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2 november 2002
Er was wind en regen voorspeld maar het weer was prachtig toen F11 zijn
derde uitwedstrijd moest afwerken. Tot nu toe werden alle wedstrijden
gewonnen dus er was alle vertrouwen dat het ook deze keer zou lukken. Toch
duurde het tot ver in de tweede helft tot Kees na een prachtige rush het enige
doelpunt van de wedstrijd kon maken. Op het nippertje konden we opnieuw
een winstpartij toevoegen aan de rij. Het was een echte teamprestatie. Jerrel
en Raoul hebben beide een helft hun doel schoonhouden. Job schoffelde op
het middenveld en hield daar samen met Joppe de tegenstanders goed bezig.
Dirk wist doorgebroken tegenstanders elke keer weer in te halen en
tegendoelpunten te voorkomen. Michel en Gijs buffelde er lustig op los en zo
werd het een wedstrijd, zonder veel doelkansen, die uiteindelijk werd
gewonnen door de ploeg die het beste gebruik maakte van een van de weinige
kansen van de wedstrijd. Volgende week gaan we op dezelfde voet verder.

Leiders Arno en Eelco

Kropsla

Cobu Boys D1 - Quick D2: 4-4

"Hoeveel staat het?", vraag ik aan de grensrechter als ik te laat aankom. "1-1,
Quick gaat goed om met zijn kansen, wij verprutsen de meeste", zegt de man.
Nauwelijks sta ik te kijken, of Quick (was het Adil?) speelt de bal vanaf rechts
laag voor het doel. Iedereen mist, behalve Arne: 1-2. En dat is ook de
ruststand.
Drie weken gedwongen niksdoen hebben D2 goed gedaan. Er is volop
doorgetraind en dat betaalt zich uit. De jongens spelen met meer vertrouwen
en bij balverlies wordt er onderling niet meteen gekankerd. Zelfs door een
achterstand laten ze zich niet ontmoedigen: een paar minuten voor tijd, bij een
4-3 achterstand, schiet Tjerk binnenkant paal. De Cobu-keeper probeert zijn
blunder - want dat was het - nog te maskeren, maar zelfs ik zie dat de bal over
de lijn is geweest. De scheidsrechter gelukkig ook.
De voorhoede heeft een metamorfose ondergaan. Thijs staat in de spits en is
heel beweeglijk, lenig, snel en fel. En bovendien heeft-ie mooie
passeerbewegingen in huis. Abdalah wringt zich op links en regelmatig langs
zijn directe tegenstander en weet een paar keer de achterlijn te halen en voor
te trekken. Van hem komt ook de mooiste actie van de ochtend: in volle vaart
speelt hij zichzelf met een subtiele hakbal schitterend vrij. Als ik me niet vergis,
luidt deze fraaie passeerbeweging het vierde doelpunt van Quick in. Anouar, op
rechts, komt met moeite langs zijn 2 koppen grotere tegenstandster, maar zijn
vechtlust en techniek brengen haar toch in grote moeilijkheden. Wat de spitsen
vandaag vooral zo gevaarlijk maakt, is dat 5 kansen (waarvan een halve)
resulteren in 4 doelpunten. Geen slechte score.
Cobu Boys heeft 15 uitgespeelde kansen nodig voor 4 doelpunten. De boys
zitten de rest van de zaterdag waarschijnlijk treurend thuis op de bank. Met
kunst en vliegwerk voorkomen Bruno en de verdediging een
doelpuntenfestival. De Quickverdedigers komen regelmatig snelheid tekort bij
weer een aanval. Oorzaak: een aantal jongens schiet als kroppen sla de lengte
in, en dat schijnt een mens niet sneller te maken.

Han van de Wiel

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

Sterallures
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Quick F1 - Soest F1: 3 -1

Vandaag moeten 'we' tegen de
nummer 1. Bij winst neemt Quick F1
de koppositie over. Om een lang
verhaal kort te houden: dat lukt. Wie
de doelpunten maken en wie mooie
acties laten zien, ben ik drie dagen
na de wedstrijd alweer vergeten. Het
was, kortom, niet echt spannend
tegen de bovenste.
Quick maakt het zichzelf moeilijk
tegen het zwak spelende Soest. De
middenvelders spelen de bal traag
door, want ze willen eerst een actie
maken. Da's een leuk gezicht en ga
vooral zo door, maar 3 keer kappen
en draaien voordat de bal gespeeld
wordt, is 2 keer te veel. En meestal is
het dan al weer te laat. De
voorhoede heeft deze wedstrijd
collectief oogkleppen op: eenmaal
aan de bal zien de spitsen alleen nog
maar 2 witte palen en een lat. Daar
moet-ie in. Dat een medespeler vrij
voor doel staat, wil je dan wel eens
over het hoofd zien. En als de
voorhoede de bal verliest, blijven de
spitsen rustig voorin afwachten hoe
het middenveld en de achterhoede
de klus klaren. Voetbal is toch een
teamsport?
En waar is de gezonde agressie,
heren? Tegenstanders die met de bal
doorbreken mogen ongehinderd tot
onze achterhoede hollen. Aanpakken,
zou ik zeggen: er op af, voet voor de
bal, schouderduwtje - dat mag bij
voetbal. In deze wedstrijd heb ik het
nauwelijks gezien. Last van
sterallures?
Maar waar zeur ik eigenlijk over: F1
staat bovenaan. Wie krijgt ze daar
weg?

Han van de Wiel

Bedankt!!!!

Wij willen graag Remco Termaten
bedanken voor de inloop-shirtjes
die we van hem mochten
ontvangen. Wij zijn er hartstikke blij
mee…!!!
Remco bedankt!!!

De jongens van de C1
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ALGEMEEN

Een vruchtbare zondag

Met dank aan Ida Lablans voor de titel. Wat er over 9 maanden in de Roerdompstraat
gebeurt weet ik niet, maar waarschijnlijk had ze het afgelopen zondagmiddag gewoon
over de resultaten van de diverse Quick-teams. Alleen Quick 4 en 7 verloren, maar
Quick 1, 2, 3, 5 en 9 pakten de volle drie punten. Quick 8 eigenlijk ook, maar de 4-3
winst werd met dank aan scheids Geert teruggedraaid in een 3-3 gelijkspel. Voor jhet
merendeel toch mooie resultaten, vooral voor ons vlaggenschip, dat dankzij twee
overwinningen (3-2 tegen DWV met twee beauties van aanvoerder Nico Verburg, en 02 bij Velsen) de weg omhoog is ingeslagen en ineens de 4e plek op de ranglijst
inneemt. Complimentrn aan Erik Vreekamp en zijn spelers en staf! De kleinste Quickspeler en onze topscorer van vorig seizoen, Marlon Dors, bleek afgelopen zondag
weer eens "the greatest" en scoorde twee maal. Minstens zo verheugend is het dat
inmiddels drie selectiespelers zich inspannen voor de Quick-jeugd: Loek Vermeulen
traint de A1-keepers, Milton Vaarnold heeft de training en coaching van de B2 op zich
genomen en Ton van de Heuvel assisteert bij de C1-junioren. Bij Quick 2 zijn natuurlijk
Arne Suik en Peter Roos al een tijdje actief voor de Club van 100, dus ... mensen die
mopperen over de clubbinding en de betrokkenheid van de selectiespelers van
tegenwoordig wordt even de mond gesnoerd.
De A1 zag afgelopen zaterdag de topper tegen Zuidvogels afgelast. Ik weet niet of ze
een extra training ("afronden op de goal") hebben ingelast. Die konden ze wel
gebruiken na wat ik bij Eemnes uit heb mogen meemaken. Een stuk of 19 kansen en
dan zo moeizaam met 2-3 winnen. O.k., ze versterkten de koppositie, maar als je zo
slordig met de kansen blijft omspringen, wordt je nooit kampioen. Gelukkig weet
asistent-trainer Rickey Horsting het net inmiddels ook weer te vinden, mischien dat hij
zijn doeltreffendheid kan overbrengen op de A1. Via het altijd actuele en scherpe A1forum heb ik trouwens kunnen lezen dat ook in jeugdige Quick-kringen deze column
goed gelezen word. Misschien is het een idee om voor het Kwikkertje of de Quickwebsite ook eens een iets "journalistieker" verslag te maken.

Dat de column goed gelezen wordt bleek ook uit de reactie van ons gewaardeerde lid
Hans Maas. Mijn stukje over de reunie en de kopij over de wanbetalers waren hem uit
het hart gegrepen, alleen betreurde hij het dat door een misverstand zijn naam ook op
de lijst van leden met contributie-achterstand stond. Bij deze bied ik namens
penningmeester Ton van Hamersveld en administrateur Pieter Beltman de excuses
aan voor deze vermelding. Evenals de namen van de andere genoemde
ondersteunende leden, William Los, Andre Toeset en Peter van Veenschoten had die
van Hans Maas nooit genoemd mogen worden, simpelweg omdat er al andere
afspraken waren gemaakt. Communiceren binnen de vereniging blijft ondanks e-mail
en 06-nummers moeilijk!

Voorafgaande aan de wedstrijd Quick 1 - DWV 1 werd 1 minuut stilte in acht genomen
vanwege het overlijden van ons lid Joop van Poelgeest. Hij was tijdens het vorige
bestuur van Sieg van Maagdenburg, ergens in de jaren zeventig, vice-voorzitter van
Quick. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte. Jammer trouwens dat sommige
Quick-leden langs de lijn niet in staat waren even hun mond te houden, maar dat
terzijde.
Van de tijdelijk in de "ziekenboeg" belande materiaalverzorger van Quick 1 Ad Luitjens
en barvrijwilliger Jaap Leysma kreeg de redactie van het Kwikkertje het verzoek om
bedankjes uit te spreken voor de aandacht, attenties en bezoekjes van medeQuickers. Het gaat goed met ze en dat geldt trouwens ook voor Ton van der Linden.
Even gold: in het land van (van) de (b)linden is eenoog koning, maar inmiddels maken
Ton (en boom en fiets) het weer uitstekend.
Vanwege een algehele afgelasting afgelopen zaterdag was het erg rustig op
Dorrestein. Een week eerder mocht ik genieten van een hele spannende pot tussen
Quick C1 en VVZ '49 C1, met onder andere een wereldgoal van spits Karim. De
wedstrijd eindigde onbeslist: 3-3, een terechte uitslag overigens. Als u trouwens vindt
dat er in deze column te weinig aandacht wordt besteed aan de pupillenwedstrijden,
dan raad ik u u aan zelf een verslagje te schrijven en dit te mailen naar de hiernaast
genoemde e-mail adressen. Wij zorgen dan voor publicatie in het Kwikketje en op de
website. Binnenkort zal de nu een jaar lang draaiende website overigens weer wat
beter worden bijgehouden, maar dan hopen we uiteraard ook op meer ingezonden
stukjes van uw kant!

H@NK

Jaargang 51, nummer 6, 14-11-2002

JEUGD

Jaargang 51, nummer 6, 14-11-2002

JEUGD

Jeugdfounders

VRIJDAGAVOND 29 NOVEMBER
Sint Nicolaasfeest voor alle F-pupillen en kabouters

Vrijdagavond 30 november a.s. zal Sint Nicolaas met z’n Pietermannen
weer op Dorrestein aanwezig zijn.
Voor dit feest worden
alle F-pupillen, de kabouters
en hun
broertjes en zusjes
tot 7 jaar
uitgenodigd.

AANVANG 19.00 uur
Het paviljoen is
vanaf 18.45 uur
geopend.
Het einde zal
omstreeks
20.45 uur zijn.
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Quick E1 - Spakenburg E1

Zaterdag 2 november
E1 draait prima, en staat eerste in de competitie, met 1 punt verschil op Spakenburg. Het is dus
een belangrijke wedstrijd. De voorhoede bestaat uit Luc en Mitchel, het middenveld uit Wouter,
Casper en Max; Sietse en Jochem verdedigen. Voor de derde maal dit seizoen vervangt Daniël
(E2) keeper Josh, die herstelt van zijn ooroperatie, en nu supporter is. Frerik is te laat en dus de
eerste wissel.
Spakenburg kwam op hun dooie gemak ruimschoots te laat, waardoor de wedstrijd 10 minuten te
laat begon. De eerste twee minuten zette spakenburg de druk er goed op, maar wist niet te scoren.
Daarna kreeg Quick kansen, en had in korte tijd twee corners en 4 schoten op het doel. De eerste
helft werd er van beide kanten hard gewerkt, maar van scoren kwam het niet. In het begin van de
tweede helft brak Spakenburg enkele malen goed door. Daniël bracht redding bij een hard schot op
goal, maar in de vijfde minuut kwam er van dichtbij een hard en onhoudbaar schot, rechts beneden
in de hoek: 0-1. Daarna zou Spakenburg niet bepaald meer aanvallend spelen. Het spel speelde
zich meer op de helft van Spakenburg af dan op de helft van Quick, en Quick had ook veel meer
corners dan Spakenburg, maar kwam er bij Spakenburg niet doorheen. Dat kwam voor een deel
omdat Spakenburg weinig ruimte bood, door goed te dekken. Geheel onverwacht floot de
scheidsrechter 4 minuten te vroeg af, waarmee 0-1 de einduitslag bleef. De vorige keer tegen
spakenburg was het 4-0 voor Quick, dus het is geen schande te verliezen met 0-1.
De E1 had niet de beste wedstrijd van het seizoen. Dat kwam misschien omdat de woensdag
daarvoor een team bestaande uit spelers van E1 en E2, op een heel voetbalveld, het team van D3
compeet van het veld speelde (7-1). Ook de oefenwedstrijd de week daarvoor tegen Nieuwland E1
ging niet door omdat Nieuwland wegbleef zonder af te bellen.
Onder de enthousiaste leiding van Harthger en Willem wisten Sietse en Jochem de meeste
aanvallen te onderscheppen, en Daniël bracht (op 1 keer na) redding als er toch een schot op goal
kwam. Middenvelders Wouter, Casper en Max wisten het aantal doorbraken van Spakenburg te
beperken, en de ballen vanuit het midden door te spelen naar de spitsen. De spitsen Luc, Mitchel

en Frerik kwamen diverse malen in de buurt van het goal van Spakenburg, maar op de
een of andere manier kwam het niet tot scoren. Helaas, volgende keer beter!
Bert van Wee, Vader van Daniël

Informatie
van de
jeugdcommissie:

Datum bingo voor E en D
pupillen
Er is alvast een datum
vastgesteld voor een
bingofestijn voor E en D
pupillen, begin volgend jaar.
Op 11 januari 2003 vindt het
plaats.
Ouders, leiders en trainers
kunnen deze datum alvast in
hun agenda noteren.
Datum dierengeluidenspel
Nog een activiteit: op 26
februari is er een
dierengeluidenspel speciaal
voor de F-jes en voor
kabouters.
De kabouters zullen op die
dag daarom niet trainen!

Zaalvoetbaltoernooi, 31 december a.s.

Op 31 december a.s. vindt in Sporthal Schuilenburg weer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi plaats voor E en
F pupillen!

- ' s Ochtends wordt door de E-pupillen gezaalvoetbald.
Verzamelen om 8.30 uur, het E-toernooi duurt tot 12.00 uur.

- ' s Middags voetballen de F-pupillen. Er wordt om 12.30 uur verzameld en het toernooi is rond 16.00 uur
afgelopen. Daarna kan iedereen thuis van de oliebollen gaan genieten!
Kinderen kunnen zich tot uiterlijk 30 november opgeven via bijgevoegde aanmeldstrook.
Deze kan worden ingeleverd bij je leider.

Ouders kunnen alvast van deze strook gebruik maken, maar er worden de komende weken ook nog
aanmeldformulieren uitgedeeld door de leiders en/of trainers.
Jullie worden verzocht het formulier ook in te leveren wanneer je niet komt.
We hopen weer op net zo'n geslaagd toernooi als vorige jaren!

Aanmeldingsformulier (inleveren bij de leider!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:

Elftal:

Geeft zich wel / niet* op voor het zaalvoetbaltoernooi op 31 december 2002
Locatie: Sporthal Schuilenburg

* = doorhalen wat niet van toepassing is
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Quick VIER seizoen 2002-2003.

Q4 is dit nieuwe seizoen gestart onder de bezielende leiding van Frans en Marcel en de coaching van T-Koots. De ploeg is uitgebreid met:
Jeroen Nieuwland, die in de loop van het vorige seizoen als steeds was ingepast; Gerard Vreekamp, die even een jaartje rust had
genomen, maar nu weer hersteld voor veel inzet en enthousiasme waaraan menigeen zich weer kan optrekken; ook konden oude
bekenden, die in het grijze Quick verleden al hun spoortjes hadden verdiend, worden gecontracteerd, Tonny van de Bedum en Ezra Bos.
Hartelijk welkom allemaal en veel voetbalplezier bij Q-vier. Wij hebben afscheid genomen van: Ben Corbee, waarvan de knie het niet meer
toeliet om actief te voetballen. Bedankt Ben voor de leuke jaren en succes met zowel het herstel en alle andere dingen zowel privé als
zakelijk. Dirk Verwoerd, die een jaartje parttimer is geweest, maar voor die tijd jaren een vaste waarde van Q4 was, heeft ook afscheid
genomen, omdat zijn knieën ook de beste tijd al gehad hebben en hij het gezinsleven een grotere invulling wilde geven. En Ron de Jong is
na een jaartje Q4 weer vertrokken. Zijn ambities in de voetbalwereld lagen voor hem een treetje hoger dan Q4. Ook jij bedankt Ron voor
jouw enthousiasme en inzet en succes voor de toekomst. U ziet het, de nieuwe leiders zijn al behoorlijk actief geweest op de transfermarkt
om Q4 weer een zo breed mogelijke basis, 20 man sterk, te geven, om iedere wedstrijd met een volledig elftal te kunnen aantreden. Ook
startte Q4 in een volledig nieuwe outfit, gesponsord door de nieuwkomer Ezra Bos en de jacks door Frank Nieuwland. Klasse mannen
voor dit initiatief. Uitvoerige mededelingen hierover volgen in een van de volgende verslagen.
De start op 8 september 2002 uit tegen VVZA 4, plaatselijke derby, werd afgesloten met een 1-2 overwinning door goals van Gerard en
stand in Dirk.
Wedstrijd twee op 15.09.2002 thuis tegen Olympia '25 4 werd afgesloten met een 2-2 stand, door doelpunten van Ezra en Marcel. Zie de
verslagen in het Kwikkertje nr. 2 van 19.09.2002. Op 22.09.2002 liep Q4 uit tegen 't Gooi 4 tegen de eerste nederlaag 3-1-aan. De eer
werd gered door Kees.
Hierna kwam de werkelijke deceptie op 29.09.2002 thuis tegen BVV 4 met een 7-klapper. Een illusie, kampioensaspiraties, armer. Werden
de eerste twee uitslagen nog netjes per sms naar T-Koots, die op vakantie in Turkije was, gestuurd, de twee opeenvolgende nederlagen
werden stilgehouden om zijn vakantie niet te bederven. De terugkomst van T-Koots op zondag 6.10.2002 werd gevierd met een 0-1
overwinning uit tegen Hoogland 4 en werd hij ook gelijk in een prachtig nieuw coach jack gehesen. Match winner was Ezra. Ook de
aanwezigheid van T-Koots is niet direct een garantie, dat Q4 blijft winnen, want 13.10.2002 werd thuis, hetzij onnodig, toch een zware
nederlaag van 3-6 geleden. Het liep even niet zoals de heren leiders het zich van te voren hadden voorgesteld. Mannen wel allemaal van
begin af aan bij de les blijven, dat voorkomt veel ongemak. Wij hebben er nu twee nieuwe "hammetjes" bij. Tonny en Gerard veel sterkte
met het herstel. De keeper gaat op hoge ballen trainen. Hermjan, Ezra en Kees namen de doelpunten productie voor hun rekening,
waardoor Ezra nu de topscorerslijst aanvoert. 20.10 waren wij vrij en 27.10.2002 zou thuis worden aangetreden tegen S.O. Soest 5. De
storm gooide roet in het eten. De verslagen van Q4 werden tot nu toe, bij afwezigheid van De Beer, keurig verzorgd door René, bedankt
voor de service.
De Beer.

HapSnap

Afgelast waarom? , ongelooflijk, hoe kan dat nu?, hoe is het mogelijk, hoe komen ze erbij, onvoorstelbaar. Dergelijke
uitspraken waren afgelopen zaterdag te horen over het afgelasten van het jeugdvoetbal en dat van de lagere
zaterdagteams.
Een onwaarschijnlijk mooie (anders dan verwacht) voetbaldag ging zo jammer genoeg verloren.
De KNVB district West 1 had zich op een verregende vrijdag in de luren laten leggen door de ongunstige door de
ongunstige weersvooruitzichten en kon kennelijk niet wachten tot zaterdag.
De velden op Dorrestein lagen er na alle regen van vrijdag op de geplande speeldag onverwacht goed bij! Dus had er
volop gevoetbald kunnen worden, met misschien een enkele afgelasting.

Gesprekken over normen en waarden zijn een bijna dagelijkse bezigheid geworden. Twee frappante voorbeelden van dit
onderwerp vielen bij Quick te noteren. Een negatieve en een veel positievere.
Volgens horen zeggen schrokken een aantal aanwezigen de maandag na Quick-EDO van de toestand in de kleedkamers
van de Haarlemmers. Het moet een onvoorstelbare puinhoop geweest zijn.
Hoe anders liet tegenstander DWV de kleedruimtes achter. Werkelijk om door een ringetje te halen!!! Het ontbrak er nog
maar net aan dat er geen schoonmaakmiddelen gebruikt waren. Zo kan het dus ook!!! DWV gaf daarmee een prachtig
visitekaartje af.

Dat kan onmogelijk vermeld worden van de RWA (Regionale Werkvoorzieningschap Amersfoort). Daar is onder meer het
dagelijks onderhoud van de openbare ruimte ondergebracht vermeldt de gemeentegids.
Nou, als je de toestand van die ruimte in de omgeving van Dorrestein aanschouwt ben je geneigd te zeggen: aan m'n
hoela!!! In dit seizoen van de vallende bladeren klopt het woord steeg in de naam van de toegangsweg naar Quick volledig.
Brede stroken afgevallen blad dwingen de vele tweewielers bijna het middengedeelte van de steeg te gebruiken. Met ook
nog eens veel autoverkeer kan dat een hachelijke toestand zijn.
Om maar niet te denken aan mogelijke glijpartijen als de troep nat is. (Uitvoerige inlichtingen hierover kan "Bobbie" Ton
geven). En je waant je terug in de middeleeuwen als je het "geluk" hebt je verhikel op de parkeerplaats achter veld twee
neer te "mogen" zetten. Deze openbare ruimte heeft veel weg van een achtergebleven gebied en heeft in ieder geval niets
te maken met de veronderstelde bestemming. Wellicht een aandachtspunt voor het bestuur??
Johan
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