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Colofon AFC Quick 1890
Telefoon:
033-4610759
Correspondentieadres:
Postbus 1453,3800 BL Amersfoort
Internet: www.afcquick1890.nl
Kabelkrant:Omroep A’foort,p.218
Kopij: axelvanleeuwen@hetnet.nl
h.vanden.brink01@freeler.nl
Bestuur:
Voorzitter
Sieg van Maagdenburg
4622967
Secretaris
Jan-Nico Wigboldus
4691704
Penningmeester
Ton van Hamersveld
4331667
Technische Zaken
Roelof van Goor
035-6031048
Vice-voorzitter /
Commerciële zaken
Piet Hoek
4551702
Jeugdzaken:
Klaas Boogaard
4618718
Accommodatie / paviljoen
Etienne Klabbers
4759046
Ledenadministratie
Eric van Leeuwen
4633377
Terreinen
Joop Barkel

4801439

Jeugdcommissie:
Voorzitter:
Feddo Hartelust
4626796
Secretaris
Klaas Boogaard
4618718
Penningmeester
Ate Suik
4722636
Juniorencoördinator
Mark Israël
4610623
Pupillencoördinator/vice-voorzitter
Piet Bottenheft
4722532
Ondersteuning Jeugdcommissie
Wedstrijdsecretaris
Henk van den Brink
4750980
Oefenprogramma/vr. wedstrijden
Ineke Smit
4635910
Toernooien
Wim de Vos
4722880
Scheidsrechterscoördinator
Jeroen van Barlingen
4724727
Juniorencoördinator Organisatie
Willem van der Heijden
4722059
Jeugdcoördinator Voetbal
Leon Corba
4725776
Trainers
Erik Vreekamp (1)
4947487
Patrick Barends (2)
4553421
Rene Voortman (sen. laag) 4323388
Marino Osimani (A)
4727771
Leon Corba (B)
4725776
Rickey Horsting (C)
4725362
Reza Bican (D)
4620265
Reza Bican (E/F)
4620265
Rob van den Bos (kab.)
4729946

De herfst is begonnen en daar moet
iedereen aan wennen…………
Dan zijn net de voetbalvelden weer mooi groen geschilderd , moet er weer
zo nodig gevoetbald worden! Daar zijn die graswortels niet blij mee. Maar
gelukkig al die voetballers wel. Op zaterdagochtend staan ouders trots naar
hun kaboutervoetballers te kijken. Dan gaan die kleine van der Vaartjes in de
dop de meest fantastische bewegingen oefenen die eerst door Rob en
consorten worden voorgedaan. Toch verbazingwekkend hoe soepel die man
nog aan de bal is. Zelfs Johan trekt zijn wenkbrouwen op! Op veld 2 rennen
verschillende F-spelers en E-talenten de longen uit hun lijf en prikken op
onmogelijke momenten even onmogelijke ballen achter vertwijfeld graaiende
keepers in de goals! Het gejuich van het talrijke publiek stijgt op! Op veld 1
trekt Quick D1 alle registers open. Keeper Jan keept zelfs zijn tweede
wedstrijd van deze dag en doet of dit heel gewoon is, eitje toch?
Op veld 3 speelt Quick D4 een wereldpartij voetbal en schiet er zeven in
tegen Roda'46 D5! En die verdediging , die is praktisch niet te passeren.
Waar zijn de scouts? Quick C1 is op zoek naar zijn ritme en vindt dat deze
zaterdag nog niet. Maar let op, het gaat heus lukken, dat voel ik aan mijn
water. Ik zag echter Quick C2 het water naar de zee dragen. Dat ging wat
moeizaam. Ik zag sommige jongens hele andere dingen doen dan
voetballen. Hè, een beetje tegenslag is niet erg hoor! Maar dan wel
gezamenlijk de mouwen opstropen natuurlijk. En niet zoveel mopperen
jongens! Op zondag wordt er ook weer dartel gesprongen op de velden. Er
zijn echter wel een hoop spelers afwezig zodat er soms weer bijzonder
inventief omgesprongen wordt met diverse selecties. Quick 5 schiet er 3 in
maar krijgt er helaas 7 voor z'n kiezen. Quick 6 scoort zelfs 4x zonder te
winnen ! Marc speelt na een jaar niet gevoetbald te hebben weer een helft
mee met Quick 8. Daar schrikt de tegenstander zo enorm van dat ze er
prompt 6 inschoppen ,die tegenstander dus. Quick 9 blijft zichzelf verbazen
en is nog steeds ongeslagen! En Quick 1 wint op z'n engels van Hilversum 1.
Zo rolt de bal weer fanatiek over dorresteins velden. Het valt mij op dat het
trainingsveld zijn kleur al weer begint te verliezen. Er wordt natuurlijk wel
bloedfanatiek getraind op dat veld. Zowel de jeugd als de overige senioren
komen in grote getalen dat veld bevolken en daar kan dat weinige gras
slecht tegen. Daar zullen we mee moeten leren leven. Het is trouwens erg
gezellig in de kantine op woensdagavond na de training door René. John is
een aangename barkeeper en dat kantelt natuurlijk zeer prettig. En is het u
opgevallen dat Rob Kuppens al 25 jaar lid van A.F.C.Quick 1890 is ? Die
jongen speelt wekelijks de sterren van de hemel in A.F.C.Quick 8 . Mag toch
ook wel eens genoemd worden. En ondertussen is het herfst geworden en
blijft het warm. Het is ongelooflijk hoe het weer met ons omspringt. Ben
benieuwd hoe lang dit zo gaat duren. Ik vind het bewonderenswaardig dat
weer zoveel vrijwilligers zich bereid tonen om Quick te helpen op zaterdag
en zondag. Daar draait de club toch eigenlijk op. Zonder hen was er een
stuk minder beleving bij de vereniging. Nou even al die shirtjes uit de
wasmachine halen want er komt weer een nieuwe zaterdag en een nieuwe
zondag aan. En er moet natuurlijk weer gevoetbald worden, dat spreekt.
Iedereen succes toegewenst uiteraard.
Henk van der Nat

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 3 OKTOBER
TOT EN MET ZONDAG 5 OKTOBER
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.

Jaargang 52, nummer 4, 2-10-2003

JEUGD

Bardienst zaterdag 4 oktober 2003
Bardienst:
20-sep

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

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

Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja Scharff
Leonie Dingemans, Fiona Boogaard en Dominique Beltman
Riekie Broer

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

Bardienst zaterdag 11 oktober 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 Scharff
Riekie Broer, Fiona Boogaard en Leonie Dingemans
Pierre Klabbers

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

Informatie van de jeugdcommissie
Samenstelling Jeugdcommissie
Aa het begin van dit seizoen waren er een aantal vacatures in de Jeugdcommissie. Dit leverde de nodige
problemen op bij de uitvoering van de werkzaamheden. Na vele oproepen zijn twee Quickers bereidt
gevonden om een aantal taken op zich te nemen. Mede hierdoor is ook de taakverdeling binnen de
Jeugdcommissie gewijzigd.
De samenstelling van de Jeugdcommissie ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter
Feddo Hartelust
Secretaris
Klaas Boogaard
Penningmeester
Ate Suik
Juniorencoördinator
Mark Israël
Pupillencoördinator/Vice-voorzitter
Piet Bottenheft.
Voor de personen die ondersteunende taken uitvoeren verwijzen wij naar de colofon van het Kwikkertje.
Wij hopen met dit team weer op volle sterkte te kunnen draaien en hopen in samenwerking met de technische
staf te kunnen zorgen voor een prettig seizoen voor iedereen bij de jeugdafdeling.
Scheidsrechters
De jeugdcommissie is nog steeds dringend op zoek naar jeugdscheidsrechters.
Wij herhalen hierbij onze DINRGENDE OPROEP aan de leden om eens een juniorenwedstrijd te fluiten. Het
probleem is heel groot. Gelukkig heeft een Quicker die ver buiten Amersfoort woonachtig is ons 2 weken
geleden uit de brand geholpen anders had een wedstrijd niet gespeeld kunnen worden.
De nood is dus veel hoger dan men denkt! Wie volgt?
BELANSTELLENDEN kunnen contact op nemen met de scheidsrechtercoördinator Jeroen van Barlingen
telefoon 033- 4724727
Open spreekuur Coördinatoren voor ouders van jeugdspelers.
Op maandagavond 6 oktober a.s. is er een open spreekuur van 19.30-20.30 uur in het Quick paviljoen voor
de ouders van de jeugdspelers van Quick met de coördinator technische zaken Leon Corba en/of coördinator
organisatie Willem van der Heijden
U moet zich wel van te voren opgeven tot uiterlijk zaterdag 4 oktober bij Leon Corba telefoon 06-10596656.

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 16 oktober.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 10 oktober bij Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetnet.nl) of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 4 OKTOBER 2003
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.

Wedstrijd

Scheidsrechter

AFC Quick 1 A.B. de Bruijn
Ivo v. Leeuwen
2
1

2

Fred Zwakman
Jeroen v. Barlingen
Henk v.d. Nat

1
2
3

3
5
3

4
6
4

Cisco Ferreira

3

1

2

Gerard Vreekamp
Rico op den Camp

2A
2B

3
1

4
2

Mark Peters
Frans Dubbeldam

3A
3B

5
5

6
6

Lars Wolfkamp

1

5

6

Jaap Klouwen

2B

3

4

Lisanne v. Barlingen 3A
Sander Koorenman 3B
Berjo Beltman
2A

1
1
3

2
2
4

A-JUNIOREN
14.30
12.30
14.45
13.45

44959
46123

Hfd. A
2e H

Geinoord N'gein 1AFC Quick 2
- Hoogland 2

B-JUNIOREN
11.00
09.30
15.00
14.00

48688
49698

1e L
2e M

de Merino's 1
SO Soest 2

- AFC Quick 1
- AFC Quick 2

C-JUNIOREN
14.45
13.45
12.45
12.00
12.45
12.00
11.00
10.00

53283
56057
59865
59976

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

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Roda'46 5

-

D-PUPILLEN
11.30
10.15
09.00
08.00
11.15
10.30

63015
65824
65939

1e
2e
2e
3e
3e

H
044
046
070
074

Spakenburg 1 - AFC Quick 1
Roda'46 2
- AFC Quick 2
AFC Quick 3
- VVZ'49 3
AFC Quick 4 vrij
AFC Quick 5 vrij

E-PUPILLEN
09.45
10.00
10.00
09.00
10.00
10.00
11.00
08.45

08.45
09.15
09.30
08.15
09.30
09.30
10.15
08.00

72258
72315
75394
75448
82127
82239
82295
82464

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

020
021
052
053
115
117
118
121

SV Baarn 1
AFC Quick 2 (*)
AFC Quick 3
KVVA 2
AFC Quick 5
AFC Quick 6
VVZA 8
Nieuwland 11

F-PUPILLEN
09.00
10.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

08.30
09.15
08.30
08.15
08.15
08.30
08.30
08.30
08.15

84788
86509
86567
86620
89211
89324
89378
?
?

1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
4e
4e

014
027
028
029
040
042
043
124
124

AFC Quick 1
- IJsselm.vgls 1
Amsvorde 1
- AFC Quick 2
AFC Quick 3 (*) - Roda'46 2
Roda'46 3
- AFC Quick 4
VVZA 4
- AFC Quick 5
AFC Quick 6
- CJVV 4
AFC Quick 7 (*) - Cobu Boys 2
AFC Quick 8 (*) - Roda'46 11
SO Soest 11
- AFC Quick 9

SENIOREN
14.30

13.00

40228

5e 516

DOVO 11

-

CJVV 1
CJVV 2
Hoogland 4
AFC Quick 4

AFC Quick 1
Roda'46 2
VVZA 4
AFC Quick 4
CJVV 5
Nieuwland 7
AFC Quick 7
AFC Quick 8

Veld

KL.K.
Q G

Klasse

- 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 4 oktober 2003 doen dienst 's morgens Edith van Klaarwater en Jeroen v. Barlingen
en 's middags Kees Lablans en Gerard Huisman.

BARDIENSTEN ZATERDAG 4 EN 11 OKTOBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 11 OKTOBER 2003
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

Wedstr.nr.

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

A-JUNIOREN
14.45
13.15
14.30
12.45

44968
141967

Hfd. A
2e H

AFC Quick 1
Batavia'90 1

- SDO 1
- AFC Quick 2

M. Dalaz

1

2

5

B-JUNIOREN
12.45
11.45
14.45
14.00

48695
49703

1e L
2e M

AFC Quick 1
AFC Quick 2

- Jonathan 1
- H’landerveen 1

Glen v. Gene
Joop Zorn

1
2

1
3

6
4

C-JUNIOREN
10.30
09.00
12.30
11.15
13.30
12.30

53289
56062
59871

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

Huizen 1
- AFC Quick 1
De Bilt 2
- AFC Quick 2
SV Baarn 3
- AFC Quick 3
AFC Quick 4 vrij

G.A.M. Loogman

D-PUPILLEN
11.15
10.15

63018

AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
CJVV 5

2

3

4

69969
70133

H
044
046
070
074

Cisco Ferreira

11.15
10.00

1e
2e
2e
3e
3e

Henk v.d. Nat

3

2

5

09.30
09.30
09.30
08.15

82130
82242
82299
82466

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

020
021
052
053
115
117
118
121

AFC Quick 1 vrij
AFC Quick 2 vrij
AFC Quick 3 vrij
AFC Quick 4 vrij
AFC Quick 5
AFC Quick 6 (*) AFC Quick 7
Cobu Boys 5 -

Hoogland 7
Achterveld 3
SO Soest 6
AFC Quick 8

Lars Wolfkamp
Frans Dubbeldam
Job Swens

2A
2B
3A

2
1
1

5
6
6

08.30
08.15
08.30
08.30
08.45
09.45

86513
86570
86626
89215
89329
89383

1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
4e
4e

014
027
028
029
040
042
043
124
124

AFC Quick 1 vrij
AFC Quick 2
CJVV 2
AFC Quick 4
AFC Quick 5 (*) IJsselm.vgls 6 HVC 2
nog niet bekendAFC Quick 9
-

IJsselm.vgls 2
AFC Quick 3
SO Soest 3
TOV 2
AFC Quick 6
AFC Quick 7
AFC Quick 8
nog niet bekend

Kelvin v. Westerlaak 2A

1

6

Sander Koorenman 2B
Lisanne v. Barlingen 3A

3
2

4
5

1

6

10.30
09.00

1
- SO Soest 1
2 vrij
3 vrij
4
- Nieuwland 4
- AFC Quick 5

E-PUPILLEN

10.00
10.00
10.00
09.00
F-PUPILLEN
09.00
09.00
09.00
09.00
09.30
10.30

SENIOREN
15.30

14.30

40235

5e 516

AFC Quick 2 (*) - Roda'46 6

Erturul Yorgun

Gerard Huisman

3

(*) AFC Quick speelt in reserveshirt.

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 11 oktober 2003 doen dienst 's morgens Nel Blonk en Klaas Boogaard en
's middags Bas Berkenbosch en Henk van den Brink (jeugd).

BARDIENSTEN ZATERDAG 4 EN 11 OKTOBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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Jeugdfounders

Van Dam Sports Penaltybokaal zondag 21.09.03
Op zondag 21 september 2003 trad de E1 van de AFC Quick aan in de strijd om de van Dam Sports Penaltybokaal in
de rust van de thuiswedstrijd van Quick 1. Voordat de jongens van de E1 de strafschoppen namen, hadden ze al een
topprestatie geleverd door onder leiding van hun leiders Cas en Nico voor aanvang van de wedstrijd alle!!! loten te
verkopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor jeugdkampen in de zomer van 2004. Hulde aan de spelers van de E1.
Wie gaat dit nadoen????
De strijd voor de eindronde van de penaltybokaal werd uiteindelijk na een spannend kwartiertje gewonnen door JOERI
SALET, met als goede tweede Jamiro Leenknegt.
Nees van den Berg

D1 in de middenmoot
Na drie wedstrijden gespeeld te hebben staat de D1 op de 6e plaats. Zeker niet onaardig voor een team dat grotendeels
voor het eerst speelt in de D-junioren. Het is, zowel voor de kinderen als voor de ouders, toch wel heel erg wennen zo'n
groot veld. Om de tegenstander buitenspel te zetten, moet je veel meer letten op je teamgenoten. Dat is heel wat anders
dan alleen te kijken naar de bal! Ook de voorhoede moet goed opletten waar ze staan. Maar het zal wel komen, de
jongens trainen 2 keer per week en raken zo steeds beter op elkaar ingespeeld.
e eerste wedstrijd tegen VVZ'49 hebben ze uiteindelijk met 4-2 verloren. Dit echter wel met hulp van de scheidsrechter
die VVZ extra tijd gunde en het VVZ lukte om de 2-0 achterstand weg te werken. Ruud, die al voor het tweede jaar in de
D speelt, wist het harde werken van Quick in de eerste helft te belonen door 2 doelpunten te zetten. In de tweede helft
kwam echter VVZ goed terug en wist dus de achterstand om te zetten.
De tweede wedstrijd tegen Hoogland D2 was een hele spannende. Het ging eigenlijk heel erg op en neer en Hoogland
had eigenlijk de beste kansen. Door de goede inzet van Jan, onze keeper, en de verdediging was het niet Hoogland die
als eerste scoorde, maar Quick, door een mooi doelpunt van Ruud. Daarna kwam Hoogland echter terug tot 1-1. Door
een doelpunt van Christiano kwamen we weer op voorsprong. Ook toen kwam echter Hoogland weer goed terug en
kreeg Quick het even heel moeilijk. Gelukkig wist Rachid met een bekeken schot de score op 2-3 te brengen en dat is
het gebleven.
De derde wedstrijd was een hele zware tegen De Bilt D1. Deze stonden na 2 wedstrijden met 16 doelpunten voor op de
eerste plaats. De verdediging, Sietse, Jochem, Abdullah en Deniz, hebben echter flink hun best gedaan en zorgden
ervoor dat De Bilt in de eerste helft niet kon scoren. Dat deden Ruud (de nieuwe van Hooidonk?) en Rachid voor Quick
wel! En dat met goede ondersteuning van de overige spelers van D1: Steven, Frerik, Wouter, Ivory, Oguz en Jaro. De
tweede helft had Quick het zwaar en wist De Bilt twee doelpunten te zetten en eindigde de wedstrijd dus in een gelijk
spel.
Jongens, ik zou zeggen, ga zo door en luister goed naar de trainer.
Roelof
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OUD PAPIER - OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 3 OKTOBER TOT EN
MET ZONDAG 5 OKTOBER
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.

Roda 46 B2 - Quick B1 (0-0)
Zaterdag 20 september 2003
Het blijkt dat de routekaart naar de hoofdklasse
voor onze B1 (nog) geen 4-baans-weg is. Het lijkt
alsof er meerdere weggebruikers (maar dan van
een ander merk) dezelfde eindbestemming willen
bereiken.
Vandaag hebben we in ieder geval de verkeerde
afslag (Leusden) genomen. We moesten
moeizaam weer de weg zoeken om alsnog op de
hoofdroute te komen.
Het leek er ook op alsof we de snelweg niet
konden of mochten vinden. Of kwam dat omdat
we vandaag op de fiets naar Leusden waren
gereden ?
Misschien is de routeplanner van Leider Leon ook
nog niet goed afgesteld. Er zijn een paar versies
geprobeerd maar de definitieve moet
waarschijnlijk nog gedownloaded worden.
Onderweg gebeurde weer van alles. Rappe
Randy kreeg bijna een bekeuring voor een
snelheidsovertreding. Sallah kreeg het aan de
stok met mede-weggebruikers (lees tegenliggers).
Dennis werd door de veldleiding aangesproken
wegens bumperkleven en Jordy probeerde soms
stiekum rechts in te halen. Hij moet dat natuurlijk
links doen en goed in de buitenspiegels kijken.
Toch was het nog bijna raak geweest. Maar
Maarten ging op de rem staan toen hij moest
gassen. We hadden anders de koppositie in
kunnen nemen maar moeten het nu doen met
maar 4 uit 2.
Sander wist gelukkig de bezemwagen goed
schoon te houden. Z'n opponent ook zodat we
met z'n allen het gevoel hadden op de rotonde te
hebben gereden en geen kilometer waren
opgeschoten.
De EH(ans)BO had een relatief rustige dag. Dat
mocht ook wel want we hadden al genoeg pechgevallen gehad de laatste weken. Zo was het een
flinke schrik met Rick toen hij vorige keer
opnieuw (net als vorig jaar) z'n arm brak en er
dus weer een aantal weken uit ligt. De route naar
de wegenwacht kennen we dus al. Wie kent die
andere (hoofd)route ?
Jannes

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 16 oktober.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 10 oktober bij
Axel van Leeuwen: axelvanleeuwen@hetnet.nl of
Henk van den Brink: h.vanden.brink01@freeler.nl

Quick D3 - Roda 46 D3
Zaterdag 13 september 2003
De eerste wedstrijd van het seizoen. Altijd spannend. 14 jongens
smeken om een basis plaats maar helaas mogen er maar 11
voetballen. Dus 3 wissels welke er in de tweede helft in mochten.
Prachtig weer en veel ouders (ook van Roda kant).
De wedstrijd begon voor Quick wat onwennig, een paar jongens
komend van de E tjes moesten even wennen aan het grote veld en
aan de grotere tegenstanders maar dat was na een kwartiertje wel
verdwenen. Iedereen zette zich voor 100% in. Helaas bracht de
wat meer ervaring van Roda na een uitbraak via een buitenspel
situatie ( Ik heb onze grensrechter nog nooit zo hard zien
wapperen) toch de 0-1.
Geen houden aan voor de goed keepende Daniel. De scheids had
de vlag niet gezien. Nadat hier wat verwarring over was werd het
ook nog een 0-2 jammer jammer.
Echter geen gemopper gehoord van de jongens de ruggen werden
gerecht en er werd goed gevoetbald en ja hoor dat heeft resultaat
na een mooie aanval ronde Thomas van Arkel hem mooi af in de
goal 1-2 met de rust.
Na de rust werd er goed verder gevoetbald en eigenlijk zat een
gelijkspel er wel in. Helaas begon het gebrek aan wedstrijden ons
op te spelen. Roda had net wat meer ervaring en sloop door de
verdediging en ja hoor tegen de verhoudingen in 1-3.
Gelukkig ook nu hadden de jongens weer de juiste mentaliteit door
voor elkaar te knokken als er een keer bal verlies was. Er
ontstonden nogal wat kansen voor de Roda goal alleen wilde de
bal er niet in.
Op het einde van de wedstrijd toch nog een mooie uitbraak
waarbij Bas Labee als spits zijn diensten bewees de keeper werd
gedold en 2-3 was de eindstand.
Lekker weer, goed gevoetbald en een leuk team dat wat voor
elkaar over heeft.
Laat de volgende tegenstander maar komen.
Jan van Hoevelaak
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 4 / ZON. 5 SEPTEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
14.30
ZONDAG
14.00
11.00
12.00
12.00
10.30
14.00
14.00
10.30
10.00
10.30

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

13.00

40228

5e 516

DOVO 11

- AFC Quick 2

zie lijst
zie lijst
10.30
11.00
09.00
13.00
12.30
09.00
09.00
09.30

98354
102189
108252
108426
111007
135403
111318
115230
115360
115494

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

AFC Quick 1
AFC Quick 2
SV Zeist 3
AFC Quick 4
SO Soest 7
AFC Quick 6
Amsvorde 4
Hooglanderv. 5
AFC Quick 9
AFC Quick 10

-

Scheidsrechter

JOS/W’graafsm.
AFC ‘34 2
AFC Quick 3
VVIJ 9
AFC Quick 5
SEC 3
AFC Quick 7
AFC Quick 8
Laren ‘99 11
Nieuwland 5

M.R.W.G. Rosenow
P. Snippe

Veld

1
1
2

E. Fisscher

KL.K.
Q G

1
2

6
5

Kl.k VOP

3

3

4

2
3

1
3

6
4

Tafeldienst: Hans Maas en Jan Ruitenbeek
Bardienst:

08.00-10.00
09.00-12.00
10.00-13.00
12.00-14.00
12.00-18.00
13.30-17.30
14.00-18.00
17.00-19.00

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
Quick 6 (2 man)
Riekie Broer en Gery
Jaap Leijsma en Co Berendse
Eline Labee + vriendin
Quick 10 (2 man)
Peter Hoek en Jordi Vreekamp

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. 11 / ZON. 12 OKTOBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
15.30
ZONDAG
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

14.30

40235

5e 516

AFC Quick 2

- Roda’46 6

G. Huisman

zie lijst
zie lijst
09.00
09.30
10.00
12.30
13.00
13.00
12.30
12.30

98362
102195
108255
108434
111013
111166
111325
115235
115368
115498

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

Kennemers 1
Kon. HFC 2
AFC Quick 3
Hoogland 4
AFC Quick 5
Victoria 6
AFC Quick 7
AFC Quick 8
Hoogland 9
KVVA 7

-

H.G. Adriaansz
J.M.F.W. Govers

Scheidsrechter

AFC Quick 1
AFC Quick 2
Bunnik’73 3
AFC Quick 4
Wasmeer 4
AFC Quick 6
Hooglanderv. 4
Victoria 8
AFC Quick 9
AFC Quick 10

Veld
3

3

4

3

2

5

2

1

6

1
1

2
3

5
4

Tafeldienst: Cees Beltman en Teus van Daal

Bardienst:

08.00-10.00
09.00-12.00
10.00-13.00
12.00-18.00
14.00-18.00

Joop Barkel
Etienne Klabbers
Quick 7 (2 man)
Riekie Broer
Quick 5 (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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PVC 2 - Quick 5
Zondag 21 september 2003
De laatste mooie zomerdag op komst doet half Quick 5 besluiten niet naar het voetbalveld te gaan. Leiders Marcel en
Frans moesten diep in de clubkas tasten om vervanging aan te trekken. Zelfs Robin moest het veld in.
Maar als we in de kleedkamer zitten zien we hele oude mannen naar het veld strompelen. Met een brede glimlach wordt
aan de warming-up begonnen.
Echter bij de aftrap staan er jonge goden aan de andere kant van het veld. Met schuim rond de mond staan ze klaar voor
de verovering.
En voor we het weten staan we met 3-0 achter. In de 2e minuut staat Oscar verkeerd opgesteld. Een steekpass op de
sluwe spits betekend 2-0 en een strafschop, onterecht, levert de 3-0 op. En na veel de diepe bal gehanteerd te hebben
gaan we over meer schijven spelen en de kansen ontstaan. Dirk verzilverd de eerste, na mooi doorkoppen van Wijnand.
Daarna wordt Dirk ver buiten de zestien door de keeper onderuit gehaald. Had hij door kunnen spelen was de aansluiting
een feit geweest. De scheidsrechter beoordeelde anders en vond een gele kaart voldoende.
Robin komt op de rechterflank beter door en een prima voorzet gaat over de verdediger richting het hoofd van Ton. Door
nog onverklaarbare reden glijdt hij uit en mist de bal volledig. PVC doet het beter in de tegenstoot; rondspelen en dan een
versnelling hoger en de spits levert de bal op de doellijn af voor een niet te missen treffer. 4-1. En nog voor de rust zorgt
Wijnand met een solo voor de 4-2 maar we gaan rusten met drie doelpunten verschil; 5-2.
In de rust beloven we plechtig veel feller te spelen en met name de directe tegenstander sneller en harder aan te pakken.
Of het nu was dat hun spits als laatste man ging spelen of het ging gewoon beter, feit is dat we meer balbezit en veel
meer mogelijkheden kregen. Een paar onterechte buitenspel gevallen en een paar afwerkingsfouten doen de achterstand
nog niet inlopen. De pvc-spits laat nog een keer zien hoe het moet. Uit een corner knikt hij tussen veel roodhemden
gewoon in.
En als de voorhoede het niet doet dan laat Jan wel zien hoe je moet scoren. We komen nog op 6-4 en in het slotoffensief
is het geluk niet aan onze zijde. Dat pvc in de laatste minuut, gevalletje buitenspel?, nogmaals scoort doet er niet meer
toe. De snelle drie-nul achterstand was te groot om in te halen. Maar op zich is het geen schande tegen een goede ploeg
als pvc.
En als over een half jaar hun eerste team zijn mensen weer nodig heeft staan toch de rollators langs de kant en walst
Quick 5 over dit ploegje heen.
Volgende week thuis tegen HSV uit Hamburg.
Rene Voortman

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 3 OKTOBER TOT EN
MET ZONDAG 5 OKTOBER
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
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BVV 6 - AFC Quick 6 5-6 (ruststand: 2-4)
Zondag, 14 september 2003
De Quick 6 seizoensstart werd voorafgegaan door de eerste gezellige "we-moeten-eens-wat-meer-met-elkaar-doen, elke-week-een-feestje"
teambuildingsmeeting bij Noot en Aniek. Het samenzijn liet enigszins zijn sporen op het spel van Noot, Ruud en Jacob die ook de after party niet hadden
gemist. Half één verzamelen op Quick toonde strakke bekkies, bleke gezichten en een intens verlangen naar de bal. Nog even voor het zelfvertrouwen
afwerken op de goal hoewel Rob dat beter had kunnen laten tenzij hij bewust de bal op het dak mikte.
Zonder de technische staf maar met 17 spelers vertrokken we vervolgens naar Blaricum. Tegen het zesde team van de plaatselijke BVV´31 werd het hoog tijd
om de hooggespannen verwachtingen waar te maken. De technische staf was
verhinderd maar van de 17 afgereisde spelers kwamen er slechts 14 op tijd aan. Premiejager en reserve-aanvoerder Michiel had weer eens tennistoernooitje
winnend afgesloten en kwam daardoor wat later. Bas F. had een nieuw navigatiesysteem in zijn rode scheurijzer geïnstalleerd welke luistert naar de naam Co.
Het was dan ook op zich niet verbazingwekkend dat Bas F. en Co dus nog een half uurtje extra nodig hadden om het Sportpark Oostermeent te vinden. Het
spel van Co brengt het af en toe met zich mee dat hij zeker wil zijn de snelste vluchtroute te kennen. Wellicht had Co de indruk dat hij tegen het zesde team
van de BVD moest spelen (overigens altijd nog minder lastig dan MI 5 uit). Hierdoor misten ze het eerste halve uur van de wedstrijd en werden dus vrij willig
aangewezen om wissel te staan. Aanvoerder Dimitry passeerde zichzelf bij het maken van de opstelling waardoor Peter onopgemerkt deaanvoerdersband
voor de eerste helft opeiste. Sinds zijn trip naar New York en ontmoetingen met Mary ´the body` Pierce en Anna Kournikova straalt Peter meer rust en meer
natuurlijk leiderschap uit en eist die band dan ook meteen op. In het bijzonder met Anna voelde Peter als ervaren Quick 6 speler meteen een band. Maar ja,
wie uit het team zou met haar geen band voelen? Quick 6 speelt namelijk ook vaak knap maar wint ook vaak de schoonheidsprijs in plaats van de echte
titels, ´t schept toch een band. De geruchten gaan zelfs dat Peter door Anna is gevraagd om samen met haar promotie te maken voor Anna’s nieuwe
multiway sports bra verkrijgbaar bij online retailer amazon.com geadverteerd onder de slogan: ´Only the ball should bounce`.
In vergelijking met de voorgaande seizoenen speelde Quick de eerste helft van de wedstrijd met de hernieuwde aanwinsten Paul en Arjen beter dan menig
wedstrijd van de afgelopen twee jaar. Druk werd gezet en kansen gecreëerd.
De openingsgoal was dan ook een kwestie van tijd. Na ongeveer kwartier spelen veroverde Ruud de bal en zette Arjen alleen voor de goal. Arjen behield
goed het overzicht en zag Henry in zijn vrije rol binnentrekken en simpel de 0-1 aantekenen. Kort daarop werd de score verdubbeld toen Arjen op een pass
Paul de diepte inging, de keeper omspeelde om binnen te schieten, 0-2. Vervolgens bleef Quick de mogelijkheden houden om de score verder uit te bouwen
maar verzuimden onder andere Bas W., Arjen, Arno en Paul om de kansen te benutten. Aan de andere zijde was Jacob als doelman twee keer onfortuinlijk op
twee voorzetten. De ene bal glipte door de vingers van de Quick-goalie en de andere belangde na een redding panklaar op het hoofd van de tegenstanders
waardoor de wedstrijd qua score weer in balans gebracht werd, 2-2. Maar Quick bleef druk zetten wat resulteerde in de 2-3 van Arjen, die met zijn tweede
goal van de wedstrijd zijn (statistische) reputatie nog eens aanscherpt. Kort voor rust bracht Marcel de ruststand op 2-4 door een afgeslagen corner op te
pikken en vanaf 20 meter verwoestend uit te halen.
Kort na rust tilde Bas F., gelanceerd door Paul met zijn stiftje over de keeper de score naar, 2-5. Echter net als in het eerste bedrijf verzuimde Quick het om
BVV verder op achterstand te zetten. Kansen voor Bas F., Arjen en Rob alleen voor de BVV-doelman gingen verloren. Ook een solo van Michiel over zestig
meter miste de ultieme en verdiende bekroning. BVV kreeg nog een keer de spirit en Quick ging steeds minder spelen waardoor kort na elkaar BVV de 3-5 en
de aansluitingstreffer 4-5 kon maken. De BVV-vreugde was echter van korte duur doordat Marcel na goed jagen op zijn tegenstander de bal in het vijandige
strafschopgebied veroverde en met een actie in de beste tradities van onder andere Müller, Bombarda en de Gier uit de draai met links de score op 4-6 te
brengen. Op dat moment had invaller Smittie het al weer voor gezien gehouden wegens een pijnlijke nagel van de grote teen.
Ondanks deze marge werd het in de slotfase wederom spannend nadat BVV de 5-6 maakte. Jacob voorkwam echter dat de Blaricummers op gelijke hoogte
konden komen. Die eerste belangrijke zege kon dus de tas in na zo´n typische 5-6 wedstrijd. De zes doelpunten en het talrijke aantal kansen geven
vertrouwen voor de toekomst alleen de vijf tegendoelpunten baren nog zorgen.
Dimitri Wijnen

AFC Quick 6 - Hooglanderveen 3 4-4
Zondag 21 september 2003
De eerste thuiswedstrijd van Quick 6 van het nieuwe seizoen bracht een grote schare supporters naar de Dorresteinsesteeg. Zo groot zelfs dat het Quickbestuur er zelfs iemand neer had gezet om kaartjes te verkopen. Niet geheel toevallig speelde het eerste deze middag ook thuis. Toch kozen de
spelersvriendinnen Manon, Marjolein en Anniek, de in het echt verbonden dames van Empelen en Zondervan met kids, Vincent van Wely en het
echtpaarWijnen om langs de lijn van veld 2 de heren van Quick 6 aan te moedigen en tegelijkertijd te genieten van de overvloedige zonnestralen op deze
nazomerse dag. De geblesseerden Ruud en Bas F. completeerden samen met Henry (deze zondag eens een keer geen vrije rol), de TD en de wissels de
groep langs de lijn.
Opmerkelijk was het natuurlijk dat de matchwinnaar (Marcel) van vorige week op de bank moest beginnen. Rubberen Rob was natuurlijk weer eens
traditioneel iets later en mocht naast Marcel, Paul en Marco Smit op de bank plaatsnemen. Milo en Jeroen, beiden terug van even weggeweest konden in het
4-4-2 systeem rekenen op de basisplaatsen voorin. Toch wist Quick met deze spitsen voorin in de eerste helft, op wat twijfelachtige buitenspelgevallen,
mislukte uitbraken en afstandschoten na, geen echte Peteren te breken. Wat dat betreft was het maar goed dat Noot zijn kap- en draaivergunning weer bij
zich had. Op een lange pass van Noot wist Jasper met een verwoestende kopbal de Hooglanderveen-keeper volstrekt kansloos te laten en daarmee de
score te openen, 1-0. Een voorbeeld dat Bas W. had moeten volgen op een nagenoeg identieke pass van Noot, ware het dat hij de bal op de borst
probeerde aan te nemen. De vreugde en voorsprong bleek slecht van korte duur. Amper twee minuten na de openingsgoal maakte Hooglanderveen na een
voorzet na een afgeslagen corner gelijkdoor een dekkingsfout van de Quick-defensie bij de tweede paal, 1-1. Tot dantoe was de Quick-defensie overeind
gebleven dankzij het corrigerende werk van Michiel die voornamelijk linksback Marco Snijders veelvuldig moest ondersteunen. Met 1-1 werd uiteindelijk de
thee opgezocht.
Voor de tweede helft bleven Michiel, Dimitry en Noot in de kleedkamer achter wegens een gepland optreden in de herendubbel B finale op Flehite.
Desondanks zocht Quick de aanval wat kansen maar nog geen doelpunten opleverde voor Jeroen, Jasper en Milo. De doelpunten vielen echter wel aan de
andere kant. Tweemaal onnodig en knullig balverlies op het middenveld zorgde ervoor dat de Quick-defensie numeriek overlopen en Jacob gepasseerd
werd. Zelfs het trekken aan de noodrem door Peter kon niet voorkomen dat de Hooglanderveners uit de penalty die hierop volgde de 1-2 maakte. De 1-3
kwam er volgens vrij vlot overeen uit een onhoudbaar afstandschot. Vrijwel direct hierna werd besloten achterin één op één te gaan spelen, Peter kon
hierdoor doorschuiven en meer voorwaartse druk veroorzaken. Het resulteerde in een scherper spelend Quick. Weggestuurd door Jeroen ging Milo
vervolgens op de rand van buitenspel diep, omzeilde de keeper en schoof voor de zekerheid de bal met een kinderlijk eenvoudige beweging van het
linkerbeen binnen, 2-3.
Na deze aansluitingstreffer ging Quick vol aanvalsdrift op zoek naar de gelijkmaker en vielen er gaten op het veld. Een goed uitgespeelde uitbraak van
Hooglanderveen met als resultaat de 2-4, leek de wedstrijd definitief in het slot te doen. Echter Quick toonde veerkracht en wist door Milo wederom
aansluiting te vinden. Op aangeven van Peter sneed Milo door de verdediging om de 3-4 aan te tekenen. Wat volgde was een stormloop op het
Hooglanderveense doel in de laatste tien minuten waarbij Paul met een kopbal net de kruising miste en de bal elke keer net verkeerd viel. Dat de bal niet
altijd goed hoeft te vallen om toch te kunnen scoren bewees Marcel uiteindelijk in de laatste minuut van de wedstrijd. Met de rug naar de goal en een
tegenstander in de rug hield Marcel zich in het strafschopgebied. De bal wordt door Paul vanaf links en met links nog een keer de 16-meter ingepompt.
Marcel ziet de bal komen en zet op even geniale als sublieme wijze zijn rechterhak tegen de bal. De bal valt vervolgens met een oogstrelende boog
tegendraads in de rechter kruising (voor de kijkers links) terwijl zowel keeper als spelers en toeschouwer met de mond wijd open gesperd aan de grond
genageld staan. De goal van deze eeuw lijkt gemaakt, kan het namelijk nog mooier? De vergelijking met de goal van Willy Carbo dringt zich op maar kan de
vergelijking niet doorstaan. Het laatste fluitsignaal van Leo kan de vreugdevolle stemming niet meer onderbreken. De 4-4 wordt gevierd als een overwinning
maar er gaat slechts 1 punt de nieuwe, door Noot geregeld en door Wim Jacquet Sports gesponsorde Puma tassen in.
Dimitri Wijnen
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Mededeling van het bestuur
Selctiezaken
Nadat de rookwolken boven onze selectie zijn opgetrokken, lijkt het ons als bestuur wenselijk om een aantal zaken
kenbaar te maken. Zoals u weet is er tijdens de voorbereiding binnen de selectie een en ander voorgevallen.
Het bestuur heeft gemeend hierop te moeten anticiperen en kwam na onderzoek, hoor en wederhoor tot de volgende
conclusie.
Er zijn dingen gezegd en in het verlengde daarvan zaken voorgevallen, waaruit sprak dat er bij een aantal spelers geen
acceptatie van het clubbeleid was. Er bleek onvoldoende respect te zijn voor medespelers, leiding en begeleiding. Het
bestuur is unaniem tot de conclusie gekomen dat er geen basis meer is voor een verdere samenwerking en heeft de
betreffende spelers derhalve medegedeeld dat er voor hen definitief geen plaats meer is in de selectie van onze
vereniging.
Tijdens de periode dat deze zaken speelden hebben een tweetal andere spelers uit solidariteit met de geschorsten zich
tijdelijk niet beschikbaar gesteld. Door deze actie heeft de hele situatie het karakter gekregen van een machtsspel,
hetgeen binnen de vereniging veel emoties heeft losgemaakt, zoals ook bleek uit de column van H@nk die op persoonlijke
titel een pittig betoog hield. Ook de laatstgenoemde spelers is medegedeeld dat er voor hen ook geen plaats meer is in de
selectie.
Het bestuur staat op het standpunt dat er in het belang van de vereniging het enige juiste besluit is genomen, hoe hard de
consequenties hiervan ook mogen zijn. Het staat tevens op het standpunt dat nu de zaken uitgesproken en afgehandeld
zijn, er een punt gezet moet worden.
Wij hebben getracht een ieder met respect te bejegenen en willen dit graag zo houden. Dit is en blijft onze gedachte over
de hele affaire.
Andere geluiden, in welk medium dan ook, worden door ons niet onderschreven. Wij willen ons niet laten verleiden tot
deelname aan een onfrisse discussie en willen graag alle betrokkenen recht in de ogen kunnen blijven aankijken.
Wij willen nu graag alle positieve energie aanwenden om samen met onze leden het lopende seizoen tot een succes te
brengen.
Het bestuur van AFC Quick 1890

HapSnap
Op een droogje.
Voor het eerst sinds veler heugenis werden in Amersfoort sportvelden afgekeurd (door de Aslos) wegens de langdurige,
intense droogte. Ook de verbleekte grasmatten van Dorrestein vielen onder die ingreep. Als in de winter regen, sneeuw,
vorst en dooi de terreinen onbespeelbaar maken, vinden we dat niet gek, hoor je maar zelden iets nijdigs. Bij die droogte
echter konden velen zich niet neerleggen, blijkens ingezonden stukken in de plaatselijke pers. Er werd geprotesteerd en de
Aslos gaf repliek. Het stormpje was over, toen in de tweede helft van september de regen weer nieuwe levensvreugd gaf
aan de zwaarbeproefde grasworteltjes. Uiteraard was de beslissing van de Aslos voor menigeen teleurstellend, maar de
juistheid ervan konden wij inzien.
De door droogte vertrokken gezichten van voetbalfanatiekelingen hebben we met verwondering en een korreltje zout
gadegeslagen.
Loer.
(Overgenomen uit het Quick-Nieuws van oktober 1975)
Wij hebben dus dit jaar wel een zeldzaam voorval meegemaakt, maar zeker niet iets unieks.
Overigens liggen de velden er onverwacht nog zeer redelijk bij. In ieder geval stukken beter dan die op sportpark
WELtevreden in De Bilt. De leden van FC De Bilt zullen NIET tevreden zijn met de naamgeving van hun domein.
Heeft Quick last van konijnen die hun drift om holen te graven niet kunnen onderdrukken, in het Biltse schijnen dassen te
zijn die de grasmat van ieder veld aantasten. En die dieren zijn beschermd!!!
Helaas werd Remco Termaten het slachtoffer van de slechte toestand van het terrein. Met een naar het zich laat aanzien
ernstige achillespeesblessure moest hij naar het ziekenhuis gebracht worden. Sterkte met het herstel Remco. (Remco is
inmiddels geopereerd en zit voorlopig in het gips. Ook wij wensen hem, mede namens de leden veel sterkte toe. Redactie
Kwikkertje)
à propos Quick 4 versloeg De Bilt 8 met 12-1!!! Zeven treffers kwamen op naam van ….. juist André Hufman.
Afgelopen zaterdag speelden F8 en F9 hun eerste wedstrijd. Wat een start voor beide teams! Hees F2 - Quick F8 0-6,
Quick F9 - Eemboys F2 6-0.
Johan

