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HapSnap

De mededeling over de late uitgiftedatum van de presentatiegids in de
vorige HapSnap is niet juist geweest. En in geen geval mijn scherpe
zienswijze daarop.
Het zou te ver voeren om het hoe en waarom in dit rubriekje ui te
leggen. Maar ik kan en wil het desgewenst mondeling wel doen. Komt
u maar!!! In ieder geval mijn excuses voor de verkeerde conclusie.
Hopelijk laten mijn audiovisuele zintuigen mij in het vervolg niet zo
overduidelijk in de steek.

Modern zo kan de herinrichting van Quick’s bovenkamer genoemd
worden. Dat geldt dan speciaal voor de ruimte die bestemd is voor de
ontvangst van clubsponsors.
De werkzaamheden eraan hebben wel even geduurd, er is hard aan
gewerkt en laten we wel wezen....over smaak valt niet te twisten.

Langzamerhand krijgt ook het buitenaanzicht van het clubhuis een
verzorgder aanblik. Dankbaar is gebruikt gemaakt van het mooie
nazomerweer.

Het jeugdige trio dat de Club van Honderd aanvoert heeft het voor
elkaar gebokst met een prachtig bord de aandacht te trekken. Het
leverde in geen tijd een aantal nieuwe leden op.
Het moet goed aanvoelen om op deze manier je werk beloond te zien.
Er is nog plaats voor heel wat namen hoor!!!
Sinds het begin van het eurotijdperk is het voetbalspel een
afschuwelijke sta in de weg en nodigt uit om de ingang tot hangplek te
maken. Met alle nare gevolgen vandien. Het is een aandachtspunt,
maar wanneer komt de oplossing.

Johan

Quick 4 - NVC 3
13 oktober 2002.

En dan is er dat telefoontje. Je hoeft niet te spelen.
Komt het nu door teveel spelers of twijfelen ze aan je kwaliteit?
Uw verslaggever mag de wedstrijd vanaf de zijlijn beleven. Hij ziet nog kort
voor aanvang een shirtwisseltruc, daar NVC ook in geheel rood speelt. De
lichamen zijn even stil en ontbloot maar alleen de oktoberkou laat van zich
horen.
In het begin van de wedstrijd lijkt alles nog ok. Maar na 10 minuten trekt het
virus door Quick 4. Eerst wordt Tonny in de hamstrings gebeten. Dan laten de
verdedigende spieren het volledig afweten. NVC, nummer laatst, weet niet wat
hun overkomt. Ze krijgen kans op kans. Gelukkig zijn ze dat niet gewend en
krijgt Quick 4 de mogelijkheid tot herstel. Maar dan grijpt de bacterie ook
Gerard in de hammetjes. De wissels Ton en Jan zijn ook daar niet op
voorbereid. Bij een trap van Jan krijgt een NVC'er de bal tegen de voet. Als
een mirakel belandt de bal net over de keeper in het doel.
In de rust is het doodstil. De vrije trap op de zestien, direct na rust, doet het
publiek opveren, de uitvoering echter niet. Het team lijkt het tij te gaan keren.
Maar niets is minder waar. Nog 2 boogballen over de keeper en twee spelers
alleen op het doel af, levert 0-5 op. Hermjan had van de week al een virus
gehad en was er aan gewend. Hij geeft ook het goede voorbeeld en maakt nog
1-5. NVC countered naar 1-6. Ezra maakt nog 2-6 en Kees 3-6. Zeer
teleurgesteld verlaten we het hoofdveld.
Volgende week geen wedstrijd, dus tijd voor de penicilline kuur.
Bijzonderheden:
Nico is verstandig en valt niet in
Nog een telefoontje en ik weet genoeg
De woensdagavond-training wordt voor herstel gebruikt.

Hoogland 4 - Quick 4 ,
6 oktober 2002

En daar was hij dan.... Wel arriveerde hij pal
voor tijd, maar hij was er weer. T. Koots kon
zijn taak als coach gaan uitvoeren. En op z'n
thuishonk Hoogland nog wel. Gestoken in het
rode inloopjasje met de letters 'COACH' op de
rug groeide z'n ego met de minuut. Druk
gebarend, schreeuwend en lachend drukte hij
zijn stempel..... op het gebeuren langs de lijn.
Binnen de lijnen zocht Quick 4, met de wind
mee, naar eerherstel. Zonder al te veel
aanmoedigingen en taktische tips trokken we
ten strijde. Door verdedigend sterk te
opereren werd veel balbezit afgedwongen.
En menig aanval leverde mogelijkheden op.
Waarschijnlijk door de verrassing van de
ruimte en kansen werd er slordig mee
omgesprongen. Met een dubbelblank gaan we
de kleedkamer in. Over de kans van
Hoogland alleen op Robin af wordt niet
gesproken. De leiders passen een andere
wisselstrategie toe; maar 1 wissel en nog 1
standby.
De 'Neighbours' Gerard en Ezra worden als
tandem op rechts geplaatst en Frans neemt
achterin het stokje van Ed over. We zijn nog
geen 5 minuten onderweg of na een goede
onderschepping stuurt Frans Ezra de diepte
in.
Alleen op de keeper af weet hij de rust te
bewaren en de bal langs de doelman te
schuiven. 0-1.
We verwachten een stormram van Hoogland,
zeker met wind tegen, maar het valt allemaal
wel mee. Zeker 20 minuten hebben we het
betere van het spel en veel meer kansen. Een
tweede doelpunt zou ons rust hebben
gegeven. Maar dat mocht niet zo zijn. De
laatste tien minuten zijn meer 'alle hens aan
dek' dan slim de wedstrijd uitspelen.
De enige onderbreking die we krijgen is
wanneeer de bal over de kleedkamers wordt
gewerkt of door om een andere, hardere bal
te vragen. Na nog een vrije trap tegen, op 3
meter van de doellijn en een schot hard
voorlangs is het gevaar geweken. De
overwinning is binnen. T. Koots stijgt in
aanzien in de kantine( en mischien niet alleen
dat). Bij Ton K. stijgt er niets meer. Hij voelde
zich zelfs te slap om als veertiende man aan
te treden. De biertjes na afloop smaken prima.
We zwaaien naar de tien supporters bij
Hoogland 1 en de Ajax-fans onder ons
hebben dubbelpret vandaag.
T. Koost is back. En zo ook is Quick 4.
Bijzonderheden: Kismet 2 toegevoegd aan
onze competitie. Wie heeft er een videoband?
De afwezigen krijgen het volgende week
moeilijk.
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Op een koude zaterdagavond……….

De kortgeleden verschenen presentatiegids van A.F.C.Quick 1890 ziet er mooi uit. Prima
werk! Maar nu bereikt mij het gerucht dat voor de omslag van de allereerste druk de
verkeerde elftalfoto was gebruikt. Het schijnt om een foto te gaan van het elftal van
A.F.C.Quick 8 ! Dat zou toch het gesprek van de dag zijn geworden. " Zeg, wie is die
veteraan, daar links van die lange ? " Algehele verwarring, plots andere trainingstijden,
andere tactische besprekingen, langere warming-up. Ik denk niet dat dit team dit zou
kunnen trekken, alhoewel zij tot hun beste spel plegen te komen tegen de sterkste
tegenstanders. Er is de afgelopen tijd door veel mensen hard gewerkt om de kantine en
bestuurskamer op te knappen. Dat zou eigenlijk ook met de kleedkamers moeten
gebeuren. Er zijn te weinig kleedkamers en die worden vervolgens teveel gebruikt, en
dat ga je zien en merken. Dat het slechter kan merkte ik toen ik met een jeugdteam j.l.
zaterdag bij S.O.Soest arriveerde. De kleedkamers zijn zo'n beetje de helft van die bij
Quick en daar stoppen ze ook rustig twee teams in, een G-team senioren en onze D1.
Geen ruimte om je even fatsoenlijk voor te bereiden. Na de wedstrijd zat die deur op
slot, kon er zelfs niet gedoucht worden! Sleutel onvindbaar ! Het team is toen maar naar
huis vertrokken. Er zijn dus blijkbaar meerdere verenigingen die te kampen hebben met
ruimtegebrek. Het gaat overigens zeer goed met de jeugd bij Quick. Ik zag laatst in een
wedstrijd van E4 dat er zeer solide werd gevoetbald, iets om te scouten? D1 is
doorgedrongen tot de tweede ronde van het bekertoernooi en heeft in de competitie één
keer verloren en de rest gewonnen. D2 heeft een paar keer nipt verloren maar gaat
steeds beter draaien. De C1 laat wekelijks goede potten voetbal zien terwijl bijvoorbeeld
C4 vooral tijdens thuiswedstrijden een gezonde dosis vechtlust laat zien en goede
resultaten. Ik adviseer de jeugdvoetballers om op zaterdag ook eens naar A1 te komen
kijken. Die spelen zeer fris voetbal en er wordt veel gescoord tijdens hun wedstrijden.
Valt een hoop van te leren. Het publiek moet soms ook nog een hoop leren. Voetbal is
emotie wordt wel eens gezegd. Maar de woede-uitbarstingen die af en toe van de
tribunes afdalen bevreemden mij enorm. Volgens mij zit er soms 89% hartklachten op de
tribune, en dat nog wel bij jeugdwedstrijden! Die kinderen op het veld zouden haast gaan
denken dat het zo hoort! Volgens mij gaat het om mensen die het liefst zelf tegen een
bal zouden trappen. Is het misschien een idee om eens een toernooi te organiseren voor
vaders, moeders ,opa's, oma's, ooms en tantes ? Even lekker uitrazen! Is voor de
scheidsrechters ook prettiger. Wat die af en toe naar het hoofd geslingerd krijgen, op hun
vrije zaterdagmorgen! Je moet als fluiter toch minimaal stokdoof zijn en een ongezond
gevoel voor masochisme bezitten om dit leuk te vinden. Over accommodatie gesproken,
twee weken geleden was het een weekend dat drie teams van A.F.C.Quick bij Hoogland
voetbalden. En ook het eerste van Hoogland speelde thuis. Dan zou je verwachten dat
het vreselijk druk zou zijn met Hooglanders. Maar het bleken hoofdzakelijk Quickers te
zijn die in de kantine de gezelligheid maakten. En zelfs de scheidsrechter bij Hoogland 9
- A.F.C.Quick 8 bleek een Quicker! Kunnen wij niet gewoon van accommodatie
veranderen? Scheelt toch een veld en zeker 4 kleedkamers! Overigens won Quick het
ook sportief van Hoogland, dat drinkt toch aardig weg.

Henk van der Nat

AGENDA

- Vrijdag 25 oktober: klaverjassen

4801439
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IJsselmeervogels C1 - Quick C1 (3 - 4)

VVZA D5 - Quick D4 3-1

Quick F10 - VVZ'49 2-1

Vandaag zijn Yannick en Berjo (ziek) afwezig.
VVZA heeft maar één punt minder dan wij, dus
coach Piet voorziet een zware wedstrijd. Dat
wordt het ook. Daar komt nog bij dat het
gedurende de hele wedstrijd regent, waardoor
het veld nogal glad word. VVZA valt snel en met
veel man aan. Onze verdedigers hebben grote
moeite met het wegwerken van de bal. Er wordt
veelal chaotisch en rommelig uitverdedigd.
Keeper Tommy moet dus volop aan de bak.
Doordat de bal heel nat is krijgt hij na een schot
niet goed vat op de bal, 1 - 0.
Na een slecht genomen vrije trap vlak bij ons
goal, zet VVZA ons zo onder druk dat de
verdedigers de bal niet meer weg krijgen. Tim
tikt de bal nog van de lijn, maar een
doorgelopen VVZA-er tikt de bal toch binnen,
2 - 0.
Quick probeert nu wat meer onder de druk uit te
komen. Er volgen wat uitvallen, vooral vanaf
links met Arend en Tjark. Bij een snelle counter
scoort VVZA toch weer, 3 - 0. Quick zet echter
meteen weer aanvallen op en bij een snelle
rush van Tjark wordt er een overtreding in het
strafschopgebied gemaakt; strafschop. Shouad
zet zich achter de bal en schiet heel mooi in,
3 - 1. Vlak voor rust scoort Tjark, maar deze
goal wordt afgekeurd.
Tjark zou met gestrekt been zijn ingekomen.
Piet probeert in de rust wat lijn in het onrustige
spel te praten. En inderdaad in de 2e helft
speelt Quick veel sterker, er wordt heel hard
gewerkt. Vooral via Arend en Tjark volgen er
een paar goede kansen. Achterin is het nog
steeds moeilijk, maar Mark, Stingo, Shoaud en
Tim grijpen nu beter in. Tommy moet wel een
paar keer handelend optreden. Hij laat vandaag
weer zien hoe goed hij kan keepen. Bij een
uitbraak duikt hij zelfs vlak voor een
aanstormende aanvaller en grijpt de bal. De
middenvelders Morris en vooral Arwin en Arend
helpen goed mee. De aanvallers Roy en Noerie
doen erg hun best maar worden fel op de huid
gezeten, zodat ze de bal moeilijk voorin kunnen
houden. Tjark komt nog wel eens door de
verdediging heen. Bij zo'n actie kan hij de bal
echter niet kwijt en schiet naast. Na een forse
overtreding op Morris krijgt Quick een vrije trap
op een
"Van Hooijdonk"-afstand. Tim schiet de bal
prima richting rechter bovenhoek, maar de
VVZA-keeper slaat 'm er nog uit. De stand
verandert niet meer. Een wijfelende/rommelige
1e helft werd dus gevolgd door een prima 2e
helft, waarin jullie heel hard hebben gewerkt en
zeer gedreven hebben gespeeld.
Prima!
Hans

Een pak slaag van een nulletje of 6 zou het wel worden zo'n
avond-oefenwedstrijd in de schijnwerpers tegen een team uit die
hele hoge 2e divisie! Zeker na onze depressie van de zaterdag
ervoor toen koploper Spakenburg met 4-3 hun scheids een goede
dag bezorgde. Met 2-0 in de rust lagen we dan ook goed op
schema. De meegereisde voetbalvaders dronken snel en warm
hun koffie, hapten in de gratis cake en ondergingen ondertussen
op het hoofdveld een jaja "belofteteam"-wedstrijd. Het handjevol
verstokte toeschouwers daarbij keek echter naar de verkeerde
wedstrijd. Achter het sponsorveld met middenstip zou zich in de 2e
helft langzamerhand een ware titanenstrijd ontpoppen.
Eerst moest het nog 3-0 worden. Toen vonden we het welletjes.
Het keerpunt was de onverwachte hulp van de Spaak-blauwe
jongens op weg naar hun training (daarna misschien nog even
naar achter-de-dijk) iets van 100 meter verderop. De naast
geschoten (had de vierde moeten worden) penalty werd luid
bejubeld en er sprak iets van aanzien uit. Jammerlijk genoeg
gaven ze de 3 competitie-punten niet meer terug.
Van drie-nul naar drie-vier was een jubelgang. Dat moeten we
vaker doen. Puike inzet, willen winnen, stadsvoetbal van stand en
dorpse revanche-gevoelens hielpen daarbij.
Poeh!! C-Teams van profclubs zoals NEC, Ajax en Utrecht wonnen
hier slechts met magere cijfers en onze beloftes legden er maar
even 4 in! Op achter-de-dijk was het verdacht rustig later die
avond. In Amersfoort zou het een woelige nacht worden.
Opbouwen vanaf achteren, het kwam steeds terug...
SennaJ

Zaterdag 7 september was het zover. De F10 van Quick mocht
eindelijk laten zien wat ze vorig jaar bij de kabouters geleerd
hadden. En dat lukte heel goed. De tegenstander VVZ uit Soest,
dat vorig jaar al ongeveer een halve competitie gespeeld had, was
niet de eerste de beste. Waar ons team nog wat moest zoeken,
hadden zij duidelijk meer ervaring.
Na ongeveer 10 minuten kwam Quick dan ook op achterstand.
Een prima uitbraak, een niet te stoppen spits en een prachtige
goal, 0 - 1 voor VVZ. Verdiend.
Nu werd het duidelijk. Er moest iets gebeuren. Nog voor de rust
pikt Hiske de bal op en gaat alleen op de keeper af. Calum ziet wat
er gebeurd en gaat mee naar voren. Een bijna doelpunt van Hiske
wordt afgemaakt door Calum. 1- 1, ook verdiend. En nú verder.
In de tweede helft waren de taken duidelijk verdeeld. Een prima
verdedigend trio,
Tarik , Mitchel en Rutger, hield de bal ver van de goal. Onze
kilometervreters Roald en Diederik zorgden al vroeg dat de
snelheid uit de aanval van de tegenstander verdween. Hierdoor
kwam Mark halverwege de tweede helft nog eens alleen voor de
goal en zorgde voor een 2 - 1 voorsprong. Prima gedaan F10
samen twee keer gescoord !!
Het werd nog even spannend met een penalty tegen ( ik was toch
keeper, of niet ?), maar die ging over.
De penaltyserie nog ( wat gaan we nou weer doen ???), elkaar
bedanken en de allereerste echte wedstrijd zat erop.
Fantastisch (samen) gespeeld en een aplaus voor jezelf.
Paul

Jaargang 51, nummer 4, 17-10-2002

JEUGD

Zaterdag 5 oktober 2002

Amsvorde D2 - Quick D5.

Jeugdfounders

Zaterdag 28 september 2002.

Alle supporters van Quick D5 hebben een geweldig spannende wedstrijd
gezien, waarin over en weer kansen waren om te winnen.
In de eerste helft was na enkele minuten de eerste kans voor Quick. Helaas
zonder resultaat. Amsvorde nam het initiatief over en bleef een tijdlang spelen
op de helft van Quick. Resultaat was dat na een scimmage bij het Quick-doel
door een misverstand tussen Femke en Boris, de keeper, de bal uiteindelijk in
het eigen doel belandde: 1-0 voor Amsvorde. D5 nam daarna het heft in
handen en kreeg enkele kansen. Te scherp spelen van Nasir, als aanvaller,
konden die kansen door buitenspel helaas niet benut worden. Aan de andere
kant was Boris kansloos na een geweldig afstandschot van een van de
spelers van Amsvorde: 2-0.Quick bleef echter rustig, inclusief Tim Maas, de
coach, en terecht; vlak voor rust kwam Quick terug tot 1-2 na een prachtige
voorzet van Jaap, die door Matthijs in tweede instantie werd ingetikt.
Na de rust werd het een op- en neergaande strijd. Dan Amsvorde in de aanval
en dan weer Quick. Een mooie actie van Softjan werd door hem zelf
afgesloten met een doelpunt en zo kwam Quick gelijk. De spanning bleef er in
zitten en Quick probeerde aan te dringen. Softjan had bijna de 3-2 voor het
intikken; goed uitkomen van de Amsvorde keeper voorkwam. Aan de andere
kant kwam na een verre trap richting verdediging van Quick door een rare
beweging van San de bal voor de voeten van een Amsvorde aanvaller die
direct uithaalde: 3-2 voor Amsvorde.
De veerkracht van Quick was echter niet gebroken. Weer Softjan kon de stand
weer gelijk trekken: 3-3. Met nog enkele minuten te spelen werd het voor alle
mensen langs de kant toch wel erg spannend. Wie zou deze wedstrijd winnen
of zou het bij 3-3 blijven. Amsvorde kwam erg dichtbij een doelpunt.
Via de lat ging de bal aan de voor Quick goede kant van het eigen doel
voorbij. Opluchting alom. Vlak voor tijd trok Quick alsnog aan het langste eind.
Van links werd een hoge voorzet gegeven door Softjan die over de
uitkomende keeper ging waar Jaap klaar stond om op eenvoudige wijze de bal
kon inkoppen. De overwinning voor Quick was een feit.
Alle meegereisde supporters en uiteraard de spelers zelf, spelend als team en
met goed voetbal, waren zeer tevreden en gelukkig met deze uitslag.
Na 2 eerdere overwinningen van 3-1 en 4-1 en een nederlaag van 6-0 doet D5
prima mee in de top van de competitie.
Een enthousiaste supporter.

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

Quick E1 - Greenstars E1
5 oktober 2002

Toch enigszins met twijfel gingen onze
boys het geliefde Quick gras op want:
Greenstars E1, uit Baarn, was de
koploper!
Toen het ook nog begon te gieten één
minuut voor de aftrap was toch, zeker
langs de lijn, het gevoel "als dat maar
goed gaat".
Hoe kun je je vergissen. Meteen na
het startsignaal een "lekkere druk" van
Quick op de Greenstars. Na een paar
minuten al een paar aardige kansen
en mooie acties van Quick. Hoezo
twijfel?
Weer een mooie voorzet van Frerik op
Luc maar de bal gaat net naast. En
dan; Sietse schiet op doel uit de
tweede linie, Casper maakt het af 10!!
Zo iets is goed voor het moreel. En
verder gaat het; mooie acties van
Mitchell, Jochem, Max, Sietse, Frerik,
Casper, Luc en weinig werk voor onze
keeper Christiano van de E2.
Nu rust; natuurlijk wijze woorden
(althans dat denken wij ouders
natuurlijk) van de beide trainers
Harthger en Willem.
Tweede helft; hup het veld op (giet
nog steeds) en de Greenstars? Die
worden niet alleen nat, die gaan ook
nat.
2-0 Max
3-0 Luc op voorzet Mitchell
4-0 Mitchell
5-0 Jochem!
Zo zie je maar weer: goed teamwork
overleeft alles. En de Greenstars, die
zagen groen maar dan zonder sterren!

Dan het eindsignaal. Zowel voor de
wedstrijd maar ook voor de regen.
Hoe mooi kan het groene gras van
Quick zijn.
Foeke (vader van Ferik)
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Informatie van de jeugdcommissie:

Datum zaalvoetbaltoernooi
Er is alvast een datum vastgesteld voor het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Het toernooi vindt plaats op 31
december in Sporthal Schuilenburg. Deze datum kunnen jullie al in je agenda noteren, meer informatie volgt
in één van de volgende Kwikkertjes.
Trainingsstage in de herfstvakantie voor F, E, D en C spelers
In de herfstvakantie, op woensdag 23 oktober, wordt er voor de F, E, D en C spelers een trainingsstage
georganiseerd.
- 's Ochtends van 10.00 - 11.45 uur is er een programma voor spelers van de C en D-elftallen.
- 's Middags van 13.30 - 14.45 uur kunnen de E en F-teams zich uitleven.
Meer informatie krijg je de komende week via je trainer, we hopen dat er veel spelers meedoen!

Jeugdreglement seizoen 2002 - 2003
Elders in dit Kwikkertje is het jeugregelement van Quick gepubliceerd. Lees deze regels nog eens goed door,
ze geven de belangrijkste zaken aan waar alle (jeugd)leden van onze club zich aan dienen te houden.
Bijvoorbeeld over aanvangstijden, gedrag in en om het veld en wedstrijdvoorbereiding.
Het klinkt streng, maar de punten uit het jeugdreglement worden door trainers, leiders, leden van de
jeugdcommissie en andere clubvrijwilligers actief in de gaten gehouden. Wanneer iemand zich er niet aan
houdt kan dat dus ook tot maatregelen leiden.

Witte reserveshirts altijd meenemen!
Eén punt uit het reglement willen we hier nog eens apart aan de orde stellen, omdat het de afgelopen weken
een aantal keren tot onnodige discussies leidde: alle spelers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze een wit
reserveshirt meenemen naar wedstrijden. In principe worden vanuit de club dus geen reserveshirts aan
individuele spelers of elftallen uitgeleend voor wedstrijden. We zijn nog aan het regelen dat er (voor een zeer
redelijke prijs) witte shirts bij de jeugdcommissie te verkrijgen zijn. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

De Jeugdcommissie

Quick F1 - VVZA F1: 2 - 2

Je moet scoren om te winnen
"Let op die nummer 7 van VVZA", waarschuwt een van de Quick-ouders al voor de aftrap. "Da's een hele goeie spits, linksen rechtsbenig en sneller dan de snelste van ons." Ja ja, dat zal wel, denken we, de boel een beetje opfokken, eerst zien
dan geloven. Quick zet meteen druk, zoals dat in kreupel voetbaljargon heet. Mick breekt al na 10 seconden gevaarlijk door
op rechts. "Schiet maar eens 'n keer", roept zijn vader - alsof Mick nooit schiet. Het schot gaat via de handschoenen van
de keeper over. Wat volgt is een cornerfestival, waar geen enkel doelpunt uit valt. Alex schiet talloze corners wel mooi hoog
voor, maar de Quick'ers staan als bevroren te wachten tot de bal precies op een van de hoofden terecht komt. En dat
gebeurt in de hele wedstrijd niet een keer. Ook schoten uit de tweede lijn, van Remy, Ocan (wat je eigenlijk met een ccedille schrijft - een letterteken dat de opmaakcomputer van Quick niet machtig is) en Mick, gaan naast, over of worden
gestopt door de fantastische keeper van VVZA, de man van de wedstrijd. De nummer 7 van VVZA breekt maar 1 keer
gevaarlijk uit, maar Chris weet de bal met een gave sliding door te spelen naar keeper Jaimiro, die verder niks te doen
heeft. Als voetbalkenner weet je dan al hoe laat het is: als het doelpunt niet aan de ene kant valt, valt het wel aan de
andere kant. En zo geschiedt: VVZA scoort uit een corner, terwijl de Quik'ers bijna allemaal een kop groter zijn - dat komt
dus ook voor. Voetbal is een oneerlijke sport, maar daar trekken onze jongens zich gelukkig niks van aan. Na rust schiet
Jaimiro vanuit een onmogelijke hoek (zo leek het in ieder geval aan de andere kant van het veld) Quick op gelijke hoogte.
VVZA maakt in de tweede helft iets meer gebruik van de ruimte en breekt een paar keer door, maar Rutger, Thomas en
Chris (nu keeper) grijpen goed in. Het patroon van de eerste helft herhaalt zich: Quick valt onstuimig aan, krijgt de ene
corner na de andere, en VVZA scoort. Tot overmaat van ramp begint het hard te regenen, een sombere zaterdag tekent
zich af. Verliezen tegen deze kleine mannetjes van VVZA had niemand voor mogelijk gehouden. Gelukkig scoort Mees op
de valreep de gelijkmaker - hoe, weet ik niet meer.
Op de eerste training na de wedstrijd hoor ik trainer Henk Vreekamp uitleggen wat je moet doen bij een corner. Benieuwd
of het nu in de koppies van 'onze jongens' zit.
Han van de Wiel
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SENIOREN

Jeugdreglement seizoen 2002 - 2003
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
·
·
·
·
23.

Gedrag: iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding,
trainer/teamleider en publiek. Vloeken, beledigingen en schuttingwoorden bezigen op en rond het voetbalveld
hoort niet.
Ga niet op elkaar schelden. Iedereen maakt fouten. Vul elkaars fouten aan.
Geef de moed niet op tijdens de wedstrijd, ook als het niet goed gaat.
Voetbal speel je met 7 of 11 man, zeg dus niet te makkelijk af voor wedstrijden.
Bespreek problemen eerst met de trainer/teamleider.
Tijden: iedere speler is op tijd op de training (op het veld) en bij de wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een half
uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden een uur voor de wedstrijd, tenzij anders aangegeven. Niet op tijd
aanwezig zijn voor de wedstrijd of training zonder geldige reden, betekent dat je niet in de basisopstelling begint.
Vertrek als team naar uitwedstrijden, dus niet op eigen gelegenheid.
Tenue: iedere speler dient er voor te zorgen dat zijn tenue in goede staat verkeert en dat zijn schoenen goed
onderhouden zijn. Tijdens de voetbalwedstrijden de kousen omhoog. Doe hier verbandgaas omheen, dat is
beter dan tape. Shirt in je broek. Scheenbeschermers zijn verplicht. Verder is iedere speler verplicht om altijd
een wit reserveshirt bij zich te hebben.
Kleedlokaal en voorbereiding: gedraag je in het kleedlokaal. Voor de training omkleden in het kleedlokaal,
wachten in het kleedlokaal en samen met de trainer naar het trainingsveld gaan (dit geldt voor de A, B, C en D).
Na afloop douchen. Niet langer in het kleedlokaal blijven dan nodig is. Kleedlokaal schoon achterlaten.
Trainer/teamleider wijst eventueel aan wie na afloop van de wedstrijd of training het kleedlokaal aanveegt,
zodat de volgende groep zich kan omkleden in een schoon kleedlokaal.
Gebruik badslippers bij het douchen.
Doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen voor de trainingen en wedstrijden af.
Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets verhalen.
Verzorg je lichaam goed
Neem voor de training of de wedstrijd slechts een lichte maaltijd.
Roken en alcohol drinken zijn niet toegestaan in het kleedlokaal.
Zorg bij iedere wedstrijd voor een goede warming up. De wisselspelers trappen de keeper in.
Training: bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen, dien je je vooraf telefonisch af te
melden bij de trainer. De training wordt zelden afgelast.
Neem klaarstaand trainingsmateriaal mee naar het trainingsveld en neem na afloop van de training het materiaal
mee naar het materialenhok.
Voor de selectieteams geldt dat spelers die 2 keer in de week trainen, bij een wedstrijd de voorkeur hebben
boven spelers die maar 1 keer of helemaal niet trainen. Deze regel is uiteraard ter beoordeling van de
trainer/teamleider.
Bij de niet-selectieteams wordt een rouleersysteem toegepast, al geldt ook hier de trainingsregel.
Selectieteams: bij selectieteams wordt trainingsbezoek geregistreerd. Je gedrag tijdens de training kan van
invloed zijn op de beslissing wie op zaterdag wisselspeler is.
Als op zaterdag het programma voor de selectieteams is afgelast, kan de trainer/teamleider beslissen dat er
getraind wordt. Deze trainingen zijn verplicht. Wie niet meedoet, kan een wedstrijd worden geschorst of niet
in de basisopstelling staan.
Selectievoetbal brengt plichten met zich mee:
trainen en spelen gaan voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis.
er wordt ook getraind onder slechte veld- of weersomstandigheden.
studie, werk, (regelmatige tussendoor)vakanties en/of hobby's zo indelen, dat je zoveel mogelijk aan je
voetbalverplichtingen kunt voldoen.
elke selectiespeler is verplicht 2 keer per week de groepstraining te volgen.
Ander team: voetballen in een ander team dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je
teamleider is niet toegestaan.

Uitslagen 1e klasse A van 13 oktober:
AFC Quick 1890 - EDO
DWS - SO Soest
AFC '34 - Kon. HFC
ZAP - Nijenrodes
De Kennemers - DWV
Hellas Sport - Velsen
Stand:

DWS
AFC '34
EDO
Nijenrodes
Kennemers
ZAP
Velsen
Quick
DWV
Hellas Sport
Soest

6-16
6-14
6-10
5- 8
5- 7
6- 7
6- 7
6- 6
6- 6
6- 6
6- 2

2
2
2
1
0
1

-

0
0
1
2
0
1

(10- 2)
(11- 6)
(11-10)
( 7- 5)
( 5- 6)
(10- 9)
(10- 9)
( 8-10)
( 6- 8)
( 6-10)
( 6-12)

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
Uiteraard weer leuke prijzen.

