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DIERENGELUIDENSPEL
Op woensdag 26 februari a.s. organiseert de Evenementen Commissie een
dierengeluidenspel voor alle F pupillen.
Het begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
De F pupillen kunnen zich opgeven bij hun leiders of bij de tafeldienst.

Quick F1 Winterkampioen!

Tjongejonge, wat een knappe prestatie.
De najaarscompetitie afsluiten met een
kampioenschap.
Na zaterdag 25 januari Houten F1 stevig verslagen
te hebben in een vriendschappelijke wedstrijd (27) moest het dan maar eens goed gevierd worden.
Dat leek de F1 wel wat: om half 11 's morgens al
aan de kampioensfriet! Gelukkig was het frituurvet
nog niet heet en was kwart over elf meer
verantwoord.
De jongens waren flink uitgelaten. Even de tafels
tegen elkaar aanschuiven (wie zijn die
herrieschoppers toch die daar met de krukken van
de bar lopen te slepen?) en we hadden een mooi
hoekje ingericht.
Trainer Henk Vreekamp deed een woordje en alle
10 F1-spelers hing hij een werkelijk prachtige
kampioensmedaille om de nek. Een ronduit
prachtige herinnering! Toen de friet. Dat ging er
wel in. Al met al was het een gezellige ochtend.
Resultaat van het kampioenschap is dat we als F1
hoger zijn ingedeeld in zoals dat heet "de
voorjaarscompetitie" van de F1.
Dat betekent dat we tegen geduchte tegenstanders
uit moeten gaan komen, namelijk de F1-teams van
Roda'46, IJsselmeervogels, Spakenburg, VVZ'49
en SO Soest.
Ik denk echter dat we ook tegen die tegenstanders
goede kansen maken om hoog te kunnen
eindigen.
Ik zou zeggen: doe ook nu weer allemaal goed je
best. Als jullie weer met net zoveel inzet en plezier
kunnen voetballen als in de vorige competitie en
weer net zo'n hecht team vormen, dan komen de
goede resultaten weer vanzelf.
En: uit ervaring weet ik dat je niet zo heel vaak
kampioen wordt. Dus jongens, wees heel zuinig op
je medaille!

Emile Coonen

P.S.: het F1-team bestaat uit de volgende 10
spelers: Oguzhan Solmaz, Thomas Meijer, Rutger
Mol, Chris van de Wiel, Mees Rijper, Vincent
Korteling, Jaimiro Leenknegt, Mick Kers, Remy van
Zanten en Alex Coonen.

IJsselmeervogels E 1 - Quick E 1

Zaterdagochtend 8 februari de eerste wedstrijd in de poule van de eerste
klasse, nadat Quick E 1 de voorgaande najaarscompetitie als de kampioen
heeft afgesloten. Vol goede moed afgereisd naar Spakenburg, om de krachten
te meten met andere kampioenen. Al in de eerste minuut werd na een
voortreffelijk samenspel tussen Max en Luc, de bal door een verdediger van
de IJsselmeervogels van de doellijn gevist. 10 Minuten later een hard schot
van Wouter op het doel, helaas rakelings over de lat richting de velden van
naburig SV Spakenburg. Na 15 minuten werd het overwicht en de inspanning,
na een perfecte voorzet van Wouter, terecht beloond met een pracht doelpunt
van Max: 1-0. Helaas kwamen de IJsselmeervogels in de eenentwintigste
minuut terug en maakte een aanvaller, nadat Sietse trachtte uit te verdedigen,
dankbaar gebruik van de hem toegespeelde bal. Josh, de keeper, was
kansloos: 1 - 1. De druk op de achterhoede werd vergroot. Door op het juiste
moment uit zijn doel te schieten en middels een sliding de bal van een
aanvaller onschadelijk te maken, kon Josh nog een doelpunt voorkomen.
Echter het tij was gekeerd, de druk werd voor Quick te groot en het
ongelooflijke werd waarheid. Een corner; twee koppende aanvallers, onze
verdedigers als versteend aan de grond genageld, 2-1. De bal op de
middenstip en daar gingen de IJsselmeervogels weer: bal één keer
overspelen, een run, aan de voet meenemen, passeren hoefde niet eens,
knallen en ai …. 3-1. Alsof dit debacle niet genoeg was. In de laatste
secondes kwam het vierde doelpunt op rij. Josh dook nog mooi, maar in het
luchtledige. Eindelijk de tijdelijke verlossing van het fluitsignaal voor de rust,
voor onze jongens vijf minuten te laat. Met hangende hoofden sjokten de boys
naar Hartgher en Willem. Een pedagogische talk, moed insprekend en
verwijzend naar de eerste overheersende twintig minuten van Quick. Nog
ietwat beduusd maar met iets meer overtuiging het veld weer op. En ja hoor,
in de eerste dertig sec. scoort Luc 4-2. Zou het nog lukken? Na tien minuten
een vrije trap van Sietse: prachtig maar net over. Was er iets meer lef, iets
meer durf? Kwam er weer vertrouwen? Helaas de opgelopen deuk in het
zelfvertrouwen had blijkbaar te diepen wonden geslagen. Een nieuwe aanval
van de IJsselmeervogels: gewoon een schot uit de tweede linie, de
verdediging staat doodstil, zelfs de keeper komt niet van zijn plaats. Gevolg:
6-2. Maar geloof het of niet, de jongens blijven vechten en maken dankzij Max
nog 6-3. Tja, alles overziend zou je mogen concluderen dat wij zeker
gelijkwaardig waren, zo niet sterker. Zonder die ongeloofwaardige, mirakelse
vier minuten voor rust, waaruit liefst vier tegendoelpunten voortkwamen, was
het 3 - 2 voor Quick geweest. Maar het moet gezegd worden:
IJsselmeervogels toonde net dat beetje meer zelfvertrouwen, lef, felheid en
inzet waardoor zij beter in staat waren het geluk af te dwingen en de wedstrijd
alsnog naar hun hand te zetten. Kortom: Quick E 1 is zeker waardig om in de
eerste klasse te spelen, zij bezitten die techniek, de stijl, de sportiviteit en
klasse. Heb vertrouwen in eigen kunnen en blijf fel, alert en gretig, ook bij
tegenslag! Succes!!!!
Clemens Salet (vader van Josh)
p.s. Wellicht schrale troost, maar uitslag bij het nemen van de penalty's: 4 - 2
voor Quick.
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Tijd voor actie!

Soms valt het niet mee om inspiratie te vinden voor het schrijven van een
Kwikkertje. In de afgelopen twee weken ben ik weinig op Dorrestein geweest en
met de algehele afgelasting van vorig weekeinde en het inhaalprogramma van
afgelopen zondag was daar voor velen ook weinig reden toe. Toch was ik op
zowel zaterdag als zondag even op in ons paviljoen en uiteraard bij de derby
Soest 1 - Quick 1 en wat dan het meeste opvalt is dat er een zekere matheid en
ongeïnteresseerdheid lijkt te heersen bij sommige Quickers. Nu valt het voor
sommigen niet mee om uit de winterslaap te komen, maar de inkoper van de
broodjes had duidelijk zijn werk niet gedaan en het dienstdoend bestuurslid en de
bardienst op zondagmiddag schitterden door afwezigheid. Ze zullen daar
ongetwijfeld een goede reden voor hebben gehad, maar het staat allemaal zo
slordig.
Over slordig gesproken... De KNVB slaagde er weer eens in om 1 team op het
zelfde tijdstip op twee locaties in te plannen. Het Quick 2 van Patrick Barends en
de scheidsrechter stonden al op het veld voor de bekerwedstrijd tegen het tweede
zaterdagteam van SC Oriënt, toen besloten werd eens te bellen naar de club uit
Amsterdam. Die waren op dat moment samen met hun tegenstander in de
competitie, Legmeervogels, aan het wachten op ...een scheidsrechter. Twee
wedstrijden ingepland, geen enkele gespeeld. Bravo, KNVB!
A1 was al lang blij dat ze hierdoor op het vertrouwde hoofdveld de "topper" tegen
Zuidvogels mochten spelen. In de eerste helft scoorde Quick drie maal. Mark van
de Hoek en Khalid Said (2x) waren de doelpuntenmakers. In de tweede helft was
Quick verder weinig geinspireerd en liet de tegenstander tot 3-1 terugkomen. De
voorsprong op de nummers 2 en 3 is inmiddels zo groot, dat er geen spanning
meer zit in deze competitie. Misschien dat de langs de lijn gesignaleerde scouts
van betaald voetbal clubs nog wel tot mooie staaltjes voetbal van de Quicktalenten kunnen leiden.
Het (Soester) publiek liet het een dag later flink afweten bij de derby Soest 1 Quick 1. Achteraf hadden de thuisblijvers gelijk, want het spel was weinig
verheffend. Er zaten en stonden trouwens bijna meer Amersfoorters langs de lijn
dan Soesters. Ook de spelers van Quick 1 leken niet al te geinteresseerd in de
wedstrijd tegen de wel erg tamme "blauwe leeuwen". Na de snelle voorsprong
door Marlon Dors, lieten de roodzwarten nog wel een paar leuke combinaties zien,
maar vooral in de tweede helft viel er weinig te genieten. Soest kwam door een
penalty zelfs gelijk, had de fraaiste kansen op de winnende treffer, maar
uiteindelijk was het vlak voor tijd invaller Nordin van Schuppen die de dure drie
punten voor Quick in de wacht sleepte. De ploeg van Erik Vreekamp staat nu 3e
en met de thuiswedstrijden tegen De Kennemers en Soest op het programma
moet het toch mogelijk zijn dat Quick 1 zich handhaaft aan de top. Naast Marlon
en Nordin scoorde trouwens ook keeperstrainer Roy Dirksen. Hij is sinds kort de
trotse vader van Julius! Gefeliciteerd!
Een clubje dat nog wel wakker is, is Quick's Club van Honderd. Diederick van Eck,
Peter Roos en Arne Suik hebben weer brieven en acceptgiro's rondgestuurd met
het verzoek om uw jaarlijkse gift. Als u niets heeft ontvangen en de initiatieven van
dit trio, die allen ten goede komen aan verenigingsactiviteiten, waardeert en u
vindt dat uw naam ook thuishoort op het nieuwe bord in ons paviljoen, dan kunt u
ze uiteraard op zaterdag of zondag rechtsreeks aanspreken.
Laten we hopen dat komend weekeinde iedereen weer scherp is, dat er voldoende
barpersoneel is en dat u bij hen weer broodjes kunt bestellen, dat er op zondag
weer iemand is die de telefoontjes beantwoordt en dat alle Quick-spelers het gras
weer willen opvreten. Weg met de matheid, tijd voor actie!
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HET BESTUUR WIL GRAAG DAT U WEET DAT …

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 4 maart
Wij nodigen u van harte uit voor het deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 04 maart vanaf 20.00
uur in het paviljoen. Het hoofdthema van de vergadering is de financiële stand van zaken.
In de vorige Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur u er al over geïnformeerd dat
deze stand van zaken allesbehalve rooskleurig is. Wij willen op de vergadering van 4
maart een terugblik geven op de situaties zoals deze in de afgelopen vijf a zes jaar is
ontstaan. Het bestuur wil ook met u vooruitblikken en de plannen voorleggen om de
ontstane tekorten terug te brengen. Het is immers van groot belang dat wij de forse
schulden als gevolg van aanslagen van Belastingdienst, Cadans en andere zaken
zodanig afwikkelen dat AFC Quick 1890 op een gezonde toekomst kan rekenen. Dat is nu
nog niet het geval. Het bestuur wil derhalve op de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering uw goedkeuring voor het beleid om Quick weer gezond te maken. Het
bestuur zal u in dit verband ook informeren over de bevindingen van de Kascommissie.
U treft de volledige agenda voor de vergadering aan in de bestuurskamer. U treft ook de
notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering aan. De agenda wordt ook nog in het
eerstvolgend Kwikkertje gepubliceerd. Wij rekenen op uw komst. AFC Quick 1890 is
immers van u.

Lid van verdienste
Het bestuur wil u met voldoening informeren over het feit dat de Rien van Geet onlangs is
benoemd tot lid van verdienste. Er zullen weinigen in de vereniging zijn dat hem niet op
de een of andere manier hebben ontmoet in het paviljoen. Hij heeft zich jaar in, jaar uit
zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. De voorzitter heeft dat in de laatste
Algemene Ledenvergadering ook duidelijk onder woorden gebracht. Het bestuur hoopt
dat Rien ban Geet nog jaren met dezelfde inspanningen zich als vrijwilliger voor de
vereniging blijft inzetten.

Joop Kols
Het bestuur wil u hierbij ook informeren over het besluit om het contract met Joop Kols
niet te verlengen. Het bestuur is tevreden over hetgeen Joop Kols de afgelopen jaren
heeft neergezet, dan wel een aanzet heeft gegeven voor de verdere uitvoering van het
Jeugd Plan Quick. Joop heeft begrip voor de beweegredenen van het bestuur. Het
bestuur heeft vervolgens de overige trainers geïnformeerd over het besluit. Er wordt
momenteel gezocht naar een opvolger voor de Joop voor de functie van Jeugd
Coördinator Voetbal. Zodra wij verder zijn in de procedure en iemand hebben benoemd
zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren.

Het bestuur
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