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ALGEMEEN

WEINIG HANDEN MAKEN VEEL WERK
Er zijn bij Quick veel te weinig vrijwilligers. Dat is niks nieuws, bijna elke vereniging heeft dat, maar
ook Quick dreigt in de gevarenzone te komen. Het zijn vaak dezelfde mensen op wie je een beroep
doet om een wedstrijdje te fluiten, om te rijden naar een uitwedstrijd, om een bardienst te draaien
enz. Jeroen van Barlingen houdt zich voor de jeugdafdeling van Quick bezig met het regelen van
scheidsrechters en de tafeldiensten. Hij heeft er inmiddels grijze haren van gekregen en dreigt met
name voor de junioren en de D-pupillen in de klem te komen. Straks dreigen wedstrijden niet door
te gaan omdat er geen scheidsrechter is gevonden. Jeroen constateerde van de week dan ook: bij
Quick maken weinig handen veel werk, terwijl het zou moeten zijn: vele handen maken licht werk.
Als ik naar mezelf kijk: ik draai 1x per maand bardienst op donderdagavond, 1x per maand
tafeldienst op zaterdagmiddag, ben leider van Quick 9, schrijf 1x per jaar de presentatiegids vol, en
elke twee weken deze column in het Kwikkertje en het programmaboekje bij thuiswedstrijden van
Quick 1. Dat is leuk werk, maar eigenlijk van de gekke, want de meeste andere seniorenleden en
ouders van jeugdleden doen helemaal niks voor Quick! Onze vorige hoofdtrainer, clubman, maar
buitenstaander Ronald Heerschop zei het twee jaar geleden ook al, ‘Quick is een ambitieuze
vereniging, maar met te weinig vrijwilligers’. Hij heeft gelijk, zo kom je nooit aan de top!
Als de vereniging Quick (bestuur en leden) daar niets aan doen, gaat het misschien wel de kant op
van een andere amateurvereniging, Fortius uit Amsterdam: als je daar niet af en toe werkzaamheden
voor de club doet, wordt je meteen geschorst door de vereniging!
Ik denk dat het bestuur van Quick moet worden uitgebreid met een bestuurslid dat zich uitsluitend
bezighoudt met de taak 'vrijwilligersbeleid'. In het verleden zijn er enkele pogingen gedaan (o.a.
Ruud Wetzel en John Woltman), maar echt van de grond gekomen is het nooit, omdat deze taak
geen prioriteit kreeg. Ik denk dat het een goede zaak dat dit gebeurt en dat het de sfeer in de
vereniging bevordert. Er zijn nu te veel 'consumententeams' die komen voor twee dingen, een potje
voetballen, een biertje na de wedstrijd en dan naar huis. Er zijn te veel (leden van) seniorenteams die
niks 'terug doen' voor de vereniging, en nog commentaar durven te geven ook op de hoge
contributie, de koude douche of de slechte velden. De vereniging, dat ben jij! Doe's wat, sukkel!
Er zijn een heleboel smoesjes te verzinnen waarom je geen tijd hebt om iets te doen, maar binnen
Quick 9 doet de helft vrijwilligerswerk voor de club, en die hebben ook een drukke baan, een vrouw,
kinderen, een hond enz.
Het bestuur moet hier korter op zitten en bovendien mensen die wel vrijwilligerswerk doen niet in de
kou laten staan. Twee simpele voorbeeldjes: als mensen van Quick 9 op hun voetballoze zondag
een bardienst draaien, willen ze ook graag normaal naar huis kunnen, maar als er geen bestuurslid
of iemand anders is die namens het bestuur verantwoordelijk is voor de bardiensten om af te
sluiten, dan wil je de volgende keer wat minder graag komen. En als je zoals ik zelf toevallig op een
donderdagavond een vergadering hebt bij Quick en dan via de kalender moet vernemen dat je
eigenlijk ook bardienst had, dan denk je ook: "ik heb al een paar keer gevraagd om voor het hele
seizoen een planning te ontvangen, dat lukt ze kennelijk al niet, een belletje kan er ook al niet meer
af, waarom doe ik dit eigenlijk nog..." (en ik denk dus dat ik na de winterstop afhaak).
Ik weet dat het niet meevalt om een club te besturen. Uw columnist heeft zelf jarenlang in het
bestuur gezeten (en werd daar trouwens onlangs via een weinig fijnzinnig zinnetje in een brief die
ieder lid van Quick kreeg nog even aan herinnerd). Het wordt ook steeds lastiger om een club te
leiden. In de krant las ik bijvoorbeeld dat het bestuur van de Haarlemse voetbalclub TYBB is
opgestapt na misdragingen van spelers op het veld. Kleine criminaliteit rukt op, ook in het voetbal.
De B1 was daar afgelopen zaterdag in Wijk bij Duurstede weer eens de dupe van via een inbraak in
de kleedkamer. Onze bevriende voetbalvereniging De Posthoorn zit daardoor in zwaar weer. Je
houdt af en toe je hart vast!
Maar positivo als ik ben denk ik dat het allemaal goed gaat komen, zeker bij Quick. Er is genoeg
potentieel, het is alleen de kunst ze te werven. Ik eindig dan ook optimistisch, want afgelopen
zaterdagmiddag heb ik samen met Gerard Huisman een heerlijke tafeldienst gedraaid (moet u ook
een doen...). Ik zag bijvoorbeeld de A2 de eerste overwinning van het seizoen halen, en de vreugdeexplosie erna. Het kostte de altijd enthousiaste leider Ton van de Weem trouwens zijn baardje. (Zie
elders in dit Kwikkertje. Red.) Op het hoofdveld zag ik C1 door hard te werken weer eens puntje
pakken. De A1 kwam terug op Dorrestein met een klinkende 1-9 overwinning. Een probleem met
een uitgevallen koeling werd soepeltjes verholpen door Rien van Geet. Scheidsrechters Joop Zorn,
Ivo van Leeuwen en Fred Zwakman hebben een leuke, probleemloze middag gehad als
scheidsrechter. Arbiter/leider Donald Uhrlep schreef zijn team enthousiast in voor de
trainingspakkenactie van Willem van der Heijden. Nog meer positieve geluiden een dag later: Patrick
Barends behaalde met een zeer jong team de eerste overwinning in de reserve hoofdklasse. Quick 4
en 9 bleven ook in hun 7e wedstrijd zonder puntverlies. Het blijft gewoon fijn op Dorrestein, maar als
u net zoals de zojuist genoemde vrijwilligers en die anderen, die ik niet genoemd heb, ook eens wat
zou doen, kan het nog veel fijner worden...

H@NK
Reacties: h.vanden.brink01@freeler.nl

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 31 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 2 NOVEMBER
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.
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Bardienst zaterdag 1 november 2003
Bardienst:
1 november

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

Henk Vreekamp, Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja Scharff
Fiona en Nathalie Boogaard
Pierre Klabbers

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

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

Bardienst zaterdag 8 november 2003
Bardienst:
8 november

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

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

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

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

Informatie van de jeugdcommissie
Scheidsrechters
Op onze oproep voor jeugdscheidsrechters wordt helaas niet gereageerd.
Dit is heel vervelend voor onze jeugdteams, met name de junioren teams.
Wellicht zijn er Quickers die wel willen maar een voorbehoud hebben om diverse reden. Desondanks willen wij graag met
hen in contact komen.
Ten overvloede wijzen wij er op dat het volgen van een scheidsrechtercursus natuurlijk tot de mogelijkheden behoort. AFC
Quick wil dit graag verzorgen maar daar hebben wij dan wel uw steun voor nodig.
BELANGSTELLENDEN kunnen contact op nemen met de scheidsrechtercoördinator Jeroen van Barlingen
telefoon 033 - 4724727
Reserveshirtjes
Zoals ieder lid weet (of behoort te weten) is het in bezit hebben van een WIT reserveshirt verplicht.
Er worden geen reserve shirt meer uitgeleend op zaterdag, dus wees verstandig en zorg dat er altijd een WIT shirt in je
voetbaltas zit.
De Jeugdcommissie heeft nog enkele reserveshirtjes (met Quick logo) te koop.
De nog aanwezige maten zijn 128, 140, S en M.
Ze kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de jeugdcommissie op zaterdagochtend.
Diefstal
De afgelopen periode is gebleken dat er met name tijdens trainingen spullen uit kleedkamers worden gestolen.
Wij willen iedereen er op wijzen om geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten en goed op te letten als er
vreemden in/of rond de kleedkamers lopen.
Trainers gezocht
De C3 en C4 spelers zijn nog op zoek naar Quickers of andere belangstellende die willen assisteren bij de training.
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij Leon Corba telefoon 033 - 4725776.

Het volgende Kwikkertje
verschijnt donderdag
13 november.
Kopij kunt u per e-mail inleveren
tot en met vrijdag 7 november
bij Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetnet.nl) of
Henk van den Brink
(h.vanden.brink01@freeler.nl)

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 31 OKTOBER
TOT EN MET ZONDAG 2 NOVEMBER
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.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 1 NOVEMBER 2003
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

A-JUNIOREN
14.45
13.15
14.45
13.00

44983
149305

Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
Argon 3

B-JUNIOREN
12.45
11.45
14.45
14.00

48707
?

1e L
2e M

AFC Quick 1 - Woudenberg 1
A. Cinar
AFC Quick 2 (*) - Altius 1
Leider
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt

C-JUNIOREN
13.00
11.45
11.30
10.15
12.45
12.00
12.45
12.00

53300
56071
59877
?

Hfd. A
2e P
3e 37
3e 40

SO Soest 1
Bunnik'73 1
AFC Quick 3
AFC Quick 4

D-PUPILLEN
11.15
10.15

63031

1e H

10.30
11.15
10.00
11.15

09.30
10.30
09.00
10.30

65836
65950
69976
142250

2e
2e
3e
3e

AFC Quick 1 (*) (*) AFC Quick 1
Hoogland 4
AFC Quick 3 KVVA 3
AFC Quick 5 -

Roda'46 1
Ivo v. Leeuwen
speelt in reserveshirt
AFC Quick 2
Hoogland 5
Mark Peters
AFC Quick 4
SV Baarn 4
Lars Wolfkamp

E-PUPILLEN
10.00
09.15

72271

1e 020

10.00
10.00
09.00
11.15
10.00
09.45
10.00

09.15
09.30
08.15
10.30
09.15
09.00
09.30

72326
75405
75460
82140
82252
82307
82477

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

021
052
053
115
117
118
121

AFC Quick 1 (*) (*) AFC Quick 1
AFC Quick 2 AFC Quick 3 Roda'46 6
Achterveld 2 Amsvorde 2
Nieuwland 8 AFC Quick 8 -

Roda'46 1
Erik Mulder
speelt in reserveshirt
VVZ'49 1
Ismaël Amine
IJsselmeervogels 3 Rico op den Camp
AFC Quick 4
AFC Quick 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
Spakenburg 7
Sander Koorenman

F-PUPILLEN
09.00
08.45
09.00
09.30
08.45
09.00
09.30
09.00

08.30
08.00
08.30
08.45
08.00
08.30
08.45
08.30

84799
86521
86578
86632
89223
89335
89393
146090

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

014
027
028
029
040
042
043
124

09.00

08.30

146090

4e 124

12.00

11.15

148845

4e 091

AFC Quick 1 SV Baarn 2
AFC Quick 3 IJsselm.vgls 4 Nieuwland 3 AFC Quick 6 Hoogland 5
AFC Quick 9 (*) (*) AFC Quick 9
AFC Quick 9 (*) (*) AFC Quick 9
VVZ'49 8
-

Nieuwland 1
Kelvin v. Westerlaak
AFC Quick 2
Hoogland 2
Jaap Klouwen
AFC Quick 4
AFC Quick 5
SO Soest 5
Lisanne v. Barlingen
AFC Quick 7
AFC Quick 8
Berjo Beltman
speelt in reserveshirt
AFC Quick 8
Berjo Beltman
speelt in reserveshirt
AFC Quick 10

SENIOREN
14.45

13.45

40246

5e 516

AFC Quick 2

044
046
070
074

- JSV Nieuwegein 1 J. Keulstra
- AFC Quick 2

-

AFC Quick 1
AFC Quick 2
Nieuwland 2
SV Achterveld 2

- de Merino's 5

Leider
Hans Strijbos

Gerard Huisman

Veld

KL.K.
Q G

1

2

5

1
2

1
3

6
4

2
3

3
2

4
5

1

2

5

2

3

4

3

1

6

2A

1

6

2B
3A

2
3

5
4

3B

3

4

2A

2

5

2B

1

6

3A

3

4

3B

3

4

3B

3

4

3

1

6

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 1 november 2003 doen dienst 's morgens Klaas van Boekel en John v.d. Noort en
's middags Etiënne Klabbers en Kees Lablans.

BARDIENSTEN ZATERDAG 1 EN 8 NOVEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 8 NOVEMBER 2003
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

Wedstr.nr.

Klasse

Wedstrijd

KL.K.
Q G

Scheidsrechter

Veld

J.H. Sprenger
Ivo v. Leeuwen

2

2

5

1
2
3

3
1
3

4
6
4

Willem v.d. Heijden

1

2

5

Henk v.d. Nat

3

1

6

2A
2B
3A
3B

1
3
3
2

6
4
4
5

1A

2

5

1B
2A

2
3

5
4

2B
3A

3
1

4
6

3B

1

6

3

1

6

A-JUNIOREN
14.30
12.00
14.30
13.30

150185
149306

Hfd. A
3e H

Amstelveen 1
AFC Quick 2

- AFC Quick 1
- DOB 1

B-JUNIOREN
11.30
10.00
10.30
09.30

48710
49724

1e L
2e M

Saestum 1
KVVA 1

- AFC Quick 1
- AFC Quick 2

C-JUNIOREN
14.45
13.45
12.45
12.00
12.45
12.00

53307
56077
59938

Hfd. A
2e P
3e 37
3e 40

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
wedstrijd AFC

D-PUPILLEN
09.45
08.30
11.15
10.30
09.00
08.00
11.15
10.30
09.30
08.30

63041
65843
65952
69979
70140

1e
2e
2e
3e
3e

H
044
046
070
074

IJsselm.vgls 1
AFC Quick 2
Roda'46 3
AFC Quick 4
TOV 4

-

AFC Quick 1
Spakenburg 2
AFC Quick 3
SO Soest 5
AFC Quick 5

E-PUPILLEN
10.00
08.30
08.30
10.00
10.00
10.00
10.00
09.45

09.00
07.30
07.45
09.30
09.30
09.30
09.30
09.00

72275
72328
75409
75467
82143
82255
82312
82481

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

020
021
052
053
115
117
118
121

CJVV 1
Hoogland 2
Hoogland 4
AFC Quick 4
AFC Quick 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
SV Baarn 5

-

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
SO Soest 3
VVZ'49 4
Spakenburg 5
VVZ'49 5
AFC Quick 8

F-PUPILLEN
10.00
09.00
10.00
09.00
09.00

09.15
08.30
09.15
08.30
08.30

84803
86526
86580
86639
89228

1e
2e
2e
2e
3e

014
027
028
029
040

09.30
09.00
09.00
11.00
09.00

08.45
08.30
08.30
10.15
08.30

89339
89394
145313
146091
148846

3e
3e
4e
4e
4e

042
043
124
124
091

VVZA 1
- AFC Quick 1
AFC Quick 2
- HVC 1
Lars Wolfkamp
APWC 1
- AFC Quick 3
AFC Quick 4
- VVZA 3
Sander Koorenman
AFC Quick 5 (*) - Roda'46 4
Lisanne v. Barlingen
(*) AFC Quick 5 speelt in reserveshirt
Hoogland 4
- AFC Quick 6
AFC Quick 7
- APWC 2
Berjo Beltman
AFC Quick 8
- KVVA 6
Leider
Roda'46 11
- AFC Quick 9
AFC Quick 10(*) - Cobu Boys 5
Leider
(*) AFC Quick 10 speelt in reserveshirt

SENIOREN
14.30

13.30

40250

5e 516

- VVZ'49 1
Joop Zorn
- Valleivogels 1
Leider
- Hoogland 3
Fred Zwakman
Quick 4 nog niet bekend

Mark Peters
Ismaël Amine
Frans Dubbeldam
Job Swens

AFC Quick 2 (*) - VVA'71 3
Gerard Huisman
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 8 november 2003 doen dienst 's morgens Nel Blonk en Klaas Boogaard en
's middags Bas Berkenbosch en Henk v.d. Brink (jeugd).

BARDIENSTEN ZATERDAG 1 EN 8 NOVEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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Jeugdfounders

Cobu Boys E2 - Quick E4: 9-3
Peptalk
Wat moet je zeggen als je team net met 9-3 is afgedroogd? Dat het best goed gespeeld heeft? Dat het in de tweede
helft beter was dan de tegenstander? Dat iedereen keihard zijn best heeft gedaan? Dat kun je zeggen, want het is
allemaal waar, maar de spelers geloven er geen snars van. Ja ja, mompelen ze. Ze kijken dwars door je peptalk heen.
E4 heeft een keer heeft gewonnen, een keer gelijkgespeeld en inmiddels 5 of 6 wedstrijden kansloos verloren. Is het een
slecht team? Helemaal niet. Al een paar keer is de coach van de tegenpartij me na afloop komen zeggen dat ik zo'n
leuke spelertjes heb en dat er een paar hele goede bij zitten. Dat zie ik zelf ook wel. Ik kan genieten van de technische
hoogstandjes van Beytulla, de sprints van Jara, de onnavolgbare rushes van Vincent, de snoekduiken van Daniel, de
kanonskogels van Riza, het gestofzuiger van Chris, de passeerbewegingen van Jerlon, de truukjes van Rodi (als-ie
komt), de doelpunten van Emre en de inzet van nieuwkomer Tim.
Waarom verliest E4 dan toch keer op keer? Als ik dat wist, zou ik niet de coach van E4 zijn. Nou ja, eigenlijk weet ik het
wel (en ik blijf graag bij E4), maar hoe breng je het over op de kinderen? Hoe maak ik de jongens, en een meisje,
duidelijk dat het niet handig is om met zijn vieren op een tegenstander af te stuiven, zodat die rustig kan afwachten tot
de bal voor zijn voeten rolt? Dat links, ook na een minuut, nog steeds links is? Dat snel overspelen meer oplevert dan
drie man uitdollen en stranden in het moeras bij de cornervlag? Dat je, als je linksbenig bent en linksachter staat, weinig
te zoeken hebt op de rechtsvoor positie?
Ik heb besloten per wedstrijd een les bij de kop te pakken. Tegen Cobu Boys was dat: overspelen, overspelen,
overspelen. Aanvoerder Daniel wist het beter, daarom is-ie ook aanvoerder. De belangrijkste les is, zei hij, dat je plezier
moet hebben.
Han van de Wiel

Het volgende Kwikkertje
verschijnt donderdag
13 november.
Kopij kunt u per e-mail inleveren
tot en met vrijdag 7 november bij
Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetnet.nl) of
Henk van den Brink
(h.vanden.brink01@freeler.nl)

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 31 OKTOBER
TOT EN MET ZONDAG 2 NOVEMBER
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.
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VRIJDAGAVOND 28 NOVEMBER
Sint Nicolaasfeest voor alle F-pupillen en kabouters
Vrijdagavond 28 november a.s. zal Sint Nicolaas met z’n
Pietermannen weer op Dorrestein aanwezig zijn.
Voor dit feest worden
alle F-pupillen, de kabouters
en hun broertjes en zusjes
tot 7 jaar uitgenodigd.

AANVANG 19.00 uur
Voor Sinterklaas zijn
opwachting maakt is er
een levendige vertelling
met spel getiteld
De boze rover
Het paviljoen is
vanaf 18.45 uur
geopend.
Het einde zal
omstreeks
20.45 uur zijn.

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 31 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 2 NOVEMBER
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.

ALGEMEEN
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Verzoek voor vrijstelling en/of korting op contributie
naam

telefoon

straat/nr.

bankrekeningnummer

postcode/plaats

datum

onderstaand aangeven middels om cirkeling aangeven welk soort van korting/vrijstelling gewenst wordt
A. Aanvraag voor een gedeeltelijke terugbetaling van contributie u.h.v. FAMILIE KORTING (zie vak A)
B. Aanvraag voor een gedeeltelijke terugbetaling van contributie u.h.v. STUDENTEN KORTING (zie vak B)
C. Aanvraag voor een gedeeltelijke terugbetaling van contributie u.h.v. PART TIME speelm ogelijkheid (zie vak C)
en vervolgens het desbetreffende gedeelte invullen.
A FAMILIE - KORTING laatste datum van inleveren 15 november 2003
Indien 2 of meerdere personen welke leven in een gezinsverband gelijktijdig lid zijn van AFC Quick wordt een korting
op de contributie gegeven. De korting wordt verstrekt middels een "refund" mits alle contributie tijdig betaald is.
Peildatum voor het lidmaatschap is 1 juli.
2 leden = Euro 9 per lid
Een familie korting wordt verzocht voor onderstaande leden
3 leden = Euro 10 per lid
4 leden = Euro 11 per lid
>4 leden = Euro 11 per lid

Formulier inleveren bij de Penningmeester

handtekening aanvrager

B. STUDENTEN KORTING laatste datum van inleveren 15 november 2003
Hij/zij die een HBO/MBO/Universitaire studie volgt heeft recht een een korting op de contributie welke gegeven wordt
middels een "refund". Refund is alleen mogelijk indien de contributie op tijd betaald is
Hij/zij die een studie volgt anders dan HBO/MBO/Universiteit en denkt voor een korting in aanmerking te komen
dient hierover contact op te nemen met de penningmeester van onze vereniging
ondergetekende verzoekt een refund u.h.v. studentenkorting.
- een kopie van mijn identiteitsbewijs is bijgesloten
- een kopie van mijn collegekaart/scholierenkaart is bijgesloten

Formulier inleveren bij de Penningmeester

handtekening

C. PART TIME speelm ogelijkheid laatste datum van inleveren 15 november 2003
Hij/zij die u.h.v. zijn/haar beroepsuitoefening (bv ploegendiensten) niet volledig aan de wedstrijden en/of trainingen
kan deelnemen, kan een gedeeltelijke terugbetaling van zijn/haar contributie vragen. Voorwaarden zijn dat de
contributie op tijd betaald is (uiterlijk 15 september) en het verzoek tot terugbetaling mede wordt ondertekend
door de trainer/leider van het desbetreffende elftal
Ondergetekende verzoekt een refund u.h.v. PART TIME speelmogelijkheid

handtekening aanvrager

Formulier inleveren bij Roelof van Goor

handtekening trainer/elftal begeleider

SENIOREN
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 1 / ZON. 2 NOVEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
14.45
ZONDAG
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
14.00
14.00
11.00
10.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

13.45

40246

5e 516

AFC Quick 2

- De Merino's 5

G. Huisman

zie lijst
zie lijst
10.00
09.30
10.00
09.30
13.00
13.00
09.30
08.30

98373
102206
108270
108445
111025
111177
111337
115248
115379
115515

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

ZAP 1
Blauw Wit A. 2
AFC Quick 3
HVC 3
AFC Quick 5
Amsvorde 3
AFC Quick 7
AFC Quick 8
SDO 7
VVZA 7

-

N.J.P. Homan
F.B. Bruns

Scheidsrechter

AFC Quick 1
AFC Quick 2
Schalkwijk 3
AFC Quick 4
Roda '46 6
AFC Quick 6
Achterveld 4
De Vecht 4
AFC Quick 9
AFC Quick 10

KL.K.
Q G

Veld
3

1

6

1

1

6

3

2

5

2
3

3
2

4
5

Tafeldienst: Piet Keete en Ton van der Linden
Bardienst:

08.00-10.00
09.00-12.00
10.00-13.00

Joop Barkel
Riekie en Francois Broer?
Quick 2 zaterdag (2 man)

12.30-18.00
12.00-18.00

Quick 10
Bernie Barends en Riekie Broer

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. 8 / ZON. 9 NOVEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
14.30
ZONDAG
14.00
11.00
13.00
12.00
11.00
14.00
11.00
14.30
10.00
11.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

13.30

40250

5e 516

AFC Quick 2

- VVA '71 3

G. Huisman

3

5

6

zie lijst
zie lijst
11.30
11.00
09.15
13.00
09.30
12.45
09.00
09.30

98378
102213
108276
108450
148953
111183
111340
139873
145448
115517

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
Roda '46 5
AFC Quick 4
SCH '44 4
AFC Quick 6
Roda '46 7
Sporting '70 4
AFC Quick 9
Achterveld 7

-

M. v. Oudheusden
R. v.d. Broek

1
1

1
2

6
5

3

kl.VOP

2

3

4

2

1

6

Scheidsrechter

Velsen 1
Elinkwijk 2
AFC Quick 3
SO Soest 6
AFC Quick 5
SO Soest 8
AFC Quick 7
AFC Quick 8
SCH '44 6
AFC Quick 10

J. van Barlingen

KL.K.
Q G

Veld

Tafeldienst: Cees Kreikamp en Ron Veltman

Bardienst:

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

Joop Barkel
Bij verhindering zelf voor
Etienne Klabbers en Francois Broer
vervangers zorgen a.u.b.!
Quick A1 (2 man)
Jaap Leijsma 033-4612772
Co Berendse, Lisanne van Barlingen, Fiona Boogaard
06-20966094
Gery en Jaap Leysma,
Rien van Geet 033-4552733
Nel Blonk en Eva Seignette (boven)
06-10185689
Eline Labee en vriendin
Peter Hoek en Jordi Vreekamp
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FC Victoria 5 - AFC Quick 6 4-2
Zondag, 12 oktober 2003.
Na de nederlaag tegen Achterveld en de verregende wedstrijd van dinsdag tegen SEC was de opkomst op de training op woensdag op
een nat en kaal trainingsveld met 8 man uit de selectie te overweldigend voor de afvaardiging uit de overige seniorenteams. Quick 6 leek
dus scherp en afgetraind voor het weekeinde. Peter bleef zelfs na de training om de bal vragen waarop Bhhhhhuisman van het negende
aangaf dat hij maar op zijn eigen ballen moest gaan kauwen. De voortekenen leken verder gunstig wanneer in aanmerking werd genomen
dat zowel Bas F. en Chiel voor het zaterdagteam met hun goals de winst veilig stelden.
De zondagmiddag was echter anders. Er stond een echte klassieker op het programma. Op Sportpark Loosdrecht aan het ‘t Jagerpaadje
in Loosdrecht (en voor een kauwende enkeling met navigatiesysteem, niet ‘t Jagerspaadje in Hilversum) was de FC Victoria uit 1893 de
gastheer voor het zesde team van AFC Quick 1890. Alleen voor de kleurenblinde scheidsrechter was het niet het duel van de blauwwitte
tegen de roodzwarten. Victoria had kennelijk kosten nog moeite gespaard om het ons naar de zin te maken en had naast tennisbanen
ook een intrapveldje voor ons geregeld. Ten behoeve van de ideale voorbereiding werd ons zelfs nog extra kwartiertje inschieten gegund.
Dat extra kwartiertje miste zijn uitwerking niet. Vanaf het eerste fluitsignaal was het hommeles met het door Quick vertoonde spel. Er zat
geen beweging zonder bal in de ploeg, voorin werd de bal niet vastgehouden, het middenveld hanteerde veelvuldig de lange bal en liet
zich overlopen waardoor de Quick-verdediging onder druk kwam te staan. Victoria combineerde daarentegen rustig en speelde de kansen
goed uit waardoor zij niet onverdiend met een 3-0 voorsprong de thee op konden gaan zoeken.
Na de thee had er een kleine interne renovatie bij Quick 6 plaatsgevonden. De combinatie van verse spelers, een overschakeling naar het
4-3-3 systeem en een andere wedstrijdbal sorteerde meteen effect. Paul kopte op een voorzet van Arjen de 3-1 tegen de touwen om kort
daarop met een strak schot met de favoriete linker ook de aansluitingstreffer te maken, 3-2. Met nog ruim 40 minuten op de klok leek een
sensatie naast een groot aantal zweefvliegtuigen in de lucht te hangen. Paul kreeg nog de mogelijkheid om een hattrick te maken en zich
daarmee alleen bovenaan de topscorerslijst te nestelen maar zijn inzet werd geblokt. Victoria kreeg de beste kans van de tweede helft om
nog een doelpunt te zetten. Nadat Marcel een Victoriaan gevloerd had in de eigen zestien bracht Jeroen als keeper redding door de
strafschop te stoppen met de nodige intimidatie. Na de strafschop werd het veldspel van Quick er niet beter op. Quick kreeg nog wel een
kans op de gelijkmaker maar de kopbal van Michiel uit de corner ging over. Jasper bleef draven en ontving nog een tikkie in het gezicht
maar spelers gingen weer uit hun positie lopen. Uiteindelijk gooide één van de talrijke Victoria-counters de wedstrijd definitief in het slot
waarbij de Victoria spits Jeroen in de korte hoek veraste, 4-2. Het betekende de tweede nederlaag in successie waardoor Quick 6 moet
gaan strijden voor lijfsbehoud.
Sebje

Geit af!

Het moest een keer gebeuren dat onze A2-junioren, van leider Ton v.d. Weem, het zoet van een overwinning kon proeven. Ton
liet zijn sik staan tot de eerste zege van zijn jongens en ging al gauw door het leven als ‘De geit’.
Afgelopen zaterdag was het dan zover. Nadat zijn A2 een zegevierde en ging dat bosje vlas er dan eindelijk af.
We moeten zeggen Ton, dit staat je toch echt beter.

Mededeling van het bestuur (herhaling)
Let op je waardevolle spullen en ga zorgvuldig met sleutels om!
Helaas zijn er de afgelopen weken een aantal keren waardevolle spullen gestolen uit de kleedkamers. Ook worden er af
en toe fietsen gestolen, die op de accommodatie van Quick zijn gestald. Betreurenswaardige incidenten, waarvan we
natuurlijk nooit moeten accepteren dat het 'er jammergenoeg bijhoort'. Doe dus altijd aangifte bij de politie en meld het
ook aan de elftalleiding of het bestuur.
We willen alle leden en begeleiding (trainers en leiders) er verder nog eens op wijzen zorgvuldig met waardevolle
spullen én de sleutel van de kleedkamer om te gaan. Zowel tijdens trainingen als op wedstrijddagen.
- doe altijd je fiets/scooter/auto op slot, ook al is het maar voor een paar minuten;
- regelmatig (bijv. op zaterdagen bij de jeugd) worden kleedkamers gedeeld en gaan ze niet op slot. Neem dan alle
spullen mee naar het veld;
- neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee naar voetbal (thuis en uit) en laat ze nooit achter in de kleedkamer;
- leiders, trainers en begeleiding: ga zorgvuldig met de kleedkamersleutel om en laat 'm niet meer dan nodig rouleren in
het team. Het gebeurt regelmatig dat opeens niemand meer weet "of de kleerkamer wel op slot is…".
Het bestuur
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VVZA 5 - AFC Quick 6 3-1
Zondag 19 oktober 2003.
Quick 6 heeft gezocht en de weg naar beneden duidelijk gevonden. Na de derde opeenvolgende nederlaag gisterenmiddag op het
Sportpark Emiclaer tegen het vijfde van de Zeehelden wordt spoedig de bodem van de kelder in de 6de klasse gevonden. De zevende
klasse lonkt. Geplaagd door de blessures van Jacob, Ruud, Patrick, Jerry en Michiel en de afwezigheid van Marco en Arno lost
denksportkampioen Eric als TD elke week een knappe Zweedse puzzel op om een geoliede machine in het veld te brengen. Op papier en
zowel voor als na de wedstrijd klopt het gewoon en over de publieke belangstelling valt ook niet te klagen. Voor de wedstrijd wordt er
lekker ingeschoten en na de wedstrijd wordt er zowel op de bal als op de man gespeeld.
Het eerste kwartier gaat doorgaans nog redelijk. Peter doet een vergelijkend warenonderzoek bij de tegenstander en er ontstaat een
opstootje maar scheids Leo sust en houdt de rode kaarten op zak. Quick komt tegen VVZA zelfs nog op voorsprong door een
afstandschot van Paul die daarmee alleen de topscorerslijst aanvoert met vier doelpunten. Overigens opmerkelijk alle vier gemaakt in de
laatste drie verloren uitduels. Quick krijgt daarna in de persoon van Peter de mogelijkheid om de score verder uit te bouwen maar Peter
kopt uit een corner van Henry respectievelijk bij en op de tweede paal. Het had de wedstrijd vroegtijdig in het slot kunnen gooien. Daarna
is het gedaan met de rust en kalmte in veld en de lucht trilt. Quick gaat steeds slechter spelen. Persoonlijke duels worden over alle linies
in het veld verloren op inzet, posities worden niet goed bezet en als gevolg levert Quick telkens snel de bal weer in. VVZA zet
daarentegen meer druk en goals kunnen niet uitblijven. Voor rust weet VVZA dan ook zowel op 1-1 als op 2-1 te komen. Na rust is het
spelpeil ondanks enkele wissels niet bijster veel hoger. Quick komt niet veel verder dan afstandschoten die in gedachte ziedend hard de
goal in gaan maar na de schoen verlaten te hebben niet veel meer zijn dan speldenprikken in de aarde. Dezelfde aarde waarin Peter even
later in vastgeschroefd leek te zitten. Bij gebrek aan een kruiskopschroevendraaier is Peter met behulp van water uit de waterzak
losgeweekt uit zijn benarde positie. Discussie van de middag zal echter blijven over de overtreding op Milo, was ie er binnen of er buiten?
De vrije trap leverde gelijk aan de overige Quick-aanvallen echter niets op. VVZA koesterde de voorsprong en kon achterin rustig
opbouwen en werd nog drie keer gevaarlijk. Een buitenspelgoal van VVZA werd door Leo terecht afgefloten en een andere aanval werd
door de hand van Marcel in de kiem gesmoord. Toch kwam VVZA nog op een ruimere voorsprong nadat Co zijn directe tegenstander in
de zestien enigszins opzichtig torpedeerde. De penalty was Hoekie deze keer te machtig, 3-1. Weet Quick 6 de weg naar boven weer te
vinden of blijft het met de aankomende wedstrijden tegen SEC en HVC in het verschiet, zitten in de hoek waar de klappen vallen?

SEC 3- AFC Quick 6 0-4
Dinsdagavond, 21 oktober 2003.
Ja, u leest het goed: Quick 6 doet niet mee in de Champions League maar speelt toch op dinsdagAVOND. Een gezellig avondje SEC aan
de Bosstraat West in Soest was op het programma gezet. Ter ere van de 50ste officiële wedstrijd in competitieverband van Marcel voor
Quick 6 waren zelfs de fakkels ontstoken om enige verlichting te geven. De 107e officiële wedstrijd van Quick 6 werd aldus voor het eerst
in de historie afgewerkt bij sfeervol kunstlicht. Het team dat deze avondmatch moest starten was enigszins gehavend. Quick leek een
keepersprobleem te hebben: eerste keeper Jacob en derde keeper (voormalig superspits) Ruud waren geblesseerd en tweede keeper
Jeroen afwezig vanwege studie. Vierde goalie Rob was de enige die de woorden you´ll keep met instemming begroette. Verder was
Donder Karel op inburgeringcursus, Pattie geblesseerd, voor Lars ging er niets boven Groningen en Co spaarde zijn oneliners en fysiek
liever voor HVC thuis aankomende zondag. Zelfs de technische staf liet deze avond verstek gaan of waren ze op non-actief gezet na de
tegenvallende resultaten? Getergd na de drie nederlagen op rij stond het team, tegen het als tweede op de ranglijst geplaatste SEC, er
deze avond weer. SEC had tot deze wedstrijd in vijf ontmoetingen deze competitie slechts vier doelpunten tegen gehad. Er was weer
inzet, beleving en bezieling. Met deze ingrediënten en een evenwichtige veldbezetting kon succes niet uitblijven. Quick kwam scherp uit
de startblokken en forceerde meteen een corner. Na de corner had Peter het voor elkaar gekregen om de keeper op reglementaire wijze
uit te schakelen. Het leverde Quick een waza-ari (half punt) op. Na enig oponthoud en een verse keeper in de goal bij SEC ontspon zich
een boeiend duel waarbij Quick de bovenliggende partij was. Desondanks werd dit nog niet in de score tot uitdrukking gebracht omdat
onder andere Milo, Sebastiaan C. Flohr, Michiel en Noot (lat) onfortuinlijk waren in de afronding. Door de goede samenwerking tussen
Rob en de verdediging onder leiding van Peter en Dimitry liet Quick achterin geen steken vallen waardoor het langs 0-0 bleef. Na een half
uur spelen kwam Quick toch op een verdiende voorsprong. Een vrije trap van Noot werd in de zestien gepompt waarbij een SEC
verdediger de bal in de doelmond voor de voeten van Bas W. kopte. Bas W. had vervolgens weinig moeite om de bal met de binnenkant
van de gezegende rechterschoen tegendraads binnen te schieten, 0-1. Met deze voorsprong werd ternauwernood doordat Rob een
kopbal van SEC kinderlijk eenvoudig op de lat keek. Na de rust had Quick in de persoon van Henry en Paul nog twee verse krachten. Al
vanaf de aftrap voor de tweede helft wierp dit meteen zijn vruchten af. Henry hield het veld breed waardoor Michiel de ruimte kreeg om
op met een van de vele rushes van de avond door het hart van het veld heen te slalommen. Aangekomen bij de zestien meter hield
Michiel goed het overzicht en gaf topscorer Paul de gelegenheid om met de linker verwoestend de bal tegen de touwen te jagen, 0-2.
Paul tekende voor zijn 25ste doelpunt voor het team en de vijfde dit seizoen. Onlangs zijn overigens de geruchten bevestigd dat Paul ook
buiten het veld raak schiet. De verdubbelde voorsprong gaf rust maar nog geen zekerheid. SEC bleef hardnekkig aandringen maar kwam
niet verder dan halve voorzetten en enkele afstandschoten. Rob ´Avital` van Weert wist ook de tweede helft, in zijn eigen karakteristieke en
soms onorthodoxe stijl het doel schoon te houden. Quick bleef echter rustig combineren en gebruikte dankzij loopwonder en draaischijf
Jasper, goed de ruimte welke door de aanvalsdrift van SEC vrijkwam. Hierdoor had zelfs rechtsback Michiel weer eens de mogelijkheid
om op snelheid de achterlijn van SEC op te zoeken. Een balletje terug op superspits Noot zorgde voor de passende afronding van deze
tempoaanval toen Noot afdrukte om de SEC-goalie te verassen met een onhoudbare schuiver in de korte hoek, 0-3. De avond werd
steeds mooier en een fraai slotakkoord mocht niet ontbreken. Wederom werd een solo van Michiel werd niet beloond met een doelpunt.
Even later was het wel raak. Sebastiaan C. Flohr schudde als rechtsbuiten op het donkere gedeelte van het veld zijn directe tegenstander
van zich af, haalde de achterlijn en bediende op maat zijn maatje Smittie die schietend met de favoriete rechter diagonaal knap het netje
wist te vinden waar hij volgens de eigen overlevering vroeger al eens mee had kennisgemaakt, 0-4. Het heerlijke avondje was dit jaar al
vroeg gekomen. De reacties na afloop waren unaniem en de vreugde onovertroffen. Het bleef dan ook nog tot de bel voor de laatste
ronde, onrustig aan de Bosstraat. Kortom, een wedstrijd om in te lijsten en spreekwoordelijk op te hangen in de galerij van de beste
wedstrijden van het team aller tijden. We doen weer mee, de weg nar boven is weer gevonden en de ideale opstelling staat. Op basis van
de gegevens van Dimitry Frederikstadt heeft Quick 6 in vergelijking met de eerste zes wedstrijden van vorig seizoen nu reeds evenveel
punten (zeven punten uit zes wedstrijden) als doelpunten (18). Het doelsaldo is ondanks de sluitende uitkomst van 0, vier doelpunten
positiever dan vorig seizoen.
Sebje

