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3817 SP Amersfoort
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Informatie van de jeugdcommissie:
Zaalvoetbaltoernooi alleen voor E en F pupillen

In aanvulling op het bericht in het vorige Kwikkertje: net als voorgaande jaren
is het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie bedoeld voor E en F
pupillen. Zoals gemeld vindt het zaalvoetbaltoernooi plaats op 31 december
a.s..
Nog steeds behoefte aan vrijwilligers. Wie heeft een paar uurtjes over?

Bij de acceptgirokaarten voor de contributie zat een formulier, waarmee
leden/ouders zich als vrijwilliger konden opgeven. Dat heeft -en daar zijn we
blij mee- een aantal mensen opgeleverd die zich hebben aangemeld om af
en toe bij Quick actief te zijn.

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een paar uurtjes over hebben:
om mee te helpen met het organiseren van toernooien, om op zaterdag af en
toe een tafeldienst te draaien of om te helpen met allerlei andere zaken.
Neem voor meer informatie contact op met:
Jan-Nico Wigboldus, 033 469 1704.

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

JEUGD

Quick F3 - VVZA F3

Het was de laatste zaterdag van de
herfstvakantie. Er werd weinig
gevoetbald op sportpark Dorrestein.
Wij moesten echter wel aantreden,
echter met enkele invallers. Pim en
Derk van de F4 en Mick van de F1.
Het begon goed. Na korte tijd
stonden we met 2-0 voor dankzij
Mick. Het werd echter al snel 2-1. We
lieten ons hier echter niet door uit het
veld slaan en al spoedig werd het 31. De ruststand was3-2 in ons
voordeel. In de rust de mannen
aangemoedigd omdat we in de
tweede helft tegen de wind moesten
gaan voetballen. Met name het
verdedigen was nogal eens beneden
de maat. Maar ja, hoe kan het ook
anders, iedereen wil graag scoren.
De tweede helft begon met een
aanval van VVZA waaruit men de
gelijmaker scoorde. We waren
gewaarschuwd!! Quick ging volop de
aanval om de winnende te gaan
scoren. Het werd een spannende
strijd. Veel schoten op het doel,
corners en 100% kansen, maar hij
ging er niet in. Wat bij voetbal dan
vaak het geval is, bleek ook op
Dorrestein een waarheid. Als jezelf
niet scoort doet de tegenstander het
wel! VVZA ging op de counter spelen
en middels mooi combineren wist
men onze verdedigers te verschalken
en werd de einduitslag helaas 35.Jammer!! er had absoluut meer
ingezeten deze wedstrijd. De
invallers bedankt voor hun inzet en
op naar de volgende wedstrijd. Als
we deze inzet blijven tonen, zullen de
resultaten vanzelf komen.
Nees
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VAN VRIJDAGMIDDAG 1 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 3 NOVEMBER 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.
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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

Windkracht 11

Het is zondag. Eigenlijk had ik op het veld of langs de lijn moeten staan, maar een zware
storm raast over ons land en vele wedstrijden zijn hierdoor afgelast. De derby's HVC 4 Quick 5 en Soest 1 - Quick 1 worden later in het seizoen gespeeld. Alleen Quick 2 (1-1
bij Nijenrodes) en Quick 6 kwamen in actie. Aangeraden wordt de straat niet op te gaan.
We moeten rekening houden met rondvliegende objecten (zouden ze hier UFO's
meebedoelen?) en zware schade. Terwijl bij mij in de straat de eerste boom omwaait is
het eigenlijk vreemd dat er op enkele plaatsen nog wel wordt gevoetbald. Volgens mij
kan er vandaag geen fatsoenlijke pass worden gegeven! Ook vorige week zondag was al
voetballoos, vanwege de herfstvakantie en het door de KNVB vastgestelde
inhaalprogramma. Toch is er genoeg stof tot schrijven.
Over de A1, B1 en C1 bijvoorbeeld. A1 blijft koploper ondanks het eerste puntverlies (3-3
tegen Hilversum). Na een 2-0 voorsprong sneed Hilversum in korte tijd wel heel simpel
drie maal door de nota bene versterkte Quick-defensie (terugkeer selectiespeler Jesse
Heusinkveld). In de laatste minuut benutte Jeffrey van de Wijngaard gelukkig nog een
penalty: 3-3. Man of the match was Jack Mulder, die op het laatste moment bereid was
op te draven als scheidsrechter. Hij floot foutloos en hield het hoofd ondanks alle
spanning in de slotfase erg koel. Als leider van de C1, die goed meedraait in de
hoofdklasse, had hij ´s ochtends ook al een 1-6 overwinning in Maarssen geboekt. De
B1 heeft het erg moeilijk. Toch is er nog hoop, want de hekkensluiter slaagde er tegen
koploper JSV net niet in het eerste punt binnen te halen (1-2 verlies). Volgende keer
beter!
De jeugdafdeling van Quick tracteerde haar jeugdleden in de herfstvakantie op een
voetbalclinic op Dorrestein en een dagje uit naar het Gelredome, waar de Vitessespelers konden worden bewonderd. Quick zorgt goed voor haar jeugdleden. Dat mag
wel eens gezegd worden!
Jammer dat sommige Quick-jeugdleden te beroerd zijn om dergelijke initiatieven te
waarderen. Ik doel uiteraard op randverschijnselen als vandalisme, diefstal e.d. die
tegenwoordig schering en inslag zijn, maar ook op het niet-betalen van de contributie. In
dit Kwikkertje vindt u een wederom veel te lange lijst van wanbetalers. Als oudpenningmeester weet ik hoe lastig het is om van een bepaalde groep Quickers het geld
los te krijgen. Sommigen zijn gewoon nonchalant, anderen denken dat omdat ze niet in
een selectie-elftal spelen dat ze dan geen contributie hoeven te betalen en anderen
verdommen het gewoon te betalen. Deurwaarder eropaf en afvoeren die handel! En voor
volgend seizoen zou ik zeggen: acceptgiro's versturen in mei, betalen uiterlijk medio juni
en dan pas de teams indelen...
De (bijna) voetballoze zondag stelt me mooi in de gelegenheid even stil te staan bij de
reunie op 5 oktober. Ik was vanwege vakanties al een aantal jaren niet meer geweest,
maar besloot dit keer even langs te komen voor de borrel die altijd vooraf gaat aan het
eten. Voorzitter Sieg haalde me over ook het diner bij te wonen. Ik heb er geen spijt van
dat ik ben gebleven, want hoewel er weinig echte reunisten waren (het merendeel zie je
wekelijks op Dorrestein), was de sfeer, het eten en de wijn goed. Typerend voor deze
reunie was dat de meeste leden van verdienste en ereleden ontbraken, dat enkele
mensen afwezig waren omdat een uitnodiging hen niet heeft bereikt en dat bij enkele
sprekers het besef nog niet is doorgedrongen dat ook Quick inmiddels in de 21e eeuw is
beland. Terugkijken op het (kennelijk altijd mooiere) verleden is prima en zeker tijdens de
viering van je 112e verjaardag, maar probeer ook eens voeding te houden met het Quick
anno 2002. Er zou geen betrokkenheid en clubliefde meer zijn (waar waren de heren
toen het paviljoen geschilderd moest worden?)..., om de drie jaar heeft Quick 1 een
compleet nieuw gezicht (dat geldt voor de meeste clubs die prestatiegeicht bezig zijn)...,
je kan je niet meer identificeren met al die verschillende culturen binnen Quick (daar
moet je zelf ook je best een beetje voor doen) enz.
Toch is zo'n reunie best leuk, zeker tijdens de speeches. Tafelpresident Bas
Berkenbosch had zich goed voorbereid en andere sprekers werden goed van repliek
gediend. Hoogtepunt was dat "Vechter tegen windmolens" Hans van der Waals tot de
volgende reunie dankzij Ton van der Linden als Don Quichote's knecht Sancho Pancha
door het leven zal gaan. Bestuurslid Piet Hoek is meer van deze tijd en schilderde even
hoe een club tegenwoordig eigenlijk niet anders dan op commerciele wijze gerund kan
worden, waarbij de vrijwilligers absoluut niet worden vergeten. Dat heb ik zelf mogen
meemaken toen de presentatiegids werd gedoopt, de businessclub werd ingewijd en de
dankzij de jeugdfounders mogelijk gemaakte nieuwe trainingspakken en jassen voor de
jeugdtrainers (iedereen was present!) werden uitgereikt. Complimenten voor de
organisatie! Vandaar mijn conclusie: de reunie moet misschien wat nieuw leven worden
ingeblazen, Quick zelf is nog lang niet dood. Het ligt een beetje aan je instelling: ook al
stortregent het of waaien de pannen van het dak: "Always look on the bright side of life".
H@nk
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Op de weg terug

JEUGD

Jeugdfounders

Quick F6 - Roda '46 : 1 - 1

Wat zou het worden, deze mooie zaterdag? De
tegenstander was flink uit de kluiten gewassen, had een
flinke schare supporters langs de zijlijn en was er zo te
zien helemaal klaar voor. Maar de F6' jes, allemaal in
het nieuwe door Ronald gesponsorderde trainingspak,
hadden een vliegende start. Meteen massaal in de
aanval. Dat leverde een fraaie solo van Hugo op en kort
daarna de eerste goal van Niels. Echt gevaarlijk werd
Roda niet de eerste helft. Hoe anders was het na de
rust; Quick werd vastgezet voor eigen doel, de
aanvallen rolden over de vleugels, waaruit uiteindelijk de
gelijkmaker viel. Toen was het billenknijpen geblazen.
Quick maakte het zichzelf onnodige moeilijk door niet
meer uit te komen en voor het doel te blijven plakken.
En dan wordt het meteen gevaarlijk. Het eindsignaal van
scheids Gerard was dan ook zeer welkom voor de moe
gestreden mannen. Weer een puntje binnen. Helemaal
niet verkeerd.

Waterpolo aan het IJsselmeer

IJsselmeervogels F5 - Quick F6 : 3 - 4

Opeens was het gedaan met de zomer. Stonden we
vorige week nog lekker in het zonnetje, nu stonden we
onderaan de dijk bij Spakenburg aan de oever van het
IJsselmeer in een gure noordwester met striemende
regens. Kennelijk gaf dat onze boys extra inspiratie: na
de lauwe vertoning van vorige week, ging het team er
nu de volle wedstrijd flink tegenaan. Die regen gaf
kennelijk extra kracht. Het was al na 5 minuten 1 - 0
voor Quick ( goal van Niels). Maar IJsselmeervogels
herpakte zich en ging er zo vol tegenaan, dat het tien
minuten later opeens 3 -1 was. Oei, dat leek even op
een hele grote afstraffing. Maar zoals al gezegd, het
team hield goed stand en begon lekker naar voren te
spelen. Hugo en Maarten kregen opeens de volle vaart:
3- 3. En één herfstige windvlaag later stond het 3 -4 (
weer Hugo, die nu samen met Niels topscoorder is). Het
wonder van het IJsselmeer was geschiedt: weer een
puike overwinning op zak en alle natte ouders langs de
zijlijnen weer trots.

TOV-Baarn E1 - Quick E1

Direct na de aftrap werd ons al snel duidelijk dat onze
jongens overwicht hadden en de wedstrijd zouden moeten
gaan winnen. Na een pass van Luc schoot Frerik net naast
het doel. Maar helaas, door het grote krachtsverschil
sukkelden onze jongens mogelijk wat in slaap. Een
balverlies op het middenveld en een nog niet helemaal
ontwaakte verdediging en ja hoor: Quick stond met 1-0
achter. Een bekend patroon leek zich weer eens te
ontwikkelen. Quick speelt sterker, neemt steeds het
initiatief, maar weet niet te scoren. Doch niet te snel
getreurd: we zijn al weer in de aanval. Dit keer circuleert de
bal snel van Wouter naar Max, naar Frerik die op de lat
schiet. De terug stuiterende bal wordt door Wouter
vervolgens in een keer hard in de hoek geknald. Het staat
weer gelijk. Even Louter krijgt Casper het op zijn heupen.
Hij passeert een man en speelt naar Wouter. Wouter tikt
door naar Max die twee man van zich af weet te schudden
en de bal koelbloedig intrapt. Het is 1-2 voor Quick. Daarna
volgen er nog diverse schoten op het doel, die de (sterke)
keeper van TOV er maar net uit weet te houden. Ook Luc
schiet nog een keer op de lat, maar de bal wil er niet meer
in.
Dit patroon zet zich in de tweede helft voort. Daarbij helpt
de scheidsrechter (de vader van de keeper van TOV) een
handje. Bij een kans voor open goal fluit hij af omdat een
spelertje van TOV zichzelf aan de bal heeft bezeerd. Hij ziet
een hoekschop voor Quick volledig over het hoofd als een
vader de bal die over de achterlijn gaat netjes naar een
verdediger van TOV schiet. En hij beloont een
aangeschoten bal tegen de elleboog van Jochem met een
directe vrije trap, die, zonder dat iemand de bal aanraakt, in
het doel van Quick belandt. Het is weer 2-2. Onze jongens
namen dit erg sportief op en gingen gewoon door met goed
aanvallend voetbal. Er volgden nog vele kansen, maar het
lukte allemaal net niet. Wat we onszelf mogen aanrekenen
is dat er op alle fronten goed gecombineerd en aangevallen
werd, maar dat er aan het slot van de aanval niemand in
een goede positie stond om het karwei af te maken. Aan
het einde van de tweede helft was de
hoekschopverhouding, zeer representatief voor de
wedstrijd, 10-1 in het voordeel van Quick. Maar in
doelpunten bleef het 2-2. Bij de penalties scoorde Quick 6
keer en TOV 0 keer. Wij verwachten dan ook dat Quick in
de thuiswedstrijd orde op zaken zal stellen en TOV duidelijk
laat zien wie er de sterkste is.

Hans Korteling (vader van Wouter)
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TOERNOOIEN JEUGDTEAMS AFC QUICK 1890
DAG/DATUM
19-04-2003
21-04-2003

za. 10 mei 2003

10-05-2003

za. 17 mei 2003

17-05-2003

18-05-2003
za. 24 mei 2003

24-05-2003

29-05-2003

31-05-2003

2002/2003

TEAMS
C1-C4
F6-F7-F8-F9F10-F11

VERENIGING
DOSC - DEN DOLDER
SC BUITENBOYS

E1 t/m E4

THUISTOERNOOI E - PUPILLEN

D5

SC BUITENBOYS

C2
D3
E5-E6

SEC
MONTFOORT
MONTFOORT

C1
C3-C4
D1
D2
E3-E4
E5-E6-E7
F6-F7
F8-F9-F10
F11
A1
B2-B3

SDO-BUSSUM
SVMM-MAARN
SDO-BUSSUM
SVMM-MAARN
SEC
BFC-BUSSUM
SEC
BFC-BUSSUM
VICTORIA
BFC-BUSSUM
BFC-BUSSUM

A1
B1
B2
E8
F3-F5

SDO-BUSSUM
SDO-BUSSUM
FC DELTA SPORT '95 - HOUTEN
SPORTING '70 - UTRECHT
BFC-BUSSUM

B1-B3
C2-C3
D4-D5
E1-E2-E7
F1-F2-F4-F5

MONTFOORT
MONTFOORT
FC DE BILT
SVMM-MAARN
SVMM-MAARN

F1 t/m F4

D1 t/m D4

E8

THUISTOERNOOI F - PUPILLEN

THUISTOERNOOI D - PUPILLEN

SC BUITENBOYS

OUD PAPIER - OUD PAPIER - OUD PAPIER

VAN VRIJDAGMIDDAG 1 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 3 NOVEMBER 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.
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SENIOREN

Speelverbod voor onderstaande wanbetalers

Onderstaande spelers mogen vanaf vandaag niet meer trainen of wedstrijden spelen omdat zij nog altijd hun contributie
niet hebben betaald.
Senioren krijgen de gelegenheid op zondag 3 november tussen 10 en 13 uur de contributie contant af te dragen aan
bestuurslid Etienne Klabbers.
A-junioren:
Redouan Boulmhain, Mehmet Kutfu en Wachagan Melkonian (allen 112 euro)
B-junioren:
Mahad Aden (116,14 euro), Arvind Kumar en Youssef Yoab (104,80 euro)
C-junioren:
Martijn Berendse, Danny Dirkzwager, Sylvester Jamanica, Sallah Kandil, Abdirashid Mohammed Ali, Salam Al Mujyaz,
Erturul Yorgun (allen 97,65 euro), An Nguyen (108,99 euro) en Mohamed Said (106,64 euro)
D-pupillen:
Aziz Belfairi, Riovan Ermis, Yannick van Liefland, Erik van de Maarel, Fredan Rahmani, Nick Ruitenberg (allen 95,30 euro)
en Edris Said (97,65 euro)
E-pupillen:
A.Claassen (88,15 euro) en Mahir Yildiz (99,49 euro)
F-pupillen:
Maarten Bosman, Nick Lokhorst, Gijs Mulder, Eline Pedersen, Michel van der Smissen, Joppe de Waart (allen 78,04 euro)
en Hasan Kandemir (66,70 euro)
Kabouters:
Ender Bakir (78,04 euro)
Ondersteunende leden:
William Los, Hans Maas, Andre Toeset en Peter van Veenschoten (75,05 euro)
Senioren:
Mohammed Aoulad Abdelkader, Sevan Barsamoglu, Henry Commandeur, Rob Doornekamp, Khaled Hamidi, Jeroen
Holster, Geert de Jong, Ralph Manck, Rachid Oujamaa, Ruud Renckers, Nuro Salah, Marco Smit en Onno Smit (150,10
euro) en Moufid El Amrani, Wai Wah Cheung, David van Eck, Feddo Hartelust, Bart van ´t Hof, Milad Lashgari, Jorg
Morelisse, Michael Smith en Sanne Wesselius (161,44 euro).
Het bestuur

OUD PAPIER - OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 1 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 3 NOVEMBER 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!

OUD PAPIER - OUD PAPIER
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

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.
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