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ALGEMEEN

HET BORRELT EN HET BRUIST
Wat mij de laatste tijd opvalt bij Quick is dat er zoveel activiteiten worden georganiseerd.
Vooral veel leuke dingen voor de jeugd, zoals een 4 tegen 4 toernooi in de
voorjaarsvakantie, maar ook het kindercarnaval voor de pupillen op vrijdag de 13e. Dat is
volgens mij al ruim 15 jaar geleden dat er bij Quick carnaval werd gevierd en dat de Raad
van Elf het Quick-paviljoen op stelten zetten. De Hooglandse invloed van Prins Ton doet
zich duidelijk gelden. De foto's van het kindercarnaval zijn dankzij selectiespeler Jesse
Heusinkveld trouwens te zien op de A1-site (www.quicka1.tk) en de Quick-site. In dit
seizoen komt er ook nog een kaboutertoernooi op Koninginnedag en is, ook voor het
eerst sinds heel lang, een voetbalkamp op Dorrestein (op 4, 5 en 6 mei). En mogelijk
komt de evenementencommissie met nog meer verrassingen!
Ook op andere fronten borrelt en bruist het van de ideeën aan activiteiten. Op de extra
ledenvergadering van 16 februari deed Erik Fisscher uit de doeken hoe de inmiddels
opgerichte Stichting Topvoetbal AFC Quick 1890 de roodzwarten op een hoger peil moet
brengen. Bovendien gaan nieuwe namen als Miquel Nathans en Frans van den Berg
samen met Erik en bestuursleden Roelof van Goor en Ton van Hamersveld de kar
trekken. Verder is er een Commissie Toekomstvisie die hard aan het werk is voor een nog
betere voetbaltoekomst voor Quick. U moet zeker het artikel in dit Kwikkertje van deze
commissie goed doorlezen. Waarschijnlijk bent u ook al telefonisch benaderd door het
Quick-telefoonteam dat u verzocht heeft uw email-adres te verstrekken en mee te werken
aan een binnenkort te houden enquête. Zeker doen, want het is ook in uw belang!
Leuk ook de enthousiaste reacties op mijn stukje in het vorige Kwikkertje over gekke
afkortingen van voetbalclubs. Piet Labee wist ook nog twee leuke namen:
- D.E.M. uit Beverwijk betekent Door Eendracht Macht, maar staat ook bekend als "De
Elf Martelaren".
- De Trekvogels uit Nijmegen. Hun "bijnaam" is de "Rukmussen".
Dick van Twillert van de SRO voegde ook nog een paar namen toe:
Dat Roda bij diverse clubs staat voor "Recht op Doel Af" weten de meesten
waarschijnlijk wel, maar kende u ook:
- TIONA, een zaalvoetbalvereniging uit Uden: "Thuis Is Ook Niet Alles" en
- SIZO uit Hillegom: "Speelt In Zwart Oranje".
Ook in deze column even iets wat niets met Quick te maken heeft, maar wel leuk is. Ik
las het op Teletekst:
"Twee voetbalteams uit India, die in hun laatste duel om te kunnen promoveren samen
116 goals scoorden, zijn geschorst, evenals hun tegenstanders. Curtorim Gym won, na
een ruststand van 1-1, met 61-1 van Sangolda Lightning. Hun rivaal om promotie maakte
het iets minder bont: zij wonnen met slechts 55-1 van Dona Paula Sports.
De ploeg met het hoogste doelsaldo zou promoveren, maar waarschijnlijk geldt ook hier:
twee honden vechten om een been, maar de derde gaat er mee heen".
Gelukkig werd er na twee bijna voetballoze weekends weer volop gevoetbald. Afgelopen
zaterdag zag ik in Maarssen de A1 van Marino Osimani (volgend seizoen trouwens trainer
van Quick 2) twee dure punten verspelen in hun titelstrijd met JSV. Een bloedeloze 0-0 en
het weinig hartverwarmende spel konden de vrieskou niet wegnemen. Spits Mark van de
Hoek was alleen verbaal op dreef, toen hij de scheidsrechter die tegen hem zei: "je moet
je bek eens houden" van repliek diende: "hoezo, jij scheldt mij toch uit: jij moet je mond
houden". Quick blijft toch een nette club!
B1 boekte een zege door met 2-1 GVVV naar huis te sturen. Randy Horsting maakte de
winnende goal door een vrije trap van Wesley van de Wijngaard die de bal raakte binnen
te tikken. Scheidsrechter Willem van der Heijden floot voortijdig af, nadat bijna zijn vinger
er was afgebeten door een GVVV-supporter, tenminste als de berichten van het
dienstdoende bestuurslid geloofd mogen worden. Het moet niet gekker worden met de
agressie op de velden.
Vorige week zondag dacht Quick 1 eindelijk weer eens overwinning te boeken. Richard
Moore scoorde, weliswaar vanuit buitenspelpositie, koelbloedig de 1-0, maar in de 92e
minuut kwam EDO volkomen onverdiend toch nog op 1-1. Werkelijk alles zit ons eerste
selectieteam tegen, met als grootste klap natuurlijk de ziekte van Erik Vreekamp, die zich
op medisch advies moest terugtrekken als trainer-coach van Quick 1. Voor de rest van
dit seizoen is jeugdcoördinator voetbal Leon Corba gelukkig bereid gevonden de kar te
trekken, een niet geringe klus gezien de positie op de ranglijst. Maar in ieder geval liet het
team zien er nog steeds in te geloven en absoluut niet de mindere te zijn van EDO, zoals
ook andere teams toch bedwongen moeten kunnen worden, om te beginnen natuurlijk
aanstaande zondag, De Kennemers!
Met al die positieve energie die hangt op Dorrestein moet toch ook ons vlaggenschip,
Quick 1, uit de hoek waar de klappen vallen kunnen worden getrokken....

H@NK
(Reacties zijn altijd welkom: h.vanden.brink01@freeler.nl)
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Bardiensten op zaterdag
Bardienst: 07.00-09.00
28 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
Fiona Boogaard en Lisanne van Barlingen
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)
Bardienst: 07.00-09.00
6 maart 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
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)

JEUGD

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

Informatie van de jeugdcommissie
Leidersvergadering
Op maandag 8 maart a.s. wordt in het paviljoen een jeugdleidervergadering gehouden. De jeugdleiders worden van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De agenda zal via de mail worden verzonden.
AFC Quick 1890 voetbalkamp
Op 4, 5 en 6 mei wordt er op Dorrestein een voetbalkamp georganiseerd voor de jeugdleden.
Een commissie is thans bezig om het programma voor te bereiden.
Binnenkort zullen inschrijfformulieren beschikbaar worden gesteld.
Nadere informatie volgt. Noteer wel alvast de data in je agenda.
Koninginnedag
Op Koninginnedag, 30 april a.s., wordt er een Kaboutertoernooi georganiseerd.
Een aantal clubs uit de regio zijn hiervoor uitgenodigd. Meer informatie volgt binnenkort.
Brievenbus
In de hal van het paviljoen hangt een (grijze) brievenbus ten behoeve van de Jeugdcommissie.
Wilt u iets kwijt en er is niemand van de Jeugdcommissie aanwezig stopt dan een bericht in de brievenbus.
Verloren !!
Tim Bakvis uit Huizen heeft op 24 januari jl. een zwart leren jack verloren in kleedkamer 4.
Heeft iemand het jack gevonden of per ongeluk meegenomen. Laat het de jeugdcommissie even weten dan kunnen wij Tim
informeren.

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.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 28 FEBRUARI 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

A-JUNIOREN
12.15
09.45
14.45
13.45

45044
149314

Hfd. A
3e H

Argon 2
AFC Quick 2

- AFC Quick 1
- BVV'31 2

B-JUNIOREN
10.00
08.30
12.00
11.00

48759
150925

1e L
2e M

Jonathan 1
Hees 1

- AFC Quick 1
- AFC Quick 2

C-JUNIOREN
14.45
13.45
12.45
12.00

53355
56117

12.45

153137

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

AFC
AFC
AFC
AFC

12.00

Quick
Quick
Quick
Quick

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 5 vrij

E-PUPILLEN

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 8 vrij

F-PUPILLEN

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 10 vrij

SENIOREN
12.30

11.00

40292

5e 516

Roda'46 6

Veld

R. Nak
Fred Zwakman

2

2

5

1
3

1
3

6
4

2

1

6

1 - Huizen 1
R. Leemrijse
2 - De Bilt 2
Jeroen v. Barlingen
3 vrij
4 - Hooglanderveen 1 Hans Strijbos

D-PUPILLEN

KL.K.
Q G

Scheidsrechter

- 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 28 februari 2004 doen dienst 's morgens Nel Blonk en Piet Bottenheft en
's middags Henk Jansen en Henk v.d. Brink (ondersteuning jeugdcommissie).

Quick F 1 - VVZ '49

Scheidsrechters in nood!

Zaterdag 21 februari stond de bekerwedstrijd
Quick F1 tegen VVZ '49 op het programma. De
F1 was door de krokus vakantie niet compleet.
Coach Emile had twee vervangers opgeroepen
voor deze wedstrijd, Tolga en Ghalid van de
F8. Kort na het begin van de wedstrijd wist
Tolga de score te openen. De verdere eerste
helft was een redelijk op en neer gaande strijd,
waarbij Quick toch wel het betere van het spel
had. De rust werd bereikt met een 1-0
voorsprong. Na aftrap voor de tweede helft
bouwde Quick de voorsprong uit naar een
veilige 3-0 door doelpunten van respectievelijk
Pim en Ghalid. Beide invallers hadden dus een
belangrijk aandeel in de score. Dat de 3-0 nog
in gevaar kwam, had niemand meer gedacht
en iedereen zat te wachten op meer
doelpunten van Quick. VVZ wist echter met
knappe uitvallen toch twee keer te scoren,
waardoor de laatste minuten van de wedstrijd
extra spannend werden. Er werd echter niet
meer gescoord, waardoor Quick ook deze
bekerwedstrijd winnend wist af te sluiten. Met
dank aan Tolga en Ghalid voor hun bijdrage in
dit succes.
Nees van den Berg

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?
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 veel aanmeldingen binnen krijg
via de mail want we hebben jullie echt hard nodig ……….. !
Met vriendelijke sportgroeten, Jeroen van Barlingen

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 11 maart 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 5 maart 2004 bij: Axel
van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 6 MAART 2004
Aanvang

Aanw.
Clubhuis

Wedstr.nr.

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

A-JUNIOREN
14.45
13.15
11.15
10.15

135063
149311

Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
AFC Quick 2

B-JUNIOREN
11.15
10.15

48743

1e L

13.00

12.15

49750

2e M

AFC Quick 1 (*) - Roda'46 2
Glen v. Gene
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
AFC Quick 2
- SV Achterveld 1 Ivo v. Leeuwen

C-JUNIOREN
12.45
11.15
14.00
13.00
11.30
10.30
12.00
11.00

53339
56104
59908
153134

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

Kampong 1
VVZA 2
IJsselm.vgls 4 Hoogland 8
-

D-PUPILLEN
11.00
09.45
11.00
10.00
11.15
10.30
11.15
10.15
10.00
09.15

63086
160092
160183
160213
163191

1e
2e
2e
2e
3e

H
061
064
065
093

SO Soest 1
- AFC Quick 1
Nieuwland 2
- AFC Quick 2
AFC Quick 3
- Nieuwland 4
Gerard Vreekamp
VVZA 6
- AFC Quick 4
AFC Quick 5 (*) - Roda'46 8
Piet Bottenheft
(*) AFC Quick 5 speelt in reserveshirt

E-PUPILLEN
10.00
09.15

164613

1e 023

09.30
11.00
10.00
10.00
08.30
10.00
10.00

08.30
10.15
09.30
09.30
07.45
09.15
09.30

166862
166832
171643
171703
171882
171912
172017

2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e

AFC Quick 1 (*) - Roda'46 1
Erik Mulder
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
TOV 2
- AFC Quick 2
Amsvorde 1
- AFC Quick 3
AFC Quick 4
- Nieuwland 5
Jasper v.d. Weem
AFC Quick 5
- IJsselm.vgls 5
Leider
Hoogland 11
- AFC Quick 6
Eemdijk 2
- AFC Quick 7
AFC Quick 8
- SO Soest 9
Leider

F-PUPILLEN
09.30
08.45
09.00
08.30

173542
174663

1e 016
2e 035

09.00
09.30
09.00

08.30
08.45
08.30

176552
176641
176643

3e 055
3e 058
3e 058

09.00
09.30
09.00

08.15
08.45
08.30

176672
181212
181443

3e 059
4e 137
4e 145

10.00
09.00

09.15
08.30

181441
181352

4e 145
4e 142

Hoogland 1
- AFC Quick 1
AFC Quick 2 (*) - Roda'46 3
Job Swens
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt
AFC Quick 3
- Baarn 3
Jaap Klouwen
IJsselm.vgls 5 - AFC Quick 4
AFC Quick 5 (*) - Roda'46 5
Lisanne v. Barlingen
(*) AFC Quick 5 speelt in reserveshirt
CJVV 4
- AFC Quick 6
Hoogland 7
- AFC Quick 7
AFC Quick 8 (*) - Roda'46 12
Nick ter Hoeven
(*) AFC Quick 8 speelt in reserveshirt
H’landerveen 5 - AFC Quick 9
AFC Quick 10 - Achterveld 4
Berjo Beltman

SENIOREN
14.45

13.45

40274

5e 516

AFC Quick 2

067
066
153
155
161
162
167

- Hercules 1
- Bl’kwartier 1

AFC
AFC
AFC
AFC

Quick
Quick
Quick
Quick

1
2
3
4

- SVP 3

A.J. Moerland
Jeroen v. Barlingen

Veld

KL.K.
Q G

1
2

2
1

5
6

1

2

5

3

3

4

3

3

4

1

3

4

2A

2

5

2B
3A

2
1

5
6

3B

1

6

1

3

4

2A

1

6

2B

1

6

3A

2

5

3B

2

5

3

1

6

J. Drost

Gerard Huisman

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 6 maart 2004 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas v. Boekel en
's middags Cees Beltman en Pieter Beltman.
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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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Roda F 1 - Quick F 1
Zaterdag 14 februari stond de lastige
uitwedstrijd tegen Roda uit Leusden op het
programma. In de najaarscompetitie werd
de uitwedstrijd gewonnen en thuis werd op
het nippertje gelijk gespeeld tegen Roda.
Na de aftrap bleek de bedoeling van Roda
al heel snel. Ze wilden deze wedstrijd
absoluut winnen en leverden volop strijd.
Helaas kon dit niet van alle Quickers
gezegd worden. Roda kwam vrij snel op
een 1-0 voorsprong, die echter korte tijd
later na een vlotte combinatie door een
doelpunt van Cedric te niet werd gedaan.
Bij rust was de stand dan ook gelijk. In de
tweede helft werd er vervolgens door Roda
twee keer gescoord. Quick wist echter door
een kopbal van Pim uit een corner de
aansluitingstreffer te scoren. De jacht op de
gelijkmaker werd door Quick ingezet, maar
zoals zo vaak gebeurd: het doelpunt viel
aan de andere kant. Quick liet het er echter
niet bijzitten en bleef op de aanval spelen,
wat resulteerde in een paar prachtige
kansen. Helaas werden deze kansen niet
benut, zodat de eindslag in het voordeel
van Roda uitviel: 4-2.
Nees van den Berg

ALGEMEEN/JEUGD

Wat heb je nodig om van Spakenburg D1 te winnen:
1.
2.
3.

Een gemotiveerde groep jongens die toch willen voetballen
Een keeper die niet te passeren is
Regen, heel veel regen

Zaterdag 7 februari moest Quick D1 spelen tegen Spakenburg D1.
Nadat de F-jes de regen al hadden getrotseerd, werd alleen de D1 nog
de gelegenheid geboden om te gaan voetballen….
Ondanks de grote plassen op en vooral naast het veld, werd er toch
afgetrapt en gingen onze jongens met de trainingsjasjes nog aan het
veld in. Spakenburg in balbezit en Quick af en toe een uitbraak. Na 5
minuten was het al raak: Ruud brak mooi uit aan de linkerkant, zette het
op een lopen alsof hij door weet ik wie achterna gezeten werd en gaf
een schitterende voorzet: Steven kon mooi in de korte hoek inschieten.
Daarna was vooral Spakenburg in balbezit met in de 25e minuut een
speler die door een van onze jongens werd weggetrokken: Penalty. Jan
was echter zo scherp vandaag, dat hij met een goede duik in de hoek
wist te voorkomen dat er een doelpunt voor Spakenburg viel.
Wij gingen weer een uitbraak forceren, Ruud die weer een goede
voorzet gaf, Steven schoot echter over.
In de pauze werden de jongens van enige kilo's verlost: het
trainingsjasje had de nodige regen opgenomen. Vol goede moed de
tweede helft in. Jan moest in de 35e minuut al weer aan de bak. Daarna
weer een aanval van Quick waarbij door Rachid alert werd gereageerd
toen de bal terugkwam van de keeper: 2-0. Daarna was het Spakenburg
die van alles probeerde, maar de bal ging er niet in: of de bal ging net
naast , maar vooral: werd hij gepakt door Jan!
Dat hadden onze jongens wel weer eens nodig: 3 punten en dat tegen
een tegenstander die ver boven hun staat!
Roelof de Bruin

Toernooien jeugdteams seizoen 2003/2004
DAG/DATUM
10-04-2004

TEAMS
C2-C4
E1
F5-F6-F9

VERENIGING
V.V. VREESWIJK
GEINOORD
V.V. VREESWIJK

12-04-2004

D4-D5
C1-C3

BUITENBOYS
VRIENDENSCHAAR

08-05-2004

E2 t/m E5
A2
B1
B2
C2-C3
E1
F3-F4

THUISTOERNOOI E - PUPILLEN
VICTORIA
VRIENDENSCHAAR
VICTORIA
VICTORIA
VVIJ
APWC

15-05-2004

F1 t/m F4
B1
C1-D1
C4
F7-F8-F9

THUISTOERNOOI F - PUPILLEN
V.V. UTRECHT
XERXES
APWC
SVMM

16-05-2004

E1-E7-E8

VRIENDENSCHAAR

20-05-2004

E3-E4-E5-E6
F1-F2
F5-F6-F7-F8

V.V. UTRECHT
BUITENBOYS
V.V. UTRECHT

22-05-2004

D1 t/m D3
E6-E7-E8
F10
A1

THUISTOERNOOI D - PUPILLEN
VICTORIA
V.V. HIERDEN
XERXES

29-05-2004

B2
C1
D2-D4
D3
E2-E5
E1

V.V. UTRECHT
V.V. UTRECHT
SVMM
VICTORIA
SVMM
XERXES

31-05-2004

D1-D5

VRIENDENSCHAAR

Het eerstvolgende
Kwikkertje verschijnt
donderdag 11 maart 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met
vrijdag 5 maart 2004 bij: Axel van Leeuwen
(axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink
(h.vanden.brink01@freeler.nl)

E-mailadressen
Tijden veranderen, zo ook op het gebied van
communicatie. Soms komt het voor dat je iemand
snel wil informeren over bepaalde zaken. E-mail is
zo’n snel communicatiemiddel. Om daarop in te
springen wil de redactie van ‘t Kwikkertje zoveel
mogelijk E-mailadressen verzamelen. Wij vragen
daarom uw medewerking door een mailtje te
sturen naar AFCQUICK1890@HOTMAIL.COM
met de daarin volgende gegevens:
1. Voor- en achternaam
2. Adres
3. Postcode Woonplaats
4. Elftal waarin je speelt, trainer of leider bent
Deze gegevens vragen wij om o.a. te kunnen
controleren of het inderdaad gaat om een lid van
AFC Quick 1890 en niet om een buitenstaander.
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ALGEMEEN

Commissie Toekomstvisie
Tijdens de Ledenvergadering in het najaar van 2003 werden de aanwezigen getrakteerd op de Commissie
Toekomstvisie (CT). In een aansprekende presentatie werd door Ronals Bolderman (voorzitter van de CT)
verslag gedaan van de bevindingen tot dan toe. Maar alleen communiceren via de Ledenvergadering is
natuurlijk niet genoeg, want die is er maar twee a drie keer per jaar. Het werk van de CT moet leiden tot een
toekomstplan wat gesteund wordt door de leden en wat gebaseerd is op de wensen van de leden! Frequente
communicatie is essentieel voor het maken van plannen en, belangrijker nog, het uitvoeren. Om die rede zal
de CT regelmatig in het Kwikkertje verslag doen van haar activiteiten. Andersom wordt op u als lid regelmatig
een beroep gedaan om met de CT te communiceren. Soms actief, soms passief. Soms rechtstreeks (in een
gesprek), soms anoniem (enquête)
Wat eraan vooraf ging….
Het bestuur van de AFC Quick 1890 heeft in de afgelopen jaren erg hard gewerkt om de meest acute wonden
van de club te genezen. Dit was meestal alleen achter de schermen te zien en vooral gericht op overleven tot
het volgende seizoen. Nu die ergste wonden zijn verbonden, wordt het noodzakelijk om de problemen van de
nabije toekomst in kaart te brengen, oplossingen te verzinnen en daarmee te voorkomen dat de problemen
van de nabije toekomst ons straks de das om doen. Denk aan de staat van de accommodatie, het gebrek aan
scheidsrechters en andere vrijwilligers, het werven van sponsors etc. Bovendien is het voor het overleven van
Quick van cruciaal belang naar de verderaf gelegen toekomst te kijken. Hoe moet Quick er over 5 a 10 jaar
uitzien om dan nog bestaansrecht te hebben. Kunnen we dan nog concurreren met alle andere mogelijkheden
die mensen hebben om hun vrije tijd te besteden. Zijn er dan voldoende gekwalificeerde kaderleden? Zijn de
D-tjes van nu voldoende opgeleid om in dan het eerste te spelen? Omdat Quick van de leden is en niet van
het bestuur, heeft het bestuur een aantal betrokken leden gevraagd een visie en een plan van aanpak op te
zetten en te beginnen met de uitvoering.
De uitvoering begint nu!
De CT heeft eerst in kleinere kring geanalyseerd wat de staat van Quick nu is. Waar liggen de problemen,
waar liggen de bedreigingen. Vervolgens heeft de CT een visie geformuleerd. Een missie voor AFC Quick
1890. Allemaal nog abstract, maar wel een eikpunt om de volgende stappen aan te toetsen. Tijdens de
afgelopen ledenvergadering heeft de CT deze zaken gepresenteerd en toegelicht. Ook is toen aangegeven dat
nu het moment is gekomen om de leden aan het woord te laten…allemaal! Inmiddels bent u gebeld door een
team van enthousiaste Quickers met een aantal administratieve vragen en vervolgens zal iedereen die zijn
medewerking toezegde, een enquête ontvangen. Het enthousiasme van de "bellers" werd haast overtroffen
door de reacties van de "geënquêteerden". Zelfs spontane aanmeldingen als scheidsrechter! Kortom, zeer
bemoedigend! Wij verwachten dan ook veel reacties op de enquête. Het is voor het verder bepalen van de
koers van Quick van groot belang dat u 10 minuten aandacht aan die enquête besteedt zodat u mee bepaalt
waar we heen gaan. De volgende stappen die gezet gaan worden zijn de analyse van de enquête, het op
basis daarvan formuleren van de doelstellingen en het stappenplan voor de komende vijf jaar op de vijf
hoofdthema's (Recreatief; Jeugd; Vrijwilligers; Accommodatie; Selectie). De meest nadruk in praktische zin
komt te liggen op het komende seizoen. Maar ook wordt al ingezet op doelen en ontwikkelingen voor de
komende 5 jaar. Tegelijkertijd zal er onder u gezocht worden naar mensen die zich verder willen concentreren
op een van de specifieke hoofdthema's. Dat kan als "denktank", maar ook in praktische uitvoering. Voor ieder
wat wils dus.
Overigens zijn er altijd zaken die dwars door een georganiseerde structuur heen lopen, maar er toch deel van
uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan sponsorwerving, het organiseren van het jeugd-voetbalkamp, de activiteiten.
Die zaken blijven doorgaan, maar zullen wel steeds meer het sausje van onze missie en visie krijgen. En ook
voor die zaken zal een actief beroep op u gedaan worden!
Tot slot
In het volgende Kwikkertje zullen we dieper ingaan op de missie en op de resultaten van de enquête.
Uiteraard zullen we alle noemenswaardige ontwikkelingen dan ook melden.
De CT bestaat uit: Ronald Bolderman (voorz.); Ton van Hamersveld; Marc Israël; Piet Hoek; Erik Fisscher;
Hennie Caarels; Feddo Hartelust
Spreek hen gerust aan met uw ideeën, opmerkingen of advies.
De CT werkt samen met u aan de volgende 113 jaar glorieuze Quick historie!
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SENIOREN

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 28 / ZON. 29 FEBRUARI 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

KL.K.
Q G

Veld

ZATERDAG
12.30
11.00

40292

5e 516

Roda'46 6

- AFC Quick 2

ZONDAG
14.00
11.00
14.00
14.30
14.00
11.00
14.00

zie lijst
zie lijst
13.00
12.45
13.00
09.30
12.30

98426
102261
108498
111079
111231
141227
115301

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

10.30

09.30

115566 7e 727

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 4
HSV'69 3
AFC Quick 6
Achterveld 5
Victoria 8
AFC Quick 9 vrij
AFC Quick 10

- De Kennemers
M. Rosenow
1
1
6
- Kon. HFC 2
J. Balvers
1
2
5
- Hoogland 4
2
3
4
- AFC Quick 5
- Achterveld 3
3
2
5
- AFC Quick 7
- AFC Quick 8
(wedstrijd tegen Hoogland 9 uitgesteld op verzoek tegenstander)
- KVVA 7
L. Lohmann
2
3
4

Tafeldienst: Cees Beltman en Teus van Daal

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
??????
Co Berendse en ?????
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. 6 / ZON. 7 MAART 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

ZATERDAG
14.45
13.45

40274

5e 516

AFC Quick 2

ZONDAG
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
14.00
14.00
12.15

98412
102224
108484
111061
111216
111373
115282
115418

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

Hilversum 1
Hilversum 2
Scherpenzeel 2 AFC Quick 5
Wasmeer 5
AFC Quick 7
AFC Quick 8
KVVA 6
AFC Quick 10 vrij

zie lijst
zie lijst
09.15
10.00
09.30
13.00
13.00
10.45

- SVP 3

AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
NVC 4
AFC Quick
KVVA 4
SDO 6
AFC Quick

1
2
4

Veld

KL.K.
Q G

3

3

4

1

1

6

2
3

2
3

5
4

J. Straver
R. van Weel

6
G. de Jong
9

Tafeldienst: Ben Hartzema en ???

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

