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MERCHANDISING 
DVD 6 is uit! De DVD is nog verkrijgbaar 
bij het verkooppunt en in de webshop. 
 

 
 

Voor een tientje is de DVD van jou. Dus 

schroom je niet en kom langs bij het 

verkooppunt. Daarnaast zijn er nog 

enkele t-shirts, badges, sjaals en 

stickers te koop. Alsmede de 

jaarkalender. 

Tevens is het e.e.a. op komst dus houd 

de verschillende kanalen in de gaten! 

OMGANG MET MATERIAAL 
Het wordt zeer op prijs gesteld als er 

wat meer mensen mee zouden willen 

helpen met het opruimen van het vak. 

Vaak kost dit veel tijd voor de paar 

mensen die hier mee bezig zijn. Als 

iedereen even vlaggen/bandieri’s etc. 

naar beneden komt brengen zou dit al 

een hele hoop schelen. Jatten wordt niet 

getolereerd, maar toch bleek bij de 

wedstrijd tegen Dortmund, dat er weer 

een stuk of 6 bandieri’s gestolen zijn. 

Tevens zijn er twee jongens betrapt op 

het proberen te stelen. We zullen hier  

 

hard tegen blijven optreden. Mocht dit zo 
doorgaan zullen we ons beraden op hele 
andere maatregelen. Dus wees geen dief 
van je eigen vak en laat de bandieri’s 
gewoon op het vak liggen!!!!! 
 
VAN DER GAAT 
Voor Ajax-Vitesse werd op het 
Rembrandtplein de voorzet al gegeven en 
inmiddels heeft Ajax hem daadwerkelijk 
ingekopt. Vanaf 1-01-2013 zijn we verlost 
van commercieel directeur Henri van der 
Aat. Eindelijk zal de man die 
verantwoordelijk is voor de flop van de 
Ajax Experience, maar ook achter de 
vaak achterlijk hoge ticketprijzen en 
andere marketingmislukkingen zat, 
vertrekken. Inmiddels is bekend 
geworden dat het duo Kinsbergen en 
Edwin van der Sar zich op het algemene 
directeurschap en ook het commerciële 
vlak gaan toeleggen. De Cruijff filosofie 
binnen Ajax begint zo steeds meer 
gestalte te krijgen en hopelijk kunnen we 
daar over een tijd met z’n allen de 
vruchten van gaan plukken! 
 
AGENDA: 
 di.04/12 Real Madrid – AFC Ajax  
 za.08/12 AFC Ajax – FC Groningen 

(20:45) 
 za.15/12 VAK410 

zaalvoetbaltoernooi (18:30) 
 zo.16/12 Willem II – AFC Ajax 

(16:30) 
 do.20/12 FC Groningen – AFC Ajax 

(20:00) 
 zo 23/12 Utrecht – AFC Ajax (14:30) 

 19 en 20/01 Klassieker weekend! 



 

Terugblik: 

Manchester: Na de prachtige 3 punten in de ArenA volgde nu de uitwedstrijd. Er werd 
op verschillende manier afgereisd, met daarbij een georganiseerde (volle) bus van onze 
zijde. Volgende keer weer massaal met de bus! Eenmaal aangekomen blijkt weer dat 
het centrum van Manchester niet bijster interessant is. De prijzen voor het bier waren in 
ieder geval schappelijk, waardoor het toch nog een goede middag was. In het stadion 
hadden we ons onderin het vak gepositioneerd. De sfeer was goed, zeker na de 
voorsprong en in delen van de tweede helft. Pluim nog voor diegene die 90 minuten 
lang ons doek hebben vastgehouden, om ons aan heel Europa te tonen. Uiteindelijk 
een puntje gepakt, waardoor we mogen hopen op Europese overwintering. 

PEC Zwolle: Geen belachelijke buscombi of omwisselplek dit keer, maar gewoon 
parkeren bij het uitvak. Slechts een kleine groep 410 wist kaarten te bemachtigen voor 
het kleine uitvak in Zwolle. De sfeer was ook daarom ook niet over naar huis te 
schrijven. Eindelijk weer een overwinning op het veld: 2-4. 

VVV:  3 punten. Meer valt er eigenlijk niet te zeggen over deze avond. Een slechte 
wedstrijd op het veld werd gelukkig wel omgezet in een 2-0 overwinning. Op de tribune 
knalden een paar songs lekker hard. De tweede helft was al met al een mooie 
opwarmer voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Daarnaast waren door het goede 
werk van een paar leden van het vak, weer een nieuw aantal mooie vlaggen te zien. 
Keep up the good work!  

Dortmund: Een avond waar door velen van te voren reikhalzend naar werd uitgekeken. 
Voor de wedstrijd werd er op de bekende plekken verzameld en een biertje gedronken. 
Vroeg werd al koers richting stadion gezet, want in de stad was weinig te beleven. Bij 
opkomst een intro met veel vlaggen, bandieri’s en wit rood witte snippers, dit gaf een 
mooi effect. Over de verloop van de wedstrijd kunnen we kort zijn; Ajax bracht niet wat 
het zou moeten brengen en keek al tegen de kortste keren tegen een 0-2 en 0-3 
achterstand aan. Dit bleek ook zijn uitwerking te hebben op de sfeer op het vak. Slechts 
een kleine groep bleef zich 90 minuten inzetten. Het uitvak was een aantal keren goed 
te horen en gaf d.m.v. sjaals enkele mooie plaatjes. Door de uitslag in Manchester, is de 
hoop op een Europese overwintering nog steeds levend, we zullen afgezien van de 
prestatie in Bernabeu moeten hopen op de sportieve plicht van groepswinnaar Borussia 
Dortmund.  

 

 

Regeltjes, regeltjes en nog meer 
regeltjes, voor een fanatieke supporter 
word het er allemaal niet leuker op. 
Voetbal verziek het niet! PRO 14.30! 

TIFO ACTIE!  

Vandaag staat er weer een megadoek 
op het programma. We vragen dan ook 
ieders medewerking, om het doek strak, 
en rustig over het vak te laten gaan. 
Daarnaast is het van belang om  niet 
teveel aan de hoeken te trekken, omdat 
het doek uitgeknipt is en niet 
rechthoekig is. 

Een ander punt van aandacht is de 
onderkant, normaal doen we een 
megadoek + een balustradedoek, maar 
nu is het één geheel. Het onderste stuk 
gaat over de balustrade heen.  
Daarnaast liggen er een kleine 400 
patronenvlaggen op het vak verspreid. 
Deze dienen tegelijkertijd met het doek 
de lucht te worden ingestoken en dienen 
als omlijsting van het megadoek.  
 
Achtergrond: Het is in feite een vervolg 
op het doek van vorig jaar tegen 
Twente, waar een foetus op het doek te 
zien was met de begeleidende tekst 
‘born to be wild’. Na verder gegroeid te 
zijn is het thema nu dat we ons de les 
niet voorgeschreven hoeven te krijgen. 
Wij kunnen prima voor onze eigen 
regels zorgen! 
 
Contact:   nvhv@vak410.nl 

    www.vak410.nl 
 

 

Roda JC:  Roda uit. We reizen al zeer 
vroeg (vertrek: 07:30) af met een volle 
bus, enkelen maakten er maar gelijk een 
weekendje Limburg (correctie: 
Duitsland) van. De verste uitwedstrijd 
van het jaar in de competitie. En 
meestal heeft Ajax het er lastig, zo ook 
dit jaar, terwijl de ‘Koempels’ dit jaar 
strijden tegen degradatie. Een 
overwinning binnen halen in de laatste 
10minuten voelt alsnog heerlijk, maar 
Ajax zou hier voor rust eigenlijk al de 
drie punten in de tas moeten hebben. 
 
Al met al wordt de reis naar Kerkrade er 
allemaal niet leuker op gemaakt. 
Waarom weer om 12:30? We kunnen 
vrij reizen en omwisselen op de 
parkeerplaats. Puur alleen zodat ze op 
Eredivisie Live 3 wedstrijden kunnen 
uitzenden? Bovendien zit er bij Roda 
een veiligheidscoördinator die maximaal 
25 vlaggen/bandieri’s toestaat. Leg ons 
maar eens uit hoe je aan zo’n achterlijk 
besluit komt! 

 



  


