VAK410 BOEK IN DE VERKOOP

DVD 5 & 6

10 JAAR VAK410 vastgelegd in beeld
en tekst, een must have voor iedere
Ajax supporter. Door middel van heel
veel fotomateriaal wordt de groei weer
gegeven van VAK410. Inmiddels is
VAK410 niet meer weg te denken uit de
Nederlandse en Europese supporterswereld, maar zoals iedereen zijn ook wij
klein begonnen.

Nieuws vanaf het DVD front; in het
nieuwe seizoen zal er dan eindelijk de
release van DVD 5 (2009-2010) volgen.
Deze DVD zal gebundeld met de DVD
van dit seizoen uitgebracht worden.

Dit boek omhelst zo’n 250 full color
pagina’s met foto’s van Tifo acties tot
voorbereidingen, van pyrofoto’s tot
streetart, van ons 5-jarig bestaan tot aan
ons 10-jarig bestaan en nog veel meer.
Een decennium lang VAK410 in beeld!
Ook vandaag is dit boek weer volop te
verkrijgen bij het merchandiseverkooppunt, kosten € 25,-. Heb je liever dat het
boek naar je huis wordt verzonden? Dan
kan je terecht in onze webshop, te
bereiken via vak410.nl/webshop.

Hou voor meer informatie hierover de
website in de gaten.
NIEUWE VAK410 MERCHANDISE
Vanaf vandaag zijn er verschillende
nieuwe merchandise items te koop.
Door grote vraag is er een nieuwe 10
JAAR VAK410 sjaal uitgebracht, deze
sjaal zal verkrijgbaar zijn voor 15 euro.
Ook zijn er 2 nieuwe t-shirts aan het
assortiment toegevoegd. Het eerste
shirt, een zwart shirt met als thema
Amsterdam, is verkrijgbaar voor 15
euro.
Het andere shirt, een wit shirt met rode
boorden en graffiti opdruk, heb je voor
10 euro in je bezit.
Het merchandiseverkooppunt vind je
naast de opgang van 424, en is voor
elke thuiswedstrijd geopend. Zorg dat je
er op tijd bij bent want het verkooppunt
zal vandaag eerder sluiten dan normaal!

10 JAAR
VAK410
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VANDAAG, ALLEEN EEN KOLKEND STADION TELT!
Diegene die een maand geleden dachten dat Ajax nog kans zou maken op de titel
werden voor gek verklaard. De achterstand op PSV en FC Twente leek niet meer te
achterhalen. Hoe erg kan het veranderen, vandaag hebben we alles in eigen hand. Het
kan zomaar zijn dat we om 16.20 met de schaal in handen staan na een chaotisch
seizoen. Om dit te bereiken moet natuurlijk wel nog worden gewonnen vandaag en dat
gaat zeker niet makkelijk worden.
Daarom verwachten wij van iedereen vandaag, meer dan ooit, 90 minuten volledige
gekte op de tribune! Samen strijden voor die derde ster, voor Sjakie, voor Rinus en voor
Bobby!

NIETS NAAR BENEDEN GOOIEN!

OPRUIMEN VAK

Ondanks eerdere berichten hierover
komen er nog steeds klachten binnen uit
onderliggende vakken. Er wordt
geklaagd over bekers bier die bij
mensen in hun nek belanden, peuken
die naar beneden worden gegooid en ga
zo maar door.

Alle vlaggen en bandieri’s die wij voor
elke wedstrijd neerleggen om het VAK
te laten leven worden steeds vaker en
beter gebruikt.

Hiermee worden eigen supporters
gedupeerd, dit moet stoppen! Niemand
wil toe naar een situatie waarin er een
glaswand of net voor ons VAK komt. Let
hier dus met z’n allen op en schroom
niet om anderen hierop aan te spreken.
Hopelijk is het de laatste keer dat we
hier nu aandacht aan moeten besteden!	
  

PARA TOERNOOI 22-05
VRAAG NU JE UITKAART AAN!
Als je nog niet in het bezit bent van een uitkaart is het vanaf heden mogelijk om je
uitkaart aan te vragen voor volgend seizoen. Meer informatie hierover is te vinden op
ajax.nl/uitkaart .Vraag je uitkaart zo snel mogelijk aan en draag bij aan een groeiende
aanwezigheid van VAK410 bij uitwedstrijden! Met Heerenveen hebben we met z’n
alleen aangetoond hoe wij als VAK410 zijnde de sfeer in het uitvak naar een hoger
niveau kunnen tillen, laten we deze lijn doortrekken naar de uitwedstrijden in het
volgende seizoen!
LET OP: Het registreren voor een uitkaart voor het seizoen 2011/2012 is mogelijk tot
28 mei.

Op zondag 22 mei vind weer het
jaarlijkse Para Smit toernooi plaats op
de trainingsvelden naast de Arena.
VAK410 doet dit jaar met 2 teams mee
aan het toernooi.
Kom allen kijken en sluit samen met je
vakgenoten het seizoen af.
De loting en tijden zullen nog volgen op
de site www.vak410.nl.

Echter moeten deze ook na afloop weer
opgeruimd worden. Daarom willen wij
iedereen vragen om bij het verlaten van
het VAK bandieri’s en vlaggen mee te
nemen en beneden bij de opgangen van
de vakken achter te laten. Dit scheelt
een hoop opruimwerk.
Zeker als we kampioen worden willen
ook de jongens die normaal nog lang
opruimen zo snel mogelijk een mogelijk
feestje vieren!

	
  

	
  

