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ALGEMEEN

Na bier komt wijn en na regen... zonneschijn
Allereerst wil ik Henk van der Nat, vrijwilliger bij de jeugd en leider van Quick 8, bedanken
voor het overnemen van de column in het vorige Kwikkertje. Vooral de opmerking over
de hulde voor de keuze van het nieuwe huismerk bier was raak. Quick kan nu ook
zeggen: Maar wij hebben Dommelsch! Net terug van een weekje skiën kon ik samen met
andere barvrijwilligers gelijk aanschuiven voor een heuse bartap-instructieavond en
wedstrijd. De vertegenwoordigers van drankengroothandel Geurtsen (bijna net zo oud als
Quick zelf!), en de bierbrouwerij (die trouwens deel uitmaakt van wat sinds kort qua
productie 's werelds grootste bieronderneming is: Interbrew AmBev!) gaven een perfecte
uitleg en hadden een leuke wedstrijd georganiseerd. De jeugd ging met de eer strijken,
want Leonie Dingemans en Francois Broer bleken de beste tappers!
Niet alleen het bier smaakt bij Quick goed, ook de wijntjes mogen er zijn, zo bleek
afgelopen vrijdag uit de door de pas opgerichte stichting "Topvoetbal Amersfoort AFC
Quick 1890". Vinoloog Jaap Verschuur had 12 lekkere vinootjes uitgezocht en ook kunt u
volop (na)bestellen via de organisatoren Erik Fisscher en Etienne Klabbers.
Op mijn vorige column van een maand geleden wil ik ook nog even terugkomen. Ik was
al gewend dat ik mijn teksten uit de presentatiegids en het programmaboekje van Quick
1 af en toe terug kan lezen bij onder andere de Amersfoortse Courant, dus geheel
toevallig vond ik het niet dat ook zij onlangs een item wijdden aan afkortingen van namen
van voetbalclubs. (Mochten ze om meer onderwerpen verlegen zitten, dan kunnen ze
natuurlijk altijd mailen!)
Perfect trouwens dat ze zo veel aandacht aan het wel en wee van Quick besteden. Elke
maandag weer een uitgebnreid verslag van de roodzwarten. Maar....het Amersfoortse
ochtendblad schitterde afgelopen zondag door afwezigheid op mijn deurmat. Bijna alle
kranten kwamen met extra edities in verband met het overlijden van prinses Juliana (ook
bijna net zo oud als onze club!), maar geen A.C. Naar verluidt hadden de heren en dames
zaterdag en feestje!
Als "verslaggevers" onderling wil ik ook twee voetbalstukjes kopiëren uit recente kranten.
Onrustbarend was het te lezen dat in de vier grote steden 40% van de clubs moeite heeft
om financieel de eindjes aan elkaar te knopen en dat daar nog eens 40% bij komt als je
ook kijkt naar het langetermijnbeleid, afschrijvingen e.d. Er zijn inmiddels kamervragen
gesteld over dit probleem en het al langer bekende vrijwilligerstekort bij de clubs, waarbij
de link werd gelegd met het gebrek aan kaderleden ten gevolge van de geringe
medewerking van allochtone clubleden bij allerlei clubtaken. Een actueel probleem, ook
bij Quick en talloze andere regioclubs! Gelukkig wordt er binnen Quick volop op een
hoog niveau nagedacht over dergelijke onderwerpen (zie elders in dit Kwikkertje het stuk
van de Commissie Toekomstvisie), maar ik mis nog wel wat: ik ben benieuwd naar wat er
gebeurd is met het werk van de commissie integratie allochtonen, waar ik een aantal
jaren geleden deel van uitmaakte.
In het kader van de vrijwilligerstekorten was het opbeurend om in diezelfde A.C. te lezen
dat er clubs zijn, waar in 1 klap de problemen met het vinden van jeugdscheidsrechters
kunnen worden verholpen. Bij het Limburgse Merefeldia uit Nederweert hebben alle 49
C-junioren deelgenomen en zijn ze ook geslaagd voor een KNVB- scheidsrechterscursus.
Als dat geen uitdaging is voor Jeroen van Barlingen en de Quick-junioren!
De afgelopen twee weken werden wat mij betreft bedorven door somberheid en
droevenis. Niet eens zozeer het overlijden van Juliana (94 jaar is een gezegende leeftijd),
maar wel ziekte- en sterftegevallen in je prive-omgeving, in de Quick-familie (zie elders
het in memoriam van de vorige week gestorven Hans Blom) en uiteraard de terroristische
aanslagen in Madrid. Je wordt er niet vrolijker van... Bij Quick is het momenteel ook niet
altijd even gezellig. Het is tegenwoordig donderdagvond puzzeluur als de lijstjes moeten
worden gemaakt. De selectieteams Quick 1 en 2 staan allebei op degraderen en de hoop
op handhaving lijkt bij de meesten vervlogen. Geen wonder ook als je aan de hand van
de foto's van de presentatiegids nog eens even de revue laat passeren wat er allemaal
gebeurd is binnen de selectie, ook nog na de Zeister affaire (waar zijn ze gebleven?: Bert,
Ahmet, Karim, Pascal, Fouad, Melvin, Omed, Harm?). Jongens: verliezen hoort ook bij de
sport! Gelukkig is de harde Quick-kern gebleven en slagen Leon, Werner, Patrick, Remco
en Marino met minimale middelen er in ieder geval in nog drie selectieteams in de wei te
houden, waarbij de A1 nog altijd voor promotie gaat!
Als altijd wil ik positief besluiten, wederom citerend uit de Amersfoortse Courant, uit een
interview met Quick 1 aanvoerder Jacob van Goor. Hij kreeg 6 wedstrijden schorsing na
een ongelukkige elleboogstoot-achtige beweging en kan zijn ploeggenoten dus niet
aanvoeren meer in de laatste 5 wedstrijden, maar hij kijkt alweer vooruit: "De
overgebleven groep is vreselijk naar elkaar toe gegroeid en blijft gewoon intact.
Daarnaast komt er een heel goede jeugdlichting aan ... volgend seizoen moeten we dus
een heel eind kunnen komen om het verloren terrein te heroveren. Dat is voor mezelf ook
ook een reden om door te gaan. Ik kan Quick simpelweg niet in deze staat achterlaten".
O.K. Jacob: "that's the spirit!".
H@NK
(Reacties zijn altijd welkom: h.vanden.brink01@freeler.nl)
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25 april: groot Quick-feest voor A- en B-junioren.
Het voornemen is om 25 april een feestavond te organiseren voor A- en B-junioren. DJ ( tevens 1e elftal speler ) mark
SchePP>>DJ PP zal de muziek verzorgen!!
Nadere informatie volgt nog via ‘t Kwikkertje.

EVENEMENTEN KALENDER JEUGD AFC QUICK 1890
NOTEER ALVAST IN JE AGENDA OF GEEF HET DOOR AAN JE OUDERS !!!

VRIJDAG 2 APRIL
ZATERDAG 10 APRIL
VRIJDAG 30 APRIL

BINGO
VOOR D- E- & F - PUPILLEN
EIEREN ZOEKEN
VOOR KABOUTERS EN F PUPILLEN
KABOUTERTOURNOOI AFC QUICK 1890

BINGO !!! BINGO !!! BINGO !!! BINGO !!! BINGO !!! BINGO !!!
VRIJDAG 2 APRIL IS ER EEN BINGO VOOR ALLE PUPILLEN

AANVANG :18.45

EINDE : 20.15

ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN !!!
TOEGANG GRATIS

Roda '46 F11 - AFC Quick 1890 F10
Roda en Quick staan na 5 wedstrijden, de helft van de competitie, op een gedeelde eerste plaats. Ieder team heeft 4
wedstrijden gewonnen en 1 wedstrijd gelijk gespeeld. Dat laatste was op 31 januari jl. tegen elkaar: na een 3-0
voorsprong voor Quick wist Roda in de tweede helft tot 3-3 terug te komen. Daarnaast hebben beide teams 27
doelpunten voor gescoord en 4 doelpunten tegen gekregen. De winnaar van de wedstrijd van zaterdag 20 maart heeft
grote kans de kampioen van de voorjaarscompetitie te gaan worden.
De eerste helft speelt Quick met de storm schuin rechts van voren. De bal en de spelers zijn meestal te vinden op de helft
van Quick en specifiek aan de lage linkerkant. Door de standvastigheid van Jeroen en de terriërcapaciteiten van Jorrit lukt
het de een kop grotere aanvallers van Roda niet om bij onze keep te komen. Nadat een diagonaal schot van Sydo door
de keeper van Roda gestrekt uit de lange hoek is gehouden, breekt Roda dwars door het midden en komt de aanvaller
van Roda alleen voor onze keeper. Sascha is de held, want deze enige echt gevaarlijke aanval van Roda in de eerste helft
stopt hij met een onverschrokken save.
In de pauze denken de leiders Evert en Oege dat Quick zich eigenlijk met gemak staande heeft weten te houden en dat
de tweede helft de zo verlangde voorsprong op moet kunnen leveren. Dat loopt echter anders.
Vanaf de aftrap begint Roda furieus aan te vallen. Hoewel Roda om de paar minuten 2 spelers blijft wisselen, komen ze de
eerste tien minuten niet verder dan onze verdediging of hoogstens tot een hoekschop. Daan en Wilke weten tussendoor
aan de andere kant het de verdediging van Roda voortdurend lastig te maken. Dan, bij een aanval van Quick, verwarring
en ontzetting bij ons achterin. Onze goal is door de stormwind uit zijn ankers gewaaid en boven op onze keep Tim
terechtgekomen. Na een paar minuten is Tim zover hersteld dat hij weer mee wil spelen, maar niet als keep. Als de
wedstrijd hervat wordt, Daan is keep, valt Roda ons weer furieus aan. Het gemis aan wisselspelers begint eindelijk
merkbaar te worden, want na een paar minuten slaat de vermoeidheid echt toe bij Quick en beginnen de aanvalsgolven
van Roda tot bij onze goal te komen. Keer op keer echter schieten de aanvallers naast. Achterin bij Roda gaat het echter
ook moeizamer, want Sydo kan ook steeds vaker de keeper van Roda bereiken. Als vervolgens Wilke op goal staat en van
achteruit via de goed overspelende Friso in het midden de bal over rechts via Tim naar links bij Daan komt, geeft deze
een pass voorlangs naar de vrij voor de goal staande Sydo. Die is te moe om nog en voet te verzetten en de
scheidsrechter fluit op tijd einde wedstrijd: 0-0. Een juiste puntenverdeling voor deze heel spannende wedstrijd. Goed
gedaan, jongens.
Basisopstelling 20 maart. Goal: Sascha; verdediging: Jeroen en Jorrit; middenveld: Tim, Sydo en Friso; aanval: Daan en
Wilke.
Oege Faber
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 27 MAART 2004
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
Klasse
A-JUNIOREN
14.30
12.00
45056 Hfd. A
12.45
11.45
149316 3e H

Wedstrijd
SDO 1
AFC Quick 2

- AFC Quick 1
- Argon 3

B-JUNIOREN
11.00
09.30
12.30
11.00

48770
152429

1e L
2e M

Woudenberg 1 - AFC Quick 1
Altius 1
- AFC Quick 2

C-JUNIOREN
14.45
13.45
12.45
12.00

53367
56127

12.30

11.30

153139

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

AFC Quick 1 - SO Soest 1
AFC Quick 2 - Bunnik'73 1
AFC Quick 3 vrij
Achterveld 2 - AFC Quick 4

D-PUPILLEN
10.30
09.15
11.15
10.30
11.00
10.00
10.00
09.15
10.30
09.30

63096
160077
160166
160196
163178

1e
2e
2e
2e
3e

Roda'46 1
AFC Quick 2
Nieuwland 4
AFC Quick 4
Roda'46 8

-

E-PUPILLEN
10.00
09.00
10.00
09.15

164596
186113

10.00
09.45
09.30
10.00
10.00
11.00

09.30
09.00
08.45
09.30
09.30
10.15

166817
171626
171686
171867
171897
172006

1e 023
bekerronde 2
2e 066
3e 153
3e 155
3e 161
3e 162
3e 167

Roda'46 1
AFC Quick 2
(thuiswedstrijd
AFC Quick 3
Nieuwland 5
IJsselm.vgls 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
SO Soest 9

- AFC Quick 1
- KVVA 2
KVVA E2)
- Amsvorde 1
- AFC Quick 4
- AFC Quick 5
- Hoogland 11
- Eemdijk 2
- AFC Quick 8

F-PUPILLEN
09.00
09.00
08.45
09.00
10.00
09.00
09.00
12.00
09.00
09.00

08.30
08.15
08.00
08.30
09.15
08.30
08.30
11.15
08.30
08.15

173527
174646
176537
176628
176626
176657
181197
181426
181428
181337

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

AFC Quick 1
Roda'46 3
sv Baarn 3
AFC Quick 4
Roda'46 5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
Roda'46 12
AFC Quick 9
SV Achterveld

4

SENIOREN
13.00

11.30

40301

5e 516

H
061
064
065
093

016
035
055
058
058
059
137
145
145
142

AFC Quick 1
Nieuwland 2
AFC Quick 3
VVZA 6
AFC Quick 5

Hoogland 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
IJsselmeervogels 5
AFC Quick 5
CJVV 4
Hoogland 7
AFC Quick 8
Hooglanderveen 5
-

KL.K.
Q G

Scheidsrechter

Veld

E.P. Bos
Fred Zwakman

3

2

5

?
Joop Zorn

3
2

1
3

6
4

Albert Bekker

3

1

6

Henk v.d. Nat

1

2

5

Nick ter Hoeven

2A

3

4

Rico op den Camp

2B

3

4

Frans Dubbeldam
Job Swens

3A
3B

1
1

6
6

1

2

5

Joris Hehenkamp

2A

1

6

Leider Quick F6
Leider Quick F7

2B
3A

1
3

6
4

Berjo Beltman
AFC Quick 10

3B

3

4

Mark Peters

de Merino's 5 - 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 27 maart 2004 doen dienst 's morgens Klaas v. Boekel en John v.d. Noort en
's middags Wim de Vos en Kees Lablans.

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 8 april 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 2 april 2004 bij: Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 3 APRIL 2004
Aanw.
Wedstr.Aanvang
Clubhuis nr.
A-JUNIOREN
14.45
13.15
45067
12.00
10.15
149317

Klasse

Wedstrijd

Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
DOB 1

Scheidsrechter
- VRC 1
- AFC Quick 2

J. Vuyst

KL.K.
Q G

1

2

5

1

1

6

2

3

4

Hans Strijbos

3

3

4

Joop Zorn

1

2

5

Ivo v. Leeuwen
Henk v.d. Nat

3
2

1
3

6
4

3A

3

4

3B

2

5

2A

1

6

2B

1

6

1
3B

3
1

4
6

3A

1

6

2A

2

5

2B

2

5

B-JUNIOREN
12.45
11.45

48779

1e L

14.45

14.00

49789

2e M

AFC Quick 1 (*) - Saestum 1
Glen v. Gene
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
AFC Quick 2
- KVVA 1
Jan Zweers

C-JUNIOREN
10.30
09.15
11.00
10.00
12.00
11.00
12.45
12.00

53372
56131
59882
153140

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

VVZ'49 1
Valleivogels 1
Hoogland 3
AFC Quick 4

-

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
CJVV 4

D-PUPILLEN
11.15
10.15
09.00
08.00
11.15
10.30
11.15
10.30
09.30
08.30

63104
160102
160192
160220
163201

1e
2e
2e
2e
3e

H
061
064
065
093

AFC Quick 1
Roda'46 3
AFC Quick 3
AFC Quick 4
TOV 3

-

IJsselm.vgls 1
AFC Quick 2
VVZ'49 2
VVZA 5
AFC Quick 5

E-PUPILLEN
10.00
11.00
09.00
10.00

09.15
10.00
08.15
09.30

164622
166872
166842
171652

1e
2e
2e
3e

023
067
066
153

AFC Quick 1
- Spakenburg 1
Erik Mulder
SO Soest 2
- AFC Quick 2
Cobu Boys 2 - AFC Quick 3
AFC Quick 4 (*) - Hees 1
Joris Hehenkamp
(*) AFC Quick 4 speelt in reserveshirt

10.00
10.00
10.00
10.00

09.30
09.15
09.15
09.30

171712
171892
171922
185729

3e
3e
3e
3e

155
161
162
167

AFC Quick 5
VVZ'49 7
Achterveld 4
AFC Quick E8

F-PUPILLEN
11.00
09.00
09.00
10.00
09.00
09.30
08.45
09.00

10.15
08.30
08.30
09.15
08.30
08.45
08.00
08.30

173552
174672
176561
176650
176652
176682
181222
181452

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

016
035
055
058
058
059
137
145

12.00
09.00

11.15
08.30

181450
181361

4e 145
4e 142

H’landerveen 1 - AFC Quick 1
AFC Quick 2
- IJsselm.vgls 4
Job Swens
AFC Quick 3
- CJVV 3
Jaap Klouwen
Roda'46 5
- AFC Quick 4
AFC Quick 5
- VVZ'49 3
Nick ter Hoeven
IJsselm.vgls 6 - AFC Quick 6
Nieuwland 7
- AFC Quick 7
AFC Quick 8 (*) - Hees 2
Berjo Beltman
(*) AFC Quick 8 speelt in reserveshirt
Roda'46 12
- AFC Quick 9
AFC Quick 10 - KVVA 5
Jan v. Heijningen

SENIOREN
14.30

13.00

40307

5e 516

VVA'71 3

-

Veld

A. Cinar

SO Soest 5
Leider Quick E5
AFC Quick 6
AFC Quick 7
Spakenburg Me2 Leider Quick E8

- 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 3 april 2004 doen dienst 's morgens Piet Bottenheft en Klaas Boogaard en
's middags Pieter Beltman en Cees Beltman.
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Jeugdfounders

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 2 APRIL TOT EN MET ZONDAG 4 APRIL
KUNT U UW OUDE KRANTEN, FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN, TELEFOONBOEKEN,
SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR
JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER
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Voetbaljeugdkamp AFC Quick.
Op 4, 5en 6 mei 2004 is, zoals al aangekondigd werd in het clubblad, het voetbaljeugdkamp van AFC Quick.
Deelname staat open voor alle spelers van de D, E, F, en kabouters. Minimale deelname is 50 en maximaal
150 deelnemers, en let op vol = vol!
De meeste activiteiten overdag vinden plaats op het terrein van AFC Quick en slapen is in het Corderius
College. Voor overnachting zelf zorg dragen voor: slaapzak en luchtbed.
De kosten voor dit kamp zijn Euro 15,-. De kosten dienen gelijktijdig bij inschrijven te worden voldaan.
Inschrijfformulieren met inschrijfgeld (in gesloten envelop met naam en elftal) inleveren bij de wedstrijdtafel of
bij Willem, Etienne en Leon. Inschrijven uiterlijk voor zaterdag 3 april 2004 (later is niet meer mogelijk).
Programma tijdens het jeugdkamp bestaat o.v.b. uit: 4 tegen 4 toernooi, voetbalcircuit, penaltybokaal,
voetbalclinic o.l.v. betaald voetballer en avondactiviteiten (speurtocht, video, bingo etc).
De Kabouters worden op 4 mei om 15.00 uur verwacht en op 5 mei weer ophalen om 18.30 uur.
D, E en F worden op 4 mei verwacht om 10.00 uur en kunnen vertrekken of worden opgehaald op 6 mei om
12.00 uur.
Tevens zoeken wij nog naar vrijwilligers voor de begeleiding tijdens activiteiten en overnachtingen. Vrijwilligers
kunnen zich via het inschrijfformulier of via email wilpet88@hetnet.nl aanmelden.
.............................................................................................................................................................................
Inschrijfformulier jeugdkamp AFC Quick.
Ik doe mee aan het jeugdkamp van AFC Quick en betaal gelijk bij inschrijven (geld in gesloten envelop met
naam en team).
Naam: ................................................................................................................
Team: ............................
Ik gebruik medicijnen of heb een speciaal dieet: JA/NEE
Omschrijving dieet of medicijnen:

Ik meld mij aan als vrijwilliger JA/NEE
Naam: ...........................................................................

Telefoonnummer: ..................................

Quick F1 - Nieuwland F1
Met een prachtig afstandsschot zette Olivier de F1 in de eerste minuut al op een 1 - 0 voorsprong. Een fantastisch begin
van deze wedstrijd! Hierna ontstond er een spannend duel, waarbij beide ploegen aan elkaar gewaagd bleken te zijn.
Voordat Nieuwland de 1 - 1 kon aantekenen, wist Olivier de gelijkmaker nog te voorkomen door een fabelachtige redding
op de doellijn. Helaas ging de bal even later wel het doel in en werd de rust met 1 - 1 bereikt. In de tweede helft had
Quick het betere van het spel, hoewel Nieuwland met enkele counters gevaarlijk was. Door een eveneens prachtig
afstandsschot wist Ozughan de score naar 2 - 1 te tillen en even later scoorde Alex nog de 3 - 1. Nieuwland gaf zich
echter niet gewonnen en ging meer op de aanval spelen. Een vrije trap, na een overtreding, werd door een speler van
Nieuwland van grote afstand direct binnengeschoten. Hierdoor werd het spel van de wedstrijd ongemeen spannend,
temeer Nieuwland ook nog eens op de lat schoot kort voor tijd. Gelukkig wisten de Quickers het doel verder schoon te
houden, zodat er wederom gewonnen werd.
Nees van den Berg
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Bardiensten op zaterdag
Bardienst: 07.00-09.00
27 maart 09.00-12.00
12.00-18.00
12.00-18.00

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)
Bardienst: 07.00-09.00
09.00-12.00
3 april
12.00-18.00
12.00-18.00

of

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)

of

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

12-04-2004

TEAMS
C2-C4
E1
F5-F6-F9
D4-D5
C1-C3

VERENIGING
V.V. VREESWIJK
GEINOORD
V.V. VREESWIJK
BUITENBOYS
VRIENDENSCHAAR

08-05-2004

E2 t/m E5

08-05-2004

09-05-2004

A2
B1
B2
C2-C3
E1
F3-F4
D1

15-05-2004

F1 t/m F4

15-05-2004

B1
C1-D1
C4
F7-F8-F9
E1-E7-E8
D2
E3-E4-E5-E6
F1-F2
F5-F6-F7-F8
C3

V.V. UTRECHT
XERXES
APWC
SVMM
VRIENDENSCHAAR
VVV'03
V.V. UTRECHT
BUITENBOYS
V.V. UTRECHT
VVV'03

D1 t/m D3
E1
E6-E7-E8
A1
B2
C1
D2-D4
D3
E2-E5
E1
D1-D5

THUISTOERNOOI D - PUPILLEN
KFC GENK
VICTORIA
XERXES
V.V. UTRECHT
V.V. UTRECHT
SVMM
VICTORIA
SVMM
XERXES
VRIENDENSCHAAR

16-05-2004
20-05-2004

22-05-2004
22-05-2004

29-05-2004

31-05-2004

Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)

THUISTOERNOOI E - PUPILLEN
VICTORIA
VRIENDENSCHAAR
VICTORIA
VICTORIA
VVIJ
APWC
VVIJ
THUISTOERNOOI F - PUPILLEN

Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)

Het eerstvolgende
Kwikkertje verschijnt
donderdag 8 april 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met
vrijdag 2 april 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.

Jaargang 52, nummer 15, 25-3-2004

SENIOREN

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 27 / ZON. 28 MAART 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

ZATERDAG
13.00
11.15

40301

5e 516

De Merino's 5

- AFC Quick 2

ZONDAG
14.00
11.00
14.00
14.00
14.00
10.30
14.00
10.00
10.30

98438
102273
108510
111090
111242
111401
115317
115444
115778

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
Wasmeer 4
AFC Quick 6
H’landerveen 4
De Vecht 4
AFC Quick 9
AFC Quick 10

-

zie lijst
zie lijst
13.00
12.30
13.00
09.00
12.00
09.00
09.30

KL.K.
Q G

Veld

ZAP 1
F.G. Landsbergen
Blauw Wit A'dam 2 C.G. Drenth
HVC 3
AFC Quick 5
Victoria 6
AFC Quick 7
AFC Quick 8
SDO 7
VVZA 7

1
1
2

1
2
3

6
5
4

3

2

5

3
2

1
3

6
4

Tafeldienst: Piet Groenevelt en Jaap Ober
Bardienst:

8.00-10.00
9.00-12.00
10.00-14.00
13.00-18.00
12.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
B1 (2 man)
Eline en Annebel Labee
Co Berendse
Quick 10 (2 man)
Nel Blonk en Eva Seignette (boven)

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

06-15463349

Rien van Geet

033-4552733
06-10185689

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 3 / ZON. 4 APRIL 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

ZATERDAG
14.30
12.30

40307

5e 516

VVA '71 3

- AFC Quick 2

ZONDAG
14.00
11.00
13.00
11.00
14.00
14.00
14.00
11.00
10.30

98445
102778
108517
111097
111250
111439
139884
145459
115882

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

Velsen 1
Elinkwijk 2
Soest 6
AFC Quick
HVC 4
AFC Quick
AFC Quick
SCH '44 6
AFC Quick

-

zie lijst
zie lijst
11.30
10.00
12.30
13.00
13.00
09.15
09.30

5
7
8
10

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 4
BVV '31 6
AFC Quick 6
Soest 9
Sporting '70 4
AFC Quick 9
Achterveld 7

Veld

KL.K.
Q G

H.A. de Gooyer
R. v.d. Broek
3

2

5

2
1

3
1

4
6

2

1

6

Tafeldienst: Cees Kreikamp en Ron Veltman
Bardienst:

8.00-10.00
9.00-12.00
10.00-14.00
14.00-18.00
Sluiten

ZOMERTIJD

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
B1 (2 man)
Quick 5 (2 man)
Ton van Hamersveld/Piet Hoek

SENIOREN OPGELET!!!!!

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

06-15463349

Rien van Geet

033-4552733
06-10185689

ZOMERTIJD

Dit weekend gaat de zomertijd weer in. Dit betekent dat de KLOK EEN UUR VOORUIT moet worden gezet. Let er dus
goed op. Dit voorkomt dat u een uur te laat komt bij uw wedstrijd.
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Van de Commissie Toekomstvisie
In het vorige stukje van de Commissie Toekomstvisie beloofden wij verder in te gaan op de missie van Quick. Bovendien
zouden we dieper ingaan op de enquête.
Missie
De missie is het bindende element in onze acties van nu en onze (strategische) doelen voor de toekomst.
De missie is als het ware de lange termijn doelstelling, maar ook de toetsteen voor onze activiteiten en doelstellingen op
kortere termijn. Het hebben van een missie is belangrijk omdat het ons in al ons doen en laten een handvat geeft.
De nieuw geformuleerde missie, zoals die ook aan de ledenvergadering is gepresenteerd luidt:
Over 5 jaar is Quick is een grote, hoogst spelende voetbalvereniging van Amersfoort op prima locatie en met een prima
accommodatie. De vereniging heeft meer functies dan alleen voetbal. Quick heeft een goede jeugdafdeling met een eigen
voetbalopleiding. De jeugdafdeling is de basis voor de toekomst van Quick Zowel selectie als recreanten voelen zich
zowel bij de jeugd als bij de senioren even belangrijk en voelen zich thuis en hebben plezier in het voetbal voor, tijdens en
na het voetbal. Dit geldt ook voor de vrijwilligers en sponsors. Het is duidelijk wat we van elkaar verwachten en we
kunnen elkaar hier ook op aan spreken.
Een hele mond vol. De missie laat zich vertalen in enkele kernbegrippen over wat we van de club en van elkaar
verwachten. Deze kernbegrippen zijn: betrokkenheid, binding, discipline, kwaliteit, toekomstgericht en plezier.
·
Betrokkenheid: is het tegenovergestelde van vrijblijvendheid. Willen we als Quick verder, dan moet er betrokkenheid
gelden van leden naar vereniging en vice versa.
·
Binding: ligt erg dicht bij betrokkenheid maar het heeft ook iets van duurzaamheid in zich; de lange termijn. We willen
dat leden zich aan Quick binden niet alleen voor de wedstrijd maar dit veel breder in steken. Eens een Quicker altijd een
Quicker!
·
Kwaliteit: wat we doen, doen we goed. We willen een A-merk zijn. Qua accommodatie, maar ook hoe we ons
gedragen hoe we met elkaar en over elkaar praten. Hoe we ons presenteren, ook bij andere verenigingen en in alle
geledingen.
·
Toekomstgericht: we willen vooruitkijken. Goede zaken behouden en verder verankeren en werken aan de zaken die
beter kunnen.
·
Plezier: een van de belangrijkste kernbegrippen. We werken met veel vrijwilligers en mensen die willen recreëren of
genieten van het sporten in een sociale omgeving waar het goed toeven is. Als dit uit de vereniging gehaald wordt of er te
weinig aandacht aan wordt besteedt gaat het niet goed.
Enquête
U had verwacht inmiddels de enquête te hebben ontvangen. Dit was ook ons streven. Echter, om twee redenen hebben
wij besloten het toezenden van de enquête kort uit te stellen.
·
De belteams hebben inmiddels ruim 600 leden gesproken. De reacties zijn geweldig hartelijk en er wordt (nu al!)
enorm veel input geleverd door de leden. Dit is heel positief! Hierdoor kost het bellen en het verwerken van de gesprekken
wel meer tijd dan verwacht. Wij vinden het belangrijk iedereen eerst gesproken te hebben en alle informatie verwerkt te
hebben, voordat we de enquête verzenden.
·
De input van u allen was bovendien van dien aard dat wij de enquête nog beter daarop aan wilden laten sluiten. We
willen het in één keer goed doen. Nu een kwalitatief mindere enquête verzenden, zou strijdig zijn met de kernbegrippen in
de missie!
Het is goed om hier alvast aan te geven wat het doel van de enquête is. We willen weten welke onderwerpen leven bij de
leden, ouders van de jeugd, vrijwilligers en sponsoren en welke behoeftes de leden hebben bij een vereniging anno 2004.
Ook willen we graag weten in welke mate AFC Quick hieraan al voldoet. Wanneer we dit geïnventariseerd hebben moeten
we keuzes maken. Dan kijken we hoe we samen met de leden deze wensen en behoeftes kunnen gaan doorvoeren in (het
beleid van) de vereniging.
Tot slot
Onze prioriteit ligt nu bij het afmaken en verzenden van de enquête. Zodra dat is afgerond en de reacties zijn
geanalyseerd, melden wij ons uiteraard weer in het Kwikkertje. Ondertussen kunt u ons altijd aanspreken met u ideeën,
commentaar, standpunt of advies!

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 8 april 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 2 april 2004 bij: Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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Quick 5 vanaf eind november 2003.
U leest het goed, het is al weer ruim drie maanden geleden, dat u iets van Q 5 in het Kwikkertje hebt vernomen. De trouwe lezers hebben
zich al regelmatig gemeld, dat er iets ontbrak aan het Kwikkertje. Wij kunnen u gerust stellen vanaf heden komen de verslagen van de
Beer weer tevoorschijn. De winterslaap is voorbij. Het is allemaal de schuld van de natuur. Zoals u weet trekken de beren zich in de
winter terug in hun holen, meestal al vanaf eind november, om vervolgens eind februari begin maart weer tevoorschijn te komen.
Afgeslankt en monter en fris beginnen zij zich dan weer vol te vreten richting de volgende winter. Wij gaan nog even terug naar vorig jaar,
want de uitslag en bijzonderheden van de laatste pot in 2003 op 7 december willen wij u niet onthouden. Er werd aangetreden tegen
Laren '99 het 7e elftal. Voor ons op papier een prima tegenstander om weer eens een paar puntjes te halen. Wij kwamen echter van de
koude kermis thuis, letterlijk en figuurlijk. Twee dagen na Sinterklaas was Q5 nog geheel en al in de pakjesavond sfeer. Alles werd cadeau
gedaan aan de tegenstander. In de barre kou gaven wij Laren 2 dotjes op een presenteerblaadje en Laren was zo goed om ook ons wat
te presenteren, 1 goal voor Marcel en een nederlaag. In deze barre koude en natte tijden zien wij gelijk onze, tot dan toe getrouwe
supportersschare, hard teruglopen. Op naar betere tijden in 2004.
Het is vervolgens een echte Hollandse kwakkelwinter geworden. Menig wedstrijdje werd afgelast, maar tussendoor kon Q5 op 11 januari
2004 in de neerstromende regen nog even 3 puntjes meepikken bij BFC 4. In een stormachtige, letterlijk en figuurlijk, wedstrijd kwam Q5
in de modder bovendrijven als de winnaar. De motor en de man van de wedstrijd was hier Jan Corbee. Aan het hoofd van de verdediging
gaf hij ook nog eens de aanval ondersteuning en prikte er 3 bij BFC in. Ton kon tussendoor ook zijn steentje bijdragen. Maar wat heeft TKoots met de billen samengeknepen gezeten in de bestuurskamer. Dotten van kansen werden om zeep geholpen door Ezra, Kees en Ivar.
Maar uiteindelijk met T-Koots buiten op de bank in de storm en de regen werd de overwinning 3-4 veilig gesteld. Hierna was het weer
een maandje afwachten, want sneeuw, regen en vorst gooiden roet in het spelschema. Op 15 februari konden we weer de wei in. De
koploper kwam op bezoek. Nu weten wij ook weer gelijk waarom wij ergens in de middenmoot van de competitie vertoeven. Een
zevenklapper werd ons deel. Na rust, bij een stand van 0-5 liet Nederhorst de touwtjes even vieren en toen konden Ezra en Ton de pijn
iets verzachten met hun tegentreffers. Supporters? Ik dacht geen 1, zelfs de altijd trouwe Kochies lieten verstek gaan. Ligt het aan het
weer of aan de prestaties? Op 22 februari mochten wij wederom thuis aantreden, nu tegen Laren 7. De return van 7 december waar wij
uit onnodig verloren. Revanche was het motto. Maar ook nu was Q5 moeilijk vooruit te branden. Binnen 10 minuten had Ivar de eerste
erin liggen, maar daarna werd erg slordig met de overige kansen omgesprongen. Zelfs alleen voor de keeper, was aan Ezra en Frank niet
besteed. Ook de aanwezigheid van vrouwelijk schoon, Jopie en Nynke en de Hobbema-dames zorgde niet voor extra inspiratie. Onder
de toeschouwers waren ook Gerard, die de schoongespoten adertjes nog even een paar weekjes rust moest gunnen en nog wat echte
Quickers, zoals Gerard Huisman, Ricky en Eric van Leeuwen met zijn trouwe viervoeter Chirac. Door het fijne zonnetje bleven ze allemaal
even kijken, maar verder viel er weinig te genieten. Ton zorgde in de tweede helft nog voor een opleving na een sublieme pass van
Marcel, waarmee de eindstand 2-0 werd bepaald. Man off the match kwam dit keer toe aan Marcel. Tegen het eind nam hij zijn
publiekswissel.
Zondag 7 maart, de derde achtereenvolgende keer thuis, tegen NVC 4, zou eigenlijk een betere stand voor Q5 te zien moeten geven,
maar u leest het al tussen de regels, het kwam er niet van. Met een selectie van 13 man, Minke, Jelle, Auke en een buurjongen en Gerard
als toeschouwers werd het dit keer een zeer bedroevende wedstrijd. Een slaapwandelend Q5 kwam in de 20e minuut op achterstand en
in de 26e minuut Ronde Ezra een steekpass van Kees af voor de gelijkmaker. Even leek het erop, dat Q5 wakker was, maar na de kopbal
van Willem, die de keeper overigens knap tot corner werkte, sliep Q5 weer in. Ruststand was 1-3. Na rust werd het vlot 1-4 en toen was
het helemaal over. Wat onbeduidend geschuif met de bal, ook NVC vond het welletjes en een kleine opleving van weer Ezra zorgde voor
de eindstand 2-4. Ook de nadorst was matig. Oorzaken van de laatste matige potjes weet T-Koots niet. Mogelijk de vele afgelastingen of
het karige aantal toeschouwers?. Kampioensaspiratie bleek in het begin van het seizoen al iets te hoog gegrepen, maar een beetje extra
inzet mag er denk ik wel zijn. Je wilt tenslotte toch winnen als je in het veld sta!!!

Q 5 en het publiek
Vandaag 14 maart was de return tegen S.O. Soest 7. Uit was het een 0-3 overwinning voor Q5 en zie hier gelijk een ondertoontje van, dat
flikken wij hier ook wel even met Gerard als fluitist. Aan Gerard, die zich vrijwillig had aangeboden om te fluiten, klasse Gerard, heeft het
vandaag ook niet gelegen, maar aan de overige 14 wel. De eerste helft mocht Ed de vlag hanteren en waren Jan, de eerste en Ivar, de
tweede reserve. In de kleedkamer was er wel een sfeertje van wij moeten de tegenstander opvreten en Kees wilde daarbij zo ver gaan,
dat hij zijn schietbeen alvast in bescherming nam door er 2 scheenbeschermers op te monteren. Bij het inlopen cq de warming-up was al
iets van een nonchalance gedrag te merken en bij de start van de wedstrijd, toen alleen Nynke er als supportster was, dacht iedereen
volgens mij, voor wie gaan wij vandaag eigenlijk nog voetballen. De tegenstander werd alle ruimte gelaten en na de eerste gemiste kans
door Kees, kwam Soest in de 10e minuut op een 0-1 voorsprong. Vijf minuten later was het weer raak 0-2 en de kopjes bij Q5 hingen al
weer bijna op de punt van de schoenen. Tot overmaat van ramp kreeg Willem, die een beetje aan de kar aan het sleuren was, weer last
van de liezen en toen was het echt allemaal over. Jan kwam er in, maar die had zeker de rest van de eerste helft nodig om zijn plekje te
vinden. In de rust werd er geïnventariseerd. Er was inmiddels aardig wat publiek gearriveerd en iedereen was van mening, dat er nu echt
een schepje bovenop moest. De bakens werden verzet. Ivar nam fier de vlag ter hand. Ed kwam er in voor Oscar, die wel stand-by moest
blijven. Het publiek bestond uit Nynke, Nathalie en kinderen, Karin en kinderen + hond, Ingrid en kinderen, Diana en kinderen, Herman en
zoon en, vergeef mij, dat ik de naam ben vergeten, maar vrouwtje van Oscar en kinderen waren er ook. Alleen de trouwste supporters, de
Kochies, misschien wisten zij, dat Marcel ziek was en Minda, die zelf ziek was, van harte beterschap Marcel en Minda, ontbraken nog.
Verder stonden er nog veel echte Quickers langs de lijn en toen Q5 dat zag, doken zij in de tweede helft direct op de tegenstander om de
opgelopen schade glad te strijken. Een kromme bal van Frank vanaf de linker flank, opgepakt door de wind, verdween in de 4e minuut
pardoes in de kruising 1-2. De supporters konden juichen om vervolgens nog geen minuut later te moeten constateren, dat Ed na een
misstap moest afhaken. Ivar snel uit de kleren en Oscar aan de vlag. Deze tegenslag werd rap overwonnen. Toen Frank zijn dansje voor
de eerste goal af had, werd hij in de 15e minuut door Frans gelanceerd op rechts en met een prachtig diagonaal schot knalde hij de 2-2
binnen. Het publiek begon zich te roeren. Iedereen zat nu te wachten op "er op en er over", maar het pakte anders uit. Met twee hele
zwakke momenten achterin werd de marge door Soest weer snel herstel 2-4. De Q-vijfers konden vandaag de vechtlust niet ontzegt
worden. Frank nam weer het voortouw door de 3-4 even slim binnen te tikken, maar ook de hulp van het publiek en de scheidsrechter
kon Q5 niet meer redden. Het bleef 3-4. Toch winst vandaag. De inzet in de tweede helft was optimaal, met dank aan het grote aantal
supporters. Q-vijfers zijn echte publieksvoetballers.
De Beer
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IN MEMORIAM HANS BLOM
Woensdag 17 maart is, na een kort ziekbed, Hans Blom overleden.
Hans was ruim 56 jaar lid van Quick. Hij was bekend als de veelscorende spits van Quick 1 in de jaren vijftig en zestig.
Natuurlijk was hij ook bekend van de Centrum Garage, jarenlang sponsor van Quick. Tot voor kort bezocht hij
zondagmiddag nog, samen met zijn vriend en buurman Nico van Alphen de thuiswedstrijden van Quick 1. Als "Vriend
van Quick" bleef hij graag na de wedstrijd nog even napraten in de bestuurskamer, aan zijn vaste tafeltje. We zullen hem
erg missen en hem in gedachten houden als betrokken, rustig, altijd optimistisch en nooit klagend.
Hans is 70 jaar geworden en is op maandag 22 maart in besloten kring gecremeerd. De Quick-familie wenst zijn vrouw
Elisabeth, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe.

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 WORD-document. 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: WWW.AFCQUICK1890.NL

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse
Na drie jaar afwezigheid wil Quick dit jaar weer gaan meelopen met de avondvierdaagse.
De avondvierdaagse is van 24 t/m 27 mei en de afstand is 5 kilometer
De minimum leeftijd is 6 jaar en de kosten zijn 3,50 Euro
Ook zijn er leidsters en leiders nodig voor deze avonden ook u kunt zich opgeven.
Opgeven hoe:
Opgave van je naam, leeftijd en voor de hoeveelste keer je mee loopt met het geld in een gesloten
enveloppe bij je leider of bestuurstafel.
De evenementencommissie

Informatie van de Jeugdcommissie
Vrijwilligers
Wilt U de handen uit de mouwen steken voor onze vereniging ?
Wordt dan vrijwilliger bij de jeugdafdeling van de AFC Quick 1890.
Wij zijn op zoek naar scheidsrechters, assistenten bij de jeugdtrainingen; tafeldienstmedewerkers en barmedewerkers.
Neem contact op met Klaas Boogaard telefoon 033-4618718.
AFC Quick voetbalkamp
Op 4, 5 en 6 mei wordt er op Dorrestein een voetbalkamp georganiseerd voor de jeugdleden.
Vergeet niet tijdig in te schrijven, uiterlijk zaterdag 3 april a.s.
Het inschrijfformulier staat in het Kwikkertje
Reserveshirtjes
Zoals ieder lid weet (of behoort te weten) is het in bezit hebben van een WIT reserveshirt verplicht.
Er worden geen reserve shirt meer uitgeleend op zaterdag, dus wees verstandig en zorg dat er altijd een WIT shirt in je
voetbaltas zit.
Training D4 en D5
De training van de D4 en D5 kunnen weer gewoon doorgang vinden. Er is een vrijwilliger gevonden die bij de trainingen
gaat assisteren. Aanvankelijk zag het er naar uit dat er maar om de 2 weken getraind kon worden.
Gelukkig is dat voorlopig van de baan.
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SENIOREN

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 2 APRIL
TOT EN MET ZONDAG 4 APRIL
KUNT U UW OUDE KRANTEN, FOLDERS,
TIJDSCHRIFTEN, TELEFOONBOEKEN,
SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER
OP SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER
LEUKE DINGEN VOOR HAAR JEUGDLEDEN
MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN
DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER

