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Telefoon:
033-4610759
Correspondentieadres:
Postbus 1453,3800 BL Amersfoort

Jeugdfounders
Informatie van de jeugdcommissie:

Uitnodiging voor alle jeugdscheidsrechters
Alle jeugdscheidrechters van Quick zijn uitgenodigd voor een
bijeenkomst op maandag 14 oktober a.s. in de kantine van
Quick, aanvang 20.00 uur. Jeroen van Barlingen
(scheidsrechterscoördinator) en Joop Zorn zullen op een aantal
praktisch, organisatorische én inhoudelijke onderwerpen ingaan.
Verder willen we de scheidrechters -nu de competitie een paar
weken oud is- de gelegenheid bieden om vragen te stellen, zaken
aan de orde te stellen, etc.
F11
Sinds afgelopen zaterdag heeft Quick er weer een nieuw
jeugdteam bij. Door het grote aantal nieuwe leden is er bij de
pupillen een F11 team bijgekomen.

Laren 99
Er is een mededeling binnengekomen van Laren 99. Deze club
heeft sinds kort een kunstgrasveld en heeft naar aanleiding
daarvan een aantal verzoeken aan bezoekende verenigingen:

- het is verboden metalen noppen te gebruiken
- er mag niet op/langs het veld worden gerookt
- geen kauwgom op het veld

Vraag aan alle teams van Quick die tegen Laren voetballen om
hier rekening mee te houden.

Spaar de velden!
Het zal niemand ontgaan zijn dat de conditie van de velden bij
Quick -en met name die van het hoofdveld- te wensen overlaat. Al
is het seizoen pas net begonnen. De beheerders hebben een
aantal maatregelen genomen, waarmee wordt geprobeerd de
conditie niet verder achteruit te laten gaan.

Verzoek aan iedereen om de velden te sparen. Het is verboden
over het veld heen te lopen naar de trainingsvelden, of er zomaar
een balletje te gaan trappen in de rust of na een wedstrijd.

De Jeugdcommissie

Doeltrap D-pupillen

Op verzoek van de KNVB plaatsen wij het volgende
stukje.
Vanaf de 16 meter lijn

Clubscheidsrechters, leiders, trainers en D-pupillen
opgelet:

In alle D-pupillen klassen veldvoetbal dient sinds dit
seizoen de doeltrap genomen te worden vanaf de rand
van het strafschopgebied!

Presentatiegids en seizoenspasjes

Mocht u onze prachtige presentatiegids 2002-2003 nog niet in uw
bezit hebben, dan kunt u op zaterdag of zondag bij het
dienstdoende jeugdcommissie- of bestuurslid een exemplaar
krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor alle ondersteunende leden
en donateurs.

Als u als lid van Quick nog geen seizoenspasje 2002-2003 heeft
ontvangen, dan dient u zich persoonlijk te melden bij de
penningmeester, Ton van Hamersveld.

Darttoernooi voor koppels
Op vrijdag 18 oktober 2002
Aanvang 20.00 uur

Inschrijven aan de bar t/m zondag 13 oktober.
Kosten 10 euro per koppel.
Uiteraard weer leuke prijzen.

OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER

VAN VRIJDAGMIDDAG 4 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 6 OKTOBER KUNT U UW OUDE KRANTEN,
FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN, TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP
SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER

Internet: www.afcquick1890.nl
Kabelkrant:Omroep A’foort,p.218

Kopij: axelvanleeuwen@hetnet.nl
h.vanden.brink01@freeler.nl

Bestuur:
Voorzitter
Sieg van Maagdenburg
4622967
Secretaris
Hennie Caarels
4943892
Penningmeester
Ton van Hamersveld
4331667
Technische Zaken
Roelof van Goor
035-6031048
Commerciële zaken
Piet Hoek
4551702
Accommodatie / paviljoen
Etienne Klabbers
4759046
Vice-voorzitter / Personeel en
organisatie
John Woltman
4323470
Ledenadministratie
Eric van Leeuwen

4633377

Terreinen
Joop Barkel

4801439

Jeugdcommissie:
Voorzitter:
Klaas Boogaard
4618718
Secretaris
Jan-Nico Wigboldus
4691704
Penningmeester
Ate Suik
4722636
Juniorencoördinator organisatie
Ben Nijman
4953229
Pupillencoördinator organisatie
Piet Bottenheft
4722532
Ondersteuning Jeugdcommissie
Wedstrijdsecretaris
Henk van den Brink
4750980
Oefenprogramma/vr. wedstrijden
Ineke Smit
4635910
Toernooien
Wim de Vos
4722880
Scheidsrechterscoördinator
Jeroen van Barlingen
4724727
Trainers
Erik Vreekamp
4947487
Patrick Barends
4553421
Rene Voortman
4323388
Marino Osimani (A)
4727771
Hatim Salama (B)
06-53317189
Jozef Marantika (C)
0342-490049
Ferry Hendrikse (D)
4754934
Hartger Gerth (E/F)
4619277
Rob van den Bos (kab.)
4729946

ALGEMEEN

Een typisch geval van jammer...

In de Amersfoortse Courant van vrijdag 27 september stond een stukje over de
toekomst van sportverenigingen. Het 100-jarige Utrechtse Kampong had een
congres georganiseerd over hoe de dreigende teloorgang van
sportverenigingen te voorkomen is. Sommige uitspraken die daar gedaan
werden zijn zorgwekkend, maar waarschijnlijk wel waar. Een voorbeeldje:
“Leden zijn eerder bereid hogere contributie te betalen dan zich als vrijwilliger
voor de club in te zetten”. Waar of niet waar? Gezien het hoge aantal
wanbetalers moet trouwens bij Quick aan beiden worden getwijfeld. Gepleit
werd ook voor een verbreding van het aanbod activiteiten, zoals samenwerking
met andere sportclubs (sjoelverenigingen of bridgeclubs!), het zorgen voor
kinderopvang, en wat dacht u van: zwemlessen, boodschappenservice en
huiswerkbegeleiding. Ziet u het al voor u? Hoewel veld 3 bij een natte herfst
ongetwijfeld weer geschikt is voor het oefenen van de borstcrawl en de
bezorgdiensten van shoarma, spareribs en chinees steeds vaker op Dorrestein
worden gesignaleerd omdat het boodschappen doen er kennelijk steeds vaker
bij inschiet, lijkt me dit voorlopig een utopie. Als de gemeente hier subsidie
voor wil verstrekken akkoord, maar in deze economische tijden lijkt dit een
kansloze onderneming.
Trouwens, de vrijwilligers van Quick hebben het vaak nu al zo moeilijk. De
kritische blik van de columnist (vergeef me bij voorbaat voor wat ik gezien en
gehoord heb, de kritiek is slechts opbouwend bedoeld) hoorde afgelopen
zondag over vrolijk voetballende junioren op het hoofdveld. Dienstdoende
bestuursleden grepen niet in en hadden van de gevaren van “grasrot” kennelijk
nog nooit gehoord. Hoezo meedenken met de club? (Complimenten trouwens
voor Arne Suik, die wel ingreep). Nog zo’n typisch geval van jammer: op
zondagochtend is het prettig te zien om het door Rickey Horsting keurig
opgestelde wedstrijdprogramma van de jeugd aangevuld te zien met alle
uitslagen en om de uitslagen en stand in de competitie van de A1 ingevuld te
zien. Helaas de tafeldienst van zaterdag had het kennelijk te druk met andere
zaken (bedwelmd door de roze-zilver geschilderde bestuurskamer?).
Complimenten uiteraard voor alle vrijwilligers, maar wat meer alertheid en
betrokkenheid is toch: “kleine moeite, groot plezier”?!
Jammer is het ook dat de KNVB zo meelevend is met hun leden. Ze weten dat
Quick drie velden heeft en plannen regelmatig op zondagochtend vier
thuiswedstrijden in. En wie mag het oplossen: niet de duur betaalde KNVBmedewerkers (die nog niet eens in staat zijn een simpele e-mail vraag te
beantwoorden), maar Quick zelf!
O.k., genoeg negatief gepraat. Wie de schoen, past trekke hem (hopelijk) aan.
Tot besluit van deze column nog wat leuke dingen: de A1 en C1 presteren
prima en laten leuke dingen op de mat zien, er is inmiddels een F11 in de wei
gebracht, het 2e en 3e zijn na een moeizaam begin weer op de goede weg,
ons in de kop van Noord-Holland woonachtige lid Wim van de Wetering schonk
de wedstrijdbal voor ZAP 1 - Quick 1 (had ie gezien het resultaat trouwens
beter niet kunnen doen) en de sponsorpresentatie van het Quick seniorenteam
zaterdag (opererend in het prachtige koninklijke wit van Real Madrid) was een
groot succes. Het blijft een bijzonder clubje dat Quick, en dat sinds dinsdag 1
Henk van den Brink
oktober al 112 jaar...

AGENDA

- Zaterdag 5 oktober: Quick-reunie

- Vrijdag 25 oktober: klaverjassen

Voor het laatste nieuws zie www.afcquick1890.nl en kijk op Teletekst-pagina 218

Jaargang 51, nummer 3, 3-10-2002
AFC Quick D4 - Roda '46 3 - 1

Zaterdag 14 september 2002
Vandaag zijn Roy en Jan afwezig. Aanvoerder Stingo kiest voor
de kant met wind tegen, want dat betekent wind mee in de 2e
helft als iedereen een beetje moe is. Hierdoor hebben de
verdedigers Stingo en Tim wel wat problemen met het
uittrappen. Doordat Roda de bal na zo'n uittrap snel oppikt valt
het eerste doelpunt, 0 - 1.
Quick legt zich er echter niet bij neer en gaat op zoek naar de
gelijkmaker. Door gedrevenheid en goed samenspel komen de
kansen al snel. Na een goede pass loopt Tjark de verdediger
eruit en geeft de bal goed af aan Noeri,die schiet de bal mooi
binnen, 1 - 1. Hoewel er over en weer nog kansen zijn, blijft het
toch 1 - 1.
In de 2e helft krijgt Quick nog meer grip op de wedstrijd. De
verdedigers Stingo, Shouad, Mark en Tim spelen erg
geconcentreerd en geven weinig kansen weg. Komt er toch een
bal door, dan reageert keeper Tommy alert. Zoals bij die bal die
nog net door een Quick-been van richting wordt veranderd; met
een snelle reflex tikt Tommy de bal nog net corner. Op het
middenveld spelen vooral Arend en Morris een geweldige partij,
ze blijven de Rodaopbouw storen en lijken onvermoeibaar. Bij
een mooie aanval schiet Morris de bal naar Noeri, die schiet
hard en hoog het doel in, 2 - 1. Tjark is een plaag voor de
linksback van Roda. Hij omspeelt hem meerdere keren en zet
zo veel aanvallen op. Aan het eind van de wedstrijd scoort
Noeri nogmaals op aangeven van Morris.
Dat is ook de eindstand, 3 - 1. Erg goed gespeeld, jongens.
Ook lijkt het erop dat ons toch al niet geringe begeleidingsteam
is uitgebreid met een prima coach voor de keeper en
verdediging; dank aan Tommy's vader.
Jongens, nog even de telefoonnummers van de leiders:
Pim van den Berg
4618180
Peter Wijntjes
4726049
Hans Strijbos
4756046
Bij ons kan je je afmelden voor een wedstrijd of een training.

Hans

Eerste punt voor F3

JEUGD

Wat in de voorgaande wedstrijden van de F3 niet
lukte, kregen de jeugdige Quick'ers zaterdag tegen
de F2 van CJVV wel voor elkaar. Een achterstand
(1-3) werd knap door de pupillen van de afwezige
coach Nees weggewerkt. De 3-3 eindstand was de
beloning voor een uitstekend spelend F3 en
betekende meteen het eerste competitiepunt voor
de ploeg.
De vreugde was dan ook groot toen het laatste
fluitsignaal op het sportpark Vermeerkwartier klonk.
Niet onlogisch na een aantal nederlagen waarvan
de laatste (1-8) uit tegen SO Soest nog het minst
vervelend was. Olivier redde in Soest de eer voor
de bezoekers.

Tegen CJVV, een speciale wedstrijd door de
aanwezigheid van een oud-klasgenoot (CJVV'er
Glenn) van Coen (Kisner), Jelle, Ruben, Tijn en
Casper, scoorde Olivier opnieuw.
De andere twee doelpunten kwamen op naam van
de uiterste gevaarlijke spits Bas die jammer genoeg
ook een keer in zijn eigen doel schoot. Maar dat
nam niemand van zijn teamgenoten hem na afloop
van het boeiende duel meer kwalijk.

Twee momenten dienen nog vermeld te worden. De
schitterende aanval (één uit het boekje) die werd
ingeleid door Coen K. en Olivier en met een fraaie
kopbal keurig werd afgemaakt door Bas.
Dezelfde Coen maakte in de eerste helft indruk als
doelman met een aantal fraaie reddingen.
Maar ook de overige spelers (Casper, Tijn, Jelle,
Ruben, Ferdinand, Olivier en Bas) verdienden een
compliment voor hun prima spel.
Coach Balt, invaller voor de zieke Nees, was na de
wedstrijd een gelukkig man. Zijn weekend kon niet
meer stuk.

OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 4 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 6 OKTOBER
KUNT U UW OUDE KRANTEN, FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN,
TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP
SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.

U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR
JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER
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HapSnap

Twee mededelingen in de Quick-organen, beide over hetzelfde onderwerp, trokken mijn aandacht. Allebei trouwens van
h.vanden.brink01@freeler.nl.
Uit het programmabulletin van AFC Quick - Hellas Sport d.d. 8 september:
De presentatiegids van AFC Quick 1890 seizoen 2002 - 2003 is dankzij de inspanningen van Drukkerij Wilco zojuist van de
persen gerold. Tijdens de volgende thuiswedstrijd, op 22 september tegen DWS, is de gids beschikbaar voor alle leden,
fans, sponsors en andere belangstellenden.
In de column van Henk in 't Kwikkertje d.d. 19-09-2002 viel te lezen:
Ook vermeldenswaardig is dat mede dankzij de inspanningen van Drukkerij Wilco de presentatiegids eindelijk weer eens
voor Quicks eerste thuiswedstrijd af was. Aanstaande zondag zal deze officieel worden gepresenteerd.
Je proeft als het ware uit beide berichten de teleurstelling over de late presentatiedatum. Het is toch ook vreemd als
letterlijk alles in het werk gesteld is de gids op de eerste competitiedag, met de nota bene een thuiswedstrijd voor het
eerste, te laten verschijnen, dat daar geen gehoor aan gegeven wordt?
De reden??? Kennelijk om indruk te maken met een tot sponsorruimte ingerichte bovenbouw. Wat mislukte. Zelfs in het
laatste weekeinde van september is de geplande herinrichting niet voor elkaar.
Maar we weten allemaal dat de presentatiegids gelukkig wel de deur uit is.
En….. hij ziet er prachtig uit en is zeer lezenswaardig.

Er was nog een presentatie. En wel van Quick 2 (zaterdag). Het was bomvol en bloedheet in "De Karseboom" op 20
september. Heel wat Quickers waren aanwezig.
De wedstrijd van de "witte brigade" ging de zaterdag erop met 9-0 verloren. Er zal wel een "mega day after" gevoel in lijf en
leden gezeten hebben.
De competitiestart van Quick 2 (zondag) was niet best. Tweemaal achtereen verlies. Plagerig vraagt Henk aan leider Kees:
"Zal ik de stand van het tweede ook in het programmaboekje zetten! Dat wil je toch altijd??" Je ziet Kees denken: Jawel,
maar nu even niet!
Rickey de bewondering voor jouw schrijfkunst is eindeloos.

Sieg deelt mee dat hij tegen ZAP uit niet is. Voor zaken in het Midden-Oosten.
Antwoord van Etienne: We weten dat je van het voorzitterschap af wilt, maar daar hoef je toch niet voor naar dat
gevaarlijke gebied te gaan?
Conclusie na de wedstrijd tegen DWS: Quick
speelt aan de verkeerde kant op de nul.

Alsof hij vroeger aan zijn schip werkte, zo verfde
Gerrit de muren van het clubhuis. Hoewel er nog
heel wat werk te doen is, is het aanzicht toch
opmerkelijk verzorgder dan het jaar in jaar uit was.

Johan

Na gedane arbeid zit
Gerrit even bij te komen
met een lekker biertje.
Het is ‘m van harte
gegund

Presentatiegids en seizoenspasjes

Mocht u onze prachtige presentatiegids 2002-2003 nog niet in uw bezit
hebben, dan kunt u op zaterdag of zondag bij het dienstdoende
jeugdcommissie- of bestuurslid een exemplaar krijgen. Dit geldt in het
bijzonder voor alle ondersteunende leden en donateurs.

Als u als lid van Quick nog geen seizoenspasje 2002-2003 heeft
ontvangen, dan dient u zich persoonlijk te melden bij de
penningmeester, Ton van Hamersveld.

Darttoernooi voor koppels
Op vrijdag 18 oktober 2002
Aanvang 20.00 uur

Inschrijven aan de bar t/m zondag 13 oktober.
Kosten 10 euro per koppel.
Uiteraard weer leuke prijzen.
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Spakenburg E1 - Quick E1

Op het ergste voorbereid meldde de E1 van Quick zich op zaterdag 21
september in Spakenburg. Deze keer een windstille en aangename
herfstdag. Wat ze in Spakenburg behalve vis eten is een raadsel, feit is dat
de tegenstanders gemiddeld minstens één kop boven "onze jongens"
uitsteken. Oké. De eerste helft kenmerkt zich door mooie kansen voor
Quick. Zo creeert Max meteen in de tweede minuut een kans, die op de lat
belandt. Na een corner van Luc een mooi afstandsschot van Wouter - niet
erin. Het gewicht ligt bij Quick maar het blijft 0-0. Het lukt de Amersfoorters
niet om het echt af te maken. Misschien is 9 uur gewoon te vroeg - in elk
geval voor de supporters. Josh was uitgeslapen. Hij deed goed werk door
de weinige aanvallen die de Spakenburgers langs de verdedigers Jochem
en Sietse kregen, gewoon te stoppen.Vermeldenswaardig voor de eerste
helft verder zijn een corner van Casper - hard weggeschoten door de
blauwwitten en een schot van Mitchell op de lat. De bal mag er niet in deze
eerste helft. Maar dan. De kentering in de wedstrijd.
Uitgerust met de wijze woorden van Hartger en Willem geeft Casper een
voorzet en Wouter maakt het af. 1 -0 . Bliksemsnel maakt Max er 2 - 0 van.
De toon is gezet. Quick speelt vanaf dat moment ontspannen en ieder op de
positie waar hij zich lekker voelt. Zo doet bijvoorbeeld Freric geweldig werk
op het middenveld. De Spakenburgers zijn eigenlijk niet meer aan zet. Er
komt een aanval vanuit de Quick achterhoede die via Max en Casper op de
paal belandt en het is Sietse die de bal langs de zijlijn meeneemt en met
een afstandsschot via de handen van de Spakenburgse keeper
3-0 maakt. Wouter gebruikt zijn lengte met een kopbal op de lat en Freric
tenslotte speelt de bal naar Luc die besluit dat het dan maar 4-0 moet
worden. Dan vindt de scheids van Spakenburg het genoeg. 5 minuten te
vroeg - Amersfoortse tijd - fluit hij af. Yes. Wat een moeilijke partij leek te
worden op papier bleek een ontspannen winst. En niemand vertellen waar
die middenstip is……
Carien (moeder van Sietse)

Quick E2 - Spakenburg E2

Quick 4 - BVV 4,

29 september 2002
Voordat dit verslag geschreven moet worden zie ik Trabelsi van Ajax tweemaal in de fout gaan. Ook op topnivo worden dus
fouten gemaakt. En hij wordt er stevig voor betaald. En Quick 4 speelt ook betaald voetbal; bijdragen aan fondsen zoals
contributie, drank, bitterballen, feesten, einde-seizoen-evenementen is ook stevig.
En als je dan nog maar lekker speelt, wint of desnoods krap verliest, dan loopt het allemaal wel los.
Maar BVV ligt ons gewoonweg niet. Ze stonden ver onder ons en gezien het spelbeeld van het grootste deel van de
wedstrijd had je niet hoeven te verliezen. Dat het uiteindelijk dan 0-7 wordt komt hard aan.
Excuses, oorzaken? Wederom verkeerde wissels in de rust? Had Rene z'n nieuwe schoenen eerst moeten inlopen op de
training? Iets meer rek-en strekoefeningen voor Robin en hij had bij de bal gekund? Kort op de man
verdedigen in plaats van 3 meter er van af. Die ene kans vlak voor de doellijn gewoon maken?
Gelukkig gaven de verjaardagen van Ton en Henk wat afleiding.
Volgende week uit tegen Hoogland.
Bijzonderheden: De weer vele supporters hadden reuze schik.
Fluitist Joop krijgt 13 oktober z'n benefiet-wedstrijd en T. Koots heeft een carnaval-locatie gevonden in Maastricht.

Zaterdag 21 september 2002
Het was mooi rustig weer op deze late septemberdag. De vakantie is lijkt al
weer lang geleden te zijn afgelopen. Het nieuwe seizoen is al een paar
weken bezig. E2 bestaat uit Christiano, David, Keanu, Jairo, Deniz, Oguz,
Reinier, Abdullah, Koen en Daniel. Jairo kan, ondanks dat hij pas is
geopereerd, gelukkig toch meedoen. Al in de tweede minuut krijgt Quick een
kans: Christiano schiet, maar de keeper weet een doelpunt te voorkomen
door de bal weg te tikken. Spakenburg wordt even later voor het eerst
gevaarlijk, maar Reinier weet de bal te onderscheppen. Quick domineert de
eerste helft en krijgt veel kansen. In de tiende minuut lukt het eindelijk: na
een voorzet van Abdullah weet Jairo te scoren: 1-0! Eén minuut later krijgt
Quick een corner, Jairo neemt 'm en Oguz legt de bal keurig in het net: 2-0.
Quick krijgt de eerste helft nog veel kansen, maar de keeper van
Spakenburg deed het goed en wist de schade te beperken. De tweede helft
begint rustig. Quick is duidelijk de betere partij. Spakenburg wordt pas in de
14e minuut voor het eerst gevaarlijk met een hard schot op het doel, maar
Daniël brengt redding. In de 20e minuut krijgt Reinier, die een prima
wedstrijd speelde, weer de bal. Hij passeert enkele Spakenburgers, maar
treft er nog drie aan voor het goal. En er zijn geen Quickers in de buurt. Dan
maar zelf: met een boog schiet hij over de drie tegenstanders heen, mooi in
de hoek: 3-0! Daar blijft het bij.
Spakenburg werd de hele wedstijd door maar enkele keren gevaarljik. Dat
we een goede spits hebben, wisten we al. Vorige week wonnen we
bijvoorbeeld met 12-1. Maar het middenveld en de verdediging worden ook
steeds beter. Keanu, Denniz, Abdullah en Koen weten de doorbraken van
Spakenburg goed te voorkomen. De paar keer dat ze er wel doorkwamen
waren de schoten op doel voor keeper Daniel een makkie. Kortom: E2
begint wordt steeds meer een echt team en doet het goed. Dat belooft wat
voor de rest van het seizoen!
Bert van Wee, vader van Daniel

JEUGD

Quick E2 - VVZ'49 8-1

Zaterdag 14-09-02,de volgende partij
staat weer voor de deur en wel tegen
VVZ. Voor de beker hadden we ook
tegen ze gespeeld en we waren goed
aan elkaar gewaagd. Na de nodige
warming-up kon de scheidsrechter het
spel laten beginnen.
Quick nam de aftrap en net als het
eerste op zondag jongstleden (8 sept)
viel
het doelpunt binnen een twaalftal
seconden door goede bal behandeling
van Max 1-0. Quick maakte gebruik van
de verwarring en scoorde vrij vlot
daarna nogmaals via Max 2-0. Na wat
tegen-spartelen van VVZ kwam Quick
weer in de aanval over rechts met Frerik
en Max. En deze schoot op goal en de
bal viel terug op het middenveld waar
Mitchell zonder na te denken de bal in
het net achter de keeper schoot 3-0.
Daarna kreeg Mitchell nogmaals zo'n
kans maar dit was wat teveel van het
goede hij schoot hem hoog de bomen
in. Het verdere verloop van de helft was
Quick steeds de betere maar de punten
bleven uit totdat Wouter het een beetje
zat werd en zichzelf door VVZ heen
slingerde en een mooi verdiend
doelpunt scoorde 4-0.
In de rust hadden Harthger en Willem
weinig te melden aan de jongens
behalve dat ze veel meer konden
scoren en samenspelen en vooral
samen de doel-punten vieren want we
zijn een team. Na de rust pakte Max de
draad weer op door als eerste te scoren
5-0. Daarna na goed opbouwend werk
van Casper en Sietse kreeg onze tot
dan nog droog-staande spits Luc de
kans op 6-0 en hij liet ons niet in de
steek 6-0 dus.
Doch korte tijd later kreeg VVZ een
stuiptrekking en overrompelde de
verdedigers Jochem en Sietse en onze
allerte keeper Josh. Door alle
aanvalsdriften werd de verdediging wel
eens een klein beetje verzuimd maar
kleine foutjes hou je toch. Na weer een
paar snelle en vlotte combinaties
onderling werd het toch weer tijd voor
een doelpuntje vond Luc en hij scoorde
na mooi samen spel 7-1. En in de
laatste minuten gingen de techneut
Frerik en Luc nog een maal aan de haal
en bracht Luc de eindstand op 8-1.
Als dit de voortzetting moet worden voor
de rest van het seizoen voorzie ikeen
boel lekkere potjes voetbal op
Dorrestein van deze mannen.
Alex
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OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 4 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 6 OKTOBER
KUNT U UW OUDE KRANTEN, FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN,
TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP
SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.

U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR
JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER

