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ALGEMEEN

Wederopstanding?
Het is nog geen Pasen, maar bij Quick lijkt afgelopen weekeinde de wederopstanding al te
hebben plaatsgevonden. Quick 1 en 2 wonnen zowaar allebei, en dat was dit seizoen nog
niet gebeurd. Hierover later meer, maar eerst dit: in mijn vorige column noemde ik een
aantal namen van selectiespelers die nog wel in de presentatiegids stonden te stralen, maar
al enige tijd niet meer op Dorrestein zijn gesignaleerd. Ik verweet hen slechte te verliezers te
zijn. Ook de naam van Harm Meijer stond ertussen. Harm hoort natuurlijk niet thuis tussen
al die 'losers', gezien zijn vele verdiensten voor de club. Aan de andere kant blijft het ook
voor de buitenstaander natuurlijk gissen naar zijn plotselinge vertrek als elftalleider.
Overigens kan er aan het genoemde rijtje een nieuwe 'loser' worden toegevoegd: Armando
Luxenburg. Hij is (of beter: was) natuurlijk een begaafde spits, maar een teamspeler was het
niet en de wedstrijdmentaliteit was zeker de laatste weken ronduit matig. In de rust van de
wedstrijd Quick 1-ZAP 1 werd hij uit de selectie gezet, daarmee voor een groot deel
verantwoordelijk voor het lamlendige spel na rust van Quick en de volkomen onnodige 1-5
nederlaag in een wedstrijd waar Quick juist vocht voor haar laatste kans. Zelden zo'n
vreemd duel gezien. ZAP speelde zwak, kreeg twee kansen, Quick was minder zwak dan
haar tegenstander, kreeg volop kansen, maar gaf drie kadootjes weg waardoor ZAP heel
makkelijk met drie punten naar Breezand terug kon. De enige Quicker die waarschijnlijk een
leuke middag had, was Wim van de Wetering, ooit de drijvende kracht van de Club van
100, die sinds zijn verhuizing naar Den Helder ZAP is gaan supporteren en speciaal voor
deze wedstrijd - met de spelersbus - weer eens naar Dorrestein was gekomen. Eerder op
de dag was er trouwens al een andere oude bekende op ons sportpark te bewonderen.
Voormalig Quick 1-trainer en 'always a gentleman' Ronald Heerschop speelde met zijn SDO
op veld 3 tegen een lager Quick-team. Als een veldheer sleepte hij er voor zijn ploeg een
punt uit en natuurlijk bleef hij 's middags op Dorrestein om Quick 1 weer eens aan het werk
te zien, waarschijnlijk met pijn aan het hart. Als speaker was het voor mijzelf bij Quick 1ZAP 1 helemaal een trieste middag. Ik mag tegenwoordig alleen nog maar opstellingen,
wissels, doelpuntenmakers en overige mededelingen doorgeven. Er mag namelijk geen
muziek meer worden gedraaid op Dorrestein, sinds enkele buurtbewoners (ik zal geen
namen noemen want dat vinden de heer en mevrouw Dielen vast niet leuk) met succes een
klacht hebben ingediend bij de Amersfoortse ' milieupolitie'. Quick kan daar onderuit komen
door een geluidsonderzoek te laten doen, op eigen kosten wel te verstaan (1000 euro?!)! De
klagers weten kennelijk niet dat Quick al ruim 55 jaar op Dorrestein 'woont', en de klagers
weten donders goed dat er af en toe omgeroepen wordt bij een sportief evenement. Een
van hun kinderen heeft ooit nog in mijn elftal gespeeld en was jarenlang pitcher bij Quick
softbal. Ik durf te wedden dat zij toen nooit geklaagd hebben! Waarschijnlijk willen die
gasten het liefst van de A-28 in hun achtertuin een woonerf maken! Toen ik dit hoorde
moest even terugdenken aan een bekende column van Henk Spaan en Harry Vermeegen
van lang geleden: "Vuilnisman! kan deze zak ook mee?". Trouwens: ik dacht dat Quick
tegenwoordig zulke goede contacten had bij de gemeente?!
Over ambtenaren gesproken, Bij de KNVB kunnen ze er ook wat van. Als lager
(senioren)team mag je sinds dit seizoen twee keer een baaldag nemen. Als leider van Quick
9 moest ik daar ineens aan denken, toen ik las dat wij op Tweede Paasdag een wedstrijd
moeten inhalen. Daar zitten we niet echt op te wachten, we hadden nog geen enkele keer
zo'n verzoek ingediend en op zondag 9 mei is er nog volop ruimte. Wat zegt de KNVB: na 1
april worden geen verzoeken tot uitstel meer geregeld. Om redenen van
competitievervalsing kan ik me dat nog voorstellen bij selectieteams of als er nog iets op
het spel staat. Maar er wordt geen enkele uitzondering gemaakt! Hoezo flexibel? Ik hou het
erop dat ze gewoon te lui zijn om iets te regelen zo laat in het seizoen en dat de KNVB
vergeet dat ze er voor hun leden zijn en niet andersom! Het Kwikkertje wordt altijd verstuurd
aan de KNVB. Ik hoop dat ze het ook lezen!
Wat vindt u trouwens van het beskluit van diezelfde KNVB dat met ingang van 1 juli alle
amateurwedstrijden ook op kunstgras mogen worden gespeeld. Leuk voor fabrikant Ten
Cate, voor sportwinkels en voor het brandwondencentrum, maar bij voetbal hoort toch de
geur van gras (en niet van rubber), een bal die ineens door een polletje van richting wordt
veranderd, of de schuiver tussen de palen die precies in een plas op de doellijn blijft liggen.
Een onzalig idee van de KNVB!
Dat het ene weekend het andere niet is bleek weer eens toen na het verlies van zowel A1, 1
en 2 (en winst van de concurrentie) in het laatste weekend van maart, afgelopen zaterdag
en zondag alles precies omgekeerd was: alle drie de teams wonnen, voor Quick A1 is er
weer hoop op het kampioenschap na het verlies van koploper JSV en voor Quick 2 en heel,
heel misschien Quick 1 gloort de nacompetitie voor handhaving, mede dankzij een
uitblinkende keeper Loek Vermeulen. Opmerkelijk hierbij natuurlijk de comeback van enkele
oude rotten: ineens zijn in Quick 2 Arjan en Remco van de Horst en Hendrik Blom en Ron
de Goede weer te bewonderen. Leuk trouwens dat jongeling Lars Mol wist te scoren voor
Quick 2 in het met 1-4 gewonnen duel bij Elinkwijk 2 en dat B-junior Tijn Israël goed
debuteerde in Quick A1. Maar goed: voorlopig moeten de oudjes het nu even doen om in
2004 of 2005 het stokje over te geven aan de nieuwe generatie...
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 30 APRIL

KABOUTERTOURNOOI AFC QUICK 1890

ZATERDAG 10 APRIL
EIEREN ZOEKEN
VOOR KABOUTERS EN F PUPILLEN
AANVANG :09.00
EINDE : 10.30
Procedure rond overschrijvingen
Aan het einde van het seizoen vinden er altijd veel overschrijvingen plaats naar andere voetbalverenigingen.
Om dit in goede banen te leiden en de leden snel van dienst te kunnen zijn, maar het ook voor de ledenadministratie
werkbaar te houden is in het bestuur de volgende procedure afgesproken:
- Overschrijvingen die voor zondagmiddag 17.00 uur bij Quick worden ingeleverd zijn op de dinsdagavond daarna tussen
20.00 - 21.30 uur weer bij de club op te halen (bij Eric van Leeuwen en/of Ton van Hamersveld). Dit geldt zowel voor de
jeugd als voor senioren.
Het bestuur

Quick D4 - VVZA D6
Voor de D4 is de tweede seizoenshelft tot nu toe niet gemakkelijk. De eerste helft werd afgesloten met een tweede plaats
en promotie, maar de sterkere tegenstand en het vertrek van topscorer Soefian (gescout door de D1) resulteerden tot nu
toe alleen in nederlagen.
De eerste wedestrijd tegen VVZA D6 was ruim verloren. Dit keer bleek Quick minder onder de indruk van de lengte van de
tegenstanders. VVZA begon met een veldoverwicht, maar Femke, Tim, Michiel en Ruben gaven de aanvallers weinig
ruimte, en als de bal de verdedigers al voorbijkwam greep keeper Bas goed in. Langzamerhand kreeg het middenveld van
Quick met Dylan, Achraf, Burak en Ruby meer grip op het spel. Er werd hard gewerkt, en via Eelke op rechts en Koen
(spelend ondanks een rugblessure) op links gingen de eerste aanvallen richting de keeper van VVZA. Toen die een schot
niet klem had, was Burak er als de kippen bij om te bewijzen dat lengte niet zo belangrijk is (1-0).
Quick ging steeds beter combineren, de VVZA-spelers, die op een makkelijke wedstrijd gerekend hadden, begonnen op
elkaar te mopperen. Na rust leverde de mooiste aanval van de wedstrijd de 2-0 op. Aram stuurde Eelke op rechts met een
prima pass op pad, zijn voorzet kwam via Aram bij Ruby terecht, die de keeper kansloos liet.
Door deze overwinning heeft de D4 de laatste plaats verlaten, en als er nog een paar keer op het kennelijk inspirerende
hoofdveld wordt gespeeld zit er nog wel meer in. Kampioen worden zal niet meer lukken.
Gerrit Stegehuis
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 10 APRIL 2004
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
Klasse
Wedstrijd
Scheidsrechter
JEUGD
Geen competitie programma (wel toernooien zie toernooischema en kabelkrant)
F-PUPILLEN en KABOUTERS
09.00

Paaseieren zoeken van 9.00 - 10.30 uur

KABOUTERS
10.45

Kabouters

SENIOREN
14.30
17.00
17.00

13.00
15.30
15.30

40279
111067
115548

5e 516
6e 618
7e 727

Veld

KL.K.
Q G

- Vaders

CJVV za. 8
- AFC Quick za. 2
Victoria zo. 5
- AFC Quick zo. 5
H’landerveen zo. 7 - AFC Quick zo. 10

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 10 april 2004 doen dienst 's morgens Edith van Klaarwater en Jeroen van Barlingen
en 's middags Gerard Huisman en Henk van den Brink (redactie Kwikkertje).

LET OP!!!

TOERNOOIEN 10 en 12 APRIL

LET OP!!!

10-04-2004

C2-C4

V.V. VREESWIJK

E1
F5-F6-F9

GEINOORD
V.V. VREESWIJK

12-04-2004

D4-D5

BUITENBOYS

C1-C3

VRIENDENSCHAAR

Quick F1 - Hoogland F1
Zaterdag 27 maart werd de thuiswedstrijd tegen Hoogland F1 gespeeld. Er werd flitsend gestart, wat direct in de eerste
minuut uitmondde in een schot tegen de paal door Alex. Quick gaf duidelijk aan wat de bedoeling was: winnen! Er werd
goed gespeeld.Uit een corner genomen door Coen, wist Alex de bal binnen te tikken, 1-0. Hoogland gaf zich echter niet
gewonnen en gaf vanaf dat moment meer gas. Kort voor rust wist Hoogland dan ook de gelijkmaker te scoren. Bas kon
hier niets meer aan doen, de speler had de hoek voor het uitzoeken, want hij stond helemaal vrij. De ruststand werd
bereikt met 1-1. Na de pauze zette Quick veel druk. De Hooglanders kwamen er niet meer uit, alleen scoren lukte niet.
Hoogland ging op de counter spelen. Uit één van deze counters wist Hoogland te scoren, zodat we met 2-1 achter
kwamen. Quick zette vervolgens nog een tandje bij. Uit een corner van Cedric wist Alex de gelijkmaker te scoren en even
later scoorde Oguzhan de 3-2 uit een voorzet van Coen. Het werden nog een paar spannende laatste minuten, want
Hoogland gaf zich niet gewonnen. Bas heeft de 3 punten voor Quick gered door uitstekend keeperswerk. Zelfs in één
tegen één situaties wisten de Hooglanders hem niet te passeren. Hij werd dan ook unaniem gekozen tot Man of the
Match.

Hoogland F 1 - Quick F 1 (beker)
Op woensdagvond 31 maart moest er om 18.30 uur aangetreden worden tegen de F 1 van Hoogland voor de beker.
Afgelopen zaterdag hadden we op Dorrestein een nipte overwinning behaald op Hoogland voor de competitie. Er moest
dus uit een ander vaatje worden getapt. Dit bleek ook van meet af, want Quick trok de wedstrijd direct naar zich toe. In
de 5e minuut wist Pim dan ook de 0-1 binnen te schieten. Tot aan de rust werd er niet mee gescoord, hoewel Quick het
betere van het spel had. Kort na de aftrap van de tweede helft schoot Pim de 0-2 binnen. Hieraan gingen een aantal
mooie combinaties vooraf. Uit een corner wist Hoogland tegen te scoren met een fraaie kopbal. Quick trok het spel
echter weer naar zich toe. Er werd mooi gecombineerd en hard gewerkt. Door achtereenvolgens Cedric, Ozughan en
weer Pim werd de eindstand van 1-5 bereikt. Hierdoor zijn we weer een ronde verder in de beker. Verder wil ik namens
alle spelers/ouders en een ieder die de F 1 van Quick een warm hart toedraagt de trainer van de F 1, Henk Vreekamp die
momenteel in het ziekenhuis ligt, vanaf deze plaats van harte beterschap wensen. Wij hopen hem voor het einde van het
seizoen weer op Dorrestein te kunnen begroeten.
Nees van den Berg
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 17 APRIL 2004
Aanw.
Wedstr.Aanvang
Clubhuis nr.
A-JUNIOREN
12.15
09.30
45044
14.45
13.45
149314

Klasse

Wedstrijd

Hfd. A
3e H

Argon 2
AFC Quick 2

- AFC Quick 1
- BVV'31 2

- AFC Quick 1
- AFC Quick 2

Veld

R. Nak
Ivo v. Leeuwen

2

2

5

F. Nibbelink
Joop Zorn

1
3

1
3

6
4

Hans Strijbos

2

1

6

3

2

5

1

3

4

3B
3A

3
1

4
6

2A
2B

2
1

5
6

3B

2

5

3A

1

6

2A
2B

3
1

4
6

1

3

4

B-JUNIOREN
10.00
08.30
12.00
10.45

48759
150925

1e L
2e M

Jonathan 1
Hees 1

C-JUNIOREN
14.45
13.45
12.45
12.00

53355
56117

12.45

12.00

153137

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

AFC
AFC
AFC
AFC

10.30
09.15
09.45
10.30

160103
160195
160223
163205

1e
2e
2e
2e
3e

H
061
064
065
093

AFC Quick 1 vrij
AFC Quick 2
- CJVV 1
Lex v.d. Vegt
KVVA 2
- AFC Quick 3
IJsselm.vgls 5 - AFC Quick 4
AFC Quick 5 (*) - TOV 5
Mark Peters
(*) AFC Quick 5 speelt in reserveshirt

E-PUPILLEN
10.30
09.30
10.00
09.15
10.00
09.30
11.00
10.15
12.00
11.15
10.00
09.30
10.00
09.30

164625
166873
166843
171655
171715
171893
171923

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

023
067
066
153
155
161
162

10.00

09.15

172025

3e 167

IJsselm.vgls 1 - AFC Quick 1
AFC Quick 2
- VVZ'49 3
Gerard Vreekamp
AFC Quick 3
- SO Soest 3
Rico op den Camp
VVZ'49 4
- AFC Quick 4
VVZ'49 5
- AFC Quick 5
AFC Quick 6
- VVZ'49 6
Frans Dubbeldam
AFC Quick 7 (*) - Roda'46 9
Job Swens
(*) AFC Quick 7 speelt in reserveshirt
Spakenburg m1 - AFC Quick E8

F-PUPILLEN
09.00
08.30

173553

1e 016

09.00
09.00
09.00
09.30
09.00
09.00
10.00
09.00
09.00

08.15
08.15
08.30
08.45
08.30
08.30
09.15
08.30
08.15

174675
176564
176654
176655
176683
181223
181455
181454
181364

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

SENIOREN
12.30

11.00

40292

5e 516

Quick
Quick
Quick
Quick

1
- Huizen 1
2
- De Bilt 2
3 vrij
4
- H’landerveen 1

KL.K.
Q G

Scheidsrechter

D-PUPILLEN
11.15
10.15
10.45
11.15

035
055
058
058
059
137
145
145
142

AFC Quick 1 (*) - Roda'46 1
Nick ter Hoeven
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
SO Soest 2
- AFC Quick 2
KVVA 2
- AFC Quick 3
AFC Quick 4
- Hoogland 4
Lisanne v. Barlingen
IJsselm.vgls 5 - AFC Quick 5
AFC Quick 6
- Spakenburg 5
Jan v. Heijningen
AFC Quick 7
- CJVV 5
Berjo Beltman
H’landerveen 5 - AFC Quick 8
AFC Quick 9
- VVZA 10
Joris Hehenkamp
CJVV 7
- AFC Quick 10

Roda'46 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 17 april 2004 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas v. Boekel
en 's middags Henk Jansen en Henk v.d. Brink (ondersteuning jeugdcommissie).

ZIE VOOR DE TOERNOOIEN HET SCHEMA ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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Jeugdfounders

Belangrijke mededeling
Indien je na dit seizoen NIET meer bij AFC Quick 1890 wil voetballen dan kun je tot
uiterlijk 31 mei a.s. SCHRIFTELIJK bedanken als lid.
Het adres is:

Ledenadministratie
AFC Quick 1890,
Postbus 1453,
3800 BL Amersfoort.

Wil je naar een andere vereniging dan kun je tot uiterlijk 25 mei a.s. overschrijving
aanvragen.
Alles wat na deze datum wordt ingediend kan NIET meer in behandeling worden
genomen.

Procedure rond overschrijvingen
Aan het einde van het seizoen vinden er altijd veel overschrijvingen plaats naar andere
voetbalverenigingen.
Om dit in goede banen te leiden en de leden snel van dienst te kunnen zijn, maar het ook
voor de ledenadministratie werkbaar te houden is in het bestuur de volgende procedure
afgesproken:
- Overschrijvingen die voor zondagmiddag 17.00 uur bij Quick worden ingeleverd zijn op de
dinsdagavond daarna tussen 20.00 - 21.30 uur weer bij de club op te halen (bij Eric van
Leeuwen en/of Ton van Hamersveld). Dit geldt zowel voor de jeugd als voor senioren.
Het bestuur
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Bardiensten op zaterdag
Bardienst: 07.00-09.00
10 april
09.00-12.00
12.00-18.00
12.00-18.00

Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja Scharpf
Fiona Boogaard en Lisanne van Barlingen
Riekie Broer en ??????

Bij verhindering zelf voor vervangers zorgen a.u.b.
voor spoedgevallen:
Etienne Klabbers (06-15463349)
Bardienst: 07.00-09.00
09.00-12.00
17 april
12.00-18.00
15.00-18.00

of

Rob van de Bos en Johan Eelsingh
Manja Vreekamp en Manja Scharpf
Riekie Broer en 2 mensen voor in de keuken
Quick zaterdag (3 man)

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 22 april 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met
vrijdag 16 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.
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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

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse
Hooglanderveen F 1 - Quick F 1
Zaterdag 3 april werd om 10.00 uur de uitwedstrijd tegen Hooglanderveen gespeeld. De
wedstrijd begon 10 minuten te laat, omdat de shirts van de tegenpartij er nog niet waren.
Meteen na de aftrap nam Quick het spel in handen, wat resulteerde in een paar kansen.
Hooglanderveen hield echter stand. Door een diepe bal van de thuisclub stonden
plotseling drie spelers vrij voor Bas. Hoewel hij de bal nog raakte, werd er toch
gescoord. 0-1 achter. Quick liet zich niet uit het veld slaan en was snel weer bij de les. Er
werd prachtig gecombineerd en uit twee voorzetten van rechts van Oguzhan scoorden
achtereenvolgens Cedric en Alex. Hierna was het Oguzhan die met een schitterende vrije
trap en een corner, die hij ineens binnenschoot, de ruststand van 1-4 liet aantekenen. Na
de pauze ging Quick verder op de ingeslagen weg. Er werden prachtige combinaties op
de mat gelegd. Via Alex (3 x), Pim, Thomas (2 x) werd de score opgevoerd naar 10-1.
Hooglanderveen wist in de slotfase nog een keer tegen te scoren uit een situatie bijna
identiek aan de 0-1. Een uitstekende en sportieve wedstrijd van de F1.
Nees van den Berg

Het eerstvolgende
Kwikkertje verschijnt
donderdag 22 april 2004.
Kopij kunt u per e-mail
inleveren tot en met vrijdag
16 april 2004 bij:
Axel van Leeuwen
axelvanleeuwen@hetnet.nl
of
Henk van den Brink
h.vanden.brink01@freeler.nl

Informatie van de Jeugdcommissie
Vervoer van spelers naar uitwedstrijden
Voetbal is bij uitstek een teamsport. Het spel wordt bij de AFC Quick 1890 gespeeld in competitieverband. Met onze
jeugdteams spelen wij onze uitwedstrijden in de regio. Om deze uitwedstrijden te kunnen spelen zullen de spelers van de
betreffende teams dus vervoerd moeten worden naar de sportcomplexen. De jeugdcommissie wil de ouders van de
spelers er op wijzen dat de verantwoordelijkheid van het vervoer naar uitwedstrijden bij de ouders ligt en niet bij de
jeugdcommissie. Over het algemeen zullen de leiders van de betreffende teams met de ouders overleggen zodat er
voldoende vervoer geregeld is. Het team rekent dus op u.
Helaas komt het regelmatig voor dat " vrijwilligers" die niets met het team te maken hebben "spontaan" moeten
inspringen omdat er ouders zijn die niet rijden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Neem bij twijfel tijdig contact op met de
leider(s) van het team waarin uw zoon speelt.
AFC Quick voetbalkamp
Op 4, 5 en 6 mei wordt er op Dorrestein een voetbalkamp georganiseerd voor de jeugdleden.
De inschrijvingstermijn is verlengd. U kunt nog inschrijven.
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.
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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.
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: ..................................

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

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 22 april 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 16 april 2004 bij: Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@hetnet.nl)
of Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 10 / MA. 12 APRIL 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

ZATERDAG
14.30
13.00
17.00
15.00
17.00
15.30

40279 5e 516
111067 6e 618
115548 7e 727

Wedstrijd

Scheidsrechter

KL.K.
Q G

Veld

CJVV 8
- AFC Quick 2 zat.
Victoria 5
- AFC Quick 5
H’landerveen 7 - AFC Quick 10

MAANDAG (2e PAASDAG)
11.00
11.00

zie lijst
10.00

102256 res.HK
108462 5e 520

14.00
14.00
10.00
13.30

13.00
13.00
09.00
12.00

111301
115295
115336
115532

6e
7e
7e
7e

620
725
726
727

AFC Quick
AFC '34 2
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
AFC Quick
BFC 6

1 vrij
- AFC Quick 2
4
- Unitas '48 2
5 vrij
6 vrij
7
- Hoogland 6
8
- H’landerveen 5
9
- Achterveld 6
- AFC Quick 10

R. Hartland

G. de Jong
J. van Barlingen

1

2

5

3
2
2

3
1
1

4
6
6

Tafeldienst: Piet Keete en Ton van der Linden
Bardienst:

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

Joop Barkel
Francois Broer
B1 (2 man)
Quick 4 (2 man)

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

06-15463349
033-4552733
06-10185689

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 17 / ZON. 18 APRIL 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

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
10.00
10.30

98426
102261
108498
111079
111250
141227
115301
145459
115566

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
HSV '69 3
AFC Quick 6
Achterveld 5
Victoria 8
AFC Quick 9
AFC Quick 10

-

zie lijst
zie lijst
13.00
12.45
13.00
09.30
12.15
09.00
09.30

De Kennemers 1
Kon. HFC 2
Hoogland 4
AFC Quick 5
Achterveld 3
AFC Quick 7
AFC Quick 8
Hoogland 9
KVVA 7

M.R.W.G. Rosenow
G.J.M. Odijk

J. van Barlingen
L. Lohmann

Veld

KL.K.
Q G

1
1
2

1
2
3

6
5
4

3

2

5

2
3

1
3

6
4

Tafeldienst: Paul Zwanikken en Gijs de Heer
Bardienst:

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

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
B1 (2 man)
Co Berendse
Eline en Anabel Labee
Quick 9 (2 man)
Nel Blonk en Eva Seignette (boven)
Ton van Hamersveld/Piet Hoek

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

06-15463349

Rien van Geet

033-4552733
06-10185689
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Q 5 krijgt pak slaag
Vandaag moesten wij uit tegen Wasmeer 4 en wij hadden eigenlijk de intentie om de smadelijke thuisnederlaag van 0-3
recht te zetten. Met een selectie van 13 man en de wetenschap, dat onze spelbepaler Marcel zeker 1 helft zou meedoen,
waren er dus kansen voor eerherstel. Een flauw zonnetje en een beetje fris en spelen op het tweede veld van Wasmeer was
het decor van deze wedstrijd. Maike en Femke, Feddo, die nog een beetje "aan het uitzieken" was en later (tweede helft)
ook Ton, last van "de hips" waren de toeschouwers. Voordat Jan voor het eerst zijn mond kon opentrekken om op
iedereen, die maar een stap verkeerd deed, een tijdje te gaan staan mopperen, was er op het scorebord al een 2-0
voorsprong voor Wasmeer genoteerd en had Jan de eerste waarschuwing van de scheidsrechter al op zak. In de 20e
minuut werd het zelfs 3-0 en toen werd het te veel voor Willem zijn spieren. De liezen begonnen weer strak te staan en
Rene kon uit de kleren om hem te vervangen. Een gouden wissel, zoals Willem ook zelf al aankondigde. Een goede minuut
later was het namelijk een gouden pass van Marcel op de snelle Gerard en diens voorzet kon Frank prachtig binnen
knallen. 3-1.Opstanding Q 5. Het tempo ging omhoog de passing werd beter en de wil om te winnen stak weer zijn kop op.
In de 40e minuut hield ook Ed het voor gezien. Ook zijn spieren begonnen te protesteren en Ezra kon dus uit het
trainingspak om hem te vervangen. Ook deze wissel werd gevolgd door een prachtige aanval. Weer over Gerard en nu was
het Marcel, die de 2-3 kon binnen tikken. Q 5 was volledig terug in de strijd. Eigenlijk had de eerste helft een kleine tien
minuten langer moeten duren om gelijk te maken en eventueel zelfs op voorsprong te komen. Allemaal dromen en de rust
werd spelbreker. De vlag, die eerst door Rene, daarna door Ezra en vervolgens door Feddo werd gehanteerd, kon later in
de tweede helft nog even worden overgenomen door Ed. Feddo was nl door zijn energie heen. In de rust bleek, dat Marcel
eigenlijk moest stoppen, maar de twee wissel, die wij hadden waren al gebruik en Ed en Willem gingen onder de douche,
want stand-by blijven was echt geen optie. Dus Marcel moest domweg verder. Later zou blijken, dat dit echt te veel was en
de irritatie in de achillespees kwam weer opzetten. Stoppen en verder met 10 man was de enige optie. Intussen was het al
8-3 voor Wasmeer, door een vijftal, soms onnodige, goals en Ezra, die voor de topscorerslijst ook nog even een doelpuntje
meepikte. Samengevat, een slechte start met een kwartier voor rust een totale ommekeer naar soms sublieme acties en
een tweede helft, die maar snel moet worden vergeten. Toen T-Koots na de formaliteiten in de bestuurskamer, weer terug
kwam in de kleedkamer om aldaar zijn 51e verjaardag te vieren ondanks de nederlaag, bleek iedereen al vertrokken. Een
klein groepje op de parkeerplaats besloot vervolgens nog even op Dorrestijn een klein feestje te bouwen met een hapje en
een drankje. Zondag 4 april spelen wij thuis tegen BVV '31 6 om 11.00 uur. Ouders, vrouwen, kinderen, huisdieren en
geblesseerden van Q 5 komt allen kijken om de overgebleven strijders aan te moedigen.
De Beer

Wil jij

€ 300,00
verdienen als scheidsrechter ?
Quick 7 is voor het seizoen 2004-2005(en ook voor de
rest van het huidige seizoen) op zoek naar een vaste
scheidsrechter voor de thuiswedstrijden.

Bel voor de voorwaarden met:
Roland Luijer: 06-55158998
of
Roy van Vessem: 06-50290610

