BLIJF STICKEREN
De vorige lading stickers ging er
vrij vlot doorheen, dus is er nog
maar eens een bestelling
geplaatst. 30.000 stickers staan nu
klaar om geplakt te worden. Negen
verschillende ontwerpen en een
bonus sticker.
Bij de merchandisestand op de
omloop bij ingang van 424 kun je
een pakketje van 30 sticker voor 5
euro komen ophalen. Plak ze
overal waar je komt, plak ze waar
iedereen ze ziet. Zodra we er
doorheen zijn, zullen we direct met
nieuwe stickers komen.
Blijf lekker plakken!

GEBRUIK MATERIALEN
Voorafgaand aan de wedstrijd word iedere
keer door een aantal jongens de tribune
"wedstrijd klaar" gemaakt. Vlaggen worden
verspreid, bandieri's klaar gezet en
megavlaggen opgetogen. Gebruik deze
veel. Voor en tijdens de wedstrijd. Ze liggen
er niet voor niks! Maar ga er wel voorzichtig
mee om, want in elke vlag zitten vele uren
werk. Heb je thuis nog spullen liggen die
ons vak kunnen kleuren? Neem ze mee,
lever ze in! Zorgen wij dat ze elke week
gebruikt worden.
HERINNERING: Niets naar beneden
gooien! Dit bericht wordt ondertussen een
vaste rubriek in de
uitgaves van het
NVHV, maar helaas
ontvangen wij nog
steeds klachten over
spullen die vanuit ons
VAK
in
de
ondergelegen vakken
belanden. Brandende
peuken, volle bekers
bier, lege pakjes, laat
die rommel lekker
boven. Hou rekening
met
je
medesupporters en
gooi
niks
naar
beneden!
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ULTRAS ON TOUR | GRONINGEN-UIT
Op zondag 2 oktober, 14:30 uur, neemt Ajax het in de Euroborg op tegen FC
Groningen. De verkoop voor voorrangsuitkaarthouders is inmiddels begonnen en vanaf
vandaag kunnen ook normale uitkaarthouders hun ticket aanschaffen. Helaas gaat het
om een verplichte buscombi, echter hebben wij wel eigen bussen beschikbaar waarmee
gezamenlijk naar Groningen kan worden afgereisd. Deze bussen vertrekken vanaf het
arenadek. Meer informatie hierover volgt nog, hou de website hiervoor in de gaten. De
sfeer bij uitwedstrijden wordt steeds beter, met de wedstrijd tegen PSV als beste
voorbeeld. Koop dus allemaal je kaarten zodat wij Ajax supporters ook in Groningen
kunnen laten zien wie de baas is op de tribune! VAK410 on tour. Altijd en Overal!
BUSREIS LYON
Voor het duel in de Champions League neemt Ajax het 22 november op tegen Lyon.
Ook naar deze wedstrijd organiseert VAK410 weer een busreis. De bus vertrekt op 21
november 23.55 vanaf de hoofdingang richting Lyon. Na de wedstrijd wordt er weer
koers gezet richting Amsterdam. De verwachtte terugkom tijd in Amsterdam is 11.00
uur. Kosten voor de busreis zijn 75 euro. In de bus is bier en frisdrank te koop voor 1
euro.
BUSREIS ZAGREB
Ga mee naar Zagreb om Ajax ook in deze Europese uitwedstrijd te steunen. Deze
wedstrijd wordt op dinsdag 18 oktober gespeeld in het kader van de groepsfase van de
Champions League.
De voorgaande edities tussen Dinamo Zagreb en Ajax werden door te weinig
uitsupporters bezocht en daarom moeten we nu laten zien dat we ook in deze delen van
Europa achter onze club staan! VAK410 probeert zo goedkoop mogelijk de reis aan te
bieden zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen. De bus vertrekt op maandag 17
oktober om 17.00 uur vanaf de hoofdingang van de Arena en zal direct na de wedstrijd
weer terug naar Amsterdam rijden.
De kosten voor de bus zijn 100 euro en kan in de webshop betaald worden. Steun Ajax
in Europa en reis mee met VAK410 naar het buitenland!

VANDAAG HERDENKING MICHAEL KOOMEN
Michael Koomen was zaterdag 14 mei, na de viering van het kampioenschap op de
voetbalclub met zijn team RKAVIC 4 en een boottochtje over de grachten,
omstreeks tien uur op de Spiegelgracht beland. Een agent die in zijn eentje in een
politiebusje passeerde, hield daar twee van de voetballers aan. Enkele seconden
later was Michael overleden en waren enkele teamleden zwaargewond getroffen
door politiekogels. Over de toedracht en schuldvraag zullen we niets schrijven, wel
over de liefde van Michael voor zijn club Ajax.
Michael Koomen had al een seizoenskaart in de Meer en wist alle details van Ajax,
discussieerde weken lang over de opstelling en reisde met Ajax door Europa. Net
zoals velen had Michael veel moeite met het afscheid van de Meer en de komst van
de Arena. Uit woede had hij zijn seizoenskaart opgegeven en bezocht zo nu en dan
nog een wedstrijd in de Arena. Enkele jaren later toch maar weer een seizoenskaart!
Vak 409 werd het. In het begin werd Michael, zeker na een avond stappen,
knettergek van de trommels en het gezang, althans in de eerste helft. De tweede
helft viel altijd wel mee. Zo ontstond er een liefde voor Vak 410 en een groot respect
voor de jongens die zo ontzettend veel tijd in de het vak steken. Michael was zelfs
trots om op 410 te staan.
Michael werkte voor SNS property finance als projectleider/ bedrijfsjurist, was een
rustige jongen en is het toonbeeld van het feit dat de media Vak 410 ten onrechte
afschildert als een vak met doorgesnoven hooligans. Het was dan ook logisch dat
Michael mee verhuisde naar de overkant. In de jaren op Vak 410 ontstonden er
vriendschappen met de, voor Michael, boeren op het vak en ontstond er een groot
wederzijds respect. Samen reizen, bbq’s en stappen door heel Nederland en
Europa. Zo ging Michael deel uitmaken van een bekende vriendengroep op het vak
en zal deze vriendengroep hem samen met de rest het vak vandaag herdenken.
Michael heeft de memorabele kampioenswedstrijd in eigen huis tegen Twente
moeten missen, daarom hebben we het besloten na overleg met de rest van de
jongens om hem juist zaterdag te herdenken in de 31ste minuut door middel van luid
applaus.

