MERCHANDISING
Ook op het gebied van merchandising
blijven we niet stil staan. Zo hebben we
een nieuwe sjaal in Amsterdamse stijl
die voor €12,50 verkrijgbaar is bij het
verkooppunt (naast de opgang van 424).
Om goed voorbereid te zijn op de
aankomende winter, zullen er op korte
termijn ook wat nog extra producten
uitkomen. Dus houd de website en
berichtgeving goed in de gaten!

Tevens is bij het verkooppunt en in de
webshop de VAK410 jaarkalender te
koop (€10,-). Leuk cadeautje voor de
komende feestdagen en mooi om aan
de muur te hebben. Dus bestellen op
webshop.vak410.nl!
Ook zijn er nog t-shirts, dvd’s, het 10
jaar boek, badges en stickers
verkrijgbaar. Dus neem een kijkje in de
webshop of kom langs bij het
verkooppunt.
OPRUIMEN VAK
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, en hier wordt ook elke
wedstrijd op gecontroleerd. We hopen op
jullie medewerking, zodat de jongens die
dit afhandelen ook snel klaar zijn.
ZAALVOETBALTOERNOOI
Op zaterdag 15 december a.s. staat het
jaarlijkse VAK410 zaalvoetbaltoernooi
weer op het programma. Het toernooi zal
plaatsvinden in Sporthal de Pijp (Lizzy
Ansinghstraat 88). Iedereen kan zich
inschrijven, maar bekende teams hebben
voorrang. Inschrijven kan via de
webshop, voor vragen kun je terecht bij
activiteiten@vak410.nl. Kosten bedragen
€50,- per team. Aanvang: 18:30 Ook voor
degenen die niet mee doen, gewoon
komen en ondersteun je vrienden.
AGENDA:
 di.06/11 Manchester City – AFC Ajax
(20:45)
 zo.11/11 PEC Zwolle – AFC Ajax
(14:30)
 za.17/11 AFC Ajax – VVV-Venlo
(19:45)
 wo.21/11 AFC Ajax – Borussia
Dortmund (20:45)
 zo 25/11 Roda JC – AFC Ajax
(12:30)
 za 01/11 AFC Ajax – PSV (20:45)
 di 04/11 Real Madrid – AFC Ajax
(20:45)
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Terugblik:
Heracles: Zaterdagavond 18:45 wedstrijd, Ajax geeft totaal onnodig een 0-2 en 1-3
voorsprong uit handen. De opkomst aan 410’ers was niet erg hoog, de sfeer was
daarom ook niet om over naar huis te schrijven, met als enig hoogtepuntje de Dale
Remix. Verder hadden we de doeken STOP DE REPRESSIE en BTE VOLHOUDEN.
Dit omdat de groep BTE van Heracles te kampen heeft met ernstige en overdadige
tegenwerking vanuit de club. Er zijn veel stadionverboden uitgedeeld, waardoor de
groep heeft besloten om zich voorlopig niet meer te laten zien in het stadion. Reden
voor ons om te laten zien dat zij niet alleen staan in de strijd tegen de repressie.
Meer info op www.bte-almelo.nl
Manchester City: Het was weer zo’n avond, waarna je met een grote smile op je smoel
huiswaarts keert. Ajax pakt drie punten in de kampioenenpoule van de Champions
League. Ons eigen opgeleide elftal trakteerde de arrogante en bij elkaar gekochte
voetbalmiljonairs op een heerlijke 3-1 nederlaag. Zo blijkt maar weer eens dat een echte
voetbalvisie de miljoenen uit het Midden-Oosten teniet kunnen doen. De sfeer in het
stadion was bij tijd en wijlen magistraal, ook na de 0-1 bleef een groep onverbeten
doorgaan. Het goedgevulde uitvak daarentegen had alleen een korte wederopstanding
na de 0-1, verder was het wat je van Engelsen kunt verwachten. De tijden dat de beste
sfeer uit Engeland kwam, zijn allang vervlogen! We hadden een tekstdoek voor de
belachelijke prijs(€80) van het uitvak, net als twee jaar geleden toen de supporters van
Ac Milan dezelfde belachelijke prijs betaalden. Tevens een met de tekst 3 stars for 30
titles, welke voor zich mag spreken. Ook lieten we zien dat we als VAK410 niet gediend
te zijn van een sjeik die met oliedollars strooit, een voetbalclub is geen hip
hebbedingetje! Tegen het moderne voetbal!

Klassieker
Afgelopen weekend was het weer zover;
de wedstrijd met de aartsrivaal uit
Rotterdam stond weer op het
programma. Traditiegetrouw bezocht
VAK410 zaterdag de laatste training.
Waar deze vroeger buiten bij het
trainingsveld plaatsvond, gebeurd dit
inmiddels al een aantal jaar in de ArenA.
Ajax gaf hierbij altijd aan dat vuurwerk
ten strengste verboden was. Overleg
hierover mocht niet baten en daarom
werd er besloten het dit jaar anders aan
te pakken. Bij de laatste training voor
een dusdanig belangrijke wedstrijd hoort
vuurwerk, en er is aangetoond dat
verantwoordelijk vuurwerk afsteken in
stadions mogelijk is! Uiteindelijk
bezochten zo'n 800 supporters de
laatste training. Dat kan nog steeds
stukken beter! Daarom willen wij alvast
bij deze iedereen oproepen om voor de
‘return’ van de klassieker, dan toch
allemaal weer eens bij de laatste
training aanwezig te zijn! Zaterdag 1901-2013
Nog altijd is het nog niet mogelijk om als
uitsupporter de Klassieker tussen
kakkerlakken en Ajax te bezoeken.
Waar de meeste beslissen om de
Klassieker daarom maar in het Home te
volgen, vertrokken er ook dit jaar een
aantal jongens naar Rotterdam om daar
in de thuisvakken plaats te nemen. In de
Kuip aangekomen bleek maar weer
eens dat er voor het onstaan van een
echte voetbalsfeer support van beide
kanten nodig is.

Na de snelle 0-1 van Eriksen daalde de
sfeer tot een nulpunt en daar is het
daarna, op wat korte oplevingen na, niet
meer te boven gekomen. Ajax speelde
bij vlagen aardig voetbal, maar miste
toch weer de echte over mijn lijk
mentaliteit. De tevens discutabele rode
kaart droeg niet bij aan de late
gelijkmaker. Hopelijk zien de
verantwoordelijke instanties nu ook
eindelijk in dat de Klassieker in ere moet
worden hersteld. Zo zien we volgend
jaar weer het eens zo vertrouwde beeld
waarin Ajax onder aanvoering van 1.600
Ajacieden de eeuwige rivaal vernederd.
DVD 6

Binnenkort gaat alweer de zesde dvd in
de verkoop! (zeer waarschijnlijk zal dat
al met Ajax-VVV, op 17 november zijn)
Verkoopprijs: €10,-.
Meer informatie hierover zullen we via
de website geven, waar ook al een toffe
trailer te zien is.

