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Q4 - VVZA 4, zondag 8 december 2002.

Een mooie zonnige, maar koude zondag. Nog verkerend in een overwinningsroes van afgelopen week, moest Q4,
wederom thuis, aantreden tegen het lastige VVZA 4, waar uit, in de blessuretijd, nipt werd gewonnen met 1-2. Je zou zo
denken "never change a winning team", maar de heren leiders dachten daar anders over. Vorige week had Marcel de
leiding over de achterhoede en vandaag met muts, handschoenen en trainingsbroek kreeg Gerard de leiding. Zijn bekje
hield hij met veel geschreeuw ook steeds lekker warm. Reserves, onder het mom van 5 wissels en doorwisselen is
mogelijk, waren Ton, die vorige week zelfs aanvoerder was; Frank, inmiddels goede raad van T-Koots opgevolgd en een
paar pondjes lichter; Ivar, vorige week nog geraffineerd scorend en Willem, die tevens de eerste helft zich mocht warm
houden met het vlaggen. De fluit werd in alle rust en vanuit enkel oriëntatie puntjes op het veld gehanteerd door Glen. De
tegenstander was in eerste instantie wel blij met hem, omdat hij bij wat zogeheten grovere overtredingen de gele en rode
kaarten op zak hield, maar later toen hij de veelvuldige wissels van Q4 toestond veranderde dat spoorslags. Zoals u al in
vorige opmerking zag werd er stevig gevoetbald tot op het randje van het toelaatbare. Ook Q4 liet zich niet het kaas van
het brood eten. Over en weer werden ook wat kansjes gemist. Rond de 23e minuut viel plotseling Marcel in het
strafschopgebied na een licht contact met de tegenstander. Strafschop constateerde de scheidsrechter. Marcel benutte
uiteraard dit buitenkansje om de stand naar 1-0, tevens ruststand, te tillen. In de rust de massale wissel, Nico, Marcel,
Henk en Jeroen eruit en Frank, Ivar, Ton en Willem erin. Het werd in de tweede helft wel wat rommelig, misschien toch te
veel wissels in 1 keer? VVZA zette aan, maar kon niet echt een vuist maken en zodoende kon de stand lang 1-0 blijven.
Diep in de tweede helft moest Frank weer het veld met een lichte enkel blessure verlaten en mocht Marcel, die de
tweede helft moest vlaggen, zijn plaats innemen. Nico nam van hem de vlag over. Marcel wist nog niet wat hem was
overkomen, toen Willem plotseling na een onderschepping aan de bal kwam en daarna op onnavolgbare wijze Ezra aan
het werk zette om de 2-0 op het scorebord te laten noteren. VVZA probeerde nog van alles om het tij te keren, maar
bleken niet in staat de wederom goed keepende Robin te passeren tot in de allerlaatste minuut toen iedereen bij een
voorzet van VVZA vergat in te grijpen, zodat zij de eindstand iets draaglijker konden maken, 2-1. Q4 is weer drie punten
rijker en ondanks de kou was het bier nu ook weer erg lekker.
Na de door hen verloren wedstrijd was de leider van VVZA nog steeds furieus over het Q4-wisselproject. Maar ja, ook Q4
is tot nu toe regelmatig de dupe geweest van wisseltrucjes van de tegenstanders en wat dat betreft is dit nu redelijk in
evenwicht gebracht. T-Koots had al meerder malen bij de wedstrijdsecretaris de officiële regels aangevraagd, maar tot nu
toe nog niet ontvangen. Nu zijn deze regels hem wel ter hand gesteld en de tekst volgt hier letterlijk:
5 spelers wisselen bij senioren in de twee laagste klassen toegestaan.
Het begrip "twee laagste klassen" in district WEST 1 houdt in vanaf de reserve 6e klasse m.u.v. 601 t/m 608 en 701 t/m
710 uit het voormalige District West 1. Hier geld de regel de regel pas vanaf reserve 8e klasse.
ALLE OVERIGE ELFTALEN MOGEN MAXIMAAL 3 SPELERS WISSELEN.
Zo, de kogel is nu door de kerk en is er geen discussie meer mogelijk. Het Bestuur zal zelf nogmaals voor publicatie zorg
dragen. Toeschouwers vandaag: vele bekenden en onbekenden, maar ook Joop Zorn, Rob Hassing en Minda die de kou
trotseerden. Bedankt.
De Beer.

Doorwisselen bij senioren

Er zijn veel misverstanden over. Hoe vaak mag je wisselen bij de lagere seniorenteams?
De volgende regel, opgenomen in de Officiele Mededelingen van de KNVB van 3 oktober 2002, geldt momenteel:
"In de twee laagste klassen van ons district is het wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan bij het senioren
voetbal. Omdat het begrip 'twee laagste klassen' in ons district West 1 regio gebonden is, heeft het districtsbestuur
besloten, dat het doorlopend wisselen vanaf de reserve 6e klasse senioren wordt toegestaan, met uitzondering van
enkele klassen in Noord-Holland".
Wat betekent dat voor de Quick teams:
·
Alleen Quick 5, 6, 7, 8 en 9 mogen vijf man wisselen, eventueel doorlopend.
·
Quick 3 en 4 spelen in de reserve 5e klasse en mogen slechts drie maal wisselen en niet doorlopend! Een
advies vanuit Quick: wellicht kan voorafgaande aan de wedstrijd in overleg met de tegenstander en de scheidsrechter
een andere afspraak over het wisselen toch gemaakt worden.
·
Het zaterdagteam, ook uitkomend in de reserve 5e klasse mag officieel niet vijf man doorlopend wisselen. Op
zich is dat vreemd, want ze spelen wel in de op 1 na laagste klasse! Ook voor hen geldt het advies: wellicht kan
voorafgaande aan de wedstrijd in overleg met de tegenstander en de scheidsrechter deze afspraak toch gemaakt
worden.
Excuses voor het feit dat u wellicht anders of niet geinformeerd bent over deze nieuwe regel!
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Het nieuwe jaar is aangebroken……..
leve het nieuwe jaar!

Allereerst de allerbeste wensen voor iedereen die A.F.C.Quick een goed hart
toekent. En dat 2003 zowel voetballend als samenwerkend een vruchtbaar
jaar zal gaan worden! Scheidsrechterscoördinator Jeroen van Barlingen geeft
meteen het goede voorbeeld en ontwikkelt een muzikale carrière, zeer tot
genoegen van de collega scheidsrechters bij A.F.C.Quick. Ben benieuwd hoe
het gaat klinken als hij er bij gaat zingen ! Het jaar 2002 liep een beetje met
een sisser af. Er werd al een tijdje niet gevoetbald doordat de
weersomstandigheden dat niet mogelijk maakten. Voor een aantal jeugdteams
betekende dit dat er relatief weinig gevoetbald is het afgelopen jaar.
A.F.C.Quick D1 bijvoorbeeld heeft maar zes competitiewedstrijden kunnen
spelen. Het is dan moeilijk om een goed leerproces op gang te brengen. Toch
bleek er aanleiding genoeg om een aantal spelers te selecteren voor een
regionale afvaardiging. A.F.C.Quick D2 had even wat startproblemen maar
begon de laatste tijd toch goed warm te draaien met goede resultaten. Pech
alleen dat zij hun keeper kwijtraakten met een gebroken been. Vlak voor de
winterstop was er ook nog een wedstrijd tussen de jeugdtrainers en ouders.
Er werd op zeer hoog niveau gespeeld en de trainers wonnen nipt, al vonden
zij dat hun overmacht groot was. In het najaar waren er ook een aantal
negatieve gebeurtenissen te bemerken bij de jeugd van A.F.C.Quick. Er is een
geval van diefstal geweest waarbij duidelijk werd dat daar verschillende
jongens bij betrokken waren en dat daarbij ook jonge jongens onder druk
waren gezet door oudere jongens. Dit bleken,na onderzoek ,geen incidenten
maar gebeurde vaker. Het jeugdbestuur heeft hier, in samenwerking met de
politie, werk van gemaakt. Feit blijft dat het belangrijk is dat er zicht komt op
gebeurtenissen en dat jeugd en ouders aangesproken worden op hun gedrag.
Hiervoor is het belangrijk dat zaken gemeld worden, dat jeugdspelers niet
bang zijn om onverkwikkelijke zaken te vertellen en dat zij hierin gesteund
worden door hun ouders en door de club. Het is voor een vereniging als
A.F.C.Quick belangrijk om een gezonde vereniging te zijn waarbij het voor
iedereen helder is hoe je met elkaar om dient te gaan. Wat regels betreft lijkt
er de komende tijd veel te gaan veranderen binnen de voetballerij. Er gaan
geruchten dat de penalty afgeschaft gaat worden. Het nemen van penalties
schijnt de hoeveelheid hartklachten langs de lijn te doen toenemen! En ook
gaan er geluiden dat buitenspel afgeschaft dient te worden. En dan
waarschijnlijk ook de goals een meter breder en een meter hoger? Waar moet
dat heen met de edele voetbalsport? In Finland schijnt er zelfs een heus
wereldkampioenschap moerasvoetbal te zijn verspeeld! Na afloop bleken er
een aantal voetballers te zijn verdwenen! En hoelang gaat het duren voordat
er een topteam wordt gecloned? Want dat schijnt tegenwoordig ook te gaan
lukken! Dan doet het mij goed dat er op oudejaarsdag gelukkig nog een
gewoon zaalvoetbaltoernooi is gespeeld door de F-jes en E-tjes van
A.F.C.Quick. Ouderwets met twee teams, een bal en twee goals en natuurlijk
een scheidsrechter! En ontevredenheid over beslissingen . Binnenkort is de
winterstop afgelopen en dan begint de echte winter met vorst en sneeuw! Het
oefenprogramma van 4 januari is al weer afgelast. Het is nog maar de vraag
wanneer er weer gevoetbald kan worden. Maar ,als het dan zover
is……………wens ik iedereen een fantastische tweede seizoenhelft toe!

Henk van der Nat

Agenda:

10-01: 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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Jeugdfounders

Voor het laatste nieuws en
overige wedstrijdverslagen
zie www.afcquick1890.nl en
kijk op Teletekst-pagina 218
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Afgelastingen: hoe kom je te weten of
een wedstrijd doorgaat?
Het is winter, dus vele afgelastigen zijn te verwachten. Om te
voorkomen dat je steeds gelijk met Quick belt om te vragen of
een wedstrijd wel of niet doorgaat, volgen hier wat tips:

a)
Kijk op vrijdagavond en/of op zaterdag vast op
Teletekst p.603. Als daar achter district West 1 drie kruisjes
staan, dan zijn alle wedstrijden (uit en thuis) afgelast. Let wel
even op, want er zijn aparte overzichten voor zaterdag en voor
zondag! Als in de 1e kolom geen kruisje staat dan betekent dat
Quick 1 op zondag (nog) niet is afgelast.
b)
Als er geen algehele afgelasting is in district West 1,
dan kan de consul per sportpark of per veld tot afgelasting
besluiten. Kijk daarom voor je met Quick belt op zaterdag- of
zondagochtend eerst even op pagina 218 van Teletekst
Omroep Amersfoort.

In laatste instantie bel je pas met Quick!

Zaterdag 11 januari 2003:
14.30 Quick 1 - Spakenburg 1

Heren leiders senioren
attentie!!!
Martin Kolber
Hai Nguijen
Arne Hopstaken
Andreij Oud Leusden

Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:

033
033
06
020
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VRIJDAGAVOND 10 JANUARI 2003 A.S.

SUPER BINGO AVOND
Voor D- en E pupillen
met heel veel mooie prijzen

Woensdag 15 januari 2003:
20.00 Jong CJVV - Jong Quick

Hieronder een lijstje van nog niet ingedeelde
spelers:

c)
Pas als je dan nog twijfels hebt of een bepaalde
wedstrijd doorgaat kan je de telefoon pakken en je leider bellen.
Misschien wil hij namelijk wel gaan trainen met je team.

d)

Oefenwedstrijden senioren
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- 4621930
- 4721465
- 25086112
- 6882219

Mocht u spelers tekort komen kunt op deze heren
een beroep doen

Onder water

Van 19.00 uur to 21.00 uur. Paviljoen open om 18.45 uur
AFC Quick D1 - CJVV D1

Na vorige week tegen VVZA gelijk gespeeld te hebben, kwam Quick D1 weer met goede moed en een jarige Jop ( Mike ) het veld op. Op
doel staat verassend Jan, de verdediging Christian, Jort, Boaz, Ivan, op het middenveld Mike, Sjors en Luka en de spitsen Lennert, Stefan,
Jop. We spelen nooit echt goed de eerste paar minuten. Dus zo als gewoonlijk hadden hun vaak balbezit. Maar er kwamen toch kansen
voor Quick door Stefan met een paar actie langs de lijn.
Dan een voorzet van Jop maar helaas niemand die de bal er even in schoot. En Lennert met een solo actie maar stuit op de keeper. Op
het middenveld werkte iedereen heel erg hard. In de verdediging hielden ze de boel dicht. En Jan hoefde geen ballen uit het net te halen.
Een goal werd afgekeurd Ivan kopte de bal naar Jonah volgens mij niet expres en Jonah kopte hem in het doel. In de 2 helft werd er erg
veel druk op het doel van CJVV gezet maar geen goal. Een schot op doel: de keeper liet los, Jop kon hem binnen tikken maar hij vond dat
zielig voor CJVV dus schoot hij net naast. Daniel met een super conditie speelde een super wedstrijd, een voorzet van Daniel ging er net
niet in. Maar dan toch nog een goal van Jonah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En Ferry eet bijna het gras op. En Quick D1 wint weer net van CJVV .

Wist u dat ?
*Wij onze harde kern bedanken *Wij Mike nog feliciteren met zijn verjaardag hij heeft al 2 handjes vol *Jan super goed heeft gekeept
*Chris onze beste zanger is en ook goed heeft gevoetbald * Boaz ons weer honderd keer heeft gered van een goal * Ivan weer matig heeft
gevoetbald *Jort weer vuile overtredingen heeft gemaakt *Sjors weer ontzettend goed heeft gespeeld *Luka voor Feyenoord is
(dommmmmm) maar wel hard heeft gewerkt !!!
*Jonah ons uit de brand heeft geholpen met een prachtige goal
*Lennert weer vaak naar de grond is getrokken
*Steven super acties heeft gemaakt
*Jop prachtige voorzetten heeft gegeven
*Daniel tot de MAN OF DE MATCH IS BENOEMD !!!!!!!
*Ferry ons goed moet trainen omdat we van Hoogland,IJselmeer vogels willen en gaan winnen OF NIET SOMS ????????
*Ik nu ga stoppen met schrijven .
*We de volgende wedstrijden ook gaan winnen
Ivan Nijman.

Informatie van de jeugdcommissie:

Leidersvergadering op 13 januari, 20.00 uur

Op maandag 13 januari a.s. vindt om 20.00 uur in het paviljoen de tweede leidersvergadering van dit seizoen plaats voor
alle jeugdleiders.

Bedoeling is om die avond in twee groepen een bespreking te houden, namelijk met de leiders van pupillenteams (F, E en
D) en de leiders van de juniorenelftallen (C, B en A).
Zo kan nog specifieker worden ingaan op de zaken die voor u van belang zijn en is er voor de aanwezigen ook meer
ruimte om vragen te stellen en punten aan de orde te stellen.
Uiteraard eindigen we wel met een gezamenlijke borrel.
Niet alleen Zuid-Nederland heeft te maken met wateroverlast. Ook ons derde veld kon al het water niet verwerken. Over een
strook van 7 meter kon hier dan ook waterpolo gespeeld worden of met vorst een baantjeschaatsen natuurlijk.

We hopen op een grote opkomst, tot de 13e,

De jeugdcommissie
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Quick E1 - CJVV E1.

Tegen CJVV hadden wij ook nog wat recht te zetten want de uitwedstrijd was ten onrechte in 3-3 geeindigd.
Quick E1 begon de wedstrijd tegen CJVV E1 erg onrustig. Wisten de jongens dat ze KAMPIOEN konden worden, want wij
(als leiders) hadden ze het niet verteld. De verdediging van Quick stond in het begin vaak verkeerd en te afwachtend
opgesteld.
Met 5 verdedigers tegenover soms maar 2 aanvallers van CJVV. CJVV was de eerste helft dan ook zeker het gevaarlijkst!
Maar in de 14e minuut schiet Max keihard op de paal en het daar opvolgende schot van Luc wordt net van de lijn gehaald.
Eindelijk krijgt Quick E1 weer wat meer zelf vertrouwen en wordt er weer ouderwets sterk gevoetbald. En dan de 18e
minuut een fraaie pass van Frerik op Max, deze haalt uit en het is 1-0!
Vanaf de 20e minuut zet Quick E1 CJVV vast op hun eigen helft en hebben de verdedigers Sietse en Jochem geen kind
meer aan de aanvallers van CJVV. Casper en Mitchell zijn sterk op links en komen vaak gevaarlijk mee naar voren en
Wouter staat zijn mannetje op het middenveld.
In de 25e minuut passt Luc op Mitchell maar de bal gaat net naast.

En dan de tweede helft. Wouter legt in de 2e minuut de bal terug op Frerik maar het schot gaat via de lat over. Maar in de
4e minuut een fraaie rush van Wouter over links en de bal komt voor bij Luc die bal hard in de verre hoek schiet 2-0. In
dezelfde minuut weet Max ook nog de paal te treffen. In de 5e minuut komt Mitchell alleen voor de keeper, op een fraaie
pass van Casper, maar de bal gaat net naast.
In de 8e minuut wordt er van achteruit opgebouwd door Jochem en Sietse en komt de bal bij
Max terecht. Hij passt de bal op Luc en die maakt er 3-0 van.
De aanvallen van Quick volgen elkaar nu in een hoog tempo op. De 9e minuut krijgt Luc de bal goed aangespeeld door
Frerik en Luc maakt er met een fraaie lob 4-0 van en is zijn hattrick compleet.
Daarna weer een goede aanval; opgezet door Casper komt de bal bij Mitchell maar de bal gaat net naast.
Maar vanaf de 14e minuut komt CJVV weer gevaarlijk opzetten, Jochem en Sietse moeten soms ook wisselen. Maar met
4 bijzonder goede reddingen op rij weet Josh zijn doel schoon te houden. Josh wilde deze wedstrijd de nul houden en dat
kon je dan aan zijn reddingen in de 2e helft dan ook merken!!
In de 21 minuut maakt Frerik er nog 5-0. Hierna nog twee reddingen van Josh.
Het hele team heeft weer eens laten zien dat hard werken en goed samenspel toch de beste weg is naar een
kampioenschap. Na afloop van de wedstrijd had Harthger voor iedereen nog een mooie verrassing; een medaille met
inscriptie.
Quick E1 gefeliciteerd met jullie kampioenschap.

Willem

STIKVOORT
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