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 Zoals elk jaar markeert de Presentatiegids het begin van een nieuw VAKO-seizoen. 
In de gids kijken we traditioneel vooral vooruit. Het is de eerste gids in jaren zonder 
een prominente rol voor onze (nu nog) voorzitter Koos Koops. Secretaris Bas Baal-
mans neemt in deze gids, in zijn rol als vice-voorzitter, de honneurs waar om vooruit 
te blikken. En daar is alle reden toe, want VAKO is volop in beweging. Dit jaar nemen 
we zelf de kantine in beheer, willen we een fl inke stap maken met de jeugdafdeling én 
vieren we ons 90-jarig bestaan. 90 Jaar VAKO is ook 90 jaar Vries en omstreken en 
90 jaar inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers. En juist het laatste begint steeds 
meer een beperking te worden voor onze ambities. Opnieuw staan er aan het begin 
van het seizoen nog een fl ink aantal vacatures open. En een club kan niet zonder 
vrijwilligers. Daarom hoop ik als nieuw bestuurslid vooral ook dat deze Presentatie-
gids mensen enthousiast maakt om zelf een bijdrage aan het voetbal in Vries te gaan 
leveren! Alles wat daarvoor nodig is, vindt u in deze Presentatiegids zoals onder meer 
een gesprek met enthousiaste nieuwe spelers bij Zaterdag 2, de nieuwe trainer van de 
zondag-selectie, de VAKO-vertrouwenspersoon en natuurlijk achterin de onmisbare 
lijst met namen, adressen en telefoonnummers van bestuurders, trainers, leiders en 
alle andere vrijwilligers van onze club. 
Namens het bestuur van VAKO-voetbal wens ik iedereen een sportief nieuw voetbal-
seizoen, laten we er samen een mooi jaar van maken!

Edmond Varwijk, bestuurslid communicatie

VAKO bestuur van links naar rechts: René Doorten, Koos Koops, Jan Jansen, Stef Drenth, 
Dennis Wollerich, Edmond Varwijk en Bas Baalmans
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‘‘De focus op gras en voetbal’’

VAKO is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Eén die het voetbal, de jeugdop-
leiding en een goede grasmat centraal stelt, zegt vice-voorzitter Bas Baalmans.

Door Dick Heuvelman

Bestuurders komen en bestuurders gaan. Bij VAKO heeft Koos Koops na twaalf jaar 
de voorzittershamer neergelegd. Zijn taak, zo motiveerde hij zijn besluit, zit erop. 
Onder zijn leiding heeft de club haar toch al mooie accommodatie van een prachtige 
facelift voorzien. Zijn nog te benoemen opvolger mag op dit fundament van de toe-
komst nieuwe beleidslijnen uitzetten. En dat gaat ook gebeuren, zegt Bas Baalmans. Hij 
beheert al weer vele jaren het secretariaat en is ook belast met het vicevoorzitter-
schap. 
Het kost hem geen enkele moeite die dubbelfunctie tijdelijk waar te nemen. “Verre 
van dat zelfs,” aldus de interim-preses, “VAKO kost me geen energie, maar geeft me 
energie. We vangen dit als bestuur gezamenlijk op.”

Meer dan veertig jaar lid
VAKO is zijn lust en zijn leven. Hij is al meer dan veertig jaar lid.
Als voetballer was hij aanvankelijk een vaste kracht van het eerste elftal, maar een 
partijtje voetbal liep verkeerd af en zijn kruisbanden scheurden af. Volledig herstel 
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bleef uit. Alleen in de lagere elftallen kon hij zich nog als voetballer uitleven. Bas is ech-
ter geen type dat bij de pakken neer gaat zitten en hij ontwikkelde zich met hart en 
ziel tot een bijzonder actieve clubman. Voor VAKO is niets hem te veel. Nagenoeg alle 
denkbare functies  heeft hij op zijn cv staan: jeugdleider, jeugdtrainer, scheidsrechter, 
webmaster en bestuurder.

Jeugdafdeling
Momenteel is dus de clubleiding in handen van de overgebleven bestuursleden, van 
wie Bas Baalmans er één is. Voor hoe lang dat is, maakt hem niet uit. Hij ziet wel. “Een 
nieuwe voorzitter is niet onze grootste zorg. Nee, zorgwekkender is het dat we bij 
onze jeugdafdeling nog een fl ink aantal vacatures hebben openstaan. Dan moet je den-
ken aan leiders en trainers. Dat is onze eerste prioriteit, want zonder goede begelei-
ding kun je je ambities geen vorm geven.”

Baalmans refereert aan het opzetten van een nieuw trainingsprogramma voor de 
jeugd. “We hebben twee gerenommeerde trainers, Ron Jans en Casper Goedkoop 
bereid gevonden dit mede vorm te gaan geven. Maar ook spelers van het eerste elftal 
worden hier nauw bij betrokken. En ook oud-FC Groningen-speler Hugo heeft aan-
gegeven enkele trainingen te willen verzorgen. We proberen de jeugd een optimaal 
platform te bieden om het beste uit zichzelf te halen.”

Hoofdveld
Het is één van de speerpunten die het bestuur heeft uitgesproken. Zoals er ook naar 
wordt gestreefd de velden in een betere conditie te krijgen, met name het hoofdveld. 
“Het is ons een doorn in het oog dat we geen fatsoenlijke grasmat hebben. Onlangs 
was Ron Jans hier een avond te trainen met het noordelijk elftal. Het eerste dat hij zei 
was dat we een geweldige mooie accommodatie hebben, maar een veld dat daar niet 
bij past. We konden hem moeilijk tegenspreken. In het verlengde hiervan hebben we 
van prachtige beslissingswedstrijden moeten afzien die wat betreft locatie en accom-
modatie best in Vries afgewerkt hadden kunnen worden. Dat is doodzonde.”
Daarom wil VAKO meer zorg aan het gras besteden. Bas Baalmans: “We hebben gras-
kenners in huis en die gaan zich inzetten voor betere velden. Daar heb ik veel ver-
trouwen in. De gemeente is natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk hiervoor, 
maar die heeft niet de mankracht voor dagelijkse zorg. Ons voorbeeld is GOMOS in 
Norg, daar doen ze ook veel aan zelfwerkzaamheid op het veld. Binnenkort gaan we 
daar op oriëntatie bezoek.”

Koerswijziging
Bas Baalmans is duidelijk: er komt een andere focus dan voorheen. “De afgelopen ja-
ren ging het vooral over stenen en euro’s, de komende tijd gaat het vooral over voet-
bal en gras. Onder Koos is het fundament hiervoor gelegd de afgelopen jaren en daar 
gaan we nu op verder  bouwen.” 
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Trainer Richard Poortman:
Nuchter, reëel en ambitieus

Met Richard Poortman uit Harkstede haalt VAKO een ervaren trainer binnen. 
Ambitieus, maar ook nuchter en reëel. ‘‘Ik hou me niet bezig met wat spelers 
buiten VAKO omdoen.’’   

Door Dick Heuvelman 

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ook bij VAKO, waar recente trainerswissels 
niet het gewenste rendement opleverden. Afgelopen seizoen ging het niet goed met 
Arnold van de Kooi, waar wél tussentijds afscheid van werd genomen. Dit soort zaken 
blijven niet onbesproken in het noordelijke trainerswereldje, het zijn minpuntjes op 
de cv’s van zowel club als trainer.
Niettemin werd de vacature op De Fielliettaz Goethart probleemloos ingevuld. De 
nieuwe roerganger op technisch gebied heet Richard Poortman. Hij laat weten dat 
hij minder naar het verleden kijkt en meer naar de toekomst. En voor hem, althans in 
sportief opzicht, in Vries. Bij VAKO dus. Hij ligt zijn keuze in een paar woorden toe. 

Ik wil wat bereiken met deze spelers 
”VAKO lijkt mij gewoon een hele leuke en ook nette club. En toen die langs kwam 
heb ik mijn interesse getoond. Ik ben niet iemand die buitengewoon hoge eisen aan 
een club stelt. Ik moet het naar mijn zin hebben en er moet potentie zijn. Ik wil wat 
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bereiken met een groep voetballers. Die uitdaging moet er zijn. Nou, ik denk dat dat 
er bij VAKO wel inzit. Ik heb me natuurlijk wel een beetje georiënteerd. Ik heb een 
paar wedstrijden gezien. Die waren, laat ik zeggen, afwisselend goed en minder goed.’’

Richard Poortman, 52 jaar en woonachtig in Harkstede, komt over van de Langedijk 
Talmastraat Combinatie uit Assen, beter bekend als LTC. Hij leidde de Asser zater-
dagclub via enkele barrages terug naar de tweede klasse, nadat het titelgevecht op het 
nippertje werd verloren van Zuidhorn. Maar al ver voor dit happy end, had Poortman 
de clubleiding eind vorig jaar al laten weten het bij de groenwitten na het seizoen 
2018-2019 voor gezien te houden. Hij heeft er twee jaar in Assen-Noord op zitten.

Dat is ook, zo laat zijn trainersprofi el zien, zijn gemiddelde ambtstijd bij een club. Om 
precies te zijn 2.16 jaar. Alleen bij HSC, de traditieclub van Sappemeer, en DIO Gro-
ningen heeft hij geruime tijd gezeten. Hij diende de ‘Kraaien’ liefst vijf jaar. Hoe lang hij 
bij VAKO werkzaam zal zijn, staat in de sterren geschreven. Vooralsnog heeft hij voor 
één jaar getekend. Die contractduur lijkt veel op een proefperiode, want zoals hij al 
aangaf, hij moet het wel naar zijn zin hebben. En ja, dat wordt de komende maanden 
pas duidelijk.

VAKO zevende club als trainer
VAKO is zijn zevende club als trainer. Het rijtje voerde hem van DIO Groningen, waar 
hij ook als speler actief was, via BV Veendam, HSC, SC Stadskanaal, SC Stadspark en 
LTC naar Vries. Gevraagd naar het type trainer dat hij is, laat hij weten dat zich dat 
niet in een hokje laat drukken. Poortman: “Kijk, ik kan wel zeggen dat ik een trainer 
ben die altijd 4-3-3 wil spelen, maar als ik geen linksbuiten heb, houdt het natuurlijk 
wel op. Als trainer ben je afhankelijk van wat voor spelers je tot je beschikking hebt. 
Daar pas ik me bij aan en niet andersom, dus dat ik spelers aan een systeem plak.”

Nuchter en reëel, die kwalifi caties zijn het beste van toepassing op trainer Poortman. 
Ook als het gaat om discipline. ‘‘Bij een derdeklasser moet je je ook in dat opzicht 
aanpassen. Op het trainingsveld en ‘s zondags in de wedstrijden heb je uiteraard enige 
discipline nodig, anders kun je niet goed werken. Maar wat ze buiten VAKO om doen, 
daar hou ik niet mee bezig. Van amateurs mag je niet verwachten dat ze hun leefwijze 
afstemmen op de club waarvoor ze spelen. Dat lijkt me logisch.’’

Uitgangspunt: winnen 
Wel gaat Richard Poortman er vanuit dat zijn spelers, net als hij, ambitieus zijn zodra 
ze met VAKO bezig zijn. “Uitgangspunt moet zijn dat je wedstrijden wilt winnen. Per-
soonlijk zou ik niet weten waarom een club als VAKO op termijn geen tweedeklasser 
kan worden. Als ik kijk naar clubs als Annen, Zuidlaren en Peize, zie ik clubs waaraan 
VAKO zich zou moeten spiegelen. Dat zijn in principe allemaal tweedeklasclubs. Dat is 
in elk geval mijn doelstelling; promoveren.”
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    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



Casper Goedkoop helpt VAKO met 
Het Echte Voetbal
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VAKO introduceert dit seizoen ‘Het Echte Voetbal!’ Jeugdspelers krijgen meer 
en betere training, van beter begeleide trainers. Casper Goedkoop, assistent-
trainer bij FC Emmen werkt mee.

Door Dick Heuvelman

Casper Goedkoop, in de eredivisie werkzaam als assistent-trainer van Dick Lukkien 
bij FC Emmen, is regelmatig te vinden op sportpark De Fielliettaz Goethart. Nee, niet 
om te scouten voor de profclub. Goedkoop komt er als Vriezernaar en vooral om zijn 
zonen in actie te zien. Dat zijn er drie, van wie de oudste, de 18-jarige Ivar, inmiddels 
is doorgedrongen tot de selectie van het eerste elftal.
“Hij heeft zelfs al zijn debuut gemaakt,” vertelt Casper met vaderlijke trots. “Dat was 
als invaller tegen Veendam 1994. Helaas kon ik er daar geen getuige van zijn, want ik 
was die zondag met FC Emmen op pad. Dat mis je dan wel. Maar goed, ik hoop hem 
nog vaak genoeg te zien in VAKO 1. Waarmee ik niet zeg dat hij ook direct al opge-
steld zal worden door de nieuwe trainer. Dat moet hij eerst nog maar eens afdwin-
gen. De potentie is er wel, denk ik. Ivar is een technische speler aan de linkerkant van 
het veld met een goede pass.”





VAKO Presentatiegids 2019 - 2020 17

Ambities 
Of Ivar Goedkoop de carrière van zijn vader zal evenaren, laat staan overtreffen, 
daarover wil Casper nog geen uitspraken doen. “Dat hangt ook van zijn ambities af. 
Die had ik wel. Ik heb FC Groningen ook gehaald, maar kon de laatste stap niet zet-
ten. Daarna heb ik vele mooie jaren gehad in het noordelijke topamateurvoetbal. Heb 
gespeeld bij onder meer ACV, nog met de gebroeders Kuntz en Johan Pitstra, Achilles 
en Be Quick. Daar kijk ik met veel plezier op terug.”
Het voetbal heeft de 46-jarige Goedkoop ook nooit meer losgelaten. Hij heeft het 
trainerschap aan zijn spelersloopbaan gekoppeld. Ook op dit CV staan een aantal 
gerespecteerde clubs. Ook weer FC Groningen, waar hij het tweede elftal en de jeugd 
trainde. En verder Actief, Omlandia, Hoogeveen, Klazienaveen en – jawel – de jongste 
jeugd van VAKO.
FC Emmen is vooralsnog de laatste loot aan deze trainersstam. Maar ambities voor 
nog een stapje hoger dan co-trainer in het betaalde voetbal heeft hij ook. Goedkoop: 
“Maar dan moet ik nog wel ‘even’ mijn diploma coach betaald voetbal zien te halen. 
Dat is niet eenvoudig. Ik had me al een keer aangemeld voor deze cursus, maar ben 
toen afgewezen. Ik zou het nog wel eens willen proberen, maar dat kost veel tijd en 
ook fl ink wat geld. Daar hik je dan wel tegenaan. Maar als ik de kans krijg, zou ik het 
toch wel doen.”

Het beste uit je zelf halen
Ambitie, het woord staat bij Casper Goedkoop met hoofdletters geschreven als het 
om voetbal gaat. Het beste uit je zelf halen, dat is zijn credo. Dat mist hij, als relatieve 
buitenstaander een beetje bij VAKO. Puur qua voetbal dan. “Maar misschien heb ik 
makkelijk praten,” legt hij uit. “Zoiets breng je niet zo maar eventjes teweeg binnen 
een club, waar je met diverse stromingen te maken hebt. Ook met mensen dus voor 
wie presteren allemaal niet zo nodig hoeft. Dat heb je te respecteren.”

Maar VAKO gaat aan de slag met ambitie. Het toverwoord luidt ‘Het Echte Voetbal!’ Jeugd-
spelers krijgen meer en betere training, van beter begeleide trainers. Casper Goedkoop is er 
nauw bij betrokken. En ook een andere coryfee uit het betaalde voetbal, Ron Jans (FC Gro-
ningen en thans FC Cincinnati in de VS) denkt mee. Ook een aantal eerste elftalspelers heeft 
aangegeven graag een rol te willen spelen. Deze mensen proberen invulling aan ‘Het Echte 
Voetbal!’ te geven en zijn bereid enkele keren per jaar een training te verzorgen, net als een 
aantal gast-trainers.

VAKO ondersteunt ‘Het Echte Voetbal!’ met cursussenavonden, intervisie en begeleiding en 
de huidige trainers en leiders van meer support en back-up te voorzien. Daarnaast wordt, 
naast de reguliere training, een extra trainingsprogramma ontwikkeld, waar spelers die daar 
behoefte aan hebben, nog meer worden uitgedaagd hun voetbaltalent te ontwikkelen.

Dorpsclub 
Casper Goedkoop ziet VAKO bovenal als een echte dorpsclub. Een club waar het rei-
len en zeilen wordt bepaald door dorpsmensen met een klassiek clubgevoel. Hij heeft 
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bewondering wat een club als VAKO de laatste jaren voor elkaar heeft gekregen. “Er is 
een prachtige accommodatie tot stand gekomen, met alles er op en er aan. Zelfs een 
dak waar volop zonne-energie wordt opgewekt.”
Het enige minpunt is de conditie van de velden, met name het hoofdveld, meent 
Goedkoop. “Dat moet eigenlijk beter, al besef ik terdege dat dit vooral een zaak van 
de gemeente is. Maar als club kun je er zelf ook wel wat aan doen. Met vrijwilligers 
die het veld mede onderhouden. Dan kijk ik naar Rolder Boys, waar ze het hoofdveld 
op eredivisieniveau hebben gekregen. Een prachtig, kort geschoren grasmat. Het is 
niet voor niets dat FC Groningen daar regelmatig trainingen en wedstrijden organi-
seert.”
“Ik weet nog dat profclubs als Cambuur en FC Dordrecht ook bij VAKO kwamen 
trainen. Dat gaf toch positieve reuring, goed voor de uitstraling van de club. Dat zou 
in Vries ook weer kunnen, met zo’n accommodatie. Maar dan kom ik weer terug op 
mijn stokpaardje, dat is een zaak van ambitie. Zoals ik ook wil pleiten voor een trai-
ningsveld met kunstgras. Kun je veel beter op trainen, weer of geen weer. De jeugd 
heeft daar geen enkel probleem mee.”

Velden in zomervakantie benutten
Ook zou Goedkoop het niet verkeerd vinden als de velden in de zomervakanties ook 
worden benut. “Niet alle kinderen zijn dan weg. 
Waarmee kun je ze dan beter plezieren dat 
met voetballen! Ik heb dat een tijdje 
met Klaasje Abrahams gedaan, vier tegen 
vier-toernooitjes gespeeld. Was hartstikke 
leuk. En ja, om dat te regelen moet je ook 
ambities hebben.”

En tot slot, dat geldt ook voor VAKO 1. 
“Hoe lang,” vraagt Goedkoop zich af, 
“spelen we hier al in de derde klasse? 
Kijk naar dorpen als Norg en Roden. 
Daar gaan ze wel voor het hoogst haalbare. 
Dat zou ik in Vries ook graag zien.”

Ook zou Goedkoop het niet verkeerd vinden als de velden in de zomervakanties ook 
worden benut. “Niet alle kinderen zijn dan weg. 

Naam 
Wietze Homan
Bedrijf
Eetcafé Restaurant 
het Witte Huis
Wat maakt jullie 
uniek?
Wij werken uitsluitend
met dagverse produc-
ten en streekproducten zoals vlees 
van de Zeegser Hoeve van de familie 
Smeenge. En wij zitten natuurlijk op een 
prachtige locatie!

Waarom sponsoren jullie VAKO?
Sponsoring levert zichtbare verbinding 
op tussen het bedrijf en de vereniging. 
Het is goed om lokale clubs te steunen 
omdat je op lange termijn er weer iets 
voor terug krijgt en uiteraard iets voor 
elkaar kunt betekenen.

Beste tip aan mede-sponsoren en 
ondernemers:
Haal het maximale van sponsoring uit de 
eigen omgeving van je bedrijf. De basis 
van sponsoring is betrokkenheid. Trek er 
ieder jaar een budget voor uit zodat je 
het niet overschrijdt.
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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 zijn van harte welkom bij de Club van 100! Bent u al lid, maak dan een 
ander lid. Nog geen lid, wordt het dan. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via
clubvan100@vakovoetbal.nl

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 



www.eetcafehoving.nl

Tel. 0592-559228
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Odink en Hazenberg 
verlengen hoofdsponsorschap

Odink Keukens en Autobedrijf Hazenberg hebben beiden het contact als hoofd-
sponsor van VAKO met drie jaar verlengd. Ze zijn bezig met hun zevende sei-
zoen. 

Door Willem Dekker

Weer voor drie jaar bijgetekend als hoofdsponsor. Dat is mooi. 
Gert Odink: ”Wij staan voor continuïteit. In ons bedrijf en ook voor VAKO. Wij doen 
geen dingen ad hoc. Als het goed is, waarom zou je het niet doen?”

Meindert Jan Hazenberg: ”Wij vinden het belangrijk dat in Vries jeugd en senioren 
kunnen blijven sporten. Daarom ondersteunen we VAKO fi nancieel.”

Maar toch samen weer? 
Gert: ”Meindert-Jan en ik hebben de koppen bij elkaar gestoken. We hebben overlegd 

Hoofdsponsors VAKO: Gert Odink en Meindert Jan Hazenberg



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

bouwmarkt
tynaarlo

KlusWijs Tynaarlo (voorheen Formido) • Onlandweg 5 
9482 TC Tynaarlo • 0592 - 541 714 • www.kluswijs.nl
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en gezegd: Als jij het doet, doe ik het ook. We zijn een soort joint venture.”

Meindert Jan: ”Gert en ik waren er binnen tien minuten uit. Ik vind het belangrijk dat 
VAKO-leden als consument bij ons komen en daarvoor hebben we acties waar zowel 
de club als de leden wat aan hebben. We zien steeds meer jonge senioren bij ons 
tanken. Graag zouden we wat meer ouders van jeugdleden zien.” (Acties: zie kader 
onder)  

We zien jullie niet veel op het voetbalveld.
Gert: ”We zijn zwaar afwezig geweest. Dat komt door de drukte op het bedrijf. Daar 
hebben we veel energie gestoken. Met name in personeel. En mijn vrouw Geertje en 
ik hebben een seizoenkaart van FC Emmen.”

Meindert Jan: ”Het is niet dat ik niet wil, anders waren we geen hoofsponsor. Ik heb 
de zaak en ben bij de brandweer. Ik ben al blij als ik een zondag vrij ben.”  

Personeel krijgen is moeilijk? 
Gert: ”We zijn met dertien mensen, van 20 tot 65 jaar. Als er een vertrekt, is het 
moeilijk die te vervangen. Belangrijk is het juiste poppetje op de juiste plaats te krij-
gen. Onze zoon Merlijn (20) is bij ons komen werken als verkoper. Ik ben 55 jaar, mis-
schien dat hij het bedrijf in de toekomst wil overnemen.”

Meindert Jan: ”Personeel vinden is lastig. We zijn met acht mensen. We hebben sinds 
mei een nieuwe kracht en die doet het heel goed. Een baan bij ons is niet van 8 tot 5 
uur. We hebben de pechhulp er ook bij.” 

Wat is de kracht van jullie bedrijf?
Gert: ”Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. De klant wegwijs maken in keuken-
land. Dat kan voor een groot en klein budget.” 

Meindert Jan: ”Service, kwaliteit en persoonlijk contact met de klant. Bij beurten doen 
we  extra werkzaamheden om problemen te voorkomen. Bij pechhulpgevallen zie ik 
regelmatig dat sommige garages niet alles goed hebben nagekeken.”

Terug naar VAKO, waar hopen jullie dit seizoen op?.”
Gert: ”VAKO 1 is verjongd en het is goed dat de jeugd ingepast wordt.”

Meindert Jan: ”Het belangrijkste is dat voetballers, jong en oud, plezier hebben in hun 
sport. 

Een voorspelling? 
Gert: ”Ik roep al jaren dat ik wel een keer de kampioenskar door het dorp wil zien 
rijden. Maar laat ik deze keer voorzichtig zijn, het linkerrijtje. Maar laat ik de vraag 



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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eens andersom stellen: wat is de doelstelling 
van de trainer en de staf voor dit seizoen?”

Meindert Jan: ”Je moet als club en trainer 
wel een doelstelling hebben, maar 
nogmaals plezier staat voorop. Waar 
VAKO 1 eindigt maakt me niet zo veel 
uit, al moeten we niet degraderen. 
Handhaven dan maar.”

Naam 
André Kool 
Bedrijf
Afi er Accountants + 
Adviseurs
Wat maakt jullie 
uniek?
Wij zijn een accoun-
tants- en belasting-
advieskantoor dat geworteld is in het 
Noorden en als uitgangspunt heeft 
‘mensen voor cijfers’. Dit betekent dat 
cijfers belangrijk zijn maar ook de mens 
achter de cijfers.

Waarom sponsoren jullie VAKO?
Mensen voor cijfers betekent ook dat je 
maatschappelijk betrokken wilt zijn. Dit 
is een van de redenen waarom wij VAKO 
sponsoren.

Beste tip aan mede-sponsoren en 
ondernemers:
Sponsor alleen die activiteiten die bij 
jezelf passen.

10% korting 
op reparaties bij 

Autobedrijf Hazenberg 

VAKO en haar leden krijgen op alle repara-
ties en onderhoud van een motorvoertuig 
gezamenlijk 10 procent korting bij Autobe-
drijf Hazenberg. Vijf procent is voor u, vijf 
procent is voor VAKO. Een prachtige regeling, 
maak er gebruik van!



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



VAKO Presentatiegids 2019 - 2020 29

Acht avonden weer het kleedkamergevoel

7x7 voetbal is volgens Harry Zeewuster de perfecte manier om als 45-plusser 
te blijven voetballen. Harry is dit seizoen het eerste aanspreekpunt voor het 
7x7-voetbal bij VAKO. 

Door Edmond Varwijk

Zelf is hij nooit verder gekomen dan VAKO 4. Hij zegt het als bewijs dat je niet de 
kwaliteiten hoeft te hebben van enkele VAKO-toppers die het 7x7-voetbal inmiddels 
ook hebben ontdekt. “Het 7x7-spel is erop ingericht dat alle deelnemers tot op hoge 
leeftijd kunnen blijven meedoen. Je speelt op een half veld met kleine goals, er is geen 
buitenspel, er mag de hele tijd gewisseld worden en er is geen fysiek contact tussen 
spelers. Slidings en tackles komen niet voor.” 
“Je speelt twee keer een mini-competitie met drie teams uit de buurt. Vier avonden 
waarop je drie wedstrijdjes afwerkt en daarna nog even samen zit. Later dan half 11 
wordt het nooit, gezellig is het altijd.” De vrijblijvende opzet maakt het ook makkelijk 
te combineren met andere hobby’s, sociale verplichtingen en werk. “Er is geen aparte 
training, wie wil kan elke woensdag om 20 uur meetrainen met  de VAKO-senioren.” 
Zeewuster ziet alweer uit naar de eerste competitieavond. Hij hoopt op een leuke in-
deling en wat nieuwe aanwas in de 7x7-groep. “Het is bewezen een heel leuke manier 
om actief te zijn, sociale contacten te maken en ook nog aan je gezondheid te werken. 
Iedereen van boven de 45 met interesse, kan zich bij ons melden!” 
Ook interesse: neem contact op met Harry Zeewuster: tel.  06.10156044.  



www.autoroelfsema.nl

De Brinken 22 - Assen - 0592-201371



Jonge honden geven VAKO Zaterdag nieuw elan

V.l.n.r. Daan Bakker, Kevin Auwema, Coeno Bosma en Kevin Molenaar. Wouter Nieuwschepen 
ontbreekt op de foto

Vijf nieuwe jonge krachten meldden zich dit seizoen bij VAKO Zaterdag. Een 
broodnodige impuls voor het team van trainer/leider Niels Askes die wekelijks 
een moeilijke puzzel te leggen heeft met de personeelsbezetting. 

Door Bas Baalmans

Kevin Auwema, Daan Bakker, Coeno Bosma, Wouter Nieuwschepen en Kevin Mole-
naar zaten vorig jaar nog in VAKO JO19-1. Maar omdat een A-team er voor VAKO dit 
seizoen niet in zit, kiezen vier van deze vijf voor een vervroegde opstap naar de seni-
oren. Bosma is de enige die op basis van zijn leeftijd naar de senioren moet en hij sluit 
zich bij de vier aan. Alle vijf maken in het seizoen 2019-2020 deel uit van het zaterdag-
team en zorgen voor nieuw elan op de zaterdagmiddag.

Het was een roerig einde voor de mannen van JO19-1 na hun fraaie kampioenschap 
in mei. Enkele spelers vertrokken naar SVZ en ACV. Anderen stopten of stroomden 
door naar de seniorenselectie, zodat er onvoldoende spelers over bleven voor een 
nieuw VAKO JO19. Het vijftal verkeerde daardoor lang in onzekerheid waar en of ze 
überhaupt dit seizoen ook zouden voetballen. “Ik vond VAKO daar wel heel reactief in 
eerlijk gezegd. Ik had me al uitgeschreven nadat ik lange tijd niks hoorde van de club”, 
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Bruidswerk
Rouwbloemwerk
Abonnementen
Workshops

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

www.ontluikendgroen.nl

Coop 
altijd dichtbij
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08:00 - 20:00

zaterdag 08:00 - 19:00

zondag 12:00 - 17:00

Coop Koetsier Vries & medewerkers
Oude Asserstraat 2

DE MOOISTE 
ACTIES MAAK 

JE SAMEN

altijd dichtbij
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blikt Coeno Bosma, student bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool, terug. 

VAKO-man

Afreizen naar Zeijen was voor hem en de andere mannen echter niet aan de orde. 
Auwema, student ondernemer retail aan het Noorderpoort: “Ik ben een VAKO-man, 
ik woon in Vries, ik heb mijn hele leven bij VAKO gevoetbald. Zeijen is geen optie.” 
Daan Bakker, die de opleiding junior accountmanager volgt, eveneens aan het Noor-
derpoort, vult de jonge doelman aan: “Het is ook een principekwestie. Dat doen we 
simpelweg niet. We blijven bij VAKO.” Zonde is het wel dat een aantal van hun oude 
voetbalmaten nu bij SVZ speelt, zo zijn de vijf van mening. Ze hopen hen gauw terug 
te zien bij VAKO.

Na gesprekken vlak voor de zomer met Henk Abrahams, Niels Askes en Willem Hee-
ling gingen de jongelingen richting het zaterdagteam, waar ze met open armen wor-
den ontvangen. Coeno Bosma: “Er waren niet veel andere opties dan deze. Dat bleek 
uit die gesprekken. VAKO koerste hard aan om ons bij het zaterdagteam te krijgen. 
Geen probleem, want naar de zondag wilden we zelf ook niet.”

Wel even wennen 

De mannen kijken uit naar de competitiestart. Kevin Auwema: “Het zal wel even 
wennen zijn natuurlijk, want we hebben vanaf de F-jes alleen maar samen met onze 
vrienden gevoetbald. Nu kom je in een nieuw team met ‘vreemden’ terecht, met leef-
tijdsverschil, een andere generatie. In de jeugd voetbalde ik tegen vrienden van mij 
van verenigingen uit Assen, nu tegen de vaders van die vrienden, haha.” ,,Het voordeel 
is natuurlijk wel dat we met zijn vijven naar dit team gaan. Dat geeft toch wat meer 
steun dan als je alleen in zo’n team komt. En fysiek zal het wel zwaarder zijn”, vult Ke-
vin Molenaar aan, die leert voor logistiek teamleider in Groningen. Ook Bosma heeft 
er zin in: “Na de wedstrijd een biertje met onze nieuwe toekomstige teamgenoten en 
dan komt het helemaal goed!”

VAKO 2 Zaterdag is dit seizoen in een lagere klasse ingedeeld en Askes kan prima 
leven met een competitie-indeling waarin het leeuwendeel van de tegenstanders uit 
Assen komt. Korte reistijden en meer gelijkwaardige tegenstanders dan vorig seizoen. 
Wouter Nieuwschepen, student medische beeldvormende en radiotherapeutische 
technieken aan de Hanzehogeschool, sluit af. “Die verwachtingen zijn eigenlijk heel 
simpel: lekker veel wedstrijden spelen, deze winnen als het kan en vooral veel plezier 
hebben!” De andere vier kunnen zich helemaal in vinden. VAKO Zaterdag mag zich 
gelukkig prijzen, het heeft er een goed stel bij met deze vijf.



VAKO 1
2019-2020



Bovenste rij v.l.n.r: Danny Luyke (assistent-verzorger), Hendrik van Bergen 
(keeperstrainer), Jim Imminga, Stefan Hondeveld, Peter van Rein, Rolf van Wijk, 
Dennis Wollerich, Cas van der Wijst, Jarne Schuiling, Patrick Zwiggelaar, 
Egar Dekker, Henk Abrahams (assistent-scheidsrechter) en Hans van der Bij 
(masseur-verzorger). 
Onderste rij v.l.n.r: Jordy Schuur, Dennis Schot, Ivar Goedkoop, André Manzeza, 
Klaas Evert Gorter (elftalleider), Richard Poortman (trainer-coach), 
Jaap Lammerts (elftalleider), Emmanuel Manzeza, Roy de Bruin, Rob Liewes en 
Tim van Huffelen. Op de foto ontbreken Tygo Westerhof, Tijn Varwijk 
en Melvin Nuwolt.
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mensen voor cijfers

Q: 
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samenwerken?
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* 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
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* Vrijblijvend offerte

Voor al uw  onderhoudswerkzaamheden
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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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Businessclub VAKO 
De Businessclub is de zakenclub van VAKO. Onder het motto ‘voetbal, zaken en 
plezier’ ontmoeten de sponsoren van onze club elkaar en komen laagdrempelig 
met elkaar in contact. 

VAKO prijst zich rijk met een groot aantal zakelijke sponsoren die veelal elk hun 
eigen expertise en vakgebied hebben. Sponsoren zijn actief in onder meer de bouw, 
horeca, administratie, advies, dienstverlening, verkoop, handel en reparatie. Het zijn 
stuk voor stuk bedrijven waar vakmanschap, ambacht en aandacht centraal staan. En 
hoewel de achtergronden zeer verschillend zijn, de bijeenkomsten van de Business-
club laten zien dat ze ook heel veel met elkaar gemeen hebben, kunnen delen en 
elkaar versterken. 
Met de Businessclub geeft VAKO iets terug aan trouwe en betrokken sponsoren door 
minimaal drie keer per seizoen een leuke, interessante of sportieve activiteit te orga-
niseren. Centraal staat in ieder geval altijd het plezier en het gesprek tussen verschil-
lende ondernemers. Wat doe jij nu eigenlijk precies? Hoe doe jij dat en wat kan ik 
daar op mijn beurt van leren? Wat maakt jouw bedrijf uniek en kunnen we misschien 
iets voor elkaar betekenen? Het is een opsomming van de vragen die voorbij komen 
bij de VAKO Businessclub, waarbij het even niet alleen maar over voetbal gaat.

Ook geïnteresseerd om deel te worden van de VAKO Businessclub? 
Neem dan vrijblijvend contact op met de sponsorcommissie van VAKO via 
vakosponsoring@vakovoetbal.nl



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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Vertrouwenspersoon Jiska Huizing:
‘‘VAKO moet een nuchtere club blijven’’

“We moeten het niet groter maken dan het is. Maar het is belangrijk en handig 
dat er iemand is die je in vertrouwen kunt nemen bij grensoverschrijdend ge-
drag.” Jiska Huizing-Weijermans is de vertrouwenspersoon van VAKO.

Door Edmond Varwijk

Heel vaak aangesproken in haar rol als vertrouwenscontactpersoon bij VAKO is Jiska 
Huizing-Weijermans nog niet. Eigenlijk maar één keer. Dat ging om pesten en dat is 
toen ook tot tevredenheid van de speler, goed opgelost. “Dat laatste is belangrijk, want 
soms maken we ons druk om de dader en vergeten we het slachtoffer”, aldus Jiska.
In het dagelijks leven werkt ze als gezondheidszorgpsycholoog bij Accare, waar ze 
vooral trauma gerelateerde klachten behandelt. Daarnaast is ze opleider Cognitieve 
Gedragstherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen. VAKO heeft met haar een echte 
specialist in huis, waar tot nu toe nog weinig gebruik van gemaakt wordt. 

Grensoverschrijdend gedrag
“De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport in het nieuws ge-
weest. Preventie van ´grensoverschrijdend gedrag´ staat daarom hoog op de agenda 
in de Nederlandse sportwereld. Binnen VAKO lijkt het nog niet zozeer te leven. Dat 
komt denk ik omdat VAKO een nuchtere club is en Vries een nuchter dorp met best 
veel sociale controle. Dat moeten we koesteren, maar het moet niet betekenen dat 
we zaken niet bespreken die wel besproken moeten worden.” 
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Jiska is voor haar functie gevraagd nadat de werkgroep die bij VAKO het Respect-pro-
tocol heeft uitgewerkt was gestopt. “Ik vind het heel goed hoe VAKO het Respect-plan 
heeft uitgewerkt, maar mis nu het vervolg. We lijken te negeren dat er ook dingen mis 
kunnen gaan, die je beter kunt voorkomen.” Graag wil ze daarom komend seizoen iets 
nadrukkelijker wat zaken neerzetten. Ze is er een voorstander van met nieuwe vrijwil-
ligers een intakegesprek te houden en daarin ook gedragsregels af te spreken. 

Pesten, discriminatie, agressie
“De aandacht in de media gaat vooral over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar 
er komen ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Denk 
aan pesten, discriminatie, agressie. In mijn ogen is het belangrijk dat VAKO een soci-
aal veilige sportomgeving is.” Hiervoor heeft sportfederatie NOC*NSF  onlangs een 
toolkit uitgebracht die sportverenigingen moet helpen beleid te ontwikkelen en te 
handhaven. “Het zijn vooral handzame regels waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. En 
is iemand er wel tegen, dan moet je toch eens vragen wat dan de motivatie is om vrij-
williger bij de vereniging te worden. Want iedereen wil toch een veilig sportklimaat?” 
Jiska Huizing-Weijermans is de moeder van de tweeling Bas en Tim. Bas heeft voet-
bal  verruild voor breakdance, maar Tim komend seizoen in de JO15-1 speelt. Ze zal 
dan ook weer regelmatig langs het veld staan en is daar én daarbuiten voor iedereen 
aanspreekbaar. “We moeten niet naïef zijn, ook in Vries kunnen zaken gebeuren die je 
liever niet wilt. Het is goed daarover met elkaar in gesprek te zijn en waar mogelijk 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Laten we dat iets voortvarender doen dat tot nu 
toe. Ideeën hoe we dat op een manier kunnen die bij VAKO en Vries past, heb ik ge-
noeg.” 

Naam 
Koen Pepping 
Bedrijf
Vries Tweewielers
Wat maakt jullie 
uniek?
Persoonlijke aan-
dacht. Daarnaast 
zijn wij in het bezit 
van bijna alle merken!

Waarom sponsoren jullie VAKO?
Wij willen betrokken zijn bij de sport in 
Vries. 

Beste tip aan mede-sponsoren en 
ondernemers:
Schenk persoonlijke aandacht aan je 
klanten en je opdrachtgevers.



Nieuwe Rijksweg 
9481 AN Vries
0592-542298

gzielstra@gmail.com
www.slagerzielstra.nl

Helpt doelen bereiken

René Kaper
t +316 2907 3448 e rkaper@fkwadraat.nl

Asserstraat 40, 9481BP  Vries
+315 9254 4048
www.fkwadraat.nl



VAKO is dé voetbalvereniging voor Vries en omstreden. Al 90 jaar wordt er bij VAKO 
prestatief en recreatief gevoetbald en binden we de generaties uit Vries en de omrin-
gende dorpen. VAKO beschikt over een up-to-date accommodatie, een trainingsveld, 
drie wedstrijdvelden en een jeugdstadion, allemaal met echt gras.
VAKO heeft vijf seniorenteams, vier spelen op de zondag en één op de zaterdag. Zon-
dag 1 en 2 spelen prestatief in respectievelijk de derde klasse en de tweede-reserve 
klasse van de KNVB, de overige teams spelen recreatief. De selectieteams trainen 
op dinsdag- en donderdagavond, de andere teams op woensdag- of donderdagavond.  
VAKO heeft één damesteam dat zaterdags in Vries zijn wedstrijden speelt en donder-
dags in Tynaarlo traint. Voor vrouwenvoetbal werken VAKO en onze buurvereniging 
SV Tynaarlo al enkele jaren succesvol samen.
Ben je ouder dan 45 en vind je het leuk in teamverband te voetballen, dan is er 7 te-
gen 7-voetbal. Op een kleiner veld, minder inspannend en precies zo opgezet om ook 
naast een al volle agenda te kunnen doen. De 7x7-spelers trainen naar eigen voorkeur 
op woensdag of donderdag met de andere senioren en spelen daarnaast vier vrijdag-
avonden in het jaar een minicompetitie met drie verenigingen uit de regio.
De jeugdteams van VAKO spelen op zaterdag. De allerjongste jeugd traint op woens-
dagmiddag, de oudere tweemaal per week ‘s avonds. Voor de begeleiding van de 
trainers is een technisch jeugdcoördinator aangesteld. Naast de reguliere trainingen 
worden er door het jaar een aantal aanvullende trainingsactiviteiten georganiseerd en 
is er ieder voorjaar een groot jeugdtoernooi.
Behalve een sportieve vereniging is VAKO ook een gezellige vereniging. Gedurende 
het jaar worden meerdere clubactiviteiten georganiseerd voor jong én oud zoals het 
VAKO-feest, de DFG-cup, een pubquiz voor de jeugdvrijwilligers en natuurlijk het 
kamp voor de allerjongste jeugd. VAKO wordt gerund voor en door vrijwilligers en 
wij moedigen spelers en ouders aan hierin te participeren.
Interesse om lid te worden? Kijk dan op www.vakovoetbal.nl voor aanvullende infor-
matie of neem contact op met de ledenadministratie, Jannes Hof, Lottinge 76, 
9481 GZ Vries, tel. 0592-542213.
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Voetballen in Vries doe je bij VAKO!

Vako Voetbal 
Vako:  Vriezer Activiteit Kenmerkt Ons 
Opgericht:  31 mei 1930
Sportveld:  De Fielliettaz Goethart
Tenue:  rood/geel verticaal gestreept shirt, zwarte broek, 
 zwarte kousen met rood/geel gestreepte bies.
Leden:  240 senioren, 120 jeugdleden
Teams:  4 senioren zondag, 1 senioren zaterdag, 
 1 dames, 45-plus, 9 jeugdteams
Hoofdsponsors:  Odink Keukens en Autobedrijf Hazenberg
Hoofdsponsor jeugd:  Rabobank Assen/Noord-Drenthe



Rabobank partner in jeugdvoetbal 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe sponsort lokale activiteiten op het gebied van 
sport, cultuur en maatschappij. Al enige jaren is Rabobank Assen en Noord-Drenthe de 
vaste sponsorpartner bij de jeugd van de voetbalverenigingen in de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Een uniek partnership waaruit inmiddels 
mooie relaties en verbindingen zijn ontstaan. Voor de bank is de jeugd een belangrijke 
doelgroep, want uiteindelijk zijn zij de toekomst.
De coöperatieve gedachte van Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. 
Samen ambities waarmaken! Dit is de basis van veel opvattingen waarmee Rabobank 
zich onderscheidt van andere banken. ‘Wij zoeken op verschillende manieren de 
verbinding met de lokale samenleving, onder andere via sponsoring’, 
zegt Ludo Mennes, Directievoorzitter.
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Jeugdcommissie wacht niet op nieuwbouw

Plezier, beter voetballen en in elke leeftijdscategorie minimaal twee teams 
waarvan er één in de eerste klasse speelt. Dat is de ambitie van VAKO met de 
jeugd. 

Door Edmond Varwijk

Door verschillende redenen loopt het aantal jeugdleden al een aantal jaren terug. Dit 
maakt het steeds moeilijker voor VAKO zijn ambities met het jeugdvoetbal waar te 
maken. De jeugdcommissie ziet echter eerder kansen, dan dat ze bij de pakken neer-
zit.
‘‘De jeugdcommissie wil niet wachten op nieuwbouw in ons dorp die voor nieuwe 
leden zorgt. Dan zouden de niveauverschillen binnen teams steeds groter worden en 
we ook steeds minder ouders hebben die ons kunnen helpen. Dat willen we niet”, 
aldus Stef Drenth, voorzitter van de jeugdcommissie. 

Aantrekkelijker 
Het jeugdvoetbal in Vries gaat Drenth aan het hart. Hij is blij met een groot aantal za-
ken die de laatste jaren zijn ondernomen om onze vereniging nu al leuker en aantrek-
kelijker te maken voor leden, ouders en vrijwilligers. “Ik denk aan het kledingfonds 
dat onze jeugd van kwalitatief goede wedstrijdtenues en trainingspakken voorziet, 

V.l.n.r. Liza Doornbos, Stan Alink, Stef Drenth, Gerard van der Bij, Jan Janssen
Op de foto ontbreken Leon Vijfschaft en Rob van Velde
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De teamindeling die is verbeterd, waardoor er daar veel minder vragen over zijn. We 
werken samen met SV Tynaarlo en willen dat graag uitbouwen. Een het werk dat we 
hebben verricht met POD-sport Drenthe om bij VAKO een veilige en positieve omge-
ving voor spelers, trainers en coaches te waarborgen.” 

Budget voor jeugdtrainers
Drenth is er trots op dat het is gelukt, ondanks het lagere ledental, de komende jaren 
voldoende budget voor de jeugd te reserveren zodat VAKO zijn jeugdtrainers een 
marktconforme beloning en opleidingskansen kan bieden. “Via de ledenraad zijn we in 
direct gesprek met de jeugdleden. Dat heeft leuke zaken opgeleverd waarvan we er 
een paar hebben gerealiseerd, zoals fruit in de rust bij de jongste spelers en een sco-
rebord bij het jeugdveld. Ook organiseren we minimaal twee keer per jaar een avond 
voor alle vrijwilligers van de VAKO-jeugd om behalve een leuke avond te hebben ook 
hun wensen en ideeën te horen.” 
Als het lukt verbleekt dit allemaal bij het plan waar de  jeugdcommissie samen met 
het VAKO-bestuur voor dit jaar volop inzet: “Het Echte Voetbal!”. “Het is een trai-
ningsprogramma dat zich richt op trainers en spelers en waarmee VAKO zich echt 
wil onderscheiden.” Om het programma (waarover ook elders in deze gids te lezen 
valt) te dragen wil Drenth liever nog vandaag dan morgen een hoofd jeugdopleiding 
aanstellen,  die zich minimaal één dag per week vol op het jeugdvoetbal en de jeugd-
trainers kan richten. 

Nieuwe commissieleden 
Dat de Jeugdcommissie met de komst van nieuwe leden Rob van Velde, Leon Vijfschaft 
en Liza Doornbos weer volledig bezet is, stemt hem tevreden. “Maar om de VAKO-
ambitie waar te maken hebben we écht iedereen nodig. Ook de spelers, trainers en 
ouders!” 



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
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Wapen van Vries runt kantine in het weekeinde

  
Hotel-restaurant Wapen van Vries runt vanaf dit seizoen de kantine van VAKO. 
In de weekeinden. Een kennismaking met Herma en Gerard Spaargaren.
 
Door Bas Baalmans

Het was zoeken en puzzelen voor het VAKO-bestuur, maar na het stoppen van be-
heerder Egbert Liekstra is er een passende invulling gevonden voor de bezetting van 
onze fraaie kantine. Herma en Gerard Spaargaren, uitbaters van hotel-restaurant Wa-
pen van Vries aan de Oude Rijksweg , staan te popelen om VAKO leden en haar bezoe-
kende teams in de weekeinden te voorzien van een hapje en drankje. Door de week 
moet VAKO het met vrijwilligers zien te rooien.

“Gezamenlijk kwamen we eigenlijk tot deze constructie”, licht Gerard enthousiast 
toe. “In onze gesprekken met het VAKO-bestuur zijn we gekomen tot een weekend-
invulling, want fulltime de hele week was ook voor ons geen optie.” Herma vult aan: 
“We hebben nu een invulling gevonden die naar onze mening voor beide partijen 
goed kan uitpakken.” 

Gerard en Herma Spaargaren zijn sinds 2017 actief in de Vriezer horeca. Daarvoor 
waren het de uitbaters van de golfbaan in Exloo. “We zijn benaderd voor het Wapen 
van Vries, dus zodoende zijn we in Vries beland”, vertelt Gerard. Na een moeizame 

V.l.n.r. Henk Bakker, Herma Spaargaren, Gerard Spaargaren



Westerstraat 2 | 9481 CB | VRIES  | Tel: 0592-544393 | info@slotoptiek.nl | www.slotoptiek.nl
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start heeft het duo met het Wapen de stijgende lijn te pakken en staat er een fraai, 
goed bezet hotel met dito restaurant waar het prima toeven en dineren is.  

Volop drukte 
Twee locaties en op beide plekken in de weekenden volop drukte. Hoe denken Ge-
rard en Herma dat te managen? “Allereerst hebben we contact gezocht met Thea, 
Kevin en Dewi. Drie stabiele krachten die bij Egbert achter de tap en in de keuken 
stonden. Zij waren bereid door te gaan en in de combinatie met ons personeel heb-
ben we volgens ons een prachtig team”, licht Herma toe. “Henk Bakker, onze rechter-
hand en allrounder zal een grote rol als constante factor gaan spelen in de kantine bij 
VAKO. Hij zal veelvuldig aanwezig zijn op de zaterdag en zondag. Afhankelijk van de 
drukte wordt het dan aangevuld met anderen, inclusief onszelf.”

“We hebben er ontzettend veel zin in”, zo blikt Herma vooruit naar het komende 
voetbalseizoen. “VAKO is echt een begrip in het dorp. Een ieder heeft wel een con-
nectie met de club. Kind, kleinkind, altijd is wel een familielid betrokken bij VAKO. We 
zijn blij daar nu ook deel van uit te maken.”

Connectie Vriezer horeca
Met de samenwerking met het Wapen van Vries heeft VAKO weer een nauwe con-
nectie met de Vriezer horeca gelegd, zoals deze van oudsher aanwezig was. Niet in 
deze vorm van kantinebeheer in de weekenden, zoals Gerard en Herma gaan invullen, 
want die is uniek en nog niet eerder vertoond. Maar in een nog niet zo lang verleden 
vertrokken de zondagteams van VAKO-voetbal vanaf café-restaurant Quatre Bras aan 
de Tynaarlosestraat. Die kroeg heeft inmiddels plaats gemaakt voor een appartemen-
tencomplex. 

De zaterdagtak van VAKO zat met regelmaat 
aan de toog bij café Onder de Linden aan 
de Brink in Vries. In een verder verleden 
runden de caféhouders in het dorp bij 
toerbeurt de kantine. Met de samenwerking 
tussen VAKO en het Wapen van Vries is de 
band tussen voetbalclub en horeca weer 
hersteld.

Naam 
Jan Olthof 
Bedrijf
Olthof Interieur
Wat maakt jullie 
uniek?
Onze uitstekende 
service en kwaliteit.

Waarom sponso-
ren jullie VAKO?
Omdat wij graag sportclubs uit de regio 
ondersteunen. 

Beste tip aan mede-sponsoren en 
ondernemers:
Blijf vooral doorgaan met het sponsoren 
van mooie verenigingen!
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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,-.*
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ALGEMENE INFORMATIE

Clubgebouw Sportlaan 2 Vries 0592-542050

BESTUUR
Voorzitter
vacature
Secretaris
Bas Baalmans Boermarke 47 Vries 06-22494353
Penningmeester
Dennis Wollerich Etstoel 30 Vries 06-27056048
Sponsoring
vacature
Communicatie
Edmond Varwijk Walkampen 11 Vries 06-15479174
Seniorenzaken
vacature
Jeugdzaken
Stef Drenth Oosterkampen 2a Vries 06-48131160
Materiaal en Onderhoud
Jan Jansen Soltstede 15 Vries 06-44070190

ALGEMEEN
Ledenadministratie
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 0592-542213
Wedstrijdzaken
Jan Jansen (jeugd) Soltstede 15 Vries 06-44070190
Henk Abrahams (senioren) Boermarke 29 Vries 06-31341438

Verzorger 
Hans van der Bij  Debussylaan 28 Assen 06-20004857

Coördinator vrijwilligers
vacature

Vertrouwenspersoon
Jiska Huizing-Weijermans   Volmachten 44 Vries 06-14776257

Consul
Jacob Kuipers Dingspil 58 Vries 0592-542893

Terreinverzorging
Geert Been (veldverzorging) Het Rocht 43 Vries 06-30498055
Geert Koops (veldbeheer) Asserstaat 29 Vries 0592-541320

Kleedkamerverzorging
Rie Knol Boskamp 39 Vries 0592-542457

Materiaalbeheer
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 0592-542213
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Webmaster
Arjan Luchies  Etstoel 19 Vries 06-12725744

Kantinecommissie
Dennis Wollerich (fi nanciën) Etstoel 30 Vries 06-27056048
Jan Liewes (inkoop) Boermarke 43 Vries 06-38924536
Karin van Wijk (planning) Tynaarlosestraat 64 Vries 06-30148144

SCHEIDSRECHTERS
Bas Baalmans (senioren/jeugd) Boermarke 47 Vries 06-22494353
Bert Hofstee (senioren/jeugd) Holtkampen 24 Vries 06-54920143
Bram Brands (jeugd) Boskamp 11 Vries 06-23302068
Geert Been (senioren/jeugd) Het Rocht 43 Vries 06-30498055
Henk Abrahams (senioren/jeugd) Boermarke 29 Vries 06-31341438
Jurjen Timmerman (senioren) Hoofdstraat 59 Zeijen 06-19098621
Nick Stuifzand (senioren/jeugd) Nieuwe Rijksweg 14 Vries 06-50602235
Stef Drenth (senioren/jeugd) Oosterkampen 2a Vries 06-48131160
Tijn Varwijk (jeugd) Walkampen 11 Vries 06-29005228
Willem Heeling (senioren) Dorpsweg 12 Donderen 06-13415524

Zondag 1
Richard Poortman (T) Jonker Egbert Clantsingel 11 Harkstede 06-50600995
Klaas Evert Gorter (L) Voorste Kampen 8 Vries 06-42387526
Jaap Lammerts (L) Volmachten 62 Vries 06-21878299
Henk Abrahams (ass. scheidsr.) Boermarke 29 Vries 06-31341438
Hendrik van Bergen (keepers) Molenstraat 4 Vries 0592-542440

Zondag 2
Roel Grootjans (L veld) Sabotagelaan 112 Groningen 06-23814758
Jelmer Polman (L veld) Tynaarlosestraat 66 Vries 06-28410627
Karst Wagt (L) Brink 22a Assen 06-18783232
Jacob Jan Hofstra (ass. scheidsr.) Lottinge 13 Vries 06-57305669

Zondag 3
Bart Lammers (L) Noorderbuitensingel 35A Groningen 06-43433431
Rien Jansen (L) Duurwoldslaan 43 Groningen 06-42125982
Hans Hoekman Zuurstukken 74 Eelde 06-36189675

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
Henk Abrahams (L) Boermarke 29 Vries 06-31341438
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SENIOREN: TRAINERS/LEIDERS



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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JEUGD

45-plus: 
Harry Zeewuster Diepsloot 12 Vries 06-10156044
vacature

Dames 1
Frank Kiers (T) Buitenroede 8 Smilde 06-51969989
Jan Hoogenberg (L) Energieweg 1 Tynaarlo  06-27008967

Voorzitter:
Stef Drenth Oosterkampen 2a Vries 06-48131160
Secretaris:
Liza Doornbos Dorpsweg 12 Donderen 06-12406291
Coördinatie JO17/JO19:
Rob van Velde Oostwaterstraat 3 Donderen 06-50261512
Coördinatie JO13/JO15:
Gerard van der Bij                      06-34555836
Coördinatie  JO9/JO11:
Leon Vijfschaft Kerspel 18 Vries 06-40121299

Technisch Jeugdcoördinator: 
Stan Alink  Westeres 2 Vries 06-21191689

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

Kledingcommissie
Ageeth Gorter Voorste Kampen 8 Vries 06-39147546
Diana Bulthuis Blauwpotskamp 3 Vries 06-45969894
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 0592-542213

Toernooicommissie:
vacature
vacature

TRAINERS EN LEIDERS JEUGD
JO17-1
Tijn Varwijk (T) Walkampen 11 Vries 06-29005228
Klaas Evert Gorter (L) Voorste Kampen 8 Vries 06-42387526
Matthieu Geerts (L) Tipkampen 20 Vries 06-53720335

JO17-2
vacature (T)
Johnny van de Werf (L) Westerstraat 33 Vries 06-15589820
Jan Smidt (L) Boermarke 54 Vries 06-20913891
Rob van Velde (L) Oostwaterstraat 3 Donderen 06-50261512



LEADGENERATIE www.messor.nl

Amsterdam De Ruijterkade 7
 1013 AA Amsterdam
 T 020 2141006

Drachten Lavendelheide 21
 9202 PD Drachten
 T 058 7113620



JO15-1
vacature (T)

Bas Baalmans Boermarke 47 Vries 06-22494353
Mike Baalmans Etstoel 21 Vries 06-22443546

JO13-1
Stan Alink (T/C) Westeres 2 Vries 06-21191689
Gerard van der Bij (L)   06-34555836
René Doorten Holtkampen 4 Vries 06-41303951

JO13-2
Patrick Harms (T/C/L) Tynaarlosestraat 14 Vries 06-30687657
Marcel Kuiper Boermarke 38 Vries 06-51877027
Vincent Huijsdens (L) Alkmesschen 58 Assen 06-39465167

JO11-1
Jeroen Eizinga (T) Het Rocht 55 Vries  06-52861307
Bert Hofstee (L) Holtkampen 24 Vries 06-54920143
Esther Dorenbos (L) Meeuwenlaan 21 Vries 06-10475804
Gretha Bakker (L) Taarloseweg 33 Ubbena 06-30867498

JO11-2
Denny Smit (T) Boermarke 54 Vries 06-57722172
Sven Kok (T) Holtkampen 3 Vries 06-23277923
Resi Stevens (L) Veenweg 3 Vries 06-13187277
Jolanda Oosterbeek (L)   06-15500353

JO9-1
Klaasje Abrahams (T) Boermarke 29 Vries 06-52338646
Arjan Bloem (L) Taarloseweg 21 Vries 06-47759221
Raymon Timmer (L) Wielewaalstraat 15 Vries 06-15683770

JO9-2
Klaasje Abrahams (T) Boermarke 29 Vries 06-52338646
Raymon Timmer (T) Wielewaalstraat 15 Vries 06-15683770
Karel Lukkien (L) Nachtegaalstraat 1 Vries 06-38538756
Steven Tolner (L) Merelstraat 13 Vries 06-12259184

Mini’s
Hennie Jagt (T) Lottinge 20 Vries 0592-543688

Keeperstraining 
Cas v.d. Wijst (JO15/JO17) Boskamp 15 Vries 06-21313851
Ove Huizer (JO9/JO11/JO13)  Kerspel 21 Vries 06-14910243
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Oude Asserstraat 26   Tel. 0592 - 58 06 72

Genieten van
Pure muziek



DONATEURSKAART 
voor het seizoen 2019-2020

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

Deze bon kunt u inleveren voor een originele donateurskaart bij:
Albert Suurd, Tipkampen 40, Vries, of tijdens thuiswedstrijden VAKO1.
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Oude Asserstraat 17 - 9401 EG Assen
www.vanleeuwensport.nl
info@vanleeuwensport.nl





Shirtsponsors  VAKO Voetbal Jeugd

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

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

Hartlief-Lammers

Roozand 1, 9497 TD  Donderen, Telefoon 0592-559552



Co-sponsors 
VAKO Voetbal

Tamm   nga
   dministratie v.o.f.A

BOUWBEDRIJF
www.doorbouw.nl

Shirtsponsors  VAKO Voetbal
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

bouwmarkt
tynaarlo

KlusWijs Tynaarlo (voorheen Formido) • Onlandweg 5 
9482 TC Tynaarlo • 0592 - 541 714 • www.kluswijs.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

Hoofdsponsor VAKO voetbal  

mooiste
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

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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