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ALGEMEEN
Tijdens de rust van elke thuiswedstrijd van
Quick 1 neemt een pupillenteam van Quick
strafschoppen op de reservekeeper van ons 1e
elftal. Er wordt gestreden om de Van Dam
Sports Penaltybokaal. De beste penaltynemer
gaat door voor de finale die op Koninginnedag
2003 zal worden gehouden.
Hans Kursten stuurde ons een e-mailtje met een
aantal foto’s van de F4-pupillen die tijdens de 1e
thuiswedstrijd van Quick in actie kwamen. Dit
zijn de F4-sterren: Joram Eijk, Ilias Haian,
Hasan Kandemir, Joris Kursten, Steven Regtien,
Derk Stegeman, Juul Cappon, Jeroen Swens en
Pim Kers. Op de 1e foto ziet u een aantal F4-ers
kijken naar de verrichtingen van Quick 1, het
elftal waar ze zelf over een jaar of 15 ook hopen
te voetballen. Op de 2e foto ziet u een F-pupil in
actie, onder het oog van zijn teamgenoten,
jeugdcommissielif\d Piet Bottenheft,
penaltybokaalorganisator Willem van der
Heijden en de vader van Pim Kers.
Quick’s website wereldberoemd!

In het gastenboek van Quick’s website (zie
www.afcquick1890.nl) troffen wij vorige week het
volgende bericht. Hieruit blijkt dat de site
opveral ter wereld wordt gevolgd!
“Leuk om de wedstrijdverslagen weer te lezen
van Quick 1. Hopelijk meldt zich snel iemand
om de site regelmatig bij te houden zodat ik me
wekelijks vanuit Nieuw Zeeland op de hoogte
kan stellen van de verrichtingen van het team
en in het bijzonder van m'n broer Bert.
Groetjes en veel success gewenst.
Peter Van Veen
(petervanveen@paradise.net.nz)”

Een foto van Quick 1
van 70 jaar geleden,
die we u niet wilden
onthouden.
Sigarenfabiek Batco
bracht in het seizoen
1931-1932 een serie
elftalfoto’s uit. De
sportredactie van de
Amersfoortse
Courant bezorgde
ons de Quick-foto,
met daarop de
volgende sterren:
Kuyt, H.Vos, J.Calon,
J. Hehenkamp, J.
van Goor (de opa
van Jacob en de
vader van Roelof),
W. Haverkorn, A. de
Haan, Schuttevaer,
H. Smits, J. Otto en
W. Ramselaar.
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Over scheidsrechters, bier, 33 A1-goals en
een nuttige nederlaag van Quick 1....

In deze column probeer ik de lezer te informeren over het wel en wee van
d’ AFC Quick 1890. Steeds vaker krijg ik waarderende woorden over de
informatie (dank u, dank u), vooral ook over de luchtige manier waarop ik
probeer te schrijven, de kritische noot en het vleugje ironie. Uiteraard krijg ik
ook af en toe commentaar, soms zelfs zeer uitgebreid, omdat mensen zich in
hun waarde aangetast voelen. Laat ik 1 ding toelichten: het is nooit mijn
streven om mensen onderuit te halen, zeker geen vrijwilligers van onze club.
Als mensen dat zo voelen, dan is dat jammer, maar voor mij geen reden om
milder te worden. Sommige mensen hebben nou eenmaal een ander gevoel
voor humor! Over scheidsrechters gesproken... Iedereen die tegenwoordig
een wedstrijd fluit verdient eigenlijk een lintje. De jeugdcommissie van Quick
stipt in een bijdrage elders in dit Kwikkertje het gebrek aan respect voor
scheidsrechters nij spelers en toeschouwers terecht aan. Hoewel het soms
niet meevalt om een beslissing van de scheidsrechter te accepteren (zeker
niet zo’n dramascheids zoals ik die vanochtend als aanvoerder van Quick 5
in Achterveld mocht meemaken: met een kegel op het veld, alles van een
metertje of 50 vogend, eigenlijk te lui om te fluiten en als enige op het veld in
staat om te zien dat een ingooi of achterbal voor Quick wel degelijk een
ingooi of cornerbal voor Achterveld is) moet je een arbiter respecteren.
Daarom even een positief bericht: het afgelopen weekend heb ik twee
uitstekende scheidsrechter gezien: Ferry Hendrikse bij Quick B1-Omniworld
B2 en Aad Polman bij Quick 8-KVVA 6. Hulde voor deze twee vrijwilligers!
Leuke wedstrijden waren het ook nog. Quick B1 speelde 0-0 en pakte
daarmee haar eerste punt in deze competitie. Ze lieten zien dat je met 100%
inzet toch nog wat kunt bereiken. Uitblinker was trouwens invaller-keeper
Randy Horsting. Quick 8 tracteerde koploper KVVA 6 op een 6-1 nederlaag:
de sensaie van het weekend. Foto’s kunt u zien op de website van Quick 8.
Ook de algemene website van Quick is trouwens zo langzamerhand weer
aardig bij de tijd. Kijkt u gerust weer eens op www.afcquick1890.nl en stuur
uw verslagjes en foto’s naar de webmaster. Alleen dankzij uw bijdragen
kunnen we actueel blijven. Vooral van de jeugdleiders verwachten wij
respons!
En dan ons vlaggenschip: Quick 1 wisselde een 3-1 overwinning op de
Koninklijke HFC (met drie treffers van Bert van Veen) af met met een 4-1
nederlaag bij AFC ‘34. Na vier overwinningen op rij weten de mannen van
Erik Vreekamp weer even waar ze staan. Wat dat betreft een nuttige
nederlaag, althans volgens de kenners. Ploegen als DWS, AFC ‘34 en
waarschijnlijk ook NIjenrodes zijn nog te sterk voor Quick, maar een 4e
plaats (en dan waarschijnlijk nacompetitie) dat lijkt wel degelijk mogelijk.
Als u trouwens doelpunten wilt zien dan moet u naar de A1 komen kijken. In
de laatste twee wedstrijden scoorden ze liefst 33 maal. Na de 19-1 tegen
BFC volgde een 3-14 winst bij Victoria. A1 leest de column trouwens erg
goed: nadat ze twee weken geleden van mij te horen kregen dat als je (zoals
bij Eemnes) 19 kansen mist je nooit kampioen wordt besloten ze tege BFC
19 kansen te benutten! De A1 is overigens al bezig met het plannen van een
(kampioens-)weekendje uit in het voorjaar van 2003. Ze zoeken nog wat
sponsors en zullen binnenkort van zich laten horen...
Tenslotte nog even dit: op 16 december is de ledenvegadering van Quick.
Als consument van gerstenat (en als ex-penningmeester) wil ik alvast 1
agendapunt suggereren: de paviljoenomzet. Wanneer gaan de inkopers
eindelijk beseffen dat na de Leeuw-bier ramp ook het merk Warsteiner een
misser van jewelste is en dat na het succesvolle Amstel-flesjes effect alleen
Heineken-tap de omzet nog verder omhoog kan brengen. Persoonlijke
voorkeuren mogen nooit een rol spelen, het gaat om de “smaak van het

Mededeling van het bestuur:
Maandag 16 december, 20.00 uur. Algemene
ledenvergadering AFC Quick 1890. Agenda in volgende
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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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STIKVOORT
AANHANGWAGENCENTER
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Woestijgerweg 150A
3817 SP Amersfoort
Tel. 033 - 4616586
Fax 033 - 4617212

