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Seizoen 2016-2017 is een bijzonder jaar voor VAKO voetbal. Het nieuwe clubhuis 
wordt in gebruik genomen. VAKO krijgt de beschikking over acht nieuwe kleedka-
mers, een nieuwe  kantine en een nieuwe bestuurskamer. Het zal de vereniging een 
boost geven.
Naast de nieuwbouw in de gids is er ook aandacht voor het voetbal bij VAKO. Onder 
andere trainers, de jeugdcommissie, de nieuwe kantinebaas en ook vele vrijwilligers 
van onze club komen aan het woord.
Bewaar de Presentatiegids goed, want praktische informatie als de namen, adressen 
en telefoonnummers van bestuurders, trainers, leiders en andere vrijwilligers staan 
achterin de gids. 
De VAKO Presentatiegids wordt huis-aan-huis verspreid in Vries en Donderen. 
De meest actuele informatie over VAKO leest u op onze website: vakovoetbal.nl, 
op VAKO-Twitter en op VAKO Facebook. 
De Presentatiegids komt mede tot stand door adverteerders. Hartelijke dank voor 
uw steun. Daarnaast wil ik de schrijvers, fotografen, acquisiteurs en bezorgers danken 
voor hun medewerking. VAKO voetbal wenst u veel leesplezier.

Namens het bestuur van VAKO voetbal,
Willem Dekker (bestuurslid sponsoring en communicatie)
   
  

Bestuur VAKO. Boven vlnr.: Willem Dekker (sponsoring en communicatie), 
Willem Heeling (senioren), Stef Drenth (jeugd).
Voor vlnr.: Jan Jansen (materiaal en onderhoud), Bas Baalmans (secretaris), 
Koos Koops (voorzitter), Bert Faber (penningmeester ai.). 
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Trots op nieuw gebouw

Het jaar 2016 zal in de historie van VAKO worden bijgezet als het jaar van de 
verrijking. VAKO heeft nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine en bestuurs-
kamer.

Door Dick Heuvelman

Het is niet zo maar een gebouw, maar een accommodatie die een majestueuze aanblik 
geeft. Op een nieuwe plek, bij een nieuwe entree. Een kroonjuweel, waarmee VAKO 
niet alleen van buitenaf meer uitstraling krijgt, maar ook van binnen nieuwe impulsen 
zal geven. Tot heil en zegen van het verenigingsleven. Daarvoor staat niet alleen de 
nieuwe kantine garant, maar ook de kleedkamers en milieuvriendelijke doucheruimtes. 
Alles hightech.
VAKO heeft er even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Met dank ook aan 
een trio VAKO-leden, dat de bouw met veel kennis van zaken begeleidde. Koos Koops, 
tevens clubvoorzitter, leidde dit stel experts en nam tevens de fi nanciële portefeuille 
waar. En dan was er de onmisbare bijstand van twee gerenommeerde bouwpastoors 
met een grote staat van dienst.
De één, Jos Rona, werkt bij aannemer BAM. Hij heeft de (hoofd)rol bij de bouw van 
het Groninger Forum, waar hij namens zijn baas is aangesteld als projectdirecteur. Ook 
Peter Buursma heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de bouwsector. Hij doet pro-
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jectmanaging bij advies- en ingenieursbureau Arcadis, een multinational met wereldwijd 
25.000 werknemers. Kortom, aan de nodige expertise ontbrak het VAKO niet tijdens 
de bouw. Buursma en Rona maakten deel uit van een team, waarin ook de aannemer, 
installateur en ambtenaren van de gemeente Tynaarlo zitting hadden. De laatsten als 
vertegenwoordigers van de opdrachtgever voor dit gebouw.
Met hun vakmanschap en overtuigingskracht streden ze voor de belangen van VAKO en 
dat is, zegt Koos Koops, prima gelukt. “Zonder hen hadden we de zaken niet zo goed 
voor elkaar gekregen, durf ik wel te stellen. Hun bijdrage aan de bouw was, mag ik wel 
zeggen, van onschatbare waarde.” Gelukkig, maar want al met al kostte dit kroonjuweel 
een slordige miljoen euro, om precies te zijn 970.000. Koos Koops: “Dat bedrag was 
ook begroot en daar zijn we keurig binnen gebleven, ook weer mede dank zij Jos en 
Peter. Maar ook het bestuur heeft in deze prima werk geleverd. Ja, we hebben als VAKO 
een échte teamprestatie neergezet. Daar ben ik best een beetje trots op. Maar we zijn 
er nog niet. We moeten de inrichting van het clubhuis zelf fi nancieren en dat is nog niet 
rond. Daarom hebben we een lening van 50.000 euro uitgeschreven tegen drie procent, 
tien coupures van 5000 euro elk. We denken dat ook deze actie zal slagen.”
Als de boel kant en klaar is, zullen niet alleen de leden profi teren van de nieuwe be-
huizing, maar ook de weldoeners van VAKO, zoals sponsors. Koos Koops: “Voor deze 
mensen, niet onbelangrijk voor onze club, hebben wij nu ook iets te bieden. We kunnen 
ze voortaan op gepaste wijze ontvangen, in de bestuurskamer op de eerste etage. Daar 
hebben we ook een balkon met uitzicht op het hoofdveld. Dat geeft een extra dimen-
sie.” Ook de ‘gewone’ bezoeker kan vanuit een aantrekkelijke positie de wedstrijden 
op het hoofdveld bekijken. Want het kantinegedeelte wordt voorzien van een groot 
buitenterras, vanwaar het kijkgenot wordt verhoogd. 
Daarvoor moet wel een deel van het oor-
spronkelijke staantalud wijken. Dat zou anders 
het zicht op het veld verhinderen. Ook niet 
onbelangrijk: alle spelers van VAKO van klein 
tot groot, kunnen nu heerlijk douchen in aan-
gename kleedkamers. Dat was de laatste jaren 
toch wel een pijndossier binnen de club. Er 
waren dagen dat omkleden bij VAKO een 
crime was.
Uiteraard is het nieuwe gebouw aangepast 
aan de eisen des tijds, dus milieuvriendelijk 
waar mogelijk. Douches met sensoren tegen 
overmatig waterverbruik, hetzelfde systeem 
met andere sanitaire voorzieningen zoals de 
toiletten, ledverlichting, temperatuur instellen 
via een app, vloerverwarming en meer van 
die eigentijdse snufjes. 
Kortom, VAKO kan weer jaren vooruit. 
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spronkelijke staantalud wijken. Dat zou anders 

gename kleedkamers. Dat was de laatste jaren 

‘‘Ontmoetingsplek voor jong 
en oud’’

Naam: 
Gerard van der Bij           
Geboren: 
9 augustus 1977
Werk: Supply Chain 
Planner bij Jacobs 
Douwe Egberts 
(via Yacht)
Functie VAKO: 
Trainer en leider E3
Besteed aan VAKO:  5 uur per week
‘‘VAKO heeft een belangrijke sociale func-
tie in het dorp. De club verbindt mensen 
met elkaar, het is een ontmoetingsplek 
voor jong en oud!’’
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Trainer Egbert Darwinkel:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Soms zit het mee, soms zit het tegen. In de sport ontkomt niemand aan dit ada-
gium, dus ook Egbert Darwinkel niet. 

Door Dick Heuvelman

Als trainer van VAKO kijkt de voormalige doelman van FC Groningen en BV Veendam 
terug op een tegenvallend seizoen, kleurloos eindigend in het rechter rijtje van 3B. En 
dat terwijl promotie naar de tweede klasse de uitgesproken doelstelling was. Vries is, 
vindt ook het bestuur, weer eens toe aan tweedeklasvoetbal.
Wellicht komt dat feestje er medio 2017 wel, want andermaal gaat Egbert Darwinkel 
volop voor promotie. De topfi tte postbezorger uit Oudemolen raakt niet in de war 
van tegenslagen, gehard als hij is in het profvoetbal. En ja, hij kent zijn roodgele pap-
penheimers en die hebben kwaliteiten genoeg voor het spelen op een etage hoger in 
onze voetbalpiramide.
Dat dát er in het seizoen 2015-16 niet uitkwam, had zo zijn oorzaken, blikt Darwinkel 
terug. De voornaamste, zoals gezegd: Het zat niet mee. Darwinkel: “Tot aan de winter-
stop ging het eigenlijk best goed, maar daarna kwam de klad er in. Nota bene na een 



Jeanette Polling
Hoofdweg 100
9484 TB  Oudemolen
Mob: 06-22958888

J. Polling
Eekhoornstraat 7
9497 TA  Donderen
Tel: 0592-559309
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Naam: Egbert Darwinkel
Geboren: 18-09-1965
Woonplaats: Oudemolen
Burgerlijke staat: Samenwonend
Beroep: Postbode en voetbaltrainer
Clubs als keeper: Bedum, SC Veendam,
FC Groningen, weer SC Veendam en
Harkemase Boys
Clubs als trainer: Hunsingo (2009-2013),
VAKO (2013-heden)

wedstrijd waarin we heel goed speelden. Dat was tegen Stânfries. We hadden in de rust 
met een nulletje of vier voor moeten staan, maar stonden met 1-0 achter en verloren 
vervolgens met 2-1. Die nederlaag hebben we slecht verteerd, het kwartje viel vervol-
gens steeds de verkeerde kant op. Ik ben er nog altijd van overtuigd, dat als we die wed-
strijd gewoon hadden gewonnen, we keurig mee hadden blijven doen om de prijzen.”
Met de wetenschap dat een nieuwe ronde nieuwe kansen biedt, is Darwinkel met 
frisse moed begonnen aan zijn vierde VAKO-jaar. Hij heeft het prima naar zijn zin in het 
Vriezer sportpark. Nee, hij zegt dat écht niet om te slijmen. Darwinkel: “Zo zit ik niet 
in elkaar. Als het me hier niet zou bevallen, was ik natuurlijk al lang vertrokken. Ik zit 
prima op mijn plek bij VAKO.”
Omdat ook het bestuur niet in de war raakt van prestaties die niet in overeenstem-
ming zijn met het verwachtingspatroon, staan alle neuzen in de juiste richting om er 
een mooi seizoen van te maken. Darwinkel heeft niks te klagen over zijn selectie. “Die 
is gewoon goed, zeker voor een derdeklasser. In feite hebben we dezelfde selectie als 
afgelopen seizoen, ware het niet dat nogal wat jongens geblesseerd moesten afhaken. 
Dat was ook één van de oorzaken dat het er niet uitkwam afgelopen seizoen. Gelukkig 
is iedereen weer fi t en hebben we ook nog aanvulling gekregen uit onze eigen jeugd. 
Ik kan wat dat betreft weer keuzes maken en dat is natuurlijk altijd goed. Alleen onze 
keeper, Pascal Souhuwat, is gestopt. Maar dat kunnen we intern oplossen.”
Blij is Egbert Darwinkel, die zijn batterij heeft opgeladen met fi etstochten in het Duitse 
Teutoburgerwoud, dat VAKO is ingedeeld in een zeer aantrekkelijke klasse. Hij telt 
liefst tien streekderby’s, tegen Gomos, SVZ, Actief, Annen en ZFC Zuidlaren. Darwinkel:  
“Dat is natuurlijk altijd leuk, ook voor het publiek.”
Van de buurclubs heeft hij Gomos en Annen, althans qua kracht, het hoogst zitten. “Ik 
denk,’’ vervolgt Darwinkel roerend in het koffi edik, “dat zij mee gaan doen om de prij-
zen. Maar de grootste favoriet in mijn ogen is toch wel Veendam 1894, dat jongens als 
Angelo Cijntje, Marnix Kolder en keeper Hendrik Snijders er bij heeft gekregen. Met 
zulke door de wol geverfde spelers ben je toch wel de te kloppen ploeg.”
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De blik van de jeugdcommissie van VAKO staat op zonnig. ”Want”, zo laat 
voorzitter Stef Drenth met enige verholen trots weten, “we staan in bloei.”

Door Dick Heuvelman   

‘‘Globaal gezegd tenminste. Want dat is niet in 
alle categorieën het geval. Bij de F-jes, de 
jongens tussen zes en negen jaar, hebben we 
momenteel nog maar drie teams, dat waren 
er altijd vijf of zes. Maar die neergang heeft 
niets te maken met de aantrekkingskracht 
van VAKO. Dit is het gevolg van een 
stagnerende bevolkingsopbouw in het dorp. 
Op de scholen in Vries zie je eenzelfde beeld.’’

‘‘In de andere leeftijdsgroepen zijn de cijfers 
stabiel. Dat werkt door richting senioren,’’
aldus Stef Drenth. ”Vanuit de jeugd is er 
een goede doorstroming gekomen. Niet 
alleen naar de selectie, maar nu ook voor 
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‘‘Mooiste shirt dat ik ken’’

Naam: 
Erik Jan de Vries
Geboren: 
19 januari 1968 
Werk: 
Accountmanager 
Voortgezet 
Onderwijs bij 
Noordhoff Uitgevers
Functie VAKO: Jeugdleider F1
Besteed aan VAKO: 
Paar uur per week.
‘‘VAKO heeft het mooiste voetbalshirt 
dat ik ken, prachtig rood-geel! Het sport-
complex is prachtig gelegen, in het dorp. 
Een échte voetbalclub met een prima 
open sfeer en een sterk bindende factor 
in het dorp.’’

De zon schijnt bij de jeugd
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de jongens die daarvoor net buiten de boot vallen. Tot voor kort waren die spelers 
dan veroordeeld tot meespelen in veteranenteams. Nu kunnen ze op een behoorlijk 
niveau blijven voetballen in het tweede of derde elftal. Daar zitten ook spelers op 
leeftijd bij, maar dat zijn jonge veteranen. Spelers met veelal een eerste elftalverleden. 
Die mix werkt goed.”
Niet minder belangrijk is de kwaliteit van het trainersbestand bij de jeugd. Ook 
daarover is Stef Drenth tevreden. ”We hebben die op peil kunnen houden. Zo hebben 
we het vertrek van Jurjen Kaper als trainer van de A en B2 goed kunnen opvangen. 
Jurjen zoekt werk en is daarom gestopt bij VAKO. Zijn vervanger is iemand met een 
opleiding op de sportacademie, daar zijn we erg blij mee. Dat plaatje ziet er goed uit, 
zodat we onze beste talenten adequaat kunnen blijven opleiden.”
Met deze nieuwe man op de bok hoopt Stef Drenth dat het A1-elftal weer wat hoger 
komt te spelen. “De afgelopen seizoenen was er nogal kwaliteitsverschil in dit team. 
En omdat de besten vervroegd naar de selectie van het eerste elftal zijn overgeheveld, 
speelt A1 geen eerste klasse. Gelukkig komen er weer goede lichtingen aan, dus is er 
weer volop perspectief.”
Aan de ambiance zal het niet liggen, nu het nieuwe clubhuis in al zijn glorie is verrezen. 
Stef Drenth: ”Ja, daar verwacht ik veel van. We krijgen een prachtige accommodatie. 
Eindelijk krijgen we weer de beschikking over fatsoenlijke kleedkamers met 
bijbehorende douches. Dat verhoogt het sportplezier. En we hebben voor de 
jeugd ook een nieuwe kledinglijn, met dank aan onze kledingleverancier Harold 
van Leeuwen.  Alle jeugdspelers krijgen dit seizoen nieuwe trainingspakken en de 
komende jaren krijgen ze ook een nieuw tenue.  We komen er als VAKO-jeugd weer 
tiptop op te staan. We staan er goed voor. Ik zie de toekomst optimistisch tegemoet.”
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‘‘Vernielingen storen mij 
mateloos!’’

Naam: 
Edmond Varwijk
Geboren: 
9 augustus 1960
Werk: IT-auditor bij 
de RDW
Functie VAKO: 
Secretaris jeugd-
commissie
Besteed aan VAKO: Dat wisselt sterk, ik 
zeg 3 tot 4 uur per week
‘‘VAKO schenkt veel mensen veel plezier, 
jong en oud. Dat is goed en dat moeten we 
behouden. Wat me stoort zijn de vernie-
lingen op ons terrein en dan met name het 
afval en zelfs kapotte fl essen op het C-veld. 
Echt gevaarlijk ook nog.’’
 

‘‘Geen idee hoeveel tijd de 
spelersraad mij gaat kosten’’

Naam: Luuk Drenth
Geboren: 27 januari 
2005
Werk: Ik zit nog op 
school (maar wil later 
profvoetballer worden)
Functie VAKO: 
lid spelersraad
Besteed aan VAKO: 
2x per week trainen en een wedstrijd. 
Hoeveel tijd de spelersraad gaat kosten 
weet ik nog niet.
‘‘VAKO doet veel voor de jeugd, bijvoor-
beeld het voetbalkamp voor E en F. De 
velden kunnen soms beter. Dat vind ik wel 
eens jammer. Maar het is verder super bij 
VAKO!’’
 



hoveniersbedrijf

Sander Bosch bv
mobiel: (06) 51 31 64 62

tel. (0592) 54 20 69
fax (0592) 54 43 24

info@sander-bosch.nl
www.Sander-Bosch.nl

postadres 
Postbus 47

9480 AA  Vries

Assen
Ketellapperstraat 57

9403 VS  Assen

Lunch - Borrel - Diner
Met mooi terras aan de brink
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Egbert Liekstra nieuwe kantinebaas
VAKO heeft dit seizoen een nieuwe 
kantinebaas. Egbert Liekstra (47) 
heeft er veel zin in.

Er staan nieuwe statafels in de kan-
tine. Het bordje Amstel €1,20, €1,60 
en €1,90 staat op de bar. De nieuwe 
bierprijs voor een kleintje, fl uitje en 
Amsterdammer. En de fl esjes Heineken 
(€1,75) doen het ook goed. “Het bier is 
goedkoper geworden, omdat VAKO de 
kantine weer in eigen beheer heeft.”

Egbert is als zzp-er in dienst bij VAKO. 
Meer omzet betekent ook meer geld 
in het laatje voor VAKO, benadrukt hij. 
Anders dan de vorige constructie toen 
VAKO de kantine verpachtte. Liekstra is Job en Tineke Kuipers opgevolgd en gaat het 
op zijn manier doen. ”Ik heb altijd mijn eigen invulling aan dit werk willen geven. Dat 
kan nu.”

Liekstra is bekend met VAKO en Vries. Hij stond jarenlang achter de bar van sporthal 
De Kamp, voetbalde in de jeugd van VAKO en was een paar jaar leider van VAKO 3 
zondag. 

Het doel van Egbert? ’’Iedereen moet zich thuis voelen in de kantine. Jeugd, senioren, 
ouders  en vrijwilligers. Voor een kop thee of een biertje. Als er sport is op het voet-
balveld, is de beheerder aanwezig.”

Egbert wil activiteiten in de kantine houden. Pokeravonden, darts en de kaartavonden 
komen terug. “Elke derde vrijdagavond van de maand.” En de sportzenders zijn te 
bewonderen op een groot scherm. Dit alles kan de kantinebaas niet alleen. ”Ik werk 
met zes jonge VAKO- mensen die een vrijwilligersvergoeding krijgen.”

Liekstra is nauw betrokken bij de inrichting van de nieuwe kantine. Die gaat na jaar-
wisseling open. ”De tekeningen liggen er. Het wordt een kantine met uitstraling. Ge-
zellig, netjes, modern en sfeervol.”
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Hoofdsponsors verlengen contract

Onze hoofdsponsors, Odink Keukens en Autobedrijf Hazenberg, hebben hun 
contract met drie jaar verlengd. Gert Odink en Meindert Jan Hazenberg vertel-
len waarom.

Door Willem Dekker

De contracten zijn verlengd, waarom hebben jullie dat gedaan?
Gert Odink: ’’VAKO is een gezellige club, waar leden leden zijn. En een vereniging met 
goede roergangers.”
Meindert Jan Hazenberg: ”Vanwege een goed gevoel. VAKO is professioneel bezig. 
Daarnaast vind ik sporten voor de gemeenschap belangrijk. Niet alleen voor VAKO1, 
maar voor de hele vereniging.”

Wat heeft het hoofdsponsorschap uw zakelijk gebracht?
Odink: ’’Onze naamsbekend is vergroot en het heeft ons meer klanten gebracht. Veel 
mensen uit Vries noemen regelmatig VAKO als ze bij ons in de zaak komen. Ze gunnen 
het ons als hoofdsponsor om een keuken te leveren. Dat is een positieve ontwikkeling 
en prettig om te horen.”
Hazenberg: ’’We hebben niet veel meer klanten van VAKO gekregen door het hoofd-
sponsorschap. Ook niet door onze tankactie of de kortingen op reparaties voor VAKO-
leden (zie kader). Dat valt me wel een beetje tegen.”



Herberg

HerbergTio.nl

Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur
Oude Rijksweg 1  Vries
0592  26  88  50
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VAKO-brievenbus voor tankbonnen:
VAKO-leden kunnen na een tankbeurt bij Hazenberg hun brandstof-
bonnen deponeren in de VAKO brievenbus bij de voormalige shop. 
U moet na de tankbeurt dan wel het bonnetje in de tankautomaat 
opvragen. U hoeft de bon niet gelijk in de brievenbus te stoppen, 
dat mag ook later. VAKO krijgt een geldbedrag voor het aantal li-
ters brandstof dat is getankt door leden. VAKO-leden en vrijwilligers 
krijgen op reparaties 10 procent korting. Vijf procent is voor u, vijf 
procent is voor VAKO.

Hoe kijken jullie naar de prestaties van VAKO?
Odink: ’’Wij zijn nog niet klaar met VAKO. Ik ging voor de tweede klasse binnen drie 
jaar. We hebben blijkbaar meer tijd nodig om uit de derde klasse te komen. De potentie 
is er.”
Hazenberg: ‘‘Prestaties vind ik niet belangrijk. Sporten en plezier hebben in sporten is 
veel belangrijker. Dat een eerste team dan wat hoger speelt, is leuk en mooi meegeno-
men. Maar dat is voor mij niet de hoofdzaak.”

Wat valt jullie op bij VAKO?
Odink: ’’De eigen jeugd is de afgelopen jaren goed doorgestroomd. Dat is het mooie 
aan VAKO, er zijn geen spelers van buiten het dorp aangetrokken.”
Hazenberg: ”VAKO is professioneler geworden de laatste jaren. Zakelijker ook, in be-
paalde dingen moet je ook zakelijker zijn. Het bestuur weet waar het met bezig is. Het 
is geen houtje touwtjeswerk. Er zit lijn en structuur in de vereniging.” 

Het kijken jullie als hoofdsponsor naar de nieuwbouw?
Odink: ’’De nieuwe accommodatie is een mijlpaal voor de club. Die ligt op een mooie 
plek, met zicht op het veld. Je kunt er 25 jaar mee vooruit. Nu nog een kunstgrasveld.’’
Hazenberg: “Dat werd tijd. De nieuwbouw is nodig om leden te behouden en te wer-
ven. Goede voorzieningen zijn daarvoor een voorwaarde. De douches moeten niet de 
ene keer ijskoud zijn en de volgende keer gloeiend heet.’’

VAKO wordt gedragen door vrijwilligers.
Odink: ”Als ik zie dat er tijdens een avond bellen 140 nieuwe vrijwilligers opstaan die 
iets voor de club willen doen, dan zegt dat wel wat. Welke clubs lukt dat tegenwoordig? 
Dat doet je als sponsor ook goed.”
Hazenberg: ”Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, wil je sporten betaalbaar hou-
den voor leden en vooral voor families met meerdere leden. Verenigingen draaien op 
vrijwilligers en dat moet ook zo blijven. Je kunt niet overal beroepsmensen voor aan-
trekken.”  



Uw totaalinstallateur

J. SCHEEPSTRA v.o.f.
Voor
* Elektra * Gas en Water
* Centrale Verwarming
* Onderhoud verwarmingstoestellen
* Loodgieter- en rioleringswerken
* Zink- en dakwerken
* Keukeninstallaties
* Badkamerrenovaties/levering sanitair

Norgerweg 106

9494 PC YDE (Dr.)

Tel. 050-4061274

www.jscheepstra.nl
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Het was opmerkelijk. Hendrik Siegers en Klaas Evert Gorter zijn dit seizoen het 
leidersduo van VAKO 2 zondag. Niet omdat de mannen heel hun leven kind aan 
huis zijn bij VAKO, maar wel omdat ze actief waren in de lagere regionen van 
het amateurvoetbal: als spelers, leiders en organisatoren van alles en nog wat 
bij VAKO 4.  

Door Bas Baalmans

“Ja, die jongens zullen even zonder ons moeten, maar dat is ze wel toevertrouwd”, 
lacht Klaas Evert, de mondigste van het duo. Alle energie van de twee gaat dit seizoen 
namelijk naar het tweede elftal van VAKO op de zondag. 
Waren de heren verrast over hun aanstelling als leidersduo van het tweede elftal? “Nee 
eerlijk gezegd niet”, aldus Hendrik. “Patrick Steenbergen had mij al eens eerder gepolst 
voor een leidersfunctie bij de senioren. Ik ben in de jeugd leider bij de A’s geweest, toen 
Patrick de trainer was. Het moment was toen niet goed, nu wel. Vandaar mijn ja.” Bij 
college Klaas Evert Gorter was de verbazing groter:  “Ik was zeer verrast en had er 

Leiders VAKO 2

Het moet zoals het gaat



Plaza  De  Halte
Brinkstraat 6  - 9481 BJ Vries

Tel. 0592 – 541605
dinsdag t/m zondag van 11.00-20.00 uur

maandag gesloten

U bent van harte welkom in

Café-biljart en Zalencentrum “Onder de Linden”
Voor vergaderingen, feesten en partijen, maar ook voor  even wat 

gezelligheid, biljarten, een hapje en een drankje.  

Sietse & Renée Hamersma
Brink  4   9481 BE te Vries
Tel.nr:    0592-541224/06-48197656             
E-mailadres:   info@onderdelindenvries.nl
Website:   www.onderdelindenvries.nl

Sietse & Renée Hamersma

Brink 4  9481 BE te Vries
Tel.nr.  0592-541224
  06-48197656
e-mailadres
info@onderdelindenvries.nl

website:
www.onderdelindenvries.nl

U bent van harte welkom in
Café-biljart en Zalencentrum ‘‘Onder de Linden’’

Voor vergaderingen, feesten en partijen, maar ook voor even wat

gezelligheid, biljarten, een hapje en een drankje.
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‘‘VAKO niet bang te vernieuwen’’

Naam: 
Arjan Luchies
Geboren: 
23 september 1972
Werk: 
ICT consultant bij 
IlionX
Functie VAKO: 
Lid jeugdcommissie 
en webmaster
Besteed aan VAKO: 6 uur per week
‘‘VAKO is een ouderwets gezellige club, 
waar je als vrijwilliger net zoveel energie 
uit kunt halen als je erin steekt. Tegelijk een 
club die niet bang is om te vernieuwen en 
te verbeteren. Dat spreekt mij aan.’’
 

totaal niet op gerekend.” 
De reden de handschoen op te pakken was verschillend bij beide mannen. Siegers,  
Donderboer pur sang:  “Voetballen is gebeurd voor mij. Leider zijn is leuk, dat wist ik 
van de jeugd en op de zondagmorgen thuis zijn is ook maar wat”. Daarnaast speelt 
zoon Erwin dit seizoen in het tweede. “Dat speelde ook mee.”  
Hoe anders is dat bij Gorter.  Zijn zoon speelt nog in de D1. “Ik heb er wel even over 
moeten nadenken, maar vooral omdat er zoveel jeugd bij VAKO 2 bij komt, heeft de 
doorslag gegeven ja te zeggen.  We hopen het gat tussen VAKO 1 en 2 kleiner te maken. 
Het zou heel mooi zijn als we een paar jongens afl everen voor het eerste.”

Rolverdeling
Hoe gaat dat langs de lijn met deze twee? De één - Klaas Evert - wat extraverter, 
emotioneler en aanwezig. Hendrik is meer van de analyse, denkt twee tellen na voor 
hij wat zegt. “Klopt. Ik zal ook meer het administratieve deel op mij  nemen”, aldus 
Hendrik. “We hebben het er niet echt over gehad, maar dat komt wel goed. We kennen 
elkaar door-en-door en zien elkaar vaker dan onze vrouwen”, vult Gorter lachend aan. 
Siegers en Gorter werken namelijk ook intensief samen bij de organisatie van de EK 
Grasbaanraces  in Vries.

Verwachtingen
Het wordt niet saai op de zondagmorgen met deze twee. Zoveel is wel duidelijk. De he-
ren zijn gedreven, willen presteren met VAKO 2 zondag in de voornamelijk Groningse 
klasse waarin VAKO Annen en ZFC Zuidlaren als Drentse broeders treft. “Je mag best 
je mannetje staan in het veld, vind ik”, stelt Siegers. “Ik was niet de meest begenadigde 
voetballer en dan compenseerde je dat met inzet en strijd. Als het maar binnen de re-
gels was. Als het niet ging zoals het moest, dan moest het maar zoals het ging.” 

‘‘Best wat trotser zijn op VAKO’’

Naam: 
Marjanne van Wijk
Geboren: 
7 juli 1987
Werk: Verzorgende 
Else van der 
Laanhuis Eelde.
Functies bij VAKO: 
Speelster van 
Dames 1, lid van de toernooicommissie en 
kaartverkoop bij Zondag 1
Besteed aan VAKO: 6 uur per week, maar 
inclusief de 3e helft 12 uur per week, haha.
‘‘Het mooie aan VAKO vind ik de grote 
groep van vrijwilligers die de club rijk is. 
Iedereen mag best wat trotser zijn op een 
club als VAKO.’’



Van der 
Veen
Kaas

DE MARKT VAN VRIES
ÓÓK SPONSOR VAN VAKO

De markt van vries 
elke donderdagochtend tot 11.30 uur.

Vishandel John Vos tot 18.00 uur!
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Gezelligheid voorop op zaterdag
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Bij VAKO wordt  op zaterdag en zondagen gevoetbald. Op de zaterdag spelen 
behalve de jeugd, ook seniorenteams en het Damesteam. Naast prestatie gaat 
het vooral om plezier en gezelligheid.

Door Jan J. Zigteman

Prestatie, reuring en plezier op zaterdag
Een aantal jaren geleden is besloten op de zondag prestatiegericht te spelen en op 
de zaterdag alleen op recreatief niveau. Dat besluit werd niet door iedereen, vooral 
veel zaterdagleden, in dank afgenomen. Nu blijkt dat veel toenmalige tegenstanders 
en mensen die hun bedenkingen hadden, het uitstekend naar hun zin hebben op de 
zaterdag. ’s Morgens is er natuurlijk de reuring rond de jongste jeugd en hun va-
ders, moeders, oma’s, opa’s broertje, zusjes, vriendjes etc. Daarna gaat de leut lang-
zaam over naar de oudere jeugdteams en de altijd enthousiaste Damesvoetballers. 
Om uiteindelijk gezamenlijk te eindigen met de zaterdagse senioren en de veteranen.

Gezelligheid troef op zaterdagmiddag
Het damesteam van VAKO is naast het plezier hebben ook prestatiegericht. Na hun 
wedstrijden keren de dames met veel uitbundigheid terug naar de kantine. De spelers 



Voor hem & haar
Oude Asserstraat 9, 9481 BK Vries

Telefoon 0592-542131
www.kapsalon-diana.nl

www.autoroelfsema.nl



van de twee seniorenteams komen daar ook om hun derde helft te spelen en dan niet 
te vergeten de zaterdagveteranen.  De meeste van deze ouwe knakkers komen op 
de zaterdagmiddag als toeschouwers naar de velden, om daarna de week af te sluiten 
onder het genot van een hapje en vooral een drankje. Ook menig ander VAKO lid of 
belangstellende die niet onder een categorie is in te delen, schuift vaak aan.

Heren senioren
Er zijn twee zaterdagseniorenteams. Zonder trainer, maar ze kennen hun verantwoor-
delijkheid en regelen zelf de trainingen op maandag- en woensdagavond. Tijdens de 
wedstrijd doen zij er alles aan om zo goed mogelijk te presteren. Na de wedstrijden 
gaan deze vriendenploegen vol voor de derde helft en doen graag mee aan andere 
activiteiten van VAKO. 

Zaterdag VAKO-veteranen
De oudste spelers van VAKO (gemiddelde leeftijd is ruim boven de vijftig) rusten nog 
lang niet op hun lauweren. Ze doen het wel iets rustiger aan en spelen in de 45+ zeven 
tegen zevencompetitie op vrijdagavond. 
Daar gaat het er gemoedelijk aan toe en is 
vooral de nazit belangrijk. Nog altijd trainen 
zij op de woensdagavond. Meestal in partij-
vorm. Ook andere belangstellenden zijn daar 
welkom. Als niet spelend lid kun je tegen 
sterk gereduceerd tarief meetrainen. Na de 
training melden zich de veteranen die echt 
niet meer kunnen spelen in de kantine om 
samen met de vermoeiden een borrel te 
drinken.
De VAKO-veteranen is meer dan een groep 
(ex)voetballers. De meesten kennen elkaar 
al tientallen jaren en zijn één grote vrienden-
groep geworden. Naast het voetbal trekken
zij veel met elkaar op, vieren samen feesten, 
waarbij het geven van een performance geen 
uitzondering is, organiseren activiteiten als 
familiebarbecues, het jaarlijkse bezoek aan 
Oeral,  bezoek aan culturele evenementen 
en steunen elkaar waar dat nodig is. Ook 
spannen zij zich in voor acties en andere 
activiteiten waar VAKO voordeel van heeft. 
Iedereen is op één of meerdere manieren 
actief als vrijwilliger binnen de club. Zolang 
het maar gezellig is.

‘‘VAKO middel tegen gaming, 
bankhangen, obesitas en 
vereenzaming’’ 

Naam: Marc Wijnen
Geboren: 18 juli 1969
Werk: Ondernemer
Functie VAKO: 
Lid sponsorcommissie 
Vako
Besteed aan VAKO: 
30 uur per jaar. 

‘‘Ik benader bestaande en potentiële 
sponsoren. Daarnaast bezoek ik nagenoeg 
alle wedstrijden van mijn zoon. Dat is 
namelijk veel leuker. VAKO speelt een 
rol bij de (sociale) ontwikkeling van de 
jeugd. Helemaal nu in het gamingtijdperk 
is teamsport en beweging zeer belangrijk 
(bankhangen, obesitas). Ook versterkt 
het de sociale vaardigheden. VAKO kan 
een rol spelen bij het tegengaan van ver-
eenzaming bij ouderen, door vrijwilligers 
te vragen om ouderen in de buurt mee 
te nemen naar een wedstrijd van VAKO, 
want er ontstaan leuke contacten op het 
sportveld tussen (jeugd)spelers, ouders en 
toeschouwers.’’
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Selectie VAKO 1  
2016-2017



Boven vlnr.: Willem Heeling (bestuurslid senioren) , Melvin Nuwolt, David 
Koops, Leon Vijfschaft, Patrick Berends, Dennis Wollerich, Sietse Wichers, 
Stephan Meijering, Roy de Bruin, Patrick Zwiggelaar, Nino Alink, Dries 
Wessels, Brent Travaille, Danny Luyke (assistent verzorger), Geert Been 
(assistent scheidsrechter).
Onder vlnr.: Patrick Steenbergen, Thomas Meijering, Leander Meijering, 
Jelle Wichers, Rutger Attema, Egbert Darwinkel (trainer), Cas van der Wijst, 
Rob Liewes, Marcel Kuiper, Egar Dekker, André Manzeza, Björn Tooren. 



Het beste vers...
bij EMTÉ!

EMTÉ Vries, Oude Asserstraat 2

Lekker Vers, Voordelig & Vriendelijk!

Meld u aan voor de  
nieuwsbrief. Kijk op: 
www.emte.nl

Lekker Vers, Voordelig & Vriendelijk!

Bruidswerk
Rouwbloemwerk
Abonnementen
Workshops
Online bloemwerk bestellen

Brinkstraat 3 - 9481 BJ Vries - Tel. 0592-543056

www.ontluikendgroen.nl
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Pascal Mollink, nieuwe trainer VAKO-Dames

Dit seizoen traint Pascal Mollink het Damesteam van VAKO. Samen met leider, 
initiator en gangmaker René Kaper, werkt hij aan het plezier en de prestaties 
van dit team. Pascal heeft ruime ervaring als speler bij verschillende clubs en als 
trainer van dames in meerdere teams van de Asser voetbalclub ACV.

Door Jan J. Zigterman

Wie is Pascal Mollink
Pascal werd 34 geleden geboren in Hoogeveen en voetbalde in verschillende jeugd-
teams van de plaatselijke zaterdagamateurtopclub HZVV. Tijdens zijn studie perso-
neelsmanagement bij de Hanzehogeschool woonde hij in Groningen. Daar voetbalde hij 
bij de zondagafdeling van voetbalvereniging Helpman op het roemruchte sportcomplex 
Helperberg.

Na zijn verhuizing naar Assen vond hij allooi bij, wederom een zaterdagamateurtopper, 
voetbalvereniging ACV. Zij het in de lagere seniorenteams. Naast zelf te voetballen was 
hij ook de trainer van het tweede damesteam van deze club en zelfs nog enige tijd het 
tweede damesteam, de meisjes B en de meisjes C gelijktijdig.



Vries  |  Westerstraat 11  |  Tel. 088-5405401

DAMES: 
Dreamstar, Soyaconcept, Frank Walder, Gerry Weber edition,Rabe, 
Setter, Lebek, Germaine, Sensia, Habella, Leona

HEREN: 
MEYER pantalons, Lerros, Cabano, Culture, New star, Commander

...en vele andere vaste en wisselende seizoensmerken

DÉ MODEZAAK 
VOOR HEM EN HAAR Takens Mode 

in Vries

Oude Asserstraat 17 - 9401 EG Assen
www.vanleeuwensport.nl
info@vanleeuwensport.nl
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‘‘Goed fundament is belangrijk’’ 
Naam: 
Egbert Kremer
Geboren: 
24 april 1963
Werk: Production 
Chemist
Functie VAKO: 
Coordinator 
E-pupillen
Besteed aan VAKO: 
ongeveer 2 uur per week
 
‘‘VAKO legt een goed fundament voor 
de organisatie van de vereniging. Dit is 
belangrijk en daar moeten we vooral 
mee doorgaan. Een zorg vind ik het 
behoud van jeugdspelers. We moeten 
voorkomen dat jeugdspelers naar nabu-
rige verenigingen vertrekken. Het is mij 
veel waard deze spelers voor VAKO te 
behouden.’’

 

De vijf kernwoorden
De vijf kernwoorden Plezier, Ontwikkeling, 
Inzet, Team en Passie gebruikt Mollink als 
uitgangspunt voor zijn trainingen. Plezier staat 
voorop.  ‘‘Als je dat hebt kun je je 
ontwikkelen, zowel persoonlijk maar vooral 
als team. Daarbij is de juiste inzet van 
wezenlijk belang. Dat alles kun je alleen halen 
als je passie voor het spelletje hebt.’’ Pascal 
heeft bij de jeugdafdeling van voetbalclub AZ 
gezien dat het gebruik van deze vijf begrippen 
kunnen leiden naar succesvol voetbal.

Doelstelling en ambitie
Voordat de verbintenis met VAKO werd 
gesloten gaf Pascal eerst een proeftraining aan 
de VAKO-Dames. Hij voelde meteen een klik 
en was optimistisch over de toekomstige 
samenwerking. Het uitgangspunt voor zijn 
eerste seizoen is het werken met de 
bovengenoemde vijf kernbegrippen. Nadat 
de eerste wedstrijden zijn gespeeld kan de  doelstelling worden bepaald.
Het voorgaande seizoen zijn de dames geëindigd op de vijfde plaats in de derde 
klasse van het Dames amateurvoetbal. Het aantal doelpunten vóór en tegen waren 
ongeveer zevenenveertig. Pascal wil de focus leggen op zowel het maken van meer 
doelpunten als het voorkomen van tegendoelpunten. Voor dit seizoen hoopt Pascal 
te eindigen in de top van de derde klasse. Als dat gehaald wordt is het zijn ambitie 
door te dringen in de hogere regionen van het damesvoetbal. Maar alleen als het 
plezier voorop staat.
 

Naam: Pascal François Maurice Mollink
Geboren: 16 september 1981 te Hoogeveen
Woonplaats: Assen
Burgerlijke staat: verliefd, vriendin
Project: Noorderlink, deelprojectleider vrijwilligers 
Noorderlinkdagen 2016
Clubs als speler: HZVV, vv Helpman, vv ACV
Clubs als trainer: ACV-dames 2, Meisjes B en 
Meisjes C. VAKO-dames.



* Verfwerk binnen en buiten
* Reinigen van al uw houtwerk
* Houtrot renovatie
* Vrijblijvend offerte

Voor al uw  onderhoudswerkzaamheden
Telefoon: 0592-54 44 58 / Mobiel 06-51 902 755

www.schildersbedrijfvos.nl

* Verfwerk binnen en buiten
* Reinigen van al uw houtwerk
* Houtrot renovatie
* Vrijblijvend offerte

Voor al uw  onderhoudswerkzaamheden
Telefoon: 0592-54 44 58 / Mobiel 06-51 902 755

www.schildersbedrijfvos.nl

Achterkamp Campers B.V.
Onlandweg 1
9482 TC Tynaarlo
0592 - 55 50 90
06- 51 30 87 37
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DONATEURSKAART 
voor het seizoen 2016-2017

Naam: 
..................................................................
Adres: 
..................................................................
Postcode: 
..................................................................
Woonplaats: 
..................................................................
 

Deze bon kunt u inleveren voor een originele donateurskaart bij:
Albert Suurd, Tipkampen 40, Vries, of tijdens thuiswedstrijden VAKO1.



“Ik vermaak me prima 
bij VAKO”

Naam: Tijn Varwijk
Geboren: 
23-02-2000
School: VWO 5, 
Maartenscollege 
Haren.
Functie VAKO: 
Scheidsrechter en t
rainer van C2 en 
keeper van A1.
Besteed aan VAKO: Dat moet inclusief 
mijn eigen voetbal een uur of 12 in de 
week zijn.
“Ik vermaak me prima bij VAKO. Ik geniet 
van het training geven, het fl uiten van 
wedstrijden en van het zelf voetballen. 
VAKO is een echte gezellige dorpsclub. 
waar je met iedereen wel een woordje 
kan wisselen.”
 

Kantine in winterstop in gebruik
Het streven is het nieuwe clubgebouw in de winterstop in 
gebruik te nemen. Tot die tijd zullen de huidige kantine, kleed-
kamer en bestuurskamer in gebruik blijven. De oplevering 
van de nieuwbouw duurt langer dan gepland. Als het pand 
is opgeleverd, moet VAKO met name de kantine en bestuurs-
kamer nog inrichten. Ook buitenom de nieuwbouw moet nog 
veel gebeuren, zoals de bestrating, de aanleg van het terras 
en het verwijderen van een deel van het sta-tribune voor de 
nieuwe kantine. Dat vergt allemaal tijd. Het bestuur hoopt 
voor deze werkzaamheden een  beroep te kunnen doen op 
de vrijwilligers die zich daarvoor op de wervingsavond hebben 
aangemeld.   

VAKO-kleding bij Van Leeuwen Sport 2000
Onze kledingleverancier Van Leeuwen Sport 2000 in Assen 
heeft een webshop voor VAKO-kleding. Onder meer trainings-
jacks- en broeken, trainingsshirts , polo’s en sporttassen met 
VAKO-logo en naar wens met naam of initialen kunnen via de 
shop besteld worden. Op de website van VAKO (vakovoetbal.
nl) staat een button die direct naar de VAKO-webshop leidt.

VAKO weetjes



Hetty’s Haarhoek
voor hem en haar, voor groot en klein!

Hetty Hofstra
Kapster

Boermarke 47
9481 HD Vries

0592-580700
06-13105033

Grote Kampen 49

9481 JC Vries
Opdrachtgever: Mensing Dakbedekking
Project: Montage borden
Afmetingen: 1000x500x6 mm.

Datum: 08 - 08 - 2008

Tuindorpweg 2
9753 JD Haren
Tel.: 050-534 53 56
Fax: 050-535 24 92
Email: wfgreklame@home.nl

Kleuren: 992/751-070/061
     PMS 3415/538 Black c 
Schaal: 1 : 5
Ontwerp: F. Hensel

Vries 0592 543 570 / 06 2127 1862

Nieuwbouw * Renovatie� * Zinkwerk

Tonnie Mensing
Dakbedekking
Nieuwbouw   *   Verbouw   *   Zinkwerk
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Ja, ik word lid van de Club van 100 van VAKO voetbal!

Naam: ............................................................................................................................................
Adres:  ...........................................................................................................................................
Woonplaats: .................................................................................................................................
Tel. en/of e-mail: ..........................................................................................................................

Tot wederopzegging doneer ik elk jaar 50 euro t.b.v. de Club van 100 van VAKO voetbal.
Inleveren bij de commissieleden.

UITKNIPPEN

Club van 100 op naar 100 leden
De commissie van de Club van 100 van VAKO is druk doende nieuwe leden te werven. 
Fokko Knol, Rieko Postma en Henk Abrahams willen het huidige ledental uitbreiden, 
het liefst naar honderd.
De Club van 100 ondersteunt voetbalvereniging VAKO fi nancieel voor speciale investe-
ringen. Dit seizoen draagt de Club van 100 bij aan de inrichting van de nieuwe kantine 
en bestuurkamer van VAKO. Die inrichting moet VAKO zelf bekostigen. 
Een onafhankelijke commissie leidt de Club van 100. Een bestuurslid is contactpersoon 
met het bestuur van VAKO. De bijdragen worden gestort op een speciale bankrekening 
van de commissie. Het getal 100 staat voor 100 leden voor de Club. De donatie be-
draagt 50 euro per jaar. Van de donatiegelden vloeit 20 procent terug naar de leden 
van de Club van 100, in de vorm voor een activiteit georganiseerd door de commissie.

De rest van de fi nanciële middelen wordt 
aangewend voor doelen, die de commis-
sie en het VAKO bestuur in overleg bepa-
len. Mede dankzij de Club van 100 zijn de 
afgelopen jaren grote en kleine wensen 
gerealiseerd, zoals een nieuw scorebord 
en verlichting rondom het hoofdveld. 
Nieuwe leden voor de Club van 100 zijn 
van harte welkom. Bent u nog geen lid, 
doe het nu! Bent u al lid, maak een ander 
ook lid! U kunt zich aanmelden bij:
wss@vakovoetbal.nl 

Vlnr.: Fokko Knol, Riko Postma en Henk Abrahams



Vriezerweg 8a, 9482 TB Tynaarlo

Telefoon 0592-54 12 19

E-mail: info@notariaatvries.nl    www.notariaatvries.nl

Notariaat Vries is een 

laagdrempelig notariskantoor 

met een enthousiast team.

Een persoonlijke benadering van 

onze klanten staat voorop!

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Brink 7 - Vries                                      Tel. 0592 - 868438

Ons restaurant is 7 dagen per week geopend

maandag t/m donderdag
  16.00 - 21.00 uur
vrijdag t/m zondag
  12.00 - 21.30 uur
feestdagen  12.00 - 21.30 uur

Ook onze afhaal 
is geopend!

U kunt telefonisch 
bestellen.
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Rabobank blij 
met Raboy
Grootste landelijke sportsponsor
Rabobank is één van de grootste 
sponsors in Nederland op het gebied 
van sport en cultuur. Als Rabobank 
Assen en Noord-Drenthe sponsoren 
we 6 sporten; wieler-, hockey-, 
paarden-, loop- en golfsport. Daarnaast hebben we jaren geleden al 
gekozen om  jeugdvoetbal te sponsoren. “Dit doen we omdat veel 
van onze klanten en hun kinderen sporten bij deze verenigingen. Zo 
kunnen zij zien dat hun eigen bank ook hun vereniging een warm 
hart toedraagt. Onze adviseurs bezoeken de verenigingen regelmati g 
en kunnen zo de contacten met hun klanten onderhouden en ook 
nieuwe klanten treff en”, aldus Ludo Mennes, directeur parti culieren en 
verantwoordelijk voor de kern Tynaarlo.

#Aandeel in elkaar
Voor de Rabobank is sponsoring en donati es een manier om te 
communiceren met de lokale samenleving. De bank beschouwt beide 
acti viteiten als een samenwerking waarbij twee parti jen elkaar van 
dienst zijn. Bij sponsoring is meer en meer de tendens om de win/
win situati e verder uit te bouwen. Ook worden vanuit de verenigingen 
zelf vaak leuke creati eve ideeën aangeleverd om ons als Rabobank te 
promoten. Bij VAKO is het fantasti sche voorbeeld van mascott e Raboy.



Johan Seggers
Installatietechniek

Mercuriusweg 4, Tynaarlo - johanseggers.nl - Telefoon (0592) 269 585

Gespecialiseerd in ontwerpen 
en installeren van badkamers

Monteurs gespecialiseerd 
in gas, water en elektra
Ervaren vakmensen en 

deskundig advies
Alleen een kraan, douchekop

 of tegels is ook mogelijk 

Johan Seggers 

Wij zijn aangesloten bij

badinbeeld.nl
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Wat heeft  de Rabobank met jeugdvoetbal?
De voetbalsport heeft  een groot bereik. Omdat de jeugd de toekomst 
heeft , heeft  de bank gekozen voor het hoofdsponsorschap van diverse 
jeugdafdelingen van de voetbalclubs. Het zijn er nu al 24 in haar 
werkgebied (de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en 
Tynaarlo). “Inmiddels is begin 2015 besloten dat de sponsorcontracten 
in het jeugdvoetbal met 3 jaar verlengd worden’’, geeft  Ludo Mennes 
aan en hij onderschrijft  nogmaals het belang van het podium wat 
over en weer geboden wordt. Jaarlijks vindt bij elke gesponsorde 
voetbalvereniging, 
het Rabobank 
jeugdvoetbaltoernooi plaats. 
Ook zijn bij de meeste 
verenigingen onze logo’s te zien 
op de wedstrijdshirts en/of 
leidersjassen. Daarnaast zijn 
er reclame-uiti ngen zichtbaar 
op de voetbalvelden zelf. 
Ook de nieuwe media zoals 
twitt er en Facebook, maar 
ook websites worden 
compleet ingericht met 
de uiti ngen rondom het 
hoofdsponsorschap van 
de Rabobank. Ook in 
de betalingssfeer, voor 
bijvoorbeeld de kanti ne, is in 2016 gestart 
met de een mooie aanbieding voor de verenigingen.
Hoofdsponsor van de jeugd, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, 
wenst ieder jeugdlid van VAKO een sporti ef voetbalseizoen toe.

Een aandeel in elkaar

Download de app op uw tablet via rabobank.nl/kidsgeldwijs

Voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar heeft de Rabobank de KidsGeldWijs App

ontwikkeld. Daarmee leren ze spelenderwijs wat geld sparen én uitgeven is. En

omdat u er als ouder ook een rol in speelt, is ‘t leerzaam voor allemaal.

KidsGeldWijs App

en ze al
spelend ziengroeien.

Kinderen lerenomgaan met
geld



www.grafi schgoedgasselte.nl



VAKO Presentatiegids 2016 - 2017 47

Word lid van VAKO voetbal

Vako Voetbal 
Vako:  Vriezer Activiteit Kenmerkt Ons 
Opgericht:  31 mei 1930
Sportveld:  Oosterkampen
Tenue:  rood/geel verticaal gestreept shirt, zwarte broek, 
 zwarte kousen met rood/geel gestreepte bies.
Leden:  250 senioren, 200 jeugdleden
Teams:  5 senioren (zondag), 2 senioren (zaterdag), 
 1 dames, 45-plus, 14 jeugdteams
Hoofdsponsors:  Odink Keukens en Autobedrijf Hazenberg
Hoofdsponsor jeugd:  Rabobank Assen/Noord-Drenthe

Wie wil voetballen in Vries kan bij VAKO terecht. Jongens en meisjes, heren en dames 
die een balletje willen trappen zijn van harte welkom. Dit kan zowel op zaterdag als op 
zondag.

VAKO heeft vijf heren seniorenteams op zondag. VAKO 1 speelt in de derde klasse 
KNVB, VAKO 2 in de reserve tweede klasse. De overige elftallen spelen op recreatief 
niveau. Wie interesse heeft te voetballen in een van de teams, kan vrijblijvend een paar 
keer meetrainen. VAKO 1 en 2 trainen op dinsdag en donderdag. De overige elftallen 
op donderdagavond om 20.15 uur.

VAKO heeft twee heren seniorenteams op de zaterdag, beide op recreatief niveau. Zij 
trainen op maandag- en woensdagavond om 20 uur. Daarnaast traint op de woensdag-
avond nog een groep liefhebbers, van wie een aantal deelneemt aan de steeds populair-
der wordende 45-plus 7 tegen 7- wedstrijdjes.Deze toernooien worden op vrijdag-
avonden gespeeld. Ook hier geldt: kom vrijblijvend een avondje meetrainen.

VAKO heeft dit seizoen een Dameselftal op zaterdag. De dames trainen maandag en 
woensdag. Nieuwe dames zijn van harte welkom. Aanmelden (zie onder).

Jeugd. Alle jeugdteams spelen op zaterdag. Onze oudere jeugdspelers krijgen training 
van gediplomeerde trainers. Voor de begeleiding van de trainers van de jongere teams 
zijn jeugdcoördinatoren aangesteld. Wie aan het jeugdvoetbal wil ruiken, mag gratis 
enkele keren meetrainen. Kinderen, die vijf jaar zijn mogen tot hun 6e jaar gratis trainen 
op de woensdagmiddag.

Een lidmaatschap kost 17,75 euro per maand voor senioren, 11,75 euro voor A t/m C 
junioren en 10,75 euro voor D t/m F pupillen. U kunt zich opgeven door het aanmel-
dingsformulier (in de bestuurkamer of op de website www.vakovoetbal.nl) in te vullen 
en in te leveren bij: Jannes Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries, tel. 0592-542213. Op de 
website vindt u meer informatie over VAKO-voetbal: 



René KaperRené KaperR e n é  K a p e r

belastingadviseurbelastingadviseurb e l a s t i n g a d v i s e u r

Asserstraat 40, 9481 BP Vries
Tel.: (0592) 54 40 48
Fax (0592) 54 45 93

E-mail: rkaper@fkwadraat.nl

Altijd streven naar het hoogste. Dat doet 
hij niet alleen in z’n vrije tijd, maar ook 
in zijn werk als belastingadviseur. Om u 
van topadvies te kunnen dienen, bereidt 
hij zich optimaal voor.

Onder meer via de opleiding en perma-
nente educatie van het College Belas-
tingadviseurs, waarin ruim 1800 belas-
tingadviseurs verenigd zijn. Dat is ook 
uw winst vóór belasting. Interesse? 
Bel ons voor meer informatie.

Nieuwe Rijksweg 
9481 AN Vries
0592-542298

gzielstra@gmail.com
www.slagerzielstra.nl
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Kopje thee 
en een goed 
gesprek?
 

CMYK

VRIEZERWEG 14B, TYNAARLO  |  TELEFOON (0592) 33 36 33  |  WWW.NUMANASSURANTIE.NL

Bij ons op kantoor. Bij u 
in de buurt. Zo hoort het 
en zo doen we het.

Herkent u dat? In tijden van crisis  
verdwijnen steeds meer voor u 
belangrijke voorzieningen. De buurt-
super, het loket van de bank of het 
postkantoor. Maar er zijn er ook die 
gelukkig gewoon blijven. Om u van 
dienst te zijn. Bij u in de buurt. 

Wij van Numan Assurantie-
adviseurs ontvangen u graag. 
Voor een goed gesprek met een 
kopje thee of koffie en een 
koekje. Zoals het hoort.

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN 

PENSIOENEN



ALGEMENE INFORMATIE
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BESTUUR:
Voorzitter
Koos Koops Groningerstraat 107 De Punt 06-22989098
Secretaris
Bas Baalmans Boermarke 47 Vries 580700/06-22494353
Penningmeester
René Doorten Holtkampen 4 Vries 347665/06-41303951
Sponsoring en Communicatie
Willem Dekker Klaverkampen 20 Vries 542792/06-52027620
Jeugd
Stef Drenth Oosterkampen 2a Vries 865339/06-48131160
Materiaal en Onderhoud
Jan Jansen Soltstede 15 Vries 542899/06-44070190
Seniorenzaken
Willem Heeling Dorpsweg 12 Vries 580103/06-13415524

ALGEMEEN:
Wedstrijdzaken senioren
Henk Abrahams Boermarke 29 Vries 543556/06-31341438

Wedstrijdzaken jeugd
Jan Jansen Soltstede 15 Vries 542899/06-44070190

Verzorger 
Fysio Vries (Heidi Elling)  Oosterkampen 1B Vries 06-12653731

Sportvelden en clubgebouw Sportlaan 2 Vries 542050

Kantinebeheerder
Egbert Liekstra Beuzenveen 106 Assen 06-36423441

Consul
Jacob Kuipers Dingspil 58 Vries 542893

Terreinverzorging
Geert Been  Het Rocht 43 Vries 06-30498055

Kleedkamerverzorging
Rie Knol Boskamp 39 Vries 542457

Ledenadministratie
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213

Materiaalbeheer
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213

Webmaster
Arjan Luchies  Etstoel Vries 371543/06-12725744

Archivaris:
Vacature



FysioVries
* Fysiotherapie
* Manuele Therapie
* Dry Needling
* Medical Taping
* Acupunctuur

Oosterkampen 1B - 9481 AK Vries - 0592-541417/06-12653731
info@fysiovries.nl    www.fysiovries.nl

Inloopspreekuursportblessures!
Iedere donderdagvan 19.30-20.30 u.(zonder afspraak)

    

GMS TUIN- EN PARKMACHINES 

Uw adres voor alle merken tuinmachines! 
  Gerrie Nijdam    
  Bedrijventerrein ‘Vriezerbrug’   
  Vriezerweg 14c   T: 0592-543 363 
  9482 TB Tynaarlo   E: gms-tynaarlo@live.nl 

    

GMS TUIN- EN PARKMACHINES 

Uw adres voor alle merken tuinmachines! 
  Gerrie Nijdam    
  Bedrijventerrein ‘Vriezerbrug’   
  Vriezerweg 14c   T: 0592-543 363 
  9482 TB Tynaarlo   E: gms-tynaarlo@live.nl 



SENIOREN: TRAINERS/LEIDERS
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Zondag 1
Egbert Darwinkel (T) Hoofdweg 100  Oudemolen 06-14540890
Vacature  (L)
Geert Been (Ass.scheidsr.) Het Rocht 43 Vries 06-30498055
Fysio Vries (Heidi Elling) Oosterkampen 1B Vries 06-12653731

Zondag 2
Egbert Darwinkel (T) Hoofdweg 100  Oudemolen 06-14540890
Vacature  (T) 
Klaas Evert Gorter (L) Voorste Kampen 8 Vries 580357/06-42387526
Hendrik Siegers (L) Veenweg 7 Vries  542560/06-15084315

Zondag 3
Willem Heeling Dorpsweg 12 Vries 580103/06-13415524
Rien Jansen (L) Huygensstraat 21 Groningen 06-42125982

Zondag 4
Guus Sturing Boerhoorndreef 82 Assen  06-29099415
Bert Wiekema  Noorderes2 Donderen 06-29311522
Luuk Tooren (scheidsr.) Kromveen 30 Eext 06-20545997

Zondag 5
Jannes Geersing (L) Bannerschulte 41 Vries 06-30769978

Zaterdag 2
Niels Askes (L) Tipkampen 10 Vries 06-27398766
Maarten Kuiper (L)  Meeuwenlaan 8 Vries 06-28037467

Zaterdag 3 
Henk Abrahams (L) Boermarke 29 Vries 543556/06-31341438

45-plus: 
Johan Pas (L) Kerspel 26  Vries 543102/06-22958900

Dames 1
Pascal Mollink (T) Vaart ZZ 21  Assen 06-41220845
René Kaper (T/L) Asserstraat 40 Vries  544479/06-29073448

Scheidsrechters
Henk Abrahams Boermarke 29 Vries 543556/06-31341438
Bas Baalmans Boermarke 47 Vries 580700/06-22494353
Geert Been  Het Rocht 43 Vries 06-30498055
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213
Louis Klomp Boskamp 14 Vries 541608
Luuk Tooren Kromveen 30 Eext 06-20545997
Thom van Wijk Tynaarlosestraat 64 Vries 541362/06-21846206



WWW.RIETDEKKERSBEDRIJFTERVELD.NL

VOOR AL UW NIEUWBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD EN ADVIEZEN

WWW.RIETDEKKERSBEDRIJFTERVELD.NL

VOOR AL UW NIEUWBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD EN ADVIEZEN

Voor de gezelligheid
naar de VAKO kantine
Wat hebben we te bieden:

* Dartavonden
* Live voetbal op grootscherm
* Klaverjassen (vrijdagavond)
* Feesten eventueel met buffet
* Spelavonden

Beheerder Egbert Liekstra. Tel.: 0592-542050.

Ook voor een drankje en een snack



JEUGD
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Jeugdcommissie

Voorzitter:
Stef Drenth Oosterkampen 2a Vries 865339/06-48131160

Secretaris:
Edmond Varwijk  Walkampen 11 Vries 371543/06-15479174 

Wedstrijdsecretaris: 
Jan Jansen Soltstede 15 Vries 542899/06-44070190

Organisatie/coördinatie  E/F pupillen:
Johan Horneman Soltstede 43 Vries 542699/06-27085935

Organisatie/coördinatie C- junioren en D- pupillen:
William Tolner                    Diepsloot 45                    Vries 541654/06-17884038 

Organisatie/coördinatie A/B junioren:
Arjan Luchies  Etstoel 19 Vries 371543/06-12725744

Coördinator pupillen:
Ep Kremer (E) Het Rocht 28 Vries 769027/06-42472722  
Klaasje Abrahams (F) Boermarke 29 Vries 543556/06-52338646 

Technisch jeugdcoördinator: 
Mike Baalmans Etstoel 21 Vries 319068/06-22443546
Rien Jansen Huygensstraat 21 Groningen 06-42125982

Toernooicommissie:
Lyn Dallinga Rijnstraat 14b Groningen 06-27090307  
Bert Hofstee Holtkampen 24 Vries 06-54920143  
Liza Doornbos Boerhoorn 11 Vries 06-12406291
Marjanne van Wijk Tynaarlosestraat 64 Vries 06-30369803



VIJFSCHAFT
CATERING EN VERHUUR
TYNAARLO

Specialist in AUTO & MOTOR
sport Evenementen

Wij verzorgen o.a.

de Catering voor de;

NAC, ACVO, SAEP,

ACON, MAB Texel,

De Knipe en

Tal van Grasbaan en

Drag- en Wegrace

Evenementen

Catering Vijfschaft Tynaarlo
Industrieweg 3-5  9482 TG Tynaarlo  Tel. (0592) 544791

www.vijfschaft-catering.nl  info@vijfschaft-catering.nl

Wij verzorgen o.a.

de catering voor de;

acvo, saeP, vac,

acon, mab texel,

de Knipe en

tal van grasbaan en

drag- en Wegrace

evenementen
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Specialist in AUTO & MOTOR
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Catering Vijfschaft Tynaarlo
Industrieweg 3-5  9482 TG Tynaarlo  Tel. (0592) 544791

www.vijfschaft-catering.nl  info@vijfschaft-catering.nl

Wij verzorgen o.a.

de catering voor de;

acvo, saeP, vac,

acon, mab texel,

de Knipe en

tal van grasbaan en

drag- en Wegrace

evenementen

Uw totaal cateraar
voor al uw evenementen



LEIDERS/TRAINERS
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Jeugdscheidsrechters:
Tijn Varwijk Walkampen 11 Vries 371543 
Thijs Faber Taarloseweg 23 Vries 544335
Djimmer Riemersma Kerspel 34 Vries 543818 
Jean Riemersma Kerspel 34 Vries 543818
Sam Giling Kerspel 43    Vries 544399
Daan Speek Etstoel 22 Vries 374961
Erwin Siegers Veenweg 7 Vries 542560
Coeno Bosma  Bannerschulte 24 Vries 580765
Daan Bakker  Boskamp 17 Vries 858679
Frank Baving  Drosten 17 Vries 541720
Ove Huizer  Kerspel 21 Vries 580870
Tom Boersma  Brink 6 Vries 545241

A1-junioren
Tom Hogenkamp (T-C)  Groningen 06-13478235 
Mark Hondeveld (L) Solstede 19 Vries 543575/06-29732573

B1-junioren
Patrick Zwiggelaar (T-di) Noordenveldweg 1A Vries 543854/06-25555916
Roel Grootjans (T-do) Sabotagelaan 112 Groningen 06-23814758
Vacature (L)
Vacature( L)

B2-junioren
Tom Hogenkamp (T-C)  Groningen 06-13478235 
Vacature (L)
Vacature (L)

C1-junioren
Melvin Nuwolt (T-L) Boskamp 8 Vries  542252  
Rudolf Dijkstra (L) Diepsloot 48 Vries  542426/06-12991064 

C2-junioren
Thijs Faber (T) Taarloseweg 23 Vries  06-30077614
Tijn Varwijk (T) Walkampen 11 Vries 06-29005228  
vacature (L)
Robert Versluis (L-pt) Dingspil Vries 785776
Johnny van de Werf (L-pt) Westerstraat 33 Vries 542204

D1-pupillen
Patrick Steenbergen (T-C) Polderstraat 63 Groningen 06-21111516
Klaas Evert Gorter (L) Voorste Kampen 8 Vries 580357/06-42387526



Bakkerij Haafs

Oude Asserstraat 34
9481 BL Vries
E.mail: bestelling@bakkerijhaafs.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.30
zaterdag 08.00 - 16.30
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D2 pupillen
Martin  Darneviel (T) Boskamp 2 Vries 542754/06 41196678
Rob van de Velde (L) Oostwaterstraat 3 Donderen 341865
Sjoerd Faber (L) Taarloseweg 23 Vries 544335

D3 pupillen
Patrick Berends (T-L) Boskamp 6 Vries 545071/06-20095372
Jannes Frieling (L) Nieuwe Holtenweg 6 Vries 544075/06-53317566

E1-pupillen
Mike Baalmans (T-L) Etstoel 21 Vries 319068/06-22443546
Bas Baalmans (L) Boermarke 47 Vries 580700/06-22494353

E2-pupillen
Evert Huizing (T) Volmachten 44 Vries 544660/06-30049842
Johan Horneman (L) Soltstede 43 Vries 542699/06-27085935
William Tolner (L) Diepsloot 45 Vries 541654/06-17884038

E3-pupillen
Gerard van der Bij (T-L) Holtkampen 8 Vries 06-34555836 
Rene Doorten (T-L) Holtkampen 4 Vries 347665/06-41303951

E4-pupillen
Patrick Harms (T) Tynaarlosestraat 14 Vries 269254/06-30687657 
Harald Kikkers (L)  Klaverkampen7 Vries 06-50561104
Erik Poel (L)  Boerhoorn 64 Vries 543681/06-12023469

F1-pupillen
Klaasje Abrahams (T) Boermarke 29 Vries 543556/06-52338646
Erik-Jan de Vries (L)  Diepsloot 8 Vries 863528/06-51702654
Ulfert Huizinga (L)  Leeuwerikstraat 31 Vries 541241/06-10833652
Sandra van der Leij (L)  Gelmarusstraat 9 Yde 06-25242652

F2-pupillen
Eline Boersma (T) Brink 6 Vries 545241/06-30098803
Jurryt Vellinga (L)    06-53568674
Hans Brukker (L)  Gelmarusstraat 25 Yde 050-4061136
Jacob de Bruin (L)  Meeuwenlaan 32 Vries 544892

F3-pupillen
Roan Scheich (T-L)  Eswal 2 Vries 541666/06-14975003
Björn Tooren (L)  Vriezerweg 15 Tynaarlo 06-55462005
Vacature (L)   

Mini’s
Hennie Jagt (T) Lottinge 20 Vries 543688

Keeperstraining 
Gert Feunekes (B) Boskamp 19 Vries 06-24380889
Tijn Varwijk (E-D-C) Walkampen 11 Vries 371543/06-29005228
Cas van der Wijst (E-D-C) Oosterweg 2 Zeijen 291092
 



LEADGENERATIE www.messor.nl

Amsterdam De Ruijterkade 7
 1013 AA Amsterdam
 T 020 2141006

Drachten Lavendelheide 21
 9202 PD Drachten
 T 058 7113620



Hoofdstraat 15  9491 ac  Zeijen
T  0592 - 29 14 02
E  geerts@bouwbedrijfgeerts.nl
www.bouwbedrijfgeerts.nl        

n i e u w b o u w  •  v e r b o u w  •  o n d e r h o u d
r e s t a u r a t i e  •  d u u r z a a m  b o u w e n         

ook bouwplannen?
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Alles op het gebied van personeelszaken zo dichtbij!

Loonadministratie
Payroll
Uitzendwerk

Dorpsstraat 47 - 9482 PB  Tynaarlo - tel. 0592-269386
info@nienhuispersoneel.nl - www.nienhuispersoneel.nl 

Margriet Nienhuis
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Loonadministratie
Payroll
Uitzendwerk

Dorpsstraat 47 - 9482 PB  Tynaarlo - tel. 0592-269386
info@nienhuispersoneel.nl - www.nienhuispersoneel.nl 

Margriet Nienhuis



Co-sponsors 
VAKO Voetbal

NUMAN

ASSURANTIEADVISEURS
Verzekert ‘t zéker

Asserstraat 40
9481 BP Vries
Tel. (0592) 54 40 48

Tamm   nga
   dministratie v.o.f.A

Dorpsweg 12, 9497 PN Donderen
Tel. 0592 580103

BOUWBEDRIJF
www.doorbouw.nl

Shirtsponsors 
VAKO Voetbal

BOUWSERVICE
BOUWSERVICE

BOUWSERVICE

BOUWSERVICE



Een aandeel in elkaar

Download de app op uw tablet via rabobank.nl/kidsgeldwijs

Voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar heeft de Rabobank de KidsGeldWijs App

ontwikkeld. Daarmee leren ze spelenderwijs wat geld sparen én uitgeven is. En

omdat u er als ouder ook een rol in speelt, is ‘t leerzaam voor allemaal.

KidsGeldWijs App

en ze al
spelend zien
groeien.

Kinderen leren
omgaan met

geld
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De keukenregisseur 
steekt graag de handen 
uit de mouwen voor u!
steekt graag de handen 
uit de mouwen voor u!

mooie betaalbare  
keukens of
keukenrenovatie
Voldoet uw huidige keuken niet (meer)

aan uw smaak of de luxe van deze tijd? 

Ook voor een kleiner budget hebben 

wij ruime keus aan schitterende 

keukens, die zeer scherp geprijsd zijn. 

Een andere optie kan keukenrenovatie 

zijn. Als de basis van uw keuken nog 

goed is, kan uw keuken een totale 

metamorfose ondergaan, door onder 

andere nieuwe fronten en/of werkblad. 

Nieuwe inbouwapparaten kunnen u 

veel geld besparen doordat ze veel 

energiezuiniger zijn. Wij adviseren er u 

graag over.

De specialist 
in ambachtelijk 
maatwerk!

IndustrIeweg 4g tynaarlo

TEL 0592 - 543504

De voordeligste  
keukenzaak  

van het Noorden!

W
er
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n 

&
 W
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n 
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Mooi van Odink Keukens!

Openingstijden:  

ma gesloten  

di t/m za 10.00 tot 17.00 uur 

of op afspraak

Direct aan de snelweg A28... 
Vriezerweg 6 Tynaarlo 
T: 0592 - 580 999
Open:  ma. t/m za. 10.00-17.00 uur.  

(Of op afspraak) 

www.odinkkeukens.nl

Hoofdsponsor VAKO voetbal


