jouw geliefde
kleuren. Met maar 1 doel: het steunen
van ons Aller Ajax. Er zijn mensen die
denken dat ze jou de mond kunnen
snoeren. Maar jouw trouw, passie en
trots is niet weg te nemen. Niemand kan
jou stoppen, je laat ze niet winnen!
Op 26 januari 2011 komt jouw droom
uit, 10 JAAR VAK410. Zwaai met je
kleuren in de lucht, zing je liederen tot
aan de hemel en laat je fakkels de
horizon verlichten. Maar blijf vooral
strijden voor je idealen. Strijden tegen
de smeer-lappen die het voetbal en de
club willen afpakken, enkel om hun
zakken te vullen. Voor jou betekent geld
niets. Trots en eer is waar jij voor leeft.
Ajax 1 zal zege vieren!
De jongens van de tribune

10 JAAR
VAK410

NIEUWS VAN HET VAK

AFC AJAX – NAC * 27-01-2011 * Oplage 1.600 * Uitgave 20

TIFO 10 JAAR VAK410 26-01-2001 – 26-01-2011
Beste VAK410’er,
Onze droom is werkelijkheid geworden. 10 JAAR VAK410. 10 jaar van strijd, trots,
passie en eer. Hier hebben wij hard voor gevochten, heel Europa kijkt vandaag naar de
Amsterdamse tribune waar je nu opstaat. Om deze avond compleet te maken pakken
we groots uit met veel TIFO. Hieronder volgt een overzicht van wat komen gaat.
LET OP: DIT PAKKET IS PLAATS GEBONDEN I.V.M. DE KLEUREN!
Opkomst 1e helft
- Megadoek met 2 losse stroken (Spandoeken lang omhoog, jongens bovenin:
vasthouden!)
- Op rij 1/2/3 wordt het 10 jaar logo gehesen
Wanneer je tijdens deze actie niet onder een doek zit, houdt dan het choreovel
omhoog. Wanneer alle doeken weer beneden zijn dan houdt IEDEREEN op het VAK
het choreovel omhoog!
+/- 10e minuut
Gebruik van de handschoenen. Doormiddel van de kleuren volgt een speciale
choreografie op het VAK.
+/- 25e minuut
Rond de 25e minuut gaan er 3 megadoeken over de hoofden. Graag lang vasthouden!
Opkomst 2e helft
Bij opkomst van de 2e helft zal er aan de balustrade een groot spandoek geshowd
worden, dit in combinatie met de speciale ballonnen.
+/-60e minuut
Rond de 60e minuut wordt er een hijsdoek met een speciaal thema omhoog gehesen.
+/- 75e minuut
Tot slot gaat er een groot megadoek over de hoofden van iedereen, lang vasthouden.
Wij rekenen op de medewerking van een ieder die op VAK410 staat. Op dit VAK sta je
namelijk niet zomaar. Gedraag je naar VAK410 begrippen en geniet! Onacceptabel
gedrag en/of gebruik van TIFO wordt niet getolereerd! We gaan er een
onvergetelijke avond van maken.

VAK410
2001-2011

VANDAAG
10 JAAR VAK410
100% INZET VAN EEN IEDER!
GEEN CAMERA’S EN MOBIELTJES!
VAK410 HEEFT EIGEN MENSEN VOOR FOTO EN
VIDEO, EERSTE FOTO’S STAAN VOOR 01.00 UUR
AL ONLINE.

NIET VLAGGEN TIJDENS TIFOACTIES OF VOOR TEKSTDOEKEN!
GEEN VUURWERK BIJ TIFO-ACTIES!
GEEN GEKUT MET DE
HANDSCHOENEN EN BALONNEN!
Niemand is groter dan VAK410. Samen
moeten we deze historische dag
onvergetelijk doen maken in binnen- en
buitenland. Dit kan alleen met de
inspanningen van een ieder!
VAK410, THE STORY SO FAR…
Een aantal jonge Ajax-supporters zijn
begin 2001 van mening dat de sfeer in
de Arena Ajax onwaardig is en dat hier
wat aan moet veranderen. Ajacieden
worden via het internet gemobiliseerd
om tijdens het bekerduel Ajax – Vitesse
plaats te nemen op vak 114. Ondanks
het verlies, 1-2 na verlenging, en de
uitschakeling kan er gesproken worden
van een succes, de sfeer zat er goed in.
De datum 26 januari 2001 is na enkele
tijd gezien als de officiële oprichtingsdatum van VAK410.

Door inspanningen van het sfeerteam
wordt er plaats gemaakt op vak 410,
voor 400 supporters in de leeftijdscategorie 16 – 20 jaar. Al snel wordt
besloten om VAK410 als naam aan te
nemen.
VAK410 kleurde in de beginjaren
volledig wit-rood-wit van de shirtjes. Het
VAK was een groot succes en al snel
volgde uitbreiding naar vak 409. Elders
op de Noordzijde tweede ring ontsonden
meerdere groepen, nadat er voor VAK
410 een wachtlijst ontstond. Na een
verdere uitbreiding in vak 409 voegde
ook de groepen op 413 en 415 zich toe
bij VAK410. Het vak telt inmiddels 1.200
seizoenkaarthouders.
In het seizoen 2007/2008 werd er
opnieuw gekeken naar verdere
uitbreiding. Op Noord was dit niet
mogelijk en voor een aantal partijen ook
niet wenselijk. Uiteindelijk werden
vakken 409 en 410 gespiegeld met 424
en 425.	
  	
  
De naam VAK410 werd behouden vanwege de inmiddels grote opgebouwde
naamsbekendheid in zowel binnenland
als buitenland. Deze plek vormde voor
VAK410 een goede basis om kwalitatief
verder te groeien. De focus zal voor de
komende jaren liggen op verdere
ontwikkeling van het visuele en vocale
aspect. Een nieuwe uitbreiding in het
aantal stoelen is niet aan de orde.

	
  

	
  

