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Hoogland D4 - Quick D2: 5-2

Schone schoenen
Denk ik dat D2 eindelijk in de lift omhoog zit, spelen ze een beroerde wedstrijd tegen Hoogland. Vooral de manier waarop wordt verloren,
zit me niet lekker.
Bijna ieder balcontact gaat gepaard met een koor aan negatief commentaar. "Neehee, niet naar links!". "Speel die bal nou harder". "Wat
doe je nou???". "Loop niet zo te ego-en". "JIJ moet die man dekken." Uit ervaring weet ik dat je langs het veld nog niet de helft meekrijgt
van wat in het veld wordt gezegd, dus het moet in het echt nog veel erger zijn. Er wordt zoveel gekankerd op elkaar, dat binnen de kortste
keren iedereen boos is en niemand iets voor een ander wil doen: "Doe het zelluff!!"
Alle ballen gaan over links en het midden. De rechterflank heeft niets te doen. De nieuwe voetbalschoenen van Tjerk zien er na de
wedstrijd dan ook verrassend schoon uit. Tjerk ook trouwens. "Geen bal gehad", zegt-ie ten overvloede. De omschakeling van aanval naar
verdediging en terug, toch al een moeilijk punt, is deze keer ronduit belabberd. Steeds blijft een complete linie 'hangen' of sjokt lusteloos
terug, wat het gekanker alleen maar verergert. In de aanval lopen spelers naar elkaar toe in plaats van de ruimte te zoeken en komen
elkaar letterlijk tegen. Op een gegeven moment staan er drie Quickers om de bal heen te aarzelen en maakt nummer vier, een speler van
Hoogland, zich er mee uit de voeten.
Wij, de supporters, kijken elkaar bedroefd aan. Want we weten dat onze jongens veel beter kunnen. Vandaag zat het er even niet in.

Han van de Wiel

Quick D4 - Achterveld D2 (3-2)

Zaterdag 22maart 2003
Prima, uitstekend, fantastico! Wat hebben onze jongens een
schitterende wedstrijd gespeeld.
Na een 0-2 achterstand met 3-2 winnen van de koploper is
groots.
Piet moest een paar tactische omzettingen doen in het elftal
omdat Shoad en Morris geblesseerd waren. Berjo kwam
rechts op het middenveld te spelen, Roy bestreek het central
middenveld en Arwin ging voorstopper spelen; in de
mandekking voor Stingo.
De wedstrijd was nog geen tien minuten aan de gang of een
doorbraak recht door het centrum van onze verdediging
leidde tot de 1-0 achterstand. Het liep niet lekker en Quick
was nog niet alert genoeg. Telkens was men een stapje later
bij de bal dan onze tegenstanders van Achterveld. Bij een
terugspeelbal op Tommy van Solinge, onze keeper, werd de
bal te gehaast weggeschoten, waardoor niet via de zijkant
werd uitverdedigd maar half door het centrum. De rechterspits
van Achterveld was er als de kippen bij om de fout af te
straffen; 0-2.
Ondanks de achterstand en het feit dat we tegen een tweede
jaar D-elftal speelde (en dat kon je aan de lengte wel zien)
bleef Quick voetballen en kwamen we steeds beter in de
wedstrijd. Op de rechtervleugel sneed Abdu regelmatig door
de verdediging heen. Het middenveld, waar Roy van
Hoevelaak heer en meester was, sloot vaak goed aan
waardoor er goed werd gecombineerd. Na goed door zetten
lukte het Abdu dan ook om nog voor de rust, met twee fraaie
doelpunten de stand gelijk te trekken 2-2.
Na de rust werd er gevochten als leeuwen. Tjark kwam er
regelmatig door op rechts. Arwin, Mark en Tim grepen goed in
bij het verdedigen. Stingo als de gebruikelijke stofzuiger
achter de linies liet geen steek vallen, en rende keer op keer
hun gevaarlijke spits eruit.
Noeri had nog een keer mooi ingekopt, waarbij het leek of de
bal de doellijn was gepasseerd, maar de uitstekend fluitende
scheidsrechter besliste anders.
Tien minuten voor tijd kwam de genadeklap voor Achterveld.
Voor de verandering nam Tim de corner op rechts. De strakke
voorzet passeerde alles en iedereen, behalve Tjark die bij de
tweede paal stond en de bal vol op z'n wreef nam. 3-2 een
mooie voorsprong die we niet meer uit handen gaven.
De patat na afloop was dik verdiend. De volledige technische
staf was trots op jullie.

Pim van den Berg

AFC Quick B3 - Woudenberg B2: 3-2

We wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden. Uit hadden we al
moeizaam met 2-4 gewonnen. Nu was Sander nog steeds een beetje
ziek en Tim kon helaas er ook niet bij zijn. We moesten van te voren
dus al improviseren voor de wedstrijd, wie zou er op goal gaan in de
eerste helft en wie in de tweede helft. Mark P. wilde wel de eerste
helft op goal en Mirko de tweede helft. Alsnog bedankt vrienden. In
de kleedkamer waren we al wat aan het klooien met verfspuitbussen.
We liepen er dus wat gekleurd bij. Maar het begin van de wedstrijd
was al lastig. We kregen een penalty die Daan, sullig misschoot. Niet
zo heel veel later kwam een goede voorzet op Jasper, die de 1-0 op
het scorebord zette. Al snel werd het via een uitbraak van
Woudenberg op 1-1. Daan baalde flink van zijn gemiste penalty dus
wilde het goed maken. Dat gebeurde ook en scoorde de 2-1. Alweer
was er een mooi schot voor woudenberg die er in ging. 2-2 dus. Dit
was ook de ruststand. We moesten snel ons verbeteren anders gaat
het slecht aflopen. De tweede helft was een heuse veldslag. Via een
mooie kopbal en een beetje geluk van Paul werd het 3-2. Dit was ook
de eindstand. SO Soest B3 kwam bij Hoogland B5 niet verder dan
een gelijkspel. Dus we staan nu eerste!!!!
Wil er iemand meer weten van Quick B3 ga dan naar
www.quickb3.tk. De site is gemaakt door onze eigen Jeroen.

De B(ier) 3

Belangrijke mededeling

Indien je na dit seizoen NIET meer bij AFC
Quick 1890 wil voetballen dan kun je tot uiterlijk
31 mei a.s. SCHRIFTELIJK bedanken als lid.
Het adres is: Ledenadministratie
AFC Quick 1890,
Postbus 1453,
3800 BL Amersfoort.

Wil je naar een andere vereniging dan kun je tot
uiterlijk 24 mei a.s. overschrijving aanvragen.
Alles wat na deze datum wordt ingediend kan
NIET meer in behandeling worden genomen.
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A1 kampioen, wie volgt....

Wanneer je 1 keer je column niet kan schrijven en je krijgt als reactie dat het
Kwikkertje een stuk minder lezenswaardig is geworden, kan je er niet onderuit om
direct weer een snipperdag op te nemen. Daar gaan we dus maar weer....
In de afgelopen maand is er lekker veel gevoetbald. Het weer was prima en
eindelijk konden alle teams volop in actie komen. De eerste kampioen is inmiddels
bekend: de A1-junioren behaalde vorige week zaterdag de titel door een 0-4
overwinning bij Hilversum en onverwacht puntverlies van de nummer twee. Pas een
week later werd het kampioenschap thuis op Dorrestein uitbundig gevierd. Daar
was alle reden toe want het team van trainers Marino Osimani en Rickey Horsting
en leider Dick Mol bleef ongeslagen en scoorde inmiddels 102 goals. Van het team
werd aan het begin van het seizoen min of meer geeist dat ze kampioen werden en
dan is het extra knap dat het ook gewoon lukt! Van de scheids en tegenstander
VVZA mocht 7x gewisseld worden, zodat iedereen in deze "kampioenswedstrijd" in
actie kwam. Voorzitter Sieg speechte na afloop, Rickey raakte in de middencirkel
zijn haar kwijt (maar nog niet zijn streken) en Marino waarschijnlijk weer zijn stem.
Het met 4-0 gewonnen duel werd opgeluisterd door drie fraaie treffers van Majid
Rajai, 1 van de nieuwe talenten uit de Quick-jeugdopleiding. Een dag later mocht
hij invallen bij het 2e en scoorde wederom in het met 3-0 gewonnen duel tegen
AFC 3. Quick 2 behaalde daarmee de 2e periodetitel en is dus net als vorig
seizoen verzekerd van nacompetievoetbal. Leuk! Ook in de beker doen ze het
goed. Op Paasmaandag spelen ze thuis tegen Hollandia. Op een doordeweekse
dag drie weken geleden zag ik dit team uit bij de bekerwinaar van district West 1
van vorig seizoen, Huizen 2, een hele sterke pot voetbal op de mat leggen. Met
een hele sterke as - de na veel blessureleed weer teruggekomen Marcel van
Barneveld, bikkel Arne Suik, de af en toe geniale Nordin van Schuppen (in het 2e
kennelijk meer in zijn element dan in het 1e) en de hard werkende en makkelijk
scorende Richard Moore (helaas nu geblesseerd, maar vreemd dat hoofdtrainer
Erik Vreekamp hem geen kans als supersub in het 1e wil geven, want dit had mijns
inziens zeker een paar punten meer opgeleverd!) - was het jammer dat niet meer
toeschouwers komen kijken bij dit team. Er valt vaak meer te genieten dan bij het
1e. Wat mij betreft speelt het 2e voortaan op Dorrestein in het hoofdprogramma (´s
middags) en het 1e in het voorprogramma (´s ochtends)....
Op dezelfde zaterdag dat A1 zijn feestje vierde was er ook goed nieuws voor de
B1. In een onderling treffen werd de concurrent voor de degradatieplaats,
Hoogland, met 0-1 verslagen, en zijn de kansen handhaving in de hoofdklasse
aanzienlijk gestegen. Complimenten aan de `jongens` van trainer Hatim Salama en
leider Glen van Gene.
Behalve voor de selectieteams wil ik dit keer ook eens wat aandacht besteden aan
andere juniorenteams dan A1, B1 en C1. Als je zoals ik af en toe op
zaterdagmiddag een tafeldienst draait, kom je ook met de vrijwilligers, dankzij wie
deze teams kunnen voetballen, in aanraking. De B2 heeft een rotseizoen achter de
rug, met een groot verloop onder trainers, leiders en spelers, maar dankzij de inzet
van jeugdcoordinator, jeugdcommissie en de nieuwe trainer-leider, Sjors van
Westerlaak, is het team weer wat opgebloeid, ondanks de laatste plaats op de
ranglijst. De B3 (nu al het bierteam genoemd!) van Ton van de Weem is al
jarenlang een actief Quick-team, met een eigen website, verslagen in het
Kwikkertje, een jaarlijkse feestweek in Zeeland en ondanks een 2-5 nederlaag
afgelopen zaterdag nog altijd kampioenskandidaat!
Quick C2 is een verhaal apart. Ze scoorden al 169 goals, maar zijn nog geen
kampioen. Concurrent Amsvorde heeft namelijk nog een puntje en een paar goals
meer! Jos van der Zalm´s C3 is een redelijk tot goed draaiend team. Afgelopen
zaterdag boekten ze een prachtige 3-1 zege op medekoploper KVVA 3-1. Quick C4
en C5, pas heel laat ingedeeld, verloren afgelopen zaterdag helaas allebei. De
leiders, Erik van Oosten en Tasos Mavroudis (wie wel eens bij Pallas Athene eet
kent ook zijn zangkwaliteiten), doen in fanatisme niet veel voor elkaar onder, zeker
niet als ze tegen elkaar moeten spelen.
Tenslotte mocht u vinden dat de prestaties van de pupillenteams meer aandacht
verdienen, dan geef ik u gelijk. Echter, omdat ik zelf op zaterdagochtend niet
aanwezig kan zijn op Dorrestein, nodig ik u als leider of ouder uit eens een
verslagje te schrijven (of door uw zoontje te laten schrijven) voor publicatie in ons
clubblad en/of op onze website. De e-mail adressen vindt u linksboven op deze
pagina. Ik hoop dat u zo massaal reageert, dat er volgende keer geen ruimte is
voor deze column en ik weer een snipperdag kan nemen...

H@NK
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Jeugdfounders

Vrienden van Quick

Het is een tijdje stil geweest rondom de vrienden van Quick, dat wil
overigens niet zeggen dat er niets is gebeurd of gedaan.
We hebben momenteel 57 leden en met de 4 "jeugd founders" en 17
"businessclub leden" die allen ook bijdragen aan de "vrienden van Quick"
zitten we tegen de 80 aan. Kortom, op weg naar de honderd!
Wij hebben voor dit seizoen nog twee activiteiten voor in petto, te weten
de traditionele slotavond ergens in mei met uiteraard het befaamde
"varkentje aan spit" (waarover later meer) en het "Sportcafé Dorrestein"
op donderdag 17 april a.s. De avond begint om 20.30 uur en uiteraard is
iedereen hierbij van harte welkom.
Het beloofd een bijzondere avond te worden, waarin we het
"smoelenboek" voor het lopende seizoen willen presenteren en waarbij we
een bekende Nederlander bereid hebben gevonden om voor ons een
interessante lezing te houden, namelijk de sport (voetbal) verslaggever
Evert ten Napel. Aansluitend zal er een forum discussie worden gehouden
met Evert ten Napel, Erik Vreekamp en Nico Verburg.
Kortom voldoende aanleiding om deze avond massaal te bezoeken en wij
rekenen dan ook op jullie komst.

Met vriendelijke sportgroeten,
Pierre Klabbers, Ton van Hamersveld en Erik Fisscher
Coördinatoren van de "vrienden van Quick"

Nieuwe trainers
seizoen 2003-2004
Rezan Bican
Trainer D1 pupillen
Michel Spittje
Trainer 3e elftal
senioren
Roy Dirksen
Keeperstrainer
Selectie senioren
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UITTOERNOOIEN JEUGDTEAMS AFC QUICK 1890

NEEM GOEDE NOTA VAN DIT SCHEMA (GEWIJZIGD T.O.V. DE VORIGE PUBLICATIE!!!)

DAG/DATUM
19-04-03
21-04-2003

TEAM
C1 - C4
F6-F7-F8-F9-F10-F11
D5

VERENIGING
DOSC
SC BUITENBOYS

SC BUITENBOYS

PLAATS
DEN DOLDER
ALMERE
ALMERE

30-04-2003

E/F-pupillen

onderling THUISTOERNOOI

10-05-2003

C2
D3
E5-E6
F1-F2-F3-F4
D5-F7

SEC
MSV'19
MSV'19
SPAKENBURG
HVV 'T GOOI

SOEST
MONTFOORT
MONTFOORT
SPAKENBURG
HILVERSUM

SDO
SVMM
SDO
SVMM
SEC
BFC
SEC
BFC
VICTORIA

BUSSUM
MAARN
BUSSUM
MAARN
SOEST
BUSSUM
SOEST
BUSSUM
HILVERSUM

za. 10 mei 2003

za. 17 mei 2003

17-05-2003

18-05-2003
za24 mei 2003

24-05-2003

29-05-2003

E1-E2-E3-E4

F1-F2-F3-F4

C1
C3 - C4
D1
D2
E3 - E4
E5-E6-E7
F6-F7
F8-F9-F10
F11

A1
B2-B3
D4

D1-D2-D3-D4

B2
F3-F5
E8
E8
A1***
C1

*** A1 MET AANVULLING ONDER 21 JAAR !!!!!

31-05-2003

03-06-2003

B1-B3
C3
C2-C4
D4-D5
E1-E2-E7
F1-F2-F4-F5
F1-F3

THUISTOERNOOI AFC QUICK 1890

THUISTOERNOOI AFC QUICK 1890

BFC
BFC

BUSSUM
BUSSUM
VENLO

THUISTOERNOOI AFC QUICK 1890

FC DELTA SPORTS
BFC
SPORTING'70
SC BUITENBOYS
AMSVORDE

MSV'19
SILKEBORG
MSV'19
FC de BILT
SVMM
SVMM
HVV 't GOOI

HOUTEN
BUSSUM
UTRECHT

ALMERE
AMERSFOORT
VENLO

MONTFOORT
DENEMARKEN
MONTFOORT
DE BILT
MAARN
MAARN
HILVERSUM
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Koninginnedagtoernooi 30 april a.s. en finale penaltybokaal

Op 30 april a.s. vindt 's ochtends bij Quick weer het jaarlijkse Koninginnedagtoernooi plaats voor spelers uit de
teams E5 t/m E8 en F5 t/m F11.
Ook wordt aansluitend de finale van de felbegeerde penaltybokaal gehouden.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 09.30 uur: aanwezig
- 10.00 - 12.00 uur: toernooi
- 12.00 uur: lunch
- circa 12.30 uur: start finale penaltybokaal

Kinderen uit de betreffende teams kunnen zich voor het toernooi tot uiterlijk 27 april opgeven via onderstaande
aanmeldstrook. Deze kan worden ingeleverd bij je leider, Piet Bottenheft - de pupillencoördinator - of bij de
tafeldienst. Door de tafeldienst zijn/worden deze aanmeldformulieren ook verspreid.We hopen op mooi weer,
een hoge opkomst (ouders zijn natuurlijk van harte welkom) en een leuk toernooi!

Aanmeldingsformulier (inleveren bij leider, Piet Bottenheft of de tafeldienst)
Naam:

Team:

Geeft zich op voor het Koninginnedagtoernooi op 30 april 2003
Locatie: Sportpark Dorrestein, AFC Quick 1890

Oproep:
scheidsrechters gezocht!

We zijn voor de jeugd dringend op zoek naar
nieuwe scheidsrechters. Zowel voor de rest
van het seizoen, als voor het nieuwe seizoen.
Het aantal beschikbare scheidsrechters is in de
loop van het seizoen behoorlijk afgenomen,
bijvoorbeeld door blessures.
Wie vindt het leuk om regelmatig een wedstrijd
te fluiten? Die helpt daarmee de spelers en de
club op een enorme manier. Onze
jeugdafdeling kan alleen maar succesvol
draaien met voldoende vrijwilligers! Ben je
geïnteresseerd, meld je dan aan bij Jan-Nico
Wigboldus (033 4691704) of Jeroen van
Barlingen (033 4724727).
Alvast bedankt.

Belangrijke
mededeling

Indien je na dit seizoen NIET meer
bij AFC Quick 1890 wil voetballen
dan kun je tot uiterlijk 31 mei a.s.
SCHRIFTELIJK bedanken als lid.
Het adres is: Ledenadministratie
AFC Quick 1890,
Postbus 1453,
3800 BL Amersfoort.

Wil je naar een andere vereniging
dan kun je tot uiterlijk 24 mei a.s.
overschrijving aanvragen.
Alles wat na deze datum wordt
ingediend kan NIET meer in
behandeling worden genomen.
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De streekderby

Q 4 - Hoogland 4, zondag 16 maart 2003.
Afgelopen zondag was het zo ver. Op het zonovergoten Dorrestein vond de return tegen Hoogland 4 plaats. Uit hadden wij gewonnen
met 0-1, dus konden we er van uit gaan, dat Hoogland op revanche uit was. Q4 had een hele brede selectie, waardoor de heren leiders
twee spelers zelfs moesten verzoeken de kleding in de tas te houden. Werd Jan door de leiders op zijn negatieve deelname in twee
strafschoppen vorige week afgerekend? In de wandelgangen werd het stevig ontkend, maar …..?
Kees mocht zich een dagje met de 4 dames bezig houden. De overige afschrijvingen, werk of familie, waren van Herm-Jan, Rob, Jeroen
en Ed. Ed , die ons uiteraard trouw blijft, zal wel nog wat potjes fluiten, maar doet verder voorlopig niet mee, omdat hij volop in de training
is voor de Marathon van Rotterdam in april. Wij wensen hem daarbij veel succes toe. Ook Marcel is volop in training voor een Marathon,
maar deze is wat later en vindt in Berlijn plaats. Heeft het virus van hardlopen bij Q4 toegeslagen? Ook T-Koots schijnt een vervent loper
te zijn en diverse spelers lopen doordeweeks ook al samen wat rondjes in Den Treek. Qua conditie moet het dus bij Q4 wel goed zitten.
Wordt Q4 een trimkluppie? Zie ook http://www.petten.biz
Als scheidrechter was dit keer Joop Zorn uit het Hooglandse gehaald. Zo kon ook Hoogland niet zeuren over een eventuele thuisfluiter.
Beide coaches waren het er aan het eind, onder het genot van een lekker biertje, over eens, dat Joop het er goed vanaf had gebracht.
De punten, de twee strafschoppen en de foutjes over en weer waren netjes verdeeld. De eerste helft werd de vlag gehanteerd door Nico
voor zijn warming-up, de tweede helft door Henk, waarmee hij verwachte zijn matige conditie naar een hoger peil te kunnen brengen. De
eindstand 1-1 was al bij de rust bereikt. Bij een vloeiende aanval over rechts werd Esra, na de voorzet op maat van Oscar, onderuit
gehaald. Strafschop. Voor Nederlanders altijd een probleem, maar voor Marcel niet en Jan heeft nu ook gezien hoe het moet. 1-0. Niet
goed ingrijpen in de verdediging en een misser van Robin betekende 1-1. Twee wissels in de rust. Frank en Nico er in en Henk en Frans
er uit. Tweede helft was wel spannend en zelfs af en toe leuk om te zien. Ton kwam het laatste kwartier er nog in voor Ivar. Hij werd
gewisseld, nadat hij over zijn eigen benen was gestruikeld. Vermoedelijk, net zoals Frank, nog last van "de lange latten". Na deze pot
werd de stof weggespoeld met het verjaardagsbiertje van Robin en werd daarna nog even nagepraat aan de zijlijn bij het eerste onder
het genot van een "frisje" en een kop erwtensoep. Dank aan alle supporters die aan de oproep om naar Q4 te komen kijken, gehoor
hebben gegeven. Minda, Jan, Jelle + vriend, Suus, families Koch en Vreekamp, Linda en de kinderen, Nathalie en de kinderen, Gonda,
Nynke, Minke en Auke, Diana en kinderen Oscar zijn vrouw met de kinderen.

Q 4 - Greenstars 4, zondag 23 maart 2003.
Het was een prachtige zonnige dag en wederom een uitnodiging voor velen om je eens lekker op Dorrestein te laten verwennen met een
mooi potje voetbal op veld 2, waar Q 4 voor lijfsbehoud de strijd met Greenstars moest aangaan. T-Koots heeft zware tijden achter de rug
met de dreigende degradatiespook. Er gingen al geruchten over …….! Er waren dit keer een zestal afschrijvingen, Marcel, Robin, Ton v.d.
B, Nico, Ed, Rob, allen werk en of blessures en Ivar mocht na een week schilderen enz, een dag volledig vrij nemen. De leiders hadden
daarom voor vandaag een nieuw strijdplan uitgedacht. Het werd achterin volledig dichtgespijkerd. Men wilden van de nul uitgaan. Marcel
op de goal, Jan laatste man, rechtsback Frans, voorstopper Willem, linksback Ton en grensrechter Oscar. Het begon allemaal
voortvarend. Zelfs Jeroen zag verschillende keren achter elkaar de kans om de bal af te spelen, waardoor voor veel meer dreiging
ontstond. Willem, die de topscoorder van Greenstars moest uitschakelen, had het erg moeilijk en maakte af en toe een verkeerde
inschatting. Met medewerking van een sterk vlaggende Oscar en de scheidrechter van 67 jaar, die de wedstrijd volledig onder controle
had, werd na zo een misser een doelpunt wegens duidelijk buitenspel afgekeurd. Twee tellen later was het wel raak, maar nu aan de
andere kant. Frank maakte dankbaar gebruik van de verwarring bij Greenstars en stelde Jeroen in de gelegenheid de bal vervolgens in
de kruising te knallen, 1-0. Even later moest Willem met een scheenbeen blessure afhaken, vlak nadat hij geel was ontlopen na een
nuttige overtreding. Rene kwam er voor hem in. Net voor rust raakte ook Gerard geblesseerd, doordat hij bij een snelle aanval in een
kuiltje had gestapt. Direct daarna maakte Kees onnavolgbare sleepbewegingen, na aangespeeld te zijn door Ton en schoot hij drie keer
op rij in, maar kon de keeper niet passeren. Gelukkig stond Frank klaar om het karwei uiteindelijk af te maken. Ruststand 2-0.
In de rust gaf Jeroen aan, dat zijn hamstring het had begeven. Oscar mocht hem vervangen. Ed, de marathonman, nam de vlag over om
zodoende ook wat intervaltraining te kunnen doen. Kees kreeg de opmerking over zich heen, dat hij kopte als een dood paard en T-Koots
zijn positie werd nog even besproken, qua leeftijd, bijna 50, en de tot nu toe in deze competitie behaalde resultaten. Een driepunter
vandaag zou zijn positie weer wat kunnen verstevigen. De tweede helft gaf een zelfverzekerd Q 4 te zien, die zelfs regelmatig weer
enkele goede combinaties aan het talrijke publiek konden laten zien. Een daarvan leidde tot een corner, die door Frank panklaar op het
koppie van Ezra werd gelegd. Ezra liet even het verschil tussen het koppen als een dood paard en als een levend paard zien en de 3-0
kon worden aangetekend. De gevaarlijke spits, die het Willem de eerste helft erg moeilijk had gemaakt, was er verder niet meer aan te
pas gekomen. Volgens zeggen kwam dit, doordat spits en verdediger nu van hetzelfde postuur waren. Greenstar, kwam, ondanks goed
keeperswerk van Marcel toch nog even dichterbij, een knap schot in de uiterste hoek betekende 3-1. Voor de rest konden zij geen vuist
meer maken. T-Koots weer stevig in het zadel. Het overwinningsbiertje van Gerard smaakte voortreffelijk. En op het terras op Dorrestein
werd nog even gezellig nagebabbeld over deze prachtige overwinning. Het publiek was weer talrijk opgekomen en wordt uiteraard weer
bedankt voor hun aanwezigheid. Volgende week gaan we naar Soest. Tijden van vertrek enz zie http://www.petten.biz
De Beer
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Indien je na dit seizoen NIET meer bij AFC Quick 1890 wil voetballen dan kun je tot uiterlijk 31
mei a.s. SCHRIFTELIJK bedanken als lid.

Het adres is: Ledenadministratie, AFC Quick 1890, Postbus 1453, 3800 BL Amersfoort.
Wil je naar een andere vereniging dan kun je tot uiterlijk 24 mei a.s. overschrijving aanvragen.
Alles wat na deze datum wordt ingediend kan NIET meer in behandeling worden genomen.

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

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

