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Roda F9 - Quick F8 3-5

Na lange tijd eindelijk onze tweede wedstrijd van de competitiehelft. Al weken geleden wonnen we thuis met 1-0 van VVZA.
Nu staat de uitwedstrijd tegen Roda op het programma.
Na de winterstop is één speler van ons team gestopt. Zijn opvolger is Redwan. Hij speelt vandaag voor het eerst mee.
Gelukkig, want er zijn drie zieken (Maarten, Tim en Kevin; nog steeds het gevolg van de griepepidemie in Amersfoort…?)
Als extra ondersteuning doen Patrick Kurvers uit F11 en Jeroen Swens F4 mee. Zij spelen vandaag twee wedstrijden.
Geweldig, en… bedankt!
Met een enorme tegenwind begint de eerste helft. Het voordeel is voor Roda: na 20 minuten is het 3-0, ondanks goed
tegenspel en schoten van Cedric.
In de tweede helft begint Quick F8 - met de wind aan haar zijde - aan een opmerkelijke opmars. Eerst schiet Rens hard op
doel. De bal wordt nog van richting veranderd door 'invaller' Jeroen: 3-1. Vrij snel daarna scoort Jeroen nog eens en is de
tegenstander weer in zicht: 3-2. Daarna krijgt Jeroens broer Bart de bal in kansrijke positie, omspeelt laatste man én
keeper: 3-3!
Nu ruiken we de overwinning. Heel even is er ook nog kans op een tegendoelpunt. Maar Koen en Patrick verdedigen
prima, met goede slidings. Tweede-helft keeper Coen blijft ongepasseerd! Jeroen wacht even later met een doelpoging
maar maakt het toch mooi af. We staan voor! In de laatste minuut maakt debutant Redwan (goed gespeeld in zijn eerste
echte wedstrijd!) er 5-3 van.
Jongens van F8: een welverdiende overwinning!
Jaap Klouwen, Leider F8

CJVV B3 - Quick B3 0-8

Beste mensen van Quick.
We moesten met 4 auto's helemaal vanaf Dorrestein
naar CJVV.
Het was een hele rit maar hebben het uit eindelijk toch
gevonden. We wisten dat de zaterdagvoetballertjes
onderaan stonden. Dus het zal wel weer winnen
worden.
Daan was ziek, maar kon de het laatste kwartiertje er
misschien nog wel even in komen. Kon hij zijn
ziektekiempjes doorgeven aan de tegenstander. Jasper
en Tim stonden de eerste helft reserve. Het bleek al
snel dat we tegen het onderste team speelde. Ze
waren inderdaad nogal slecht. Maar toch was de
eerste kans voor de knaapjes. Maar zoals de kwaliteit
van de spelers er al uit zag miste ze een kans voor
open doel. Daarna werd het al snel 0-1 via Phil. En
snel volgde de 0-2 door Jeroen, de 0-3 door Paul en
ook nog eens de 0-4 door Mark B. Het was rust. De
tweede helft was begonnen en nu zat Niels en Jeroen
reserve (Daan zat er ook al bij in zijn reservekloffie).
Sander mocht van Chief Buckaboo in het veld en Fons
was zo sportief om op goal te gaan. Sander tikte er al
snel 2 in en het stond 0-6. Tim had zich in de 25
minuten helemaal klem gerend en was doodop. Daan
kwam er voor hem in. Philip scoorde snel zijn tweede
en het was 0-7. Zo was ook de eindstand, maar de
scheidsrechter was zo aardig om er een doelpuntje bij
te doen dus was het 0-8. Je hoort ons niet klagen.
Daarna kwam onze 3e helft in de kantine van CJVV.
Een biertje was goedkoop dus dat tikte lekker binnen.
Maar ze houden blijkbaar niet zo van bier op de grond
want ze worden daar een beetje chaggo van. Weer
drie punten in de pokket en dan heeft Soest B3 ook
nog eens verloren. We staan al tweede en praktisch
gezien al eerste. Dat is nog eens mooi meegenomen.

De B(ier) 3

Seastum B3 - Quick B3: 1-4

Ton had zijn mooie Conexxionbus bij de hand,
daarmee reed hij ons door het hele land.
Toen belande we bij Seastum in een mum van tijd,
dan weet je gelijk hoe ton rijdt.
Het bleef een lange tijd nul nul,
maar na de rust was het gedaan met de flauwekul.
Tot 4 maal toe van Daan en Paul,
greep de keeper naast de bal.
Zij scoorde ook ergens een keer,
maar hoe ging dat doelpunt ook alweer.
De grensrechter was doofstom,
daarom lachten wij ons krom.
Met de 3 punten in de zak,
gingen wij weer snel in de conexxionbak.
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ALGEMEEN

Onze columnnist H@NKheeft een adempauze.
In het volgende Kwikkertje is hij weer present
met zijn kijk op onze vereniging.
Quick E1/E2 - Quick D2

Niet te winnen
Onderlinge oefenwedstrijden zijn zwaar beladen, zeker als er een
leeftijdsverschil zit tussen de teams. Dat was het geval in de wedstrijd tussen
D2 en een combinatie van E1 en E2. De E'tjes konden eigenlijk niet verliezen:
ze speelden op een groot veld en het leeftijdsverschil met de D'tjes bedroeg
een paar maanden tot bijna 2 jaar. Voor de D'tjes was het erop of eronder: hun
prestige stond op het spel. Met minder dan een klinkende overwinning konden
ze geen genoegen nemen.
Nou, die overwinning kwam er. D2 won afgetekend met 2-0. Verdiend? Daar
heb je het weer: de E'tjes speelden op een groot veld en het leeftijdverschil…
om wanhopig van te worden.
Laten we het over iets anders hebben. D2 is een geplaagd elftal. Nog voor er
een officiële wedstrijd was gespeeld viel Thomas af na een zwaar ongeluk. Met
Thomas gaat het weer heel goed, maar voetballen mag hij niet meer. We
missen deze linkspoot nog iedere wedstrijd. Toen was keeper Bruno aan de
beurt, met een dubbele beenbreuk. Bruno is niet vervangen en is ook niet te
vervangen. Maar het is te zot voor woorden dat een selectie-elftal iedere
wedstrijd met een keepersprobleem worstelt. En zo ging het de laatste
maanden maar door. Zakarias viel af: kwam eenvoudig niet meer opdagen.
Tjerk brak tijdens de jongste vakantie zijn voet, Zappa is onlangs gestopt. Niet
de minsten van het elftal. Wie is de volgende?
Vreemd genoeg leiden de prestaties er niet onder. In de eerste wedstrijd na de
winterstop speelde D2 gelijk tegen IJsselmeervogels D3, in een winderige
uitwedstrijd nota bene. En tegen de E'tjes was er veel inzet en strijd - 'beleving'
zou een voormalige bondscoach zeggen. Dat was geloof ik het grootste
verschil met de E: onze jongens van de D gingen vol de duels in, de E deinsde
daarvoor terug. Maar ja, ze zijn dan ook gemiddeld een jaar, etcetera.
Om de geweldige moraal (wielerterm voor 'spirit') te onderstrepen: op een na
hebben alle jongens van D2 in het najaar hun eigen trainingspak bij elkaar
verdiend door met kerst -en wenskaarten langs de deuren te gaan. Want een
sponsor heeft dit elftal ook niet. Petje af.
Han van de Wiel
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Jeugdfounders

OUD PAPIER - OUD PAPIER
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DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.
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NVC 3 - Q4, zondag 9 maart 2003.

Na een lange rustperiode, oorzaak Koning Winter, trokken wij vandaag naar Naarden Vesting om een stukje geschiedenis
te schrijven. Volgens de leiders waren wij er klaar voor om vandaag de 3 punten te pakken. Als de inzet gelijk is aan die
bij het zaalvoetbal, dan kan het niet mis gaan. Wij hadden 13 man tot onze beschikking en twee supporters Jelle en Auke.
Er werd dit keer ruimschoots aan carpooling gedaan en maar goed ook, want de parkeerruimtes in Naarden waren
overbezet door een rommelmarkt. Beetje passen en meten en een extra stukje lopen. Goed voor een stukje warming-up.
Hebben wij als "oudjes" toch nodig. De start van de wedstrijd was eigenlijk voortvarend. Tegen tien man kregen wij al
gauw 2 dotten van kansen, maar zowel Jeroen, die vandaag de meeste kansen miste, als Ton konden het net niet doen
bollen. Na een 20 minuten werd het nog moeilijker, want NVC kreeg er een elfde man bij. Uiteindelijk, na veel oefening,
wist Jeroen ons lichte overwicht vlak voor rust toch nog in een 0-1 voorsprong uit te drukken. In de rust twee wissels.
Willem mocht de vlag van Esra overnemen en Esra de positie van Willem. Frans mocht er in voor Oscar, maar Ton moest
op de plaats van Oscar spelen en Frans op de plaats van Kees, waardoor Kees uiteindelijk de spits in mocht. Snappen wij
het nu nog? Nou nee, het wordt allemaal erg rommelig en uiteindelijk wordt het een heel droevige toestand door twee
acties van Jan. Eerst miste hij zelf een strafschop, dus de 0-2 de mist in en vervolgens legde hij een NVCer binnen de 16
neer en NVC benutte de strafschop wel. Dus eindstand 1-1. NVC tevreden en Q4 bleef met een "kater" achter. Jelle en
Auke zullen het op de terugreis wel koud hebben gehad, want de jassen waren in het kleedhok blijven hangen. Zij kunnen
de jassen afhalen bij Kees. Ton bleef een lange tijd in het ongewisse of hij nog met iemand kon meeliften naar Dorrestein
of dat de trein zijn redmiddel moest worden.
Vanaf heden kunnen jullie het wel een wee van de AFC Quick 1890 4 ook volgen op het internet onder
http://home.wxs.nl/~quick4 en op http://www.petten.biz .
De Beer.
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