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ALGEMEEN

EEN CLUB MET TOEKOMST?
Het is zondagavond 8 uur. Ik heb zojuist Studio Voetbal gezien, nadat ik om 7 uur
Dorrrestein heb verlaten. Het was een lange, leerzame dag. Veel is duidelijk geworden:
Ajax wordt dit seizoen kampioen, Johan Neeskens wordt in de winterstop de nieuwe
trainer van Feyenoord, Bert van Marwijk heeft dus minstens een half jaar sabbatical,
RBC en Quick 9 gaan volgend jaar Europa in, Oranje rolt Schotland op en Quick 1 en
Quick 2 handhaven zich. Laatstgenoemde teams staan allebei weliswaar onderaan en
verloren zondag allebei, maar alle zwartkijkers hebben het mis, want de sfeer blijft goed,
de kwaliteit voldoende en het bestuur heeft alles onder controle.
De beleidsmakers van uw vereniging laten zich niet alleen leiden door de waan van de
dag, zij kijken zoals het een kwaliteitsvereniging als Quick betaamt vooruit. Waar staat
Quick in bijvoorbeeld 2010? Er zijn al Quickers die daar volop over nadenken! Regeren
is vooruitzien en daar zijn enkele toppers binnen onze club volop mee bezig. Zij
constateren met mij dat Quick potentieel voldoende heeft om de beste club van
Amersfoort te blijven. Hopelijk weten ze ook u daarvoor warm te krijgen. Communicatie,
daar draait het allemaal om! Op de ledenvergadering medio december hoort u dan ook
meer hierover.
Even terug naar de 'waan van de dag'. Dat Quick 1 door drie flutgoals (en de derde vrije
trap curve van het seizoen van Jacob van Goor) met 1-3 van Velsen verliest en Quick 2
door 1 suf tegendoelpunt met 0-1 het onderspit delft tegen Elinkwijk 2, wordt uiteraard
betreurd, maar er wordt vandaag de dag niet te lang meer bij stilgestaan, want Quick is
een club met toekomst: voor het eerst sinds tijden stonden er in de basiself van ons
vlaggenschip 7 Quickers, die recent of langer geleden hun opleiding bij Quick hebben
genoten. Het verlies zondag was naar mijn mening het gevolg van gebrek aan
raffinement in de voorhoede en een gebrekkige communicatie tussen keeper en
achterhoede. Maar: alles komt goed, wedden?
Er waren ondanks twee kleine haperingen voorafgaande aan de wedstrijd van ons
vlaggenschip (een defecte microfoon en een gesloten Keet van Van Geet) genoeg
positieve dingen te melden: Quick heeft mede dankzij De Posthoorn eindelijk een een
goed, egaal trainingsveld, er is op Dorrestein een groot tv-scherm georganiseerd voor
de wedstrijden van Oranje tegen Schotland (zie elders in dit Kwikkertje), de Club van
100 heeft een nieuw tv-toestel beschikbaar gesteld, de Quick-kabouters voetballen
binnenkort hun eerste wedstrijd (tegen een Zwarte Pieten elftal), Quick 9 won ook haar
9e wedstrijd (1-0 tegen SCH '44 na een zeer geslaagd Mexicaans etentje op
vrijdagavond), de barbezetting was zondag perfect geregeld, Quick 8 heeft dankzij
Simon Koelewijn een hele strakke nieuwe website, er is gehoor gegeven aan mijn
kritische opmerking over de indeling van bardiensten door een spoedvergadering te
beleggen, de kopij voor Kwikkertje en website stroomt binnen, Quick 4 levert zonder
morren regelmatig hun beste spelers aan Quick 1 (en won toch zondag weer met 7-4),
Quick 6 viert binnenkort haar vijfjarig bestaan (en pakte weer een punt door 3-3 gelijk te
spelen tegen Soest) en Quick 10 levert volop scheidsrechters aan het jeugdvoetbal (en
won zondag met 3-13 bij Achterveld). Kortom: Quick leeft, in alle geledingen! En ook het
bestuur gaat langzamerhand beseffen dat er meer is dan de Quick-selectie alleen.
Prestatievoetbal is belangrijk, jeugdvoetbal is hartstikke leuk en leerzaam en
recreatievoetbal is meestal heel gezellig. Echter, bovenal geldt: Quick is geen
verzameling eilandjes, maar een vereniging!
Maar dan toch weer even mijn gebruikelijke kritische noot: jammer dat er nog steeds
Quick-teams zijn die `illegale´ spelers opstellen. De namen van de spelers zal ik niet
noemen, maar ik weet dat er sowieso bij Quick 4 tot en met 6 nog wel eens gerommeld
wordt. Iedereen betaalt contributie om te mogen spelen, de regels ontduiken is wat mij
betreft erg schijnheilig (beter: asociaal!). Waarschijnlijk zal dit volgend seizoen niet meer
gebeuren! Immers het is vrijwel zeker dat de oude vertrouwde spelerspas weer wordt
ingevoerd. Bestuur- en commisieleden, leiders e.d. kunnen weer controles gaan
uitoefenen. Op zich jammer, maar het is nodig! In district West II is een proef met de
nieuwe pas goed uitgepakt, in die zin dat het geweld op het veld flink is verminderd
door de passen. In ons district (West I) zijn de molestaties, massale vechtpartijen e.d. de
laatste tijd juist flink gestegen, mede door de ´anonimiteit´ waarin enkele teams kunnen
opereren. Ik ben geen fan van Balk-ellende, maar het aanscherpen van enkele basis
´normen en waarden´ is toch echt hard nodig, zelfs bij Quick!
H@NK
Reacties (wie, o, wie, durft?) naar: h.vanden.brink01@freeler.nl

Op zaterdag 15 en woensdag 19 november speelt het Nederlands Elftal twee
kwalificatiewedstrijden voor het EK 2004 tegen Schotland. Op beide dagen kunt u op
een groot scherm in het Quick-paviljoen kijken naar Oranje.
De wedstrijden beginnen op zaterdag om 16.00 uur en op woensdag om 20.00 uur.
Aan de bar gelden speciale Oranje-prijzen.
Het wordt spannend en gezellig, dus zorg dat je er bij bent!
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Bardienst zaterdag 15 november 2003
Bardienst:
15 november

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

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

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 22 november 2003
Bardienst:
22 november

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

Henk Vreekamp, Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja Scharff
Leonie Dingemans en Lisanne van Barlingen
?!?!?!

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)

JEUGD

Op zaterdagochtend 29
november spelen op
Sportpark Dorrestein de
Quick-kabouters een
hele bijzondere
wedstrijd.
Het Zwarte Pieten Elftal
is de tegenstander.
Komt u allen kijken,
want dat wordt
natuurlijk iets heel
bijzonders. De wedstrijd
begint om 10.00 uur.

AFC Quick F3 - Hoogland F2 0-1
Zaterdag 1 november
Quick F3 heeft het niet gemakkelijk dit seizoen. Ingedeeld bij allemaal F2-teams (en zelfs een F1-team...) komen ze te
weinig aan hun 'eigen' voetbal toe. Tot nu toe werd alleen gewonnen van VVZ. Een aantal weken geleden werd met 6-1 bij
Hoogland verloren. Vandaag de return. Het zou dus wel een moeilijke wedstrijd worden...
Van het begin af aan vocht F3 met grote inzet. Hoogland wist er eigenlijk niet zo goed raad mee. Keeper Juul pakte harde
schoten; vele andere aanvallen werden gestuit door voeten en blokkades door de verdediging met daarin Ilias en Bram. Er
werd goed samengespeeld, en met die felheid op de bal maakte F3 het Hoogland heel lastig. Ook opvallend was dat
vandaag iedereen meeverdedigde. Dat is teamgeest! Na verloop van tijd kwamen er ook aanvallende acties, voorbereid
door Hassan, Coen en Koen, naar onze meest aanvallende spelers Maarten en Floris. Het was echt een strijd om het
eerste doelpunt en de winst. Halverwege de tweede helft viel dat doelpunt, gescoord door Hoogland. Op zich uiteindelijk
verdiend, maar wat heeft Quick F3 goed gespeeld. Ik zie het bijna als een overwinning!
Jongens, ga zo door!
Jaap Klouwen

AFC Quick D3 - Hoogland D5 3-2
Het is een prachtige dag om te voetballen. Iedereen staat al klaar. De wedstrijd begint. De eerste 10 minuten lijdt Quick
veel balverlies. Hoogland profiteert daarvan en komt langs de verdediging van Quick. 1-0 voor Hoogland. Quick wordt nu
wat agressiever en gaat recht op het doel af, Quick haalt er nog een corner uit. Noeri neemt de corner prachtig en Jaap
kopt de bal er simpel in. 1-1. Quick gaat weer naar het doel toe en maakt mogelijkheden op de 2-1. Roy maakt daar
gebruik van en maakt een prachtige volley. Hoogland komt terug. Een paar keer op doel geschoten, maar onze keeper
Daniel wist ze wel te houden, totdat Hoogland doorbrak en met een hoog schot over de keeper de 2-2 wist te bereiken.
De tweede helft, een paar kinderen zijn gewisseld en willen Quick laten winnen. Hoogland heeft wat meer verdedigers erin
gezet, nu telt de verdediging van Hoogland wel 6 man.
In de tweede helft staan de kansen gelijk. Soms breekt Hoogland door en soms
Quick. Maar dan...Quick met een snelle actie door de verdediging van Hoogland, pass van Abdul (een snelle behendige
speler met veel trucjes) naar Bas de eerstejaars spits. Bas maakte een sliding en de bal verdween in het doel,3-2. Van
Hoogland kwam weinig tegenstand en van Quick evenmin na de laatste goal. Quick vond het geweldig dat ze van een
club wonnen, die wel met 4-3 van IJsselmeervogels wonnen, terwijl wij met 6-1 verloren hadden van IJsselmeervogels!
Een goede wedstrijd gespeeld volgens onze goede trainer: Jan van Hoevelaak.
Bas Labee

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 27 november.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 21 november bij:
Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 15 NOVEMBER 2003
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

A-JUNIOREN
13.30
12.00

44998

Hfd. A

11.30

10.00

149307

3e H

AFC Quick 1 (*) - VVIJ 1
R. v. Kleef
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
BFC 2
- AFC Quick 2

B-JUNIOREN
11.30
10.00
13.30
12.45

48714
49730

1e L
2e M

Hercules 1
AFC Quick 2

C-JUNIOREN
13.30
12.30

53312

10.00

09.15

153130

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

AFC Quick 1 - Elinkwijk 2
Donald Uhrlep
AFC Quick 2 vrij
AFC Quick 3 vrij
AFC Quick 4 (*) - Roda'46 7
Hans Strijbos
(*) AFC Quick 4 speelt in reserveshirt

D-PUPILLEN
11.15
10.15
11.30
10.45
09.30
08.30
11.00
10.00
11.15
10.30

63045
65844
65959
69981
70143

1e
2e
2e
3e
3e

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

E-PUPILLEN
10.00
09.15
10.30
09.30
10.00
09.30

72279
72335
75414

1e 020
1e 021
2e 052

10.00
09.00
09.00
11.00
10.00

09.30
08.15
08.15
10.15
09.30

75468
82147
82259
82314
82485

2e
3e
3e
3e
3e

F-PUPILLEN
09.00
08.30

84808

1e 014

10.00
09.00
09.00
09.00
09.00

09.15
08.15
08.30
08.15
08.30

86528
86587
86640
89230
89344

2e
2e
2e
3e
3e

027
028
029
040
042

10.00
09.00
09.00
11.30

09.15
08.15
08.30
10.45

89400
147109
146092
148847

3e
4e
4e
4e

043
124
124
091

SENIOREN
11.30

10.00

133708

5e 516

H
044
046
070
074

053
115
117
118
121

- AFC Quick 1
- Amsvorde 1

-

Nieuwland 1
VVZ'49 2
AFC Quick 3
AFC Quick 4
VVZA 8

Veld

KL.K.
Q G

1

2

5

3

3

4

2

1

6

1

3

4

Albert Dekker
Lex v.d. Vegt

2
1

2
1

5
6

Mark Peters

3

3

4

2A

3

4

2B

2

5

3A

1

6

3B

1

6

2B

1

6

2A

2

5

3B

3

4

3A

3

4

Jan Zweers

AFC Quick 1 IJsselm.vgls 1 AFC Quick 3 (*) (*) AFC Quick 3
AFC Quick 4 Roda'46 8
Roda'46 10
APWC 2
AFC Quick 8 -

VVZA 1
Erik Mulder
AFC Quick 2
Roda'46 5
Rico op den Camp
speelt in reserveshirt
VVZ'49 3
Gerard Vreekamp
AFC Quick 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
Eemdijk 2
Lisanne v. Barlingen

AFC Quick 1 (*) (*) AFC Quick 1
Spakenburg 2 SO Soest 2
AFC Quick 4 KVVA 2
AFC Quick 6 (*) (*) AFC Quick 6
Amsvorde 3
SO Soest 11 AFC Quick 9 IJsselm.vgls 10 -

Roda'46 1
Ismaël Amine
speelt in reserveshirt
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Spakenburg 3
Berjo Beltman
AFC Quick 5
Roda'46 6
Jan v. Heijningen
speelt in reserveshirt
AFC Quick 7
AFC Quick 8
KVVA 6
Nick ter Hoeven
AFC Quick 10

Delta Sports 4 - AFC Quick 2

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 15 november 2003 doen dienst 's morgens Edith van Klaarwater en Jeroen van Barlingen
en 's middags Cees Beltman en Pieter Beltman.

BARDIENSTEN ZATERDAG 15 EN 22 NOVEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 22 NOVEMBER 2003
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

Wedstr.nr.

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

A-JUNIOREN
14.45
13.15
14.45
13.45

45002
149308

Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
AFC Quick 2

- GVVV 1
- Laren 99 2

H. Tolsma
Fred Zwakman

1
2

2
1

5
6

B-JUNIOREN
12.45
11.45
12.30
11.30

48725
49733

1e L
2e M

AFC Quick 1
APWC 1

- CJVV 1
- AFC Quick 2

Glen v. Gene

1

3

4

C-JUNIOREN
12.30
11.00
12.45
12.00

53318
56141

Hfd. A
2e P

2

1

6

13.00
12.00

59895
153131

3e 37
3e 40

De Bilt 1
- AFC Quick 1
A. Cinar
AFC Quick 2 (*) - DOVO 3
Donald Uhrlep
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt
VVZA 3
- AFC Quick 3
KVVA 2
- AFC Quick 4

63050
65849
65963
69985
70145

1e
2e
2e
3e
3e

H
044
046
070
074

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

-

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

Mark Peters
Henk v.d. Nat

3
2

1
2

6
5

72282
72339
75419
75473
82151
82263
82320
82488

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

020
021
052
053
115
117
118
121

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

-

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

Lars Wolfkamp

2B

3

4

Kelvin v. Westerlaak 2A
Frans Dubbeldam
3B
Jasper v.d. Weem
3A

1
2
2

6
5
5

84813
86534
86591
86645
89236
89349
89402

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

014
027
028
029
040
042
043

1B
1A

2
2

5
5

3B

1

6

3A

1

6

2B

3

4

2A

3

4

3

3

4

12.00
11.00

D-PUPILLEN
11.15
10.00
11.00
10.00
11.15
10.30
11.15
10.30
11.00
10.00
E-PUPILLEN
09.45
08.45
10.00
09.15
10.45
10.00
11.00
10.15
10.00
09.30
10.00
09.30
10.00
09.30
10.00
09.15
F-PUPILLEN
11.00
10.15
09.00
08.30
09.00
08.30
08.45
08.00
09.00
08.30
08.45
08.00
09.00
08.30
09.00

08.30

145296

4e 124

10.30
09.00

09.45
08.30

146093
148848

4e 124
4e 091

Spakenburg 1 - AFC Quick 1
AFC Quick 2
- VVZA 2
Job Swens
AFC Quick 3
- VVZ'49 3
Jaap Klouwen
SV Baarn 3
- AFC Quick 4
AFC Quick 5
- Hoogland 3
Ismaël Amine
SV Baarn 4
- AFC Quick 6
AFC Quick 7 (*) - Roda'46 7
Berjo Beltman
(*) AFC Quick 7 speelt in reserveshirt
AFC Quick 8 (*) - Hees 2
Nick ter Hoeven
(*) AFC Quick 8 speelt in reserveshirt
Eemboys 2
- AFC Quick 9
AFC Quick 10 - Hoogland 9
Sander Kooreman

SENIOREN
14.30

13.30

40259

5e 516

AFC Quick 2

- SVL 3

Gerard Huisman

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 22 november 2003 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas v. Boekel
en 's middags Gerard Huisman en Henk v.d. Brink (redactie Kwikkertje).
OEFENWEDSTRIJD WOENSDAG 26 NOVEMBER 2003
20.00 uur
Woudenberg A1 - AFC Quick A1
(aanwezig zijn in clubhuis 18.30 uur)

BARDIENSTEN ZATERDAG 15 EN 22 NOVEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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Jeugdfounders

VVZA D3 - Quick D2 1-2
Engels voetbal
Enigszins gehavend begon D2 aan de wedstrijd tegen VVZA. De verdedigers Adil en Mitchell zijn (tijdelijk?) verhuisd naar
de D1 en Anouar was simpelweg niet komen opdagen. Maar D2 kreeg er wel Cristiano uit de D1 voor in de plaats. Een
aanwinst in de verdediging!
De twee teams waren redelijk in balans. Het spel golfde op zijn Engels in hoog tempo heen en weer, waardoor de
spelers gedwongen waren de longen uit hun lijf te rennen. Een bal langere tijd in de ploeg houden en 'temporiseren' (een
voetbalterm voor het spel vertragen) is voor jeugdteams kennelijk heel moeilijk.
Quick kwam in de tweede helft met 1-0 achter. Of dat een verdiende goal was, kan ik me niet herinneren. VVZA had
voor die tijd wel meer kansen gehad. Maar met Engels voetbal is bijna elke bal die richting doel gaat een kans. Even
hield ik mijn hart vast. Zouden ze elkaar de schuld gaan geven? De moed laten zakken? Gaan kankeren op de scheids?
Ze besloten door te voetballen!
Het eerste doelpunt kwam van Luc. Hij kreeg de bal net voorbij de middenlijn aangespeeld, glipte handig tussen twee
verdedigers door en ging alleen op de keeper af. Vaak belandt de bal dan op wonderbaarlijke wijze toch in de handen
van de keeper, maar Luc is een killer en schoot beheerst in. Daarna was het Recems beurt. Na een lange rush op links
manoeuvreerde hij zich in een kansloze positie maar uiteindelijk wist hij de bal met een lob over de keeper te schieten.
Daarna haalden Rehuel en Recem nog diverse keren de achterlijn, maar raakten in het zicht van het doel het spoor
volkomen bijster: in plaats van de bal simpel voor te geven, gingen ze zelf op avontuur. Dus bleef het 1-2.
Han van de Wiel

Het volgende
Kwikkertje verschijnt
donderdag
27 november.
Kopij kunt u per e-mail
inleveren tot en met
vrijdag 21 november bij
Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetne
t.nl) of Henk van den
Brink
(h.vanden.brink01@freel
er.nl)

Van Dam Sports Penaltybokaal 26.10.03
Op zondag 26 oktober trad de F2 in het veld in de pauze van de wedstrijd tussen Quick
1 en DWV voor het nemen van de penalties in het kader van de Van Dam Sports
Penaltybokaal. Tim, Hiske, Nick, Calum, Mark en Bart wilden het Jeroen Janssen, de
reservekeeper van Quick 1 die middag zo moeilijk mogelijk maken. Jeroen moest dus
zijn uiterste best doen, maar een strak en hard schot in de uiterste hoek van het doel
was hem toch ook te veel. De F2 heeft flink zijn best gedaan. Uiteindelijk bleken Bart en
Nick ieder twee penalties benut te hebben en moest er tussen hen een heuse knock-out
strijd plaatsvinden. Deze werd gewonnen door Bart, waardoor hij zich geplaatst heeft
voor de eindstrijd om de fel begeerde Van Dam Sports Penaltybokaal.
Omdat de F2 voor de wedstrijd van Quick 1 al loten verkocht had voor het inmiddels
bekende doel, waarbij ze zich ook niet onbetuigd hadden gelaten, was het voor hen een
zeer geslaagde middag die werd afgesloten met een drankje en snoep.
Nees van den Berg
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Informatie van de jeugdcommissie
Zaalvoetbaltoernooi
Op 31 december a.s. wordt het jaarlijkse AFC QUICK zaalvoetbal gehouden in sporthal
"Schuilenburg". 's Morgens zijn de E pupillen aan de beurt en 's middags de F pupillen.
Inschrijven kan binnenkort via de leiders van je eigen team plaatsvinden.
Wij hopen op een grote opkomst en zorg dat je die dag vrij houd in je agenda.
Vrijwilligers
De jeugdcommissie is nog steeds opzoek naar vrijwilligers die op zaterdag ten behoeve van onze jeugd de handen uit de
mouwen willen steken.
Tafeldienst medewerkers, scheidsrechters, en barmedewerkers staan hoog op de prioriteitenlijst.
Wilt iemand liever assisteren bij de training dat kan ook.
BELANGSTELLENDEN kunnen contact op nemen Klaas Boogaard telefoon 033- 4618718
Open spreekuur Coördinatoren voor ouders van jeugdspelers.
Op maandagavond 24 november a.s. is er een open spreekuur vanaf 19.00-20.00 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 22 november : tel 06-10596656 L.Corba
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 Euro 7,50 en zijn verkrijgbaar bij de jeugdcommissie op zaterdagochtend.

Quick E1-Roda'46 E1 5-2
Deze derby staat bij het E1 team als ALTIJD spannend bekend. Al jaren strijden min of meer dezelfde spelers van beide
teams tegen elkaar op de groene mat.
Vaak spannende en sportieve wedstrijden.
Het nieuwe E1 team is een samensmelting van een aantal F1 spelers, de oude E3 en 2 E1 spelers van vorig jaar. Onder de
bezielende coaching van Kasper en Nico is het een goed draaiend team geworden.
De fanatieke trainers Jordy en Frank(nota bene voetbaler bij Roda 46 A1!) komen vaak kijken en deze wedstrijd had hun
bijzondere belangstelling. En dat waren niet de enige toeschouwers...... Behalve de fanatieke ouders, zie je tegenwoordig
ook 'spotters'' langs de lijn: mannen in dikke, hooggekraagde wintersportjassen die de spelersacties nauwlettend volgen.
Een aantal spelers is zo al 'gescout', hoewel ik dacht dat 'scouting'' niets met voetbal te maken had.
Daarbij was er friet met mayo beloofd als het team 'de nul' wist vast te houden. Kortom:iedereen stond op scherp!
De wedstrijd: Kasper had de pulpillen geinstrueerd vrijdagavond vroeg naar bed te gaan en had zelf ook niet zitten
doorzakken in z'n kabouterhut.
Na 3 minuten werd het al 1-0 door een fantastisch hard schot van David in de linker bovenhoek. In de 4de minuut kwam
Mick met de bal aan z'n voet alleen voor de keeper te staan. Dat komt wel vaker voor en nu ging hij prima langs:2-0.
Roda leek op een debakel af te gaan.
Echter:de friet ging in rook op> er was wat gerommel op de doellijn van Quick en de bal verdween zowaar achter de
doellijn:2-1.
Kort daarop wist Mick in de voorhoede goed door te zetten. Zijn eerste schot werd door de keeper nog
tegengehouden,maar in 2 de instantie passerde hij de keeper met een goede actie:3-1.
Dat het geen 3-2 werd kwam door een goede redding van Josh. Maar 4-1 kwam op het scorebord door een mooie stiftbal
van alweer Mick:gefeliciteerd met je hattrick!
De eerste helft duurde wat kort, maar scheidsrechter Leon Corba had de wedstrijd prima onder controle,dus zal hij dit ook
wel goed bijgehouden hebben.
In de 40ste minuut liet de scheids zich nog knap ' poorten'' door door een goede Roda-pas:hij bleef dus tot de laatste
minuten alert.
In de 2 de helft was Quick de sterkere ploeg. Yassin,hoewel reeds gescout, kreeg een 'spotter' in het vizier en knalde
hard en onhoudbaar in de linker bovenhoek:5-1.
De 5-2 voor Roda kwam vanuit een terechte penalty na een foutieve sliding in het strafschopgebied.
We hebben en sportieve,goede wedstijd gezien van een goed draaiende E1. Hopelijk volgt er nog friet.
Peter Rijsman
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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 kleine
boze rover
Het paviljoen is
vanaf 18.45 uur
geopend.
Het einde zal
omstreeks
20.45 uur
zijn.
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AFC Quick 1890 uit Amersfoort werkt aan haar toekomst !

Onder professionele begeleiding van Rob van de Bos worden hier de aanstormende talenten gekweekt en klaargestoomd
voor hun aanstaande voetbalcarriere. Kinderen van rond de 5 jaar worden zo elke zaterdagochtend op een leuke manier
enthousiast gemaakt voor de voetbalsport. Het werkterrein van de scouts van de profclubs wordt hiermee natuurlijk ook
steeds groter omdat jonge voetbaltalenten steeds vroeger opgepikt worden. Dus heren scouts, houdt Rob en Quick in de
gaten !

De C1 met zittend van links naar rechts: Christian Mayele Ititini, Koen v.Wermeskerken, Lennert Ible, Bilal Darri, Sjors
Kremers en Staand van links naar rechts: Maikel Smit, Ismael Amini, Gaith El Samawi, Jelle Schaap, Jorus v. Erkel, Ivan
Nijman, Robin Snijders, Robin Barends en de trainer Rickey Horsting".
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Wijziging in berichtgeving over afgelastingen op NOS teletekst
De berichtgeving op NOS teletekst omtrent een algehele afkeuring is m.i.v. dit seizoen gewijzigd. Er wordt nu een bericht
van algehele afkeuring afgegeven met 2 mogelijkheden.
a) alle wedstrijden in de categorie B zijn afgekeurd; onder categorie B wordt gerekend: senioren res. 5e klasse en lager,
vrouwenvoetbal vanaf 3e klasse, A-B-C-jun. vanaf de 2e klasse en het gehele pupillenvoetbal, met uitzondering van de
top- en hoofdklasse D-pupillen,
b) alle wedstrijden in de categorie A en B zijn afgekeurd.l Categorie A is dus: alle seniorenwedstrijden 1e elftallen plus
lagere seniorenelftallen t/m res. 4e klasse en junioren landelijk, hoofd- en 1e klasse.

Daar zijn ze dan, Quick B2. Ook zij verdienen het om een keer in de schijnwerpers te staan. Wilt u ze een keer in actie zien,
kom dan eens op zaterdag een kijkje nemen.

Te Koop
Op zaterdagochtend 29 november spelen op
Sportpark Dorrestein de
Quick-kabouters een hele bijzondere wedstrijd.
Het Zwarte Pieten Elftal is de tegenstander.
Komt u allen kijken, want dat wordt natuurlijk iets
heel bijzonders.
De wedstrijd begint om 10.00 uur.

compleet Quick tenue
maat 128
+
schoenen maat 34

z.g.a.n. prijs n.o.t.k.
033-4622558
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AFC Quick 6- HVC 4 3-3
Zondag, 26 oktober 2003.
De voorbereiding voor het treffen op Dorrestein met het vierde van de Holland Victoria Combinatie was verre van ideaal. Ruim anderhalf uur voor de wedstrijd
was een groot deel van de selectie al aanwezig om gezamenlijk de eerste helft van de klassieker PSV-Ajax te beleven. Echter alleen in het clubhuis was
Canal + niet te ontvangen. (Inmiddels weer te ontvangen Red.) De heren van Quick 6 moesten wachten tot na de wedstrijd, op de beelden van deze
onbesliste partij in de Holland Casino Eredivisie. Het overtuigend gewonnen dinsdagavondduel in Soest had nogal wat los gemaakt. Om te beginnen had het
overgebleven haar van Bas W., volgens afspraak na zijn treffer op de dinsdag, nader kennis gemaakt met de tondeuse. Noot had een knipbeurt gekregen van
Ruud (van superspits tot keeper tot kapper), echter Ruud had de reclametekst: "Dat matje mag eraf, dat ziet er niet uit natuurlijk!", iets te letterlijk genomen.
Noot kon echter ten faveure van Donder Karel op een basisplaats in de spits rekenen. Een basisplaats was ook weggelegd voor Smittie die juist had
bewezen met kunstlicht zelfs vier schaduwen de baas te zijn en die ene eeuwige schaduw mocht op deze zondagmiddag op het zonovergoten veld 2 dan
ook geen probleem meer vormen. Ook omroep Amersfoort had lucht gekregen van het wervelende en sprankelende spel van Quick 6 en had een ploeg
gestuurd om deze heuse stadsderby te verslaan maar had de vaste camera tevergeefs op veld 1 ingegraven. Vanwege de vluchtwegen verkoos Quick 6 op
veld 2 te spelen waardoor het duel niet geregistreerd kon worden.
Dat was wat betreft de eerste helft ook maar beter. Quick speelde met te veel ontzag voor de tegenstander en gaf te gemakkelijk ruimtes weg. Tegelijkertijd
kwam de Quick-aanval nauwelijks uit de verf. Quick was meer druk met de ballen zelf die op woensdagavond warm moeten zijn maar vandaag te hard of te
zacht waren, behalve dan voor het inschieten. Wie weet dan ook wat de ideale druk van een bal moet zijn om lekker te kunnen voetballen? Misschien is het
antwoord niet de druk van de bal zelf maar de druk die op de bal gezet wordt. HVC zette wel voldoende druk op de bal. Een druk die Quick in de eerste helft
tweemaal zichtbaar te machtig werd. De 0-1 van HVC werd veroorzaakt door een fout van Jeroen in de goal á la keeper Cudicini van Chelsea. Ondanks dat
Jeroen zich goed herstelde van zijn fout en verder een goede wedstrijd keepte, kon niet voorkomen worden dat HVC nog voor rust uit een corner de 0-2
aantekende.
Na rust volgde een aantal wissels en omzettingen binnen het Quick-team. Een noviteit was de positie van Michiel op de rechtshalfplaats. Dit experiment
wierp direct zijn vruchten af. Nog voordat de wissels onder de douches vandaan waren slalomde Michiel als een ware Alberto Tomba, zonder ski´s en rode
Ferrari maar met bal en op snelheid langs menig HVC-er om vervolgens verwoestend en onhoudbaar met het vanaf geboorte ´mindere` linkerbeen de bal
tegen de touwen te jagen, 1-2. De wedstrijd opende zich na deze aansluitingstreffer nog niet. Echte uitgespeelde kansen waren er dan ook aan beide zijden
niet. Voornamelijk de zogeheten standaardsituaties zorgden voor het meeste gevaar voor beide doelen. Uit een vrije trap resulterend in een kleine scrimmage
kwam Quick ongelukkig verder op achterstand, 1-3. Vanaf dat moment ging Quick pas echt goed spelen en liet het de bal in een vlot tempo rondgaan. Uit
vrije trap van Paul viel de bal voor de voeten van Michiel die zich geen moment bedacht en wederom met links het doel wist te treffen, 2-3. Overigens pas de
derde goal van Michiel in zijn meer dan 75 officiële wedstrijden tellende Quick 6-carriére. Dat Michiel duidelijk de man in vorm is bewees hij even later door
Donder Karel vrij voor de keeper te zetten. De getergde spits van Quick haalde zijn gram door met een onvervalste panna de HVC-doelman te verschalken,
3-3. Door de gelijkmaker ging HVC wat feller de duels in waardoor Peter aan de zijlijn nog een dikke enkel opliep. Als volleerd EHBO-er wist Milo met de
waterzak Peter weer snel op de been te helpen. In de slotminuut van de wedstrijd ging Quick nog bijna met de zege aan de haal ware het niet dat de volley
in de zestien van Bas W. te hoog tussen de palen kwam. Met een puntendeling tegen de koploper en de winst tegen de nummer twee werd een succesvol
weekje afgesloten, dat zeker naar meer doet smaken.
Sebje

Nederlands Elftal op groot scherm in paviljoen
Op zaterdag 15 en woensdag 19 november speelt het Nederlands Elftal twee kwalificatiewedstrijden voor het
EK 2004 tegen Schotland.
Op beide dagen kunt u op een groot scherm in het Quick-paviljoen kijken naar Oranje.
De wedstrijden beginnen op zaterdag om 16.00 uur en op woensdag om 20.00 uur.
Aan de bar gelden speciale Oranje-prijzen. Het wordt spannend en gezellig, dus zorg dat je er bij bent!

Dik verdiende overwinning van B1
Zeist 8 november 2003
De uitwedstrijd van B1 deze week was tegen de hekkensluiter in de eerste klasse; Saestum uit Zeist. Alle reden om deze week alles uit de kast te halen en
het doelgemiddelde eens flink op te krikken. Dat is hard nodig om de ambitie om volgend jaar weer hoofdklasse te spelen waar te gaan maken. De 6e plaats
die Quick B1 nu bezet is geen goede afspiegeling van de kwaliteiten van het team. Bij de 2 verliespartijen in deze competitie speelden dan ook andere zaken
mee; 2 weken geleden bij CDW was de ontdekking van inbraak in de kleedkamer in de rust duidelijk van invloed op het spel in de tweede helft, de 6-1 was
daarom ook geflatteerd. Bij de andere verliespartij, tegen Jonathan, waren wegens de herfstvakantie "personele" problemen van invloed. Na de winst van
vorige week thuis tegen Woudenberg moest dus vandaag de opwaartse lijn worden doorgetrokken. Aan de uitrusting mag het de rest van het seizoen niet
meer liggen. Na de prachtige trainingspakken die de jongens vorige week van sponser MWD Nautische Handelsonderneming kregen, voetbalde ze deze
week in gloednieuwe shirts, prachtig Quick rood (met zwart kraagje). Vooral uw boten en reparaties daaraan dus naar MDW Nautische Handelsonderneming
en het schilderwerk wordt voortaan gedaan door Dirkzwager schilders! Klasse Hans en Maarten, bedankt!
Goed de wedstrijd… Ik heb het begin niet gezien, maar me laten vertellen dat het harde spel van Saestum in eerste instantie indruk maakte waardoor Quick
wat voorzichtig speelde. De tegenstander moet het niet van voetbalkwaliteit hebben, dat was snel duidelijk. Inzet hadden ze wel, al was die op z'n zachts
gezegd onbesuisd te noemen. Na een kwartier moest aanvoerder Maarten er al uit met een wreef blessure. Toch kwam Quick, doordat het bleef voetballen,
steeds beter in de wedstrijd en werd gevaarlijker op de helft van Seastum. In de 35e minuut kon Salah vrij uithalen vanuit de tweede lijn; 0-1. De 2e helft, met
Jordy voor Stephan, begon weer met veel "inzet" van Saestum. Ik heb veel gestrekte benen (soms twee!) zien inkomen en onnodig hard doorglijden bij
slidings, soms zelfs ordinair schoppen. Danny, Pim, Rik, ja wie niet eigenlijk, werden slachtoffer van dat soort aanslagen. Onze professionele verzorger heeft
het zelden zo druk gehad. Nogmaals dank Hans! Op een gegeven moment kon zelfs de scheidsrechter er niet meer omheen en deelde 2 gele kaarten uit aan
de tegenstander. Maar toen stond het inmiddels al 0-2. Na een kwartier in de tweede helft had Denny K. (er in gekomen voor Dennis) eindelijk weer eens
succes. Was de razend snelle rechtsbuiten geprikkeld door het bankzitten? Hij maakte goed gebruik van zijn snelheid na een pass van Danny D., en had de
hoek voor het uitkiezen. Quick creëerde hierna steeds meer kansen mede doordat de tegenstander de prijs moest betalen voor het hollen en erin vliegen, de
pijp was leeg. Dit leidde jammer genoeg niet tot tellende doelpunten; tweemaal werd er voor buitenspel gevlagd toen er werd gescoord door Ghalid en
Jordy.(mooie goals jongens) Danny K. schoot nog een keer op de paal en probeerde nog tweemaal op doel te schieten terwijl een voorzet beter zou zijn
geweest. Ook een hard schot van Salah werd maar net door de keeper uit de rechterhoek gehaald. Tenslotte werd ongeveer 10 minuten voor tijd Denny van
achteren neergehaald in het strafschop gebied. Wesley had geen moeite met de pingel; gewoon keihard in de linkerhoek; De keeper was kansloos, de
wedstrijd was gespeeld, de uitslag 0-3, maar dat had net zo goed 0-7 kunnen zijn.
Kortom B1 heeft door gewoon goed te (blijven) voetballen weer een wedstrijd gewonnen met soms heel aantrekkelijk spel. Ga zo door jongens! En kom op
toeschouwers, massaal naar de volgende thuiswedstrijd, het is de moeite waard!
Bram de Jong
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Voetbal is oorlog?
"Voetbal is oorlog" is misschien wel de meest bekende uitspraak van Rinus Michels. Een vergelijking die de
trainer overigens maakte uit tactische overwegingen. Wat Michels nooit heeft kunnen voorzien -en
ongewtijfeld nooit zo heeft bedoeld- is dat sommige spelers in het veld, maar ook sommige toeschouwers
(door hun commentaar en 'aanmoedigingen') willens en wetens de tegenstander proberen te initmideren en
via forse overtredingen bewust proberen te raken. Zaken die in het normale leven strafbaar zijn, maar op het
voetbalveld door enkelen blijkbaar gewoon worden gevonden.
Ook scheidsrechters zijn steeds vaker slachtoffer van intimidatie of fysieke bedreiging. Iets dat veel verder
gaat dan een scherpe opmerking naar de leiding in het heetst van de strijd (want dat zijn scheidsrechters wel
gewend en een goede scheids kan daar mee omgaan).
Het overgrote deel van de spelers en toeschouwers heeft met bovenstaande zaken helemaal niets te maken.
Ze willen een goede wedstrijd voetballen en bekijken. Ook bij Quick is dit gelukkig nog steeds het geval. En
dat er emoties bij komen kijken, het er regelmatig fanatiek aan toe gaat, of iemand soms over de schreef gaat,
dat hoort bij het spel.
Maar toch: spelverruwing, bewuste grove overtredingen en het aantal serieuze incidenten op en rond de
velden nemen de laatste jaren zorgelijk toe. In de regionale media is hier de laatste weken weer veel aandacht
voor gekomen n.a.v. incidenten bij voetbalvereniging de Posthoorn en de zware straffen die aan de club en de
spelers zijn opgelegd door de KNVB.
Ook bij onze vereniging komen incidenten voor en is spelverruwing aan de orde: bij de jeugd, bij de selectieelftallen en bij de recreatie-elftallen. Wel is Quick een vereniging die in Amersfoort nog steeds bekend staat als
'gastvrije en nette' club. Saai? Helemaal niet, we willen dat als bestuur zo houden. Er is volgens ons dan ook
maar één manier om bovenstaande zaken aan te pakken. Dat is door ze (als mede-speler, toeschouwer,
begeleider of kaderlid) nooit te accepteren, maatregelen te nemen tegen als er iets gebeurt en elkaar er op
aan te spreken: of het nu gaat om de beste speler van het 1e elftal of iemand uit het 8e, 9e of 10e. Als
bestuur zullen we dan ook niet schromen om forse disciplinaire maatregelen te nemen wanneer zich
onaanvaardbare zaken voordoen. Zeker wanneer leden zich bij herhaling zo gedragen.
Tegelijkertijd moeten we (bestuur en jeugdcommissie, leiders, trainers en andere vrijwilligers) vanaf de
vroegste jeugd aan spelertjes, ouders en andere toeschouwers uitleggen dat er grenzen zijn, en dat lid zijn
van Quick betekent dat je die grenzen respecteert. Niet voor niets is er bijvoorbeeld een jeugdreglement. En
als u eens op zaterdagochtend gaat kijken hoe het bij de kabouters begint, dan moet dat mogelijk zijn!
Is voetbal oorlog? Nee, voetbal is gewoon een spelletje dat we graag willen winnen….. En misschien is dat
ook wel wat Michels bedoelde.
Het bestuur

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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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 15 / ZON. 16 NOVEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
11.30
ZONDAG
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
14.30
14.00
14.00
11.00
14.00
Tafeldienst:
Bardienst:

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

10.00

Delta Sports 4

133708 5e 516

zie lijst
98385
zie lijst
102218
10.00
108285
09.30
108457
10.00
111037
12.45
146241
13.00
111349
13.00
115262
09.30
115391
13.00
142323
Piet Groenevelt en

1e A
DWS 1
res.HK
AFC Quick 2
5e 519
AFC Quick 3
5e 520
SVF 3
6e 618
AFC Quick 5
6e 619
Kampong 11
6e 620
AFC Quick 7
7e 725
AFC Quick 8
7e 726
Nieuwland 4
7e 727
AFC Quick 10
Jaap Ober

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

- AFC Quick 2
-

AFC Quick 1
DWV 2
KVVA 3
AFC Quick 4
SDO 4
AFC Quick 6
Nieuwland 3
Amsvorde 6
AFC Quick 9
't Gooi 7

08.00-10.00
09.00-12.00
10.00-13.00

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
Quick 10 (2 man)

12.30-18.00
12.00-18.00
Sluiten:

Quick 5 (3 man)
Riekie Broer
Piet Hoek

L. Wagner
J.G. Balvers

1
3

2
3

5
4

2

1

6

3
2

2
3

5
4

1

1

6

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. 22 / ZON. 23 NOVEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
14.30
ZONDAG
14.00
11.30
13.30
12.00
11.00
14.00
14.30
11.00
10.00
13.00
Tafeldienst:
Bardienst:

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

13.30

AFC Quick 2

40259

zie lijst
98390
zie lijst
102224
11.45
108295
11.00
108462
09.30
111040
13.00
111195
12.45
111352
09.30
115265
09.00
115396
11.30
115532
Paul Zwanikken en
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

5e 516

1e A
AFC Quick 1
res.HK
AFC 2
5e 519
APWC 3
5e 520
AFC Quick 4
6e 618
BFC 4
6e 619
AFC Quick 6
6e 620
Kampong 5
7e 725
OSM '75 4
7e 726
AFC Quick 9
7e 727
BFC 6
Gijs de Heer

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

- SVL 3

G. Huisman

3

3

4

-

P.J.L. Janson
N.J. Theissens

1

1

6

2

2

5

2

3

4

3

1

6

Hellas Sport 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Unitas '48 2
AFC Quick 5
VVZA 5
AFC Quick 7
AFC Quick 8
APWC 4
AFC Quick 10

I. van Leeuwen

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

Op zaterdag 15 en woensdag 19 november speelt het Nederlands Elftal twee kwalificatiewedstrijden voor
het EK 2004 tegen Schotland.
Op beide dagen kunt u op een groot scherm in het Quick-paviljoen kijken naar Oranje.
De wedstrijden beginnen op zaterdag om 16.00 uur en op woensdag om 20.00 uur.
Aan de bar gelden speciale Oranje-prijzen. Het wordt spannend en gezellig, dus zorg dat je er bij bent!

