
Jong Ajax (bijna) Kampioen! 
Nog één punt, en dan zijn de Amsterdamse 
beloften kampioen. Met nog 3 wedstrijden te 
spelen, en 9 punten voorsprong op nummer 
2 Feyenoord, kan het niet meer mis gaan. De 
eerstvolgende wedstrijd is maandag 20 april. 
In Eindhoven is Jong PSV de tegenstander. 
Op een zeer ongunstige tijd, om 18.30 uur, 
wordt er dan afgetrapt. Succes alvast als je 
de A2 wilt pakken.  

Een week later, 27 april, speelt Jong Ajax om 
18.30 uur thuis tegen Jong Vitesse. Een 
prachtige gelegenheid om de jonge 
kampioenen van Adri Koster te verwelkomen. 
Of alsnog kampioen te zien worden… 

PS: Het bier bevat hier wel alcohol. 

Merchandise 
Ze waren al een tijdje op maarrrrrrrrr….. een 
nieuwe levering is weer binnen. De badges 
van de twee 410 logo’s. Ook hebben we de 
’stempel’ als badge laten maken. De badges 
kosten, zoals altijd, 5 euro’tjes. Mocht je nou 
alle 3 de badges willen hebben, dan krijg je 
er van ons 1 cadeau. Dit geldt alleen als je 
de verschillende tegelijk koopt. Check 
ons forum (www.vak410.nl/forum) voor een 
vierde badge, deze wordt niet in het stadion 
verkocht maar alleen online.  

 

 

Naast de badges hebben we het 410 logo op 
een vlag laten drukken. Zoals je van ons 
gewend bent maken wij onze vlaggen altijd 
zelf. Alleen is niet iedereen gecharmeerd van 
een verflucht in zijn kamer of in zijn reistas 
als je onderweg bent naar een Spaanse 
costa.  

Daarom hebben wij het logo op een lekkere 
wit-rood-witte achtergrond laten drukken, 
eenmalig. Bedoeld voor andere plekken dan 
in het stadion, want dan laat je natuurlijk je 
eigen doeken zien. De vlaggen (op=op) 
kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij het 
merchandise verkooppunt nabij vak 424. 

Het merchandise verkooppunt is elke 
wedstrijd tot  30/15 minuten voor het begin 
van de wedstrijd geopend. 

 

Contact: nvhv@vak410.nl 
Merchandise: merchandise@vak410.nl 

 

AJAX – Willem II * 12-04-09  * Oplage 750 stuks *  Uitgave 13 

 
Foto: drpuff 

 

 

 

 



Staanplaatsen? 

Nee, die komen er niet.  Tot die conclusie is 
VAK410 met Ajax tot stand gekomen. 
VAK410 heeft maandelijks met Ajax een 
overleg over de gang van zaken op het vak.  

Een tijdje geleden is vanuit 410 het verzoek 
bij Ajax gedaan om hier onderzoek naar te 
doen. In verschillende Nederlandse stadions 
komen de staanplaatsen langzaamaan weer 
terug. Dus waarom niet bij ons? Vanuit zowel 
de ogen van Ajax als 410 is er gekeken naar 
de voor- en nadelen. Ajax en de Arena 
vinden de eisen die de KNVB stelt aan een 
staanvak niet wenselijk.  Een groot 
hekelpunt, ook voor VAK410, is dat een 
staanvak maximaal 1000 supporters in een 
afzonderlijk vak mag hebben.  

VAK410 telt op dit moment 1590 plaatsen, dit 
zou betekenen dat een plexiwand  (ala het 
uitvak) VAK410 letterlijk gaat spreiden.  Een 
situatie wat voor beide partijen niet wenselijk 
is, daarnaast zijn staanplaatsen bij Europese 
wedstrijden verboden. De stoeltjes moeten 
terug worden gezet en een overcapaciteit 
van seizoenkaarthouders volgt.  

Niet alle 1590 plaatsen zijn verkocht aan 
seizoenkaarthouders. Er is een buffer aan 
losse kaarten over die bij de meeste 
wedstrijden voor (alleen) 410’ers  te koop 
zijn. Ajax zal met VAK410 kijken of we een 
deel van de buffer kunnen omzetten naar 
seizoenkaarten voor het nieuwe seizoen. 

Stoeltjes 

Het verzoek voor het invoeren van 
staanplaatsen komt ook uit feit dat er op 
VAK410 buitensporig veel stoeltjes gesloopt 

worden. Om met recente cijfers te komen: 72 
stoeltjes (rugvlak en/of zitvlak) zijn er tijdens 
Ajax – l’OM gesloopt. Een schade van meer 
dan 5.000 euro. Helaas is dit geen 
uitzondering op de regel, ook tijdens ‘minder’ 
spannende wedstrijden worden er onnodig 
veel stoeltjes gesloopt. Tijdens de klassieker 
zijn we zelfs de 100 gepasseerd, iets waar 
niemand trots op mag zijn! VAK410 begrijpt 
als geen ander wat emotie betekend en wat 
supporten betekent. Maar laat de stoeltjes 
heel! 

 

 

VAK410 DVD IVs alweer bijna voorbij en dat  

Voor de DVD-jongens worden het weer 
drukke tijden. Honderden minuten tape, 
tientallen wedstrijden en andere bijzondere 
momenten moeten weer worden samen 
gesmolten tot een fantastische dvd. Elke 
thuiswedstrijd zijn drie/vier vaste jongens in 
de weer met camera’s. Maar we zijn altijd 
nog op zoek naar meer beelden. 

Ben jij in het bezit van kwalitatieve beelden 
op formaat dat dvd waardig is en deze bereid 
af te staan aan ons? Stuur dan even een 
mailtje naar info@vak410.nl.  

De stem van de tribune 

Naast de stem hebben we natuurlijk ook de 
nodige spandoeken om van ons te laten 
horen. Vanmiddag zullen er op het VAK 
diverse tekstdoeken worden ontrold. Om 
deze zo goed mogelijk leesbaar te maken 
vragen we jullie om de doeken recht, strak, 
vast te houden. Schuin boven je hoofd heeft 
geen zin, weinig mensen die het dan kunnen 
lezen. Hierdoor is het echter wel noodzakelijk 
dat de rij ervoor eventjes gaat zitten. Wij 
gaan ervan uit dat dit geen probleem mag 
zijn en op jullie medewerking kunnen 
rekenen! 

 

TIFO vooraf Ajax – Marseille 

Nadat we drie wedstrijden een VAK410 
hebben gehad zonder attributen waren alle 
ogen weer gericht op de TIFO vooraf 
Marseille thuis.  

Een spetterend full color doek en dito 
balustrade doek. Het was ons eigenlijk nooit 
eerder gebeurd, maar er zat dit keer een 
grote scheur in het doek. Door accuraat 
optreden van de jongens onder het doek is 
een ‘ramp’ verkomen. Het gescheurde deel 
ging ook netjes omhoog waardoor er niets 
van de scheur te zien was.  

Bij deze:  JONGENS BEDANKT! 

 


