
DVD HULP GEZOCHT - Voor dit seizoen zijn 

we op zoek naar gemotiveerde 410’ers, die 

ons kunnen helpen met het monteren van de 

volgende dvd: VAK410 DVD V. Heb jij 

ervaring in editten met programma's zoals 

Premiere Pro, Final Cut en/of Vegas en heb 

je wat tijd over ?  

Heb je een SCC op 410, of pak je in ieder 

geval regelmatig je wedstrijden daar mee?  

Ben je betrouwbaar en creatief? Reageer 

dan door een even een mail te sturen naar 

nvhv@vak410.nl . Het zou mooi zijn als je 

ook een voorbeeld van je werk kan laten 

zien.  

 

UPCOMING: ULTRAS VAK410 ZAAL-

VOETBALTOERNOOI – Ook deze winter zal 

er onderling weer een zaalvoetbaltoernooi 

worden gehouden. Achter de schermen zijn 

we weer bezig om een locatie te regelen en 

andere zaken om een er een top toernooi 

van te maken.  

Suggesties zijn hierbij natuurlijk van harte 

welkom. Kan jij tegen een laag tarief (of 

gewoon gratis) een zaal regelen? Of heb je 

andere suggesties wat er die dag niet mag 

ontbreken? Stuur dan even een mailtje naar 

ons.  

MERCHANDISE – Vanavond zijn de 

bodywarmers van VAK410 weer verkrijgbaar. 

De zwarte bodywarmers zijn goed gevoerd 

en voorzien van prints op de linkerborst 

(ULTRAS), op de rug (ANNO 2001) en aan 

de binnenkant (stempel ULTRAS VAK410). 

De zakken aan de buitenkant zijn voorzien 

van ritsen en de binnenzak van klittenband. 

De bodywarmers worden verkocht in ons 

verkooppunt op de Zuid 2e ring, nabij de 

ingang van vak 424. De kosten bedraagt 45 

euro, 2 vellen stickers krijg je er dan gelijk bij. 

De maten lopen van M tot XL, op = op. 

Voorlopig zijn ze alleen in het stadion 

verkrijgbaar! Wanneer ze via onze webshop 

te koop zijn, dan wordt dat op onze site 

kenbaar gemaakt. 

VAK410 DVD IV – We durven onze handen 

er niet voor in in het vuur te steken, maar als 

alles meezit (inclusief de productie) dan 

kunnen we met de Klassieker de vierde dvd 

van VAK410 presenteren. De allerlaatste 

checks worden uitgevoerd (altijd kwaliteit 

boven kwantiteit!) en dan kan die geperst 

worden.  

Gezien het competitieschema hopen wij op 

de 1 november, anders verschuift de datum 

alweer naar 22 november (Heerenveen 

thuis).  

Website: VAK410.nl 

Contact: nvhv@VAK410.nl 

Merchandise: merchandise@VAK410.nl 

Webshop: VAK410.nl/webshop 

Forum: VAK410.nl/forum 

Hyves: VAK410.hyves.nl 

Facebook: search_‘VAK410’ 

YouTube: youtube.com/VAK410 

Twitter: twitter.com/VAK410 
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VAK410 BOEK - Op 26 januari 2001 stond 

voor het eerst een grote groep jongeren aan 

de Noordzijde van de arena bij elkaar. Niet 

wetende dat dit zou uitmonden tot de meest 

toonaangevende groep in Nederland 

hedendaags. Binnen anderhalf jaar gaat 

VAK410 haar 10e jaar in. Natuurlijk kunnen 

wij dit heugelijk feit niet zomaar voorbij laten 

gaan. Hierdoor zijn we achter de schermen al 

druk bezig met verschillende voor-

bereidingen.  

 

Een van de speciale gebeurtenissen zal de 

presentatie van het VAK410 boek zijn. Een 

full colour boek met de mooiste foto’s en 

verhalen van de eerste 10 JAAR VAK410. 

De verhalen achter het ontstaan, een ver-

taling van onze ideologie en gewoon veel 

slappe en sterke verhalen uit het 

Amsterdamse. Nu hebben wij veel, nee heel 

veel verhalen en foto’s. Maar die zijn er nooit 

genoeg. In de loop van dit seizoen willen wij 

daarom een flink aantal (ex-)410’ers spreken 

over hun ervaringen in en rond ons vak.  

 

Wij zullen zelf een groot aantal mensen 

benaderen, maar bieden bij deze ook 

gelegenheid om jezelf aan te melden. Heb jij 

een verhaal, anekdote of foto die onmisbaar 

moet zijn in het boek? Laat het ons weten!  

 

Stuur daarom even een mailtje 

naar boek@vak410.nl met hierin een aantal 

van je persoonlijke gegevens, het aantal jaar 

dat je op het vak staat, een korte 

omschrijving van je binding met het vak en 

een foto (ter herkenbaarheid). Wij zullen dan 

spoedig mogelijk contact met je opnemen. 

Alvast bedankt! 

 

DE KLASSIEKER – Over 2 weken staat hij 

weer op het programma: Ajax – Feyenoord. 

Een van de, zoniet de, belangrijkste wedstrijd 

van het jaar. Houdt het VAK410 forum in de 

gaten voor meer informatie over dat weekend 

(onder andere info over de laatste training)! 

 

INCIDENTEN NA AFLOOP AJAX - FC 

TIMISOARA – Na afloop van de eerste 

wedstrijd in de Europa League heeft zich op 

VAK410 het een en ander voltrokken. Bij 

opkomst werd er het nodige vuurwerk 

afgestoken. In combinatie met de kleurrijke 

vlaggen en bandieri’s zorgde dit voor een 

fraai plaatje.  

Zoals bekend is het afsteken van vuurwerk 

vanuit de KNVB en UEFA, en daarmee Ajax, 

niet toegestaan. De UEFA is uiterst scherp 

wanneer het gaat om vuurwerk en uitdelen 

van hoge boetes (ja, ook in Griekenland, 

Italië etc.). Ajax probeert hierin zoveel 

mogelijk preventief op te treden om het 

vuurwerk tegen te gaan, en daarmee het 

voorkomen van hoge boetes. Het ‘pakken’ 

van daders is mede een middel om hoge 

boetes van de UEFA te doen voorkomen. 

Ajax toont immers dan pas aan dat zij 

vuurwerk echt bestrijdt.     

Anyway. Na de wedstrijd Ajax – FC 

Timisoara wordt er vanuit de commando-

kamer de opdracht gegeven om een dader 

staande te houden.  Er is immers videobewijs 

tegen hem. Een groep 410’ers probeerde dit, 

logischerwijs, te voorkomen en in gesprek te 

gaan met stewards om bewijs op te roepen. 

Om de advocaat van de duivel te spelen: 

wanneer de politie een dader op het oog 

heeft, dan hoeft men op dat moment niet met 

gelijk met bewijsmateriaal te komen. Dit is 

geen burgerrecht. Wat er uiteindelijk op het 

vak heeft plaats gevonden is rondomuit 

belachelijk. Een bijzonder onprofessionele 

houding van de politie en de beveiliging, met 

alle gevolgen van dien.  

VAK410 heeft naar aanleiding hierop  een 

constructief gesprek gevoerd met enkele 

(supporters)vertegenwoordigers van Ajax, 

waarin onze onvrede is geuit op de houding 

van de beveiliging en de manier van han-

delen van de politie. Te kennen is gegeven 

dat één beveiliger is geschorst, maar ook dat 

de situatie voorkomen had kunnen worden. 

Het bewijs, in handen van de politie, lag er 

en een staande aanhouding was er dan ook 

van gekomen…  

 


