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ALGEMEEN

Een nieuw seizoen en een nieuw geluid!
Met een variatie op de bekendste Nederlandse dichtregel "een nieuwe lente en een
nieuw geluid" uit de "Mei" van oud-Quicker en oersocialist Herman Gorter (eind 19e
eeuw was hij keeper bij de roodzwarten) verklaar ik het nieuwe seizoen officieel voor
geopend.
Er lijkt ineens een frisse wind te waaien op Dorrestein, althans dat sfeertje proefde ik
op zondag 7 september, de start van de competitie voor de senioren. Vanwege de
droogte waren alle thuiswedstrijden op Dorrestein afgelast, maar het was lekker weer,
mijn eigen team, het 9e, speelde wel, in Achterveld en won met 1-3 (Joost de Wit
scoorde een wereldgoal!) en terug op Dorrestein leek iedereen er ook al zin in te
hebben.
Bij binnenkomst stonden er ineens een aantal Quick-pupillen die lootjes aan het
verkopen waren voor een jeugdkamp op Dorrestein. Eindelijk weer eens iets nieuws!
Leuk!
Ook een nieuwigheid in de keet: Ina van Hamersveld assisteerde Rien van Geet en
had zelf de saus voor de broodjes worst gemaakt. Ook leuk! Het zijn de kleine dingen
die het doen…
Boven in de bestuurskamer zat de volgende verrassing: Daan Schuurmans, de
bekende acteur, die de aftrap ging verzorgen. Ludieke actie van Sieg!
Over mijn tekst in de vorige column over de jongens uit Zeist krijg ik veel lof
toegezwaaid. Dank u, dank u!
Dat ik mijn omroeptaak in de eerste helft niet kon uitoefenen omdat de microfoon stuk
was, was even een tegenvaller, maar dat kwam ook snel weer goed omdat Erik
Fisscher en Jan van't Hof de soldeerbout succesvol ter hand wilden nemen.
Het hoofdveld lag er ondanks alles redelijk bij en er was veel publiek afgekomen op de
eerste wedstrijd tegen Nijenrodes, niet alleen door de diverse afgelastingen, maar ook
doordat iedereen nou wel eens wilde zien hoe het zou gaan zonder de jongens uit
Zeist. Omroep Amersfoort en liefst twee journalisten van de Amersfoortse Courant
waren op jacht naar mooie verhalen, zagen de door de journalist genoemde "bende
van drie" inderdaad niet in, maar naast het veld staan en kregen als bonus een
boeiend, spannend en hard duel voorgeschoteld.
Ondertussen schiet oud kabouter-trainer Nees van de Berg mij aan; hij heeft zich
gemeld om dit seizoen de Penaltybokaal in de rust voor zijn rekening te nemen.
Geweldig toch!
Balt Gmelig meldt zich met een nieuw, onverwacht stukje tekst voor de
presentatiegids, over de F1. Spontaan! Petra Zwakman is druk in de weer geweest
met de opmaak van alle teksten voor diezelfde gids en komt showen. Mooi!
Natuurlijk liep niet alles even soepel. Ook in de wedstrijdvoorbereiding ging wat mis:
de nieuwe spits kwam te laat en werd op de bank gezet, waardoor trainer Erik
Vreekamp de opstelling weer moest veranderen. Ook dit werd echter positief
opgepakt. De selectie speelde verfrissend en bikkelde echt voor een goed resultaat.
Al na 6 minuten scoorde nieuweling Ahmet Danisman 1-0 na prima voorbereidend
werk van de van een heel kort avontuur bij Hoogland teruggekeerde Richard Moore.
Ook de tegenvaller na de rust, de gelijkmaker van superspits Wim Nijssen, werd goed
opgepakt. Positief!
Ik zit ondertussen achter de microfoon en word ingeseind dat ik een wissel heb
gemist. Tegen Teus, die bestuursdienst heeft, zeg ik dat ik eerst nog even de goal van
Jacob van Goor, die er volgens mij aan zit te komen, wil omroepen. Teus zegt dat
onze aanvoerder die bal er nooit in kan krijgen, ik zeg van wel. En wat gebeurt er?
Jacob van Goor krult de bal vanaf de rand van de 16 op fraaie wijze achter de reus
van Nijenrodes, Piet Persoon. Hulde! Even later de zoveelste mooie goal van vandaag:
de kanonskogel uit de vrije trap van Wim Nijssen: 2-2. Jammer, maar helaas! Geen
"zege" dus voor Quick, wel een "zegen", zoals de krant de volgende ochtend mooi
kopte.
Na de wedstrijd was het gezellig druk in de bestuurskamer mede dankzij de speciaal
voor deze wedstrijd uitgenodigde "Vrienden van Quick". In de kantine was iedereen
ook goed geluimd. De Quick-liederen werden onder leiding van Remco Termaten
spontaan de zaal ingeslingerd en het bleef nog lang gezellig op Dorrestein….
Hopelijk volgen er dit seizoen nog veel meer nieuwe, verfrissende geluiden en
spontane acties te noteren en wordt het elke zondag - en uiteraard ook op zaterdag gewoon weer fijn langs de lijn. Weg met het negativisme, leve de revolutie!

H@NK
Reacties naar: h.vanden.brink01@freeler.nl
De volgende column zal worden geschreven door Henk van der Nat!
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Bardienst zaterdag 20 september 2003
Bardienst:
20-sep

07.00-09.00
09.00-12.00
12.00-18.00
13.00-18.00

Bij verhindering zelf voor vervangers zorgen a.u.b.
voor spoedgevallen:

Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja 2
Riekie Broer,Fiona Boogaard,Leonie Dingemans
Pierre Klabbers, Francois Broer

Jaap Leijsma (033-4612772 of 06-20966094)
Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)

Bardienst zaterdag 27 september 2003
Bardienst:
27-sep

07.00-09.00
09.00-12.00
12.00-18.00
13.00-18.00

Bij verhindering zelf voor vervangers zorgen a.u.b.
voor spoedgevallen:

Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja 2
Riekie Broer,Fiona Boogaard,Leonie Dingemans
Pierre Klabbers, Francois Broer

Jaap Leijsma (033-4612772 of 06-20966094)
Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)

Jeugdreglement seizoen 2003 - 2004
1. Gedrag: iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer/teamleider en
publiek. Vloeken, beledigingen en schuttingwoorden bezigen op en rond het voetbalveld hoort niet.
2. Ga niet op elkaar schelden. Iedereen maakt fouten. Herstel elkaars fouten.
3. Geef de moed niet op tijdens de wedstrijd, ook als het niet goed gaat.
4. Voetbal speel je met 7 of 11 man, zeg dus niet te makkelijk af voor wedstrijden.
5. Bespreek problemen eerst met de trainer/teamleider.
6. Tijden: iedere speler is op tijd op de training (op het veld) en bij de wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een half uur voor de
wedstrijd en bij uitwedstrijden een uur voor de wedstrijd, tenzij anders aangegeven. Niet op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd of training
zonder geldige reden, betekent dat je niet in de basisopstelling begint.
7. Vertrek als team naar uitwedstrijden, dus niet op eigen gelegenheid en kom als team terug.
8. Tenue: iedere speler dient er voor te zorgen dat zijn tenue in goede staat verkeert en dat zijn schoenen goed onderhouden zijn. Tijdens
de voetbalwedstrijden de kousen omhoog. Doe hier verbandgaas omheen, dat is beter dan tape. Shirt in je broek. Scheenbeschermers
zijn verplicht. Verder is iedere speler verplicht om altijd een wit reserveshirt bij zich te hebben.
9. Kleedlokaal en voorbereiding: gedraag je in het kleedlokaal. Voor de training omkleden in het kleedlokaal, wachten in het kleedlokaal
en samen met de trainer naar het trainingsveld gaan (dit geldt voor de A, B, C en D). Na afloop douchen. Niet langer in het kleedlokaal
blijven dan nodig is. Kleedlokaal schoon achterlaten. Trainer/teamleider wijst aan wie na afloop van de wedstrijd of training het
kleedlokaal aanveegt, zodat de volgende groep zich kan omkleden in een schoon kleedlokaal.
10. Gebruik badslippers bij het douchen.
11. Doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen voor de trainingen en wedstrijden af.
12. Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets verhalen.
13. Verzorg je lichaam goed.
14. Neem voor de training of de wedstrijd slechts een lichte maaltijd.
15. Roken en alcohol drinken zijn niet toegestaan in het kleedlokaal.
16. Zorg bij iedere wedstrijd voor een goede warming up. De wisselspelers trappen de keeper in.
17. Training: bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen, dien je je vooraf telefonisch af te melden bij de trainer. De
training wordt zelden afgelast.
18. Neem klaarstaand trainingsmateriaal mee naar het trainingsveld en neem na afloop van de training het materiaal mee naar het
materialenhok.
19. Voor de selectieteams geldt dat spelers die 2 keer in de week trainen, bij een wedstrijd de voorkeur hebben boven spelers die maar 1
keer of helemaal niet trainen. Deze regel is uiteraard ter beoordeling van de trainer/teamleider.
Bij de niet-selectieteams wordt een rouleersysteem toegepast, al geldt ook hier de trainingsregel.
20. Selectieteams: bij selectieteams wordt trainingsbezoek geregistreerd. Je gedrag tijdens de training kan van invloed zijn op de
beslissing wie op zaterdag wisselspeler is.
21. Als op zaterdag het programma voor de selectieteams is afgelast, kan de trainer/teamleider beslissen dat er getraind wordt. Deze
trainingen zijn verplicht. Wie niet meedoet, kan een wedstrijd worden geschorst of niet in de basisopstelling staan.
22. Selectievoetbal brengt plichten met zich mee:
· trainen en spelen gaan voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis.
· er wordt ook getraind onder slechte veld- of weersomstandigheden.
· studie, werk, (regelmatige tussendoor)vakanties en/of hobby's zo indelen, dat je zoveel mogelijk aan je voetbalverplichtingen kunt
voldoen.
· elke selectiespeler is verplicht 2 keer per week de groepstraining te volgen.
23. Ander team: voetballen in een ander team dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je teamleider is niet
toegestaan.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2003
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

A-JUNIOREN
14.30
12.30
14.45
13.45

44947
46113

Hfd. A
2e H

De Bilt 1
AFC Quick 2

B-JUNIOREN
14.30
13.15
14.00
13.00

48677
49688

1e L
2e M

Roda'46 2
- AFC Quick 1
SV Achterveld 1 - AFC Quick 2

C-JUNIOREN
14.45
13.45
12.45
12.00
12.45
12.00
12.45
11.45

53271
56047
59855
59962

Hfd. A
2e P
3e 37
3e 38

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Cobu Boys 1

-

Kampong 1
VVZA 2
IJsselm.vgls 4
AFC Quick 4

D-PUPILLEN
11.15
10.15
09.00
08.00
11.15
10.30
11.15
10.30
10.00
09.00

63004
65818
65931
69961
70128

1e
2e
2e
3e
3e

H
044
046
070
074

AFC Quick 1 (*) VVZ'49 2
AFC Quick 3
AFC Quick 4 (*) VVZA 8
-

De Bilt 1
AFC Quick 2
IJsselm.vgls 3
Roda'46 5
AFC Quick 5

E-PUPILLEN
12.00
10.00
09.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00

11.00
09.15
08.15
10.15
09.30
09.30
09.30
09.15

72251
72307
75384
75442
82119
82231
82288
82457

1e
1e
2e
2e
3e
3e
3e
3e

020
021
052
053
115
117
118
121

VVZA 1
AFC Quick
Roda'46 5
VVZ'49 3
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
Eemdijk 2

AFC Quick 1
IJsselm.vgls 1
AFC Quick 3
AFC Quick 4
Roda'46 8
Roda'46 10
APWC 2
AFC Quick 8

F-PUPILLEN
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
09.00

08.15
08.30
08.30
08.15
08.30
09.15
08.30

84778
86502
86559
86614
89204
89314
89370

1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e

014
027
028
029
040
042
043

Roda'46 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Spakenburg 3
AFC Quick 5
Roda'46 6
AFC Quick 7
wedstrijd AFC
wedstrijd AFC

SENIOREN
15.00

13.30

40220

5e 516

SVP 3

- AFC Quick 1
G.A. Verbree
- SV Achterveld 1 Leider

5 (*) 6 (*) 7
2

Veld

KL.K.
Q G

2

1

2

Fred Zwakman
Joop Zorn
Leider

1
2
3

3
5
3

4
6
4

Jeroen v. Barlingen

1

1

2

Cisco Ferreira
Henk v.d. Nat

2
3

3
5

4
6

Lars Wolfkamp

2A

5

6

Mark Peters
2B
Frans Dubbeldam
3A
Kelvin v. Westerlaak 3B

1
3
3

2
4
4

2A
2B

3
5

4
6

3A

1

2

3B

1

2

- AFC Quick 1
- SV Spakenburg 2 Job Swens
- SO Soest 2
Jaap Klouwen
- AFC Quick 4
- KVVA 2
Berjo Beltman
- AFC Quick 6
- Amsvorde 3
Lisanne
Quick 8 nog niet bekend
Quick 9 nog niet bekend

- AFC Quick 2

(*) AFC Quick speelt in reserveshirt.

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 20 september 2003 doen dienst 's morgens Petra Zwakman en Axel van Leeuwen
en 's middags Cees Beltman en Pieter Beltman.

BARDIENSTEN ZATERDAG 20 EN 27 SEPTEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 27 SEPTEMBER 2003
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

Wedstr.nr.

Klasse

Wedstrijd

A-JUNIOREN
14.45
13.15
12.30
11.00

44953
46118

Hfd. A
2e H

AFC Quick 1
Zuidvogels 2

B-JUNIOREN
12.45
11.45
14.45
14.00

48683
49690

1e L
2e M

C-JUNIOREN
12.45
11.15
11.30
10.30
09.00
08.00
12.45
12.00

53278
56053
59857
59970

D-PUPILLEN
11.00
09.30
11.15
10.30
11.15
10.15
09.30
08.30
11.15
10.30
E-PUPILLEN
10.00
09.00
10.00
10.00
11.00
10.00
08.30
10.00

Scheidsrechter

KL.K.
Q G

R. v. Soeren

1

2

5

AFC Quick 1 (*) - DOVO 2
AFC Quick 2
- VVZA 2

Joop Zorn
Leider

1
2

1
3

6
4

Hfd. A
2e P
3e 37
3e 38

Zuidvogels 1
VVZ'49 2
Roda'46 3
AFC Quick 4

-

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Hoogland 5

Hans Strijbos

3

3

4

136583
65820
65934
69963
70130

1e
2e
2e
3e
3e

H
044
046
070
074

Saestum 1
AFC Quick 2
VVZA 6
IJsselm.vgls 4
AFC Quick 5

-

AFC Quick 1
Nieuwland 2
AFC Quick 3
AFC Quick 4
Spakenburg 4

Willem v.d. Heijden

3

2

5

Mark Peters

2

3

4

09.15
08.00
09.30
09.30
10.15
09.15
07.45
09.30

72255
72310
75390
75444
82122
82234
82293
82461

1e
1e
2e
2e
3e
3e
3e
3e

020
021
052
053
115
117
118
121

AFC Quick 1
Spakenburg 1
AFC Quick 3
AFC Quick 4
Spakenburg 4
CJVV 6
Hoogland 9
AFC Quick 8

-

Nieuwland 1
AFC Quick 2
SV Baarn 2
VVZA 5
AFC Quick 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
VVZ'49 7

Erik Mulder

2A

1

6

Rico op den Camp
Lars Wolfkamp

2B
3A

2
3

5
4

Sander Koorenman 3B

3

4

F-PUPILLEN
09.00
10.00
10.00
09.00
09.30
09.00
10.00

08.30
09.15
09.15
08.30
08.45
08.30
09.15

84784
86507
86562
86616
89209
89320
89375

1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e

014
027
028
029
040
042
043

AFC Quick 1
VVZA 2
VVZ'49 3
AFC Quick 4
Hoogland 3
AFC Quick 6
Roda'46 7
wedstrijd AFC
wedstrijd AFC

2A

3

4

2B

2

5

3A

1

6

SENIOREN
15.30

14.30

40224

5e 516

3

1

6

AFC Quick 2

- Argon 2
- AFC Quick 2

Veld

- Spakenburg 1
Ismaël Amine
- AFC Quick 2
- AFC Quick 3
- SV Baarn 3
Berjo Beltman
- AFC Quick 5
- SV Baarn 4
Erturul Yorgun
- AFC Quick 7
Quick 8 nog niet bekend
Quick 9 nog niet bekend

- CJVV 8

Gerard Huisman

(*) AFC Quick speelt in reserveshirt.

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 27 september 2003 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas v. Boekel
en 's middags Aard v.d. Wiel en Henk v.d. Brink (jeugd).

BARDIENSTEN ZATERDAG 20 EN 27 SEPTEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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Jeugdfounders

Van Dam Sports Penalty Bokaal seizoen 2003/2004
Het nieuwe seizoen voor het eerste elftal van AFC Quick 1890 is weer van start gegaan, zo ook dus de Van Dam Sports
Penalty Bokaal. De strijd om deze Bokaal zal gedurende het seizoen 2003/2004 gestreden worden tijdens de rust bij de
thuiswedstrijden van Quick 1 door de D, E en F pupillen.
Aan het einde van het seizoen zullen de winnaars van de diverse voorronden per leeftijdscategorie gaan uitmaken wie
de penalty schutter van dit seizoen zal zijn. Nadere informatie omtrent de eindstrijd zal in de loop van het seizoen via 't
Kwikkertje en de homepage van AFC Quick bekend gemaakt worden.
In de opzet van de Van Dam Sports Penalty Bokaal is behoudens een nieuw gezicht niets veranderd. Ondergetekende,
Nees van den Berg, heeft de organisatie voor dit seizoen overgenomen van Willem van der Heijden.
Ik hoop op ieders medewerking en wens iedereen een sportief en plezierig voetbalseizoen toe.
Op 7 september 2003 heeft de eerste voorronde plaatsgevonden tijdens de wedstrijd AFC Quick - Nijenrodes.
De deelnemers waren afkomstig uit de E2. Het was een spannende strijd.
De reservekeeper van Quick 1 deed erg zijn best. Uiteindelijk wist Paul Remarque de zege op te eisen. De eerste finale
kandidaat is dus bekend. Gefeliciteerd Paul!
Ter attentie van de leiders van de deelnemende elftallen aan de Penalty Bokaal
Voorafgaand aan de thuiswedstrijden van Quick 1 vind er dit seizoen een verloting plaats. De opbrengst hiervan is
bestemd voor de Quick jeugd, met name de financiering van jeugdkampen aan het einde van dit seizoen.
Het is de bedoeling dat u zich meldt met drie of vier spelers uit uw team, die meedoen aan de penalty bokaal,
om 13.25 uur in de bestuurskamer bij Etienne Klabbers. Hij zal u dan verder instrueren.
Hierna zullen de spelertjes onder uw leiding bij de toegangspoort loten gaan verkopen tot kort na de aanvang van de
wedstrijd.
Ik hoop op uw sportieve medewerking.
Nees van den Berg

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 2 oktober.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 26 september bij
Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl of
A.vleeuwen@wumn.wegener.nl)
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Roda '46 E1 - Quick E1 2 - 6

Zaterdag 6 september 2003
Vrijdagavond meldde Josh, de keeper zich ziek af. Dit was een aderlating, want hij had ons in de bekerwedstrijd (3-3) op de 'been'
gehouden. Het vertrouwen voor de wedstrijd was hierdoor enigzins gezakt en de leiders moesten op zoek naar een andere keeper. Omdat
hij ook weleens aan het duiken is op de tatami, werd besloten om Rick op doel te zetten. Na een goed begin van Quick werden we
verrast door een counter van Roda, 1-0 en niet snel hierna kwam Roda op 2-0. Het vertrouwen was hierdoor op het nulpunt beland
en het was maar goed dat Yasin net voor de rust de 2-1 liet aantekenen door en bekeken schot in de korte hoek. Trainers en leiders
probeerde in de rust het vertrouwen nog verder op te krikken en dit bleek niet tevergeefs. Net na de rust scoorde Mick 2x (via een uitbrak
en een attente intikker nadat de keeper de bal losgelaten had). Vanaf dit moment liepen de zaken op 'rolletjes' voor Quick. Rick hield zijn
doel verder schoon. Joeri, Lucas, Jamiro en Remy verdedigden als 'leeuwen' (het duel werd niet geschuwd) en via David, Jelle en een
'eigen' doelpunt werd het zelfs 2-6. En jongens, geef nooit op, ook niet bij een 2-0 achterstand. Dat hebben we vandaag wel geleerd !!!!!
Volgende week tegen CJVV. Een overwinning zou een mooi (verlaat) verjaardagscadeau voor Cas (pas 40) 'Kabouterhut' zijn.
De Leiders

Informatie van de
jeugdcommissie
Teamindeling
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen is gebleken
dat er door diverse oorzaken personele problemen
zijn ontstaan in diverse teams.
Bij de pupillen zijn er een aantal nieuwe teams
inmiddels bij de KNVB opgegeven.
Bij de junioen heeft dit echter geleidt tot de
terugtrekking van de B3 junioren uit de competitie.
Er waren onvoldoende jongens in de totale B
selectie om drie teams te kunnen bemannen.
Om de meeste jongens toch te kunnen laten
voetballen is, via een dispensatie bij de KNVB, een
aantal jongens ondergebracht bij de C junioren.
Door deze omzetting hebben wij tot onze spijt de
spelers van de C3 en C4 opnieuw in moeten delen
hetgeen natuurlijk niet altijd even plezierig is voor
betrokkene.
Wij vragen echter begrip voor deze situatie want het
uitgangspunt is om wel alle spelers te laten
voetballen.
Scheidsrechters
De jeugdcommissie is nog steeds dringend op zoek
naar jeugdscheidsrechters. Het grootste probleem is
het fluiten van de junioren wedstrijden. Hiervoor zijn
helaas te weinig vrijwilligers beschikbaar.
Om deze teams echter niet in de steek te laten doen
wij hierbij EEN DRINGENDE OPROEP aan de leden
om eens een juniorenwedstrijd te fluiten. Met name
de A2 en de B1 en B2 teams zijn dan vaak de dupe.
Met name sportieve senioren worden verzocht om
een steentje bij te dragen.
BELANSTELLENDEN kunnen contact op nemen
met de scheidsrechtercoördinator Jeroen van
Barlingen telefoon 033- 4724727
Penaltybokaal
In de rust van de thuiswedstrijden van AFC Quick 1
worden weer de voorrondes van de penalty bokaal
voor puppillen gehouden. Het zou fijn zijn op
Dorrestein om deze jongens te komen
aanmoedigen.

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 2 oktober.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 26
september bij Axel van Leeuwen:
axelvanleeuwen@hetnet.nl of A.vleeuwen@wumn.wegener.nl

Spakenburg D2 - Quick D2
Lekker weer om eindelijk weer eens een lekker potje te
voetballen. Echter je vraagt af wat moet het worden vandaag,
omdat er afgelopen woensdag (voor een selectie elftal!!!) maar
1 jongen op tijd was op de training. Een paar minuten te laat
sloten er nog twee aan. Maar dit is te weinig om op een
regenachtig dag te trainen.
Ondanks dat deze jongens niet veel hadden getraind deze
week wisten zij elkaar goed te vinden in het veld. Er werd goed
overgespeeld, maar dit kwam omdat de jongens van
Spakenburg wel groot waren maar niet erg technisch. Wat de
D2 in de oefenwedstrijden ook vaak liet zien, het kijken naar
wat de tegenstander doet met de bal, dat deed Spakenburg
vandaag.
Door goed storen van Luc op zijn man en daarna de keeper
bracht de keeper in verlegenheid waardoor Jairo mooi 0-1 kon
aantekenen in de 12e minuut. Nog geen 3 minuten later een
mooie aanval opgezet door Reinier maar Quick raakt de bal
helaas kwijt, maar door weer goed stoorwerk van Rechen en
Luc kwam de bal weer bij Jairo die er 0-2 van maakt.
In de 22e minuut komt Rechen helemaal alleen van zijn eigen
helft en maakt er met een bekeken schot 0-3 van. Op snelle
aanval op rechts met een mooie voorzet van Rechuel kon Jairo
er 0-4 van maken.
Na de rust komt Spakenburg wat vaker bij het doel van Tommy
maar hij weet zijn doel schoon te houden en anders was er
Reinier er nog om de bal van de lijn te glijden. De verdediging
met Mitchell, Ruud, Adil en Keanu werkten hard en stonden
hun mannetje tegen die grote knullen van Spakenburg. Op het
middenveld liepen Mustafa, Casper, Rechuel en Reinier hun
longen uit hun lijf.
In de 41e minuut kon Rechen weer scoren 0-5. En in de 50e
minuut kon Luc er met een bekeken schot op aangeven van
Jairo er zelfs nog 0-6 van maken.
Jongens hard gewerkt allemaal en gefeliciteerd met jullie
overwinning. En niet vergeten te trainen!
Willem
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 20/ZON. 21 SEPTEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
15.00
ZONDAG
14.00
11.00
12.00
14.00
11.00
14.00
14.00
10.00
10.00
10.30

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

13.30

40220

5e 516

SVP 3

zie lijst
zie lijst
11.00
13.00
09.30
13.00
12.30
09.00
09.00
09.30

98330
102177
108239
108414
137320
111147
111307
115220
115348
115482

1e A
res.HK
5e 519
5e 520
6e 618
6e 619
6e 620
7e 725
7e 726
7e 727

AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
PVC 2
AFC Quick
Victoria 7
SDO 6
AFC Quick
AFC Quick

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

- AFC Quick 2
1
2
3
4
6

9
10

-

Hilversum 1
M. Paping
Hilversum 2
E. Bal
Nieuwland 2
(kleedkamers VOP)
Scherpenzeel 2
AFC Quick 5
Hooglanderveen 3
AFC Quick 7
AFC Quick 8
KVVA 6
J. van Barlingen
Hooglanderveen 7

1
1
3
3

1
2
7
2

6
5
8
5

2

3

4

3
2

1
3

6
4

Tafeldienst: Paul Zwanikken en Gijs de Heer
Bardienst:

08.00-10.00 Joop Barkel
09.00-12.00 Etienne Klabbers
10.00-14.00 A1 (2 man) (Dick Mol)
12.00-14.00 Riekie Broer
12.00-18.00 Jaap Leijsma, Co Berendse + ?
13.30-17.30 Eline Labee + vriendin
17.00-19.00 Peter Hoek en Jordi Vreekamp
bestuurskamerNel Blonk en Eva Seignette

Bij verhindering zelf voor
vervangers zorgen a.u.b.!
Jaap Leijsma

033-4612772
06-20966094

Rien van Geet 033-4552733
06-10185689

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 27/ZON. 28 SEPTEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
15.30
ZONDAG
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
14.00
14.00
11.00
11.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

14.30

40224

5e 516

AFC Quick 2

zie lijst
zie lijst
09.30
09.30
10.00
09.30
13.00
13.00
09.30
09.30

98351
102184
108247
108423
111001
111143
141214
115222
115357
115487

1e A
res.HK
5e 519
5e 520
6e 618
6e 619
6e 620
7e 725
7e 726
7e 727

Stormvogels/T 1 - AFC Quick 1
Hollandia 2
- AFC Quick 2
Baarn 3
- AFC Quick 3
De Bilt 8
- AFC Quick 4
AFC Quick 5
- HSV '69 4
Achterveld 3
- AFC Quick 6
AFC Quick 7
- Achterveld 5
AFC Quick 8
- Unitas 3
Amsvorde 7
- AFC Quick 9
Hoogland 10
- AFC Quick 10

Scheidsrechter
- CJVV 8

G. Huisman

Veld
3

3

4

3

3

4

2
1

1
2

6
5

R. Both
C. Heilig

Tafeldienst: Henk Jansen en Bas Berkebosch

Bardienst:

08.00-10.00
09.00-11.30
10.00-14.00
12.00-18.00
14.00-18.00

Joop Barkel
Etienne Klabbers
Quick za. (2 man)
Riekie Broer
Quick za. (2 man)

KL.K.
Q G

Bij verhindering zelf voor
vervangers zorgen a.u.b.!
Jaap Leijsma 033-4612772
06-20966094
Rien van Geet 033-4552733
06-10185689
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NVC 4 - Quick 5,

HapSnap

Zondag 7 september 2003
De droge zomer van 2003 had onze voorbereiding in het water
doen vallen; geen oefenwedstrijden, geen mixtoernooi, alleen een
onderlinge partij op een gele harde grasmat. Desondanks een 14
koppige spelersgroep, gretig en enthousiast op weg naar NVC.
Een praatje van Frans en Marcel over de afwezigen met hun
redenen, een welkom aan de nieuweling Feddo, voorafgegaan
aan het uitdelen van de kraamkado's voor Amanda en Robin
gefeliciteerd met jullie dochter Shirley Naomi).
En na het omroepen van de opstelling rent een ieder naar de
warming-up, gretig als we zijn. Al gauw blijkt na het eerste
fluitsignaal dat we geen tijd hebben genomen om de taktiek van
het spelen in de 6e klasse door te nemen. Er ontstaan 2 kampen;
"de voorzichtige-, rondspelende-, loerende- op de mogelijkheid"
groep en de "snel naar voren want ik zal 'm wel even maken''
groep. Het eerste half uur mond dus uit in een praatje pot met
wonder- baarlijk nog veel kansen. Met name Gerard kon op
snelheid zijn 60-jarige tegenstander net voorbijkomen en goede
voorzetten afleveren. Ivar en Frank zijn geen Van Hooijdonk en de
rest sluit niet snel aan want ze zitten in het eerste kamp. Maar
toch wordt een voorsprong bereikt. Een voorzet komt bij Kees.
Met een 'a la Kluivert tegen Oostenrijk beweging' controleert hij
de bal. Vriend en vijand en met name Kees is verrast.
Geschrokken steekt hij nog een voet uit en de bal hobbelt langs
de keeper over de doellijn. In de rust wordt na het uitvallen van
de linkerspits Frank ook de rest van die flank gewisseld. Parabool
aan de wedstrijd van Oranje tegen oostenrijk is de wed- strijd na
10 minuten beslist. Lang rond- spelen en dan de plotselinge
versnelling brengt NVC op het verkeerde been. Ze maaien over
de kromme pass van Rene heen en Gerard kan alleen op de
keeper af. Teamspeler als hij is gunt hij Ivar de intikker. Met z'n
rechter nog wel. Niet lang daar- na mag Gerard weer alleen door
en gunt zichzelf een presentje. 0-3. Het regent daarna kansen
maar de vaak 90% kansen worden niet benut. Twee kampen
lopen voldaan van het veld met het idee dat zij gewonnen
hebben. Leider Marcel laat ze nog in de waan. Volgende week ligt
de wedstrijd er al uit en de week daarop zijn er al 10 afzeggingen.
Pas in oktober komt de praatsessie over taktiek aan bod. Tot die
tijd zult u het droomteam nog niet op Dorrestein kunnen
aanschouwen. Maar spaar gerust uw punten op. Het is de moeite
waard.
Bijzonderheden:
· Marcel ligt op schema voor de marathon van Berlijn
· Het potje was na 1 dag al meer gevuld dan geheel vorig seizoen
· Doorwisselen levert 'stijve' invallers op
· De BBQ aan het eind van de dag was weer een groot succes.
Hulde aan Kees.
Rene Voortman

Hulde aan de doctorandus.
Arne Suik, Quicker vanaf zijn jeugd, en naast solide verdediger
in de selectie bestuurslid bij de Club van 100, heeft na een
zesjarige studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van
Amsterdam op vrijdag 29 augustus jl. zijn universitair diploma
uitgereikt gekregen. In een toespraak van zijn studiebegeleider
werd Arne geprezen vanwege de inhoud en kwaliteit van zijn
afsluitende scriptie. Vervolgens werd in aanwezigheid van
familie en vriendin de zgn. 'bul' overhandigd, waarna Arne zich
doctorandus in de economie mocht noemen. Uiteraard werd
deze plechtigheid, overigens tevens volgens goed Quickgebruik, afgesloten met een borrel..
Arne, van harte proficiat.
Mogelijk kan de AFC Quick in de toekomst bij jou van meer
kwaliteiten gebruik maken dan alleen de voetbaltechnische.

Nog voor de al of niet gedwongen uitsluiting van het overgrote
deel van de Zeister lichting gold Nijenrodes als een zware
tegenstander. Een favoriet voor een hoge notering in de eerste
klasse. Alleszins verrassend was dan ook de 2-2 (vorig seizoen
thuis 1-0 verlies!!!) tegen de formatie uit Breukelen. Onder soms
zware druk uit het vuur gesleept hoewel Quick tweemaal de
leiding nam. Vooral de geestdrift waarmee gestreden werd is
hoopgevend voor het vervolg van het ongetwijfeld pittige
seizoen. Althans zo laat zich aanzien.
De perikelen in de rood-zwarte selectie dwarsboomden de
plannen van Ton v.d. Heuvel, Wim Schievelt en Michiel
Zwanikken (na een aantal Puttense jaren teruggekeerd op
Dorrestein). In plaats van 'lekker' afbouwen in het nieuw
gevormde vierde (een 'sterrenformatie'!!!) werd op hen een
beroep gedaan zich nog een jaar beschikbaar te stellen voor
hogere elftallen.
Gelukkig niet tevergeefs!!!
Ronduit verrassend zijn de eerste resultaten van A1 na de
promotie naar de hoofdklasse. Op een doordeweekse avond
werd allereerst Vreeswijk in een uitwedstrijd met 5-2 verslagen.
Daartoe moest eerst een 2-0 achterstand, bij rust, goed gemaakt
worden!!!
Afgelopen zaterdag was Maarssen op bezoek. De gasten
hadden een prima start met twee zeges. Aan een derde kwamen
ze niet toe. Met vooral na de rust aantrekkelijk voetbal scoorde
Quick er lustig op los. Eindstand 6-1. Dat smaakt echt naar
meer!
Gelukkig vallen de E- en F-pupillen buiten het speelverbod bij
Quick. Want als de periode van mogelijke nachtvorsten
aanbreekt zijn zij altijd de eersten die aan de kant moeten blijven
staan.
Voor Henk (maar natuurlijk niet voor hem alleen).
Nou, nou je maakte je nogal kwaad in je column. Klaarblijkelijk
om een 'lekkere' inleiding te vinden voor het 'Dorresteinse
gebeuren'. Maar je weet toch hoe supporters zijn? Vooral
voetbalsupporters. Het is halleluja of opzouten met die handel.
Het meest opmerkelijke was dat je het over 1 wedstrijdje en
wereldvoetballers had. Maar er zijn mensen die je aardig in de
steek laten. Voorop natuurlijk jouw wereldvoetballers.
Maar volgens NOS teletekst ook Dick Advocaat voor de
ontmoeting tegen Tsjechië. ,,Er is in de laatste maanden veel
kritiek geweest op het Nederlands elftal. Dat is terecht. We
hebben weinig laten zien.'' Hier is toch echt geen sprake van 1
wedstrijdje.
En hoe vind je deze van Raymond van Barneveld: ,,Op de
Bavaria World Darts Trophy zal ik het wel druk hebben. Toch
probeer ik nog een glimp op te vangen van Tsjechië-Nederland.
Ik denk niet dat ze in Tsjechië ook maar enigszins moeten
rekenen op winst. Zeker niet als ze spelen zoals tegen België.
Als we met die jongens de oorlog moeten winnen zie ik het
somber in.''
Ik heb er nog 1 voor je.
Lex Muller, chef sport van SBS6: ,,De zwakke oefeninterland
tegen België heeft me niet ongerust gemaakt, want dat was ik al.
Deze generatie wordt vreselijk overschat, ook door zichzelf. Het
is toch een schande dat een aantal internationals al een paar
wedstrijden op rij steeds na afloop roept dat het zo niet langer
kan en het anders moet. Slecht spelen; oke, dat kan. Maar de
mouwen opstropen is toch wel het minste. Van Gaal heeft aardig
gelijk gekregen met zijn kritiek op kwaliteit en instelling van deze
spelers, dit huidige Nederlands elftal is geen elftal.''
Als je dit leest op je vakantie in Mexico en je zei dat je dat zou
doen via Internet begrijp je misschien iets van de door jou
verfoeide kritiek. Maar eerst en vooral fijne vakantie. Hasta la
vista.
Johan

