
Oscar & Pooja veel geluk samen! 

Het is geen spelletje, het is ons leven om 
maar eens een gevatte citaat te gebruiken. 
Er zijn van die momenten dat Ajax niet op de 
allereerste plaats komt. Dat dit niet de 
verjaardag van je uit tante uit Ferwerderadiel 
is, spreekt voor zich. Maar trouwen doe je 
maar een keer. Zaterdag 8 augustus 2009 
was de dag van Oscar en Pooja. De dag dat 
de trouwe fotograaf van VAK410 het 
huwelijksbootje in stapte. Uitgerekend de dag 
dat Ajax de eerste thuiswedstrijd in de 
competitie speelde.  

Na het voltrekken van het huwelijk werd dit 
grootst gevierd: 400 gasten waaronder 15 
410’ers met aanhang. Even na half 8 reed 
het bruidspaar door een haag van fakkels, de 
honderdduizendklapper deed zijn werk. 
Ondertussen vlogen de smsjes binnen met 
tussenstanden en vloeide het bier, de 
whiskey en de bacardi rijkelijk. 

 

UPDATE MERCHANDISE UPDATE 

De open dag was half juli weer een groot 
succes. Net als voorgaande jaren had 
VAK410 ook dit jaar weer de beschikking 
over een eigen stand op P2. Na afloop van 
het voorgaande seizoen is 410 in het bezit 
gekomen van een gesigneerd Ajax-shirtje. 
Na de verkoop van de vele lootjes voor klein 
prijsje werd om 16.00 uur het shirt verloot.  

Ook voor dit seizoen zitten er weer veel 
nieuwe dingen in de pijpleiding. Voor de 
zomer zijn de verschillende ontwerpen al 
gemaakt en de offertes aangevraagd. Helaas 
staan niet alle fabrikanten te springen om iets 
te fabriceren waardoor we moeten wachten.  

Wel hebben we weer een nieuwe sjaal 
uitgebracht en een nieuw shirtje.  

De dvd VAK410 IV verwachten wij in oktober 
klaar te hebben. Op dit moment is de 
montage nog in volle gang. Na de fraaie 3e 
productie zijn de verwachtingen voor de 
nieuwste editie natuurlijk hoog. Helaas kost 
het veel tijd en energie om zo’n dvd in elkaar 
te zetten. Ondertussen zijn de eerste 
beelden van dit jaar natuurlijk ook alweer 
gedraaid.  

Zodra we met concrete informatie kunnen 
komen dan publiceren we dat gelijk op onze 
site.  

Contact: nvhv@vak410.nl 
Merchandise: merchandise@vak410.nl 
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SEIZOEN:09/10 
 
Ajacieden, VAK410’ers: welkom terug op de 
tribune. Het seizoen is alweer een paar 
wedstrijden oud en VAK410 is aan zijn 9e 
bezig. We hebben weer een turbulent 
seizoen achter de rug gehad. Met de nodige 
ups en downs. Overwinnen, tegenslagen en 
weer geen 30e titel. Alle hoop is natuurlijk 
weer gevestigd op dit jaar, maar dat riedeltje 
kennen we inmiddels wel. Maar ‘Snuiters, we 
moeten door’... zoals een van onze helden 
dat ooit zo mooi zei. Dus gaan we door. De 
held die tijdens Ajax - RKC weer bij ons was. 
Natuurlijk hebben we het Bob. We kunnen 
hier niet teveel woorden over schrijven. 
Liever laten we onze doeken spreken. Maar 
mocht je nog veel moois over onze Bob 
willen lezen, regel dan nog even snel een 
Meersche Helden. In deze editie vind je 
ondermeer een artikel terug over het 
beschilderen van de kist. Meer dan de 
moeite waard dus.  
 

 

Over De Meersche Helden gesproken. Ons 
Ajax fanzine, met de supportersvriendelijke 
prijs van 2 euro’tjes, heeft sinds dit seizoen 
ook een eigen website: 
www.demeerschehelden.nl. Voor alle infor-
matie omtrent het fanzine, de verkoop en 
nabestellingen kun je daar terecht.  

Zoals bekend heeft VAK410 eigen pagina’s 
in het blad maar de jongens achter het 
fanzine zijn altijd op zoek naar kritische 
schrijvers. Mocht je iets kwijt willen, contact 
ze dan! 

NIEUWE VAK410’ers: WELKOM 
Sinds de verhuizing van Noord naar Zuid is 
VAK410 met enkele honderden plaatsen 
gegroeid. Vak 424 en het staangedeelte van 
vak 425 tellen bij elkaar 1592 stoelen. Vanaf 
het begin zijn nog niet alle stoelen verkocht 
aan seizoenkaarthouders. Niet omdat er 
geen animo voor is, in tegendeel, maar 
vanuit veiligheidsoverwegingen. Na het goed 
verlopen seizoen 08/09 heeft Ajax de 
wachtlijst weer kunnen opschonen en 
kunnen we veel nieuwe jongens 
verwelkomen.  

Zoals gebruikelijk heeft elke nieuwe 410’er 
een infomiddag/avond gehad. Ook dit 
seizoen zullen alle nieuwe supporters 
speciaal welkom worden geheten op een 
(in)formele meeting. Deze middag is verplicht 
en zal op korte termijn plaatsvinden. 
Binnenkort krijgen alle nieuwe 
seizoenkaarthouders bericht vanuit Ajax. 

 

TIFO AJAX – Sparta 

ATTENTIE: Bij opkomst van de spelers zal 
straks de bovenstaande afbeelding op een 
megadoek over het VAK gaan. Echter is de 
afbeelding uitgeknipt wat inhoudt dat het 
belangrijk is dat de zijkanten strak worden 
gehouden. 

De tekst ‘VOOR AJAX AMSTERDAM’ zal 
onderaan de balustrade komen te hangen. 
Wij rekenen ook vandaag weer op jullie 
medewerking en vocale support! 

 

 

VAK410 WEBSHOP 

Binnen niet al te lange tijd heeft ook VAK410 
eindelijk een eigen webshop. De webshop is  
te bereiken via onze website www.vak410.nl.  

Al onze merchandise zal vrijwel altijd als 
eerst worden verkocht in onze stand nabij 
vak 424. Wanneer wij na een paar 
wedstrijden nog bepaalde merchandise 
hebben liggen dan wordt deze pas te koop 
aangeboden via de shop.   

Wij werken met het Ideal-systeem waarbij 
alle Nederlandse banken zijn aangesloten. 
Voor buitelandse bestellingen zul je nog even 
een mailtje moeten sturen naar 
merchandise@vak410.nl  


