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Quick 4 vanaf 26 januari t/m 16 februari 2003.

U heeft na het debacle tegen het Gooi 4, 3-11 nederlaag, even niets gehoord van Q4. Dit komt absoluut niet door deze
nederlaag, maar uw vaste correspondent De Beer, had even rust genomen om de accu weer op te laden en tekst te
vergaren voor een nieuw verslag. Inmiddels zijn er weer twee potjes gespeeld en wel uit tegen het Blaricumse BVV '31 4
op 26 januari en uit in Baarn tegen het altijd fanatieke maar wel sportieve Greenstars 4 op 9 februari '03. Op 2 februari '03
werd de pot tegen de altijd lastige tegenstander Hoogland 4 afgelast en op 16 februari '03 greep Koning Winter weer in.
De vorst in de grond maakte de groene weide uit bij Olympia '25 4 onbespeelbaar. Wij beginnen met het verslag over de
spannende pot tegen BVV. Dit keer werd T-Koots wel met een bakkie koffie ontvangen en kon het invullen van de
papieren, na twee keer drie kwartier kou leiden, worden afgesloten met een warm bakkie. De uitslag 3-2 was een enorme
teleurstelling voor Q 4. Met nog een kwartier te spelen moest een voorsprong van 1-2 uit handen worden gegeven en kon
BVV na twee blunders in de verdediging met de eer gaan strijken. De werkelijke verhouding was zeer zeker een gelijk
spel geweest, maar het op een verkeerd moment instappen van Willem en de aansluitende dekkingsfout van Frans gaven
de tegenstander een zee van ruimte. Hij had zelfs nog even tijd om dank u wel te zeggen en de 2-2 lag strak in de
touwen. Een ultieme poging van Robin om het onheil te keren mislukte. De 3-2 viel ongeveer in de laatste minuut. Kees
had zich volledig leeg gespeeld en zag even een BVVer voor een Quicker aan. Heel teleurstellend deze uitslag, maar het
positieve van deze pot was, dat na een ruststand van 1-1, frommel goal van Ton Koetsier, harde woorden in de rust,
waarin vervolgens Jan zich terug trok voor een rustige douche beurt, Q4 volledig herboren sleurend en trekkend en hard
werkend een voorsprong nam van 1-2 door een kogel van Ivar uit een vrije trap. Een groot gedeelte van de tweede helft
werd volledig bepaald door Q4. Ed heeft de hele wedstrijd gevlagd. Wij moeten maar hieruit onze energie en vertrouwen
putten voor het tweede gedeelte van dit verhaal de uitwedstrijd tegen Greenstars op 9.2.2003.
Wij hadden deze keer een door de KNVB aangestelde scheidsrechter, die vandaag zijn eerste wedstrijd mocht fluiten
onder toezicht van zijn mentor. De wedstrijd bleef van beging tot het eind uiteindelijk in evenwicht. Er waren 3 teamleden
op wintersport en 3 moesten er werken. Zowel scheidsrechter als spelers maakten hun kleine foutjes over en weer. Het
resultaat was: we startten met 0-0; de rust gaf 1-1 aan; halverwege de tweede helft werd het 2-2 en de einduitslag werd 33.
Ton van de Bedum maakte zijn eerste treffer voor Q 4. Kees zorgde vallend voor de 2-2 en werkelijk nog nooit vertoonde
snelle dribbel van Rene zette Gerard volledig vrij voor de keeper om de eindstand te bepalen. Niemand was hier verliezer,
want zelfs de scheidsrechter kon op tijd naar huis om de match van de dag te gaan zien, Ajax-Feijenoord. Ook hier werd
het gelijk. Het vlaggen werd gelijkelijk verdeeld onder Rene voor de eerste helft en Marcel voor de tweede helft. Frank,
gefeliciteerd met de 39 lentes, had dit keer voor ons natje gezorgd. Zondag 23.02.2003 hopen wij uit tegen S.O. Soest 5
te kunnen spelen. Laten wij hopen, dat de weersomstandigheden dan ook beter zijn, want zonder supporters langs de lijn,
wordt het voor T-Koots er ook niet gezelliger op. Dus komt allemaal naar S.O. SOEST zondag 23.02.2003.
De Beer.
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Actie = reactie

Een week geleden schreef ik in mijn column dat het tijd werd voor actie. Deze Colin
Powell achtige oproep heeft in ieder geval 1 Quicker aangesproken. Volgens de oude
natuurkundige wet actie = reactie besloot mijn oud-bestuursgenoot Cees Kreikamp een
mailtje naar uw columnist te sturen. De Quickers die op zondag 9 februari hun korte
tafeldienst draaiden blijken volgens de regels gehandeld te hebben en voelen zich
ontstemd over mijn kritische stukje over de desinteresse en matheid die ik dat
weekeinde op Dorrestein proefde. Nou is mijn stelling altijd dat regels er zijn om
verbeterd te worden, maar bij deze mijn excuses voor de negatieve indruk die ik over
hen heb achtergelaten! Ik hoop dat ze niet al te lang ontstemd zijn en hun stem weer
gauw terug hebben. Mijn kritiek op hoe de mensen met tafeldienst ook bij afgelastingen
volop dienen te functioneren blijft. Destijds was het voor mij in ieder geval een reden
om met deze diensten te stoppen.
Toevallig had ik op zaterdagmiddag 15 februari, toen er een algehele afgelasting was,
zelf dienst. Ik kom dan toch, want er zijn altijd wel trainingen, telefoontjes aan te nemen
en andere dingen te regelen. Bovendien ... je hoort nog eens wat, krijgt tussendoor van
een A1-speler Turks brood met schapenvlees aangeboden en draagt een steentje bij
aan het "clubgevoel" (en de paviljoenomzet).
Nog even terugkomend op regels en de normen en waarden binnen een vereniging. De
Quick website kent een beheerder, die negatieve kopij of beledigende reacties
verwijdert. Nu is er echter een msn-website van onze A1, die wel erg actueel is en vaak
leuk, maar waarvan de "input" soms duidelijk te ver gaat. Nou is het internet een zeer
open communicatiemiddel, maar om nou Quick-mensen te gaan beledigen, gaat te ver.
Er zijn grenzen...
De KNVB trok bij de algehele afgelasting van 15 en 16 februari wel een grens. Bij
Spakenburg dachten ze boven de KNVB-wet verheven te zijn, ze vonden dat er
gevoetbald kon worden en eisten dat er voor de derby tegen IJsselmeervogels een
uitzondering zou worden gemaakt. Helaas voor de blauwen en an hun inspanningen.
En ... er wordt nu wel geklaagd over allerlei gemaakte onkosten, maar in het
vissersdorp zijn ze link genoeg: de volgende keer wordt de entree 1 euro hoger en
maken ze uiteindelijk nog winst ook.
In de krant las ik ook over de strooptocht die scouts zoals Ron de Lange (wie kent hem
nog?) voor betaald voetbal clubs al bij de F-pupillen ondernemen. Leuk voor de kids,
maar slechts 1 of 2 van de 100 talenten redt het uiteindelijk. Voor Quick redde Kevin
Heideveld het niet bij FC Utrecht, hij hoopt binnenkort bij Quick A1 aan de slag te
kunnen. En hoe gaat het met David Coonen die vorige zomer naar Utrecht vertrok?
Mischien is het leuk als hij binnenkort zijn verhaal doet in het Kwikkertje.
Verder blijft het smullen in de krant als je over de Club van 100 van CJVV leest. Met
voetbal houden ze zich niet bezig: vooral keien en het lelijkste gebouw van Amersoort
hebben hun aandacht. Echter, dankzij 1 van hun acties is de naam Dorrestein in ieder
geval weer exclusief geworden voor ons mooie sportpark en niet meer voor een hele
wijk. Ik ben trouwens benieuwd wanneer die Club van 100 een politieke partij wordt.
Nu er met al die afgelastingen weinig nieuws is te melden van de velden, richt ik me
even op het randgebeuren. Het bestuur is de laatste tijd zeer duidelijk in haar
communicatie en P.R., ook bij de jeugdafdeling, maar ... bent u ook zo benieuwd
waarom Joop Kols aan het eind va het seizoen vertrekt, en vraagt u zich ook af of er
een opvolger komt en wie dat dan is? En vraagt u zich ook af waarom tot nu toe alleen
de trainer van Quick 1 (Erik Vreekamp) en A1 (Marino Osimani) voor het seizoen 20032004 bekend zijn? Misschien dat hierover op de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van dinsdag 4 maart wordt bericht.
Voor de financiele problemen ligt de oplossing voor de hand: elke b.v.o. doet het ook.
Je eigen "onroerend goed" terugverkopen aan de gemeente voor miljoenen euro's.
Quick kan zich dan beperken tot het paviljoen, voor een leuk prijsje. Quick moet dan
wel eerst even eigenaar worden, maar dat moet kunnen. Immers zo'n 35 jaar geleden
kocht de gemeente het paviljoen voor 1 euro, dan wil ik nu wel 2 euro betalen om deze
deal terug te draaien...

H@NK
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AFC Quick D4 - CJVV D4 3 - 1

Zaterdag 8 februari 2003
Vandaag is iedereen van ons team aanwezig. CJVV is met 9 spelers, maar vlak voor aanvang van de wedstrijd
arriveren nog 3 opgeroepen spelers uit een selectieteam. Dan kan de wedstrijd beginnen. Beide teams hebben er zin
in. Er wordt fel en gedreven gevoetbald. Quick heeft al vrij snel een overwicht vooral doordat er prima wordt
gecombineerd. De door coach Piet en trainer Jan veelvuldig getrainde "driehoekjes" komen er heel goed uit. Op links
worden er hele mooie combinaties uitgevoerd door Tjark, Arend en Morris en over rechts door Abdoe, Roy en Berjo.
Bovendien worden de ballen door de backs Tim en Arewin goed naar de middenvelders gepasst. Vooral Morris en
Shouad storen prima en doen veel loopwerk. Mocht er toch iemand door het midden uitbreken, dan is laatste man
Stingo heel alert en ruimt op, soms via een terugspeelbal op keeper Tommy.
Bij een mooie Quick-aanval geeft Arend een mooie pass op Abdoe die de bal prima binnenschiet, 1-0.
Even later probeert CJVV uit te verdedigen, maar de weggeschoten bal komt terecht bij Tim, die goed is meegekomen.
Hij geeft een hele strakke voorzet, Tjark reageert alert en schuift de bal langs de keeper, 2-0.
Er volgen meerdere mooie aanvallen door individuele acties van Arend en Tjark op links en Roy en Abdoe op rechts.
Een slechte uittrap van de CJVV-keeper komt bij Berjo terecht, maar de keeper kan zijn schot keren. Ook bij een mooie
scherpe voorzet van Tim kan de verdediging de bal wegschieten. Maar ook CJVV krijgt wat kansen. Vlak voor rust
schiet een aanvaller de bal hard in de hoek, maar met een mooie duik kan Tommy de bal corner tikken.
In de tweede helft krijgt CJVV wat meer kansen. Quick laat zich wat terug dringen. Dat levert een doelpunt voor CJVV
op. In de loop van de tweede helft voert Quick het tempo weer op en wordt er weer wat feller gevoetbald. Bij een snelle
uitval wordt de bal door Morris goed naar Tjark gespeeld; die rent richting goal en schiet prima in, 3-1. Dat is ook de
eindstand.
Fijn dat er veel ouders waren. Aan de aanmoedigingen te horen hebben die ook genoten van jullie spel. Vooral de
eerste helft was erg goed. Top gespeeld, jongens.
Hans.
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HET BESTUUR WIL GRAAG DAT U WEET DAT ….

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 4 maart 2003
Wij nodigen u niet alleen van harte maar ook met klem uit voor deelname aan de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 04 maart. Wij hechten aan uw aanwezigheid en deelname omdat het te behandelen thema
ook u aangaat. Het centrale thema is namelijk financien Misschien dat u denkt "daar heb ik geen verstand van" of "ik heb
mijn contributie betaald en kom verder mijn verplichtingen na". Het kan ook zijn dat u denkt "financien dat is toch een
terugkerend thema dus wat zou het ?". Wellicht dat u dan deze vergadering aan u voorbij laat gaan en wel ziet wat in het
Kwikkertje wordt gepubliceerd en er langs de zijlijn over wordt gecommuniceerd.
Het bestuur weet nu al dat u er niet goed aan doet als u verstek laat gaan. Er moeten namelijk ingrijpende maatregelen
worden genomen voor het (financieel) gezond maken van onze vereniging. Het bestuur wil weten hoe u daar als lid van
de vereniging tegenaan kijkt.
Kortom: wij wijzen nogmaals met klem op de noodzaak van een grote opkomst. Wij zitten er niet voor ons zelf, maar voor
de vereniging en dus ook voor u.
Het kan zijn dat u denkt "het lijkt erop dat de situatie nogal nijpend is". Dat heeft u goed ingeschat. Dat is het ook.

"Only fun" competitie
Er is ook nog wel wat gezelligs te melden. De KNVB district West 1, organiseert van begin april tot eind mei een
competitie voor 7 tegen 7 teams op halve velden. In deze eerste editie worden poules van 6 teams samengesteld,
hetgeen 10 wedstrijden per poule gaat inhouden. Als het een succes wordt, start de KNVB volgend seizoen ook in het
najaar een wedstrijdenreeks. De "only fun" competitie is gratis, krijgt een recreatief karakter en zal dus ruime spelregels
bieden: 2 x 30 minuten, kleine doelen, 3 corners penalty, twee categorieen ( 35+ of senioren), altijd een scheidsrechter,
maximaal 10 spelers aan een wedstrijd, doorlopend wisselen, meerdere teams per vereniging en zelf aangeven wat de
voorkeursavond is. De competitie start in de week van 7 april.

Het bestuur moedigt de leiders en teams aan om te bespreken of er interesse bestaat om aan dit experiment deel te
nemen. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met Roelof van Goor of Hennie Caarels. Wij moeten een
inschrijfformulier uiterlijk 01 maart hebben opgestuurd.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING AFC QUICK 1890
dinsdag 4 maart 2003, 20.00 uur, paviljoen

1. OPENING EN WELKOM, DOOR DE VOORZITTER

2. MEDEDELINGEN, BINNENGEKOMEN STUKKEN EN UITGEGANE POST.

3. VERSLAG VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 2003
Dit concept verslag ligt ter inzage in de bestuurskamer en zal volledigheidshalve op de vergadering worden uitgereikt.

4. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
De heren Van der Doe en Groenevelt, leden van de Kascommissie, doen verslag van hun bevindingen en advies over
het financieel verenigingsjaar 2001 -2002.

5. FINANCIEN
Penningmeester Ton van Hamersveld zal namens het bestuur verslag doen van de financiële stand van zaken. Hij zal de
situatie schetsen tegen de achtergrond van de afgelopen jaren, behoorlijke tegenvallers en de dringende noodzaak om de
vereniging financieel gezond te maken. Hij zal namens het bestuur ook reageren op het verslag van de Kascommissie.
Het doel is:
·
de leden, wellicht ten overvloede, nogmaals financiële stand van zaken duidelijk maken
·
de leden duidelijk maken hoe de aanzienlijke tekorten zijn ontstaan
·
de leden een uitspraak laten doen over het gevoerde financiele beleid
·
de leden een uitspraak te laten doen over de stappen die het bestuur wil ondernemen om de situatie om te
buigen en ten goede te keren
6 RONDVRAAG EN SLUITING
S. van Maagdenburg
voorzitter

H.B. Caarels
secretaris

Jaargang 51, nummer 12, 27-02-2003

JEUGD

OUD PAPIER

Jaargang 51, nummer 12, 27-02-2003

ALGEMEEN

Jaargang 51, nummer 12, 27-02-2003

SENIOREN

VAN
VRIJDAGMIDDAG
7 MAART TOT EN MET
ZONDAG 9 MAART 2003
KUNT U UW OUDE KRANTEN,
FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN,
TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN
ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP
SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK
KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR
JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE
DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER

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

