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ALGEMEEN

QUICK REUZENCLUB OF KABOUTERCLUB?
Amersfoorts oudste club staat bekend vanwege haar tradities en reuzeambities, maar de
laatste tijd zijn het niet langer Quick’s vlaggenschip of de andere selectieteams die de
show stelen. Waar Quick 1 en 2 ook afgelopen weekeinde helaas weer op hun broek
kregen (2-1 bij Nijenrodes resp. 6-1 bij ADO´’20) halen tegenwoordig vooral de
allerkleinsten van Quick de positieve publiciteit naar zich toe. Na de aandacht van de
KNVB voor trainer Rob van de Bos, volgde een prachtig overzicht van topfotograaf Brand
Overeem in de Amersfoortse Courant. Aanleiding was de man die Oranje naar Portugal
leidde, Wesley Sneijder, door de Schotten vooraf nog tot kabouter gedegradeerd. De
krant sprong hier op in en zocht bij Quick naar 11 nieuwe kabouters, die wellicht over
een jaar of twintig in Oranje staan. Vervolgens was er een dag na het zeer druk bezochte
Sinterklaasfeest bij Quick een wedstrijd tussen de Quick-kabouters en een Zwarte Pieten
elftal. De kabouters wonnen met ruime cijfers en de wedstrijd werd dusdanig druk
bezocht, dat ze wat mij betreft af en toe op zondagmiddag een voorwedstrijd mogen
spelen bij Quick 1 (of Quick 1 als voorwedstrijd voor de kabouters...). Wellicht komen de
toeschouwers dan wel in wat grotere getale naar Dorrestein.
U kunt overigens diverse foto´s bekijken op onze website www.afcquick1890.nl., met
dank ook aan selectiespeler en razende reporter Jesse Heusinkveld.
Het is jammer dat de trainingsarbeid van de selectie bij De Posthoorn afgelopen
weekeinde geen resultaat heeft opgeleverd. Wat mij betreft beslist het bestuur liever
vandaag dan morgen dat er weer gewoon op Dorrestein wordt getraind, want op
donderdagavonden is het niet echt leuk meer in het paviljoen. Als je zoals ik af en toe je
bardienstje draait heb je liever wat te doen. Het motiveert niet echt om vrijwilligerswerk te
doen als je clubgenoten een paar kilometer verderop trainen. De band tussen vrijwilligers,
toeschouwers en selectie is al zo broos! Ik heb het trouwens ook altijd vreemd gevonden
dat Quick 10 nooit op Dorrestein traint, maar 1 ding hebben zij wel voor op Quick 1 en 2,
ze komen op dinsdagavonden altijd nog even terug om aan de stamtafel hun biertje mee
te pikken.
Afgelopen zondag was het aanvankelijk trouwens verrasssend dat mijn team, Quick 9,
van de consul gewoon mocht voetballen op een bevroren Dorrestein. Toen we eenmaal
op het veld stonden hadden we er eigenlijk allemaal wel zin in, want het was stralend
zonnig weer en we mochten voor het eerst sinds mensenheugenis op het hoofdveld
spelen. Dan weigeren de superboeren uit Achterveld te spelen en vindt de scheids het
ook ineens geen goed idee om te spelen. Daar sta je dan om 8 uur voor op! Gelukkig
bleek het bier ook even na tienen al goed te smaken. We rekenen er natuurlijk wel op dat
Roelof van Goor ons een volgende keer weer indeelt op het hoofdveld, ook al gaat het
dan ten koste van Quick 2!
Het was natuurlijk bijzonder spijtig dat een delegatie van PvdA-ers uit de gemeenteraad
die zondagochtend op werkbezoek was op Dorrestein niet van topvoetbal konden
genieten, want de enige ochtendwedstrijd werd dus uiteindelijk afgelast. Hopelijk hebben
ze daardoor wel in alle rust kunnen zien hoe klein en verouderd onze
(kabouter)accommodatie is en hoe matig de velden zijn. Hoe sterk, anderzijds, ons kader
en onze plannen, maar hoe fragiel door eerstgenoemde tekortkomingen dus onze
toekomst. We zijn benieuwd naar hun bevindingen. Ik denk dat het goed is dat u op 15
december a.s. langskomt op de ledenvergadering, dan hoort u zelf hoe Quick er voor
staat, financieel, organisatorisch en uiteraard sportief.
1 team moeten we voortaan helaas missen. In de wedstrijdschema´’s komt u Quick 3 niet
langer tegen. Zij treden sinds afgelopen zondag aan als Quick 4. Helaas, moest dit team
van de fanatieke Sjors van Westerlaak - nota bene als koploper! - uit de competitie
worden genomen, omdat de selectie vooral door langdurige blessures en overheveling
van spelers naar de selectie geen team meer op de been konden brengen. We hopen dat
de resterende spelers, inclusief Sjors en zijn zoon niet voor Quick verloren gaan en elders
goed worden opgevangen!
Tenslotte, behalve op de ledenvergadering verwachten we u uiteraad ook op de
zaalvoetbaltoernooien voor pupillen en senioren (zie agenda hieronder), als speler of als
toeschouwer! We hopen niet dat u de organisatoren in de steek laat. Tussen die twee
evenementen in bent u uiteraard ook van harte welkom op de traditionele
Nieuwsjaarsrecptie op 1 januari. Een must voor elke Quicker, want altijd gezellig! Laat
ons aller Quick in ieder geval op die datum een reuzenclub blijven! Vanaf deze kant alvast
prettige feestdagen en voor allen veel plezier en goede resultaten in de tweede helft van
het seizoen.
Reacties zijn altijd welkom: h.vanden.brink01@freeler.nl
H@NK
Agenda
Maandag 15 december, 20.00 uur,
Algemene Leden Vergadering
Woensdag 31 december, 8.30-16.00 uur, Zaalvoetbaltoernooi E- en F-pupillen in Sporthal Schuilenburg
Donderdag 1 januari, 14.00 uur, Nieuwsjaarswedstrijd op Sportpark Birkhoven, AMHC - AFC Quick 1890
Donderdag 1 januari, 16.00 uur, Nieuwsjaarreceptie in Quick-paviljoen
Zondag 4 januari, 13.00-17.00 uur, Zaalvoetbaltoernooi senioren en A2-junioren, Sporthal Zielhorst
Zaterdag 10 en Zondag 11 januari, inhaal- en bekerwedstrijden
Zaterdag 17 en Zondag 18 januari, vervolg competities
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Bardienst zaterdag 13 december 2003
Bardienst:
15 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 1 man Quick zaterdag
Nathalie en Fiona Boogaard
Riekie Broer en ............

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 20 december 2003
Bardienst:
22 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
Nathalie 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)
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Oproep!!!
Heeft u foto’s gemaakt voor,
tijdens en na de wedswtrijd
tegen de kabouters, mail deze
dan naar
axelvanleeuwen@hetnet.nl.
Door een technisch defect zijn
de foto’s mislukt en de redactie
van ’t Kwikkertje wil ze toch
graag hebben voor de website
en het archief van ’t Kwikkertje.
Bij voorbaat hartelijke dank.
De Redactie

VVZ '49 F 1 - Quick F1
Zaterdag 29 november stond de uitwedstrijd van de F1 tegen VVZ '49 uit Soest op het programma. Onze jongens staan
bovenaan in de competitie en laten iedere week uitstekend voetbal zien. Na het teleurstellende verlies van vorige week,
was het even afwachten of de jongens dit al verwerkt hadden, hoewel trainer Henk Vreekamp de jongens vast al weer
op scherp gezet had tijdens de trainingen van de afgelopen week. Het was vandaag erg koud en we speelden op een
klein veld. Het was dus even zoeken in de eerste helft. VVZ gaf daarbij goed tegenspel waardoor het tot de rust 0 - 0
bleef. Na wat tactische aanwijzingen van leider Emile werd voortvarend aan de tweede helft begonnen. Door vier
doelpunten Alex en een goal van Olivier werd het uiteindelijk 5 - 0 voor Quick, dat door deze overwinnig trots aan de
leiding blijft met 28 punten uit 12 wedstrijden en een voorsprong heeft op nummer 2 (Roda '46) van vier punten. Het was
een uiterst sportieve wedstrijd. Op 6 december staat nog een uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels op het programma en
een week later nog een thuiswedstrijd. Uit deze twee wedstrijden moeten nog drie punten gehaald worden, waarna het
kampioenschap van de najaarscompetitie een feit is.
Nees van den Berg

Voetbal rond de feestdagen
Geen winterstop, wel aangepaste agenda
In het district West I wordt geen winterstop gehouden. De competitie wordt onderbroken voor de weekeinden rond de
feestdagen, t.w. 27-28 december 2003 en 3-4 januari 2004. Vanaf 10 januari 2004 wordt de competitie hervat met
inhaal- en bekerwedstrijden. De laatste volledige speeldag voor de feestdagen wordt vastgesteld op 13 en 14 december
2003. In het weekeinde 20-21 december wordt voor de verenigingen die in schema 14 spelen een volledige
wedstrijddag gespeeld en voor de overige klassen een inhaalprogramma. De eerste daaropvolgende volledige speeldag
wordt vastgesteld in het weekeinde van 17 en 18 januari 2004. Op 10 en 11 januari 2004 worden er zoveel mogelijk
inhaalwedstrijden gepland voor zowel de competitie als de diverse bekertoernooien. Er kan geen rekening gehouden
worden met trainingskampen etc. indien er ingehaald MOET worden.
(Letterlijk overgenomen uit KNVB Officiële Mededelingen District West I)

Winteronderbreking
18 JANUARI START NIEUWE PUPILLEN REEKS
Op de zaterdagen 27 december en 3 januari worden er geen pupillenwedstrijden vastgesteld. Op zaterdag 10 januari
kunt u bekerwedstrijden en inhaalwedstrijden uit de najaarsreeks verwachten. Zaterdag 17 januari 2004 wordt er een
aanvang gemaakt met de zgn. voorjaarsreeks.
(Letterlijk overgenomen uit KNVB Officiële Mededelingen District West I)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 13 DECEMBER 2003
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

A-JUNIOREN
14.30
13.00
13.30
11.45

45015
149310

Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
Olympia'25 1

B-JUNIOREN
12.00
10.15
14.45
14.00

48737
49749

1e L
2e M

GVVV 2
- AFC Quick 1
AFC Quick 2 (*) - TOV 1
Henk v.d. Nat
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt

C-JUNIOREN
14.45
13.45

53331

12.45
12.45

12.00
12.00

59904
153133

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

AFC
AFC
AFC
AFC

D-PUPILLEN
11.15
10.15
09.00
08.00
11.15
10.30
11.00
10.00
11.15
10.30

63064
65858
65970
69992
70149

1e
2e
2e
3e
3e

H
044
046
070
074

AFC Quick 1
CJVV 2
AFC Quick 3
Nieuwland 4
AFC Quick 5

E-PUPILLEN
10.00
10.00
10.00
10.00
08.30
12.30
11.00
10.00

09.15
09.15
09.30
09.15
07.45
11.45
10.15
09.30

72291
72346
75425
75482
82161
82273
82326
82497

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

020
021
052
053
115
117
118
121

AFC Quick 1 AFC Quick 2 AFC Quick 3 CJVV 3
Hoogland 7
Achterveld 3 SO Soest 6
AFC Quick 8 (*) (*) AFC Quick 8

Hoogland 1
Erik Mulder
VVZA 2
Mark Peters
VVZ'49 2
Rico op den Camp
AFC Quick 4
AFC Quick 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
Cobu Boys 5
Nick ter Hoeven
speelt in reserveshirt

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

09.30
08.45
08.30
08.15
09.45
08.30
08.15
08.30
08.30
08.30

84819
86540
86598
86654
89242
89355
89410
145292
146094
148850

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

014
027
028
029
040
042
043
124
124
091

AFC Quick 1
IJsselm.vgls 2
AFC Quick 3
SO Soest 3
TOV 2
AFC Quick 6
AFC Quick 7
AFC Quick 8
AFC Quick 9
AFC Quick 10

SO Soest 1
AFC Quick 2
CJVV 2
AFC Quick 4
AFC Quick 5
IJsselm.vgls 6
HVC 2
Eemboys 2
IJsselm.vgls 12
Hooglanderveen 5

SENIOREN
14.30

13.00

40271

5e 516

Quick
Quick
Quick
Quick

- Vreeswijk 1
- AFC Quick 2

1 - Maarssen 1
2 vrij
3 - CJVV 3
4 - Hoogland 9

-

-

Hoogland 2
AFC Quick 2
KVVA 2
AFC Quick 4
CJVV 5

J.W.E. Selman

Veld

KL.K.
Q G

1

2

5

3

3

4

Joop Zorn

2

1

6

Ivo v. Leeuwen
Hans Strijbos

3
2

1
3

6
4

Jeroen v. Barlingen

1

2

5

Willem v.d. Heijden

2

1

6

Gerard Vreekamp

3

3

4

2A
2B
3A

3
1
2

4
6
5

3B

2

5

Lars Wolfkamp

1A

1

6

Jaap Klouwen

1A

2

5

Leider
Leider
Lisanne v. Barlingen
Berjo Beltman
Jan v. Heijningen

1B
2A
2B
3A
3B

2
1
1
3
3

5
6
6
4
4

Woudenberg 6 - AFC Quick 2

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!

Zaterdag 13 december 2003 doen dienst 's morgens Nel Blonk en Klaas Boogaard
en 's middags Cees Beltman en Pieter Beltman.
Wellicht handig: www.voetbalgids.com (gegevens van alle voetbalverenigingen en vaak ook een routebeschrijving)

BARDIENSTEN ZATERDAG 13 EN 20 DECEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 20 DECEMBER 2003
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

A-JUNIOREN
12.00
10.00

Wedstr.nr.

45097

Klasse

Wedstrijd

Hfd. A

GVVV 1
AFC Quick 2

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

- AFC Quick 1 (comp.) C. Antonacci
nog niet bekend

B-JUNIOREN
AFC Quick 1
AFC Quick 2
C-JUNIOREN
11.00
09.45

D-PUPILLEN
11.00
09.45
10.00
09.00

nog niet bekend
nog niet bekend

SV Baarn 1
- AFC Quick 1 (vr.sch.)
AFC Quick 2
nog niet bekend
AFC Quick 3 en AFC Quick 4 vrij

3229
3569

Poule 026 Spakenburg 1 - AFC Quick 1 (beker)
Poule 086 Nieuwland 2
- AFC Quick 2 (beker)
AFC Quick 1 t/m AFC Quick 5 vrij

E-PUPILLEN
10.00

AFC Quick 1 vrij
Poule 078 AFC Quick 2
- Hoogland 2 (beker) Sander Kooreman
AFC Quick 3 t/m AFC Quick 8 vrij

09.15

4129

F-PUPILLEN
10.00
08.15

43385

Poule 028 Nieuwland 1
- AFC Quick 1 (beker)
AFC Quick 2 t/m AFC Quick 10 vrij

SENIOREN
14.30

40250

5e 516

13.30

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

1

1

2

3

3

4

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!

Zaterdag 20 december 2003 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas v. Boekel
en 's middags Henk v.d. Brink (redactie Kwikkertje) en Gerard Huisman.
Wellicht handig: www.voetbalgids.com (gegevens van alle voetbalverenigingen en vaak ook een routebeschrijving)

BARDIENSTEN ZATERDAG 13 EN 20 DECEMBER ZIE ELDERS IN DIT KWIKKERTJE

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.
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Jeugdfounders

Quick B1- CJVV B1 2-2
Van uw speciale verslaggever
Amersfoort 22 november 2003
Het hoofdveld van Dorrestein lag er uitstekend bij, een uur voor de wedstrijd was er nog een flinke regenbui gevallen
maar bij aanvang dreigde een bleek zonnetje door te breken. Uitstekende omstandigheden om lekker te voetballen voor
de teams en voor de toeschouwers om te genieten van een spannende wedstrijd. Gezien de stand in de competitie was
dat te verwachten, CJVV staat met 2 punten en 1 wedstrijd meer gespeeld net boven Quick op de 4e plaats.Een
overwinning vandaag zou dus zeker stijgen op de ranglijst betekenen. B1 begon dan ook fel en met veel inzet aan de
strijd en al na 5 minuten kopte Pim op de paal. Zo ging het eigenlijk de hele 1e helft door, ¾ van de tijd voetbalde Quick
op de helft van CJVV. Danny, Stefan en Randy kregen meerdere kansen, maar het was steeds "net niet".
De ruststand was dan ook 0-0.Het begin van de tweede helft gaf hetzelfde beeld, Quick won met inzet de strijd op het
middenveld en de verdediging ving de spaarzame doorbraken van CJVV goed op maar de aanval kom het verlossende
doelpunt maar niet maken. Na 10 min. in de tweede helft viel eindelijk het doelpunt waar iedereen op hoopte. Jordy
kreeg in een rommelige situatie voor het doel van CJVV een slecht weggekopte bal plots voor de voeten en miste zijn
kans niet. 1-0 Na dit verdiende doelpunt zouden er van zelf meer vallen was de verwachting. Vijf minuten later echter
brak een speler van CJVV door in een situatie die erg veel op buitenspel leek, maar onze eminente grensrechter Mark
hield zijn vlag naar beneden (kwam er zelfs kritiek uit het raam van de bestuuskamer?).
Omdat onze verdediging wachtte op een fluitsignaal dat niet kwam, was het niet moeilijk voor de spits van CJVV om de
1-1 te scoren. Gelukkig was het 1 minuut later Randy die in de aanval volgend op de aftrap in vogelvrije positie scoorde
op een voorzet van Danny. Na dit doelpunt kabbelde de wedstrijd een beetje voort. CJVV werd in deze fase sterker.
Desmond, normaal B2 nu vervanger van Sander, verrichtte nog een paar knappe reddingen maar kon niet voorkomen
dat in de 29e minuut CJVV de gelijkmakker scoorde. Na balverlies op het middenveld (lichte overtreding CJVV?) kon een
aanvaller van CJVV de bal, met de bovenarm (!?), meenemen, doorspellen en een teamgenoot vrij laten scoren.De
verdediging bleef weer wachten op een fluitsignaal . Niet goed natuurlijk maar ook pech.
Natuurlijk, Quick moet een nette club blijven, zeker als het gaat om het gedrag van spelers en toeschouwers is en blijft
dat erg belangrijk. Toch moet je dat nette niet te ver willen doorvoeren. Wat ik daarmee wil zeggen is het volgende. Ik
heb al een paar keer eerder meegemaakt dat het voordeel van de twijfel niet snel aan Quick wordt gegund door een
"thuis-scheids". Bij andere clubs, in uit wedstrijden, zie ik dit soort dingen nooit. Daar gebeurd vaak het tegengestelde,
zeker door de vlaggers die heel vaak te vroeg vlaggen. Goed de eindstand bleef 2-2 en dat was jammer.
Er zat een luchtje aan de tegengoals, o.k. maar daar lag het niet alleen aan. Sommige jongens zou je wel eens wat
peper (of sambal) op een gevoelige plaats willen steken zodat ze net dat enne moment sneller zijn zodat het "net wel"is
en niet "net niet".
Ach, het blijft een spelletje, volgende week VVZA voor de beker. Ik zie er al weer naar uit…….
Bram de Jong
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St. Nicolaas avond en de wedstrijd tegen de Pieten
Om 19.00 uur zit het paviljoen met 85 kinderen vol. Er zijn ook veel ouders. Alle
kinderen zitten op Sinterklaas te wachten, maar dat duurt nog even. Eerst is er nog
een voorstelling van De bange boze Rover. Alle kinderen zitten muisstil te luisteren
naar het verhaal. Om ongeveer 20.00 uur komt de Sint met 2 Pieten binnen. Ook
zegt Sinterklaas dat hij zaterdagochtend een wedstrijd wil spelen met zijn zwarte
Pieten tegen de
kabouters.
Om 10.00 uur
zaterdagmorgen staan
35 kabouters op het
hoofdveld te wachten
op Sinterklaas en zijn
Pieten.
De wedstrijd eindigt in
een forse overwinning
voor de kabouters.
Uitslag: 9-2.
Ook heeft Sinterklaas gezegd als de kabouters winnen, ze
pannenkoeken krijgen. Dus op naar de kantine om de
overwinning te vieren en de overheerlijke pannenkoeken van De
Kabouterhut te eten.
Het was een fantastische dag.
Kabouter Plop

Bedankt!
Hierbij willen de kabouters De Kabouterhut en de
man van de oude kranten bedanken voor de
gezellige en geslaagde morgen, die wij hebben
gehad.
De Kabouters
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Zaterdag 22-11-2003
Na een prachtige serie ging de reis vandaag naar Nieuwland.
De mannen werden vooraf extra geïnstrueerd door leiders en trainers omdat er al eens eerder slecht gepresteerd werd
tegen een laag geklasseerde tegenstander maar de "makkies en eitjes" waren niet van de lucht.Tevens waren de
topschutters al aan het rekenen (thuis was het 7-2) en de verdediging wist nog niet precies wat ze te eten zouden gaan
bestellen omdat ze op zeker de nul zouden houden.
Het moet me toch van het hart; bij Quick wordt eerlijk gefloten!!!
Wat deze scheidsrechter (vader van een van de Nieuwland spelers) af en toe presteerde grensde aan het ongelooflijke,
jongens werden figuurlijk doormidden gezaagd, inworpen moesten 3 tot 4 x overgenomen worden en het muurtje mocht
gerust op 2 meter staan.
Het viel mee dat we niet voor buitenspel afgefloten werden.
De wedstrijd dan maar:
Er kon niet verhinderd worden dat Quick door verzorgd veldspel en goede combinaties al snel uitliep naar een veilige 3-0
(2 x Yassin 1x Remy), de 3-1 op slag van rust leek dan ook op een incident.
Echter, na de rust werd er massaal vakantie opgenomen en waren de aanwijzingen niet meer aan de jongens besteed.
''Als dag en nacht'' werd er na afloop gefluisterd, en zo was het ook, zelfs de leidsman had hier geen invloed op.
De jongens van Nieuwland waren in ieder geval erg blij.
Zaterdag naar Soest om daar te laten zien dat de winterstop nog niet begonnen is.
P.S.
Bij de F1 (uit tegen Spakenburg) moesten er trouwens 3 kinderen bloedend en huilend naar de kant (daar wordt overigens
werk van gemaakt door leiders Emiel en Gerard).
De scheidsrechters bij uitspelende verenigingen bijten de leiders steeds vaker toe dat ze een voorbeeldfunctie hebben als
er geprotesteerd wordt, maar als een scheids niet ingrijpt bij grove overtredingen welk voorbeeld krijgen onze kinderen
dan…………………??
Cas

Informatie van de jeugdcommissie:
Trainingen tijdens de Kerstperiode
De laatste training voor de alle jeugdspelers is op vrijdag 19 december a.s.
Er wordt weer gestart op maandag 5 januari 2004.
(selectie) Trainers kunnen in overleg met hun eigen teamleden hiervan afwijken.
KABOUTERS:
De laatste Kaboutertraining is op 20 december a.s. Er wordt weer gestart op zaterdag 10 januari 2004.
Vrijwilligers
Wilt U straks het nieuwe jaar goed beginnen? Wordt dan vrijwilliger bij de jeugdafdeling van de AFC Quick 1890.
Wij zijn nog steeds op zoek naar scheidsrechters, assistenten bij de jeugdtrainingen; tafeldienstmedewerkers en
barmedewerkers. Wilt u de handen uit de mouwen steken voor onze vereniging in 2004 neem contact op met Klaas
Boogaard telefoon 033-4618718.

Zaalvoetbaltoernooi, 31 december a.s.
Op 31 december a.s. vindt in Sporthal Schuilenburg weer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi plaats voor E en F
pupillen!
- ' s Ochtends wordt door de E-pupillen gezaalvoetbald. Verzamelen om 8.30 uur, het E-toernooi duurt tot
12.00 uur.
- ' s Middags voetballen de F-pupillen. Er wordt om 12.30 uur verzameld en het toernooi is rond 16.00 uur
afgelopen. Daarna kan iedereen thuis van de oliebollen gaan genieten!
De Jeugdcommissie wenst iedereen prettige feestdagen.
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Algemene Leden Vergadering AFC Quick 1890
15 december 2003. Aanvang: 20.00 uur in het paviljoen
Beste leden,
Op maandagavond 15 december 2003 is er om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering. U bent van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda staan (in ieder geval) de volgende zaken:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Medelingen, ingekomen stukken en uitgegane post
3. Verslag van de ALV van 23 juni 2003
(het verslag ligt vanaf woensdag 3 december a.s. ter inzage in de bestuurskamer en zal
volledigheidshalve tijdens de vergadering worden uitgereikt)
4. Jaarverslag 2002 - 2003
(het jaarverslag ligt vanaf maandag 8 december a.s. ter inzage in de bestuurskamer)
5. Financieel jaarverslag 2002 - 2003
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
Pauze
8. Jaarverslag jeugdcommissie 2002 - 2003
(het jaarverslag van de JC ligt vanaf woensdag 3 december a.s. ter inzage in de bestuurskamer)
9. Toekomstvisie AFC Quick 1890
10. Stichting
11. Rondvraag en sluiting
We hopen u de 15e te mogen ontmoeten,
namens het bestuur, Jan-Nico Wigboldus, secretaris

Van Dam Sports
Penaltybokaal
In de rust van de wedstrijd
van Quick 1 tegen Hellas
waren Juul, Illis, Florus, Bram
en Hassan van de F3 aan de
beurt voor het nemen van
strafschoppen op de
reservekeeper van Quick 1
om uit te maken wie in het
voorjaar van 2004 in de finale
om de Van Dam Sports
Penaltybokaal mag uitkomen.
Ook deze keer was er een
knock out ronde nodig om te
bepalen wie zich de winnar
mocht noemen, want Juul en
Hassan hadden beiden één
keer gescoord. De overige
deelnemers wisten helaas niet
het net te vinden. Uiteindelijk
was Hassan de winnaar van
de knock out ronde.
Gefeliciteerd en we zien je
terug in de finale. De anderen
bedankt voor de sportieve
deelname en voor allen: veel
succes in de competitie!
Nees van den Berg

4 Januari 2004: Zaalvoetbaltoernooi Quick senioren
Voor de seniorenteams 4 tot en met 10 en Quick zaterdag en de A2-junioren
In de leidersvergadering aan het begin van het seizoen 2003-2004 is afgesproken dat er in de
winterstop een zaalvoetbaltoernooi voor de Quick-recreantenteams zou worden georganiseerd.
Er is toen ook al een datum geprikt: zondag 4 januari.
De lokatie is Sporthal Zielhorst, de wedstrijden vinden plaats tussen 13.00 en 17.00 uur. Om 12.30
uur dient iedereen aanwezig te zijn.
Opgeven kan via je leider(s) en / of via onderstaand e-mail adres.
zaalvoetbalquick1890@planet.nl
Volg ook Kwikkertje, www.afcquick1890.nl en Teletekst pagina 218 van Omroep Amersfoort voor meer
informatie.
Tot 4 januari,
Henk van den Brink en René Voortman
Voor vragen / opmerkingen: Tel.: 033-4562293 of 06-44546681. e-mail: h.vanden.brink01@freeler.nl

Uitnodiging voor Nieuwjaarsdag
1 januari 2004 om 14.00 uur:
Traditionele Nieuwjaarswedstrijd op Sportpark Birkhoven
tussen A.H.M.C. en AFC Quick 1890
1 januari 2004 om 16.00 uur:
Nieuwjaarsreceptie in het Quick-paviljoen, met uiteraard
champagne en de overheerlijke versgebakken oliebollen van
Henk’s Hollandse Gebakkraam (gevestigd aan de Stadsring,
voor de SNS/Bank).
Alle Quick-leden, donateurs, oud-leden, ouders van
jeugdleden, sponsors en anderen die Quick een warm hart
toedragen zijn welkom!

Het volgende Kwikkertje
verschijnt donderdag
8 januari 2004.
Kopij kunt u per e-mail
inleveren tot en met vrijdag 2
januari 2004 bij
Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of
Henk van den Brink
(h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 13 / ZON. 14 DECEMBER 2003
Aanvang
ZATERDAG
14.30
ZONDAG
14.00
11.00
12.00
12.00
11.00
14.00
14.00
10.00
10.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

12.45

40271

5e 516

Woudenberg 6

- AFC Quick 2

zie lijst
zie lijst
11.00
11.00
09.30
13.00
13.00
09.00
09.00

98402
102237
108474
111055
111206
111367
115281
115408
115542

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

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 4
AFC Quick 5
Hoogland 5
AFC Quick 7
AFC Quick 8
AFC Quick 9
AFC Quick 10

-

Scheidsrechter

EDO 1
Argon 2
Bunnik '73 4
Nederhorst 3
AFC Quick 6
HSV '69 4
Laren '99 10
BFC 5
Amsvorde 8

R. Smit
R. Snijders

I. van Leeuwen

KL.K.
Q G

Veld

1
1
2
3

1
6
2
5
kl.VOP
kl.VOP

2
3
3
2

2
3
1
3

5
4
6
4

Tafeldienst: Cees Beltman en Teus van Daal
Bardienst:

08.00-10.00 Joop Barkel
Bij verhindering zelf voor
09.00-12.00 Etienne Klabbers en Francois Broer
vervangers zorgen a.u.b.!
10.00-14.00 Quick B1 (2 man)
12.00-18.00 Co Berendse + ............
Jaap Leijsma 033-4612772
13.00-18.00 Gery en Jaap Leysma, Nel Blonk en Eva Seignette (boven)
06-20966094
13.30-17.30 Eline Labee en vriendin
Rien van Geet 033-4552733
17.00-19-00 1 man A1 en Jordi Vreekamp
06-10185689

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 20 / ZON. 21 DECEMBER 2003
Aanw. Wedstr.Klasse
Clubhuis
nr.
Aanvang
ZATERDAG
14.30
13.30
40250 5e 516
ZONDAG
11.00
11.00
14.00
14.00
11.00

zie lijst
09.15
12.30
13.00
09.30

102165
108457
111112
146254
111424

res.HK
5e 520
6e 618
6e 619
6e 620

Wedstrijd
AFC Quick 2

Scheidsrechter
- VVA ´71 3

AFC Quick 1 vrij
AFC Quick 2
SVF 3
SDO 4
AFC Quick 6
Nieuwland 3
AFC Quick 8 vrij
AFC Quick 9 vrij
AFC Quick 10 vrij

ADO ´20 2
AFC Quick 4
AFC Quick 5
Kampong 11
AFC Quick 7

Veld

G. Huisman

3

3

4

A. Reker

1

2

5

2

1

6

Tafeldienst: Ben Hartzema en ..................
Bardienst:

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

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
Quick B1 (2 man)
Riekie Broer
Quick 1 (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

Zie voor het ZAALVOETBALTOERNOOI op 4 januari 2004 elders in dit Kwikkertje

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 8 januari 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 2 januari 2004 bij Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetnet.nl) of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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HapSnap
De Quick-kabouters tegen het Zwarte Pietenelftal was in 't Kwikkertje aangekondigd als een hele bijzondere wedstrijd. Niemand , maar
dan ook niemand zal vermoed hebben dat het zo'n daverend succes zou worden. En waaraan was dit nu eigenlijk te danken?
Allereerst de aankomst van de Sint en zijn knechten. Dankzij de welwillende medewerking van SRO employé Ignaat maakten de Spaanse
gasten een glorieuze intocht. De aanwezigheid van een groot aantal familieleden van de kabouters zorgde voor een prachtige entourage.
Het klapstuk van de wedstrijd was de enthousiaste manier waarop de Pieten de wedstrijd tot een feest maakten. Werkelijk heel leuk.
Heerlijke pannenkoeken na afloop zorgden voor een feestelijke afsluiting van het evenement.
Wekelijks lezen we op de sportpagina's over wanordelijkheden, misschien nog erg zwak uitgedrukt, op en rondom de sportvelden. In het
verleden kon het er ook fiks aan toegaan. Maar dat was wel een hoge uitzondering. Ook Quick was daar wel eens bij betrokken. Dat blijkt
uit het verslag van het clubblad van SEC d.d. februari 2001onder de kop 'Een heel bijzondere wedstrijd'
Het was de wedstrijd die SEC op 17 oktober 1943 thuis speelde aan de Schrikslaan tegen rivaal Quick uit Amersfoort.
Eerst wat informatie vooraf.
Wedstrijden tussen SEC en Quick stonden altijd borg voor een partijtje voetbal waarbij de vonken er soms vanaf vlogen. Nadat SEC in
seizoen 1941/1942 kampioen werd van de vierde klasse M (gebeurde thuis in de wedstrijd tegen RKBVV uit Blaricum, uitslag 8-0) werd
spijtig genoeg promotie naar de 3e klasse niet afgedwongen. Holland uit Utrecht bleek in de serie promotiewedstrijden de sterkste.
In de hierop volgende competitie kon SEC geen vuist meer maken en ondervond toen vooral concurrentie van het sterke Quick uit
Amersfoort. Bij deze wedstrijden tegen Quick ging het er fel aan toe en wat de grote SEC-aanhang vooral irriteerde was het feit dat SECkeeper Floor van de Wijngaard (speelde nog in het kampioenselftal van 1941/1942) na de gemiste promotie SEC ruilde voor Quick
Amersfoort.
Maar ook de Quick-aanhang wist van wanten en zo werd bijvoorbeeld de toenmalige SEC-voorzitter Dr. Piet Donker, door een Quicksupporter geveld.
Dit was dan ook aanleiding voor de echtgenote van SEC-spits Cees Reijerse haar voorzitter te wreken en door een welgemikte klap met
haar paraplu zeeg ook de aanvaller van Dr. Piet Donker ter aarde.
Ondanks het feit dat eerder genoemde incidenten plaats vonden op het Quick-complex 'Dorrestein' kreeg SEC de zwarte Piet
toebedeeld. SEC werd bestraft voor de in Amersfoort plaats gevonden ongeregeldheden. De Soester club werd door de KNVB (in de
oorlog NVB, omdat Koninklijk er volgens de bezetter niet bijhoorde) veroordeeld om twee wedstrijden zonder publiek te spelen. Deze straf
had overigens weinig effect, want de bewoners van de Beetzlaan van 'Goed Wonen' stelden het pand achter hun huizen beschikbaar
voor SEC. Zij incasseerden entreegelden, die later aan het Bestuur van SEC werden afgedragen.
Het spreekt vanzelf dat de hierna nog te spelen wedstrijd SEC-Quick een beladen zou worden. Ook bij Quick was men zich hiervan
bewust getuige de oproep aan de supporters in het Officiële Mededelingenorgaan van de AFC Quick van 12 oktober 1943.
Citaat: 'AAN DE SUPPORTERS'
Zondag 17 oktober wacht ons eerste elftal in Soest tegen SEC een moeilijke wedstrijd. Wij hopen en verwachten dat velen, die onze
kleuren toegedaan zijn, van de partij zullen zijn om de spelers aan te moedigen. Wij verwachten echter tevens, dat de supporters blijk
zullen geven van hun sportiviteit en niet in clubchauvinisme zullen vervallen. Weet ook het spel van de tegenstander te waarderen, dan
toont gij de juiste opvatting van het voetbalspel. Alleen daarmee zijn de vereniging en de sport gediend.
HET BESTUUR
In het Quick team speelden een aantal zeer talentvolle spelers, die regelmatig voor vertegenwoordigende elftallen uitkwamen. Het waren
o.a. Peter Cesar (zeer talentvol), de al wat oudere Arie de Jong, Roy van Zuyderwijn, Gerrit Nijenhuis en dan natuurlijk de van SEC
overgekomen doelman Floor van de Wijngaard.
Op deze 17e oktober moest het derhalve gebeuren. SEC wilde revanche voor de in Amersfoort geleden nederlaag en de in haar ogen ten
onrechte opgelegde straf (twee wedstrijden spelen zonder publiek). Het probleem voor SEC was dat de uitstekende, veel scorende spits
Cees Reijerse, ergens, zoals vele jonge mannen in die tijd, in Amsterdam was ondergedoken (Cees werd gezocht door de Duits
bezetters). Cees speelde daar overigens onder een andere naam bij een club in Amsterdam Noord. Het SEC Bestuur wilde toch graag dat
Cees voor deze ene, zo belangrijke wedstrijd naar Soest zou komen. Echter Cees voelde er, begrijpelijk, niet veel voor. Uiteindelijk
stemde hij toe.
Al voorwaarde stelde hij dat er voor, tijdens en na de wedstrijd op de Schrikslaan, Beetzlaan en Waldeck Pyrmontlaan gepost zou worden
zodat, indien er gevaar dreigde, hij tijdig zou worden gewaarschuwd en de benen zou kunnen nemen. Aldus geschiedde.
In de eerste helft van de wedstrijd gebeurde er niet veel.
SEC speelde uiterst onzeker; het publiek aan beide zijden was opvallend rustig en SEC liep een terechte 0-3 achterstand op. Na rust
waren de rollen omgedraaid. SEC speelde geïnspireerd en zorgde kopspecialist Henk Post er met een reeks doelpunten voor dat SEC de
0-3 achterstand omboog in een 4-3 voorsprong. Toen gebeurde waarvoor Cees Reijerse had gevreesd. SEC-secretaris, Cees van
Wijngaarden, agent van politie Soest, die deze dag dienst had, kwam in paniek naar de Schrikslaan en vertelde dat er een razzia op
komst was.
Grote schrik, maar SEC-spits Cees Reijerse bedacht zich geen moment, sprintte vanaf het veld via de achtertuin van stoffeerder Venema
(eindbestemming het huis van Cees' teamgenoot, keeper Paul van Zoghel), inmiddels de scheidsrechter, de Quickploeg en zijn SEC
medespelers verbijsterd achterlatende.
Na bekomen te zijn van de schrik en de goede zorgen van Mevr. Van Zoghel-Lammerse bezorgden zijn medespelers Cees ver na afloop
zijn burgerkleren en kon weer vertrekken naar zijn veilige onderduikadres in Amsterdam.
Ik sprak nog met de toenmalige redacteur van het AFC Quick orgaan, Roel Leenknegt.
Op mijn vraag of mogelijk het orgaan van de AFC Quick van eind oktober 1943 nog aanwezig was, waarin hoogstwaarschijnlijk over de
wedstrijd SEC-Quick iets stond vermeld, antwoordde hij dat de bezetter wegens papierschaarste in die periode een verbod had
opgelegd om cluborganen te doen verschijnen.
De wedstrijd SEC-Quick van 17 oktober met het genoemde incident staat echter ook in zij n geheugen gegrift.
Johan

