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Vries, seizoen 2022-2023

Voorwoord

De verspreiding van de VAKO Presentatiegids in Vries, Donderen en omstreken 
markeert het begin van een nieuw voetbalseizoen. De voorbereiding begint al maan-
den eerder. In april gaat een eerste zoemer af, in mei is er de eerste en vaak enige 
vergadering en de rest gebeurt online, via mail en WhatsApp. Het vervolg is een 
geoliede machine van mensen die ‘hun ding doen’ om precies op en toch vaak even 
na de afgesproken deadline een artikel in te leveren. Daaromheen wordt de fotograaf 
eropuit gestuurd, worden sponsors gevraagd hun advertenties te updaten en worden 
bezorgers geïnformeerd. Elk jaar verandert er wel iets, maar het zijn nooit meer dan 
details. Tot dit seizoen, want onze vaste partner die de opmaak en het drukwerk 
verzorgde stopte ermee. Dat was het enige dat buiten de gemeente en buiten de 
vereniging gebeurde. Was, want twee jonge clubmannen lieten weten de klus wel te 
willen klaren. En zo kunnen we dit jaar meer dan ooit zeggen, dat dit de VAKO Pre-
sentatiegids is. Gemaakt in, binnen, door, met, van en voor iedereen bij VAKO, in Vries, 
Donderen én omstreken. Oprecht, mooier kunnen we het niet maken!

Edmond Varwijk

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

3



Roegoorn 10 | 9403 NP Assen | 0592-345773

WWW.VI-ASSEN.NL

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

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

Inloopspreekuursportblessures!
Iedere dinsdagvan 17.30-18.30 u.(zonder afspraak)



VAKO Presentatiegids 2022 - 2023

INHOUDSOPGAVE

5

Meerweg 13A
9482 TE Tynaarlo

info@mensingprintensign.nl

Mensing Print & Sign

Voorwoord........................................................................

Inhoudsopgave/Colofon.................................................

VAKO wil oude B-veld terug bij de kantine..............

De ‘Houtman van Haren’ staat als trainer voor....... 
grootste uitdaging van zijn carriere

Burgemeester Thijsen.....................................................

#BlijBijVAKO.....................................................................

Nieuwe kapiteins bij Numan Assurantiën:................
‘Vooral blijven doen waar we goed in zijn’

De zes jonge honden van VAKO 1..............................

Teamfoto VAKO 1.....................................................

VAKO-Podcast: Kroegpraat over amateurvoetbal...

Column Dick Heuvelman...............................................

VAKO heeft nieuwe website en eigen app................

Sponsorcommissie: Serieuze agenda met..................
gezelligheid als leidraad

Henk Abrahams model voor eerlijke.......................... 
clubgrensrechter

Meer dan OK bij Odink Keukens................................

Voetballen doe je bij VAKO..........................................

Clubinfo..............................................................................

Colofon
Presentatiegids VAKO

September 2022

Redactie:
Bas Baalmans

Christiaan Koops
Dick Heuvelman
Edmond Varwijk
Willem Dekker

Acquisitie:
Ruben Doornbos
Johan Hiemstra

Christiaan Koops
Bas Mensing

Roel Speelman
Roan Vos

Fotografie:
Bertel Tuitman

Eindredactie:
Willem Dekker

Oplage:
2250 exemplaren

Layout en druk:

3

5

7

11

17

21

27

31

36/37

39

43

47

51

55

61

65

67





VAKO Presentatiegids 2022 - 2023

Het bestuur van VAKO heeft een nieuwe visie ontwikkeld: Blij(f) met VAKO. Drie 
zaken krijgen speciale aandacht: prestatie, vrijwilligers en sportpark. Voorzitter 
Stef Drenth legt uit.

Door Willem Dekker

De meest in het oog springende verandering is dat het bestuur het oude B-veld terug 
wil. Op de plek van het jeugdstadion of achter het jeugdstadion. Stef Drenth: ,,Daar 
zijn we er nog niet uit. Een deel van het B-veld komt op het trainingsveld te liggen. Zo 
hopen we meer reuring te krijgen vóór het zandpad, dat ons sportcomplex in tweeën 
deelt. Het jeugdveld verdwijnt niet. Dat blijft op de huidige plek of komt pal achter 
het nieuwe B-veld te liggen.”

Hoofdveld aanpakken 

Het bestuur wil ook het hoofdveld verbeteren. Drenth, die zijn vierde seizoen als 
voorzitter ingaat: ,,Het hoofdveld is niet het hele seizoen optimaal. Tegenstanders 
klagen over het hobbelige veld en betaald voetbalclubs willen niet bij VAKO spelen 
vanwege de slechte grasmat. Dat is natuurlijk jammer, omdat we één van de mooiste 
accommodaties in het Noorden hebben. We zijn met de gemeente, eigenaar van de 
velden, in gesprek om het hoofdveld aan te pakken.”

VAKO wil oude B-veld terug bij de kantine
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Die fraaie accommodatie met kantine, bestuurskamer wil het bestuur verder gaan be-
nutten. De kinderopvang zit al enkele jaren op de bovenverdieping en jeugdzorg huurt de 
kantine een dag per week. ,,En we zijn met anderen in gesprek.”

Zes jeugdspeler in selectie 

Prestatie is een ander speerpunt bij VAKO. Stef Drenth: ,,We willen een stabiele vier-
deklasser worden. We hadden vorig seizoen na de overstap naar het zaterdagvoetbal 
gehoopt te promoveren, dat is helaas niet gelukt. Een aantal spelers gaat een stapje lager 
of probeert het hogerop. Daar staat tegenover dat er zes spelers vanuit de jeugd door-
stromen naar de selectie. En in onze onder 19 zitten talenten voor de toekomst. En het 
is de bedoeling dat ook VAKO 2 weer een prestatieteam wordt.”

VAKO leunt op vrijwilligers. ,,We hebben zo’n 180 vrijwilligers en er zijn nog meer men-
sen die wel iets willen doen.” De kantine draait met het vertrek van kantinebeheerder 
Henk Bakker dit seizoen voor het eerst helemaal op vrijwilligers. ,,Er is een kantine-
commissie samengesteld die de inkoop, coördinatie en bezetting regelt. We zullen in het 
begin best ergens tegenaan lopen, maar we beginnen niet van nul. Henk heeft mensen 
ingewerkt. Hoe je het ook wendt of keert, het scheelt VAKO natuurlijk geld dat we de 
kantine zelf draaien.”

Weer zondagteams

Nog even terug naar het voetbal, want daar draait het natuurlijk om. VAKO krijgt weer 
zondagteams. VAKO 2 zondag is een vriendenteam van vooral oud spelers van het eerste 
elftal. En VAKO 4 zaterdag gaat ook op zondag spelen. Drenth: ,,We hebben bij de over-
stap naar zaterdagvoetbal gezegd, als er behoefte is om op zondag te spelen, faciliteren 
we dat. Het is goed dat op het sportpark ook op zondag gebruikt wordt.”

Vier seniorenelftallen blijven op zaterdag voetballen en de Dames natuurlijk. Door een 
geboortegolf bij de VAKO-vrouwen dreigde het team opgeheven te worden. ,,Maar we 
krijgen een Vrouwen VAKO/Tynaarlo elftal en een 7x7 VAKO Damesteam. Dat laatste 
team bestaat uit spelers van het oude VAKO-elftal.”

Met een lichte groei in aantal leden, er zijn ruim twintig nieuwe leden bijgekomen, nieuwe 
plannen en nieuw elan kijkt het bestuur uit naar een mooi seizoen, aldus Stef Drenth.
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Cor Meijer loopt al tijdje rond in het amateurvoetbal. De hoofdtrainer bij VAKO 
heeft dit seizoen een verjongde selectie. Hij ziet kansen voor promotie.  

Door Dick Heuvelman

Het allermooiste compliment dat de voetballer Cor Meijer ooit kreeg, was tijdens 
een keepersclinic van Frans Hoek, dé hoogleraar binnen het wereldje der nationale 
doelwachters. Hoek produceerde daar de ene na de andere voorzet en de doel-
mannen-in-opleiding. De doelman in opleiding moest vervolgens met Meijer het 
luchtduel aangaan, met een koppende Meijer nogal eens als winnaar. Hoek vond daar 
uiteraard wat van. Niet dat hij in dit geval de keeper ‘in de hoek zette’, nee, hij blies 
de loftrompet richting Cor Meijer. Het was een opmerking die voor altijd Meijers 
geheugen is gegrift: “Jij bent één van de drie beste koppers die ik ooit heb gezien.”

Maar alleen in Haren, eerst bij Gorecht en later nog meer bij de zondagclub van die 
naam, werd er profijt van getrokken. Cor Meijer tekende op het hoofdveld aan de 
Onnerweg naar schatting voor 150 tot 200 doelpunten. Het grootste deel daarvan 
met de kop. Hij was de Houtman van Haren. Bij Be Quick, dat ook haar domicilie 
heeft in Haren, zag toenmalig trainer Jans Deenen in Cor Meijer de ontbrekende, 
bijzonder productieve schakel in de jacht op het hoofdklasserschap. Dat is er echter 

De ‘Houtman van Haren’ staat als trainer 
voor grootste uitdaging van zijn carriere
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nimmer van gekomen. Het bleek al met al een stapje te hoog voor Cor Meijer, die Esser-
berg. Al was zijn eerste balcontact in de hoofdmacht van de Good Old wel meteen bingo, 
een kopgoal uiteraard.

Hij kijkt er desondanks, als 48-jarige jarige trainer, nog met plezier op terug. Want 
hoewel Jans Deenen hem weinig speeltijd gaf in het eerste, heeft hij veel opgestoken van 
de Asser oefenmeester. Hij is één van de trainers in het noordelijke trainerskorps die hij 
hoog heeft zitten. Net als Harold Wekema en Wim Bakering, die hij nog heeft geassis-
teerd bij Achilles ‘94. “Maar”, voegt Meijer er aan toe, “bij deze heren wil ik ook nog wel 
even Jordy Nijgh toevoegen. Dat is de zoon van oud-prof Boy Nijgh, die met name bij 
SC Veendam furore heeft gemaakt. Jordy werkt momenteel bij SC Stadskanaal, maar kan 
volgens mij nog wel een eindje hogerop. Die jongen is één en al voetbal.”

Zelf zou Cor Meijer met TC2-bevoegdheid ook wel op een hoger podium kunnen wer-
ken, het liefst nog eens als assistent bij genoemde toppers, maar voorlopig zit hij voor 
onbepaalde tijd vastgeklonken in de kelder van het amateurvoetbal, de vijfde klasse. Hij 
gaat zijn zesde jaar in als trainer van VAKO. Eerst in een tijdperk toen VAKO nog twee 
prestatietrainers in dienst had: eentje voor de zaterdag en eentje voor de zondag. Toen 
er voor de zondag als prestatietak werd gekozen, verdween Meijer van het roodgele to-
neel. Maar niet voor lang, want nadat VAKO vorig jaar alsnog de switch naar de zaterdag 
aankondigde, kwam de Harenaar al gauw weer in beeld. Een rentree werd snel geregeld.

Met Cor, zo was de doelstelling, moest direct de snelweg naar hogere regionen worden 
gepakt. Het verhaal is bekend, dat lukte niet. Toch werd Cor Meijer daar niet op afge-
rekend. Hij valt nog altijd goed in het pulletje van het Vriezer voetbal. “Ja hoor, en ik 
heb het hier ook prima naar de zin. Toen het bestuur en ik om de tafel gingen richting 
toekomst, dacht men dat ik het wel gezien had bij de club vanwege de tegenvallende 
prestaties. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben geen pure prestatietrainer, die zich slechts 
laat leiden door de uitslagen. Nee, ik ben een trainer met een sociale inborst. Sfeer en 
een brede kijk op een club vind ik zeker zo belangrijk. Ik ben niet alleen met VAKO 1 
bezig, maar wil ook weten wat er verder speelt bij een club. Brede oriëntatie dus. Toen 
wij afgelopen seizoen kansloos waren geworden voor een prijs, heb ik wat jeugdspelers 
ingepast om te kijken of zij toekomst hebben.”

Dat heeft geleid tot een stevige verjongingskuur voor het nieuwe seizoen. Liefst zes jon-
kies zijn door Cor Meijer goed genoeg bevonden voor de selectie. Daarentegen hebben 
routiniers als Patrick Steenbergen en Dennis Wollerich zich teruggetrokken in een vrien-
denteam. Desondanks heeft Meijer andermaal de lat hoog gelegd. “We gaan weer voor 
een prijs en promotie. Dit seizoen wordt mijn grootste uitdaging in mijn trainerscarrière. 
Daar loop ik niet voor weg. Ook in de vijfde klasse moet je doelen stellen. Afgelopen 
seizoen heeft het inhaalprogramma na de corona ons flink parten gespeeld. We kregen 
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een te druk programma voor de kiezen. Nu alles weer normaal is, denk ik dat we meer 
kansen hebben.”

De concurrentie zal echter weer pittig zijn, beseft Cor Meijer. “Ik weet bijvoorbeeld 
dat Haren nogal is versterkt met jongens van stadsclubs, zoals The Knickerbockers. En 
ook Westerkwartier en Asser Boys zie ik als clubs die mee gaan doen in de strijd om de 
prijzen. Ik denk dat wij nog altijd een goede selectie hebben, al had ik liever gezien dat 
onze jeugdspelers op een iets hoger technisch level waren afgeleverd. Daar zal ik nog aan 
moeten werken, evenals op tactisch gebied.”

- En, tot slot, wat wordt de speelwijze van het verjongde VAKO?

Meijering niet alleen spelers met de nodige routine, maar ook jongens die sturing aan het 
elftal kunnen geven. Al met al kwaliteit genoeg om er weer vol voor te gaan.”
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Marcel Thijsen is de derde partijloze burgemeester in ons land. Partijloos is Thij-
sen daarentegen niet in zijn sportieve clubliefdes. NEC Nijmegen is dé club voor 
Thijsen, geboren Brabander notabene. 

Door Dick Heuvelman en Bas Baalmans

Thijsen is sinds 16 december 2014 burgemeester van de gemeente Tynaarlo. Hij is 
verknocht aan het Noorden in het algemeen en de gemeente Tynaarlo in het bijzonder. 
“Ik ga nooit meer terug naar Brabant.”

“Partijloos zijn heeft zijn voordelen”, aldus Thijsen. “Je bent overal welkom. Alle deuren 
gaan voor je open.” De burgers in de gemeente Tynaarlo zijn content met hun burger-
vader, dat hoor en merk je overal. Een derde termijn lijkt er voor Thijsen aan te komen. 
“Ach, zolang ik vind dat ik nog iets kan toevoegen en dat de mensen tevreden over mij 
zijn, dan kan en wil ik wel door. De gemeente elke dag een beetje mooier maken, het 
verschil maken, dat is waar ik het voor doe.” 

Sport vindt Thijsen belangrijk, maar hij trekt het graag breder. “Ik denk ook aan vereni-
gingen, zoals bijvoorbeeld de Vriezer Harmonie. Oftewel alles wat de samenleving bindt 
en bij elkaar brengt en VAKO is daar een zeer prominent onderdeel van. Mensen maken 
een dorp, verenigingen maken een dorp. Ik geloof heilig in de energie van een

Burgemeester Thijsen: 
‘Creëer een sportcampus Vries’

foto: Ed Molenaar, www.vries.nu 
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samenleving en dat maakt dan heel veel mogelijk.”
 
De burgemeester ziet dan ook initiatieven graag breed gedragen. “Ideeën van zeg maar 
twintig personen die richting de gemeente  over de schutting gegooid worden met van      
“regel het maar”, gaan niet lukken. 

Terug naar het voetbal. Thijsen was een begenadigd linkspoot. “Stijf links inderdaad, in 
het voetbal, niet in de politiek.” Daarmee inzetbaar op de hele linkerflank bij SC Woezik, 
tegenwoordig eersteklasser, uit Wijchen. “Koppen kon ik ook goed. Daarom werd ik ook 
vaak voorin gezet, goals maken met het hoofd.” 

Wijchen ligt onder de rook van Nijmegen. Thijsen is een échte NEC-supporter, daarmee 
ook direct anti-Vitesse. “Geel-zwart. Net als wespen, daar moet je vandaan blijven. NEC 
is van het volk, Vitesse van Nuon-geld, van Russisch maffiageld, poeha en verbeelding; daar 
blijven we graag van weg. Dat zit behoorlijk diep bij mij. Als ik vroeger bijvoorbeeld het 
licht in huis aan deed, dacht ik er altijd bij: nu sponsor ik als stroomafnemer van Nuon die 
eliteclub van Arnhem.” 

De burgemeester heeft een grote rol gespeeld bij de realisatie van nieuwe accommodaties 
in onze gemeente. Eerst bij die van VAKO, later die van SVT. “Samenwerking tussen deze 
verenigingen vind ik essentieel. Het is niet voor niets dat ik bij de opening van de accom-
modatie in Tynaarlo een VAKO-vaantje overhandigde als boodschap van zoek de samen-
werking, Werk samen! Dat viel toen niet overal even goed, maar nu gebeurt het gelukkig 
en daar ben ik heel blij om.”

Dan de vergrijzing in het dorp Vries. “Natuurlijk is het mooi dat een dorp ook ‘van onde-
ren’ aangevuld wordt en dat gebeurt de komende tijd met honderd huizen. Maar we leven 
ook langer, gezonder en vitaler. Jullie vrijwilligers die ‘op leeftijd’ zijn, zijn goud waard door 
die vitaliteit. De inwoners van Vries kunnen daarmee zelf ook hun eigen dorp aantrekkelij-
ker maken. Doe dat vooral!”

Pijnpunt tussen vereniging en gemeente blijft de toestand van de velden. VAKO is van me-
ning dat het met al haar kennis en capaciteit mooiere en betere velden kan realiseren die 
beter passend zijn bij de gehele accommodatie op het sportveld De Fielliettaz Goethart. 
Verzoeken aan FC Groningen en FC Emmen om in Vries te komen spelen zijn aan dove-
mansoren gericht in verband met de toestand van de velden. Dit geldt ook voor aanvragen 
om beslissingswedstrijden in Vries te spelen. 

Thijsen reikt de hand: “Ik kaart het graag aan bij de politiek, dat VAKO de nodige kennis 
en de capaciteit die daar aanwezig is hiervoor wil inzetten. Ik denk dat we daarmee mooie 
stappen kunnen zetten.”

De burgervader roemt wel de locatie in Vries met voetbal, tennis, sporthal, zwembad en 
ijsbaan op dezelfde locatie. Kijkend richting toekomst zegt hij: “Breid het uit. Ik ken de 
plannen voor een betonnen vierhonderdmeterbaan op de ijsbaan, zodat je daar zowel ‘s 
winters als ‘s zomers terecht kunt. Privé spreekt mij zo’n initiatief als sportliefhebber aan. 
Creëer op die manier een sportcampus in Vries. Maar dat lukt alleen als er draagvlak is 
vanuit de gemeenschap.”   
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Het bestuur van VAKO heeft een beleidsplan opgesteld waarin vooral ‘het voet-
bal op 1’ staat. Blij Bij VAKO.

Een langere periode ging de aandacht van het bestuur vooral naar de realisatie van de 
accommodatie (kleedkamers, kantine, bestuurskamer). Met als resultaat het prachtige 
onderkomen dat op ons sportveld De Fielliettaz Goethart in Vries staat. 
 
Het was daarna zaak de focus te verleggen naar het voetbal en naar daaraan gere-
lateerde zaken als velden, materiaal en kleding. De aanleiding was vergrijzing van de 
vereniging, met steeds meer ‘oudere’ voetballers in de elftallen. Waarvan je weet dat 
het een keer ophoudt voor deze mannen en vrouwen. 

Daarnaast zag het bestuur (te) veel voetballers (jongens, meisjes, mannen en vrou-
wen) vertrekken naar studentenclubs, maar ook naar verenigingen in de buurt. De 
redenen waren divers: uitdagingen op sportief gebied, het studentenleven of vrienden-
teams elders. Het bestuur zag het met lede ogen aan. Het beleid is al jaren dat VAKO 
een ieder die zijn of haar heil elders zoekt via de voordeur uitgeleide doet en hoopt 
op een terugkeer bij VAKO na een aantal jaren. Zoals ook bij veel leden al is gebeurt.
 
Maar liever zie je deze leden natuurlijk niet de deur uitlopen. Dit was de reden om 
voor de campagne aanvankelijk de hashtag #Blij(f )BijVAKO te lanceren. Die is later 
omgezet naar #BlijBijVAKO, omdat deze voor de langere duur geschikt is en een 
bredere blik op de zaken weergeeft.

Meer aandacht aan ledenwerving en ook vooral aan ledenbehoud. Bij senioren en 
jeugd, voor zowel de voetballer die voor de prestatie gaat, als wel voor de recre-
ant die zijn of haar plezier vooral vindt in de zogenaamde kelderklassen. Materiaal, 
als doelen, ballen en dergelijke moeten goed zijn, vindt het bestuur. Geen punt van 
discussie. 

Dit geldt ook voor de begeleiding. Betaalde, kwalitatief prima trainers bij de standaar-
delftallen, voldoende leiders, grensrechters waar mogelijk en uiteraard scheidsrech-
ters bij elke thuiswedstrijd. Daar is de laatste tijd veel energie, tijd en geld ingestoken. 
Kleding idem, je ziet bij diverse seniorenteams nieuwe shirts verschijnen en het 
komende seizoen worden alle jeugdteams in nieuwe tenues gestoken. Net als het 
eerste elftal.

Ook komt er (nog) meer aandacht voor de velden van VAKO. Het is het bestuur al 
jaren een doorn in het oog dat het prachtige sportpark niet het mooie speelveld heeft 
dat daarbij hoort. Continue overleg met de gemeente, veel tijd en aandacht van 

#BlijBijVAKO
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onze ‘eigen’ kenners en de onderhoudsploeg zorgt zeker voor verbetering zoals we ook 
de afgelopen periode hebben gezien. Het blijft echter een feit dat de status van het veld 
bijvoorbeeld dé reden is dat we structureel interessante en lucratieve beslissingswed-
strijden missen die op neutraal terrein gespeeld moeten worden. Een uitnodiging voor 
bijvoorbeeld FC Emmen en FC Groningen om een wedstrijd in Vries te spelen is met dit 
hoofdveld een kansloze missie.

Het bestuur wil daarin stappen maken. Een robotmaaier, ander en ook meer eigen on-
derhoud zijn de plannen voor het komende jaar. Ook wordt er kritisch gekeken naar de 
veldindeling. Het bestuur wil graag een groot speelveld aan de kant naast het hoofdveld, 
het oude B-veld, om meer reuring en beleving te genereren in plaats van de vele wedstrij-
den op het C- en D-veld. 

Idealiter in combinatie met een kunstgrasveld (dé wens van het huidige bestuur), maar 
de financiële uitdaging die daarvoor ligt is fors. Misschien te fors, maar dat zal onderzoek 
moeten uitwijzen. Ook alternatieven als de zogenaamde lavavelden, zoals die momenteel 
in Zuidlaren worden bespeeld, worden in het onderzoek meegenomen.

Bovenstaande ontwikkelingen, gedachten en ideeën heeft VAKO weergegeven in een be-
leidsplaat. Aan de hand van de letters P.A.S.S.I.E. worden de pijlers weergegeven waar 
VAKO de komende jaren gas op wil geven. Daar liggen de prioriteiten en de uit te voeren 
acties voor ons als vereniging. 

De P van Prestatie. VAKO wil zijn talenten en die voetballers die puur voor de prestatie 
en sportieve uitdaging gaan, een omgeving bieden waar zij dat in vinden. De ambitie is 
om met ons vlaggenschip na de overgang naar het zaterdagvoetbal structureel een plaats 
in de top van de vierde klasse te vinden. Met de aanwas van onze jeugd de komende sei-
zoenen acht het bestuur dit een ambitieus maar realistisch plan. In het verlengde van het 
eerste elftal is de insteek om op termijn ook weer tot een ambitieus en prestatiegericht 
tweede elftal op de zaterdag te komen. Ook wil VAKO in de winter blijven meedoen aan 
de zaalvoetbaltoernooien, gezien de behoefte van ook onze jeugdige leden. Denk aan het 
Leekster Zaalvoetbalgala, Protos Weering en het Kersttoernooi in Gieten.
 
De A van Accommodatie. VAKO wil het fraaie sportpark beter benutten. Met aan-
dacht voor de velden, een extra speelveld aan de ‘voorkant’ en de realisatie van een 
kunstgrasveld. Ook kijken we de mogelijkheden van de fitnessruimte op de zolder en 
blijven we investeren in goed trainingsmateriaal. 

De eerste S is van Sfeer. VAKO pretendeert niet de beste club in de regio te zijn, maar 
wel de gezelligste. Het is goed toeven bij VAKO, voor jong en oud, het begenadigde 
voetbaltalent en de kelderklasse-speler, het passieve en recreatieve lid. Diverse toernooi-
en, voor de jeugd en overige senioren (DFG-Cup), een gezellige kantine waar een ieder 
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zich thuis voelt en met regelmaat zogenaamde Super-Saturdays waarop er nét wat meer 
georganiseerd wordt rondom de wedstrijden. En ook andere activiteiten zoals een feest 
in de winterstop, een disco voor de jeugd en bijvoorbeeld ook de voetbalplaatjesactie in 
het komende najaar en de activiteiten van de Club van 100 en de businessclub voor onze 
sponsoren. 

De tweede S is van Staf. Gekwalificeerde trainers, verzorgers, begeleiders, maar ook 
scheidsrechters en grensrechters. Deze functies zijn bij VAKO ingevuld. En zoals eerder 
gesteld in combinatie met goed materiaal als ballen, doelen en kleding. 

De I van Inzet. Inzet die de club levert en investeert en omgekeerd de inzet die we 
verwachten van jou, die jij investeert. Continue blijven en willen ontwikkelen, individueel 
en in teamverband. Dat is waar VAKO en zijn leden voor gaan. 

En tenslotte de E van met Elkaar. VAKO zijn we samen, met elkaar en daar zijn we trots 
op. Het geheel van leden, actief en passief, trainers, vrijwilligers, sponsoren, supporters 
en toeschouwers is #BlijBijVAKO.

Zodoende weet u vanaf nu waar de hashtag #BlijBijVAKO in alle social-media uitingen 
voor staat!

Het bestuur van VAKO Voetbal
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Josh Streutker en Pim Donker vormen sinds april de nieuwe directie van Nu-
man Assurantieadviseurs. Bij de trouwe sponsor van VAKO verandert niet veel, 
maar een verhuizing naar het centrum van Vries wordt niet uitgesloten.

Door Christian Koops

Bij aankomst in het pand aan de Vriezerweg in Tynaarlo wordt de hand vrijwel 
meteen geschud en staat de koffie snel op tafel. Een goed welkom vinden beide 
directeuren belangrijk. ‘‘In Vries en omgeving is nog veel te winnen. We merken dat 
mensen bij de grotere partijen het persoonlijke contact missen. Bij ons praat je met 
mensen, niet met chatbots.’’

De twee nieuwe eigenaren van het advieskantoor hebben niet stilgezeten. Na de di-
rectiewissel zijn verschillende zaken in gang gezet, waaronder het opknappen van de 
website. ‘‘Dat was één van de eerste dingen die we hebben aangepakt’’,  vertellen 
Josh en Pim. “We willen mee met de tijd. Ook online moet de boel op orde zijn.”

Nieuwe kapiteins bij Numan Assurantiën: 
‘Vooral blijven doen waar we goed in zijn’
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Het pand van Numan Assurantieadviseurs bevindt zich al behoorlijke tijd op het indus-
trieterrein in Tynaarlo. Pim en Josh leggen uit dat er wel toekomstplannen zijn: “We 
willen graag naar het dorp, onder de mensen zijn. We sluiten niet uit dat we ons in de 
toekomst in het centrum van Vries gaan vestigen.”

Met sport hebben beide ondernemers genoeg affiniteit. Josh deed vroeger aan motor-
cross, tegenwoordig mag hij graag kickboksen en klussen. Pim wil ooit trainer worden 
van FC Meppel. ‘‘Het liefst besteed ik 80 uur per week aan voetbal’’, vertelt hij. Josh 
weet hoe bevlogen zijn compagnon is. “De eerste keer dat ik Pim zag coachen wist ik 
niet wat ik zag. Hij krijgt enorm veel energie van voetbal.”

Allebei willen ze graag iets betekenen voor VAKO en zijn leden. Samen met de club is 
daarom een sponsoractie bedacht: leden die via Numan Assurantieadviseurs een nieuwe 
hypotheek afsluiten ontvangen €200,- korting, waarbij tevens €200,- naar VAKO gaat. 
Voor bestaande hypotheken gaat er €150,- naar de klant én de club en voor bouwde-
pots €100.-. “Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we de leden persoonlijke meer-
waarde kunnen bieden voor hun privé en zakelijke verzekeringen”, vertelt Pim.

Bij het opdrinken van de koffie wordt gevraagd wat er vandaag nog op de planning 
staat. “Doen waar we goed in zijn”, klinkt het in koor.
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Luuk Drenth, Milan Gorter, Nanne-Jan Koopman, Ismár Hernández-Polling, 
Dennis Elling en Ryan Vissia. Zes Vriezenaren van de lichting 2003, 2004 en 
2005. Ze voetbalden samen in de jeugd van VAKO en willen dat doorzetten in 
de senioren. Het liefst in VAKO 1.

Door Bas Baalmans

Zes jonge honden heeft hoofdtrainer Cor Meijer bij zijn nieuwe selectie. Er waren 
jaren dat er minder jeugdspelers bij het eerste zaten. De aanwas is broodnodig 
want vertrekkende en stoppende spelers zorgen voor veel lege plekken in de selec-
tie. Die moeten opgevuld worden, kwantitatief én kwalitatief. Daarom is het mooi 
dat de jeugd weer aan de poorten van VAKO 1 rammelt. 

Oefenmeester Meijer nam het vorige seizoen deze jonge spelers al mee naar wed-
strijden. Met grote regelmaat was één of meerdere van het zestal te bewonderen in 
het eerste. Ook trainden ze vorig seizoen al met de selectie.

“Het zal een leerzaam jaar worden voor ons”, blikt Ryan Vissia vooruit naar het 
komende seizoen. Vissia, de oudste van het gezelschap, heeft al meerdere keren 
acte-de-présence mogen geven in het vlaggenschip van VAKO. Hij staat bekend als 
een heerlijke no-nonsense verdediger die heel goed weet wat zijn talenten zijn en 
ook weet waar hij minder goed in is. Een gave die goud waard is bij voetballers, 
maar vaak mist.

“Het wordt een moeizaam seizoen, we moeten als team nog opstarten”, vult Luuk 
Drenth aan, één van de twee voetballende zoons van VAKO-voorzitter Stef. Na een 
uitstapje bij ACV in Assen is hij gelukkig weer te bewonderen op de velden in Vries. 
Luuk is de benjamin van de zes en met zijn scorend vermogen één van de spelers 
die voor de doelpunten moet zorgen het komende seizoen. “Misschien kunnen we 
wel verrassen met de snelheid die we in huis hebben.”

Alle zes kijken ze erg uit naar het nieuwe seizoen. Een ander team en andere mede-
spelers dan de afgelopen jaren. Jaar-in-jaar-uit waren ze met hetzelfde jeugdteam 
zaterdags op pad. Voetbaljaren waarin ze met veel plezier op terugkijken. Sommige 
jongens gaan weg, anderen stoppen of kiezen voor voetbal op een lager niveau.

 “Ik heb een heel leuke jeugd gehad bij VAKO. Altijd dezelfde groep gehad en heel 
veel lol met zijn allen gemaakt. Natuurlijk is het jammer dat je niet meer met

De zes jonge honden van VAKO 1 
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dezelfde jongens speelt, maar iedereen gaat nu zijn eigen weg, dus ik ook”, legt Ismár 
Hernández-Polling uit. Ook hij speelde al meerdere potjes mee met de senioren en 
valt op door zijn energie, snelheid en wil om er vol voor te gaan in de voorhoede.
 
De mannen zijn eensgezind over meerdere onderwerpen. Prestatievoetbal op zaterdag 
bijvoorbeeld, vinden ze prima. “We voetbalden al op zaterdag”, meent Nanne-Jan Koop-
man, al vanaf de mini’s spelend bij VAKO en ook al gedebuteerd in VAKO 1 vorig jaar in 
de competitie, bij Potetos uit. 

Dennis Elling, zoon van oud-VAKO 1 speler Arjan en ook al met grote regelmaat te be-
wonderen in VAKO 1, vult aan en kijkt naar het verschil in kwaliteit tussen het zaterdag- 
en zondagvoetbal: “Ik vind de overstap naar zaterdagvoetbal een goede stap. Ik denk dat 
het niveau van de zaterdagcompetitie hoger ligt dan die op zondag. Steeds meer clubs 
kiezen voor prestatievoetbal op zaterdag.”

Het gaat interessant worden op de zaterdagmiddag bij VAKO. Jeugd staat voor wissel-
valligheid, hoge pieken en diepe dalen wisselen elkaar af en aangename verrassingen en 
leerzame teleurstellingen zullen de revue passeren op sportveld De Fielliettaz Goethart. 
De ruimte en tijd om het seniorenvoetbal zich eigen te maken zal trainer Meijer het 
zestal geven. Vlieguren maken is het devies. VAKO hoopt over enige tijd te profiteren van 
een nieuwe generatie voetballers.

De eerste ervaringen met het seniorenvoetbal zijn goed en smaken naar meer. “Het 
voetbal is wel anders. Van een hoger niveau. Er is meer controle in het spel en het gaat 
sneller”, aldus Milan Gorter, student aan het Alfa-college, linksbenig en al meerdere keren 
opgevallen met zijn spel in VAKO 1. 

“Serieuzer ook. De mentaliteit van de spelers is heel anders. In de jeugd ging het vooral 
om plezier maken, maar in het eerste is iedereen veel gemotiveerder om voor de winst 
te gaan”, vult Dennis, student Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in Groningen aan. 

Ismar, geboren Cubaan en eveneens studerend aan de Hanzehogeschool verwoordt het 
heel treffend: “Het grootste verschil tussen de onder 19 en het eerste team is dat alles 
een heel stuk serieuzer gaat. Je moet echt het beste uit jezelf halen. Niet je best doen 
op de trainingen, betekent niet spelen op de zaterdagmiddag. Persoonlijk vind ik presta-
tievoetbal veel leuker dan voetballen in een vriendenteam. Daarom hoop ik dat wij de 
komende jaren wat klassen omhoog gaan en écht prestatievoetbal kunnen spelen.”

Eenduidig zijn de jonge voetballers ook over VAKO als vereniging. Wat goed is, is wel 
duidelijk. De accommodatie, het materiaal. “Ook de kansen voor de jeugd die VAKO 
tegenwoordig biedt is een mooie ontwikkeling”, vult Luuk, scholier op het Dr. Nassau 
College Quintus in Assen, nog aan. 
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Maar over wat beter kan zijn de jonge talenten ook heel helder. Weer die velden… “De 
kwaliteit van de velden blijft zorgwekkend alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat het hoofd-
veld er de laatste tijd beter bij ligt”, aldus Nanne-Jan, die het aankomend jaar met zijn 
studie aan de Hanzehogeschool start. “Een kunstgrasveld waarop heel het jaar probleem-
loos gevoetbald kan worden. Dat is toch wel een must voor VAKO”, vult Dennis aan.

Het slotwoord is aan Ryan, student aan het Drenthe College in Assen: “Eigenlijk is het bij 
VAKO allemaal goed geregeld.”
 
 

VAKO Presentatiegids 2022 - 2023

V.l.n.r. Nanne-Jan Koopman, Ryan Vissia, Dennis Elling, Ismár Hernández-Polling, Luuk Drenth, en 
Milan Gorter.
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Achterste rij v.l.nr. Emmanuel Manzeza, Ivar Goedkoop, Ryan Vissia, Stefan Hondeveld, Jasper Eizinga, 
Roy de Bruin, Jeroen Eizinga, Luuk Drenth, Dennis Elling, Hans van der Bij (verzorger)

Voorste rij: Thomas Meijering, Nanne-Jan Koopman, Milan Gorter, Klaas Evert Gorter (leider), 
Cor Meijer (trainer-coach), Ronan Rona, Jaap Lammerts (leider), Henk Abrahams (assistent-scheids-
rechter), Tim van Huffelen, Ismár Hernández-Polling, Rob Liewes
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VAKO is sinds kort een medium rijker. De VAKO Voetbal Podcast. Bedenker 
Patrick Steenbergen vertelt over het nieuwe fenomeen.

Door Willem Dekker

Patrick, wat is de VAKO-voetbalpodcast?

,,Een podcast gaat over VAKO voetbal en het amateurvoetval in de regio. Het is een 
gesprek met vier VAKO-mensen die verslaafd zijn aan amateurvoetbal. Bas Baalmans, 
Dick Heuvelman, Tim van Huffelen en ik. We nemen het gesprek op en zetten het 
online.”

Waarom ben je met de VAKO-voetbalpodcast begonnen? 

,,Ik ben geobsedeerd door podcasts. Vooral in coronatijd heb ik er veel naar geluis-
terd. Je kunt er naar luisteren wanneer jij dat wilt. Omroep Tynaarlo Lokaal had een 
podcast met voetbaltrainers uit de regio. Ik dacht, dat moet VAKO misschien ook 
doen. Ik hou van amateurvoetbal, mag er graag over vertellen en met anderen over te 
praten. En de podcast is een stukje VAKO-promotie. Er zijn niet veel amateurvereni-
gingen die het doen.”

VAKO-Podcast: Kroegpraat over amateurvoetbal
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En toen kocht je de apparatuur? 

,,Ja, ik heb zelf het materiaal aangeschaft: microfoons en opnameapparatuur. Om te kijken 
of het wat was en of het werkte en de mensen gevraagd mee te werken. We praten drie 
kwartier tot een uur. Meestal in de bestuurskamer met een biertje erbij.”

Het beviel dus goed?

,,We hebben een aantal afleveringen gemaakt en proberen één keer per maand een 
nieuwe opname te maken. Dat lukt niet altijd. Niet iedereen kan altijd. Tijd is wel een 
dingetje. Kijk, we zijn geen professionals, we vinden het leuk om te doen. Het is kroeg-
praat over amateurvoetbal.”

Jullie hebben vaste rubrieken in de podcast.

We zorgen altijd dat we een beller in de uitzending hebben. Een speler, trainer of 
scheidsrechter uit de gemeente Tynaarlo of Noord-Drenthe. En we hebben het ‘Wijlen 
Roelof Barkhof Archief’. Bas duikt in het VAKO archief en pikt er een onderwerp uit en 
dat bespreken we.”

Hoeveel luisteraars trekt de podcast?

,,Tussen de vijftig en de honderd. We hopen dat het aantal blijft groeien. We krijgen best 
veel reacties, ook van mensen waarvan je het niet verwacht. We krijgen bijvoorbeeld 
reacties uit Yde en van mensen van ONR.” 

Waar is de VAKO Voetbal Podcast te beluisteren?

,,Via de VAKO-site, maar ook via Spotify of Apple Podcast.”

VAKO Presentatiegids 2022 - 2023

Scan de barcode via de Spotify app!

Scan de QR-code via de Apple Podcast app!

41



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



VAKO Presentatiegids 2022 - 2023

Het mooie van een nieuw voetbalseizoen is dat er nogal wordt ge-
hoopt. Na hoog tot laag en vice versa. Alles wat PSV een warm hart 
toedraagt hoopt dat deze club Ajax van de troon der landskampi-
oenen kegelt. FC Groningen hoopt, zoals elk jaar, op plaatsing voor 
Europees voetbal. Bij FC Emmen is er andere hoop: geen degradatie! 

En zo wordt er heel wat afgehoopt in de voetballerij. Ook bij onze 
eigen club. VAKO dus. Onze hoop is, net als bij PSV, ook gevestigd 
op een kampioenschap. Blijkt dat al snel te hoog gegrepen, dan is er 
nog een alternatieve route naar hogere regionen via een periodetitel. 
Want ja, wij van VAKO horen ons dorp toch minimaal op derdeklas 
niveau te representeren.
 
Binnen die, zeg maar collectieve hoop, heb je ook nog individuele 
hoop. Neem onze trainer, Cor Meijer. Hij hoopt niet alleen VAKO te 
plezieren met een titel en promotie, maar ook zichzelf. Want een 
trainer denkt ook aan zijn cv. Een trainer met meer degradaties 
dan promoties achter zijn naam doet het nu eenmaal minder goed 
dan collega’s die het aureool van een kampioenenmaker aan hun 
kont hebben hangen. Zo herinner ik me nog wijlen Koen Schone-
wille, die in het Drentse amateurvoetbal als Kampikoentje te boek 
stond.

In het verlengde van de trainer wordt er nog veel meer gehoopt. 
Door spelers. Allemaal hopen ze op een basisplaats. En de spits hoopt 
dat ie een stuk of 25 ballen in het netje legt. De keeper daarentegen 
gaat het seizoen in met de hoop dat ie minimaal tien keer de nul 
kan houden. 

Bij VAKO is dit jaar ook veel nieuwe hoop op het vlaggenschip toe-
gelaten. Jonge, onervaren bemanningsleden als Milan Gorter, Luuk 
Drenth, Dennis Elling, Ryan Vissia en Ismar Hernandez zijn aan 
boord gekomen om afzwaaiende oudgedienden als Patrick Steenber-
gen en Dennis Wollerich te doen vergeten. De overgebleven routiniers 
Tim van Huffelen en Roy de Bruin hopen dat zij aan dit verjon-
gingsproces een mooie bijdrage kunnen leveren.

Daarmee zijn we natuurlijk nog niet ‘uitgehoopt’. Want je kunt nog
zulke mooie doelstellingen hebben, veel dingen heb je niet in eigen 

Hoop, hoop en nog eens hoop
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hand. Zoals de kracht van de tegenstanders in de vijfde klasse van 
het zaterdagvoetbal. Afgelopen seizoen hadden we niet alleen gehoopt, 
maar ook ingeschat dat we die allemaal wel konden hebben. Want als 
ervaren derdeklasser - weliswaar op de zondag - was een toch een 
abc-tje dat VAKO om de (hoofd)prijzen mee zou doen. Daarop was alle 
hoop op De Fielliettaz Goethart gestoeld. Edoch, die calculatie bleek 
op drijfzand gebouwd. VAKO 1 zag na de winterstop alle hoop op een 
prijs als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Maar we staan dit seizoen voor een nieuwe ronde. En dus voor nieu-
we kansen. En nieuwe hoop. Aan hoop is nooit gebrek. Trainer Meijer 
hoopt op betere tijden. Net als het bestuur en de harde VAKO-kern 
langs de lijn. Alleen blijft er, met alle hoop om ons heen, die onzeker-
heid van de kracht van onze tegenstrevers. Is Westerkwartier nu wel te 
kloppen? Wij hopen van wel. En hoe sterk is de hoop van Asser Boys, 
de club waar de kantine altijd beter rendeert dan het eerste elftal. 
Kan onze inmiddels goede buur Tynaarlo ons weer een hopeloze poets 
bakken. En het eens zo glorierijke Oosterparkers, de groenwitte buurt-
club van de stad Groningen, is ook weer herrezen. Met hoop en al. 
Vanuit VAKO-oogpunt hopelijk niet zo goed als vroeger.
Zoals wij hopen dat ook nieuwkomers SGV en GEO - respectievelijk uit 
Schildwolde en Garmerwolde of all places - geen potten tegen VAKO 
zullen kunnen breken. Net zo min als dat Haren, GRC, Beilen, Hark-
stede en Blauw Geel ‘15 dat vermogen zullen ontberen. 

Het moge duidelijk zijn, aan goede hoop mankeert het niet bij VAKO. 
Maar ja, ik heb zo’n vermoeden dat er meer clubs hoop van die ambi-
tieuze strekking koesteren in deze kelder van het zaterdagvoetbal. Dat 
leidt ook komend seizoen weer tot een golf van onverhoopte ontwik-
kelingen. Zo veel is wel zeker. Het wachten is op de Voorzienigheid, die 
alle opgeworpen hoop op haar merites zal beoordelen. En verdelen!  

Dick Heuvelman
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Al jaren heeft VAKO een goed bezochte website. De online mogelijkheden zijn 
sterk veranderd, daarom is de site geheeld vernieuwd. Er is een eigen app voor 
teamnieuws en live-informatie.

Door Edmond Varwijk 

Bezoekers van www.vakovoetbal.nl hebben het al gemerkt, de site is helemaal ver-
nieuwd. Wat overkomt als een nieuw jasje voor de verenigingswebsite is echter een 
majeure vernieuwing. De nieuwe site biedt niet alleen veel meer mogelijkheden dan 
de oude, voor het eerst kan ook volop gebruik gemaakt worden van een eigen app.

Voor de vereniging is de website van groot belang. Het is het belangrijkste communi-
catiemiddel van de vereniging, naast de vele informele chats die de teams en vrijwilli-
gers gebruiken om nieuws rondom onze club te delen. De site is bovendien het enige 
officiële communicatiemiddel van de club. VAKO gebruik ook berichten op Facebook, 
Twitter en Snapchat, maar veelal alleen om te verwijzen naar het volledige bericht op 
de VAKO-site.

De mogelijkheden om snel en ook live content te delen waren op de oude website 
zeer beperkt, terwijl de behoefte daartoe steeds groter werd. Ook stond de site los 

VAKO heeft nieuwe website en eigen app
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van de andere systemen die we gebruiken, zoals voor de ledenadministratie, facturatie, 
sponsorzaken en de communicatie met de leden. Begin dit jaar is daarom de keuze ge-
maakt te migreren naar een nieuw platform. Gekozen is voor VoetbalAssist, een Nederland-
se aanbieder van software specifiek voor voetbalverenigingen.
 
Gedurende lente en zomer is de nieuwe website in de basis ingericht en is ook de koppeling 
met de KNVB-systemen gemaakt. Zo is het mogelijk via een onlineformulier lid te worden 
van de vereniging en wordt de inschrijving meteen verwerkt in de VAKO-ledenadministratie 
bij de KNVB. Het is maar één van vele nieuwe mogelijkheden.
 
Een heel belangrijke wens is met de nieuwe site in vervulling gegaan: een eigen VAKO-app 
voor mobiel en tablet. Deze biedt behalve direct toegang tot het laatste VAKO-nieuws, live-
blogs van de zijlijn tijdens een wedstrijd, alle updates over spelschema’s en afgelastingen en 
nog veel meer. De app is er voor Android (Google) en iOS (Apple) smartphones en tablets. 
Downloaden en installeren door de onderstaande QR-code te scannen. 

De komende weken en maanden wordt de nieuwe site verder gevuld en het gebruik van 
aanverwante zaken als Club-TV voor de beeldschermen in het VAKO-gebouw en de mobie-
le app uitgebouwd. Maar iedereen kan al terecht op de nieuwe website en in de VAKO-app!
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Door Christian Koops

Voorzitter Ruben Doornbos, Johan Hiemstra, Bas Mensing, Roel Speelman en Roan 
Vos doen meer dan alleen sponsorcontracten afsluiten. De neuzen staan ook komend 
seizoen in een duidelijke richting: sponsoren meerwaarde bieden.

Door corona was het de laatste jaren vaak improviseren op het gebied van evenemen-
tenorganisatie, maar dat heeft de sponsorcommissie ook veel goeds gebracht. “We 
zijn die periode anders naar ons commissiewerk gaan kijken”, vertelt Ruben Doorn-
bos. ‘‘Als bijna niks mag, wat ga je dan doen?”

Het waren de kleine acties die volop aandacht kregen. “Even de sponsor bellen die je 
een tijdje niet hebt gezien. De reclameborden langs het hoofdveld grondig controle-
ren, digitale boekhouding. Taken die anders even tussendoor moeten, maar waarvoor 
je nu écht de tijd kon nemen.’’

Ondanks dat het qua evenementen rustig was, vonden er sponsorveranderingen plaats 
bij VAKO. Het contract van hoofdsponsor Odink is verlengd, terwijl oud-hoofdspon-
sor Hazenberg verder gaat als gouden sponsor. Daarnaast is jeugdsponsor Rabobank 
na jaren van trouwe dienst afgezwaaid. “Dat vinden we natuurlijk erg jammer”, legt de 
voorzitter uit. “Maar we kijken terug op een fijne en stabiele samenwerking. Daar zijn 
we Rabobank erg dankbaar voor.”

De commissie heeft ondanks de coronaperiode goed kunnen functioneren. “We ne-
men het werk serieus en motiveren elkaar met nieuwe ideeën en initiatieven. Boven-
dien lachen we veel en krijgen we regelmatig positieve feedback van sponsoren. Dat is 
toch een succesvolle samenwerking”, zegt commissielid Johan Hiemstra.

Eén van die successen is de businessclub, waarmee VAKO iets teruggeeft aan spon-
soren middels activiteiten, lezingen en bijvoorbeeld ‘VIP’-dagen op het sportpark bij 
thuiswedstrijden. “Sponsoren die een pakket afnemen worden automatisch lid van 
de businessclub’’, vertelt Ruben. ‘Onze voorgangers merkten al dat er bij een aantal 
sponsoren behoefte bestond elkaar wat vaker te spreken. Niet alleen over voetbal, 
maar ook over andere zaken. Bij de businessclub kan dat op een laagdrempelige, relax-
te manier, ook als je niets met voetbal hebt.’’

Met het organiseren van evenementen focust de commissie zich op het verbinden van 
ondernemers in heel Vries en omstreken. “De club heeft nu 97 sponsoren waarvan

Sponsorcommissie: Serieuze agenda met 
gezelligheid als leidraad
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48 tot de businessclub behoren. Voor die club willen we graag nog meer succesvolle acti-
viteiten organiseren “de komende seizoenen’’, blikt de commissie enthousiast vooruit.

Eén van de eerste businessclub-activiteiten was het bedrijfsbezoek in Het Forum in Gro-
ningen een aantal jaar geleden. Die activiteit maakte veel indruk, vertel Roan Vos: ‘‘Het 
complete gebouw stond nog in de steigers”. De businessclub-leden kregen een exclusieve 
rondleiding bij een uniek bouwproject en waren zichtbaar onder de indruk. Dat was erg 
mooi om te zien!’’

Bij een recente activiteit werden de businessclub-leden ontvangen op rondvaartboot ‘De 
Neptunus’ op het Paterswoldsemeer. Met een hapje en een drankje werd al dobberend 
bijgepraat over de uitdagingen van de afgelopen maanden. ’’Het was als het ware een gro-
te netwerkborrel op het water. Dat is toch anders dan in een kantine of bestuurskamer’’, 
vertelt Bas Mensing.

Natuurlijk draait het bij de sponsorcommissie niet alleen maar om de businessclub. De 
taken zijn breder en leveren de commissieleden nieuwe ervaringen op, legt Roel Speel-
man uit: ‘‘Ik leer op een laagdrempelige manier bij over bijvoorbeeld sales. In mijn vaste 
baan heb ik daar maar weinig mee te maken.” Bas vult aan: ‘‘Iedereen kijkt met nét een 
andere bril naar dingen. Dat levert soms interessante discussies op ,waarmee we elkaar 
scherp houden en steeds weer iets nieuws leren.’’

De sponsorcommissie heeft zin in het komende seizoen: ‘‘We willen door, dingen organi-
seren, laten zien dat VAKO een club is waar sponsoren, leden, vrijwilligers en bezoekers 
zich thuis voelen en waar ook buiten voetbal genoeg te beleven valt. Er is genoeg om 
naar uit te kijken.’’
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V.l.n.r. Bas Mensing, Roel Speelman, Roan Vos, Ruben Doornbos, Johan Hiemstra
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Geen potje voetbal of er is gedoe over buitenspel. Zeker als er clubgrensrech-
ters langs de lijn staan te vlaggen. Henk Abrahams staat bij VAKO model voor 
eerlijkheid. 

Door Dick Heuvelman

Het prototype van de clubgrens, tegenwoordig assistent-scheidsrechter genoemd, is 
niet gespeend van een meer of minder dosis partijdigheid. Hij is een bijzonder aan-
hangsel van de club met wie hij de sportieve liefde bedrijft. Veelal gekleed in een ietwat 
shabby outfit, niet zelden getooid met zichtbaar overgewicht in de buikstreek, afgezakte 
kousen en voor en na de wedstrijd stevig trekkend aan een shaggie. De vlag is zijn wa-
pen waarmee hij een wedstrijd kan beïnvloeden. Uiteraard ten faveure van de club die 
hij een warm hart toedraagt. Dat de sportiviteit dan ‘even’ in het gedrang komt, het zij 
zo. Wat telt is het clubbelang.

Dat is - door de bank genomen - het beeld dat voetbalwereld van de clubgrensrechter 
heeft. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. De clubgrensrechter van VAKO is verre 
van herkenbaar in deze blauwdruk. Hij ziet er gesoigneerd uit en is evenmin roker. 
Maar bovenal staat hij model voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zou er nog eens een 
uitverkiezing komen voor de eerlijkste clubgrensrechter in het district Noord, dan zou 
Henk Abrahams zeker een nominatie verdienen. 

Natuurlijk, ook hij zit wel eens een keertje fout met een waarneming, maar buiten kijf 
staat objectieve dienstbaarheid aan de scheids. Dat zit in zijn DNA. Hij vlagt vooral 
omdat hij het een leuke bezigheid vindt, zoals hij de gehele arbitrage heeft omarmd als 
het om sport gaat.

Henk Abrahams heeft in deze sector een goede naam opgebouwd. Eerst als scheids-
rechter, waarin hij het tot de hoogste regionen van het noordelijke amateurvoetbal 
bracht. Zij die op dat niveau floten, werden veelal ook nog eens opgetrommeld om op 
maandagavonden bij de tweede elftallen van de profclubs te vlaggen.

“Dat deed ik altijd net zo lief als fluiten. Vaak hoor je dat er laatdunkend wordt gepraat 
over het grensrechteren, maar ik ervaar het als pure topsport. Als je het tenminste 
goed wilt doen. Dan moet je conditioneel in orde zijn, een sprintje kunnen trekken en 
ook alert kunnen observeren. En ja, dat zie je niet bij de meeste wedstrijden in het met 
name lagere amateurvoetbal. Nogal wat clubgrensrechters lopen slecht, veelal onge-
traind langs de lijn. Ja, en als je niet meeloopt, kun je dus ook niet alles goed zien en 
bepaalde situaties goed beoordelen.” 

Henk Abrahams model voor 
eerlijke clubgrensrechter
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- Ze zijn onderdeel van het team. In dit geval een arbitraal trio. Grensrech-
ters zitten altijd bij de wedstrijdbesprekingen van hun club zitten. Daar krij-
gen ze het advies bij twijfel over buitenspel altijd de vlag omhoog te steken. 
Terwijl de regel toch is dat er bij twijfel niet gevlagd behoort te worden.

Abrahams: “Daarop zul je mij niet kunnen betrappen. Ik ga nooit bij die besprekingen zit-
ten, kleed me ook niet om in de kleedkamer van VAKO 1. Ik zoek altijd een rustig plekje 
op om me op mijn manier voor te bereiden op een wedstrijd.”

- Maar behoren clubgrensrechters zich niet in de kleedkamer van de scheids-
rechter om te kleden? Zeker nu ze assistent-scheidsrechters worden ge-
noemd. Dan moet je je toch ook als team presenteren?

“Dat zou niet verkeerd zijn, maar vaak zijn die kleedkamertjes voor een scheidsrechter te 
klein voor drie man. Een praktisch probleem dus.”

- Vaak zie je bij amateurwedstrijden een plukje supporters van een club daar 
staan waar de grensrechter actief is. En dan maar proberen hem te beïnvloe-
den. Daar heb jij ongetwijfeld ook regelmatig mee te maken.

“Jazeker, maar ik laat die types rustig hun gang gaan. Daar moet je je niet mee inlaten, dat 
gaat altijd ten koste van de concentratie. Af en toe krijgen ze een minzaam glimlachje van 
mij en daar moeten ze het mee doen.”

- En krijg je ook wel eens kritiek van spelers van VAKO? Over wel of niet bui-
tenspel bijvoorbeeld.

“Eigenlijk nooit. Maar het is wel eens gebeurd hoor. Kreeg van Patrick Steenbergen, nota 
bene één van de meest sportieve spelers, te horen dat ik ‘die vlag eens omhoog moest 
gooien’. Nou, dat heb ik dus niet gepikt. Hij overschreed voor mij een grens, tastte mijn 
objectiviteit aan. Het heeft even geduurd, maar hij heeft later daarvoor zijn excuses 
aangeboden.”
                                                                                                                                                     
- Er is ook een stelling dat een ‘goede’ clubgrensrechter per seizoen goed is 
voor 7 tot 9 punten.

“Dat vraag ik me af. Want zo iemand langs de lijn heeft al snel een foute naam. En als je 
hem als scheidsrechter drie keer negeert, kan dat ook punten kosten.” 
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- Als scheidsrechter zul je ook wel eens met zo’n partijdige clubgrensrechter 
te maken hebben gehad.

“Ja hoor! In mijn tijd als scheidsrechter stonden beruchte figuren als Sies Zuur en Jan 
Cola langs de lijn te vlaggen, grensrechters van respectievelijk Annen en WKE. Daar had-
den wij als scheidsrechters heel wat mee te stellen. Die heren waren zo partijdig als het 
maar kon. Die Jan Cola - dat was overigens zijn bijnaam - vlagde een keer voor buiten-
spel, terwijl ik kon zien dat dit in de verste verte niet het geval was. Dus negeerde ik zijn 
vlagsignaal, liet ik doorspelen. Daar kwam een penalty uit voort en die ging er ook nog in. 
Nou, volop commotie. Heel WKE over de rooie. Onder bescherming moest ik naar de 
kleedkamer worden gebracht. Stond er de volgende dag in de krant dat WKE de scheids-
rechter goed had beschermd, maar niks over de rol in deze van hun grensrechter.”
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Gert Odink is duidelijk. ,,De keuken geeft een huis zijn ziel, net als de kantine 
bij een voetbalclub.” Odink Keukens verlengt zijn contract als hoofdsponsor van 
VAKO. 

Door Edmond Varwijk 

“Als je dat goed voor elkaar hebt, dan volgt de rest vanzelf.” En Odink kan het weten, 
want dit jaar viert Odink Keukens het uitgesteld twintigjarige jubileum. En dat een 
uitgesteld jubileum geen slecht feestje hoeft op te leveren, daar kunnen we bij VAKO van 
getuigen.

20+1 jaar bestaat Odink Keukens, maar vanwege corona kon het vierde lustrum nog niet 
gevierd worden. “En dus doen we dat dit jaar”, aldus Gert. Het had er trouwens ook 
niet bij gepast de afgelopen twee jaar, want hoewel de zaak regelmatig niet open was 
voor klanten, floreerde de business. 

“Mensen waren meer thuis en kregen inspiratie eindelijk de dingen te doen waar ze al 
jaren niet aan toekwamen. Het versterkte ook de trend dat een keuken steeds minder 
een los ontwerp is. Steeds meer zijn we bezig met een interieur waarvan het ontwerp 
van de keuken doorloopt in de bijkeuken en de living.” 

Meer dan OK bij Odink Keukens
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Dan ook kan Odink zijn kennis kwijt van verlichting, indeling en kleuren. “Wit blijft altijd, 
net als zwart, donker en antraciet. Maar de trend is dat het wel weer wat meer kleur mag 
hebben.” Hij wijst naar de prachtige groene keuken die prominent een zichtplek in het pand 
inneemt.

Die kleur brengt ons natuurlijk bij het andere thema, voetbal en dus VAKO. Onlangs ver-
lengde Odink Keukens het hoofdsponsorschap voor drie seizoenen, maar daar komt nu op 
de achterzijde van de tenues dochterbedrijf OK Keukens bij. 

Bij OK Keukens zwaait de jonge Merlijn Odink de scepter. Hij is nog nooit bij VAKO 
geweest “maar dat gaat er zeker snel van komen”. Zijn eigen actieve voetballerij voorkomt 
tot heden een bezoekje aan het De Fielliettaz Goedhart-sportpark. Na jaren bij S.C. Elim 
maakte hij enkele jaren geleden de overstap naar v.v. Hollandscheveld waar hij in het eerste 
speelt.

“Derde klasse zaterdag”, voegt hij eraan toe. “Misschien moeten we eens beginnen met een 
oefenwedstrijd.” De jonge Odink zwaait de scepter bij OK Keukens, dat een straat naar 
achter op het bedrijventerrein Vriezerbrug is gevestigd. Daar biedt Merlijn moderne, trend 
vaste keukenontwerpen aan die gericht zijn op de kleinere portemonnee. 

Dankzij de samenwerking met Odink Keukens met wie ook het personeel en de serviceor-
ganisatie wordt gedeeld, is echter alles mogelijk. De samenwerking is hecht. Samen rijden 
vader en zoon bijna elke dag heen en terug vanuit de woonplaats naar de keukenbusiness 
op de grens van Tynaarlo en Vries. “Dat geeft tijd alles te bespreken. We zijn immers geen 
concurrenten van elkaar maar versterken elkaar juist. We sturen ook wel eens een klant 
naar de ander of bellen even als iemand iets speciaals wil wat buiten het assortiment van 
OK Keukens valt.”

Gert was blij dat het na corona even iets rustiger was, zaken konden worden afgerond. 
Zelfs al lukt dat nu ook nog niet altijd, want ook bij de keukens en inbouwapparatuur heeft 
men last van slecht leverbare onderdelen. “Dan gaan we bellen. Eerst met elke leverancier 
die maar mogelijk is, maar als ook dat niets oplevert, uiteindelijk met de klant. Ook die is 
geholpen als hij hoort wanneer iets wel geleverd wordt of als dat te lang duur, dat we een 
goed alternatief bieden.”

De toekomst ziet er zonnig uit aan de grote keukentafel midden in de zaak bij Odink 
Keukens. “Het is mooi dat in het dorp eindelijk wordt gebouwd. Mooi dat we de eerste 
opdracht al binnen hebben en gesprekken voor andere lopen. Maar minstens zo belangrijk is 
het voor de gemeenschap en de verenigingen.” 

Geen wonder dat dit seizoen beide namen vol trots op de shirts van de VAKO-selectie 
staan. “De verbondenheid is groot en vullen we graag in. Wij willen niets meer dan de regio 
bedienen, wij eten uit de regio, vergeet dat niet. En we hebben graag dat de regio goed eet 
en leeft in een goed ontworpen keuken.”
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Kantinecommissie
Dennis Wollerich 

        
Jeroen Draijer 

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
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 V oorzitter
Bas Baalmans Secretaris
Dennis Wollerich P enningmeester
Jan Jansen O nderhoud, Materiaal
  en Accommodatie
Liza Doornbos Jeugdzaken
Patrick Steenbergen Seniorenzaken
Ruben Doornbos Sponsorzaken

Wedstrijdsecretariaat
Henk Abrahams Senioren
Jan Jansen J eugd

Staf/Begeleiding Zaterdag 1-selectie
Cor Meijer T rainer/Coach
Klaas Evert Gorter Elftalleider
Jaap Lammerts Elftalleider
Henk Abrahams Assistent-scheidsrechter

Verzorger
Hans van der Bij

Technische Commissie
Patrick Steenbergen 
Mike Baalmans 
Willem Heeling 
Tim van Huffelen

Technische Coördinatie Jeugd t/m JO11
Ep Kremer (JO11)
Klaas Abrahams

Sponsorcommissie
Ruben Doornbos 
Johan Hiemstra 
Bas Mensing
Roel Speelman
Roan Vos

Financiën en 
Algemene Zaken
Inkoop 
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SHIRTSPONSORS  
VAKO Voetbal Jeugd



BOUWBEDRIJF
www.doorbouw.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO-SPONSORS  
VAKO Voetbal

Tamm   nga
   dministratie v.o.f.A



Tamm   nga
   dministratie v.o.f.A

SHIRTSPONSORS  
VAKO Voetbal senioren

wapenvan
Vries

Hotel- Restaurant

H

BOUWBEDRIJF
www.doorbouw.nl



Autobedrijf Hazenberg



Hoofdsponsor VAKO voetbal  

mooistemooiste
De 

 
 

keukenzaak 
van het 

Noorden

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

100%ambachtel
ijk

am
bachtelijk

jk

Vriezerweg 6 Tynaarlo T: 0592 - 580 999   

www.odinkkeukens.nl

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

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