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Van de nood een deugd maken. VAKO voetbal werkt dit seizoen nauw samen met 
SV Tynaarlo. De Vrouwen zijn samengevoegd tot VAKO/Tynaarlo. Enkele jeugdteams 
spelen onder dezelfde naam en kunnen spelers van elkaar lenen. Zo proberen beide 
verenigingen de elftallen in de benen te houden.
U leest er alles over in deze Presentatiegids seizoen 2018-2019. Ook nieuw is hoofd-
trainer Arnold van der Kooi uit Groningen. VAKO gaat de gezonde toer op met fruit 
in de rust voor de jongste jeugdteams.
 In deze gids komen ook onze hoofdsponsors en vrijwilligers aan het woord. Prakti-
sche informatie staat achterin dit boekje: namen, adressen en telefoonnummers van 
bestuurders, trainers, leiders en andere vrijwilligers. Bewaar de gids daarom goed.
De VAKO Presentatiegids is huis-aan-huis verspreid in Vries en Donderen. De meest 
actuele informatie over VAKO leest u op onze website: vakovoetbal.nl, op VAKO-Twit-
ter, op VAKO Facebook en VAKO Instagram. 
De Presentatiegids komt mede tot stand door onze adverteerders. Hartelijk dank 
voor uw steun. Daarnaast dank ik de schrijvers, fotografen, acquisiteurs en bezorgers 
voor hun medewerking. VAKO voetbal wenst u veel leesplezier.

Namens het bestuur van VAKO voetbal,

Willem Dekker (bestuurslid sponsoring en communicatie)
   

VAKO bestuur vlnr. Willem Dekker (sponsoring en communicatie), René Doorten (penning-
meester), Koos Koops (voorzitter), Willem Heeling (senioren), Bas Baalmans (secretaris), 
Jan Jansen (materiaal & onderhoud), Stef Drenth (jeugd).



Roegoorn 10 | 9403 NP Assen | 0592-345773

WWW.VI-ASSEN.NL

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 dinsdagvan 17.30-18.30 u.(zonder afspraak)
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Weg met zaterdag- en zondagvoetbal,
weekendvoetbal heeft de toekomst

Door Dick Heuvelman

Het lijkt alsof bij VAKO de bomen tot in de hemel groeien. Nadat vorig jaar het 
nieuw clubhuis werd geopend, is er een schitterend gerenoveerd trainingsveld 
tot stand gekomen. 

Een oefenweide van liefst 150 meter lengte, voorzien van eigentijdse ledverlichting. 
Voorzitter Koos Koops is er maar wat trots op. “Ons sportpark is helemaal af. We 
kunnen de eerste vijftig jaar weer vooruit.”

Om niet veel later te melden dat er toch nog wat staat te gebeuren op sportpark De 
Fielliettaz Goethart. De voorzitter: “We zijn van plan om nog zonnepanelen op het 
dak van clubhuis te plaatsen. In deze tijd van duurzaamheid kunnen wij als club niet 
bij deze ontwikkelingen achterblijven. Ook willen dan onze douches op  warmwater-
pompen aansluiten. Dat spaart fl ink wat energiekosten uit.”
Het mag zo lijken alsof bij VAKO de kas overloopt met euro’s, de realiteit is dat pen-
ningmeester René Doorten wel eens zorgelijke blikken trekt. Koos Koops: “Het kost 
elk jaar meer inventiviteit om onze inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. 



TOLNER
Beeld & Geluid

Electro World. De wereldzaak die je kent.
Nieuwe Rijksweg 22 - 9481 AR Vries

Tel. 0592 - 541529
tolner@electroworld.nl

www.electroworldtolner.nl

Diagnose alle merken
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Dat heeft vooral te maken met een gestage afname van het aantal leden. Daar is niet 
alleen een zorg van VAKO, maar geldt voor nagenoeg alle clubs waar in teamverband 
wordt gesport.”
“In deze tijd van individualisering wil iedereen sporten als het hem of haar uitkomt. 
De trend is geen verplichtingen meer op vaste tijden. En ja, minder leden is minder 
contributie en dus ook minder inkomsten. We hebben al met al nog maar vijftien 
jeugdteams. Dat waren er ooit meer dan twintig. Het heeft er ook toe geleid dat we 
met onze jeugdafdeling zijn gaan samenwerken met Tynaarlo, onze vroegere - tussen 
aanhalingstekens graag - aartsvijand. Dat gaat prima. Jaja, de wereld verandert.”
Om de fi nanciële huishouding op peil te houden, wordt een beroep gedaan op inven-
tiviteit. ‘‘We hebben nu ook inkomstenbronnen aangeboord met niet-voetbalgerela-
teerde zaken. Zo hebben we buitenschoolse kinderopvang op de bovenverdieping van 
ons clubhuis gecreëerd. En ook het DFG (De Fiellietaz Goethart)-toernooi, waarbij 
we samenwerken met de volleybalclub Surf, levert de club extra geld op.”
En daar is dit jaar nog iets bijgekomen. Tijdens de TT hebben we op ons complex on-
derdak geboden aan 150 man van Feyenoord Catering, die de rust zochten in Vries in 
plaats van op een TT-camping met herrie. Via een relatie zijn die Feyenoorders bij ons 
terecht gekomen, waar ze gebruik mogen maken van de sanitaire faciliteiten van ons 
clubhuis. Dat werkte tot tevredenheid van zowel Feyenoord Catering als VAKO en 
daarom is een contract voor de komende vier jaar afgesloten. En wie weet is er nog 
meer mogelijk op onze velden?”
Minder enthousiast is preses Koops over het uithangbord van VAKO, het eerste elftal. 
Ondanks zichtbare kwaliteiten bleef de roodgele trots hangen in de kleurloze mid-
denmoot, waar was gerekend op meedoen om de prijzen. 
‘‘Op de één of andere manier lukt het niet met deze generatie, die toch een aardig 
balletje kan trappen. Ik denk toch dat het een mentale kwestie is. Er wordt best goed 
getraind, maar ik mis de winnaarsmentaliteit een beetje. Bijna iedereen die ons ziet 
voetballen, zegt dat we te laag staan. Daarom heb ik mijn verwachtingen bijgesteld 
voor komend seizoen. Ik ga uit van weer een middenmootjaar en dan kan het alleen 
maar meevallen.’’
Hoe dan ook, VAKO lijdt niet onder de uitstroom van spelers naar het zaterdagvoet-
bal. Bij steeds meer clubs leidt dat tot een overgang naar het zaterdagvoetbal, maar in 
Vries is dat geen heet hangijzer. Koos Koops vindt de scheiding van zaterdag- en zon-
dagvoetbal niet meer van deze tijd en dat die ‘muur’ eens geslecht moet worden door 
de KNVB. “Wat is nou nog een echte zaterdagclub? Een club dus waar puur op basis 
van religie wordt gevoetbald?”

Hij pleit voor weekendvoetbal, een structuur waarin de clubs onderling zelf bepalen 
wanneer ze tegen elkaar spelen. Koops: “Dat kan op zondag zijn, maar ook op zater-
dagmiddag, zaterdagvond of zelfs vrijdagavond. Krijg je ook mooiere competities, met 
veel meer clubs uit de buurt tegen elkaar. VAKO-LTC of  Glimmen-VAKO, dat moet 
toch te regelen zijn?”
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Trainer Arnold van der Kooi
Van Robben en Hoogstrate naar 
Steenbergen en Dekker

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook Arnold van der Kooi ontkomt er 
niet aan. Na een seizoen rust, is de Friese-Groninger de nieuwe hoofdtrainer 
van VAKO.   

Door Dick Heuvelman

Vorig seizoen zette Arnold van der Kooi vol overtuiging een punt achter zijn trainer-
schap na een ietwat vervelend seizoen bij The Knickerbockers in Groningen. Hij was 
er helemaal klaar mee. In zijn selectie zaten enkele spelers met wie weinig land was te 
bezeilen. Maar ja, een half jaartje later begon het al weer te kriebelen. Vooral toen hij 
las dat VAKO op zoek ging naar een nieuwe trainer. De Groninger met Friese roots 
was er als de kippen bij om zich op sportpark De Fielliettaz Goethart te melden.

“Ik volg het amateurvoetbal heel intensief via de kranten en Twitter en het viel me 
altijd op dat er zo vaak positief over VAKO werd bericht. Nou, dat wilde ik wel eens 
persoonlijk ervaren en daarom heb ik gesolliciteerd. Er volgde een goed gesprek met 
de heren die het voor het zeggen hebben bij VAKO en zo ben ik weer terug in trai-
nersland.”
Maar is hem dan niet verteld, dat het daar voor een trainer die op snel succes uit is, 
geen Hof van Eden is? Dat ze wel kunnen voetballen, die jongens van het VAKO 1, 
maar dat er geen winnaarsmentaliteit in zit? Van der Kooi: “Zeker heb ik die geluiden 
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gehoord, maar die zeggen me niet zoveel. Ik wil zelf ervaren hoe die jongens zijn. Zo 
zit ik in elkaar. Ik ben een sociale trainer en zoek het in goede contacten, sta altijd 
open voor een gesprek.”

Waarmee niet gezegd is dat Arnold van der Kooi de prestaties op het veld van min-
der belang vindt. “Bepaald niet. Ik ben iemand die het maximale uit me zelf wil halen 
en dat probeer ik ook bij de spelers die ik train. Hoe dat proces bij VAKO gaat ver-
lopen, zie ik wel. Ik sta er blanco in, maar mijn doelstelling is altijd voor het hoogste 
haalbare gaan bij een club.”

Daarbij kijkt hij niet naar het verleden, maar naar de toekomst. ‘‘Kijk, VAKO heeft met 
de broers Wichers, die naar The Knickerbockers zijn gegaan, twee goede voetballers 
verloren, maar dat biedt ook weer kansen aan nieuwe talenten uit de jeugd. Zo kijk ik 
tegen dat soort dingen aan.”

Hij is daar zelf een voorbeeld van. Geboren en getogen in Leeuwarden toog hij als 
12-jarige naar FVC en bij deze karakteristieke groengeelrode club debuteerde hij al 
als 17-jarige in het eerste elftal.  Als technisch vaardige rechterspits dwong hij vrijwel 
meteen vaste plek af op het vlaggenschip van Huizum, zeg maar het Hoogkerk van 
Leeuwarden. Hij rook er zelfs even aan het profvoetbal, kwam bij zowel Cambuur als 
Heerenveen op de radar. Voor die testen kwam hij echter te kort.

Na 11 jaar tweede- en derde klasvoetbal bij FVC, vond hij het als 28-jarige de hoogste 
tijd om toch nog eens een stapje hogerop te maken. Geheel volgens zijn inborst, het 
maximale halen uit wat je doet. Dat lukte hem bij zaterdagclub Blauw Wit ‘34. “Daar-
mee heb ik op het hoogste amateurniveau gespeeld, tegen clubs als ACV, Spakenburg 
en IJsselmeervogels. Niet als rechterspits, maar als rechtsback. Ik ben bij Blauw Wit 
omgeschoold van aanvaller tot verdediger. Dat ging prima. Een back die regelmatig 
voorin opdook. Zo kwam ik als verdediger op mijn 37ste nog tot zes doelpunten.”

Nadat Van der Kooi als 38-jarige om maatschappelijke redenen naar het Gronin-
ger land was vertrokken, sloot hij zijn loopbaan als veertigplusser (43) af bij de vv 
Zuidhorn. Het trainerschap lonkte. Hij begon als hersteltrainer bij de jeugd van FC 
Groningen, waar hij nog met Arjen Robben en Jordi Hoogstrate heeft gewerkt. Nu, bij 
VAKO, gaat hij het doen met Patrick Steenbergen en Egar Dekker. Maar de insteek is 
bij Arnold van der Kooi hetzelfde: het maximale eruit halen. Hij mag dan 65 zijn ge-
worden, de drang om te presteren is bij Arnold van der Kooi nog altijd torenhoog. 

Naam: Arnold van der Kooi
Geboren: 30 mei 1953 in Leeuwarden
Gevoetbald bij: FVC, Blauw Wit ‘34 en Zuidhorn
Trainersloopbaan: Hersteltrainer bij jeugd FC Groningen, 
hoofdtrainer bij HS ‘88, Oranje Nassau (vrouwen), Lycurgus 
en The Knickerbockers, VAKO

 



Elke donderdag op de weekmarkt 

in Vries van 10.00-18.00 uur.

Dekker Fysiotherapie
    Fysiotherapie in Annen en Tynaarlo

Dekker Fysiotherapie is gevestigd in Annen en 
Tynaarlo en heeft een samenwerkingsverband met 
Gerard Carras www.carrasfysiotherapie.nl
Hier kunt u terecht met al uw lichamelijke klachten 
en (sport)blessures.  
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen 
of mailen.

Praktijktelefoon: 0592 27 44 27
Meerten Dekker: 06 48 77 17 98
e-mail: info@dekkerfysiotherapie.nl

Onlandweg 7 - 9482 TC Tynaarlo
Westerveld 4 - 9468 GP Annen

www.dekkerfysiotherapie.nl

Dekker Fysiotherapie
Fysiotherapie in Annen en Tynaarlo

Dekker FysiotherapieDekker FysiotherapieDekker FysiotherapieDekker FysiotherapieDekker FysiotherapieDekker Fysiotherapie

Speler, sponsor 
en 

supporter VAKO



VAKO-jeugd wil fruit in de rust
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Stef Drenth gaat bij VAKO een lustrumjaar in. Het is begonnen aan zijn vijfde 
seizoen als voorzitter van de jeugdcommissie. Hij heeft nog steeds plezier in dit 
vrijwilligerswerk. “Ik ga er volle bak tegenaan, maar het wordt er niet gemak-
kelijker op.”

Door Dick Heuvelman

Hoe bedoel je?
“Nou, het ledenverloop zorgt toch wel voor problemen. Omdat er in Vries niet is 
gebouwd de laatste jaren, komen er minder kinderen in het dorp. De school heeft 
daar last van en wij ook steeds meer. We hebben te maken met een trend van minder 
en onvolledige teams. De kwaliteit daalt ook in de breedte. Tot voor kort speelden 
de meeste eerste jeugdteams van VAKO doorgaans in de eerste klasse, nu nog maar 
een paar. Dat werkt door in de organisatie rond wedstrijden. Dan moet je denken aan 
het aanstellen van scheidsrechters en het indelen van leiders. Ook zijn enkele ervaren 
jeugdtrainers gestopt, zoals Patrick Steenbergen. Opvolgers zijn moeilijk te vinden.”

Kortom, er is sprake van een neergaande spiraal. Hoe lossen jullie dat als 
jeugdcommissie op?
“We hebben ingezet op samenwerking met clubs uit de omgeving. Die hebben te 
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kampen met dezelfde problematiek. Dus word je wel gedwongen elkaar op te zoeken. 
Met Tynaarlo gaan we nauwer samenwerken. Vroeger zou dat dat vanwege de grote 
rivaliteit ondenkbaar zijn geweest, maar dat gaat prima. We hebben vier meiden die nu 
in Tynaarlo spelen in het team MO-17, onder de naam Tynaarlo/VAKO. Bij de jongens 
JO-15 en JO-19 spelen we ook als Tynaarlo/VAKO of VAKO/Tynaarlo en mogen beide 
clubs spelers van elkaar lenen in geval van nood.”

Met één club samenwerken lijkt me geen probleem, maar wat moet ik me 
voorstellen als dat ook nog gebeurt met SVZ en Yde De Punt?
”Nou, door die dalende ledenaantallen hebben clubs minder inkomsten. Dan ga je 
verder denken: Wat kunnen we nog meer samen doen dan alleen krachten bundelen 
op het veld? Dan moet je denken aan gezamenlijke inkoop van materiaal en kantine-
benodigdheden. Maar ook aan vrijwilligers die bij kunnen springen bij andere clubs. De 
eerste gesprekken hierover staan gepland in oktober.”

Verandert er nog meer?
“Ja, de jeugd op zich. En ook wat er omheen loopt. We zien steeds meer ouders 
zonder voetbalachtergrond en die hebben vaak minder binding met de vereniging. 
moet je wel eens wat uitleggen. Maar ook de jongens en meisjes zijn mondiger te-
genwoordig. Daarom hebben we een spelersraad in het leven geroepen. Die zegt dan 
bijvoorbeeld dat jeugdspelers graag fruit in de rust hebben. Daar hebben we gehoor 
aan kunnen geven. Supermarkt Emté is dit seizoen onze fruitsponsor geworden. Ook 
wilden ze graag een scorebord op ons jeugdveld en dat er jeugdkampen voor de 
oudere teams worden georganiseerd. Het scorebord staat er, aan de jeugdkampen 
wordt gewerkt.”

Je bent nog niet klaar?
“Nee, voorlopig kan ik nog wel even vooruit bij VAKO. Genoeg te doen en genoeg te  
verbeteren.”    



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



SV Tynaarlo en VAKO weer stap verder 
met samenwerking Damesvoetbal

De dames van SV Tynaarlo en VAKO werken al een jaar samen. Nu zetten deze 
pioniers de volgende stap: één gezamenlijk team met meiden uit Vries en  Ty-
naarlo.

Door Bas Baalmans

De samenwerking tussen VAKO en SVT krijgt meer en meer vorm. De Dames leen-
den al spelers van elkaar en dat gebeurt dit seizoen ook bij de A-junioren en de 
C-junioren, waar liefst vijf teams de competities ingaan als gezamenlijk team VAKO/Ty-
naarlo. De volgende stap is gemengde teams en dat is dit seizoen het geval bij de seni-
oren dames. Daarnaast zullen ook de meiden onder 17 gezamenlijk gaan voetballen.

Het is pure noodzaak dat deze stap gezet wordt, want in zowel Vries als in Tynaarlo 
was het aantal actieve voetbalsters dermate afgenomen dat de clubs niet zelfstandig 
een team op de been konden brengen. Een gezamenlijk damesteam is niet meer dan 
logische optie om in  competitieverband uit te komen.
Jan Hoogenberg is de initiatiefnemer vanaf het allereerste uur van de samenwerking. 
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“Vorig seizoen konden de dames  VAKO en SVT in noodgevallen van elkaar lenen. 
Aangezien bijna iedereen werk heeft en een paar meiden met blessures kampen, is 
het lastig om een compleet team op de been te krijgen. De damesteams van SVT en 
VAKO vormen nu één team, in overleg is besloten de wedstrijden bij VAKO te spelen 
en de training op donderdag bij SVT.” 

De trainer van het kersverse team is Frank Kiers uit Smilde. Hij is in Vries nog niet 
ingeburgerd, maar in Tynaarlo wel. Kiers speelde vorig seizoen bij het eerste elftal van 
SVT. Voetballen doet Frank dit jaar in Smilde, maar hij zal ook regelmatig aanwezig zijn 
bij de wedstrijden op de zaterdagen van het ST VAKO/Tynaarlo Vr1, zoals het team 
offi cieel bij de KNVB geregistreerd staat.

“We zijn dolblij met Frank als trainer en ik ben coach/leider”, vervolg Hoogenberg. “Ik 
ben van het begin betrokken geweest bij het damesvoetbal in Tynaarlo en sinds een 
aantal jaren coördinator damesvoetbal. Vanuit deze functie vorig jaar met mensen van 
VAKO gesproken over het voetbal en hoe het bij de clubs gaat qua aantallen, instelling 
enzovoorts. Meestal troffen we elkaar wel tijdens een feestje of iets dergelijke. Beide 
clubs hebben besloten de dames gezamenlijk in te schrijven en als proef te gebruiken 
voor een eventuele toekomstige gezamenlijke jeugdafdeling.” 

Hoogenberg ziet veel heil in de samenwerking tussen de twee clubs. “Absoluut. Ik 
voorzie een vruchtbare samenwerking tussen SVT en VAKO. Het is noodzakelijk voor 
de toekomst, want verenigingen krijgen het de komende jaren niet gemakkelijker. In 
mijn beleving kiezen leden wel voor teamsport, maar komen niet altijd op training en 
naar de wedstrijd.” 

Nog even terug naar de dames. Wat bindt Hoogenberg zo aan het vrouwenvoetbal? 
“Het mooie van leider zijn bij de dames vind 
ik dat men elkaar (SVT en VAKO) snel 
accepteert, van een feestje houdt en het 
dus een zeer gezellig team is. Menig mannen-
team kan daar een voorbeeld aan nemen.”
Ook met de ambitie zit het meer dan goed 
bij Hoogenberg, die naast zijn interesse voor 
feesten, partijen en vrouwenvoetbal in Vries 
en Tynaarlo ook vooral bekend staat om zijn 
liefde voor Duitsland. “Ha ja dat klopt”, besluit 
Hoogenberg. “Ik denk dat met de voetbalkwa-
liteiten van onze dames alle ingrediënten 
aanwezig zijn met dit team Meister te worden 
dit seizoen!”  

Naam: 
Thomas Meijering
Geboren: 
31 maart 1998
Studie: Built 
Environment 
(bouwkunde) aan 
de Hanze Hogeschool.
Functie VAKO: 
jeugdtrainer / leider bij JO13
Besteed aan VAKO: 3 tot 4 uur per 
week.
Wat is goed aan VAKO en wat kan beter: 
“Bij VAKO gaat prestatie en gezelligheid 
goed samen. Het spelersaantal moet wel 
weer gaan groeien, zodat het niveau niet 
omlaag gaat.”



www.eetcafehoving.nl

Tel. 0592-559228
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Odink Keukens: 
Kampioenschap zou mooi zijn voor hoofdsponsor
 

Odink Keukens is dit seizoen zes jaar hoofdsponsor van VAKO. Eigenaar Gert 
Odink hoopt eens kampioenschap mee te maken. ‘‘Het zou mooi zijn daar als 
hoofdsponsor aan te mogen proeven.”

Door Willem Dekker

VAKO naar tweede klasse?
“Dat zou mooi zijn. VAKO is een keer gepromoveerd sinds wij hoofdsponsor zijn. Dat 
was via de nacompetitie. Wellicht zit er eens een kampioenschap in. Dat zou toch 
mooi zijn.”

Maar twee goede selectiespelers zijn vertrokken?
‘’Elf spelers die een team vormen zijn belangrijker dan twee toppers. VAKO had afge-
lopen seizoen hoger moeten eindigen. Maar de focus moet ook goed zijn en ik denk 
dat sommige spelers wat slimmer moeten zijn.”

Er komen enkele A-junioren over naar de senioren.
‘‘Dat is mooi en goed, maar seniorenvoetbal is anders dan de A-junioren. Vooral op 
het fysieke vlak. Ik hoop dat die jongens daar snel ervaring mee opdoen. Een goed 
tweede elftal is ook belangrijk, vooral als je een smalle selectie hebt.”



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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Is VAKO de afgelopen zes jaren veranderd?
‘‘Nou, er is veel veranderd. Er is een mooi clubgebouw neergezet. Dat heeft veel 
energie gekost binnen de vereniging. Vrijwilligers, ook het bestuur, zijn misschien wat 
moe. Het is voor mijn gevoel wat zakelijker geworden. Maar we moeten vooruit kij-
ken.” 

Hoe gaat het met Odink Keukens?
‘‘Onze selectie verandert ook. We werken met elf mensen. Het is erg moeilijk perso-
neel te krijgen. Onze zoon is dit jaar bij ons in de zaak gekomen. Hij zit bij OK-Keu-
kens, onze tweede zaak een eindje verderop op het bedrijventerrein.”

Geertje, uw vrouw, werk ook in de zaak.
‘‘Zij doet administratie en personeelszaken. 
Ik doe de verkoop. Dat gaat heel goed.”

Profi teert Odink Keukens ook dat het 
economische beter gaat?
“De recessie ligt achter ons. We mogen niet 
klagen. Onze klanten komen niet alleen uit 
Vries. Voor het dorp zou het goed als er weer 
gebouwd wordt. Vooral voor starters. 
Wij kunnen hen goed helpen met een keuken. 
Bij OK-Keukens kunnen ze uitstekend terecht. 
Dat heeft zich een serieuze marktpositie 
verworven.”

Wat vindt Odink belangrijk?
‘‘We zijn gespecialiseerd in een persoonlijke 
benadering en we zijn niet van de snelle 
verkoop. We kunnen met alle andere 
keukenleveranciers concurreren.”

Het contract van het hoofdsponsor-
schap loopt aan het einde van het 
seizoen af. Gaat Odink Keukens door?
“Ik hoop op een mooi einde van het seizoen, 
goed voor een nieuw begin.”
 

Bij OK-Keukens kunnen ze uitstekend terecht. 

‘‘De tijd van alleen maar consume-
ren is voorbij’’ 

Naam: Henk Boer
Geboren: 08-01-1950 
Werk: gepensioneerd
Functie VAKO: 
Momenteel medewer-
ker MO-Commissie 
afhankelijk van de 
werkzaamheden op en 
rond de velden. 
Voorheen onder meer oud-voorzitter en 
scheidsrechter. 
Besteed aan VAKO: ‘‘Veel uren om met 
een aantal vrijwilligers de omheining en 
reclameborden rond het hoofdveld netjes 
te houden. In de herfst zit er veel tijd in 
het bladruimen.’’ 
Wat is goed aan VAKO en wat kan beter? 
‘‘VAKO kenmerkt zich door een positieve 
sfeer. Voor de jeugd zijn er veel mogelijk-
heden om je te ontwikkelen in de voet-
balsport, ook voor meisjes en vrouwen. 
De kantine, kleedkamers en velden zijn 
voor een dorpsclub van hoog niveau. Bij 
VAKO kan de communicatie onderling 
beter om frustraties te  voorkomen. Een 
actievere rol van spelers en ouders is 
noodzakelijk om het wij-gevoel beter te 
ontwikkelen. De tijd van consumeren in 
plaats van participeren is voorbij. Het is 
ook nodig dat de vrijwilligers op de don-
derdagmorgen verjonging en versterking 
krijgen.’’  



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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Hoofdsponsor Autobedrijf Hazenberg 
op naar 50-jarig bestaan in Vries

Autobedrijf Hazenberg viert in 2019 zijn 50-jarig bestaan in Vries. Al jaren is 
Hazenberg trouwe sponsor van VAKO, waarvan de laatste zes seizoenen als 
hoofdsponsor. 

Door Willem Dekker

Meindert Jan en Joke Hazenberg hebben het druk in het autobedrijf aan Oude As-
serstraat. Meindert Jan is bezig met de achterlampen van een rode Golf. ,,Een mas-
saprobleem”, zegt hij en begint over plus- en minpolen. Even later is het weer opge-
lost. Joke doet de administratie in het kantoor. Voortdurend vragen personeelsleden 
Meindert Jan om raad. Even zovele keren staat hij op om het probleem op te lossen. 
Tussendoor vindt hij nog tijd om een paar vragen te beantwoorden.

Vijftig jaar Autobedrijf Hazenberg. Dat moet gevierd worden?
“We bestaan offi cieel in december 2019 vijftig jaar. Daar gaan we zeker iets aan doen, 
ideeën genoeg.”



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!

Oude Asserstraat - Vries

Van der Veen
Kaas/Noten

Schutrups
Brood en banket

Wilner
Vleeswaren

John Vos
Vishandel
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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.

Vijftig jaar op dezelfde plek in het centrum van Vries?
“Mijn vader is eind zestiger jaren begonnen in Groningen. In een hobbygarage. Daarna 
zijn hij en mijn moeder hier een bedrijf begonnen. Ik ben in dit pand geboren. De 
slaapkamer boven is er nog steeds.”

En Autobedrijf Hazenberg is gegroeid.
“We hebben nu drie panden. Een aan de overkant van de weg en aan de Asserstraat 
is een showroom voor verkoop van occasions en brommobielen, de 45 kilometer 
auto’s. We werken hier met tien mensen.”

VAKO en Hazenberg, een twee-eenheid.
“Wij vinden het belangrijk iets voor het dorp te doen. Daarom sponsoren we vereni-
gingen als VAKO. We hebben twee leuke acties met de club (zie kader onder). Al valt 
het me wel tegen dat de groep van 18 tot 30 jaar zich niet zoveel bij ons laat zien. 
Terwijl we wel hoofdsponsor zijn.”

Hoe komt dat?
“Ik heb het druk met mijn werk en met de brandweer Vries waar ik al jaren bij zit. Ik 
volg nu een opleiding van een jaar. Ik heb meestal maar een avond per week vrij en 
daarom zie je me niet zoveel in het sociale leven in Vries of bij de voetbalclub. Daar 
heb ik gewoon geen tijd voor.”

Zelfs in je vakantie werk je door?
”We zaten in Zuid-Frankrijk aan de Cote d’Azur. Daar was ik pechhulpverlener. Dat 
vind ik mooi. Voorbeeldje; er was een as van een boottrailer stuk. De familie was al 
een week bezig om te boel gerepareerd te krijgen. Ik werd uiteindelijk gebeld. Ik heb 
woensdag om vijf uur een nieuwe as besteld in Assen, die is bij ons in Vries op maat 
gemaakt en met UPS opgestuurd. Vrijdagmiddag om twee uur had ik de boel klaar. De 
mensen konden het niet geloven.”

Hazenberg is een vertrouwde naam in Vries.
“We staan voor kwaliteit. Als er wat met de auto is, wij regelen het. Dat is onze 
kracht.” 
   
  



www.autoroelfsema.nl

De Brinken 22 - Assen - 0592-201371
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Niels Askes, motor VAKO zaterdag

Ze noemen hem de motor van VAKO zaterdag. Niels Askes, trainer VAKO zater-
dag 2 en 3 en tevens leider van zaterdag 2. 

Door Willem Dekker

Niels Askes staat niet op de voorgrond, maar ere wie ere toekomst. Zonder Niels 
zijn de trainingen op woensdagavond een stuk saaier. “Ik bedenk woensdagmiddag wat 
oefeningen voor de training.  Het tweede en derde traint samen en we hebben toch 
altijd zo’n vijftien man.”
Ook de senioren van oud-VAKO 3 zaterdag zijn woensdagavond op het veld te vin-
den. ‘‘De oudjes trainen apart onder leiding van Harry Bogers. Die zetten twee doe-
len neer en spelen partijtje. Wij zijn wat serieuzer.” Na de training komt alles samen 
in de kantine. “Dat is meestal heel gezellig.”
Opvallend is de jonge leeftijd van de zaterdag 2 en 3. ‘‘De jongste is 19 jaar en de 
oudste 31 geloof ik. Jongens die zaterdagavond willen stappen, voetballen liever zater-
dagmiddag.” 
Toch heeft met name VAKO 3 te tekort aan spelers. ‘‘We hebben voor twee elftallen 
28 spelers, waarvan sommigen niet altijd kunnen.” Wie zaterdagmiddag op recreatief 
niveau een balletje wil trappen is van harte welkom. Kom eerst eens sfeer proeven op 
de training van Niels. Zijn gegevens en die van Henk Abrahams (leider VAKO 3)  staan 
achterin deze gids. 



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

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

www.ontluikendgroen.nl
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Naam: Nick Stuifzand
Geboren: 25 oktober 
1989 te Groningen
Werk: Planner bij 
Tempo-Team
Functie VAKO: 
verenigingsscheids-
rechter
Besteed aan VAKO: 
“Een paar uurtjes per week. Ik woon sinds 
vorig jaar januari in Vries. Om goed te 
kunnen integreren in het dorp wil ik me 
graag inzetten voor VAKO. Tot afgelopen 
seizoen ben ik assistent-scheidsrechter 
gewee st in het betaald voetbal en wil 
daarom op het gebied van arbitrage iets 
voor de club betekenen.”
Wat is goed aan VAKO en wat kan beter: 
“Dat ga ik allemaal ondervinden het 
komende seizoen. Ik hoop veel mensen te 
leren kennen en mijn steentje bij te kunnen 
dragen aan het succes van de club op 
welke manier dan ook.”

Naam: 
Hendrik van Bergen
Geboren: 
14 januari 1960 
Werk: medewerker 
Planning en Control 
bij de Dienst Vervoer 
en Ondersteuning 
Functie VAKO: keeperstrainer 
Besteed aan VAKO: “Op de dinsdag-
avond keepertraining en probeer op de 
donderdagavond en op de zondag bij de 
wedstrijden van de teams waar de kee-
pers in spelen aanwezig te zijn. Dus niet 
alleen bij het eerste.”

Wat is goed aan VAKO en wat kan beter: 
“Ik ben net weer terug bij VAKO en vind 
de gemoedelijkheid die bij de vereniging 
heerst belangrijk. Tevens zijn alle facilitei-
ten aanwezig.”

Naam:  
Theo Venema
Geboren: 4 juli 
1966
Werk: Business 
Developer 
Waterbedrijf 
Groningen
Functie VAKO:   
voetbalvader en cameraman, 3e leider E1
Besteed aan VAKO: 4 uur per week
Wat is goed aan VAKO en wat kan beter: 
“De vele vrijwilligers maken VAKO tot 
een fi jne voetbalvereniging voor jong 
en oud. Voor de werving van nieuwe 
jeugdleden mag VAKO dat best heel actief 
gaan uitdragen!”

Naam: Stan Alink
Geboren:  7 novem-
ber 1998
Werk / Opleiding: 
Emté en nog student
Functie VAKO:  
TJC en jeugdtrainer
Besteed aan VAKO: 
6 uur in de week
Wat is goed aan VAKO 
en wat kan beter: 
‘‘VAKO is een gezellige club waar altijd 
een goeie sfeer hangt. Wat beter kan bij 
VAKO is de trainingen leuk en uitdagend 
houden zodat het spelersaantal niet blijft 
dalen maar hopelijk weer gaat stijgen.’’ 
 

Kijk voor meer informatie ook eens op

www.vakovoetbal.nl



VAKO 1
2018-2019



Achter vlnr: Hans van der Bij (verzorger), Klaas Evert Gorter (leider), Patrick 
Zwiggelaar, Thomas Meijering, Emanuel Manzeza, Dennis Wollerich, Peter van Rein, 
Jim Imminga,  Egar Dekker, Jaap Lammerts (leider).   
Voor vlnr.: Danny Luyke (ass. Verzorger), Tim van Huffelen, Stefan Hondeveld,  Andre 
Manzeza, Cas van der Wijst, Arnold van der Kooi (trainer), Tijn Varwijk, Björn Tooren, 
Rob Liewes, Dennis Schot, Melvin Nuwolt, Henk Abrahams (ass. scheidsrechter). 
Op de foto ontbreken Leander Meijering en Roy de Bruin. 



Leer ons kennen.

www.a� er.com

Q: 
Ben je
geïnteresseerd
in Mensen + Cijfers?

mensen voor cijfers

Q: 
Kan ik met
Afier ook online
samenwerken?

   10% korting bij inlevering van deze advertentie.



* 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



* montage-onderhoud technische installaties
* draaiwerk * constructiewerk * hekwerken 
* laswerk (ijzer-alu-rvs)
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VAKO weetjes

VAKO ledenshop:  
eenvoudig voetbalkleding en meer te bestellen  

VAKO heeft zijn contract met kledingleverancier Hummel en Sport 2000 Van Leeuwen uit 
Assen met vier jaar verlengd. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan Deventrade (importeur 
Hummel) in Deventer. Deventrade heeft voor VAKO een ledenshop ontwikkelt waarmee le-
den eenvoudig kleding en sporttassen uit de nieuwe VAKO clubcollectie kunnen bestellen. Op 
de VAKO website staat een button die je naar deze webshop leidt. De bestelde spullen kun-
nen bij Van Leeuwen worden opgehaald. Leden kunnen ook digitaal kleding, ballen en tassen 
enz uit de hele Hummelcollectie bestellen. Ook voetbalschoenen trouwens. VAKO krijgt een 
percentage van het bestelde bedrag, de leden een korting.

Om de VAKO clubcollectie te promoten maakt Hummel een fotoshoot met enkele VAKO-
jeugdleden in Deventer die de VAKO-collectie dragen. Daarvan worden folders en posters 
gemaakt. 

Een aantal VAKO artikelen zijn te koop in de VAKO kantine, zoals VAKO voetbalsokken, VAKO 
paraplu’s, VAKO handdoeken en VAKO baniers. 



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

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!
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DFG-Cup: het festival onder de toernooien

Het leukste toernooi van het Noorden, stond in het programmaboekje van de 
DFG-Cup 2018. Een toepasselijke omschrijving. Niet het meest prestigieuze 
toernooi, ook niet het beste toernooi of het meest spannende toernooi, maar 
simpelweg het gezelligste toernooi. 

Door Bas Baalmans

Dat is de DFG-Cup of voluit De Fielliettaz Goedhart-Cup.  Een heerlijke cocktail van 
drie dagen lang feest, muziek, lekker eten en drinken en ook nog sportief bezig zijn op 
een volleybal- en/of het voetbalveld. Dit seizoen is de derde editie van de DFG-Cup 
(voorheen J&T-toernooi) en wel van 31 mei tot en met 2 juni. Leuk om aan mee te 
doen, maar al even leuk om gewoon even te bezoeken. Aan het woord de twee orga-
nisatoren van het allereerste uur, Bart Lammers en Julius Westendorp.  

Wat is er leuk aan de DFG-Cup?
“De gezelligheid, samenhorigheid binnen de vereniging en sportief bezig zijn met je 
beste vrienden. Hoe ouder je wordt, hoe meer je vriendengroep zich over de aardbol 
verspreidt. Er is één gemeenschappelijke factor die je vriendengroep jaarlijks bijeen-
houdt: de DFG-Cup. Bijpraten met je maten, onder het genot van een pilsje, muziek 
en sportieve uitdagingen. Mooier kan je het voor mij niet maken”, aldus Lammers, de 
ene helft van het olijke duo dat zelf ook niet vies is van een goed feestje op zijn tijd. 



www.grafi schgoedgasselte.nl

De 
mooiste 
kleuren!
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Waarom helpen jullie mee in de organisatie?
“Als wij het niet doen, wie doet het dan wel? En natuurlijk; Als wij het niet doen, 
wordt het dan wel net zo goed gedaan?”, grapt Lammers. Westendorp vult op meer 
serieuze toon zijn maatje aan: “De dingen die het toernooi zo leuk maken, moeten het 
best worden uitgevoerd. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. We houden van 
organiseren en wellicht nog wat meer van delegeren. Daarnaast vinden we het belang-
rijk om ons in te zetten voor de vereniging en houden wij allebei van een feestje. Bij 
de DFG-Cup komt dit natuurlijk volop aan bod.”  

Wat ging er goed de afgelopen twee jaar en wat kan er beter?
“Het grootste pluspunt van de afgelopen twee jaar is toch wel de gezelligheid en sfeer. 
Het maakt niet uit wie er komen, iedereen heeft het naar zijn zin en dat is toch wel 
het belangrijkste. Drie dagen lang muziek, een lage prijs voor een drankje, genoeg 
eetmogelijkheden, de soms wat laconieke aanpak, spelletjes (pubquiz en penaltybo-
kaal) en loterijen zorgen ervoor dat er voor ieder wat wils is en de sfeer optimaal is. 
De verbeterpunten zitten in de kleine dingetjes, waar we elk jaar van leren. Deze zijn 
echter zo klein dat ze het opnoemen niet waard zijn”, aldus een dik tevreden Westen-
dorp die in het dagelijks leven druk doende is met zijn eigen zaak op het gebied van 
ICT-inkoop. 

Hoe ziet voor jullie de ideale DFG-Cup 
er uit?
“Je hebt maar weinig ingrediënten nodig om 
een geslaagde toetnooi te krijgen”, relativeert 
Lammers, projectengineer van beroep. 
“De belangrijkste factor is mooi weer, maar 
mocht er een keer een regenbuitje vallen dan 
is er nog geen nood aan de man, een 
alternatief programma is zo gemaakt. Wat dat 
betreft zijn we zo fl exibel als een betontegel. 
Vervolgens is het belangrijk dat er sfeer en 
sportiviteit aanwezig is. Sfeer wordt verzorgd 
door ons enthousiasme en de muzikale 
omlijsting. Sportiviteit vragen we van de 
deelnemers, die dit hoog in het vaandel hebben
staan.” Westendorp verwoordt het treffend: 
“Als we elkaar op zondagavond met een glim-
lach kunnen aankijken en proosten op 
dat we het weer gefl ikt hebben, is de DFG 
Cup helemaal geslaagd!” “Zo is het maar net”, 
lacht Lammers die afsluit met: “En natuurlijk 
wanneer kantinebaas Boss meer dan vier uur 
slaap heeft gehad over het gehele weekend 
genomen. Give the guy a break!” 

deelnemers, die dit hoog in het vaandel hebben

“VAKO is herkenbaarheid”

Naam: Eelco Hiemstra
Geboren: 2 december 
1952 in Woudsend.
Werk: Inmiddels sinds 
1 september 2015 met 
vervroegd pensioen.
Functie VAKO: 
Bestuurslid van dienst 
op de zaterdagmiddag 
met nog een aantal 
sp ortvrienden van oud zaterdag 3, sinds 
mei 2015 secretaris van de stichting Sport 
Accommodaties Sportlaan (SAS), zo lang 
het nog gaat trainen op de woensdagavond 
en de afgelopen zomer assistent van Geert 
Koops bij het beregenen van de velden.
Besteed aan VAKO zo`n 3 uur in de 
week.
Wat is er goed bij VAKO: “VAKO is een 
gezellige en herkenbare club waar iedereen 
zich ‘thuis’ kan voelen.”
Wat kan er beter bij VAKO: “De commu-
nicatie kan wel wat beter en benoem ook 
vooral die zaken die goed gaan.”



René KaperRené KaperR e n é  K a p e r

belastingadviseurbelastingadviseur

b 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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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:  4 senioren (zondag), 2 senioren (zaterdag), 
 1 dames, 45-plus, 15 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. 
VAKO heeft vier 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 woensdagavond om 20 uur. Daarnaast traint op de woensdagavond nog 
een groep liefhebbers, van wie een aantal deelneemt aan 45-plus voetbal (7 tegen 7). 
Toernooien 45-plus worden op vrijdagavonden gespeeld. Ook hier geldt: kom vrijblij-
vend een avondje meetrainen.
VAKO kent al jaren damesvoetbal. Ons vrouwenteam speelt op zaterdag en werkt 
dit seizoen samen met het vrouwenteam van SV Tynaarlo, onder de naam VAKO/SVT 
Combi. De VAKO Dames trainen maandag en woensdag. Nieuwe dames zijn van harte 
welkom. Aanmelden (zie onder).
Jeugd. Alle jeugdteams spelen op zaterdag. Onze oudere jeugdspelers krijgen trai-
ning van gediplomeerde trainers. Voor de begeleiding van de trainers is een technisch 
jeugdcoördinator 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.
De contributie wordt geïnd in 10 maandelijkse termijnen. 
U kunt zich opgeven voor VAKO-voetbal bij: Jannes Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries, 
tel. 0592-542213. In de bestuurskamer of op de website www.vakovoetbal.nl is een 
opgaveformulier te vinden. Op de website vindt u meer informatie over VAKO-voetbal. 



Rabobank is één van de grootste sportsponsoren in Nederland. Rabobank Assen 
en Noord-Drenthe sponsort vijf sporten: wieler-, hockey-, loop- en golfsport. En 
daarnaast is de bank al jaren hoofdsponsor van alle 24 jeugdvoetbalverenigin-
gen in haar werkgebied. 

“Veel van onze klanten en hun kinderen sporten bij de clubs in ons werkgebied. Het 
werkgebied van onze bank beslaat de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Dren-
the en Tynaarlo. Iedere gemeente heeft een eigen marktteam van uit de bank. Onze 
marktteamleden bezoeken de clubs regelmatig en onderhouden zo de contacten met 
hun klanten en hopen ook nieuwe klanten te treffen”, zegt Sjoerd Scholte, directie 
voorzitter en verantwoordelijk voor het marktteam Tynaarlo. 

Rabobank partner in jeugdvoetbal 
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De ploeg van harde werkers

Ze zijn onmisbaar. De mannen van de Materiaal en Onderhoudsploeg, kortweg 
MO-ploeg genoemd. Elke donderdagmorgen zorgen ze er voor dat ons sport-
veld er netjes uitziet.

Door Willem Dekker

Om half negen is er koffi e in hun eigen MO-ruimte. Dan gaat de schuifdeur van het 
materiaalhok open en wordt de kleine groene tractor naar buiten gereden. De man-
nen pakken hun schoffel, bladblazer, grasmaaier en ander gereedschap om her en het 
complex op te knappen. Ook de nieuwe reclameborden hangen de mannen op en ze 
verven de palen van de omheining van het hoofdveld wit.
De club bestaat uit mensen die zich na een werkzaam leven bij de MO-ploeg aanslui-
ten. Sommigen zijn over de tachtig. Zoals Henk Sluurman, vele jaren het aanspreek-
punt van de MO-ploeg. ,,Ik was er meestal om 8 uur, om koffi e te zetten voor de jon-
gens.” Was, want Henk heeft zich om gezondheidsredenen terug getrokken. Hij wilde 
nog wel graag met ‘ons clubje’ op de foto. Niet elk lid van de MO-ploeg staat op de 
foto, want iedereen kan niet elke donderdagmorgen.
Gezien de hoge leeftijd van sommige vrijwilligers kan de MO-ploeg wel wat verster-
king gebruiken. Belangstelling: wip op donderdagmorgen ee ns langs om sfeer te proe-
ven.



Partnership 

Voor de Rabobank zijn sponsoring en donaties een manier om te communiceren en 
verbinding te houden met de lokale samenleving. De bank beschouwt beide activitei-
ten als een samenwerking waarbij twee partijen elkaar van dienst zijn. Bij sponsoring 
is de tendens de win-winsituatie verder uit te bouwen. “Vanuit de verenigingen zelf 
worden ook vaak leuke creatieve ideeën aangeleverd om Rabobank te promoten. 
Bij VAKO is het fantastische voorbeeld van mascotte Raboy en de inrichting van het 
Rabo jeugdstadion”, geeft Lammy Kobes, medewerkster marketing & communicatie 
van de bank (sponsorzaken), aan.

Wat heeft de Rabobank met jeugdvoetbal? 

Scholte: ‘’Voetbal heeft een groot bereik. Omdat de jeugd de toekomst heeft, heeft de 
bank gekozen voor het hoofdsponsorschap van diverse jeugdafdelingen van de voet-
balclubs. Inmiddels spelen er bijna 6.000 jeugdleden iedere zaterdag in Raboshirts en 
vindt er jaarlijks bij elke gesponsorde voetbalvereniging, het Rabobank jeugdvoetbal-
toernooi plaats.” 

“Bij de meeste verenigingen staan onze logo’s op de wedstrijdshirts en/of leiders-
jassen. Daarnaast zijn er reclame-uitingen zichtbaar rond de voetbalvelden. Net als 
op nieuwe media als Twitter, Instagram en Facebook en ook clubwebsites worden 
ingericht met de uitingen rondom het hoofdsponsorschap van de Rabobank. Ook in 
de betalingssfeer: heel veel sportkantines, ook VAKO, zijn voorzien van een betaalau-
tomaat van de bank. Het is niet alleen maar geld, maar de samenwerking tussen beide 
partijen op diverse onderdelen is ook aan de orde. Bijvoorbeeld dat de bestuurska-
mer beschikbaar wordt gesteld voor een vergaderbijeenkomst van de bank. En niet te 
vergeten, de Rabobank Clubkas Campagne, waaraan VAKO ook meedoet.”



De Club van 100 (Cv100) van VAKO heeft 75 leden. De commissie Cv100 
van VAKO streeft naar honderd leden. De Club van 100 ondersteunt voetbalver-
eniging VAKO fi nancieel met speciale investeringen. Zo is dit seizoen bijgedragen aan 
het nieuwe scorebord bij het jeugdveld.
Een onafhankelijke commissie, bestaande uit Henk Abrahams, Fokko Knol en Rieko 
Postma, leidt de Club van 100. De bijdragen worden gestort op een speciale bankreke-
ning van de commissie. Het getal 100 staat voor 100 leden voor de Club. De donatie 
bedraagt 50 euro per jaar. De namen van de leden staan op een bord in de hal van 

het clubgebouw. 
Van de donatiegelden vloeit 20 procent te-
rug 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 commissie 
en het VAKO bestuur in overleg bepalen. 
Mede dankzij de Club van 100 zijn de afge-
lopen jaren grote en kleine wensen gereali-
seerd, zoals de aankleding en inrichting van 

de nieuwe kantine en bestuurskamer van VAKO en een nieuwe grasmaaier voor de 
onderhoudsploeg.

Nieuwe leden 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:
Henk Abrahams, 0592-543556, wss@vakovoetbal.nl 
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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

De Club van 100 (Cv100) van VAKO heeft 75 leden. De commissie Cv100 

Club van 100 op naar 100 leden 



CMYK

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

Hypotheek
Het bezit van een eigen woning staat voor vrijheid en extra 
wooncomfort. Het aflossen van een hypotheek garandeert het 
opbouwen van vermogen waar je later op kunt voortbouwen. 
Heb je bij het afsluiten van je hypotheek overal aan gedacht,
dan leen je zonder zorgen.

Numan Assurantieadviseurs. Wij informeren en adviseren. 
Goed geregeld.

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



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 (t/m 1 okt) 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 
Hans  van der Bij  Debussylaan 28 Assen 06-20004857

Coördinator vrijwilligers
Olga Klompstra De Fledders 142 Vries 06-46791596

Vertrouwenspersoon
Jiska Huizing-Weijermans   Volmachten 44 Vries 06-14776257
vertrouwenscommissie@vakovoetbal.nl

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 (velden klaar maken) Het Rocht 43 Vries 06-30498055
Geert Koops (veldbeheer) Asserstaat 29 Vries 0592-541320

Kleedkamerverzorging
Rie Knol Boskamp 39 Vries 542457

Ledenadministratie
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213



Westerstraat 2 | 9481 CB | VRIES  | Tel: 0592-544393 | info@slotoptiek.nl | www.slotoptiek.nl

•  Oogmeting
(op afspraak)

•  Aanpassing contactlenzen
(op afspraak)

• Kwaliteit
• Service
• Vertrouwd
• Persoonlijk
• Gemak
• Deskundigheid
•  Samenwerking 

oogartsen

Slot O
ptiek: Altijd oog voor beter zicht

Een nieuwe bril?
Contactlenzen?

Voor elke wens 
een passend 
advies.



SENIOREN: TRAINERS/LEIDERS

VAKO Presentatiegids 2018 - 2019 53

Materiaalbeheer
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213

Webmaster
Arjan Luchies  Etstoel Vries 371543/06-12725744

  
Zondag 1
Arnold van der Kooi (T) Potgieterstraat 17  Groningen 06-53570979
Klaas Evert Gorter (L) Voorste Kampen 8 Vries 580357/06-42387526
Jaap Lammerts (L) Volmachten 62 Vries 06-21878299
Henk Abrahams (Ass.scheidsr.) Boermarke 29 Vries 543556/06-31341438
Hans  van der Bij (verz.) Debussylaan 28 Assen 06-20004857
Hendrik van Bergen (keepers) Molenstraat 4 Vries 542440 

Zondag 2
Arnold van der Kooi (T) Potgieterstraat 17  Groningen 06-53570979
Vacature  (L) 

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

Zondag 4
Jannes Geersing (L) Bannerschulte 41 Vries 06-30769978
Robin Kemkers Boermarke 40 Vries 06-13168904

Zaterdag 2
Niels Askes (T/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
Frank Kiers (T)   Smilde 06-51969989
Jan Hoogenberg (L) Energieweg 1 Tynaarlo  06-27008967

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
Willem Heeling Dorpsweg 12 Donderen 580103/06-13415524
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213
Louis Klomp Boskamp 14 Vries 541608
Jurjen Timmerman Hoofdstraat 59 Zeijen 06-19098621
Bert Hofstee Holtkampen 24 Vries 06-54920143
Stef Drenth Oosterkampen 2a Vries 865339/06-48131160
Nick Stuifzand Nieuwe Rijksweg 14 Vries 06-50602235



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  JO9/JO11pupillen:
Erik Jan de Vries Diepsloot 8 Vries 863528/06-51702654

Organisatie/coördinatie JO13/JO15-pupillen:
Gerard van der Bij             Holtkampen 8 Vries 06-34555836

Organisatie/coördinatie JO17/JO19-junioren:
Vacature

Technische coördinatie JO9/JO11:
Klaasje Abrahams (JO9) Boermarke 29 Vries 543556/06-52338646 
Ep Kremer (JO11) Het Rocht 28 Vries 769027/06-42472722  

Technisch jeugdcoördinator: 
Stan Alink Westeres 2 Vries 06-21191689

Toernooicommissie:
Vacature
Vacature
Vacature
Vacature

Jeugdscheidsrechters:
Tijn Varwijk Walkampen 11 Vries 371543/06-29005228
Sam Giling Kerspel 43    Vries 544399
Daan Bakker  Boskamp 17 Vries 858679
Frank Baving  Drosten 17 Vries 541720
Ove Huizer  Kerspel 21 Vries 580870
Tom Boersma  Brink 6 Vries 545241
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 542213/06-51841070
Bas Baalmans Boermarke 47 Vries 580700/06-22494353
Geert Been Het Rocht 43 Vries 06-30498055
Nick Stuifzand Nieuwe Rijksweg 14 Vries 06-50602235
Bram Brands Boskamp 11 Vries 06-23302068



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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de catering voor de;
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acon, mab texel,

de Knipe en

tal van grasbaan en

drag- en Wegrace
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Uw totaal cateraar
voor al uw evenementen

www.chesterfieldbags.com

bags, wallets, belts and accessoires
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JO19-1-junioren
Vacature (T-C)
Vacature (L)
Vacature (L)

JO17-1-junioren
Thijs Faber (T) Verl. Noordenveldweg 6 Vries  544335/06-30077614
Tijn Varwijk (T) Walkampen 11 Vries 371543/06-29005228
Matthieu Geerts (L) Tipkampen 20 Vries 541418/06-53720335
Johnny van de Werf (L) Westerstraat 33 Vries 542204/06-15589820

JO15-1-junioren
Stefan Hondeveld (T/C) Solstede 19 Vries 543575/06-37469136
Jan Smidt (L) Boermarke 54 Vries 06-20913891
Klaas Evert Gorter (L) Voorste Kampen 8 Vries 06-42387526

JO15-3-junioren
Ruben Kiers (T) Aardbeihof 14 Assen 06-19068385
Dennis Koster (T) Prunushage 15 Assen 06-37308189
Rob van de Velde (L) Oostwaterstraat 3 Donderen 341865/06-50261512
Vacature (L)

JO13-1-pupillen
Stan Alink (T/C) Westeres 2 Vries 06-21191689
Thomas Meijering (T/C) Eikenlaan 1 Vries 06-30604818
Gerard van der Bij (L) Holtkampen 8 Vries 06-34555836

JO13-2 pupillen
Patrick Harms (T/C/L) Tynaarlosestraat 14 Vries 06-30687657
Jakob Knoop (L) Zuideinde 8-b Donderen 06-53109390

JO11-1-pupillen
Vacature (L)
Sandra van der Leij (L) Gelmarusstraat 9 Yde 06-25242652
Ulfert Huizinga (L) Leeuwerikstraat 31 Vries 541241/06-10833652
Theo Venema (L) Esveen 6 Vries 06-20441329

JO11-2-pupillen
Frank Baving (T) Drosten 17 Vries 541720/06-41931122
Ove Huizer (T) Kerspel 21 Vries 580870/06-14910243
Esther Dorenbos (L) Meeuwenlaan 21 Vries 06-10475804
Lucas Pater (L) Veenweg 17 Vries 333633/06-29732572



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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JO11-3-pupillen
Rick Faber (T/C) Verl. Noordenveldweg 6 Vries  06-24330692
Pouya Azadnia (T/C) Veenkampen 1 Vries 06-43295791
Vincent Huijsdens (L) Alkmesschen 58 Assen 06-39465167
Kimm Boxelaar (L) Boermarke 39 Vries 06-17900600
Caroline van Gelder (L) Boermarke 39 Vries 06-55166618

JO9-1-pupillen
Klaasje Abrahams (T) Boermarke 29 Vries 543556/06-52338646
Gretha Bakker (L) Taarloseweg 33 Ubbena 543362/06-30867498
Resi Stevens (L) Veenweg 3 Vries 544565/06-13187277
Jeroen Draijer (L) Tipkampen 27 Vries 06-29399960

JO9-2-pupillen
Dennis Koster (T) Prunusage 15 Assen 06-37308189
Arjan Bloem (L) Taarloseweg 21 Vries 06-47759221
Raymon Timmer (L) Wielewaalstraat 15 Vries 06-29836699

JO9-3-pupillen
Dennis Koster (T) Prunushage 15 Assen 06-37308189
Harwin Panjer (L) Nachtegaalstraat 24 Vries 06-50695292
Anton de Vries (L) Groningerstraat 11 Vries 06-12243826

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

Keeperstraining 
Vacature (JO17/JO19)
Kevin Auwema (JO13/JO15)
 Het Rocht 6 Vries 06-34390537
Vacature (JO9/JO11)

Naam: 
Alex Schoenmakers
Geboren: 
29 september 2004
School: Middelbare 
school
Functie VAKO: 
Speler C1
Besteed aan 
VAKO: 4 uur per week

Wat is goed aan VAKO en wat kan beter:
‘‘Ik vind het leuk dat ik alle kinderen van 
de basisschool weer zie bij VAKO. De 
velden kunnen beter. Maar wel gewoon 
gras graag, geen kunstgras.’’

Vacature (JO9/JO11)

Naam:  
Rob van Velde
Geboren: 
18 januari 1965
Werk: 
zelfstandig ondernemer 
(fi nancieel advies)
Functie VAKO: jeugdleider JO15-3 
Besteed aan VAKO: 4-5 uur per week
 
“VAKO wil vooruit. Kijk naar de 
samenwerking met Tynaarlo waarbij 
teams een beroep op elkaar kunnen 
doen bij tekort aan spelers. Voor mij 
een teken dat VAKO meegaat in de tijd 
en buiten de gebaande paden durft te 
bewegen.”



LEADGENERATIE www.messor.nl

Amsterdam De Ruijterkade 7
 1013 AA Amsterdam
 T 020 2141006

Drachten Lavendelheide 21
 9202 PD Drachten
 T 058 7113620



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



Oude Asserstraat 26   Tel. 0592 - 58 06 72

Genieten van
Pure muziek



VAKO Businessclub  
VAKO heeft sinds een jaar een Businessclub. 
Die bestaat uit ongeveer vijftig leden. Sponsors 
die een sponsorpakket van minimaal 250 euro 
afnemen zijn automatisch lid van de VAKO Busi-
nessclub. 
De sponsorcommissie van VAKO probeert drie 
keer per seizoen een activiteit voor de Business-
club te houden. Zo zijn vorig seizoen onder meer 
een mountainbiketocht en een avond over brand-
veiligheid van bedrijven georganiseerd. Bij aan-
vang van dit seizoen zijn de Businessclubleden 
uitgenodigd voor een lunch in de bestuurskamer 
voorafgaand aan de wedstrijd VAKO – SVZ, de 
streekderby.
De VAKO Businessclub biedt een goede mogelijk-
heid voor ondernemers uit Vries en omgeving om 
elkaar te ontmoeten. Wilt u ook lid worden, dan 
kunt u dit laten weten aan de sponsorcommissie:  
vakosponsoring@gmail.com.     

DONATEURSKAART 
voor het seizoen 2018-2019

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

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



VAKO weetjes Naam:  
Richard Massink
Geboren: 1 juni 1972
Werk: Vertegenwoor-
diger bij BEVO isolaties 
en Duurzaamheid.
Functie VAKO: 
Maak deel uit van de 
sponsorcommissie.
Besteed aan VAKO: 
Ongeveer 1 à 2 uur per week.

Wat is goed aan VAKO en wat kan beter: 
“Aangezien mijn zoon Melvin in E2 bij 
VAKO voetbalt en mijn vriendin Esther 
Dorenbos bij VAKO heeft gevoetbald en 
nu leidster is van de E2 wilde ik ook graag 
iets voor de club betekenen. Er werd ie-
mand voor de sponsorcommissie gevraagd 
en dit leek mij een mooie functie. Ik hoop 
nog veel voor de club te kunnen bete-
kenen en dat het een mooi seizoen mag 
worden. VAKO beschikt over een prachtig 
complex met veel vrijwilligers. Ik hoop 
voor de toekomst dat de aanwas blijft!”  
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Stationsweg 20, Zuidlaren, Tel. (050) 207 10 21
*Alleen geldig bĳ  Pearle Zuidlaren. Vraag naar de voorwaarden.

Gratis 
oogmeting
Speciaal VAKO-korting
Ontvang op vertoon van deze advertentie 
€ 15,- korting bĳ  besteding vanaf € 50,-,  
of probeer gratis lenzen uit t.w.v. € 35,-.*



Shirtsponsors  VAKO Voetbal Jeugd

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

J. Polling
Eekhoornstraat 7
9497 TA  Donderen
Tel: 0592-559309



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

BOUWBEDRIJF
www.doorbouw.nl

Shirtsponsors  VAKO VoetbalBOUWSERVICE
BOUWSERVICE

BOUWSERVICE

BOUWSERVICE

LEADGENERATIE www.messor.nl

Amsterdam De Ruijterkade 7
 1013 AA Amsterdam
 T 020 2141006

Drachten Lavendelheide 21
 9202 PD Drachten
 T 058 7113620








   
 
 














* 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





Hoofdsponsor VAKO voetbal  

mooistemooiste
De 

 
 

keukenzaak 
van het 

Noorden

Odink keukens is specialist in landelijke keukens. 
Wij bieden ongekende kwaliteit en mogelijkheden  
voor ambachtelijk geproduceerde maatwerkkeukens.

100%ambachtel
ijk

am
bachtelijk

jk

Vriezerweg 6 Tynaarlo T: 0592 - 580 999   

www.odinkkeukens.nl

Direct aan de snelweg A28  
Openingstijden:  
ma. t/m za. 10.00-17.00 uur 
(of op afspraak) 

Kijk voor onze 
budget lijn  
bij OK keukens 
Industrieweg 4G 
Tynaarlo 
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