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Het nieuwe voetbaljaar is begonnen. Het gevoel is anders dan anders, maar ik heb 
goede hoop dat het een mooi seizoen wordt. Behalve dat het prachtig is weer voetbal 
op ons sportpark te zien, komt dit vooral doordat, in het zo onverwacht afgebroken 
vorige competitiejaar, deze club heeft laten zien springlevend te zijn. 90 jaar jong en 
springlevend, want ja, dit is ook nog steeds ons jubileumjaar. Graag hadden we dat het 
voorjaar gevierd met een groot feest. maar als ik eerlijk ben, de vrijdagavond met een 
online Rad van Avontuur, een live via YouTube te volgen ‘VAKO Inside’ en gedragen 
door een reeks enthousiaste vrijwilligers, maakte mij hoopvoller dan enig VAKO-feest 
had kunnen doen. 
Voor u ligt een nieuwe editie van de VAKO Presentatiegids. Behalve de gebruikelijke 
huishoudelijke zaken, zoals de o zo handige adreslijst,  dit keer veel mooie leesverhalen 
over de roemrijke historie van voetbal in Vries en omstreken. 90 Jaar historie waar 
wij samen dit jaar een nieuw hoofdstuk aan toevoegen. Ik kijk uit naar dat nieuwe 
voetbaljaar vol leuke, gezellige en sportieve activiteiten en hoop dat we elkaar daarbij 
in het echt en in gezondheid ontmoeten op ons prachtige sportpark De Fielliettaz 
Goethart.

Namens het bestuur van VAKO-voetbal, Edmond Varwijk

Het bestuur van VAKO met vlnr: Stef Drenth, Jan Jansen, Ruben Doornbos, Edmond Varwijk, 
Patrick Steenbergen, Dennis Wollerich en Bas Baalmans.
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Stef Drenth: seizoen zonder corona maar 
met viering 90-jarig bestaan

,,Ik verheug me op een normaal seizoen”, zegt voorzitter Stef Drenth. Zonder 
oplaaien van het coronavirus. Want VAKO wil het 90-jarig bestaan nog graag 
vieren.  

Door Willem Dekker

Corona zorgde er voor dat het voetbalseizoen vroegtijdig werd beëindigd. En ook 
de viering van het 90-jarig jubileum moest uitgesteld worden. Heeft de coronacrisis 
VAKO schade berokkend? “Financieel nauwelijks. We missen kantine-inkomsten, het 
DFG-toernooi en de bijdrage van de Feyenoord-camping op ons terrein tijdens de 
TT. Daar staat tegenover dat we minder kosten maakten, gecompenseerd zijn voor 
trainerskosten en de vereniging heeft een beroep gedaan op de compensatieregeling 
voor corona.”
Een nieuwe seizoen, nieuwe kansen. Ook voor de viering van het 90-jarig bestaan dat 
eind mei  gepland stond. ‘’Dat gaan we inhalen aan het einde van dit seizoen. We heb-
ben een goede feestcommissie. Dat zag je aan het succes van de avond met het online 
Rad van Avontuur.”



TOLNER
Electro World. De wereldzaak die je kent.

Nieuwe Rijksweg 22 - 9481 AR Vries
Tel. 0592 - 541529

tolner@electroworld.nl

www.electroworldtolner.nl
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Voor toekomst voetbal in Vries 
Stef Drenth (51) begon vorig seizoen als voorzitter, als opvolger van Koos Koops. Hij 
is strategisch adviseur bij de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). ‘’We 
moeten de digitale dienstverlening aan ondernemers verbeteren.” Hij heeft zin in zijn 
tweede seizoen als voorzitter. ,,Ik doe het voor de toekomst van het voetbal in Vries, 
dat is belangrijk voor het dorp.”
Het bestuur kent een aantal jonge nieuwe leden. “Het is een mix van jonge en oudere 
bestuursleden. Dat geeft een andere sfeer en is verfrissend. We kunnen nog groeien 
als bestuur, daar werken we aan.”

Uitdagingen
Er liggen een paar uitdagingen, zegt Drenth. “Ik heb zorgen over de krimp van de ver-
eniging. We hebben wel 400 leden, maar dat zijn lang niet allemaal voetballende leden.” 
Met name over de jeugd maakt Drenth zich zorgen. ,,Er is nauwelijks aanwas bij de 
jongste jeugd. We hebben één team onder 8 jaar, één team onder 10 en één team 
onder 11. Daar kun je straks geen elftal van vormen.” 
Vandaar dat samenwerking noodzakelijk is. De VAKO-jeugd werkt al een aantal jaren 
samen met SV Tynaarlo en dat krijgt nu verder vorm. ”Vijf jeugdteams worden ge-
mixed. Zo kunnen twee teams vormen van onder 13 jaar, een team van onder 14 en 
twee teams van onder 15. De ene seizoenshelft spelen ze in Vries, de andere in Ty-
naarlo. We willen naar een SJO toe, een Samenwerkende Jeugd Organisatie.” 
Grote kopzorgen had en heeft Drenth over de oudere jeugd, onder 17 en onder 19. 
“Daar zijn veel jongens gestopt, vooral vanwege moeilijke afwegingen die we als klei-
nere vereniging moesten maken bij de teamindeling. Ik heb daar slapeloze nachten van 
gehad en dat heb ik niet gauw. Pijnlijk natuurlijk dat je zoveel leden kwijt raakt, hope-
lijk komen veel van die jongens weer terug.”

Goed nieuws 
Goed nieuws is er ook. Er is een nieuw VAKO 3 zaterdag, bestaande uit jongens die 
met elkaar willen voetballen (zie ook elders deze gids). Daarentegen is het oude 
VAKO 3 zondag opgeheven vanwege te weinig spelers. “Een groot deel gaat gelukkig 
verder als 35-Plusteam of bij het nieuwe zondag 3, maar enkele spelers vertrekken 
naar Tynaarlo.” 
VAKO 1 gaat met een oude bekende, trainer Cor Meijer, de competitie in. Drenth: 
“Het eerste moet goed kunnen meedraaien in de derde klasse. Spelers en supporters 
hebben het afgelopen halfjaar het voetbal en de gezelligheid bij VAKO gemist. Dat gaan 
we inhalen!” 



DE SPECIALIST 
IN VERDUURZAMING

Gratis Advies? 

0599 - 820 389 | www.bevoisolaties.nl
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Trainer Cor Meijer: rust terugbrengen 

 Cor Meijer is dit seizoen hoofdtrainer van VAKO. De zesde trainer sinds 2017. 
“Een mooie uitdaging hoor. Rust terugbrengen en een mooi seizoen draaien. 
Daar gaan we voor” aldus Meijer. 

Door Bas Baalmans

Meijer is na zeven jaar terug in Vries. In 2013 stopte hij als trainer van VAKO-zaterdag, 
nadat VAKO besloot te stoppen met prestatievoetval op de zaterdagmiddag. Maar 
echt weg was Meijer nooit. “Ik woon in Haren en heb nog genoeg contacten in Vries 
om voldoende mee te krijgen over het wel en wee van de club.” 
De strubbelingen bij VAKO van de afgelopen jaren zijn Meijer bekend. Wrijving tussen 
eerste en tweede-elftalspelers, moeizame relatie tussen jeugd en senioren en verschil 
in ambitie tussen trainer en spelersgroepen. “Ik heb achter de schermen veel tijd 
en energie gestoken in gesprekken met diverse spelers en staf. Aan de voorkant nu 
afspraken maken en dingen regelen, lijkt me verstandiger dan gedurende het seizoen 
van alles te moeten repareren. Vorig seizoen, zo begreep ik, moesten spelers, bestuur 
en staf telkens weer om de tafel.”

Jammer
“Ik vind het jammer dat een aantal talentvolle jongens voor een vriendenteam op de 
zaterdagmiddag heeft gekozen. Ik ben van mening dat als je jong en talentvol bent, je 
altijd moet proberen je door te ontwikkelen. Pik aan bij een eerste elftal en probeer 
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het. Misschien dat een aantal jongens later alsnog dit doet. Dat zou mooi zijn.”
Meijer heeft naast zijn trainerscarrière bij VAKO zaterdag nog diverse trainersposities 
gevuld, bij Gorecht, Glimmen, Haren, Amicitia VMC, voetbalacademie Noord en Achil-
les 1894 en samengewerkt met erkende trainers als Harold Wekema en Wim Bake-
ring. “Die gaven mij, net als Jans Deenen, mee dat ik als trainer meer een ‘klootzak’ 
moet zijn. Maar mezelf verloochenen kan ik niet en doe ik niet. Je kunt prima tussen 
én boven de groep staan.”

Versterkingen 
“VAKO heeft volgend jaar een interessante groep, mede door de versterkingen (Roy 
van der Plas, Jasper Eizinga en Martin Mojet: BB). Het is ook een ervaren groep. Die 
wil ik de mond gunnen en zie ik ook zaken zelf oplossen in het veld. Maar vergis je 
niet: ik wil dat alles aan randzaken goed geregeld is. Ballen, materiaal, dat soort zaken. 
En afspraken houden we ons aan. Wisselspelers en geblesseerden bijvoorbeeld wil 
ik betrokken zien en houden. Blijf langs de lijn, werk aan je herstel met bijvoorbeeld 
onze verzorger Hans van der Bij die daarin gespecialiseerd is.”
“Ons publiek vind ik ook belangrijk. Loop daar ook bij uitwedstrijden even langs voor 
een praatje bijvoorbeeld. Dat zijn we verplicht en is ook voorbeeldgedrag. Voetbal is 
emotie en dat mag en moet ook. Daarom wil ik na de wedstrijd iedereen even direct 
bij elkaar voor de dug-out om de eerste emoties te uiten in plaats van direct van het 
veld af te lopen.” 

Verwachtingen
De verwachtingen zijn overigens hoog in Vries. Opmerkelijk, want VAKO keek het 
degradatiespook in de ogen totdat corona het amateurvoetbal met een schok tot 
stilstand liet komen. “Toch denk ik dat VAKO het wel gered had. Er is en was kwaliteit 
voldoende”, aldus Meijer die ook zijn eigen voorbereidingen in de soep zag lopen 
door het virus. “Die tweede seizoenshelft had ik natuurlijk veel wedstrijden willen 
kijken, maar gevoetbald werd er niet meer.” 
“Het is een valkuil te denken dat de klasse minder geworden is. Peize en Gieten zijn 
weg als titelkandidaten en Groninger Boys en TLC lijken kwaliteit ingeleverd te heb-
ben. Maar er zijn nog talrijke, vooral stugge tegenstanders over waar VAKO het tradi-
tioneel lastig mee heeft. Een eventuele periodetitel en een plekje bij de eerste vijf zou 
ik heel mooi vinden.”

Samenwerking
Meijer is tevreden als hij in 2021 een aantal doelen heeft bereikt. “Als we in mei kun-
nen terugkijken op een mooi seizoen met goede en prettige samenwerking tussen het 
eerste, het tweede en JO19. Je bent elkaar hard nodig en van een goede samenwer-
king worden alle teams beter. Het zou prachtig zijn als er regelmatig support langs de 
lijn staat van de zaterdagtak en zou het prachtig zijn als een aantal jonge jongens vaste 
waarden van het eerste zijn geworden na dit seizoen. Een verrassende doorbraak van 
een speler zou het seizoen compleet maken.”



VAKO is dé voetbalvereniging voor Vries en omstreken. 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.
VAKO heeft vijf seniorenteams, drie spelen op de zondag en twee op de zaterdag. 
Zondag 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 donder-
dagavond.  VAKO heeft één damesteam dat zaterdags in Vries zijn wedstrijden speelt 
en donderdags in Tynaarlo traint. Voor meiden- en vrouwenvoetbal werken VAKO en 
onze buurvereniging SV Tynaarlo al enkele jaren succesvol samen.
Ben je ouder dan 35 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 vrij-
dagavonden in het jaar een minicompetitie met drie verenigingen uit de regio. VAKO 
heeft een 35+ en een 45+ team.
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 trai-
ners is een technische commissie 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.

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:  3 senioren zondag, 2 senioren zaterdag, 
 1 dames, 45+, 35+, 9 jeugdteams
Hoofdsponsors:  Odink Keukens en Autobedrijf Hazenberg
Hoofdsponsor jeugd:  Rabobank Assen/Noord-Drenthe
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Met Technische Commissie 2.0 naar 
een plezierig clubsfeertje

VAKO gaat het voetbaljaar 2020-2021 in met iets nieuws. Een Technische Com-
missie, kortweg TC genaamd. Zo’n gremium kenden we op Fielliettaz Goethart 
niet, althans voor zover de herinneringen reiken van Mike Baalmans, één van 
de leden van deze TC. 

Door Dick Heuvelman

De anderen zijn Willem Heeling, Tim van Huffelen en Patrick Steenbergen. Op alfa-
betische wijze gerangschikt, want er is geen hiërarchie aangebracht in deze roodgele 
Technische Commissie. Er is dus ook geen voorzitter aangewezen. “We doen alles op 
basis van gelijkwaardigheid,” zegt Mike Baalmans, die door schrijver dezes op basis van 
anciënniteit is uitverkoren voor de introductie van deze VAKO-TC in onze jaarlijkse 
presentatiegids.
Het is ook geen TC zoals je die vroeger had bij veel clubs en zelfs bij het Nederlands 
elftal: een clubje heren dat, niet zelden met een sigaar tussen de lippen en een glas 
sherry binnen handbereik, de elftallen samenstelde. VAKO heeft een TC 2.0 zeg maar. 
Geënt op deze tijd dus. Geen betweters die wel even gaan zeggen hoe het moet. Nee, 
dit zijn mannen die op basis van communicatie een beter, lees plezierig voetbalklimaat 
willen creëren bij VAKO.

De Technische Commissie van VAKO op het balkon van VAKO met vlnr Willem Heeling, 
Tim van Huffelen, Mike Baalmans en Patrick Steenbergen.



2.0
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Niet voorgetrokken
De spelers in de selectie van trainer Cor Meijer hoeven niet bang te zijn dat Tim van 
Huffelen en Patrick Steenbergen, die hiertoe ook behoren, worden voorgetrokken 
dan wel zichzelf altijd zullen opstellen in VAKO 1. 
Mike Baalmans: “Van het maken van opstellingen houden wij ons verre. Dat zien wij 
niet als onze taak. Net zomin als wij ons bemoeien met het samenstellen van de 
diverse selecties. En we gaan ook niet zeggen hoe er bij VAKO gevoetbald moet wor-
den. 4-4-2 of 4-3-3, het is ons om het even. Ons doel is om iedereen die op technisch 
gebied werkzaam is bij VAKO in een ontspannen setting te ondersteunen.”
Baalmans c.s. hebben hun beleid afgeleid van de jeugdopleiding bij Ajax, waar plezier 
in het spel de basis is en dat ten alle tijde ook zo moet blijven. Mike Baalmans, die als 
docent aan de Hanzehogeschool voor Sportstudies ook professionele ervaring heeft 
in dit soort werk: “Je gaat  sporten omdat je het leuk vindt. Dat plezier moeten we 
vast zien te houden. Wij zien te vaak dat er nogal veel jeugd het voetballen voor ge-
zien houdt onderweg naar de senioren.”

Geen lol of bijbaantje 
,,Zo hebben wij bij VAKO momenteel geen Onder 17-elftal. De reden is vaak dat ze 
er vroeg of laat geen lol meer in hebben en wat anders gaan doen, individueel sporten 
bijvoorbeeld bij een fi tnessclub. Of geld verdienen middels een bijbaantje. Met een he-
licopterview willen wij de voetballende gang van zaken bij VAKO in de gaten houden 
en bijsturen waar dat wenselijk is. Wij denken dat wij met onze ervaring als oud-trai-
ners in het jeugdvoetbal daarvoor de kennis en visie in huis hebben om daar  invulling 
aan te geven. Onze taak is vooral begeleidend en niet gebiedend. Alles in overleg. Wij 
brengen op informele wijze slechts een adviserende stem in.”
Het kwartet vult dat in door trainingen te bezoeken en ook te praten met trainers 
en spelers. Mike Baalmans: “Wij nemen gezamenlijk het werk over van jeugdcoördi-
nator Stan Alink. Hij kan deze functie dit aankomende seizoen niet meer combineren 
met zijn studie. En een nieuwe coördinator zit er niet in. Het wordt steeds lastiger zo 
iemand te vinden. Het is nogal tijdrovend werk geworden voor één persoon. Je bent 
er dagelijks mee bezig. Dat soort jongens wordt ook steeds meer gevraagd door de 
grotere clubs, waar ze goed betaald worden. Daarom zijn wij in dit gat gesprongen.”

Wij kennen de VAKO-cultuur
“Wij hebben als TC-leden dezelfde visie en kennen ook uit en te na de VAKO-cultuur 
en weten hoe het noordelijke amateurvoetbal reilt en zeilt. Bovendien kunnen wij dit 
werk met z’n vieren verdelen, zodat we niet elke avond op pad hoeven.” Dat er dit 
seizoen nadrukkelijker samengewerkt wordt met buurvereniging SV Tynaarlo ziet de 
TC als een positief punt: natuurlijk worden ook de spelers en trainers uit Tynaarlo 
erbij betrokken. Vooral de JO15-1, JO15-2, JO14-1, JO13-1 en JO13-2 zijn teams met 
spelers uit Vries en Tynaarlo.” 
Tot slot: het is niet zo dat deze TC-nieuwe-stijl met een beleidsnota komt voor het 



hoveniersbedrijf

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

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

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

postadres 
Postbus 47

9480 AA  Vries

Assen
Ketellapperstraat 57

9403 VS  Assen

Lunch - Borrel - Diner
Met mooi terras aan de brink
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prestatievoetbal. Mike Baalmans: “Maar we hopen wel dat we met onze aanpak meer 
jeugd voor VAKO kunnen vasthouden. En dat de eerste selectie op die manier uitein-
delijk ook meer kwaliteit krijgt via de macht van het getal. Gewoon door ervoor te 
zorgen dat je bij VAKO in een ontspannen voetbalcultuur plezier in je sport hebt. Niet 
alleen in het veld maar ook erbuiten.” 

Verenigingsleven activeren 
“Als TC proberen wij ook het verenigingsleven te activeren. Dat het bij VAKO goed 
toeven is, ook al ben je geen eerste-elftalspeler. Daarom praten we niet alleen met 
onze trainers, maar ook met spelers. Met leuke gesprekken over voetbal proberen 
we ze diverse perspectieven aan te reiken. We hebben er veel zin in en hopen dat we 
hiermee van VAKO een nóg betere club kunnen maken.”

Oude Asserstraat 17 - 9401 EG Assen
www.vanleeuwensport.nl
info@vanleeuwensport.nl
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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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De klant gaat altijd voor bij Odink Keukens

“Klanten gaan altijd voor”, zegt Gert Odink. De afspraak wordt een uurtje op-
geschoven. Er is een inmeet-afspraak tussengekomen. “We gaan altijd bij onze 
klanten kijken. Je wilt het zien, de maten, de kleuren, de indeling. Pas dan weet 
je echt zeker dat je samen bij het ontwerpen de goede keuzes hebt gemaakt.” 

Door Edmond Varwijk

Er valt voldoende te zien en genieten in de ruime keukenwinkel aan de Vriezerweg in 
Tynaarlo. Er staat een groot aantal keukens opgesteld in zeer diverse stijlen. Van lande-
lijk maar toch eigentijds, tot zeer modern maar met een warme uitstraling. Vaak ook 
uitgerust met innovatieve kooktechnieken. En keukens met ‘slimme’ apparatuur die 
het koken gemakkelijker maken. 

Het persoonlijk contact, de klant de tijd gunnen over een ontwerp na te denken, het 
tekent de persoonlijke benadering die Gert Odink bij de verkoop van een keuken 
nastreeft. “Ik mag dan wel het boegbeeld zijn van de zaak, dezelfde passie en werk-
wijze hanteren mijn medewerkers ook. De bezieling van de monteurs dat is namelijk 
de echte succesfactor van deze winkel. Het zijn stuk voor stuk vakmensen, sommige 
werken al bijna vanaf het begin bij ons en leveren elke keuken zo op zoals zij hem 
thuis ook willen hebben.” 



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



Dat begin is dit jaar twintig jaar geleden, al ligt het echte startmoment nog iets ver-
der terug. “Toen ik 16 jaar oud was ben ik in de bouw begonnen en daar heb ik veel 
geleerd ook wat betreft bouwtechniek. Daarbij ben ik creatief en bedenk graag oplos-
singen. Ik vind het leuk met stijlen en kleuren te werken. Jaren later, gewoon thuis aan 
de keukentafel, ben ik begonnen met het ontwerpen van keukens. Het is langzaam 
steeds iets groter gegroeid.” 

De perfecte keuken is volgens Gert de keuken die een klant precies wil, waarbij goed 
rekening is gehouden met het kookproces. “In een keuken moet gewerkt kunnen 
worden op een prettige manier.’ Omdat die perfecte keuken voor iedereen niet direct 
een maatwerk keuken hoeft te zijn met premium apparatuur, is er sinds alweer acht 
jaar ook OK Keukens. OK Keukens ligt op loopafstand van Odink Keukens en wordt 
gerund door de volgende generatie Odink, zoon Merlijn. “De lijnen tussen beide be-
drijven zijn kort. Alleen werkt OK Keukens met andere leveranciers en biedt mooie 
en degelijke keukens voor een zeer scherpe prijs. Maar wel met dezelfde kwaliteit en 
toewijding als Odink Keukens, de keukens worden door dezelfde monteurs geplaatst 
en opgeleverd.”  

Gert is er trots op steeds vaker oude klanten 
opnieuw te mogen begroeten wanneer na 
jaren hun keuken aan vervanging toe 
is. “Een groter compliment is er toch niet. 
En of dat nou een starter is die bij OK 
Keukens is begonnen en een huis later bij 
ons binnenstapt of iemand die zijn 
bestaande keuken vervangt, dat maakt me 
niet uit. Mooie dingen maken en daarbij 
concurrerend zijn, transparant en op een 
fi jne manier samenwerken, zo zijn we groot 
geworden en zo gaan we ook door. 
Bij Odink Keukens en bij OK Keukens 
niet anders!”
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Naam
Patrick Harms
Geboortedatum
19 juli 1969 in Midlaren
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Sinds mijn 14de ben ik 
al werkzaam in de 
bakkerij, voor wat mij 
betreft het mooiste vak van de wereld
Functie bij VAKO
Mijn functie binnen VAKO is dat ik dit jaar 
voor het 5de jaar trainingen geef aan de 
jeugd. Ook help ik mee waar ik kan met 
bijvoorbeeld een toernooi organiseren.
Besteed aan VAKO
Dit jaar train ik JO8 dit doe ik op de 
woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Voor het eerst één middag want ik wil me 
elders ook nog inzetten binnen VAKO.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ik vind VAKO een prachtige voetbalclub 
met een schitterende accommodatie, ik 
hoop dat er nog meer jeugd zich bij de 
club gaat aansluiten, voetballen binnen een 
team brengt zoveel meer. Wat ik verder 
kwijt wil is dat ik super graag in Vries woon 
gewoon omdat er heel veel fi jne mensen 
wonen



Plaza  De  Halte
Brinkstraat 6  - 9481 BJ Vries

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

maandag gesloten
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Autobedrijf Hazenberg is meer dan 
een garage alleen

Het is een drukte van belang als we de zaak van Meindert Jan Hazenberg bin-
nenlopen op zaterdagmiddag. In de garage aan de Asserstraat wordt gretig 
geklust en de autowasserette is volop in gebruik. Na een praatje voor de rol-
deur loopt de eigenaar van Autobedrijf Hazenberg Vries in een vrijwel rechte 
lijn naar zijn showroom. ‘Kijk, dit is toch mooi hè!?’ klinkt het enthousiast. In de 
showroom die uitkijkt over de Asserstraat staan meerdere oude Volkswagens. 
‘Bijna allemaal Jetta’s, op een paar na dan,’ zegt hij al wijzend.

Door Christian Koops

Eén van de andere auto’s springt met zijn paarse kleur behoorlijk in het oog. Op de 
motorkap prijkt een sticker van Genesis en op de voorruit staat Phil Collins met zijn 
duimen in de lucht. ‘Dit is wel echt een speciale editie,’ vertelt Meindert Jan. ‘In 1992 
toerde deze auto mee met Genesis. Sommige stickers zijn vervaagd en moeten ver-
vangen worden, maar gelukkig heb ik die al in bezit. De rest van de onderdelen is bijna 
allemaal origineel.’ 

De vraag wordt gesteld of alles wat we in de showroom zien origineel is. ‘Origineel 
is het uitgangspunt, maar soms lukt dat gewoon niet. Dan kiezen we voor tijdcorrect. 



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.

wapen van
Vries

Hotel - Restaurant

H
Voor al uw feesten en partijen,

lunch, diner en overnachtingen.

Of kom eens gezellig kegelen

of genieten van een drankje

en een hapje op ons mooie terras.

Oude Rijksweg 1
9481 BD Vries
0592 26 88 50
info@wapenvanleiden.nl
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Oftewel: het onderdeel dat we gebruiken moet in hetzelfde bouwtijdperk als de auto 
te koop zijn geweest.’ Wie een rondje door de showroom loopt zal zich dat niet 
eens afvragen. De bolides zien er stuk voor stuk gelikt en uitermate verzorgd uit. ‘Dit 
interieur is in perfecte staat joh.’ zegt onze fotograaf terwijl hij zijn hoofd door het 
portier van een Golf I steekt. ‘Precies zoals in mijn allereerste auto.’

Naast het sparen van oude Volkswagens is de eigenaar van het autobedrijf op dit 
moment druk met een bedrijfsaanpassing aan de Oude Asserstraat. De werkplaatsen 
gaan naar de overkant van de straat, waar de andere showroom staat. ‘Op die manier 
komt er meer ruimte voor de sleepwagens aan de kant waar ook de benzinepom p 
staat.’, legt hij uit. ‘We hebben tot zes sleepauto’s tot onze beschikking zodat we tij-
dens piekmomenten iedereen met problemen uit de brand kunnen helpen. Dat vinden 
we natuurlijk erg belangrijk.’

Bij het verlaten van de zaak zien we een rode waterpomp staan. ‘Dit ziet er misschien 
wat gek uit hier, maar deze komt uit een brandweerauto,’ aldus Meindert Jan. Naast 
ondernemer is hij namelijk ook brandweerman. Op de vraag of dat niet heel druk is 
reageert hij nuchter: ‘Kijk, in het begin
moet je zo’n anderhalf jaar trainen 
en leren, maar uiteindelijk krijg je er 
ongekend veel voldoening voor terug.’ 
Hij geeft aan dat de brandweer nog 
wel wat nieuwe aanwas kan gebruiken. 
‘Het dorp heeft deze personen hard 
nodig. Er zijn vast mensen – man of 
vrouw - bij VAKO die we kunnen 
gebruiken,’ zegt hij met een hoopvolle 
glimlach.

‘Bedankt heren, ik moet weer verder. 
Werk aan de winkel.’ zegt de garage-
eigenaar terwijl hij in de bedrijfsauto stapt. Met een vriendelijke groet vanachter het 
stuur sluit hij ons bezoek af. Er is altijd wel iets te beleven bij Autobedrijf Hazenberg, 
zo blijkt.

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!



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

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

www.schildersbedrijfvos.nl

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

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

www.schildersbedrijfvos.nl

Achterkamp Campers B.V.
Onlandweg 1
9482 TC Tynaarlo
0592 - 55 50 90
06- 51 30 87 37
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Nieuw VAKO 3 zaterdag: niets moet, alles mag

Een nieuwe VAKO 3 zaterdag staat in de startblokken. Zeventien ‘jonge hon-
den’, het leeuwendeel met een VAKO verleden, hebben elkaar gevonden. Door de 
week een traininkje, een lekkere voetbalwedstrijd op de zaterdagmiddag en een 
goede derde helft met je eigen maten. Recreatief voetbal zoals het bedoeld is.

Door Bas Baalmans

“Hoe is het team ontstaan?” Tygo Westerhof, één van de initiatiefnemers, herhaalt de 
vraag en kijkt zijn kornuiten Sam Imminga en Jordy Schuur kortstondig aan. “Vanaf 
januari eigenlijk”, vervolgt Westerhof. “We zaten met vijf man in de zondagselectie en 
eerlijk-is-eerlijk, dat liep niet zo lekker. Het ging ten koste van de motivatie en zo be-
gon het balletje te rollen of recreatief voetbal niet meer ons ding zou zijn.”
Die vijf, naast Westerhof waren dat Schuur, Dennis Schot, Jim Imminga en Jarne Schui-
ling, hebben doorgepakt en gevraagd hoe het plan in hun vriendengroep viel. En dat 
viel goed. De vijf werden zeven, de zeven werden tien en de mannen maakten er seri-
eus werk van. Het resultaat: zeventien jonge gasten die dit seizoen op papier staan bij 
Zaterdag 3. 

Stap naar senioren best groot
“Maar in de praktijk zestien denk ik, want er zit eentje bij, Benjamin, die niet vaak kan 

Een deel van zaterdag 3 staat hier op de foto: Boven vlnr: Steven van Bruggen , Sam 
Imminga , Joep van Bruggen, Lars Schuiten, Jarne Schuiling , Jim Imminga , Luc Noorlander. 
Onder vlnr: Sallo Westerhof, Tigo Westerhof, Alex Dussel, Jordy Schuur



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 
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JE SAMEN
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meespelen door zijn werk op de zaterdag”, licht Sam Imminga toe. De oudste van de 
gebroeders Imminga is terug bij VAKO na een korte periode zonder voetbal. “De stap 
naar de senioren is voor jonge jongens best groot en vaak ontbrak er dan een klik. 
Maar ik miste het voetbal wel. Mijn vrienden hadden hetzelfde gevoel. Toen kregen we 
het met Jim over een eigen team. De meesten van ons hebben bij VAKO in de jeugd 
gespeeld. We kennen elkaar al jaren en zijn begonnen met samen trainen. Het is een 
leuke groep. Twee lichtingen, maar niet echt groepjes.”
De mannen trainden weken gedurende de coronaperiode en de zomer door. Zon-
der trainer, zonder leider. Wel een shirtsponser, betongigant Smit Prefab Beton uit 
Bedum prijkt op de fonkelnieuwe shirts: het bedrijf van Hendrik Siegers, oud-speler 
van VAKO 4 . “We zijn dolblij met Hendrik Siegers als sponsor. En ach, een vader als 
leider zou wel fi jn zijn, maar misschien is het goed om het zelf te regelen. Dan zijn we 
aan niemand iets verplicht, want anders wordt het misschien wel weer te groot en te 
serieus”, vervolgt Westerhof. 

Verplichting en discipline
Verplichting is een woord dat vaak valt. Deze spelers zijn minder van verplichtingen 
en discipline. Dat was vaak het discussiepunt op de zondagmiddag. “Wij zagen het 
moeten, de verplichtingen meer en meer als een last. Nu er geen verplichting is en 
het moeten weg is, gaat het haast vanzelf. Voetballen op zondag was geen optie voor 
deze groep. Het moest zaterdag worden voor een groot deel van de spelers.”
Wie denkt op de zaterdagmiddag bij het kijken naar een potje van Zaterdag 3 in de 
ultieme kelderklasse terecht te komen met slechte condities, geblunder van de boven-
ste plank, overgewicht, onhandig geschop en een sporadisch mooi goaltje, zal zijn ogen 
uitkijken op sportveld De Fielliettaz Goethart. VAKO 3 zaterdag is fi t, traint vaak en 
fanatiek en herbergt veel voetbalkwaliteit. De verwachtingen zijn hooggespannen. 

We houden van voetbal
Sam Imminga: “We zijn in het veld serieus en hebben de wil om te winnen. Er zit nie-
mand tussen die nog nooit een bal heeft aangeraakt. We houden van voetbal.” “We 
maken vrijdag de opstelling, nemen de boel op sleeptouw en maken een sociaal wis-
selbeleid. Dat kan mooi op dit niveau met doorwisselen en willen zo het plezier er in 
houden”, sluit Schuur af. 
Het zal genieten zijn op de zaterdagmiddag waar na enkele jaren weer twee VAKO 
heren seniorenteams op de velden te bewonderen zijn. 

VAKO 3 Zaterdag bestaat uit: 

Jim Imminga, Jordy Schuur, Jonan Vredeveld, Dennis Schot, Lars Schui-
ten, Joep van Bruggen, Sam Imminga, Korné Kamphuis, Leon Enting, 
Kuno Pas, Benjamin Vos, Jarne Schuiling, Alex Dussel, Juri Snijder, Luc 
Noorlander, Roan Scheich en Tygo Westerhof.



VAKO 1
2020-2021



Voorste rij vlnr: Henk Abrahams (assistent-scheidsrechter), Ivar Goedkoop, 
Rob Liewes, Tijn Varwijk, Cor Meijer (trainer-coach), Johan Homan, 
Björn Tooren, Thomas Meijering, Klaas-Evert Gorter (leider).

Middelste rij vlnr: Jaap Lammerts (leider), Martin Mojet, Tim van Huffelen, 
Patrick Zwiggelaar, Melvin Nuwolt, Jasper Eizinga, Bram Bessem.

Achterste rij vlnr: Hans van der Bij (verzorger), Hendrik van Bergen 
(keeperstrainer), Dennis Wollerich, Patrick Steenbergen, Roy van der Plas, 
Stefan Hondeveld, Roy de Bruin, Danny Luyke (assistent-leider)
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Nu echt aan de slag!

SV Tynaarlo en VAKO zetten dit seizoen een grote stap in de samenwerking bij 
het jeugdvoetbal. Stan Alink en Harold Darwinkel trainen en coachen samen 
met Mike Baalmans de JO15-teams. Die bestaan voor het eerst uit spelers van 
beide verenigingen. 

Door Edmond Varwijk

Het is even voor achten als Harold en Stan bijna gelijktijdig het trainingsveld in Ty-
naarlo afl open richting de ook daar al, prachtige nieuwbouw. Harold komt van links 
waar hij de JO15-2 heeft getraind, Stan loopt linksom het hoofdveld van SV Tynaarlo, 
waarnaast hij de JO15-1 onder zijn hoede had. Rondom beide trainers de spelers 
waar van twee bloedgroepen op het oog niets te merken is. 
Er wordt gelachen en gedold en verwoed in zakken en jasjes naar fi etssleutels ge-
zocht. Dit keer hebben de VAKO-spelers het geluk onderweg naar huis hun spieren 
een goede coolingdown te kunnen geven. Bij de wedstrijden die voorlopig in Vries zijn, 
is het andersom. Het is een bewuste keuze om op hetzelfde tijdstip en dezelfde loca-
tie beide teams te trainen. Dat biedt voordelen: je kunt alles beter op elkaar afstem-
men, elkaars trainingen overnemen en voor de spelers, samen fi etsen. 
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De staf van VAKO-SVT JO15-1 Stan Alink (l) en Harold Darwinkel op het trainingsveld.



* montage-onderhoud technische installaties
* draaiwerk * constructiewerk * hekwerken 
* laswerk (ijzer-alu-rvs)
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Prima klik
Ze kenden elkaar voor dit seizoen alleen van naam, maar het klikt prima tussen Stan 
en Harold. ”Ondanks het generatieverschil”, zegt Harold. De twee trainers hebben 
veel overeenkomsten. Beide fervent voetballiefhebbers, actief in vele rollen binnen 
hun vereniging en Harold begint dit jaar weer bij de 35+ van SV Tynaarlo. Maar jeugd-
voetbal staat bij beide hoog op de lijst van leuke dingen om te doen. “Voor de zomer 
merkte ik dat de jeugd wel met voetbal klaar was en de trainer ook, maar na een 
goede vakantie gaat iedereen weer voluit”, aldus Harold.
Aan het begin van het seizoen hebben ze samen de ouders en spelers geïnformeerd 
over het samengaan van de teams tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de kan-
tine. “Harold deed dit eigenlijk altijd al, dus hebben we dat doorgezet. Ook omdat we 
net even verschillende regels hadden, is het goed duidelijkheid te geven over dingen 
als de keuze voor de aanvoerder”, zegt Stan. “Het is een goed uitgangspunt voor de 
samenwerking. Iedereen weet nu hoe we dingen doen en waarom we de dingen zo 
doen” vult Harold aan.  

Nog een leider 
Aangetrokken door het gezelschap op het terras komt SVT-bestuurslid Henk Wester-
hof even buurten. Hij legt zijn noden op tafel, zo moet er nog een leider bijkomen bij 
de JO15-2. Namen worden genoemd, een shortlist opgesteld. Input komt al van beide 
kanten. 
Harold: “Er zit verschil tussen de beide teams en dat brengt verschil in ambities met 
zich mee. Bij de 15-2 is de insteek vooral dat de spelers plezier in voetbal moeten 
hebben, lekker veel met de bal bezig moeten zijn en fi t worden. Stan heeft bij de 15-1 
meer ruimte voor doorontwikkeling. Maar 
daar is het ook allemaal om te doen, 
want uiteindelijk is voetbal op je eigen 
niveau toch het beste en ook leukste!” 

Naam
Jeroen Eizinga
Geboortedatum
15 december 2002
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Ik werk bij grillroom 
Marcellino en ik ga 
naar Quintus in Assen.
Functie bij VAKO
Trainer JO11
Besteed aan VAKO
Ik train de O11 op de maandag en 
donderdag, twee keer een uur. Ook op de 
zaterdag ben ik als coach aanwezig bij de 
wedstrijden.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
VAKO is een gezellige en warme club, 
waar iedereen elkaar kent. Het is mooi 
een bijdrage te kunnen leveren als 
vrijwilliger bij VAKO.



Vriezerweg 8a, 9482 TB Tynaarlo

Telefoon 0592-54 12 19
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Notariaat Vries is een 

laagdrempelig notariskantoor 
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Een persoonlijke benadering van 

onze klanten staat voorop!
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Jan Wiechers: Voetballen met Michels en 
het hof gemaakt door VAKO

In de nazomer van 1957 trad een voetballer met een bijzonder referentiekader 
aan bij VAKO. Hij, Jan Wiechers, was een jaartje teamgenoot geweest van een 
speler van het Nederlands elftal. Die international was Rinus Michels, later 
wereldberoemd als trainer-coach. Eerst bij Ajax en later als bondscoach van het 
Nederlands elftal. 

Door Dick Heuvelman

De (levens)wegen van Jan Wiechers en Rinus Michels kwamen in 1953 samen in 
Hooghalen, waar de School voor Militaire Lichamelijke Opvoeding, kortweg SMLO 
genaamd, was gevestigd. Wiechers, toen nog Muntendammer, als dienstplichtig soldaat 
en de Amsterdammer Michels als vaandrig, zeg maar beginnend offi cier. 
Dat verschil in rang wilde Rinus Michels weten ook. In zijn met de hand geschreven 
memoires tekende Jan Wiechers dit op:  “Vaandrig Michels werd bij de eerste ken-
nismaking door majoor Rijkens als een voor ons welbekende Nederlands elftalspeler 
genoemd. Ik heb Michels ervaren als een persoon met twee gezichten: 
a) Als een echte strakke militair. b) Als een joviaal en vrolijke man in zijn vrije tijd, 
vooral na de zwemlessen onder de douche.”

Michels stond op zijn strepen
De inmiddels 88-jarige VAKO-veteraan kan het zich nog allemaal haarscherp voor de 
geest halen. “Michels was iemand die van uit zijn functie op zijn strepen stond. Zonder 

Jan Wiechers, gehurkt achter de voorste vier, poseert met het noordelijk militair elftal voor 
een wedstrijd tegen Musselkanaal op Koninginnedag 1953. Geheel rechts staat Rinus 
Michels en derde van rechts GVAV-legende Abel Alting.
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aanziens des persoons eiste hij van ons onvoorwaardelijke toewijding en inzet. 
Zo niet, dan kon hij fl ink tekeer gaan. Hij wierp zich toen al op als een echte leider 
die discipline hoog in het vaandel had. Maar als je ‘s avonds bij hem op zijn kamer 
aanklopte, was het een heel vriendelijke man. Vol met humor ook. Daar moest ik altijd 
weer aan denken toen hij zo succesvol werd als voetbaltrainer. Het is in zijn werk een 
man die er alles, maar dan ook alles uit wil persen.”
Rinus Michels was in Hooghalen ook de man die het Noordelijk Militair elftal aan-
voerde, dat destijds veel gevraagd werd om lokale festiviteiten op te luisteren. In dat 
team trok Michels nadrukkelijk de kar, ook met het selecteren van spelers. Jan Wie-
chers van Muntendam behoorde tot zijn uitverkorenen, net als Abel Alting die toen 
nog als amateur bij GVAV speelde, maar een jaar later semiprof werd. 
Wiechers: “Dat waren bijzondere expedities. We gingen altijd in zo’n legertruck naar 
die wedstrijden toe. Zaten we achterin op van die harde banken. Zo gingen we ook 
naar de zwemlessen in het Groninger Helperbad. En dan werd er door de militairen 
van buiten het Noorden, als we over de oude weg via Assen, Vries, Glimmen en Haren 
reden, altijd vol verbazing gekeken naar de prachtige omgeving.”

Gemeentewerken
Dat Jan Wiechers nog eens in een van die plaatsen, Vries dus, zou komen te  werken, 
wonen en voetballen, stond toen nog slechts in de sterren geschreven. Maar niet voor 
lang. Na zijn diensttijd kreeg hij als afgestudeerd PBNA’er bouwkunde een baan bij 
gemeentewerken in Eelde. Actief werd zijn nieuwe voetbalclub. Totdat hij daar ‘ont-
dekt’ werd door twee bestuursleden van VAKO. Het bleken ook nog hoge gemeente-
ambtenaren te zijn. 
Wiechers: “Ze maakten mij attent op een baan als opzichter/tekenaar bij gemeente-
werken in Vries. Ze tipten mij te solliciteren. Dat deed ik, want ik zou er op vooruit 
gaan. Ondertussen hadden die twee heren burgemeester Fielliettaz Goethart inge-
licht. Die had een (zeer) warm hart voor VAKO en kon wel goede voetballers gebrui-
ken bij de gemeente. Zo moet het ongeveer zijn gegaan, want die baan kreeg ik dus na 
dat gesprek. Terwijl er ook nog met twee andere sollicitanten was gesproken.”
Jan Wiechers was niet de enige die zo door Fielliettaz Goethart aan VAKO werd ge-
holpen. Eenmaal in Vries werd ene Herman Teering zijn buurman. Wiechers: “Dat ging 
net zo als het met mij was gegaan. Ook Herman kreeg een baan bij gemeentewerken 
aangeboden als hij voor VAKO zou gaan spelen. Hij was echt een goede voetballer, 
kwam uit Enschede.”

Tweede klasse
Hoe dan ook, VAKO voer er wel bij. Ook al omdat het met Jan Koops, Jan Stoker, 
Harm Bonder en Ate Brink spelers had die ook een aardig balletje konden trappen. 
De club promoveerde in 1957 naar de tweede klasse, toen nog het op één na hoog-
ste amateurniveau in Nederland. Een wedstrijd tegen Achilles was goed voor 2000 
toeschouwers. Dat was toch wel bijzonder voor een club die nog geen 30 jaar be-
stond. Lang duurde die pret overigens niet, want degradatie bleek na twee seizoenen 
onontkoombaar. Geen reden voor Jan Wiechers nog eens te verkassen. 
Hij zette zich zeker nog acht jaar in voor VAKO 1, was later voorzitter en is ook Vries, 
tot op de dag van vandaag, altijd trouw gebleven. 



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
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Een goede conditie, het gaat niet vanzelf

14 jaar lang was hij fysiek trainer bij FC Groningen. Nu begeleidt hij topspor-
ters bij Medisch Centrum Zuid in Groningen als kracht- en conditiespecialist. 
Met een goede kop koffi e - en op gepaste afstand - vertelt de in Vries woon-
achtige Jan Arend Vredeveld ons waarom een goede conditie zo belangrijk is. 
Oók binnen een amateurclub zoals VAKO.

Door Christian Koops

Voor sommigen is het bijhouden van een goede conditie niet altijd makke-
lijk. Waarom is dit zo belangrijk?
Als je - ook in deze crisisperiode - stil blijft zitten keldert je conditie met een nood-
gang. Na een paar weken eigenlijk ben je weer helemaal terug bij af. Dat is doodzonde 
en natuurlijk slecht voor de gezondheid. Daarnaast zijn onze manieren van ontspan-
nen vaak helemaal niet ontspannend. Netfl ix, gamen, tablets… Het zorgt voor een 
slechte nachtrust, zonder dat je het doorhebt. Door in plaats daarvan te gaan sporten 
slaap je beter. Dit is van fundamenteel belang voor de opbouw van conditie.

Waar moet ik beginnen?
Houd het behapbaar. Ik blijf het zeggen, maar ga niet twee uur lopen als je daar nog 
niet klaar voor bent. Dan liever meerdere keren per dag wat korter, zo voorkom je 
blessures. Zorg daarnaast voor afwisseling in je spiergebruik. Probeer eens een an-
dere sport uit of doe nieuwe oefeningen met je teamgenoten. Daarmee prikkel je de 



spieren en houd je het leuk voor jezelf en elkaar. En als je bij een sportvereniging wilt 
beginnen, zoek er dan een die bij je past. Mijn zoon is weer terug bij VAKO na een 
periode bij ACV. Neem de tijd om een club te vinden waar jij je op je gemak voelt.  

Hoe houd ik de motivatie hoog?
Beoefen een sport die je echt leuk vindt. Ga niet hardlopen omdat iedereen in je 
omgeving dat ook doet. Stap vooral op de fi ets als je daar stiekem meer van geniet. 
Sporten kost minder moeite wanneer je plezier hebt. Als je toch weer van begin af 
aan moet beginnen, onthoud dan dat je hoe dan ook door die zure appel heen moet 
bijten. Maak geen excuses, maar zet door. Creëer een uitdaging voor jezelf.

Wat is volgens jou het beste moment van de dag om te sporten?
Het overgrote deel van de mensen die ik begeleid vindt ‘s ochtends het prettigste 
moment. Het bevordert de concentratie voor de rest van de dag. Maar het ligt na-
tuurlijk helemaal aan jezelf. Zelf ga ik vanuit Vries op de fi ets naar mijn werk in Gro-
ningen. Op die manier combineer ik mijn werkroutine met sporten. Dat kan een stok 
achter de deur zijn voor mensen die moeite hebben met het bijhouden van conditie. 

Wat is het allerbelangrijkste aan trainen?
Succesvol trainen én herstellen bestaat simpelweg uit drie dingen: goed trainen, goed 
rusten en goed eten. Daar hoef je geen topsporter voor te zijn. Je kan trainen wat je 
wilt, maar als je arbeid/rust-verhouding niet goed is heb je er niets aan. Dat geldt dus 
ook voor amateurleden van VAKO. Train op je eigen niveau, vermijd schermen voordat 
je naar bed gaat, slaap genoeg en eet gevarieerd. Zorg voor kleur op je bord en eet 
kwalitatieve, eerlijke producten. Dan komt de vooruitgang vanzelf en zet je samen met 
je eventuele teamgenoten weer een topseizoen neer!

DONATEURSKAART 
voor het seizoen 2020-2021

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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Albert Tolner: de herinnering aan een 
deserterende voorzitter 

VAKO is een mooie club en heeft een fraaie accommodatie waar het prettig 
toeven is, of je nu hoog of laag voetbalt. Desondanks zijn er leden die (moeten) 
afhaken, bijvoorbeeld als er verkast dient te worden vanwege werk dan wel 
liefde. Zoals Albert Tolner in 1988, aanvoerder van VAKO 1. 

Door Dick Heuvelman

Albert Tolner vertrok naar Winschoten, waar hij leraar natuur- en wiskunde werd op 
het Dollard College. Daar wachtte hem ook nog eens een vrouw Thea op, die het 
helemaal in hem zag zitten als levenspartner. Met zijn tweetjes verhuisden ze al snel 
naar het naburige Scheemda, waar ze zich vestigden op een prachtige stee naast die 
van de voormalige burgemeester - en sportfanaat - Jan Leegwater. Inmiddels is Albert 
met zijn 64 jaar en veertig dienstjaren met vervroegd pensioen gegaan. Een mooie 
gelegenheid om achterom te kijken, naar zijn VAKO-tijd.

Albert, hoe lang ben jij VAKO-lid geweest?
Van mijn tiende tot mijn 32ste, dus 22 jaar. Daarvan heb ik dik tien jaar in het eer-
ste gespeeld, meestal als centrale verdediger. Ik debuteerde toen ik achttien was en 
speelde met jongens als Thom van Wijk, Klaas Kuipers, Gerrit Volkers, Jan den Uijl, 

VAKO 1 1976, kampioen met Albert Tolner, bovenste rij (zesde van links). Boven vlnr. Jan van 
Dalen (trainer), Bate Boer, Tiddens Pater, Jan den Uijl, Jan Hagenauw, Albert Tolner, Cor Elze-
naar, Albert Schut, Jan Koops (leider), Jan Bijkerk (grensrechter),  Snellinck (verzorger).
Onder vlnr: Harm Bonder, Thom van Wijk, Gerrit Volkers, Klaas Kuipers, Geert Homan, Henk 
Boeree, Albert Oostebring, Anne van Dijk. 





keeper Geert Homan en Harm Bonder. Daarmee werden we een keer kampioen en 
promoveerden we naar de tweede klasse. Dat was trouwens nog een heel gedoe, 
want het bestuur had ondanks dit succes trainer Jan van Dalen ontslagen. Waarom 
is nooit duidelijk geworden, dat is voor mij altijd nog een raadsel. Er werd ook fl ink 
tegen geprotesteerd, zelfs met spandoeken rond het veld, maar het mocht niet baten. 
Simon Zoetebier moest de nieuwe trainer worden. Later speelde ik met onder an-
deren Koos Koops, Roel Jager, Albert Schut, Geert Biemolt, Jan van der Veen en later 
ook nog Ep Steenbergen.

Volg je VAKO nog een beetje in het Oost-Groningse?
Ja hoor, van afstand dus. Via de krant onder meer. En als VAKO hier in de buurt 
moet spelen, ga ik ook nog wel eens kijken. En met een oude vriendenclub met 
veel oud VAKO spelers, hebben we jaarlijks een reünie. Standaard trekken we er de 
eerste zaterdag van september met onze aanhang op uit. Dan wordt er van alles 
georganiseerd: klootschieten, huifkar- en fi etstochtjes, skelteren, dat soort activiteiten. 
Weekendje Amsterdam ook. Daar hebben we een speciale commissie voor ingesteld, 
die dat bedenkt. Het is elk jaar weer een verrassing waar we heengaan. Pas op het 
laatste moment krijgen we dat te horen. Altijd heel gezellig, dat zul je begrijpen. En 
dan komt VAKO uiteraard ook ter sprake. 

Heb je nog een leuke anekdote uit jouw 
VAKO-tijd?
Ja, wel twee ook. Maar laat ik deze nemen: we 
moesten met het eerste een uitwedstrijd 
spelen ergens in Friesland. Daar gingen we 
altijd met auto’s heen. Ik zat met 
enkele andere spelers in de auto van 
voorzitter Thijs Gelissen. Eenmaal in het veld 
liep het van geen kant, we werden helemaal 
weggespeeld. Het was bar en boos. Met als 
hoogtepunt, nou ja dieptepunt dus, een eigen 
doelpunt van Anne van Dijk, een zwager van 
Wessel Rona. Hij wilde met een technisch 
hoogstaand hakje terugspelen op onze keeper, 
maar dat mislukte grandioos. Gelissen, die er 
slecht tegen kon als VAKO verloor, werd zo 
kwaad dat-ie onmiddellijk in zijn auto stapte 
en in zijn eentje terug naar Vries reed. En 
ons met een vervoersprobleem achterliet. 
In feite was het pure desertie. Met veel passen 
en meten kon uiteindelijk iedereen mee terug. 
Dat zijn dingen die je nooit weer vergeet.
  

laatste moment krijgen we dat te horen. Altijd heel gezellig, dat zul je begrijpen. En 

Naam
Denny Smidt
Geboortedatum
2 augustus 2004
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Ik zit op het Dr. Nassau 
college Quintus in 
Assen.
Functie bij VAKO
Ik ben jeugdtrainer bij 
JO13-2 samen met Sven Kok.
Besteed aan VAKO
Ik ben gemiddeld per week 5 uur bezig bij 
V.V.Vako in deze 5 uur bereid ik een trai-
ning voor geef ik antwoord op verschil-
lende vragen en geef ik training. Ik probeer 
zoveel mogelijk het team dat ik train in 
de juiste banen te leiden voor veel voet-
bal plezier hiervoor heb ik vaak ook nog 
een paar keer per week een gesprek met 
leiders, ouders, spelers en andere Trainers 
zodat ik precies weet hoe iedereen tegen 
dingen aan kijkt.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ik denk dat VAKO een mooie gezellig 
dorpsclub is! Er is altijd een goeie sfeer en 
dat merk je ook in de communicatie met 
het bestuur! We moeten blij zijn met zo’n 
mooie dorpsclub in Vries die zie je niet 
overal meer!
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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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VAKO-jeugd begint bij Hennie en Klaasje 

Wie kent ze niet, Hennie Jagt en Klaasje Abrahams. Veel VAKO-spelers begon-
nen bij hen met voetbal. Hennie (65) doet nog steeds de mini’s, Klaasje (60) de 
F-jes.

Door Willem Dekker

Hoe lang geven jullie al training?
Hennie: “Ik denk zo’n 28 jaar. Ik ben destijds begonnen met de mini’s, kinderen jonger 
dan zes jaar. Karel Lukkien, Marjanne van Wijk, die hoorden bij het groepje van tien 
dat ik voor het eerst trainde. Die zijn nu een jaar of 33.”
Klaasje: ‘’Ik assisteerde Hennie een paar jaar later, toen waren er zoveel mini’s. Ik was 
toen al jeugdleider. Later ben ik trainer geworden van de F1. Dat ben ik nog steeds. Al 
heet die nu JO-10 1.”

Dankbaar werk die jonge kinderen.
Hennie: ‘’Ja, ze vertellen je alles, nou ja bijna alles. En ze zijn enthousiast. Ik heb nooit 
de behoefte gehad oudere kinderen te trainen. Daar vind ik niets aan.”
Klaasje: ,,Ze zijn zo ontwapend en eerlijk. Hoger dan de E’s hoef ik niet. Kinderen in 
die leeftijd hebben een voorbeeld nodig. Iemand uit de eerste selectie, die ze zondag 
zien spelen en waarmee ze zich kunnen identifi ceren. Zodat ze net zo goed worden 
als hun trainer, waarmee ze ook een beetje kunnen dollen.”

Klaasje Abrahams (midden) en Hennie Jagt samen met enkele jonge VAKO spelers op het 
jeugdveld.



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.



VAKO Presentatiegids 2020 - 2021 53

Maar jullie kunnen zelf toch ook voetballen?
Hennie: “Ik heb bij Asser Girls gespeeld en later bij de Dames van VAKO onder leiding 
van Jan Koops. Maar ik ben geen 25 jaar meer hè.”
Klaasje: “Ik heb eerst bij VAKO Dames gespeeld en later bij Leo in Loon, totaal bijna 
25 jaar. Ik doe alle oefeningen zonder moeite voor met uitzondering van de Zidane. 
Als ik vaak door de knieën moet, merk ik het aan mijn spieren. Sommige oefeningen 
probeer ik thuis voor de training uit.“

Hoe komen de jongste spelers bij VAKO terecht?
Hennie: “Meestal gaat het via via. Ik zeg ook altijd tegen een nieuwe speler ‘als je een 
vriendje of vriendinnetje hebt, neem hem of haar maar mee’. Kunnen ze kijken of ze 
voetbal leuk vinden. 
Klaasje: “ Als we iemand in het dorp zien lopen die vijf jaar is, spreken we het kind aan 
en vragen of het een keertje wil meetrainen. Ik word ook wel gebeld door ouders.” 

Hoe geef je training aan de jongsten?
Hennie: “Nieuwe spelers stellen zich bij mij altijd even voor aan het groepje. Hoe heet 
je, hoe oud ben je, dat soort dingen. Gebruik eenvoudige woorden en ze leren veel 
van elkaar. Als je zegt ‘ga maar dribbelen’ dan snappen ze het niet. Als ze een ander 
het zien doen, volgen ze het voorbeeld.”
Klaasje: “Je moet Jip en Janneketaal gebruiken. Ik zeg altijd wat we gaan doen op de 
training. Ik doe altijd oefeningen voor. En alles met de bal, ik laat ze nooit rondjes lo-
pen.” 

VAKO krijgt steeds minder jeugdleden.  
Klaasje: ‘’Een paar jaar geleden hadden we nog vijf F-jes, nu nog één. Dat komt omdat 
in Vries niet gebouwd wordt en in Vries kun je kiezen tussen verschillende sporten.”
Hennie: ”We merken ook dat kinderen later 
hun zwemdiploma halen. Want veel kinderen 
moeten eerst hun zwemdiploma halen, 
voordat ze op voetbal mogen. Sommige 
kinderen zijn zeven als ze hun A-diploma 
halen.”

Wanneer is de training?
Hennie: ,,Ik train de mini’s woensdagmiddag 
vanaf half drie. Iedereen mag gratis meedoen.” 
Klaasje: ,,De JO-10 train ik maandag en 
donderdag van 16 tot 17 uur.”

Naam
Sven Kok
Geboortedatum
2 oktober 2004
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Ik zit nog op school 
het Drenthe College, 
opleiding bedrijfsadmi-
nistrateur. 
Functie bij VAKO
Daarnaast ben ik trainer van JO13-2 
samen met Denny Smidt.
Besteed aan VAKO
Ik geef 2 keer in de week training aan 
VAKO verder coach ik ook soms en fl uit ik 
ook wel eens wedstrijden.
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ALGEMENE INFORMATIE

Clubgebouw Sportlaan 2 Vries 0592-542050

BESTUUR
Voorzitter 
Stef Drenth Oosterkampen 2a Vries 06-48131160

Secretaris
Bas Baalmans Boermarke 47 Vries 06-22494353

Penningmeester
Dennis Wollerich Etstoel 30 Vries 06-27056048

Sponsoring
Ruben Doornbos   06-83978994

Communicatie
Edmond Varwijk Walkampen 11 Vries 06-15479174

Jeugdzaken
Vacature

Seniorenzaken
Patrick Steenbergen Bannerschulte 34 Vries 06-21111516

Onderhoud, Materiaal 
en Accommodatie
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

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
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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

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

Uw totaal cateraar
voor al uw evenementen

www.chesterfieldbags.com

Bags, Wallets, Belts and Accessoires



Kleedkamerverzorging
Rie Knol Boskamp 39 Vries 0592-542457

Materiaalbeheer
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 0592-542213

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

Sponsorcommissie
Ruben Doornbos   06-83978994
Johan Hiemstra   06-50928538
Christian Koops   06-14762972
Bas Mensing   06-21995663
Roel Speelman   06-37303413
Roan Vos   06-38168878

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
Louis Klomp (senioren/jeugd) Boskamp 14 Vries 06-52523955
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/jeugd) Dorpsweg 12 Donderen 06-13415524

Zondag 1
Cor Meijer (T) Laagveld 88 Haren 06-55261232
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) Sabotagelaan 112 Groningen 06-23814758
Jelmer Polman (L) Tynaarlosestraat 66 Vries 06-28410627
Karst Wagt (L) Brink 22a Assen 06-18783232
Jacob Jan Hofstra (ass.-scheidsr.) Lottinge 13 Vries 06-57305669
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TRAINERS EN LEIDERS SENIOREN



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



Zondag 3
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

Zaterdag 3
Jim Imminga (L) Vriezerweg 2 Donderen 06-40762821
Jarne Schuiling (L) Taarloseweg 27 Vries 06-30059955
Jordy Schuur (L) Dingspil 124 Vries 06-36395714

35-plus (7x7)
Rien Jansen (L) Duurwoldslaan 43 Groningen 06-42125982

45-plus (7x7)
Harry Zeewuster Diepsloot 12 Vries 06-10156044

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

Jeugdcommissie
Voorzitter
Vacature

Secretaris
Liza Doornbos Dorpsweg 12 Donderen 06-12406291

Coördinatie JO17/JO19
Rob van Velde Oostwaterstraat 3 Donderen 06-50261512
Coördinatie JO13/JO14/JO15
Theo Venema                    Esveen 6 Vries 06-20441329
Coördinatie  JO8/JO10/JO11
Leon Vijfschaft Kerspel 18 Vries 06-40121299

Technische Commissie
Mike Baalmans  Etstoel 21 Vries 06-22443546
Willem Heeling Dorpsweg 12 Donderen 06-13415524
Tim van Huffelen Boskamp 3 Vries 06-27197640
Patrick Steenbergen Bannerschulte 34 Vries 06-21111516

Technische coördinatie 
Ep Kremer (JO11) Het Rocht 28 Vries 06-42472722  
Klaasje Abrahams (JO8/JO10) Boermarke 29 Vries 06-52338646 

Kledingcommissie
Jannes Hof Lottinge 76 Vries 0592-542213
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JEUGDAFDELING
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TRAINERS EN LEIDERS JEUGD ST VAKO/Tynaarlo
JO19-1
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

JO15-1
Stan Alink (T/C) Westeres 2 Vries 06-21191689
Harold Darwinkel (T/C)   06-53317338

JO15-2
Harold Darwinkel (T) Dorpsstraat 45 Tynaarlo 06-53317338
Mike Baalmans (T) Etstoel 21 Vries 06-22443546
Marc Wijnen (L) Groningerstraat 3 Vries 06-12289005
Jan Darneviel Reigerstraat 3  06-30086677
Guido Geerligs

JO14-1
Marcel Kuiper (T/C/L) Boermarke 38 Vries 06-51877027

JO13-1
Cas van der Wijst (T) Boskamp 15 Vries  06-21313851
Jacob de Bruin (L) Meeuwenlaan 32 Vries 0592-544892

JO13-2
Denny Smidt (T) Boermarke 54 Vries 06-20913891
Sven Kok (T) Holtkampen 3  Vries  06-23277923
Bjorn Tooren (L) Vriezerweg 15 Vries 06-55462005
Richard Brink (L) Arlo 72 Tynaarlo 06-19190021

JO11
Jeroen Eizinga (T/C) Het Rocht 55 Vries 06-52861307
Leon Vijfschaft (T) Kerspel 18 Vries 06-40121299
Raymon Timmer (L) Wielewaalstraat 15 Vries 06-29836699

JO10
Klaasje Abrahams (T) Boermarke 29 Vries 06-52338646
Tom Ter Braak (L) Westerstraat 4 Vries 06-43276148
Marcel van Gelder (L) Reigerstraat 1 Vries 06-27000260
Bertold van der Vlugt (L) Het Rocht 34 Vries 06-11038738

JO 08
Patrick Harms (T) Tynaarlosestraat 14 Vries 06-30687657
Lieneke Veenstra (L)   06-27851014
Rick Hulsebosch (L) Tipkampen 6  Vries 06-52025167

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

Keeperstraining 
Hendrik van Bergen  Molenstraat 4 Vries 0592-542440



Oude Asserstraat 26   Tel. 0592 - 58 06 72

Genieten van
Pure muziek
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Solar Service en Montage

Binnen de AMD Groep behoren de volgende bedrijven:





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



Shirtsponsors  VAKO Voetbal

Co-sponsors  VAKO Voetbal

BOUWBEDRIJF
www.doorbouw.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 NUMAN

ASSURANTIEADVISEURS
Verzekert ‘t zéker

bouwmarkt
tynaarlo

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

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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