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ALGEMEEN

VOETBALLOZE ZONDAGEN
Voor de tweede keer op rij was er afgelopen zondag een voetballoze zondag voor de
Quick-senioren en ook op zaterdagmiddag werd twee maal achter elkaar niet gevoetbald.
Regen, storm, vorst: de weergoden hebben alles gedaan om te voorkomen dat de
roodzwarten in actie kwamen. Persoonlijk vind ik de afgelastingen geen probleem, want
ik voetbal het liefst als het lekker warm en droog is, dus inhaalprogramma's in mei:
heerlijk. Liever voetbal ik nog in juni, juli en augustus, maar helaas laten de velden dat
niet toe. Tenzij Quick natuurlijk ooit nog eens kunstgrasvelden krijgt....
De enige Quickers die vaak wel twee maal in actie kwamen waren trouwens de D-, E- en
F-pupillen. De mazzelaars! In dit Kwikkertje leest u hoe goed het gaat met de
selectieteams E1 en F1. Op 13 februari wordt er ook nog een kindercarnaval voor ze
georganiseerd. De Quick-jeugd krijgt de aandacht die ze verdienen, mede door een door
Etienne Klabbers en consorten nieuw leven ingeblazen acvtiviteitencommissie. Hulde!
Overigens ook de A1-junioren doen het dit seizoen weer uitstekend. Een tweede
kampioenschap op rij en dus promotie naar de landelijke 3e divisie lijkt mogelijk. Er is
trouwens ook nog een achterdeur via de nacompetitie, die dit seizoen is geintroduceerd.
Ik ben trouwens erg benieuwd wie er volgend jaar als trainer voor de diverse
juegdselectieteams staan, daar hoor je erg weinig over van Leon en Willem. Het is
inmiddels wel bekend geworden dat Patrick Barends na vele jaren de A1 en Quick 2
onder zijn hoede te hebben gehad volgend jaar zijn trainerscarriere elders gaat
voortzetten: CJVV, de club van het Vermeerkwartier. Erg jammer!
Op voetbalgebied werd mijn aandacht vooral getrokken door de tv-reportage over de
ondergang van de gerenommeerde Rotterdamse voetbalclub Zwart-Wit '28. Het
levenswerk van vele vrijwilligers werd in een mum van tijd om zeep geholpen. Een
faillissement door 400.000 euro schuld, mede het gevolg van hoge
onkostenvergoedingen aan selectiespelers (zeg maar zakkenvullers") door een voorzitter
(zeg maar "suikeroom"), een slecht beleid en een gebrek aan vrijwilligers. Zwart-Wit, ook
een club die vooral "wit" was, maar later vooral "zwart" werd. Te triest voor woorden, met
als klap op de vuurpijl de afgebrande kantine, maar ook en vooral een voorbeeld voor de
beleidmakers van vele clubs. Integratie van allochtonen, een sterke financiele basis, het
aanstellen van verenigingsmanagers: allemaal ingredienten voor een vereniging anno
2004 en de komende jaren. Een typisch Nederlands verschijnsel trouwens die
verenigingsstructuur. Ik ben benieuwd of er over bijvoorbeeld 25 jaar sowieso nog veel
(voetbal)verenigingen bestaan.
Tot slot van deze column - bij gebrek aan kopij in deze bijna voetballoze weekends twee lijstjes: de Top 10 van oudste voetbalclubs in Nederland en de Top 10 van leukste
afkortingen van Nederlandse voetbalclubs, zomaar voor de aardigheid. De
Amersfoortsche Football Club Quick 1890 (17e op de rnaglijst) bestaat volgend jaar
trouwens 115 jaar, een respectable leeftijd, bent u ook zo benieuwd of het bestuur FC
Barcelona vijf jaar later ook weer naar Dorrestein kan lokken?
De oudste voetbalclubs van Nederland:
1) Koninlijke U.D. (Deventer)
2) Koninklijke H.F.C. (Haarlem)1879
3) Hercules (Utrecht)
4) Robur et Velocitas (Apeldoorn)
5) Bato (Winschoten)
6) D.F.C. (Dordrecht)
7) Frisia (Leeuwarden)
8) H.V.V. (Den Haag)
1883
9) Hermes D.V.S. (Schiedam)
10) Concordia (Delft)

1875
1882
1882
1883
1883
1883
1884
1885

De leukste afkortingen van voetbalverenigingen:
1) N.A.C. (Breda): NOAD (Nooit Ophouden Altijd Doorgaan) ADVENDO (Aangenaam Door
Vermaak En Nuttig door Ontspanning) Combinatie
2) A.G.O.V.V. (Apeldoorn): Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging (vroeger),
Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder (nu)
3) E.B.O.H. (Dordrecht): Eendracht Brengt Ons Hoger of `Elf Boeren Op Hol´
4) E.M.O.S. (Enschede): Eendracht Maakt Ons Sterk of 'Elf Moordenaars Op Stap'
5) H.B.O.K. (Amsterdam): Het Begon Op Klompen
6) K.G.B. (Bovenkarspel): Kolpings Glorie Blijft of 'Kapelaan Gaat Boksen'
7) O.N.A. (Gouda): Ontspanning Na Arbeid of 'Onsportief Na Aftrap'
8) T.H.O.R. (Lippenhuizen, Friesland): Tot Heil Onzer Ribbenkast
9) T.O.N.E.G.I.D.O. (Voorburg): Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht
10) r.k.s.v. D.C.G. (Amsterdam): Door Combinatie Groot (nu) of 'Door Christus Getraind'

H@NK
(Reacties zijn altijd welkom: h.vanden.brink01@freeler.nl)
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Bardiensten op zaterdag
Bardienst: 07.00-09.00
14 febr.
09.00-12.00
12.00-18.00
13.00-18.00

Rob van de Bos, Johan Eelsingh en Henk Vreekamp
Manja Vreekamp en Manja Scharpf
Riekie Broer, Fiona Boogaard en Lisanne van Barlingen
Jesse Heusinkveld en Ronald de Boer

Bij verhindering zelf voor vervangers zorgen a.u.b.
voor spoedgevallen:
Etienne Klabbers (06-15463349)
Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)
Bardienst: 07.00-09.00
09.00-12.00
21 febr.
12.00-18.00
13.00-18.00

Rob van de Bos, Johan Eelsingh en Henk Vreekamp
Manja Vreekamp en Manja Scharpf
Fiona en Nathalie Boogaard
Riekie Broer

Bij verhindering zelf voor vervangers zorgen a.u.b.
voor spoedgevallen:
Etienne Klabbers (06-15463349)
Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)
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Kopij Kwikkertje
Heeft u kopij voor het Kwikkertje:
een wedstrijdverslag, een
oproep, opbouwende kritiek,
foto’s etc. Lever deze tekst dan
op tijd aan in een WORDdocument. Hou het kort en
bondig, zodat wij als redactie
zoveel mogelijk kwijt kunnen in
de ons beschikbare ruimte.
De mailadressen zijn:
axelvanleeuwen@hetnet.nl en
h.vanden.brink01@freeler.nl
Mail het aan beide adressen,
zodat er niets mis kan gaan en
het ook op onze Internetsite
komt te staan.
Ons Internetadres is:

WW.AFCQUICK1890.NL

F1 Kampioen
Quick F1 - CJVV F1
Na een week vol sneeuw en kou stond op 31 januari de thuiswedstrijd van de F1 tegen CJVV F1 op het programma. CJVV
F1 was herfstkampioen geworden met een groot aantal voor gescoorde doelpunten. De ingrediënten voor een spannende
wedstrijd waren dus volop aanwezig. Van meet af aan had Quick F1 echter het betere van het spel. Er werd vlot
gecombineerd en snel gevoetbald waarbij de spelers van CJVV menigmaal de hakken van de Quickers zagen. Het was dus
niet verwonderlijk dat Quick bij rust leidde met een verdiende voorsprong van 3-0 door doelpunten van Pim, Coen en
Oguzhan. Na rust veranderde er aan het spelbeeld niet veel, behoudens de score. Door 3 (!) doelpunten, een ware hattrick,
van Thomas, 2 doelpunten van Alex en nog 1 doelpunt van Oguzhan werd de eindstand van 9 - 2 bereikt. CJVV wist dus
nog wel 2 keer te scoren doordat de F1 alleen nog maar oog voor de aanval had en vergat te verdedigen. Het was een
leuke wedstrijd om naar te kijken met goed verzorgd voetbal. Zoals vermeld was CJVV F1 herfstkampioen, maar……..zij
waren niet de enige kampioen die op het veld stond, want…
Ook de F1 van Quick had wat te vieren: net als CJVV, maar dan in de andere poule heeft ook onze F1 de najaarscompetitie
afgesloten met een kampioenschap. Dat echter was niet het enige succes. Ook is de F1 als kampioen uit de bus gekomen
in de 1e ronde van de beker, waarin ze geduchte tegenstanders als IJsselmeervogels, Nieuwland en Spakenburg hebben
verslagen.
Wat een knappe prestatie!
Na dus eerst CJVV, nota bene de kampioen van de andere F1-najaarspoule, stevig verslagen te hebben moest het dan
maar eens goed gevierd worden. Dat leek de F1 wel wat: om kwart over tien 's morgens al aan de kampioensfriet!
De dames die kantinedienst hadden, hadden vandaag gelukkig het frituurvet al vroeg heet.
De jongens waren flink uitgelaten. Even de tafels tegen elkaar aanschuiven en we hadden een mooi plekje ingericht.
Nadat de friet was geserveerd, hield trainer Henk Vreekamp een (zeer inspirerende) speech en alle 9 F1-spelers hing hij,
met voor elke speler een persoonlijke anekdote, een werkelijk prachtige kampioensmedaille om de nek. Verder ontvingen
de jongens van de leider een overzicht met daarop een foto, de opstelling en alle uitslagen van alle gespeelde wedstrijden,
die waren gespeeld in de najaarscompetitie en in de bekerpoule. Samen met de medaille was dit voor een ieder een
prachtige herinnering!
Toen lekker de friet verder oppeuzelen. Dat ging er wel in. Al met al was het een gezellige ochtend.
Resultaat van het kampioenschap is dat we als F1 hoger zijn ingedeeld in zoals dat heet "de voorjaarscompetitie" van de
F1. Dat betekent dat we tegen tegenstanders uit moeten gaan komen die ook in hun najaarspoule als hoogste zijn
geëindigd. Resultaat is een voorjaarspoule met de F1-teams van Roda'46, Nieuwland, CJVV, Hoogland en
Hooglanderveen.
Met z'n allen denken we dat we ook dan goede kansen maken om hoog te kunnen eindigen.
Daarnaast zal er waarschijnlijk voor de F1 een afvalrace volgen voor de Bekercompetitie.
Jongens, doe ook nu weer allemaal goed je best. Als jullie weer met net zoveel inzet en plezier kunnen voetballen als in de
vorige competitie en weer net zo'n hecht team vormen, dan komen de goede resultaten weer vanzelf.
En: houd er rekening mee dat je niet zo heel vaak kampioen wordt. Dus jongens, wees heel zuinig op je medaille!
Nees en Emile
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 14 JANUARI 2004
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

Wedstr.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
12.30
11.45

48737
49749

1e L
2e M

GVVV 2
- AFC Quick 1
AFC Quick 2 (*) - TOV 1
Joop Zorn
(*) 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
11.15
10.30
11.30
10.30

63064
160088
160180
160208
163190

1e
2e
2e
2e
3e

H
061
064
065
093

AFC Quick 1
CJVV 1
AFC Quick 3
AFC Quick 4
TOV 5

-

Hoogland 2
AFC Quick 2
KVVA 2
IJsselm.vgls 5
AFC Quick 5

E-PUPILLEN
10.00
11.00
11.00
10.00
10.00
12.00
09.00
10.00

09.15
10.00
10.15
09.30
09.30
11.15
08.15
09.30

164610
166858
166828
171640
171700
171878
171908
172015

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

023
067
066
153
155
161
162
167

AFC Quick 1
VVZ'49 3
SO Soest 3
AFC Quick 4
AFC Quick 5
VVZ'49 6
Roda'46 9
AFC Quick 8

-

IJsselm.vgls 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
VVZ'49 4
VVZ'49 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
Spakenburg M1

F-PUPILLEN
09.00
09.00
09.00
09.30
09.00
11.00
09.00
09.00
09.00
09.00

08.15
08.30
08.30
08.45
08.30
10.15
08.15
08.30
08.15
08.30

173538
174660
176549
176639
176640
176668
181208
181440
181439
181349

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

016
035
055
058
058
059
137
145
145
142

Roda'46 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
Hoogland 4
AFC Quick 5
Spakenburg 5
CJVV 5
AFC Quick 8
VVZA 10
AFC Quick 10

-

AFC Quick 1
SO Soest 2
KVVA 2
AFC Quick 4
IJsselm.vgls 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
H’landerveen 5
AFC Quick 9
CJVV 7

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

J.W.E. Selman

Veld

KL.K.
Q G

1

2

5

1

3

4

H.F. Kooring

2

1

6

Donald Uhrlep
Hans Strijbos

2
3

1
2

6
5

Jeroen v. Barlingen

1

2

5

Ivo v. Leeuwen
Henk v.d. Nat

2
3

1
3

6
4

Erik Mulder

2A

3

4

Ismaël Amine
Mark Peters

2B
3B

1
2

6
5

Lisanne v. Barlingen 3A

2

5

Job Swens
Jaap Klouwen

1
3A

3
1

4
6

Nick ter Hoeven

3B

3

6

Joris Hehenkamp

2A

2

5

Jan v. Heijningen

2B

2

5

Woudenberg 6 - AFC Quick 2

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Wellicht handig: www.voetbalgids.com (gegevens van alle voetbalverenigingen en vaak ook een routebeschrijving).
Zaterdag 14 februari 2004 doen dienst 's morgens Axel van Leeuwen en Petra Zwakman en
's middags Etienne Klabbers en Kees Lablans.

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 26 februari 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 20 februari 2004 bij: Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 21 FEBRUARI 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

A-JUNIOREN
B-JUNIOREN
C-JUNIOREN

Wedstrijd

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij
AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij
AFC Quick 1 t/m AFC Quick 3 vrij
AFC Quick 4
- Hoogland 8
AFC Quick 1 t/m AFC Quick 5 vrij

12.45
12.00
D-PUPILLEN
E-PUPILLEN
10.00
09.15
10.00
09.00

153123

3e 40

186065
186113

beker
beker

AFC Quick 1
- CJVV 1
KVVA 2
- AFC Quick 2
AFC Quick 3 t/m AFC Quick 8 vrij

F-PUPILLEN
10.00
09.30
10.00
09.15

185914
185950

beker
beker

AFC Quick 1
- VVZ'49 1
Hoogland 2
- AFC Quick 2
AFC Quick 3 t/m AFC Quick 10 vrij
AFC Quick 2 vrij

SENIOREN

Hans Strijbos

1

1

2

Erik Mulder

2A

3

4

Nick ter Hoeven

2B

5

6

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Wellicht handig: www.voetbalgids.com (gegevens van alle voetbalverenigingen met vaak ook een routebeschrijving).
Zaterdag 21 februari 2004 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas Boogaard en
's middags Henk v.d. Brink (redactie Kwikkertje) en Gerard Huisman.

Informatie van de
jeugdcommissie
Evenementen commissie
De evenementencommissie is nieuw leven in geblazen.
De komende periode worden er een diverse activiteiten
georganiseerd. Publicatie van de activiteiten zal
regelmatig via ‘t Kwikkertje plaatsvinden.
Gedragsreglement
Elders in het Kwikkertje staat het gedragsreglement.
Deze gedragscode is een belangrijke schakel met
betrekking tot de normen en waarden op en rond het
voetbalveld, en zeker op Dorrestein. Naleving van de
regels is dus eigenlijk voor iedereen van toepassing.
Als wij deze met elkaar naleven en elkaar aanspreken
op de naleving ervan dan is het zeker fijn op
Dorrestein.
Scheidsrechtercursus
In samenwerking met een aantal andere verenigingen
in de regio zal er een officiële KNVB cursus worden
gehouden. Op dit moment hebben een aantal Quickers
zich reeds aangemeld om opgeleid te worden als
clubscheidsrechter. Heeft u belangstelling maar zich
nog niet opgegeven neem contact op met Jeroen van
Barlingen tel. 033-4724727. Uw bijdrage voor Quick is
van groot belang.
Advertentie toernooiboekje
De toernooicommissie is bezig met het samenstellen
van het toernooiboekje voor de pupillenthuistoernooien in mei van dit jaar. Er bestaat een
mogelijkheid om in het boekje te adverteren.
Wilt u uw bedrijf onder de aandacht brengen van
Quickers en onze toernooigasten grijp dan deze kans.
U steunt daarmee tevens onze jeugdafdeling.
BELANGSTELLENDEN kunnen contact op nemen
Klaas Boogaard telefoon 033- 4618718

Scheidsrechters in nood!
Na ruim een jaar lang regelmatig scheidsrechters te hebben gevraagd in
het Kwikkertje, is het nu zover dat de komende weken de leiders helaas
zelf moeten gaan fluiten.
Het huidige aantal scheidsrechters loopt gestaag terug in verband met
blessures en verplichtingen op school.
Als ieder seniorenelftal elke week een scheidsrechter levert is het
probleem voorbij.
Wat zou dat toch mooi zijn, elke week tien scheidsrechters plus de
mensen die nu ook al fluiten en het probleem is opgelost. Want laten wij
nu eerlijk zijn wat is nu één wedstrijdje fluiten per seizoen, één keer een
wedstrijdje van hooguit twee keer 35 of 40 minuten. We hebben ze ook
al van 2 keer 30 minuten of 2 keer 25 minuten.
En nu niet zitten zeuren dat je de spelregels niet kent, want die worden
je heel duidelijk uitgelegd. Trouwens jullie voetballen toch ook met
dezelfde spelregels?
Half november kwamen er ineens vier scheidsrechters bij. Deze heren
hebben dus wel begrepen dat de nood heel hoog is. Albert Bekker, Lex
van de Vegt en Jan Zweers zijn van Quick 10 en waren bereid om een
keer een wedstrijd te fluiten. Zij vonden het zo leuk dat zij nu elke
maand, indien nodig, een wedstrijdje fluiten. Ook Gerard Vreekamp van
Quick 5 fluit onder dezelfde condities als bovengenoemde heren.
De huidige scheidsrechters fluiten in principe om de week maar ook hier
gaat een probleem komen door een gebrek aan voldoende mensen.
Gek dat ik elke keer weer aan de nieuwjaarsspeech moet denken van
Henk Vreekamp. Teveel werk wordt gedaan door te weinig handen! Dus
heren senioren bij deze doe ik een klemmend beroep op jullie om onze
jeugd elke zaterdag te kunnen laten voetballen met een scheidsrechter.
Gooi alle schroom van je af en meldt je aan bij Jeroen van Barlingen, tel
033-4724724 of per e-mail: jjvanbarlingen @zonnet.nl
Ik hoop dat we elkaar gauw zullen spreken en dat ik hopelijk veel
aanmeldingen binnen krijg via de mail want we hebben jullie echt hard
nodig ……….. !
Met vriendelijke sportgroeten, Jeroen van Barlingen
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Jeugdfounders

Jeugdreglement seizoen 2003 - 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

Gedrag: iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters,leiding,
trainer/teamleider en publiek. Vloeken, beledigingen en schuttingwoorden bezigen op en rond het voetbalveld hoort niet.
Ga niet op elkaar schelden. Iedereen maakt fouten. Herstel elkaars fouten.
Geef de moed niet op tijdens de wedstrijd, ook als het niet goed gaat.
Voetbal speel je met 7 of 11 man, zeg dus niet te makkelijk af voor wedstrijden.
Bespreek problemen eerst met de trainer/teamleider.
Tijden: iedere speler is op tijd op de training (op het veld) en bij de wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een half uur voor
de wedstrijd en bij uitwedstrijden een uur voor de wedstrijd, tenzij anders aangegeven. Niet op tijd aanwezig zijn voor de
wedstrijd of training zonder geldige reden, betekent dat je niet in de basisopstelling begint.
Vertrek als team naar uitwedstrijden, dus niet op eigen gelegenheid en kom als team terug.
Tenue: iedere speler dient er voor te zorgen dat zijn tenue in goede staat verkeert en dat zijn schoenen goed onderhouden
zijn. Tijdens de voetbalwedstrijden de kousen omhoog. Doe hier verbandgaas omheen, dat is beter dan tape. Shirt in je
broek. Scheenbeschermers zijn verplicht. Verder is iedere speler verplicht om altijd een wit reserveshirt bij zich te hebben.
Kleedlokaal en voorbereiding: gedraag je in het kleedlokaal. Voor de training omkleden in het kleedlokaal, wachten in het
kleedlokaal en samen met de trainer naar het trainingsveld gaan (dit geldt voor de A, B, C en D). Na afloop douchen.
Niet langer in het kleedlokaal blijven dan nodig is. Kleedlokaal schoon achterlaten. Trainer/teamleider wijst aan wie na afloop van
de wedstrijd of training het kleedlokaal aanveegt, zodat de volgende groep zich kan omkleden in een schoon kleedlokaal.
Gebruik badslippers bij het douchen.
Doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen voor de trainingen en wedstrijden af.
Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets verhalen.
Verzorg je lichaam goed.
Neem voor de training of de wedstrijd slechts een lichte maaltijd.
Roken en alcohol drinken zijn niet toegestaan in het kleedlokaal.
Zorg bij iedere wedstrijd voor een goede warming up. De wisselspelers trappen de keeper in.
Training: bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen, dien je je vooraf telefonisch af te melden bij de
trainer. De training wordt zelden afgelast.
Neem klaarstaand trainingsmateriaal mee naar het trainingsveld en neem na afloop van de training het materiaal mee naar het
materialenhok.
Voor de selectieteams geldt dat spelers die 2 keer in de week trainen, bij een wedstrijd de voorkeur hebben boven spelers die
maar 1 keer of helemaal niet trainen. Deze regel is uiteraard ter beoordeling van de trainer/teamleider. Bij de niet-selectieteams
wordt een rouleersysteem toegepast, al geldt ook hier de trainingsregel.
Selectieteams: bij selectieteams wordt trainingsbezoek geregistreerd. Je gedrag tijdens de training kan van invloed zijn op de
beslissing wie op zaterdag wisselspeler is.
Als op zaterdag het programma voor de selectieteams is afgelast, kan de trainer/teamleider beslissen dat er getraind wordt.
Deze trainingen zijn verplicht. Wie niet meedoet, kan een wedstrijd worden geschorst of niet in de basisopstelling staan.
Selectievoetbal brengt plichten met zich mee:
·
trainen en spelen gaan voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis.
·
er wordt ook getraind onder slechte veld- of weersomstandigheden.
·
studie, werk, (regelmatige tussendoor) vakanties en/of hobby's zo indelen, dat je zoveel
mogelijk aan je voetbalverplichtingen kunt voldoen.
·
elke selectiespeler is verplicht 2 keer per week de groepstraining te volgen.
Ander team: voetballen in een ander team dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming
van je teamleider is niet toegestaan.
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Quick E1 - Hoogland E1 (24-1) 1 - 1 en VVZ '49 E1 - Quick E1 (31-1) 0 - 4
Goede start E1 in kampioenspoule
We kunnen zeker spreken van een goede start van de E1, want zij moesten aantreden tegen de kampioenen van de 1e helft van de
competitie. Daarin hadden we 1 keer tegen Hoogland (uit) gespeeld en de punten bij Hoogland achter moeten laten. Quick E1 pakte aan
het begin van de wedstrijd het initiatief, maar verzaakte de uitgespeelde kansen in een doelpunt om te zetten. Hoogland kreeg 1 kans en
het stond 0-1. Quick liet zich niet ontmoedigen, bleef goed combineren en was via een schot op de paal van Remy dicht bij de
gelijkmaker.
In de rust werd tegen de spelers gezegd dat zij op dezelfde manier moesten doorspelen, dan zouden de doelpunten vanzelf komen. Joeri
(onze laatste man) nam spontaan het woord over van de leiders en gaf zijn medespelers nog wat extra vertrouwen. In de 2e helft werd de
druk op Hoogland nog verder opgevoerd en zelfs onze verdedigers Jamiro, Joeri, Lucas en Rick (eigenlijk aanvaller, maar als linksback
staat hij ook zijn mannetje) waren veelvuldig op de helft van Hoogland te vinden. Een schot van Mick werd door de paal nog niet goed
genoeg bevonden en stuiterde terug het veld in. Maar een weergaloze 1-2 tussen David en Yasin werd door laatstgenoemde bij de 2e
paal voorgezet, waar onze rechtsback Jamiro goed was meegekomen om het laatste tikje te geven 1-1. Quick ging op zoek naar de
winnende treffer, maar voor een vermeende handsbal van een Hoogland speler op de doellijn werd geen strafschop gegeven (bij F en E
pupillen worden in de wedstrijd geen strafschoppen gegeven, dus volgens deze regel heeft de scheidsrechter (altijd) gelijk). Het bleef 1-1,
Hoogland kreeg ook nog enkele kansjes, maar deze werden professioneel teniet gedaan door onze keeper Josh.
VVZ '49 was kampioen geworden in de andere poule. Bij VVZ voetballen is daarnaast nog extra lastig, omdat daar op "vaste" F en E
pupillen velden wordt gespeeld. Deze velden hebben andere afmetingen (minder breed) dan de velden waar de jongens normaal op
spelen. We kunnen wel zeggen dat de E1 hier geen enkel probleem mee had en het was ondanks het slechte weer een genot om naar de
jongens te kijken. Er wordt steeds beter gecombineerd en iedere speler weet goed wat hij moet doen op zijn positie. De leiders zijn dan
ook erg tevreden over de trainers Frank Corba en Jordi Vreekamp (ook niet de minste namen natuurlijk !). Dit heeft geleid tot een nieuwe
overeenkomst, waardoor deze jonge, enthousiaste trainers ook volgend jaar de E1 trainen. In de wedstrijd bleef het lang 0-0 en het spel
golfde op en neer. Vijf minuten voor de rust wist Yasin David te bereiken. Deze loste een schot wat door de keeper werd losgelaten,
waarna een attente Yasin de opspringende bal met het hoofd in het doel kon werken. Nog voor de rust werd Remy in (schiet)stelling
gebracht en gezien zijn (schot)kwaliteiten werd van de kant om een schot gevraagd. Remy dacht hier anders over, hij zag Mick bij de 2e
paal, bracht deze in stelling, waardoor deze de bal in het doel kon prikken.
In de 2e helft bleef Quick goed spelen en dit leidde nog tot het 2e en 3e doelpunt van Yasin, waarbij de laatste met het hoofd van een
ongekende klasse was. Achterin bleven wij geconcentreerd verdedigen, waardoor daar de "nul" werd gehouden.
De volgende wedstrijden zijn tegen de "Blauwie" (Spakenburg uit) en de "Rooie" (IJsselmervogels thuis).
Veel succes, blijf enthousiast trainen en spelen en het kan nog een heel mooi en lang seizoen worden.
Nico van Zanten

Van de JeugdCoordinator Voetbal (JCV)
Gezocht trainers voor C-junioren en D-pupillen
Voor het nieuwe seizoen 2004/2005 zijn wij op zoek naar enthousiaste trainers voor de lagere C- en D-elftallen.
De te geven training is ongeveer 1 uur per week. Voor de zaterdag is wedstrijdbegeleiding niet verplicht.
Ondersteuning vanuit de vereniging kan worden geboden.
Vaders, senioren en overige belangstellenden kunnen contact opnemen met: Willem van der Heijden op telefoonnumer
4722059 of via email wilpet88@hetnet.nl
Spelervolgformulier E en F.
Teamleiders van de E en F die het spelervolgformulier nog niet hebben ingeleverd willen die dit uiterlijk zaterdag 14
februari inleveren.

Van Dam Sports Penaltybokaal
Zondag 25 januari mochten de pupillen van de E6 meedoen aan de Van Dam Sports penaltybokaal. Voor de jongens dubbel feest, want
ze mochten ook lootjes verkopen!
Na een korte instructie gingen Kees, Niels, Hicham en Diederik aan de slag. Ze namen hun taak zeer serieus. Met veel enthousiasme
werden de bezoekers van Stormvogels/Telstar en Quick verleid om vooral veel lootjes te kopen.
Alle verkoop en colportagetechnieken werden toegepast. Het resultaat was dat bijna niemand zonder lootjes het Quick terrein betrad.
Maar ja, het is wel voor een goed doel….
Naar de wedstrijd van het eerste kijken en vlak voor de rust even warm lopen en wat inschieten.
Vol vertrouwen betraden de mannen het hoofdveld. 3 penalties nemen tegen de reservekeeper. Niels, Hicham, Kees en Diederik haalden
echt alles uit de kast en de keeper had die middag geen makkie.
Uiteindelijk bleek dat onze keeper Diederik met een 100% score met recht een penalty specialist genoemd mag worden.
Hij gaat vol vertrouwen naar de volgende ronde.
Daarna stond in de kantine de limonade en wat te snoepen voor de jongens klaar.
Het E6 heeft een zeer geslaagde middag gehad.
Ronald Bolderman (Nees van den Berg)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 14 / ZON. 15 FEBRUARI 2004
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
Klasse
ZATERDAG
14.30
12.45
40271 5e 516
ZONDAG
14.00
11.00
12.00
12.00
11.00
14.00
14.00
10.00
10.00

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

Wedstrijd

Scheidsrechter

Woudenberg 6

- AFC Quick 2

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

-

EDO 1
Argon 2
Bunnik '73 4
Nederhorst 3
AFC Quick 6
HSV '69 4
Laren '99 10
BFC 5
't Gooi 9

R. Smit
R. Wouda

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: Henk Jansen en Bas Berkenbosch
Bardienst:

8.00-10.00
9.00-12.00
10.00-14.00
12.00-18.00
13.00-18.00
13.30-17.30
17.00-19.00

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
B1 (2 man)
Co Berendse en Quick 9 (2 man)
Nel Blonk en Eva Seignette (boven)
Eline Labee en vriendin
1 man A1 en Jordi Vreekamp

Bij verhindering zelf voor
vervangers zorgen a.u.b.!
Etienne Klabbers

06-15463349

Rien van Geet

033-4552733
06-10185689

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 21 / ZON. 22 FEBRUARI 2004
Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
Aanvang
ZATERDAG

Wedstrijd

Scheidsrechter

AFC Quick 2

KL.K.
Q G

Veld

vrij

ZONDAG
11.30
11.00

zie lijst
09.15

102224 res.HK
108457 5e 520

11.00

09.30

111352 6e 620

AFC Quick 1
AFC 2
SVF 3
AFC Quick 5
AFC Quick 6
Kampong 5
AFC Quick 8
AFC Quick 9
AFC Quick 10

vrij
- AFC Quick 2
- AFC Quick 4
vrij
vrij
- AFC Quick 7
vrij
vrij
vrij

S. Ooijkaas

Tafeldienst: Hans Maas en Jan Ruitenbeek
Bardienst:

8.00-10.00
Joop Barkel
9.00-12.00
Etienne Klabbers en Francois Broer
13.00-18.00 Riekie Broer

Bij verhindering zelf voor
vervangers zorgen a.u.b.!
Etienne Klabbers

06-15463349

Rien van Geet

033-4552733
06-10185689

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 28 / ZON. 29 FEBRUARI 2004
PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDDAG 17

(o.a. Quick 1 - Kennemers 1, Quick 2 - Kon. HFC 2)
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Buitengewone Algemene Leden
Vergadering AFC Quick 1890
16 februari 2004.
Aanvang: 20.00 uur in het paviljoen
Beste leden,
Op maandagavond 16 februari 2004 is er om 20.00 uur een
buitengewone Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering is tijdens de vorige ALV vastgesteld i.v.m. met het nog
te presenteren verslag van de kascommissie en de vaststelling van de
jaarrekening 2002-2003. Ook zal de nieuwe Stichting zichzelf
presenteren. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De
agenda ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Medelingen, ingekomen stukken en uitgegane post
3. Verslag van de ALV van 15 december 2003
(het verslag ligt vanaf maandag 9 februari a.s. ter inzage in de
bestuurskamer en zal volledigheidshalve tijdens de vergadering
worden uitgereikt)
4. Verslag van de kascommissie over de jaarrekening van
2002-2003
Pauze
5. Presentatie door Stichtingsbestuur: doelen, ambities en
stand van zaken
6. Rondvraag en sluiting
We hopen u de 16e te mogen ontmoeten, namens het bestuur
Jan-Nico Wigboldus, secretaris

ALGEMEEN/JEUGD

Quick F1 Hooglanderveen F1
Het was een onstuimige zaterdagochtend
op 7 februari. Niemand had eigenlijk
verwacht dat er gespeeld kon worden.
Onze boys hebben echter wind en regen
getrotseerd. Na de aftrap werd direct de
aanval gekozen, wat uitmondde in een
kans op de 1-0. Jammer genoeg viel het
doelpunt niet. De rest van de eerste helft
was het een redelijk gelijk opgaande
strijd, waarbij Quick toch wel het betere
van het spel had.
Helaas werd er niet gescoord. Bas moest
kort voor rust nog wel een keer ingrijpen
om de 0 - 0 op het scorebord te
behouden.
In de tweede helft had Quick de wind in
de rug en dat was duidelijk te zien. Er
werd van meet af snel gespeeld en kort
na de aftrap wist Thomas de 1-0 te
scoren. Hierna was het verzet van
Hooglanderveen gebroken en werd er
achtereenvolgens gescoord door Cedric,
Thomas (2e goal), Alex en Ozughan.
Quick behaalde een verdiende 5-0
overwinning.
Nees van den Berg

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 26 februari 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 20 februari 2004 bij: Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)

OPROEP AAN ALLEN !!!
Steun de jeugd en de accommodatie van AFC Quick 1890 en WORDT LID VAN DE CLUB VAN HONDERD.
Eind november heeft de Club van Honderd de acceptgiro's voor het seizoen 2003/2004 op de bus gedaan.
Naast de trouwe leden, waarvan een aantal al meer dan tien jaar lid is, heeft de Club van Honderd ook een aantal mensen
aangeschreven met het verzoek lid te worden.
De Club van Honderd wil iedereen, dus zowel bestaande leden als potentiële leden, vragen om 45,38 over te maken.
Dankzij uw donatie kan de Club van Honderd activiteiten ondernemen die ten goede komen aan, met name, de jeugd en de
accommodatie van onze vereniging.
Recente activiteiten van de Club van Honderd zijn het sponsoren van een supportersbus, het meebetalen aan de opknapbeurt van het
paviljoen en het aanschaffen van een nieuwe televisie.
Momenteel heeft de Club van Honderd ruim 80 leden. Laten wij proberen zo snel mogelijk de 100 te halen!
Dus als u een acceptgiro van de Club van Honderd in de brievenbus heeft gevonden, aarzel dan niet en maak uw donatie vandaag nog
over!
Heeft u geen acceptgiro ontvangen en wilt u graag lid worden van de Club van Honderd?
Maak uw donatie dan over op girorekening 9.188.983 t.n.v. AFC Quick 1890 Club van 100 te Amersfoort.
Vermeld graag duidelijk uw naam, zodat deze geplaatst kan worden op het ledenbord van de Club van Honderd in het paviljoen.
U kunt natuurlijk ook contant doneren bij één van onderstaande personen.
De Club van Honderd houdt zich aanbevolen voor suggesties voor de besteding van de donaties.
Heeft u een goed idee? Neem dan contact op met de Club van Honderd.
Bij voorbaat dank!
De Club van Honderd
Diederick van Ek
06-52311318
Peter Roos
06-22941625
Arne Suik
06-24758339

