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The Derby Q 4 - HVC 3,

Zondag 24 november 2002
Vandaag was de derby tegen HVC. Q4 was nu met
14 man en wederom zonder scheidsrechter. Ed,
UITERAARD WEER HARTELIJK DANK, werd voor
de tweede keer bereid gevonden om de fluit te
hanteren, maar dat mag natuurlijk niet vaker
voorkomen. Tenslotte betaalt ook hij contributie om
te mogen en te kunnen voetballen. Wie o wie is
bereid voor Q4 1 keer in de 14 dagen een
wedstrijdje te fluiten? U zult met open armen worden
ontvangen en in het team worden opgenomen!!
HELP ONS!!
De dames Minda, Suus en Nynke waren vandaag
mooi op tijd, de Vreekampjes werden ook al rap
gesignaleerd, maar waar waren de Kochies? Hadden
zij zich verdekt opgesteld of hadden zij
voorgevoelens voor deze dag en zijn zij thuis
gebleven? Ook kwam Joop Zorn, onze "oude
scheidsrechter in ruste" even kijken, heel leuk Joop
en wij zijn erg blij, dat jij as zondag tegen Soest voor
1 keer weer even de sportschoentjes aantrekt.
De wedstrijd begon aantrekkelijk. De beide ploegen
hielden elkaar een lange tijd in evenwicht. Q4 kreeg
in de eerste helft eigenlijk maar 1 goede kans, maar
Willem durfde binnen de zestien niet aan te halen en
schoof de bal naar een totaal verraste medespeler.
HVC daarentegen kreeg toch wat meer
mogelijkheden, maar ook zij sprongen daar, gelukkig,
te zuinig mee om. Een ruststand van 0-1 was toch
de juiste weergave. In de rust waren er nog lovende
woorden van Marcel over de inzet tot nu toe en bij
voortzetting in de tweede helft zag hij dan ook
perspectieven.
In de rust de bekende discussie over de wissels.
Uiteindelijk werd besloten de licht geblesseerde
Gerard te verruilen voor Kees. Jan nam voor de
tweede helft de vlag over van Henk. Het talrijke
publiek was inmiddels ook uitgebreid met de komst
van Ingrid en de kinderen. Het prachtige weer had
ook haar naar Dorrestein gelokt.Voor de tweede helft
werd het hart van de verdediging overgenomen door
Rene en Frans. Even leek het spelniveau van de
eerste helft te worden voortgezet door Q4, maar dit
duurde niet lang. Naar een paar minuten was het
plotseling mis in het verdedigings bolwerk van Q4.
Er begonnen zich gaten te vertonen en later bleken
deze gaten niet meer te dichten. Het werd zo lek als
een mandje. Algehele malaise, daar waar Q4 de heel
weinige kansjes miste, prikte aan de andere kant
HVC ze er wel in met dank aan de vele missers van
Q4. Het werd domweg 1-5 en de hoop op 1 puntje
werd wederom de grond in geboord. Het laatste
kwartiertje mocht ook Henk nog even de benen
strekken, want die van Frank waren gekraakt en
deden het even niet meer. Wij geven de hoop echter
niet op, want er was ook nog een lichtpuntje
geweest. Een schitterende aanval ingezet door
Willem en Frank werd met een zweefkopstoot
afgerond door Ezra. Onze spitsen gaan nu in
quarantaine om de opnamen van deze aanval te
bestuderen en tot in de puntjes uit te werken. De
verdediging inclusief het middenveld gaan een
weekje met Gerard de bouw in om alle gaten eens
flink dicht te metselen. Zondag 1 december is de
metamorfose van Q4 te zien tegen Soest 5, ook altijd
een lastige tegenstander, om 11.00 uur. Na de
wedstrijd was er nog een klein groepje voor de
zogeheten "frisjes" om het verdriet over de nederlaag
weg te drinken. Ton gaat volgende week incasseren,
dus niet de (n)eurootjes vergeten.
De Beer

Q 4 - S.O. Soest 5,

SENIOREN

Zondag 1 december 2002.
Vandaag was het eerste inhaalprogramma. De in september vanwege
weersomstandigheden afgelaste wedstrijd tegen S.O.Soest 5 werd vandaag
verspeeld. Q4 trad aan met 13 basisspelers en twee toeschouwers, te weten, de
geblesseerden Rob en Gerard met zoon Matz. In de tweede helft kwamen ook
nog Nathalie en Jara en Isa kijken. Ondanks het geringe aantal toeschouwers was
het toch weer gezellig langs de lijn, op ons Dorrestijn. Dit laatste rijmt een klein
beetje, maar voor ons jaarlijkse Sinterklaas verslag op rijm, moet u op de Q 4 site
zijn. De vele wegblijvers van ons altijd zo getrouwe supportersschare kregen hun
ongelijk direct voorgeschoteld. Q 4, onder leiding van goed fluitende Joop Zorn
trok fel van leer en ditmaal werd er eens niet verzuimd te scoren. Zelfs Ivar kon
furore maken met de openingstreffer, tevens zijn eerste treffer dit seizoen. Door
goed storen van Jeroen kreeg hij plotseling de bal aan de voet en kon met een
"streep" binnenkant paal de 1-0 laten noteren. Het hek leek van de dam. Op een
verre uittrap van Robin kon turbo-Jeroen de gehele achterhoede van Soest er uit
lopen inclusief de keeper voor de 2-0 notering. Een minuut of tien voor rust werd
het echter weer ouderwets rommelig en dacht Q4 er al te zijn. Wat missertjes over
en weer stelde Soest in staat om te kijken of Robin een beetje in vorm was en ja
hoor, Robin had vandaag geen zin om voor Sinterklaas te spelen. Hij wilde voor
de tweede keer dit seizoen de "nul" houden. Ruststand 2-0 en twee blijde leiders.
Scheidrechter Joop Zorn was bereid de nieuwe regels 5 wissels en doorwisselen
te hanteren, zodat de reserves van de eerste helft Herm-Jan, die het vlaggen er
keurig vanaf heeft gebracht, en Rene er voor de tweede helft er in konden
stappen en Frans en Ezra stand-by konden blijven. De tweede helft begon met
Frans aan de vlag. Terwijl Soest keer op keer in de eerste paar minuten van de
tweede helft op Robin als een sta in de weg aantroffen, pikte Frank als een
duveltje in een doosje de bal ergens op, lanceerde direct turbo-Jeroen en deze
kon de 3-0 laten opschrijven. Soest probeerde het nog wel, maar zowel
Scheidsrechter Joop, die nog een bal achter op zijn hoofd geknald kreeg en Robin
gaven "niet thuis". In de 10e minuut kon Frank een zogeheten "indirecte" direct
laten verdwalen in de kruising en de 4-0 noteren. Frank raakte daarna lichtelijk
geblesseerd, of zat het "aanstormende buikje" in de weg, moest worden
gewisseld en zo kon Ezra weer zijn rentree maken. Ook Frans kon nog 5 minuten
het veld in, omdat Ivar lichtelijk getorpedeerd werd door de tegenstander. Schade
viel achteraf gelukkig mee. Het slot was voor een corner op maat van Jeroen, die
werd verzilverd door Herm-Jan. 5-0 werd de eindstand.
De goede voorgevoelens van Marcel en T-Koots kwamen uit. Q4 is weer drie
punten en een stukje zelfvertrouwen rijker. Ook Jeroen had er op gerekend, dat er
vandaag wel eens wat te vieren zou kunnen zijn en trakteerde op een biertje.
Jeroen gefeliciteerd en bedankt. In het paviljoen werd het daarna nog even
gezellig.
De Beer.

HapSnap

Pffff!! Het is moeilijk hapsnappen sinds Henk zich van ex-bestuurslid ontpopt heeft
tot een naar mijn mening uitstekend columnist. Maar iets blijft er altijd over om te
vermelden.
Bijvoorbeeld om jullie aandacht te vragen voor het bericht van de jeugdcommissie
in het vorige Kwikkertje. Het kreeg al kop mee "Scheidsrechters respecteren en
accepteren". Een artikel dat nog net (maar dan ook echt net) op tijd kwam. Of
toch niet?? Waarom? Ik geef hier een overduidelijk voorbeeld.
Ik denk ontspannen te kunnen kijken naar een leuke pupillenwedstrijd (ja echt
waar het ging om pupillen). Nog maar net toeschouwer zijnde spreekt een
ambitieuze oudere jeugdspeler in de trend van wat je hier langs de lijn te horen
krijgt als coaching naar de jongetjes en kritiek op de scheidsrechter is echt niet
normaal. Ik bedoel maar; dat krijg je te horenvan een eigen jeugdspeler.
Nogmaals, we praten over een pupillenwedstrijd.
Hopelijk heeft het bericht van de JC een effectieve uitwerking.!!!
Gelukkig zijn er ook prettiger zaken aan te stippen.
1. Het clubhuis ziet er weer toonbaar uit. Dan heb ik het uiteraard over het
buitenwerk. "Binnenshuis" is het immers al sinds maanden spic en span.
2. Het modder-, blubber-, baggerpad naar veld 3 is sinds kort betegeld. Een hele
verbetering!! Zeer zeker voor de toeschouwers van de acteurs op dat veld. En niet
eens het werk van "Manusje Gerrit".
En dan nog dit. Voorzitter Sieg kon maar niet begrijpen dat wat hij zag als het
zusje van Anita niet het zusje van Anita was, maar Anita zelf.
Enkele weken na Ton's veelbesproken ontmoeting met een boom kreeg hij te
horen dat zijn voorhoofd veel breder was geworden.
Johan
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Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...

De winter is er vroeg bij dit jaar. Waarschijnlijk wordt er aankomend weekend
niet gevoetbald, maar geschaatst. Als de vorst een beetje doorzet, wordt er
misschien helemaal niet meer gevoetbald dit jaar en moeten we tot januari (of
nog later) geduld hebben...
Daarom is het mooi om te constateren dat Quick na een koud weekeinde kan
uitkijken naar een mooi en warm jaareinde. De prestaties van afgelopen
zaterdag en zondag waren dusdanig dat we met vertrouwen het jaar 2003
tegemoet kunnen zien. Quick 1 revancheerde zich voor een inspiratieloos
bekerpotje tegen OSM ‘75, dat met 0-1 naar Maarssenbroek mocht afreizen,
door een klinkende 0-2 overwinning in Zaandam bij Hellas Sport en een met
EDO gedeelde 3e plaats op de ranglijst.
De mooiste prestaties werden echter geleverd door de E1-pupillen en de B1junioren. E1 zorgde met een klinkende 5-0 overwinning voor het eerste
kampioenschap van dit seizoen! Trainer Willem en alle jongens, gefeliciteerd!
Ook trainer Hatim Salama mogen we feliciteren, want de B1 pakte afgelopen
zaterdag mede dankzij wat taktische tips van Joop Kols in een voor hen erg
zware hoofdklasse de eerste overwinning: 3-1 tegen DOVO B2. Vervolgens
speelden enkele B1-junioren ook nog mee met de B2, die maar 7 eigen
jongens overhebben, en ook zij wisten eindelijk weers de zege te pakken. Wat
dat betreft herhaal ik nog eens dat in het begin van het seizoen de A2 veel te
snel is opgedoekt. Die hadden nu van grote waarde kunnen zijn. In een
ingezonden stuk laat ook Piet Labee nog eens blijken hoe spijtig het is dat
Quick enkele echte Quickers zo makkelijk heeft laten vallen. Laten we hopen
dat B2-trainer Vaarnold en nieuwe leider Van Westerlaak het seizoen netjes
kunnen afmaken.
De A1-junioren zou na de E1 wel eens Quick’s tweede kampioen kunnen
worden. Concurrent Hoogland werd met 1-4 afgetroefd en alleen Zuidvogels
zou nog roet in het eten kunnen gooien. Goalgetter Mark van den Hoek
voegde weer drie treffers toe aan zijn enorme aantal treffers tot nu toe en
mocht trouwens van Erik Vreekamp als blijk van waardering onlangs
debuteren in Quick 1. Aan hem lag het niet dat Quick verloor...
Veel ingezonden verslagen dit keer. Fantastisch die medewerking en altijd
leuk om te lezen. Wat dat betreft verwijzen we u ook naar de geplaatste
informatie over afgelastingen, het mogen doorwisselen bij senioren, en het
bneperkte gebruik dat volgende week van de kleedkamers kan worden
gemaakt vanwege voorzorgsmaatregelen in verband met legionella. Je kunt
maar nooit voorzichtig genoeg zijn, zeker niet met al die veteranen die bij
Quick voetballen.
Dit is het laatste Kwikkertje van 2002. De voetbalactiviteiten verdwijnen zoals
het er nu naar uitziet even in de ijskast, maar dat betekent niet dat het stil
wordt op Dorrestein. De ledenvergadeing op maandagavond 16 december
mag u natuurlijk niet missen. U bent toch meer dan alleen voetbalconsument!
Uiteraard bent u ook weer welkom op 1 januari, wanneer zoals vanouds de
nieuwsjaarswedstrijd tegen de hockeyers en de altijd gezellige receptie in ons
paviljopen weer op het programma staan.

H@NK

Agenda:

16-12, 20.00 uur: Algemene ledenvergadering.
31-12: zaalvoetbaltoernooi voor E- en F-pupillen
01-01: Nieuwjaarswedstrijd AMHC-Quick en
Nieuwjaarsreceptie
11-01: bingo voor D- en E-pupillen
11-01/12-01: inhaalwedstrijden competitie
18-01/19-01: vervolg competitie jeugd en senioren
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Informatie van de
jeugdcommissie:

Geen trainingen tijdens winterstop
Tijdens de korte winterstop is er geen training voor de
jeugdleden:
- Voor alle lagere teams is er geen training meer vanaf
maandag 16 december 2002. De selectieteams trainen vanaf
vrijdag 20 december niet meer.
- De eerste trainingen in het nieuwe jaar vinden plaats op
maandag 6 januari 2003.
- De laatste woensdagmiddagtraining voor E- en F-pupillen is
op woensdag 18 december. I.v.m. een controle op legionella
kunnen de kleedkamers door hen echter niet worden gebruikt
die middag. De eerstvolgende woensdagmiddagtraining is op
8 januari 2003.

Leidersvergadering in het nieuwe jaar, op 13 januari!
Op de jaarkalender van de jeugdcommissie (die is uitgedeeld
tijdens de vorige leidersvergadering) staat dat er op 16
december een leidersvergadering voor alle jeugdleiders
plaatsvindt.
Deze vergadering is i.v.m. met de Algemene Leden
Vergadering op 16 december verplaatst naar 13 januari 2003!
Een uitnodiging met meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Zaalvoetbaltoernooi op oudejaarsdag: inschrijving is nog
steeds mogelijk
De inschrijvingstermijn voor het zaalvoetbaltoernooi voor E- en
F-pupillen op oudejaarsdag in Sporthal Schuilenburg is
verlengd tot 16 december a.s.. I.v.m. een storing van het
kopieerapparaat zijn de aanmeldformulieren pas later
uitgedeeld aan de teams. Ook kunnen jullie nog gebruik
maken van de aanmeldstrook die in de vorige twee
Kwikkertjes heeft gestaan.
NB: leiders kunnen de aanmeldingen inleveren bij de
pupillencoördinator, Piet Bottenheft.

De Jeugdcommissie

Greenstars E1 - Quick E1.

Zaterdag 16 november j.l. om 09.10 uur was de aftrap. Het was
behoorlijk mistig en erg koud ongeveer 4 graden. Afzien dus
voor de kijkers.
Tien minuten te laat want de shirts van de tegenstander waren
te laat gearriveerd. Alle spelers waren aanwezig inclusief onze
stand-in keeper Daniel. Josh was er ook weer na zijn operatie.
Josh en Max begonnen op de bank als reserves (Max was te
laat).
In de 3e minuut was het al raak voor Quick, Wouter schoot
hard voor het doel langs en Luc had hem voor het intikken en
deed dit ook, 0-1 dus.
Vele kansen volgden maar werden niet benut. En dankzij een
prima verdediging van quick Jochem, Sietse en Mitchell blijft
het in een rommelige fase 0-1. Quick kreeg nog wel 6 corners
voor rust.
Tweede helft met Josh in het doel werd fris begonnen en was
het al in de 3e minuut Wouter die vreselijk hard de paal trof.
Lucky Max schoot daarna de 0-2 in via een been van de
tegenstander op aangeven van Casper. Het werd 0-3 door Max
met een mooie boogbal over de keeper en 0-4 door Sietse met
een vreselijk hard schot. De volle winst dus bij het altijd lastige
Greenstars. Op naar het kampioenschap.

Henk (vader van Max)
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Bestuursbesluiten over gebruik
kleedkamers en trainingsveld

Eerste onderwerp:
Vanaf maandag 16 december worden er in het kader van de
legionellabestrijding enkele aanpassingen gedaan in de
kleedaccommodatie van AFC Quick. Dit heeft tot gevolg dat er
maar 2 kleedkamers beschikbaar zijn voor de trainingen. Dit houdt
in dat ALLEEN DE SELECTIETEAMS deze week gebruik kunnen
en mogen maken van de kleedaccommodatie. De trainingen van
de overige jeugdteams komen hierdoor te vervallen. De A1, B1,
C1 en D1 alsmede de selectie 1+2 en de overige senioren kunnen
wel trainen.
De woensdagmiddagtraining voor de E-en F- pupillen gaat wel
gewoon door.
Tweede onderwerp:
Als het trainingsveld door weersomstandigheden wordt afgekeurd,
dan betekent dit dat er door niemand gebruik mag worden
gemaakt van de velden. De trainers van de selectieteams kunnen
naar eigen inzicht bepalen of het verantwoord is om de training
doorgang te laten vinden. Dit geldt dus alleen voor de selectie
senioren 1+2, de A1, B1, C1 en de D1.

Het bestuur

IJskonijnen

Quick D2 - Roda '46 D3: 5-3
Greenstars Baarn D1 - Quick D2: 1-3
D2 begint eindelijk te winnen. Eind november werd koploper
Roda verslagen met sprekende cijfers en twee weken later was
Greenstars aan de beurt. Quick staat nog wel een-na-laatste,
maar kan bij winst op directe concurrent Nieuwland nog vierde
worden. Wat is er aan de hand? Wist ik het maar.
In de wedstrijd tegen Roda zag ik mooie dingen. Bijvoorbeeld dat
de 'nieuwe' verdediging staat als een huis, met Ruud van Gemert
centraal, Zappa op links, Daryll op rechts en Ruud van de Wiel
als voorstopper. Ruud van G. heeft een schot dat niet zou
misstaan in de C of B. Iedere pass van hem betekende alle hens
aan dek bij Roda. En hij is ook niet te beroerd vuil werk op te
knappen. Zappa is - mits warmgedraaid, en dat was hij tegen
Roda - snel en stevig. Daryll komt op rechts beter uit de verf dan
centraal. Zijn tekort aan snelheid leidt op de flank niet direct tot
groot gevaar bij een doorbraak. En hij maakte een fantastisch en
onnavolgbaar doelpunt. Ruud van de Wiel is de stofzuiger van de
verdediging. Hij schuwt het duel niet en gaat er flink tegenaan.
En nog belangrijker: hij werkt altijd als een paard.
Toch zag het er helemaal niet naar uit dat Quick zou winnen,
zeker niet toen keeper Bruno bij de stand 1-1 voluit tegen zijn
scheenbeen werd geraakt en een dubbele fractuur opliep. Bruno
is voor lange tijd uitgeschakeld - sterkte jongen. De wedstrijd
werd enige tijd gestaakt, maar Quick wilde verder spelen. Tjerk
nam de plaats in van Bruno en kreeg eigenlijk weinig te doen.
Die nacht droomde ik van D2. Ze waren de schrik van ieder elftal
en braken elke defensie open met machtig combinatiespel. Ik
voelde me een gelukkige vader.
Twee weken later stonden we onder polaire omstandigheden
langs de lijn in Baarn. Als een stel bevroren ijskonijnen stuiterden
de jongens over het veld. Gelukkig bracht de tegenstander er nog
minder van terecht. Tegen het eind van de wedstrijd zakten de
Greenstars helemaal in en kon Quick de volle buit binnenhalen.
Het was de kou, zeiden de jongens, en ik geloofde ze. "Ik dacht
alleen maar aan de Bahama's", zei mijn zoon. Thuis dronk ik een
borrel op de overwinning.

Han van de Wiel

Dag Daan

Daan van Weerd, mijn buurjongen, is weg bij Quick. Vrijdagavond 6 september kreeg hij telefonisch te horen dat de A2 was opgeheven en
hij kon een andere club zoeken.
Tien jaar lang heeft Daan bij Quick gespeeld. Soms net, soms net niet goed genoeg voor de top teams, maar altijd gedreven en
enthousiast. Bijna iedere thuiswedstrijd was ik toeschouwer en ik heb vele gezellige momenten doorgebracht langs de lijn (en in het
paviljoen) met zijn vader en andere ouders. Niet alleen was Daan een enthousiast voetballer, ook daarbuiten zette hij zich in. Diverse
malen floot hij de pupillen en ook zijn vader droeg zijn steentje bij (wie herinnert zich niet het fameuze toernooi in Haarlem!).
Dat alles is voorbij. Daan is weg, Tijmen is weg en de andere jongens zijn weg. Een potentie aan leuke jeugdleden en toekomstig kader is
(met de ouders) verdwenen. Natuurlijk waren zij geen absolute toppers, maar zij waren minstens even belangrijk als de complete A1selectie en in de toekomst zouden zij voor Quick ongetwijfeld hun diensten hebben bewezen.
Dat er te weinig spelers zijn dat kan. Het kan niet dat de spelers 1 dag van tevoren horen dat hun elftal wordt opgeheven. Dit moest Quick
hebben kunnen voorzien en er had met de spelers kunnen worden overlegd "vraag eens aan wat vriendjes of zij bij Quick willen
voetballen", er hadden wellicht wat "grotere" B-junioren kunnen worden ingezet, of een paar spelers uit de A1-selectie en het elftal van
Daan had nog bestaan.
Het wordt voor mij nu stil op Dorrestein. Op zaterdagmiddag ga ik nog zelden. Daan is weg, Tijmen is weg, Jan is weg en Wessel is weg.
Jammer en het had niet nodig geweest.
Als Daan dan die zaterdag ook nog te horen krijgt dat hij nog contributieverplichtingen heeft voor het komend seizoen terwijl zijn elftal is
opgeheven, worden ik en mede mijn echtgenote als jeugdsponsoren een beetje boos. Het zou Quick hebben gesierd de jongens een
jaarkaart van Quick te geven of een afscheidsetentje, in plaats daarvan wordt gewezen op contributieverplichtingen. Ik heb maar gedaan
wat Quick heeft nagelaten. De jaarkaart en het etentje heeft hij.
Dag Daan, het ga je goed, en Quick let op. Jeugdsponsoren steunen niet alleen selectieteams. Voor ons is alle jeugd belangrijk.

Piet Labee
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Dit was de derde ontmoeting tussen de beide teams. Het vertrouwen aan de kant van Quick was groot, immers de eerste twee
ontmoetingen waren in een duidelijke zege voor onze jongens geëindigd. Voor de beker een 4-1 overwinning en in de competitie een
eclatante 8-1 zege. Dus "kom maar op" was het motto van de jongens.
Vooraf aan de wedstrijd hadden Willem en Harthger de kinderen al gewaarschuwd, dat dit weer een andere wedstrijd was, en dat de
jongens van VVZ natuurlijk iets wilden rechtzetten… Daar kwamen ze snel achter! Al na enkele minuten werd het 1-0 voor VVZ'49 door
een eigen doelpunt van Jochem,.. Ook dat kan gebeuren. Wakker geschud door die snelle goal werd het al gauw éénrichtingsverkeer naar
de goal van VVZ. Een doelpunt kon niet uitblijven en dat viel dan ook: een afstandsschot van Max, 1-1. (Dat niet alleen de aanvallers
kunnen scoren, wisten wij al.) Bij een snelle aanval over rechts kwam Sietse goed in de buurt van de goal, en het stond 1-2 voor Quick.
Met de rust hebben Willem en Harthger voor de jongens nog even een kleine peptalk gehouden, want er moest en kon ook zeker gezien
het veldspel afstand worden genomen. Bij een mooie aanval over bijna alle schijven kwam de bal bij Max die de bal vervolgens naar Luc
paste en het stond 1-3. Een duidelijk goede overwinning, hoewel het veldspel niet al te best was. Maar, je ziet maar weer, als je als team
een wedstrijd niet zo geweldig speelt, kun je met vechtlust een heel eind komen! Complimenten!

Als dit in het Quickertje staat dan kan het zomaar zijn dat de E1 Quick van 2002-2003 voor het eerst sinds lange tijd weer een
najaarskampioen in de 1e klasse heeft…….!
Het team bestaat uit de volgende spelers: Josh Salet, Mitchell de Goede, Wouter Korteling, Sieste Huisman, Jochem de Bruin, Max
Hazelaar, Frerik Bongers, Luc van der Heijden en Casper Gerth
Harthger Gerth

Quick E1-Maarsen E1

De aftrap is voor Maarsen E1 maar Quick E1 verovert snel de
bal en passen over. In de 5e minuut is de eerste aanval van
Quick E1 met de voorzet van Max op Luc en schiet op doel maar
de keeper lette goed op, en had de bal vast en schiet uit, de bal
kwam in de voeten van Wouter. Hij dribbelt richting goal en wordt
onderuit gehaald.
De scheids floot voor een vrije trap voor Quick E1, de vrije trap is
genomen door Casper de aanvoerder van het team.
De bal komt bij Max en hij schiet van een afstand, de keeper van
Maarsen E1 lette niet goed op en Max scoort en het is 1-0 voor
Quick E1.
Het spel begint weer in het midden met een aftrap voor Maarsen
E1 na de aftrap is Maarsen E1 in de aanval. Jochem de
linksachter maakte een tackel de vrije trap mee is voor Maarsen
E1.
De vrije trap is niet gevaarlijk, de bal werd weg getrapt door
Sietse en de uitbraak is goed en daardoor kon Max 2-0 maken.
Na nog wat aanvalletjes van Quick E1 is het rust.

De tweede helft begint met de aftrap voor Quick E1. Na een
beetje heen weer gebal kwam er eindelijk een goed opgebouwde
aanval van Quick E1 onder leiding van Max dit werd 3-0.
Even later kwam er van achter uit een diepe bal, Luc liep hier
goed op door passte naar Frerik en het was 4-0.
Maarsen E1 deed zo nu en dan wel wat terug maar dit was niet
echt gevaarlijk en ook Josh was zeer oplettend.
Met volgende aanval van Quick E1 kreeg Luc de bal in een
lastige hoek maar hij draaide zichzelf lekker vrij en kwam tot
scoren 5-0.
Met een opvolgende aanval van rechts kreeg Wouter de bal
voorgegeven van Max en hij knalde hem er lekker strak in, de
keeper van Maarsen E1 was kansloos 6-0.
Omdat we goed samen speelde kwam er uit de combinatie
tussen Wouter en Max en Luc scoorde Luc wederom een mooie
goal 7-0.
De 8-0 kwam tot stand door een uittrap van Josh, Max ving de
bal goed op en speelde Joeri aan (hij speelde in de plaats voor
mij overigens deed Joeri het goed vond ik) deze gaf de bal voor
en Luc maakte het af.
Ik hoop volgende week weer zelf mee te voetballen want zoals
Frerik ook al zei kijken is leuk maar meedoen is echt wel veel
leuker.
Jongens gefeliciteerd met deze grote zege.

MITCHELL

AFC Quick E1 - VVZ'49

Zaterdag 23 november kan ik jammer genoeg niet meespelen
met de E1, daarom vroeg Willem (trainer) aan mij of ik het
verslagje van de wedstrijd wou schrijven. Dat vond ik een leuk
idee. Ik kon niet mee spelen vanwege een blessure aan mijn
been. De E1 begint met de aftrap tegen de jongens uit Soest.
Quick heeft niet gelijk een spannende kans maar even later komt
er een hoekschop, maar er wordt niks mee gedaan. In het begin
was de wedstrijd een beetje rommelig, maar er is wel weer een
nieuwe kans die de keeper heeft. Dan een aanval van de
tegenstander, 1-0 een eigen doelpunt die Jochem er per ongeluk
in kopte. Het schiet even later niet echt op, maar dan een grote
kans van Sietse door een vrije trap die de keeper net over de lat
tikte waar we wel een hoekschop aan over houden. Maar dan in
de 9e minuut, Max, die de bal er in kopt, via een hoekschop van
Luc (1-1). Quick E1 gaat nu een stuk sterker spelen. Maar dan
gaat Luc een hoekschop nemen die gewoon achter het doel
langs gaat. In de 16e minuut maakt Sietse een heel mooi
doelpunt (1-2). Josh neemt uit met een "oogbal" tegen Wouter
zijn hoofd. Alweer een hoekschop van Luc, maar de kopbal van
Wouter was net mis! Quick speelt nioet zo goed over, er wordt
meer naar voren geschoten wat de tegenstanders ook doen. Een
hoekschop van VVZ'49; gelukkig geen doelpunt.

De 2e helft.
Nu trapt VVZ'49 natuurlijk af. Ze hadden gelijk een kleine kans
maar er werd niet op doel getrapt. Even later kwam er weer een
kans voor VVZ'49, een speler stond vrij voor ons doel, maar
Jochem wist de bal tegen de lat te tikken. Daar een grote kans
voor Max in de 28e minuut. Daarna nog in de 30e minuut een
mooie kans voor Luc, waar nog een hoekschop uit kwam, maar
er werd niet goed genomen. En dan weer een grote kans voor
Max; maar jammer genoeg géén doelpunt. Dan krijgt Wouter een
snoeiharde bal tegen zijn gezicht aan. Wouter gaat er met een
bloedneus uit. VVZ'49 haalt er ook iemand uit, een sportief
gebaar! Even later spelen ze allebei weer.
Het veld was wel erg klein, het leek wel een basketbalveld bij
VVZ'49. Net een grote kans van de tegenstanders, dan weer een
kans voor Luc. En dan 5 minuten voor het eindsignaal,
aangespeeld door Max, knalt Luc, de bal in het doel 1-3 voor
Quick. Dan een grote kans voor Max die hij er makkelijk in had
kunnen hebben, er komen nog een paar kansen maar de zonnige
wedstrijd blijft bij 1-3. Eigenlijk ging de wedstrijd best goed en
vond ik het ook wel leuk om te kijken, maar voetballen doe ik veel
liever.
Frerik Bongers

STIKVOORT
AANHANGWAGENCENTER
Camper- en caravanverhuur

www. stikvoort-aanhangwagens.nl
email: info@stikvoort-aanhangwagens.nl

Woestijgerweg 150A
3817 SP Amersfoort
Tel. 033 - 4616586
Fax 033 - 4617212

