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V.l.n.r. Jan Jansen, Liza Doornbos, Ruben Doornbos, Bas Baalmans, Stef Drenth, 
Edmond Varwijk, Dennis Wollerich, Patrick Steenbergen

Moet die Presentatiegids niet eens anders? Die vraag komt elk seizoen ter tafel en 
blijft even zo vaak onbeantwoord. Want, wat moet er dan veranderen? Bij elke te 
schrappen rubriek volgt een stellige “Nee, die moet er in blijven”. Na twee voetballo-
ze voetbalseizoenen wil ik liefst eerst terug naar het vertrouwde normaal maar zelfs 
dat is dit seizoen anders want in plaats van op zondag treffen we elkaar nu zaterdags 
op het sportpark. De keuze voor het zaterdagvoetbal inspireerde onze vaste schrijver 
Dick Heuvelman tot een mooie column. Een column in de Presentatiegids, dat is voor 
het eerst én het is niet het enige dat anders is. Want ook de traditionele telefoongids 
hebben we onder handen genomen. Waar deze Presentatiegids een baken is voor 
onze vereniging, is de manier waarop we verder met elkaar communiceren dat laat-
ste jaren natuurlijk geheel veranderd. Het werd tijd de informatie over de vereniging 
daarop aan te passen. Maar verder hoop ik vooral op een oer- en oersaai voetbalsei-
zoen, waarin hooguit nog wedstrijden worden afgelast vanwege sneeuw. En dit geldt 
ongetwijfeld voor het hele bestuur en ik denk ook voor alle andere betrokkenen bij 
de club. Zondag of zaterdag, het is ons om het even. Laten we nu eerst maar eens een 
seizoen lang gewoon voetballen en gewoon VAKO zijn!

Edmond Varwijk 

Foto voorzijde, v.l.n.r. Frank Stoffers (JO17), Lisa Massink (JO9), Tim van Huffelen (Zaterdag 1)
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Met frisse moed naar zaterdagvoetbal

Het voetbaljaar 2021-2022 is voor VAKO een historische primeur. Voor het eerst 
in het ruim 90-jarig bestaan is ons roodgele vlaggenschip te zien op het laagste 
niveau van onze nationale voetbalpiramide, de vijfde klasse.  

Door Dick Heuvelman

Met frisse moed wordt er in de kelder van het amateurvoetbal afgetrapt. Want het is 
een vrijwillige degradatie, een veer die van bondswegen moet worden gelaten bij de 
toetreding tot het zaterdagvoetbal. VAKO-voorzitter Stef Drenth: ‘‘We hebben er alle 
vertrouwen in dat we als zaterdagclub vrij snel een klasse stijgen. De eerste selectie 
moet daartoe in staat zijn.  Maar of VAKO op redelijke termijn een stap naar de derde 
klasse kan maken, hangt vooral af van de doorstroming van talentvolle jeugd.’’
Het is zonneklaar dat steeds meer amateurs de zaterdag zien als de ideale voetbaldag. 
“Als bestuur hou je deze tijdgeest niet tegen. Sterker nog: we willen met de behoefte 
van de spelers meebewegen.” Nog niet zo heel lang geleden heeft het bestuur nog een 
meerjarenkeuze voor de zondag gemaakt, maar de exodus naar de zaterdag lijkt lan-
delijk niet meer te stuiten. Ook bij de KNVB is men tot dat besef gekomen. 

Om de stap van zondag naar zaterdag gemakkelijker te maken, besloot men in Zeist 
dat die in de toekomst niet meer zal leiden tot een gedwongen gang naar de vijfde 
klasse. Dat besluit kwam niet lang nadat VAKO bekend maakte dat het afscheid ging 
nemen van de zondag als speeldag voor het eerste elftal. Geen reden echter voor Stef 
Drenth en zijn medebestuursleden om op de invoering van die nieuwe maatregel te 
wachten. ‘‘Wij zien deze overstap naar de zaterdag als een stap naar de toekomst. We 
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zijn deze weg heel bewust en vol overtuiging ingeslagen en daarom was er voor ons, 
ondanks het lonkende klassenbehoud, geen reden om dat besluit terug te draaien.’’
Ondanks de langdurige coronadepressie staat VAKO er als club goed voor. Op sport-
park De Fielliettaz Goethart is er fi nancieel niet geleden onder deze wereldwijde pan-
demie. Stef Drenth laat zelfs het woord rooskleurig vallen als het fi nanciële plaatje van 
de club ter sprake komt. ‘‘We hebben met succes een beroep gedaan op alle mogelijke 
bijstand via diverse instanties. Niet alleen van de overheden, zoals rijk en gemeente, 
maar we werden bijvoorbeeld ook gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichte afdrachten 
aan de KNVB. En ook zijn er geen leden en sponsors weggelopen vanwege corona. We 
hebben om andere redenen wel wat leden verloren, maar niet meer dan in een normaal 
jaar. Zoals we overigens ook nieuwe leden verwelkomen als in een gewoon jaar.’’

Toch is er enige tegenslag, maar die is van organisatorische aard. De geplande samen-
voeging met de jeugd van de buren in Tynaarlo liep spaak. En dat ondanks al het voor-
spoedig lopende voorwerk. Stef Drenth: ‘‘SV Tynaarlo is een omnivereniging en de 
voetbaltak is door het hoofdbestuur statutair teruggefl oten. Dat is natuurlijk heel erg 
jammer, want bij beide verenigingen hebben veel energie in het traject gestoken. We 
maken een pas op de plaats, maar ik hoop dat het er op korte termijn toch van komt. 
Aan de bestaande vorm van samenwerking met de jeugd van Tynaarlo wordt niet ge-
tornd. Die blijft zoals het is.’’

Waar minpunten zijn, zijn ook pluspunten. Stef Drenth: ‘‘Voor het eerst sinds jaren 
hebben we een goede aanwas van mini›s. Jarenlang kregen we er nog geen handjevol 
mini’s bij, maar dat is dit seizoen anders. We hebben er achttien en daar gaan we veel 
aandacht aan besteden om ze te behouden.’’

Een goede zaak vindt Stef Drenth ook dat VAKO niet meer zo afhankelijk is van in-
komsten uit de kantine. Wat niet wegneemt dat de kantine een facelift heeft gekregen 
ter verhoging van de omzet. De bar is door vrijwilligers vernieuwd en we onderzoe-
ken de mogelijkheden om de ruimte onder het uitstekende dak te dichten met schuif-
puien. Stef Drenth: ‘‘Dat vinden wij nodig omdat we op zaterdag veel meer drukte 
verwachten op ons sportpark. Van negen uur ‘s morgens tot vijf uur ‘s middags zullen 
er wedstrijden worden gespeeld. Dat betekent dat we alle velden moeten gebruiken, 
ook al omdat we wat voorzichtiger met ons hoofdveld moeten omgaan. Dat lag er de 
laatste jaren slecht bij. Daar werd veel over geklaagd. En dat is toch het visitekaartje 
van ons sportpark. In overleg met de gemeente proberen we er intensiever onder-
houd op los te laten.’’ De kantine wordt net als het afgelopen seizoen in eigen beheer 
genomen. Stef Drenth: ‘‘We hebben met Henk Bakker voor dit jaar nog een ervaren 
beheerder ingehuurd, maar het is de bedoeling dat we volgend jaar de kantinewerk-
zaamheden zelf ter hand gaan nemen. Henk zal die vrijwilligers dit seizoen gaan oplei-
den.’’ VAKO is ook van plan zijn maatschappelijke spilfunctie in Vries te verbreden. Dat 
moet dan met name op de zondag haar beslag krijgen. Stef Drenth: ‘‘Dan wordt er 
dus niet meer gevoetbald en ligt er wekelijks een groot stuk sportgrond braak. Ook 
hier zijn we met de gemeente in overleg om op die zondag onze velden open te stel-
len voor sportactiviteiten. In onze visie kunnen andere clubs, maar ook bijvoorbeeld 
buurtclubs, van onze faciliteiten gebruik maken om iets te organiseren.’’



Uw woning in vertrouwde handen!
Vrijblijvend contact via 085-0660 294 of Agriplazamooiwonen.nl
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Zo snel mogelijk naar vierde klasse

Cor Meijer (47) is voor het tweede seizoen hoofdtrainer bij VAKO. Dit seizoen 
in de vijfde klasse zaterdag. ‘‘We willen zo snel mogelijk naar de vierde klasse.”

Door Willem Dekker

Cor, alles is anders dit seizoen?
“Corona gooide vorig voetbaljaar roet in het eten. De competitie werd stilgelegd en 
trainingen konden met beperkingen doorgaan. Toch hebben we nog vijftig keer kun-
nen trainen. Maar je baalt dat je niet hebt kunnen afmaken waaraan je bent begonnen. 
De start was voortvarend met een overwinning op SVZ en we deden mee om de 
bovenste plaatsen.”

VAKO speelt dit seizoen prestatievoetbal op de zaterdag. Van de derde 
naar de vijfde klasse.
“Daar zit de grote valkuil: het is maar de vijfde klasse. Veel clubs in onze klasse hebben 
er goede spelers bijgekregen. Bij Groninger Boys loopt goalgetter Freddy de Grooth 
rond en VVK heeft twee spitsen die samen zestig goals maken. Maar wij hebben ook 
een goede selectie.”

Is de selectie hetzelfde gebleven?
“Patrick Zwiggelaar is vanwege een blessure gestopt en Martin Mojet en Roy van der 
Plas zijn weg gegaan. David Koops, Jelmer Polman en Rolf van Wijk zijn overgekomen 
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van het tweede van zondag en draaien goed mee. We hebben een selectie van acht-
tien man. Die heb je wel nodig. Wie niet speelt, kan in een lager team meedoen.”

Wat zijn de ambities voor dit seizoen?
“Sowieso bij de eerste drie eindigen. We moeten zo snel mogelijk promoveren naar 
de vierde klasse. VAKO is met VVK favoriet voor de titel en Groningen Boys en mijn 
oude cluppie Haren reken ik tot de outsiders. Ik hoop minimaal een van de twee peri-
odetitels te halen, zodat we nacompetitie spelen.”

De eerste wedstrijd is een kraker, thuis de streekderby tegen Tynaarlo:
,,Een mooie wedstrijd die we onder normale omstandigheden gewoon moeten win-
nen. Wij hebben op bijna elke plek betere spelers staan. Maar je weet nooit wat er in 
de wedstrijd gebeurt.”

Ben je blij om op zaterdag te voetballen?
“Ik had liever weekendvoetbal gezien, zodat clubs onderling kunnen bepalen of ze 
op vrijdagavond, zaterdag of zondag kunnen spelen. Dat gaat in de toekomst van de 
grond komen. Dat veel jongeren niet op zaterdag kunnen voetballen omdat ze een 
baantje in de supermarkt hebben, gaat niet meer op. De supermarkt is ook op zondag 
open.” 

Het wordt op zaterdag wel druk op de VAKO-velden.
“Daarom speelt VAKO 1 thuis ook pas om 15 uur. Vijf seniorenteams, de Dames en 
hogere jeugdteams, ze spelen allemaal op zaterdagmiddag.”  

Er is dit seizoen geen tweede prestatie-elftal meer.
“Dat is jammer, maar daarvoor hebben we nu te weinig spelers die dat willen. Ik hoop 
dat jonge talentvolle spelers die in een vriendenteam zitten, na dit seizoen toch bij de 
selectie willen aansluiten. En er komen aardige  junioren aan bij de Onder 19 en On-
der 17. Ik wil die in de loop van het seizoen een paar keer laten meetrainen met de 
eerste selectie en meenemen naar wedstrijden.”

Naam: Cornelis Evert Meijer
Geboren: 20 juni 1974
Woonplaats: Haren 
Burgerlijk staat: Woont samen met Rian Groeneveld
Beroep: Offi ce manager
Vorige clubs: Als speler: kopsterke spits bij Haren, Gorecht 
en Be Quick.  Als trainer: Haren/Amicitia (Dames), 
Gorecht (jeugdtrainer), Voetbalacademie Noord, Glimmen 
en Achilles ’94 (ass. trainer), VV VAKO zaterdag, Haren, 
VAKO zondag.





Kartrekker nodig voor vrouwenvoetbal

Al bijna heel haar sportieve leven voetbalt Laura Bakker bij VAKO. “Ik heb nooit 
de behoefte gevoeld ergens anders te voetballen.” 

Door Edmond Varwijk

Na een fl irt met wedstrijdzwemmen en volleybal, speelt Laura Bakker al jaren bij 
VAKO. Ze voelt zich er thuis, zegt ze, wat haar betrokkenheid bij de club verklaart. 
Want behalve op het veld is Laura ook strijdbaar buiten de lijnen. “VAKO mag best 
wat meer lef tonen.” Een extra inspanning is volgens haar nodig om het meiden- en 
damesvoetbal in Vries te laten fl oreren. Want als je niets verandert, zijn resultaten uit 
het verleden soms juist wel een garantie voor de toekomst. 
De fl at in Groningen waar ze woont met haar vriend laat weinig te wensen over. Ruim 
en voorzien van alle gemakken inclusief een heerlijk balkon en ook de buurt bevalt 
prima. Maar het belangrijkste is de ligging: drie kruisingen en je zit op de snelweg naar 
Vries. Want hoewel al een fl ink aantal jaren niet meer woonachtig in Vries, het dorp 
zit in haar. Haar moeder en zussen wonen er, veel van haar vrienden en vriendinnen 
en natuurlijk is er VAKO. Een huis in Vries staat hoog op de verlanglijst. 
“Maar zie er maar eens een betaalbare woning te krijgen”, verzucht ze. Voorlopig zal 
het dus nog wel even heen- en terugreizen zijn. Maar ze heeft het er graag voor over. 
“Ik heb nooit de behoefte gevoeld ergens anders te voetballen.” Op haar vijftiende 
sloot ze aan bij het team dat nu grotendeels Dames 1 vormt. Haar vader kende René 
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Kaper van de tennisbaan en de dochter met 
voetbalwens was welkom. Althans zo dacht de 
trainer erover, het team nog even niet. Die 
wilden schitteren op het J&T-toernooi en 
zaten niet direct op haar te wachten. Maar 
samen met Kim Praamstra sloot ze aan en al 
snel werd ze een vaste waarde in het team. 
De plek op het middenveld is favoriet. “Ik ben 
een beetje een loper. Pasjes geven vind ik leuk, 
het spel verdelen. Ik ben absoluut geen 
goaltjesdief.”

René Kaper trok jarenlang de kar van het 
vrouwenvoetbal bij VAKO en zo’n kartrekker 
wordt gemist. ,,De trainer-coach is prima 
vervangen, maar wil je uitbreiden, wil je dat 
het meidenvoetbal in Vries groeit, dan is die 
rol zo belangrijk. De huidige selectie wordt 
ouder en er is te weinig aanwas. De samen-
werking met Tynaarlo is prima, maar meiden 
die willen voetballen moeten dat ook in Vries 
kunnen doen. We praten daar onderling ook over, maar een oplossing is er nog niet. 
Een kartrekker ontbreekt, iemand die er vol voor wil gaan.” 
Dat komend seizoen alle VAKO-teams op zaterdag spelen, maakt het damesvoetbal 
alleen maar belangrijker. “Ik denk dat het heel leuk kan worden. Je hoort zo vaak dat 
het zo gezellig is als de dames er zijn. Dat geeft een andere sfeer.” Zelf wil ze best 
meehelpen het vrouwenvoetbal in Vries te versterken, zeker wanneer dat samen met 
enkele anderen gebeurt. De animo hiervoor is ondanks dat veel meiden onregelma-
tige uren werken in de zorg, binnen het team ook best aanwezig volgens haar. “Maar 
goede ondersteuning vanuit het bestuur is nodig. Denk aan spelen op het hoofdveld, 
kleding, sponsoring. Vrouwenvoetbal verdient dezelfde aandacht als bijvoorbeeld het 
selectievoetbal.” 

Ze heeft het voetbal afgelopen seizoen gemist.  Alleen het trainen voor de zomerstop 
voelde al zo goed. “Toen ik na de eerste training naar huis reed, viel het me op hoe-
veel energie je daarvan krijgt. Ik heb dat zo gemist. De contacten met je teamgenoten, 
maar zeker ook daarbuiten. In een jaar zonder voetbal hou je niet met iedereen con-
tact. Ik merkte hoe belangrijk dat voor me is.” Ze kijkt reikhalzend uit naar dit sei-
zoen. “Het is altijd lastig geweest het team te focussen: gezelligheid of prestaties. Zelf 
wil ik altijd graag winnen. Zelfs wanneer we met het team meedoen aan een DFG-cup. 
Gezelligheid prima, maar voetballen doe je om te winnen. Komend seizoen zijn we 
niet meer het belangrijkste team op de zaterdag, dat is logisch. We zullen minder vaak 
op het hoofdveld spelen, een andere kleedkamer krijgen, maar het is aan ons te laten 
zien dat damesvoetbal bij VAKO leeft en toekomst heeft. 

Naam
Klaas Kuipers
Geboortedatum
17 november 1946
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Pensionado, oud-plan-
ner Sipma Transport
Functie bij VAKO
Lid MO-ploeg (Materiaal en Onderhoud), 
grasmaaien, heggen en ‘stiekels’ knippen 
buiten de speelvelden.
Besteedt aan VAKO
Elke donderdagochtend, ong. 4 uur.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
VAKO is heel belangrijk voor mij. Ik ben 
vanaf mijn twaalfde lid. Ik heb jarenlang 
in het eerste elftal gespeeld. Ik ben nog 
steeds de man met het hardste schot van 
VAKO. Bij SVZ schoot ik de stang van 
het doel doormidden. Later heb ik nog 
in de veteranen gespeeld. Nu ben ik geen 
liefhebber meer, er is teveel voetbal op tv. 
Ik kijk liever wielrennen.
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Ja, ik word lid van de Club van 100 van VAKO voetbal!

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

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

UITKNIPPEN

Club van 100 

De Club van 100 probeert in de breedste zin van het woord VAKO fi nancieel te on-
dersteunen voor zaken en activiteiten die niet zijn begroot en veelal een incidenteel 
karakter hebben. 
De Club van 100 bestaat uit leden en supporters die VAKO een warm hart toedragen 
en graag iets extra's willen doen. De Club van 100 wordt geleid door een onafhanke-
lijke commissie.

Het getal 100 stond voorheen voor 100 
gulden, nu is het streven 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 
direct terug naar de leden van de Club van 
100 in de vorm voor een jaarlijkse activiteit 
georganiseerd door de commissie. De rest 
van de fi nanciële middelen wordt aange-
wend voor doelen die in overleg met de 

commissie en het VAKO-bestuur worden bepaald. Het nut van de Club van 100 is de 
afgelopen jaren bewezen gelet op de realisatie van meerdere grote en kleine wensen 
van onze club. Suggesties en ideeën over mogelijke doelen die we zouden kunnen on-
dersteunen zijn ook van harte welkom.
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de club van 100. Bent u nog geen lid, doe het 
nu! U kunt zich aanmelden via clubvan100@vakovoetbal.nl 
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De vrouw in het bestuur 

Ze is de enige vrouw in het VAKO bestuur. En nog jong ook. Liza Doornbos (30) 
beheert de portefeuille jeugdzaken. ’’We willen inzetten op het behoud van 
jeugdleden, een sterk jeugdkader én vooral meer betrokkenheid van ouders.” 

Door Willem Dekker

Er zit weer een Doornbos in het bestuur. Sterker nog, er zitten twee Doornbossen in 
de leiding van VAKO. Want naast Liza bekleedt ook haar broer Ruben (26) het VAKO-
pluche. Hij is verantwoordelijk voor de sponsoring. Daarmee zetten Liza en Ruben 
een mooie traditie voort. Hun vader Lammert was lange tijd bestuurslid en opa Leen-
dert is een van de grondleggers van het zaterdagvoetbal in Vries. 
Liza is de enige vrouw in het achtkoppige VAKO bestuur. ’’Ik hoor regelmatig dat het 
goed is dat er eindelijk weer eens een vrouw in het bestuur zit. Ik ervaar dat niet zo 
hoor. Maar het is natuurlijk niet verkeerd. Vrouwen kijken soms met een andere blik 
naar zaken. We hebben nu vier jonge bestuursleden van rond de dertig jaar. Die pak-
ken dingen soms anders aan dan de ‘oude garde’ die zaken al jaren op dezelfde wijze 
uitvoert. Daarom is af en toe vernieuwing van het bestuur goed. Dan krijg je nieuwe 
inzichten.” 
Sinds vorig seizoen is Liza toegetreden tot het VAKO bestuur, nadat de jeugdcommis-
sie werd opgeheven. ’’Ik was secretaris van de jeugdcommissie en die had lange tijd 
geen voorzitter. De jeugdcommissie was daardoor niet meer vertegenwoordigd in het 
bestuur. Dat is geen goed zaak. Daarom is de structuur gewijzigd. Ik ben bestuurslid 
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jeugdzaken en we werken met drie coördinatoren die de contacten met de leiders 
onderhouden. Verder hebben we een technische commissie die de jeugdtrainers on-
dersteunt.”
Dit seizoen moet de nieuwe structuur zijn vruchten gaan afwerpen, want door de 
coronamaatregelen is er van het coördineren en begeleiden weinig terecht gekomen. 
Er zijn nauwelijks wedstrijden gespeeld en jeugdtrainingen mochten lang niet altijd 
doorgaan.

Toch zijn er bestuurlijk bergen werk verzet met de jeugd. De fusie met de jeugd van 
SV Tynaarlo zou afgerond worden, maar ketste op het allerlaatste moment af vanwege 
weerstand van leden van Tynaarlo. ’’Ik was niet direct betrokken bij de fusiebespre-
kingen, want toen die begonnen zat ik nog niet in het bestuur. Een commissie met 
voorzitter Stef Drenth, Gerard van der Bij, Jan Jansen en Koops heeft daar veel tijd 
aan besteed.’’ 
Het afketsen van het samengaan betekent dat de VAKO jeugd dit seizoen op eigen 
benen verder moet. ‘’De bestaande samenwerking met Tynaarlo blijft en daardoor 
kunnen we twee teams van Onder 17 (B-junioren) samenstellen. Gelukkig hebben 
we ook weer een Onder-19 (A). We hebben een aantal jongens gebeld die bij andere 
clubs speelden of waren gestopt. Die komen terug bij VAKO. Dat is erg mooi.”
VAKO is met uitzondering van Onder 17 in alle leeftijdscategorieën met één team 
vertegenwoordigd. Dat is mager. ’’Daarom zetten we in op het behoud en werven van 
leden. Te beginnen bij de jongste categorie: 
de mini’s (5-jarigen). We hebben een trainings-
middag kaboutervoetbal (4-6 jarigen) 
gehouden. We hadden vijftien deelnemers 
verwacht, het werden er 44. Trainster Hennie 
Jagt van de mini’s belde me op. ‘Liza, ik heb 
twintig mini’s op de training, ik kan het bijna 
niet meer aan.”

Het andere speerpunt is het verbeteren van 
de betrokkenheid van ouders van de jeugd-
spelers bij VAKO. ’’Die is nu te laag en daar 
hebben we te weinig energie in gestoken. We 
gaan voor elk team ouderbijeenkomsten 
beleggen. We leggen uit wat VAKO is en doet, 
maar ook vragen wij wat ouders wat ze voor 
de vereniging kunnen betekenen.”

Tot slot bestaan er plannen het Rabobank-
jeugdstation uit te bouwen. Liza: ’’Denk aan 
dug-outs en meer reclameborden langs 
het jeugdveld.”    
 

Naam
Johan Imminga
Geboortedatum
31 juli 1967 geboorte-
plaats Donderen
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Territory Manager
Foodservice & Hospi-
tality bij Ecolab, oftewel
hygiëne-adviseur en verkoper 
reinigingsmiddelen.
Functie bij VAKO
Speler VAKO 4 zaterdag en speler 45+ 
elftal. Verder breng ik de Presentatiegids 
rond en ben ik rayonhoofd voor de 
IJstaartenverkoop.
Besteedt aan VAKO
Gemiddels 5 uur per week.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
VAKO is een prachtige club met een uniek 
sportcomplex. Maar ik ben benieuwd of er 
in de toekomst voldoende aanwas is van 
jeugdige spelers en speelsters. Het VAKO-
bloed stroomt mij in ieder geval wel door 
mijn aderen!



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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Veranderingen bij Autobedrijf Hazenberg

Bij hoofdsponsor Autobedrijf Hazenberg zijn veranderingen op til. Eigenaar 
Meindert Jan Hazenberg gaat zich richten op de pechhulp en werknemer Mark 
Stiekema neemt het autobedrijf over.   

Door Christian Koops

Er is van alles veranderd bij Hazenberg. Aan de Oude Asserstraat is fl ink verbouwd. 
‘‘We hebben nu zes werkplekken aan de oostkant van de straat. Een enorme vooruit-
gang. Er is goed over nagedacht, ook met het oog op de toekomst.’’
 
De opmerking maakt nieuwsgierig. ‘’Kijk, ik heb altijd mijn handen uit de mouwen 
gestoken. Nog steeds, want dat zit nu eenmaal in mij. Maar op een gegeven moment 
ga je naar de toekomst kijken. En naar wat je zelf nog wil en kan. Ik ga mij richten op 
de pechhulp samen met het bergingsbedrijf en Mark gaat het autobedrijf overnemen. 
Hij is er de juiste persoon voor, dat weet ik zeker.’’ 

Mark Stiekema is vooral achter de receptie te vinden en kent de klanten van Hazen-
berg als geen ander. ‘’Mark is een vakman die weet waar hij het over heeft. En we heb-
ben dezelfde visie. Klanten kunnen hetzelfde vertrouwen van Hazenberg verwachten 
als Mark aan het roer staat.’’

Volgens Meindert Jan is het de juiste beslissing, maar toch is het ook moeilijk. ‘’Ik heb 
dit werk met zoveel plezier gedaan. Maar ik weet dat klanten altijd op de eerste plek 
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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 rege-
ling, maak er gebruik van!

staan en dat is een fi jne gedachte.’’

Voor het hoofdsponsorschap van VAKO betekent de verandering op dit moment nog 
niets. ‘’We vinden het ontzettend belangrijk VAKO te steunen en we zijn blij dat we 
dat ook dit jaar weer doen. We dragen graag bij aan de ontwikkeling van sportieve 
jongeren en vrijwilligers in het dorp. Dat is belangrijk.’’ 

Er komt een vrachtauto met lading aan. Op 
de wagen staan twee auto’s. Een witte be-
stelbus die er nog rijwaardig uitziet en een 
sedan die er – laten we zeggen – minder 
rijwaardig uitziet. ‘’Die lading gaat weg hoor, 
die wagens komen niet in de showroom te 
staan’’, grapt Meindert Jan. 

De hoofdsponsor van voetbalvereniging 
VAKO heeft behoorlijk wat auto’s gezien. 
Zowel in binnen- als buitenland. Afgelopen 
zomer zat hij nog in Italië. Op een water-
scooter wel te verstaan. ‘’Tja, dat is voor 
velen inmiddels wel bekend geloof ik. Met een waterscooter ben je op het Garda-
meer een stuk sneller dan met de auto. Een uniek stukje pechhulp. Iets wat ik met 
veel plezier zal blijven doen.’’

Naam
Johan Homan
Geboortedatum
19 februari 1987
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Stukadoor, eigen baas
Functie bij VAKO
Keeper, nu weer
Zaterdag 1
Besteedt aan VAKO
3 uur ongeveer trainen en zaterdags de 
wedstrijd
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Denk dat Vako er goed aan heeft gedaan 
om uiteindelijk toch naar de zaterdag te 
gaan. Je ziet veel clubs naar de zaterdag 
gaan.
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Odink Keukens: 20 jaar op de teller

 

Hoofdsponsor Odink Keukens bestaat 20 jaar. Dat had groots gevierd moeten 
worden. Maar ja, corona. ‘’Als de tijd rijp is besteden we er aandacht aan”, zegt 
directeur Gert Odink.

Door Christian Koops

‘’Hoe het afgelopen jaar was? Hectisch’’, luidt het korte, duidelijke antwoord van de 
hoofdsponsor. Er is meer vraag op de markt, dan de leveranciers aankunnen. ‘’Om in 
voetbaltermen te spreken: Je moet het maximale uit je elftal halen. Maar gelukkig zijn 
we daar goed in.’

Odink is een familiebedrijf in hart en nieren. De keukenbusiness zit in het bloed. 
Zoon Odink beheert een ander bedrijf: OK Keukens. ‘‘Ook dat groeit lekker door. De 
leveringsproblemen treffen vele bedrijven, waaronder die van ons. Maar dat betekent 
niet dat het niet goed gaat. Integendeel zelfs: we blijven blije klanten zien. Dat geeft 
energie. Daar doe je het voor.’

Het had een groots gevierd jubileumjaar moeten zijn voor de keukenspecialist. Maar de 



Solar Service en Montage

Binnen de AMD Groep behoren de volgende bedrijven:
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crisis gooide roet in het eten. En dat ze het 
graag groots hadden willen vieren. ‘’Maar we 
besteden er aandacht aan als de tijd rijp is. 
We zijn er toch een beetje trots op.’’ 
Verveelt het werk nooit? ‘‘Zeker niet! 
Natuurlijk doe ik andere dingen dan toen ik 
begon met het bedrijf. Maar ik kom nog vaak 
genoeg bij klanten. En de reactie van een klant 
die zijn of haar droomkeuken voor het eerst 
vorm ziet krijgen, verveelt nooit.’’

De eigenaar van het keukenbedrijf is goed op 
de hoogte van de stand van zaken bij VAKO. 
Over de wissel van prestatievoetbal naar de 
zaterdag is hij rationeel: ‘’Ik wens de jongens 
in het veld vooral veel plezier. Los van op 
welke dag je nu voetbalt.’’ 

De hoofdsponsor vergelijkt zijn business met het voetbal: ‘’Je wil punten pakken, voor-
uit kijken, een goede basis hebben. Voor ons betekent dat de nieuwste trends binnen-
halen, nóg stabieler naar de klant zijn en het 
beste resultaat nastreven. Maar plezier staat 
altijd voorop. Dat is een belangrijke factor 
voor succes.’’

 

Naam
Willem Middel
Geboortedatum
9 maart 1944
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Gepensioneerd,
oud-stukadoor
Functie bij VAKO
Lid MO-ploeg (Materiaal en Onderhoud), 
ik veeg de tegels en de tribune schoon, 
schoffel paden, hang reclameborden op en 
nog veel meer.
Besteedt aan VAKO
Elke donderdagochtend, ongeveer 4 uur
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ik kom uit Tynaarlo, maar woon nu in De 
Eikenhof tegenover het VAKO-veld. Ik ben 
gevraagd te komen helpen en ben gelijk 
begonnen. Ik zet de koffi e en verzorg de 
versnaperingen na afl oop van het werk. 
We hebben dringend nieuwe mensen bij 
onderhoudsploeg nodig, want we kunnen 
het bijna niet meer aan. Dus meld je aan.

Naam
Melvin Nuwolt
Geboortedatum
17 juni 1996
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Student Finance & 
Control
Functie bij VAKO
Selectiespeler, 
commissielid VAKO 90+1
Besteedt aan VAKO
Zo’n €20,- per week
Wat wil je verder kwijt over VAKO
VAKO is een gezellige dorpsclub en 
heeft ook tijdens de corona-periode zijn 
best gedaan om binding te houden met 
de leden. Ik kijk er naar uit om na lange 
tijd weer in competitieverband te gaan 
voetballen en ik ben benieuwd hoe dat in 
de zaterdagklasse zal gaan! 



VAKO 1 2021-2022



Achterste rij v.l.nr. Björn Tooren, Jasper Eizinga, Jelmer Polman, Emmanuel Manzeza, Melvin Nuwolt 
Middelste rij v.l.n.r. Henk Abrahams (assistent-scheidsrechter) Hans van der Bij (verzorger) Egar Dekker, An-
dré Manzeza, Ivar Goedkoop, Dennis Wollerich, David Koops, Stefan Hondeveld, Jaap Lammerts (leider), Klaas 
Evert Gorter (leider)
Voorste rij: Corro Meijer (trainer - coach) Patrick Steenbergen, Thomas Meijering, Rolf van Wijk, Johan Ho-
man, Remco Vermeer, Tim van Huffelen, Hendrik van Bergen (keeperstrainer) 

Ontbreken Danny Luyke en Roy de Bruin
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Workshops

Brinkstraat 3 - 9481 BJ Vries - Tel. 0592-543056
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Voor de bankzitters 
en voor de sportersKoetsier Vries

lekkervankoetsier.nl
Bestel makkelijk op

Voor de bankzitters 
en voor de sportersKoetsier Vries

lekkervankoetsier.nl
Bestel makkelijk op

ontdek onze 
complete 

assortiment

Oude Asserstraat 2
9481 BL Vries
0592 542 240
koetsier.vries@coop.nl

OPENINGSTIJDEN: 
Maandag: t/m Vrijdag  08:00 - 20:00 uur
Zaterdag:   08:00 - 19:00 uur
Zondag:      12:00 - 17:00 uur
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Rol vrijwilligers kantine steeds groter

De kantine van VAKO is het kloppend hart van de vereniging. The place to be, 
door de week en in de weekenden, bij wedstrijden en trainingen. Gerund door 
Jan Liewes, Henk Bakker, Dennis Wollerich en Fokko Knol. 

Door Bas Baalmans

Van deze vier is misschien Henk Bakker de onbekendste, in vergelijking met de an-
dere drie Vriezenaren. Toch is Henk al een vertrouwd gezicht op sportveld De Fiel-
liettaz Goethart, en dan vooral in de kantine achter de bar. Henk is na het vertrek van 
het Wapen van Vries een verbintenis met VAKO aangegaan voor een aantal uren per 
week. Hij is een constante factor in de kantinebezetting gebleven en met grote regel-
maat de gastheer van dienst op het sportveld. 

VAKO is zeer content met de afspraak met Henk, die met zijn ruime horecaerva-
ring al meerdere keren zijn nut heeft bewezen voor de voetbalclub. De barbezetting 
wordt verder ingevuld door onder andere Fokko Knol. Fokko, onderdeel van de 
vrijwilligers van oud-VAKO zaterdag die al menig klus voor VAKO uitgevoerd hebben, 
regelt op de woensdagavonden – samen met Fred van der Ploeg en Johan Pas – de 
barbezetting. “Ha ja. Hoe kom je van voor de bar achter de bar terecht hè”, grapt 
Fokko op de vraag hoe hij zo hierin is gerold. “Nee hoor. Het is leuk om te doen en 
 gewoon gezellig op die woensdagavonden in de kantine.”
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 gewoon gezellig op die woensdagavonden in de kantine.”

Op de andere drukke trainingsdag, de donderdag, wordt dit ingeregeld door Dennis 
Wollerich. Penningmeester in het bestuur en daarmee ook verantwoordelijk voor de 
portefeuille ‘Kantine’. “Er zijn meer vrijwilligers hoor. We hebben een grote groep van 
meer dan twintig vrijwilligers waar we uit kunnen putten voor allerlei kantinewerk-
zaamheden, variërend van koffi eschenken tot meters bier tappen. Daar zijn we heel 
erg blij mee”, licht Dennis toe.
Henk vult zijn penningmeester aan: “Voor de zaterdagen, die vanwege de keuze van 
VAKO naar het zaterdagvoetbal gezellig druk zullen worden, ben ik het aanspreek-
punt. Daarnaast willen we een mooie grote groep van vrijwilligers opleiden om de 
kantine te runnen. Dat is waar VAKO uiteindelijk graag heen wil.”

Vrijwilligers waren overigens de afgelopen coronaperiode volop aan het werk in de 
kantine. De voetballoze periode werd aangegrepen om de bar te verbouwen, een 
klus die op perfecte wijze is uitgevoerd door onder andere Knol, gezamenlijk met de 
vakmannen Erick Kok, Jan Koops en Klaas-Evert Gorter. Het resultaat is er naar. “Heel 
content zijn we daar mee”, aldus Bakker. “De vorige indeling was wel wat speelser en 
mooi om te zien, maar allesbehalve functioneel. Nu hebben we én meer ruimte achter 
de bar én een extra tappunt. Dat is nodig straks voor de drukke zaterdagen.”

Jan Liewes is sinds enkele jaren druk met de inkoop, in nauwe samenspraak met Henk 
Bakker. “Na het voetbalweekend kijken we maandag wat er besteld moet worden. Dit 
wordt dan donderdag geleverd en dan is het 
zaak dit in ontvangst te nemen en de schappen 
weer te vullen. Dat is het eigenlijk wel. 
Valt mee met de tijd die we er aan kwijt 
zijn en in goede samenwerking met Henk is 
het altijd snel gedaan. 
Het zou mooi zijn als we straks na de 
coronaperiode weer eens vol met de 
kantine los mogen.”

Dat is inderdaad het gevoel dat bij alle vier 
overheerst. Een mooie voetbalzaterdag met 
veel wedstrijden. Jeugd in de ochtend en 
senioren in de middag, en na afl oop een 
gezellige drukte in de kantine. 

zaak dit in ontvangst te nemen en de schappen 
Naam
Maarten Kuiper
Geboortedatum
4 december 1986
Ubbena
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
CNC Frezer bij Bies BV
Functie bij VAKO
Speler/leider VAKO Zaterdag 2
Besteedt aan VAKO
Ongeveer 4 uur per week, 1 keer per 
week trainen en zaterdag een wedstrijd, 
af en toe een leidersoverleg. Maar 
momenteel is het alleen één avond in de 
week trainen.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ik ga altijd met veel plezier naar de 
club toe. VAKO heeft een fantastische 
accommodatie en een leuk enthousiast 
bestuur! Het zou mooi zijn om in de 
toekomst nog meer nieuwe leden te 
kunnen verwelkomen!



* montage-onderhoud technische installaties
* draaiwerk * constructiewerk * hekwerken 
* laswerk (ijzer-alu-rvs)
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Ambitie is geen vies woord

Hij won de prijs voor de selectiespeler met de beste trainingsopkomst en is van 
plan na dit seizoen zelf zo’n prijs uit te reiken. Ivar Goedkoop, jonge telg uit 
een voetbalfamilie, begint aan zijn eerste jaar als jeugdtrainer bij VAKO. ‘‘Het 
begint met trainingsopkomst, maar daar stopt het niet.” 

Door Edmond Varwijk

Ivar Goedkoop (20) zit in het tweede jaar van de PABO in Groningen, de opleiding 
voor leraar in het basisonderwijs. De stad trekt, maar familie, vrienden, vriendin, werk 
en ook de sport, het is allemaal nog in Vries. Met het bijbaantje als vakkenvuller bij de 
COOP stopt hij. Dit jaar is hij trainer van de JO17-1. 

De ambitie voor jeugdtrainer was er al eerder, maar uitgerekend zijn vader Casper 
(assistent-trainer bij FC Emmen) stak er een stokje voor. De school had even meer 
aandacht nodig. Maar inmiddels ligt hij op schema om de kleine achterstand weg te 
werken die hij opliep door een wissel van de opleiding tot leraar lichamelijke opvoe-
ding naar die van leraar basisonderwijs. Het lijkt een verrassende keuze, maar dat is 
het niet. Veel sporten-zonder-bal lagen Ivar minder. 
Als selectiespeler van VAKO 1 verhuist hij dit jaar mee naar de zaterdag. Hij kijkt 
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ernaar uit en hoopt om de bovenste plaatsen mee te doen. Bovenal hoopt hij meer 
speelminuten te maken, want de hoge trainingsopkomst vertaalde de trainer niet naar 
veel inzet tijdens de wedstrijden. “Maar in de vijfde klasse moet het mogelijk zijn meer 
jonge jongens in te passen, daar ben ik van overtuigd.”

Als één van de jongsten en zeker één van de meest fi tte in de selectie, is Ivar niet van 
plan het daar vanaf te laten hangen. Zijn plek linksvoor in VAKO 1 wil hij zelf verove-
ren, want zijn hart ligt bij prestatievoetbal. “Een vriendenteam lijkt me leuk, maar nu 
nog niet. Ik beleef vooral plezier aan voetbal als het er fanatiek aan toegaat.” Wat dat 
betreft mag er bij de selectie en eigenlijk bij heel de club, best een schepje bovenop. 
“Veel mensen bij VAKO vinden het prima zoals het nu gaat. Of het trainingsopkomst is 
of de echte wil om te winnen, dat kan beter.”  
Ambitie was ook de reden dat Ivar in zijn jeugd een aantal jaar VAKO verruilde voor 
ACV. “Toen ik bij VAKO zat viel ik telkens tussen het jongere en oudere jeugdteam 
in, omdat ik eind augustus jarig ben. Het ene jaar had ik een heel goed team, het vol-
gende weer niet. Ik vond dat jammer en kreeg de kans bij ACV in te stromen, met een 
grote en sterke selectie en fanatieke trainers.” 

Hij heeft er drie jaar gespeeld en veel geleerd, maar begon het plezier te verliezen 
toen hij steeds meer als verdediger werd ingezet. “Plezier is zeker bij jeugdteams erg 
belangrijk. Ondanks dat ik een fanatieke trainer ben, wil ik daar goed op letten. Het 
bijt elkaar ook niet. Juist als je fanatiek getraind hebt, kun je prima afsluiten met een 
onderling partijtje. Maar de hele training alleen partijvorm, daar zie ik het nut niet van 
in.” De spelers van JO17-1 weten wat ze van de jonge trainer Goedkoop kunnen ver-
wachten. De meeste spelers kent hij, zijn stiefbroer en het broertje van zijn vriendin 
spelen ook in het team. Ivar ziet dat niet als een probleem. Met de ervaring van zijn 
vader is voetbalverstand en kennis van 
trainingen nooit ver weg. “Het toeval wil dat 
het eerste team dat mijn vader trainde ook 
een JO17 was. Dat vond hij wel leuk.” Toch 
verwacht de jonge Goedkoop vooral uit zijn 
eigen ervaring met trainers en trainingsvormen
te putten. “Wanneer mijn vader vindt dat het 
training A moet zijn en ik vind training B, dan 
wordt het hooguit training C. ”Het beloven 
drukke zaterdagen te worden voor Ivar. In 
de ochtend eerst coachen bij de JO17 en dan 
‘s middags zelf voetballen. Hij hoopt dat de 
wedstrijdschema’s goed op elkaar aansluiten. 
“Ik hoop dat we met de jeugdteams onze 
wedstrijden ook op het hoofdveld mogen 
spelen en niet alleen achter het zandpad. Je 
merkt dat dit jeugdspelers motiveert en het is 
ook leuker voor het publiek.” 

 

eigen ervaring met trainers en trainingsvormen

Naam
Johan Hiemstra
Geboortedatum
31 dec. 1984, Groningen
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Werkzaam bij KPN. Bij 
de afdeling Collections,
betreft een fi nanciële
afdeling.
Functie bij VAKO
Lid van de sponsorcommissie.
Besteedt aan VAKO
Ik besteed gemiddels 1 uur per week aan 
VAKO.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
VAKO is een hele gezellige vereniging 
waarbij iedereen zich thuis kan voelen. Ik 
hoop dan ook dat deze eigenschap lang 
zo blijft.
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VAKO 5: All Stars 3.0 in de maak

All Stars. Groen als gras. Het lijfl ied van elke amateurvoetballer in Nederland, 
voor jong en oud. Hoe waar en actueel is dat nog steeds? Damian Auwema en 
Cas van der Wijst, oprichters van het nieuwe VAKO 5, aan het woord.

Door Bas Baalmans

“Onze droom is dat dit team zolang bij elkaar blijft, dat we een All Stars-gevoel krij-
gen. Dus als we ouder, getrouwd zijn en misschien kinderen hebben, nog steeds op 
zaterdagmiddag samenkomen voor een potje voetbal en de gezelligheid bij VAKO”, 
zegt Damian Auwema. 

“Zaterdag was de mooiste dag van de week
En je wist als je naar je vriendjes keek
Hier gaan ze heel wat beleven

En de trainer riep: samen is niet alleen
Maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen
We waren zeven...”



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
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Een heuse All Stars 3.0 is in de maak op sportveld De Fielliettaz Goethart. 1.0 was 
een lang geleden (1997) met Danny de Munck, Thomas Acda en Antonie Kamerling 
(Hero) in de hoofdrollen. In 2020 een vervolg met All Stars en zonen met daarin een 
aantal bestaande en nieuwe personages. Een feest der herkenning voor elke amateur-
voetballer. Over derde helften, kleedkamerhumor en lief en leed in de privésfeer. Her-
kenbaar voor oud maar ook voor jong, zo blijkt uit het verhaal van Damian Auwema.
“Onze ideale voetbalzaterdag?” Cas van der Wijst heeft het antwoord snel klaar. “Ide-
aliter samen met het eerste op zaterdag thuis voetballen. Winnen uiteraard, want zo 
prestatiegericht zijn we nog wel. Een goede derde helft in de kantine, nog even het 
dorp in naar de kroeg en daarna met z’n allen op stap.” “Zo waren ook de zaterdagen 
toen we in de A’s zaten”, vult Auwema aan. “Een mooie tijd waar we met plezier op 
terugkijken.”

Na die periode in de jeugd viel het team uit elkaar. De één stopte, de andere ging 
door naar de senioren. De één in de selectie, de andere viel er buiten. Van der Wijst 
vervolgt: “Toch vond ik dat niet erg dat het team uit elkaar viel, want ik heb veel 
nieuwe vrienden gemaakt. Ik kwam als keeper in de selectie bij jongens van andere 
leeftijden. Dat vond ik heel mooi en heb daar veel aan overgehouden.” 
Blessureleed maakte een einde aan Van der Wijst zijn voetbalcarrière op niveau. Daar-
mee lag de weg open naar een vriendenteam bij VAKO. “Iedereen van het jeugdteam 
van toen woont nog in Vries. Met Damian en 
Stan Alink - de ‘regelneven’ - zijn we aan 
de slag gegaan om het team rond te krijgen. 
Dat wordt geaccepteerd door de rest. We zijn 
de leiders en regelen de trainingen. Dat gaat 
goed. Iedereen is heel enthousiast om te 
trainen en wedstrijden te spelen. Helemaal na 
deze coronaperiode waarin zo weinig mogelijk 
was. Na de start van het seizoen wordt het 
enthousiasme alleen maar groter.” 

“Het grootste voordeel van ons team is dat 
we samen gevoetbald hebben”, aldus Auwema. 
“Op de eerste training was wel te zien dat het 
voor menigeen een tijdje geleden was dat ze 
gespeeld hadden, maar dat veranderde snel.” 

Over de balans tussen prestatie en recreatie 
zijn de mannen duidelijk. “We trainen volop 
en willen wedstrijden winnen. Zo zitten we 
in elkaar en dat verwachten we ook van 
de rest.” 

deze coronaperiode waarin zo weinig mogelijk 

“Op de eerste training was wel te zien dat het 

Naam
Ismár Hernández Polling
Geboortedatum
12 oktober 2003
in Camaguëy
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Ik zit nu in mijn 3e jaar 
van mijn International 
Business Study op het Noorderpoort en 
ik werk in de keuken bij het Italiaanse 
restaurant By Fabrizio in Vries.
Functie bij VAKO
Ik voetbal nu al sinds mijn vierde bij VAKO 
en zit nu in de JO19-1 en heb zin in het 
nieuwe seizoen.
Besteedt aan VAKO
Maandag en woensdag heb ik trainingen 
bij VAKO en als de competitie weer 
begonnen is moet ik ook weer wedstrijden 
gaan spelen op de zaterdag.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ik voetbal dus al sinds mijn vierde bij 
VAKO en heb veel vrienden hier gemaakt. 
De teams zijn altijd met de jaren mee 
gegaan waardoor we altijd wel een hechte 
groep hadden en het altijd gezellig is.
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Deze bon kunt u inleveren voor een originele donateurskaart bij:
Albert Suurd, Tipkampen 40, Vries, of tijdens thuiswedstrijden VAKO1.



Naam
Stijn Veening
Geboortedatum
12 juli 2011
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
School en ik train en
ik speel.
Functie bij VAKO
Ik ben een voetballer
en ik speel in onder 12
Besteedt aan VAKO
Volgens mij train ik op maandag en op 
woensdag en dan steeds één uur en een 
kwartier. Ik ga wedstrijden spelen en dat is 
twee keer een half uur dus dat is een uur. 
In totaal dus wel drieënhalf uur.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ik vind dat VAKO een leuke club is en dat 
ik een heel leuk team heb.

Naam
Gert Feunekes
Geboortedatum
18 april 1988
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Docent Groen- & Tech-
niek bij Terra Eelde
Functie bij VAKO
Speler bij VAKO 4, Quizmaster en 
vrijwilliger bardienst.
Besteedt aan VAKO
Dat hangt af van de periode, maar door 
blessure en corona was het de afgelopen 
tijd wat minder.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Het is jammer dat door corona veel 
festiviteiten niet doorgaan, op de reünie na 
gelukkig. Wat verder heugelijk nieuws is, is 
dat VAKO een dartclub rijker is geworden. 
Het team van DC de Kamp wordt DC 
VAKO en gaat vanaf komend seizoen 
zijn wedstrijden spelen in de kantine van 
VAKO!
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VAKO was geen echte zondagclub

VAKO voetbalt dit seizoen voor het eerst volledig op de zaterdag. Een traditi-
onele zondagvereniging is VAKO eigenlijk nooit geweest. Competitievoetbal op 
de zaterdag wordt al sinds 1950 in Vries gespeeld. Pieter Numan, jarenlang spe-
lend op de zaterdag, blikt terug op deze periode. 

Door Dick Heuvelman en Bas Baalmans

De namen van het eerste uur zaterdagvoetbal: Gerhard Numan en Leendert Doorn-
bos. Met twee teams speelde de zaterdagtak in de jaren vijftig op de velden achter het 
Koffi edik. Niet geheel toevallig doken de zonen van Numan en Doorbos later veelvul-
dig op bij het zaterdagvoetbal in Vries. Een heel lang leven was deze eerste tekenen 
van zaterdagvoetbal echter niet beschoren. Na vier jaar werd het opgeheven wegens 
gebrek aan leden. 

Pieter Numan, zoon van wijlen Gerhard. “Eind jaren zestig ging het met het zaterdag-
voetbal in Vries verder met de oprichting van Sportvereniging Vries. Het meest opval-
lende daaraan was dat de wedstrijden werden gespeeld in Tynaarlo. VAKO wilde niet 
dat SV Vries op de velden kwam. Het lag toen nogal gevoelig, het zaterdag- en zon-
dagvoetbal. Kerkelijken tegenover niet-kerkelijken.” Biblebelt-achtige toestanden heeft 
Vries echter nooit gekend. “Nee hoor, dat hield bij ons wel op dat we op zondagmid-
dag een keer stiekem naar VAKO gingen kijken als Henny Bosch, toen de diender van 
dienst en immer spiedend oog wie wat deed op zondag, net even niet oplette en we 
ertussendoor glipten.” 

Twee jaar later, in 1970, verhuisde SV Vries alsnog naar de velden aan de Oosterkam-
pen, onder druk van de gemeente Vries die het toch wel van de zotte vond dat er in 
Tynaarlo gevoetbald werd. Die verhuizing ging echter nog niet van een leien dakje. 
Pieter Numan herinnert zich nog goed dat de zaterdagvoetballers met weinig diplo-
matieke verwensingen werden onthaald door sommige oudgedienden van VAKO als 
er netten voor hun wedstrijden werden opgehangen. ‘‘Maar dat waaide redelijk snel 
over.’’ Dat bleek ook wel, want weer twee jaar verder fuseerden SV Vries en VAKO.  
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Pieter Numan maakte ook deel uit van deze beginjaren en dook met regelmaat in 
de opstelling van het eerste team op. Het team kwam uit in de tweede klasse van de 
DVB, de Drentse Voetbal Bond. Het laagste niveau van het amateurvoetbal. “Jannes 
Hof was trainer. Er kwamen jongens over van Tynaarlo en met een christelijke achter-
grond had het echt niets meer van doen, toen al”, aldus Numan over deze periode. 
“Borger, Veenhuizen, SV Pesse en vooral ZVZ uit Zuidlaren waren de traditionele 
tegenstanders van VAKO in de tweede klasse. Naast Jannes Hof dient ook zijn op-
volger Anne Bultstra als trainer van het zaterdagteam genoemd te worden. Bultstra, 
bevlogen coach uit Assen, is jarenlang hét gezicht geweest van het zaterdagvoetbal bij 
VAKO.  

Traditioneel zondag was het dus nimmer bij VAKO, maar verschil in niveau en aantal-
len voetballers altijd wel. Het eerste elftal op de zondag voetbalde structureel aan-
zienlijk hoger (tweede, derde en vierde klasse) waar het vlaggenschip op zaterdag 
eigenlijk nimmer erin slaagde uit de onderste regionen van het zaterdagvoetbal te 
ontsnappen. Ook speelden er meer teams op de zondag dan op de zaterdag bij de 
senioren. “Toch heb ik niet het gevoel dat we met zaterdag er maar wat bij hingen. Zo 
hadden we natuurlijk ook altijd een eigen bestuur, met daarin grootse bestuurders 
als Ad Hebly, Henk Polling, Harrie van der Pol en Evert Bergsma, die allen veel voor 
VAKO betekend hebben. Vanuit de kerk kreeg je toch mee dat je een bepaalde ver-
plichting had iets goeds te doen voor de maatschappij. Dat zag je terug in de besturen 
van de dorpsverenigingen.” 

Sfeer was de grootste drijfveer voor het zaterdagvoetbal, tot op de dag van vandaag. 
“Veel jongens voetbalden bij ons voor de gezelligheid. Natijd in de kantine en bij uit-
wedstrijden in de kroeg, Onder de Linden”, zo blikt Numan terug. Hij noemt zichzelf 
sportminded, niet sportgek. En dan sport in de breedste zin van het woord. Dat blijkt 
uit Numans American Football carrière in South Dakota, waar hij de high-school 
volgde. “De trainer daar zag gelukkig ook wel de meerwaarde van het trappen van die 
bal. Dus daar werd ik snel de fi rst kicker”, lacht de Vriezenaar. 

Een andere sport die Numan nauw aan het hart gaat is volleybal, mede door zijn drie 
volleyballende dochters waarvan eentje een relatie heeft met Niels Klapwijk, momen-
teel prof bij Ravenna in Italië. “Daardoor ook heel veel mooi topvolleybal mogen zien, 
op vele plekken op de wereld”, vervolgt Numan. “Zaalsport heeft ook wel weer wat 
en zaalsporters kunnen gewoon beter met elkaar. Ook op het hoogste niveau zie je 
daar alle spelers natijd samen eten, drinken. Dat gaat heel gemoedelijk met elkaar om. 
Iets wat bij voetbal haast ondenkbaar is.”

Het zelf voetballen is al een poosje passé voor Pieter Numan, maar op de donder-
dagavond sluit hij graag aan bij de Surf-veteranen voor een potje recreatievolleybal. 
Numan heeft recentelijk zijn bedrijf verkocht en dus nu ook meer tijd voor vrouwlief 
Wietske, gezin, familie, hobby’s en sport. “Maar zondagmiddag even naar VAKO 1 was 
al een begrip hoor. Heerlijk dat altijd, iedereen even zien en zo. Dat wordt echt tijd 
dat dat terugkomt na deze coronaperiode. Dat gaan we dus dit seizoen op de zater-
dagmiddag doen. Helemaal goed!”
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Zaterdagclub
Wij, VAKO dus, zijn tot het zaterdag-
voetbal bekeerd. Dat heeft in dit geval 
niks met een bijbels decreet van de Heere 
te maken, maar alles met de tijdgeest. De 
zondag is voor de hedendaagse voetballer, 
zeker in de amateursector, meer en meer 
een uitblaas- c.q. recoverydag geworden. 
Bijkomen van een intensieve zaterdag. 

Eerst een potje voetballen, gevolgd door 
een nog langere derde helft. En die niet 
zelden ook nog eens uitmondt in een 
vierde, ja zelfs vijfde helft. Dan is het 
overigens al lang en breed zondag gewor-
den. En wie wil er dan nog om tien uur 
in de ochtend een partijtje dauwtrappen?

Vandaar dat het zondagvoetbal langzaam 
maar zeker aan het uitsterven is. Wan-
neer het zondagvoetbal defi nitief zijn 
laatste adem uitblaast, daar durf ik nog 
geen wedje over af te sluiten. Maar het 
gaat wel met rasse schreden die kant 
op. Fielliett az Goethart, onze sfeervolle 
thuishaven, zal voortaan een oase van 
zondagrust zijn. Wat bij de klassieke 
zaterdagclubs, zoals daar zijn IJsselmeer-
vogels, Quick Boys en ACV, al sinds jaar 
en dag zo is. 

De zondag bij dit soort clubs staat vooral 
in het teken van trouw kerkbezoek. Nou 
ja, stond. Want ook hier heeft de tijdgeest 
haar werk gedaan. Zaterdagclubs zijn al 
lang niet meer opvangcentra voor gelo-
vige voetballers die zich, uit vrees voor 
eeuwige geestelijke kwelling, het trappen 
van een balletje op zondag ten strengste 
lieten ontraden. Vandaag de dag zijn alle 
gezindten er welkom.

Zeker, die principiële spelers zijn er nog 
steeds. Met name in de biblebelt (bijbel-
gordel), maar ook deze categorie is aan 
erosie onderhevig. Dat begon met de 
komst van ons profvoetbal in 1954. De 
eerste toppers in het zaterdagvoetballers 
lieten zich nog afschrikken met het hel-
levuur dat hen te wachten stond aan het 
eind van hun leven, maar het slijk der 
aarde bij leven en welzijn werd gaande-
weg toch aantrekkelijker. Met jongens 
als Folkert ‘‘nooit op zondag’’ Velten, 
het kanon van Enter Vooruit, en Jaan de 
Graaf, de vedett e van IJsselmeervogels, 
als voorzichtige baanbrekers. Op enig 
moment namen zij niet alle waarschu-
wingen tegen het duivelse professioneel 
voetbal meer ter harte en kozen voor 
het geld bij respectievelijk Heracles en 
AZ’67. Zij het wel met de aantekening 
in hun contract dat ze op zondag vrijge-
steld werden van clubverplichtingen. De 
daarop volgende generatie gereformeerde 
spelers slechtt e echter ook die principiële 
barrière.

De status van het zaterdagvoetbal had 
eerder al aan glans ingeboet toen de 
KNVB - in 1971 - besloot tot opheffi  ng 
van het Nederlands zaterdagelftal. Dat 
was in 1947 opgericht om onze man-
nenbroeders ook interlands te kunnen 
laten spelen. Die gingen dan veelal tegen 
België en Frankrijk, landen die daarvoor 
spelers uit het bedrijfsvoetbal rekruteer-
den. Bekende Nederlandse zaterdaginter-
nationals waren doelman Cas Woudsma 
van DES, alias de Leeuw van Nijverdal; 
Harm van Dalfzen van Sportclub Gene-
muiden (hij was als één der eerste ‘over



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boermarke 47 Vries         06-13105033  



lopers’ nog semiprof op de Langeleegte 
bij Veendam) en Henk Kiel van Go Ahead 
Kampen.

Desondanks is het zaterdagvoetbal 
booming geworden in Nederland. De 
wedstrijden van de betere zaterdagclubs 
trekken meer publiek dan die van de 
hoog spelende clubs op zondag en in zo’n 
ambiance is het sfeervol spelen. Er werd 
- niet onbelangrijk - ook aardig betaald. 
Al was dat nooit offi  cieel. Voor de hei-
denen die minder getalenteerd waren en 
zijn, althans voor het profvoetbal, is het 
zaterdagvoetbal een aangenaam alterna-
tief. De ideale combinatie van stappen en 
voetballen.

Immers, van oudsher is de zaterdagavond 
dé uitgaansavond van de week. Eindigde 
die in mijn tijd om 2 uur ’s nachts. 
omdat de kroegen toen moesten sluiten, 
tegenwoordig is er geen sluitingstijd 
meer. Kan men de hele nacht doorhalen. 
Maar als je dan om pakweg zes uur je 
nest inrolt, is het niet echt fi jn als je een 
paar uur later brak moet op staan, met in 
het vooruitz icht van een stevige wedstrijd 
tegen - pak hem beet - Actief.

Dan komt het voetballen op zaterdag als 
een geschenk uit de hemel.

Dick Heuvelman

Naam
Remco Vermeer
Geboortedatum
23 januari 1986
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Casemanager Sociale
Zekerheid
Functie bij VAKO
Speler.
Besteedt aan VAKO
Gemiddels 2 tot 3 uur in de week 
Kantinetijd niet meegerekend.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Ondanks alle teleurstellingen van het niet 
door kunnen gaan van het DFG toernooi 
en het deels niet door kunnen laten gaan 
van het 90-jarig jubileumweekend, verdient 
de club een compliment voor al het leuks 
wat ondanks corona wel is doorgegaan 
en is georganiseerd. Dit zorgt voor een 
positieve sfeer en binding met de club. 
Hopelijk heeft de positieve sfeer, de leuke 
activiteiten en de verandering van (groten-
deels) zondag naar zaterdagvereniging een 
positieve uitwerking voor het ledenaantal 
en toekomstige successen van VAKO.

Naam
Alle Tamminga
Geboortedatum
5 juli 1956
Werk of andere 
dagelijkse activiteit
Eigen administratiekan-
toor en dat omvat al 
datgene wat het fi nan-
ciële aangaat. Daarnaast 
geregeld op de golfbaan in Assen en wat 
bezig met muziek in de vorm van gitaar 
en piano.
Functie bij VAKO
Financiële administratie VAKO voetbal. 
Geen penningmeester, dat is mijn manager 
Dennis Wollerich. Ik was eerst voetballend 
lid en daarna al ongeveer 15 jaar sponsor 
van VAKO-4.
Besteedt aan VAKO
Ik denk gemiddeld een uur per week. Maar 
als er gevoetbald wordt komen er een 
paar uurtjes bij in de hoedanigheid van 
toeschouwer.
Wat wil je verder kwijt over VAKO
Mooie vereniging en iedereen werkt er 
hard voor als vrijwilliger. Van bladveger tot 
voorzitter zijn allemaal onmisbaar. Verder 
spelen alle elftallen op zaterdag, dus daar-
om maken we van de zaterdag maar een 
zondag en het kan dus allemaal best wel 
gezellig worden op het sportpark.
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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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Voetballen doe je bij VAKO!
Al meer dan 90 jaar is VAKO dé voetbal-
vereniging voor Vries en omstreken. De 
vereniging beschikt over een moderne 
accommodatie, meerdere velden voor 
wedstrijden en trainingen en een jeugd-
stadion voor de wedstrijden van de jong-
ste teams. 
VAKO heeft momenteel vijf mannen-
teams, een damesteam, en een jeugdaf-
deling met jongens- en meidenteams in 
elke leeftijdscategorie. Bij de jeugd werkt 
VAKO al enkele jaren succesvol samen 
met buurvereniging SV Tynaarlo. Het 
selectieteam speelt prestatief, de overige 
dames- en herenteams spelen recreatief 
maar niet zonder de wil te winnen. Alle 
teams trainen op vaste momenten in de 
week, de jeugd bij voorkeur in de middag 
en vooravond, de seniorenteams in de 
avonden. 
Voor iedereen ouder dan 35 (vrouwen 
vanaf 18 jaar) is er bij VAKO 7x7 voetbal. 
Hierbij spelen twee teams van zeven 
spelers op een half veld tegen elkaar. 7x7 
Voetbal is ideaal voor spelers die hun 
lichaam minder willen belasten maar 
die wel in teamverband willen trainen 
en wedstrijden spelen. De 7x7-teams 
trainen wekelijks en spelen daarnaast op 
enkele vrijdagavonden een minicompeti-
tie met verenigingen uit de regio.
Bij VAKO staat spelplezier voorop naast 
ontwikkeling als speler en teamsporter. 
Voor de begeleiding van trainers en 
spelers is een technische commissie 
aangesteld. Naast de reguliere trainingen 
worden er voor de jeugdteams regel-
matig aanvullende trainingsactiviteiten 
georganiseerd en is er ieder voorjaar 
een groot jeugdtoernooi. Voor jongens 

en meisjes tussen de 3 en 6 jaar wordt 
meerdere keren per jaar Kaboutervoet-
bal georganiseerd, waaraan zij vrij kunnen 
deelnemen.
Behalve een sportieve vereniging is VAKO 
ook een gezellige vereniging. Gedurende 
het jaar worden meerdere clubactivi-
teiten georganiseerd zoals het VAKO-
feest, het landelijk voetbaltoernooi de 
DFG-cup, activiteiten voor sponsoren en 
vrijwilligers en natuurlijk het zomerkamp 
voor de allerjongste jeugd. VAKO wordt 
gerund voor en door vrijwilligers en wij 
moedigen spelers en ouders aan hierin te 
participeren. De VAKO-kantine heeft het 
keurmerk De Gezondere Kantine met 
aandacht voor gezonde voeding en ver-
antwoord alcoholgebruik.

Interesse om lid te worden? Kijk dan op 
www.vakovoetbal.nl voor aanvullende 
informatie en het inschrijfformulier. 

en meisjes tussen de 3 en 6 jaar wordt 



VIJFSCHAFT
CATERING EN VERHUUR
TYNAARLO

Specialist in AUTO & MOTOR
sport Evenementen
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Catering Vijfschaft Tynaarlo
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Jeugdcommissie
Liza Doornbos
Jan Jansen
Theo Venema
Gerard van der Bij

Kantinecommissie
Dennis Wollerich Financiën 
Jan Liewes Inkoop
Henk Bakker

Kleedkamerverzorging
Rie Knol

Terreinverzorging
Geert Been

Kleding- en Materiaalbeheer
Jannes Hof

Ledenadministratie
Jannes Hof

Preventie en integriteitsbeleid
Jiska Huizing-Weijermans 
Vertrouwenscontactpersoon

Webmaster
Arjan Luchies

Club van 100
Henk Abrahams
Fred van der Ploeg
Johan Pas
Fokko Knol
Rieko Postma

Scheidsrechters
Bas Baalmans
Bert Hofstee
Bram Brands
Henk abrahams
Louis Klomp
Stef Drenth
Willem Heeling
Thom van Wijk
René Doorten

De vereniging bedankt verder iedereen die gedurende het jaar zich inzet voor onze vereniging!

CLUBINFO
Bestuur
Stef Drenth Voorzitter
Bas Baalmans Secretaris
Dennis Wollerich Penningmeester
Jan Jansen Onderhoud, Materiaal
  en Accommodatie
Liza Doornbos Jeugdzaken
Patrick Steenbergen Seniorenzaken
Ruben Doornbos Sponsorzaken
Edmond Varwijk Communicatie

Wedstrijdsecretariaat
Henk Abrahams Senioren
Jan Jansen Jeugd

Consul
Jacob Kuipers

Staf/Begeleiding Zaterdag 1-selectie
Cor Meijer Trainer/Coach
Klaas Evert Gorter Elftalleider
Jaap Lammerts Elftalleider
Danny Luyke Materiaalman
Hendrik van Bergen Keepertrainer
Henk Abrahams Assistent-scheidsrechter

Verzorger
Hans van der Bij

Technische Commissie
Patrick Steenbergen 
Mike Baalmans 
Willem Heeling 
Tim van Huffelen

Technische Coördinatie
Ep Kremer (JO11)

Sponsorcommissie
Ruben Doornbos 
Johan Hiemstra 
Christian Koops 
Bas Mensing
Roel Speelman
Roan Vos
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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



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.



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

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



Oude Asserstraat 26   Tel. 0592 - 58 06 72

Genieten van
Pure muziek
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Hartlief-Lammers

Roozand 1, 9497 TD  Donderen, Telefoon 0592-559552

SHIRTSPONSORS  
VAKO Voetbal Jeugd



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boermarke 47 Vries         06-13105033  

Tamm   nga
   dministratie v.o.f.A

COSPONSORS  
VAKO Voetbal



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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