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Weken van de waarheid
Het seizoen 2003-2004 nadert met rasse schreden haar einde. Nog twee
competitierondes voor de meeste teams en het is alweer voorbij. Voor sommige teams
was het een zwaar en teleurstellend seizoen, voor andere teams was het een soepel en
leuk voetbaljaar. Wat me bij de lagere seniorenteams opvalt is dat het voor zowel Quick
als haar tegenstanders soms lastig wordt om nog teams op de been te brengen. Zo
gingen afgelopen zondag de duels van Quick 4 en 8 niet door en zag Quick 9 op Tweede
Paasdag uiteindelijk tegenstander Achterveld afhaken en was het een week later
Hoogland dat alleen dankzij de inzet van een B1-junior van VVZA en een naar het schijnt
CJVV-er met voldoende mensen een punt winst mee te nemen van Dorrestein.
Overigens alle complimenten dit keer voor de KNVB: a) reageerde de competitieleider van
ons district West I - weliswaar ietwat geprikkeld - op mijn boze opmerkingen in mijn
vorige column en b) ondanks de strenge regels en geringe flexibiliteit voetballen we nu
toch op zondag 16 mei in plaats van op Tweede Paasdag of een doordeweekse avond
tegen de Superboeren.
Omdat ik het moeilijk kan laten wil ik dit keer een andere afdeling van de KNVB en enkele
andere voetbalbobo's even terechtwijzen. Naar aanleiding van de afschuwelijke jachtpartij
van Ajax-pillenslikkers annex jeugdcriminelen op Feijenoord-spelers wijst iedereen elkaar
als schuldige aan in plaats van een stukje verantwoordelijkheid op te pakken. Biljartbal
Jorien kon even makkelijk scoren door de KNVB verwijten te maken, superbobo Kesler
vond dat vooral Ajax schuld trof, die vonden weer dat de politie haar prioriteiten eens
beter moest stellen enz enz. Ik vind dat de lakse KNVB, maar toch vooral het Ajaxbestuur zich diep moeten schamen. Ze hadden zich nooit mogen laten verrassen door
deze nieuwe vorm van voetbalcriminaliteit. En wie moet zijn excuses maken: de trainer
van Ajax 1! Zijn Ajax-bestuursleden hier zelf te laf voor? Een pluim voor de locoburgemeester van Amsterdam die geen zin heeft gemeenschapsgeld in een
kampioensfeestje te stoppen, laten ze dat maar stoppen in een regeling om die hooligans
zich bij elke thuiswedstrijd te laten melden op een politiebureau, zoals in Engeland
gebruikelijk is. Het straffen van Ajax door hoge boetes en puntenvermindering
(Amersfoortse Courant columnist Hans van Echtelt suggereerde dit zelfs te doen voor
Ajax 1, dat gaat wat ver, maar waarom ook eigenlijk niet?) zou ik een goede zaak vinden.
Overigens: ik ben al ruim 30 jaar Ajax-supporter, dus u begrijpt dat ik het serieus meen.
Leuke dingen nu: op het einde van de competitie worden ook de prijzen verdeeld en dus
kunnen enkele teams in de bloemen worden gezet. Het lijkt erop dat D3 ons eerste
kampioensteam is geworden: zie het artikel van Jan van Hoevelaak elders in dit
Kwikkertje. Quick 2 is met een indrukwekkende eindsprint begonnen en is bijna vrij van
(rechtstreekse) degradatiezorgen. Zelfs een 9e plaats ligt nog in het verschiet. Good-old
Arjan van der Host liet zien dat hij het scoren nog niet verleerd is, Ron de Goede pegelt
ze nog altijd, van ver, lekker in de kruising, maar ook jonkie Jordi Vreekamp liet zien dat
hij al aardig kan knallen: liefst 4-0 tegen de Koninklijke HFC 2.
Het goede voorbeeld werd helaas niet opgepikt door Quick 1, dat met 0-2 onderuit ging
tegen De Kennemers. Het ontlopen van degradatie is nu nog een puur theoretische. Ik
geloof nog steeds in wonderen, maar wie moet er in vredesnaam scoren voor ons
vlaggenschip? Volgend jaar 2e klasse is jammer, maar niet dramatisch: lekker bouwen
aan een nieuw, jong team, met veel door Quick opgeleide jongens, geleid door routiniers
als Van Goor, Zwanikken en Schepp, met mogelijk leuke derby's tegen SO Soest (als dat
niet promoveert) inclusief nieuwkomer Nico Verburg en Roda'46 (als dat niet degradeert).
Complimenten desondanks voor Corba en zijn mannen! Enne… het kan nog steeds!
Zaterdag a.s. weten we of de A1 voor de titel gaat of zich op de nacompetitie moet
richten. Dan spelen de jongens van Marino Osimani en Dick Mol in Nieuwegein tegen
koploper JSV. Gezien de vele wedstrijden die diverse spelers inmiddels in Quick 2 en zelfs
1 hebben gespeeld, zou je zeggen dat ze een betere uitgangspositie hebben dan hun
concurrent…
De B1 heeft dit seizoen helaas niet de comeback naar de hoofdklasse kunnen
bewerkstelligen. Meer dan een 2e plaats zit er niet in, omdat kampioen CDW twee
klassen te sterk was voor deze competitie. Quick C1 boekte overigens een knappe zege
op Huizen en lijkt zich te gaan handhaven in de hoofdklasse: zie elders in dit Kwikkertje
een verslag! Mochten andere teams willen laten weten hoe hun seizoen 2003-2004 is
verlopen, dan ontvangen wij hier graag een verslagje over via de op deze pagina
genoemde e-mail adressen.
Tenslotte: de kans is groot dat als u dit Kwikkertje in papiervorm leest dat deze afgelopen
dinsdag is gevouwen door Fred Zwakman, behalve vast lid van de vouwploeg ook al vele
jaren jeugdscheidsrechter en zeer talentvol keeper van Quick 9. Hij wordt donderdag 50,
dus hij kan zondag een Abraham onder de lat verwachten! Gefelciteeerd, Fred!

H@NK
Reacties naar: h.vanden.brink01@freeler.nl
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VRIJDAG 30 APRIL
KABOUTERTOURNOOI
AFC QUICK 1890
Bardiensten op zaterdag
Bardienst: 07.00-09.00
24-apr
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 Nathalie
Riekie Broer en ?

Bardienst: 07.00-09.00
1-mei
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 Nathalie
Riekie Broer en ?

Bardienst: 07.00-09.00
8-mei
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 Nathalie
Riekie Broer en ?

Bij verhindering zelf voor vervangers zorgen a.u.b.
voor spoedgevallen:
of

Etienne Klabbers (06-15463349)
Rien van Geet (033-4552733 of 06-10185689)

JEUGD

Training E- en F-pupillen
Op woensdagmiddag 5 mei is er geen training
voor de E- en F-pupillen Dit i.v.m. het jeugd
voetbalkamp dat op Sportpark Dorrestein
gehouden wordt.
Woensdagmiddag 12 mei is de laatste
trainingsmiddag voor deze groep in dit seizoen.

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

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 7 MEI TOT EN MET ZONDAG 9 MEI
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.

JEUGD
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WEDSTRIJDPROGRAMMA WOE./ZAT./WOE 21/24/28 APRIL 2004
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
A-JUNIOREN
19.00
17.30
45037
14.30
12.15
45075
14.45
13.45
149318

Scheidsrechter

Wedstrijd

Hfd. A
Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
JSV N’gein 1
AFC Quick 2

- FC De Bilt 1 (21/04) Jack Mulder
- AFC Quick 1 (24/04) J. Esselman
- BFC 2 (24/04)
Fred Zwakman

1

2

5

2

2

5

1

1

6

2

1

6

3

3

4

B-JUNIOREN
12.45
11.45
12.45
11.45

48785
49794

1e L
2e M

AFC Quick 1
Amsvorde 1

- Hercules 1 (24/04) Glen v. Gene
- AFC Quick 2 (24/04)

C-JUNIOREN
11.15
09.30
19.00
17.45
10.30
09.00

53383
53350
146299

Hfd. A
Hfd. A
2e P

09.00

153141

3e 40

Elinkwijk 2
CJVV 1
Delta Sports 2
AFC Quick 3
Roda'46 7

- AFC Quick 1 (24/04) E. Klarenbeek
- AFC Quick 1 (28/04)
- AFC Quick 2 (24/04)
zaterdag 24/04 vrij
- AFC Quick 4 (24/04)

08.00

D-PUPILLEN
19.00
18.00
14.30

13.15

63111

1e H

AFC Quick D "nieuw"
Nieuwland 1 AFC Quick 2 t/m

Spakenburg D
Leider
"nieuw" (21/04)
AFC Quick 1 (24/04)
AFC Quick 5 zaterdag 24/04 vrij

Veld

KL.K.
Q G

Klasse

E-PUPILLEN
AFC Quick 1 t/m AFC Quick 8 zaterdag 24/04 vrij
F-PUPILLEN
AFC Quick 1 t/m AFC Quick 10 zaterdag 24/04 vrij
SENIOREN
15.30

14.30

133719

5e 516

AFC Quick 2

- Delta Sp. 4 (24/04) 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 24 april 2004 doen dienst 's morgens Petra Zwakman en Axel v. Leeuwen
en 's middags Pieter Beltman en Cees Beltman.

De toernooien komen er weer aan !!
Het is weer toernooien tijd zo aan het eind van het seizoen.
Nu wil ik graag zonder al te bemoeierig over te komen alle papa's en mama's er aan herinneren dat dit geen volledig
verzorgde uitjes zijn.
Vorig jaar mocht ik tijdens het thuis toernooi coach zijn van het team van mijn zoon, een dag die om 09.30 uur begon en
eindigde met een feestelijke prijsuitreiking rond 15.30 uur.
Een lange gezellige dag, maar tot mijn stomme verbazing merkte ik dat er kinderen / spelertjes aanwezig waren die niets,
maar dan ook echt nog geen flesje water bij zich hadden voor de hele dag !!
Een wedstrijd is vermoeiend voor een kind, maar 4 tot 5 wedstrijden zonder eten of drinken tussendoor.........
Het ligt niet aan de verantwoordelijkheid van de leider / coach of de organiserende club maar de betrokkenheid van de
ouder om buiten het aanmoedigen (waarvoor men dan dus ook wel aanwezig moet zijn) om te begrijpen dat een kind ook
energie nodig heeft om te presteren.
Misschien hebt u vroeger zelf ook gesport, of nog, of misschien niet, maar ik herinner me uit mijn eigen jeugd dat het
"verrassingstasje" met eten, drinken en wat lekkers het toernooi nog leuker en specialer maakte dan het al was.
Een kinderhand is zo gevuld !!
Ik wens u fijne, sportieve toernooidagen.
Wilma van Klooster
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 1 MEI 2004
Aanw.
Aanvang
Clubhuis
A-JUNIOREN
14.45
13.15
13.00
11.15
B-JUNIOREN
12.00
10.45
14.45
14.00
C-JUNIOREN
14.45
13.45
13.00
11.30
12.45
12.00
12.45
12.00
D-PUPILLEN
11.15
10.15
11.15
10.30

11.15

Wedstr.nr.

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

150198
149319

Hfd. A
3e H

AFC Quick 1
Laren 99 2

- Amstelveen H 1 J.W.E. Selman
- AFC Quick 2

48791
49802

1e L
2e M

CJVV 1
AFC Quick 2

- AFC Quick 1
- APWC 1

53384
56086
59948
153142

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

AFC Quick 1
DOVO 3
AFC Quick 3
AFC Quick 4

-

63117
160085

1e H
2e 061

10.15

160206

2e 064
2e 065
3e 093

AFC Quick 1
- VVZA 1
Albert Bekker
AFC Quick 2 (*) - Roda'46 3
Gerard Vreekamp
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt
AFC Quick 3
vrij
VVZA 5
- AFC Quick 4
AFC Quick 5
vrij

E-PUPILLEN
09.00
08.00

164605

1e 023

11.00

10.15

171695

3e 155

10.00

09.15

185724

3e 167

F-PUPILLEN
09.00
08.15

176547

3e 055

11.00

10.15

181347

4e 142

AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij
CJVV 3
- AFC Quick 3
AFC Quick 4 t/m AFC Quick 9 vrij
KVVA 5
- AFC Quick 10

SENIOREN
15.00

13.30

40317

5e 516

SVL 3

FC De Bilt 1
AFC Quick 2
VVZA 3
KVVA 2

Veld

KL.K.
Q G

1

2

5

Jan Zweers

3

3

4

J.W. v.d. Roest

2

1

6

Ivo v. Leeuwen
Hans Strijbos

2
3

3
1

4
6

1
2

2
1

5
6

Spakenburg 1 - AFC Quick 1
AFC Quick 2 t/m AFC Quick 4 vrij
SO Soest 5
- AFC Quick 5
AFC Quick 6 en AFC Quick 7 vrij
Spakenburg M2- AFC 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 1 mei 2004 doen dienst 's morgens Edith van Klaarwater en Jeroen van Barlingen
en 's middags Wim de Vos en Kees Lablans.

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAT./WOE./WOE 8/12/19 MEI 2004
A-JUNIOREN
14.30
12.15
B-JUNIOREN
19.00
17.45

45087

Hfd. A

- AFC Quick 1 (08/05)

Th. Vet

SDC Putten B - AFC Quick B
"nieuw''
"nieuw" (12/05)

C-JUNIOREN
19.00
17.45
D-PUPILLEN
13.00
12.00
F-PUPILLEN
09.00
08.15

VVIJ 1

SDC Putten C - AFC Quick C
"nieuw''
"nieuw" (19/05)
160218

2e 065

SO Soest 4

- AFC Quick 4 (08/05)

173547

1e 016

CJVV 1

- AFC Quick 1 (08/05)

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 8 mei 2004 doen dienst 's morgens John v.d. Noort en Klaas v. Boekel
en 's middags Gerard Huisman en Henk v.d. Brink (redactie 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,
Graaf Willemlaan 78,
3818 DV 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
Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt donderdag 6 mei 2004.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 30 april 2004 bij:
Axel van Leeuwen
axelvanleeuwen@hetnet.nl
of
Henk van den Brink
h.vanden.brink01@freeler.nl
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De telefonische enquête.
Binnen twee weken ontvangen de leden die aangegeven hebben dat zij mee willen werken aan de ledenenquête de
vragenlijst in hun postbus. De leden die aangegeven hebben dat zij het per e-mail willen ontvangen krijgen de lijst in de
elektronische versie van de brievenbus, de anderen krijgen de enquête in de traditionele brievenbus.
Er is door de commissie drie avonden besteed om de leden op te bellen. Ruim zeshonderd leden zijn telefonisch
benaderd met een aantal vragen. De bedoeling van deze belronde was om onze database van de leden weer bij de tijd te
brengen. Allerlei persoonlijke gegevens te controleren en de activiteiten van de leden voor de club te registreren. Dit
laatste was soms moeilijk te hanteren voor de leden die al jaren voor de club aan het werk zijn en voelde zich door ons
miskent. Dit was niet de bedoeling
Volgens ons zijn er zo'n 100 leden nog niet gebeld. Dit komt doordat wij gewoonweg tijd te kort kwamen Het kan ook zijn
dat zij op de bewuste avonden voor ons niet bereikbaar waren of wij op dat moment niet over de juiste telefoonnummer
konden beschikken.
Die mensen verzoeken wij het onderstaande vragenlijstje in te vullen en dit te deponeren in de brievenbus van de
jeugdcommissie die beneden in de hal van het paviljoen aanwezig is.
Namens de commissie toekomstvisie Mark Israël
Familienaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode/ plaats
Telefoon:
e-mail adres:
Lid sinds:

....................................................... tussenvoegsel ....................... Voornaam................................
Man/vrouw
.........................................
.........................................................................................................
....................
............................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................

Ik wel het Kwikkertje wel/niet per e-mail ontvangen. Zo ja, vergeet dan niet uw e-mail adres in te vullen.
Ik wil meewerken aan de ledenenquête en ik wil de vragen lijst per post/per e-mail ontvangen.
Ik speel in de een van de onderstaande afdelingen:
o
Kabouter
o
D pupil
o
F Pupil
o
C Junior
o
E Pupil
o
B Junior
Ik ben actief als
o
jeugdleider
o
jeugdcoördinator
o
keeperstrainer

o
o
o

o
o
o

A Junior
Senioren
Selectie

jeugdcommissie
jeugdtrainer
jeugdscheidsrechter

o
o
o

evenementencommissie
bestuur
Vrijwilliger Algemeen

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
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Oefenwedstrijd Nieuwe D-tjes AFC Quick - VVZ'49
Het is weer zo ver, zoals bij de meeste verenigingen is het bij ook Quick dat de maand april word gebruikt om oefenwedstrijden te spelen,
op deze prachtige woensdag avond moest er om 18.00 uur bij Quick verzameld worden. We reden met heel veel aanhang naar Soest om
tegen VVZ'49 te spelen. Coach Riza had weer hoop talenten uitgenodigd, via een toeristische roeten en jawel met alle aanhang tegelijk
kwamen we bij VVZ'49 aan, we werden daar heel vriendelijk ontvangen, het was wel duidelijk dat Riza de meeste mensen hier wel kende
hij heeft namelijk voordat hij naar Amersfoort kwam in Soest gewoond.
De wedstrijd begon om 19.00 uur op de hoofdveld van VVZ'49, ik gaf wel aan dat wij met heel veel aanhang waren maar bij VVZ'49 vinden
de ouders blijkbaar ook voetbal kijken leuk want zij hadden ook behoorlijk veel aanhang. Onze jongens begonnen de wedstrijd meteen
goed. Keeper Josh speelde de bal naar links achter Ivory die naar mijn mening een perfecte wedstrijd speelde, gaf de bal aan Saraf die
links buiten stond, Saraf gaf een prachtige voorzet waaruit de rechtshalf Oguz die goed was meegelopen de bal er goed inschoot. Je kon
zien dat er zowel bij VVZ'49 als bij ons hoop talenten mee deden. Prachtig om te zien hoe deze jongens op zo'n leeftijd de bal aannemen
tevens net zo makkelijk tegenstander uit kappen om daarna op maat een voorzet te geven. Uit zo'n actie kwam ook de tweede goal van
Quick, Jochem onze laatste man gaf een diepe bal naar Joerie deze kapte zijn directe tegenstander uit en gaf van af de linker kant een
mooie voorzet en ja hoor de rechtshalf Oguz stond weer klaar om zijn tweede van de avond in te koppen. In de Tweede helft kwamen
weer nieuwe talenten het veld op zoals Yasin die Saraf kwam vervangen Rik kwam voor Jairo in en David voor Luc. VVZ'49 wist ook een te
scoren en het werd uiteindelijk 2-1 voor Quick. Het was een mooie voetbal avond, we misten wel twee van onze KANJERS, Deniz Bican
en Rachid Maamri deze twee jongens waren door de scouts van de KNVB Jeugd Plan uitgekozen om een selectie wedstrijd te spelen voor
regio Utrecht.
Jongens veel succes, als jullie daar net zo goed je best doen als elke zaterdag bij Quick dan moet het geen probleem zijn, en mocht het
niet lukken dan is het altijd leuk dat je zo'n wedstrijd hebt mogen spelen.

Toernooien jeugdteams seizoen 2003/2004
DAG/DATUM

TEAMS

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
F10
B2
C1
D2-D4
D3
E2-E5
E1
D1-D5

THUISTOERNOOI D - PUPILLEN
KFC GENK
VICTORIA
XERXES
V.V. HIERDEN
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

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

Bedankt!!
De spelers van Quick 2 willen iedereen heel
hartelijk bedanken voor hun inbreng op
Tweede Paasdag jongstleden. Van 's
ochtends vroeg tot 's avonds laat was alles
piekfijn in orde en dat heeft wel degelijk
bijgedragen aan onze overwinning op AFC
'34 2. Het was fantastisch om weer eens
zoveel enthousiast publiek langs de lijn te
treffen. Verder roepen we iedereen op om
ons de laatste wedstrijden te komen
steunen, zodat we dit dramatisch verlopen
seizoen uiteindelijk in majeur kunnen
beëindigen, en AFC Quick 1890 volgend
jaar een nieuw tweede elftal de reserve
hoofdklasse in kan sturen.

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 17, 22-4-2004

JEUGD

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 7 MEI
TOT EN MET ZONDAG 9 MEI
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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Zege voor F7!!!
De laatste wedstrijd van F7 bracht een overwinning. Hoera!
Na een seizoen met behoorlijk wat nederlagen en de pech om met een startend team regelmatig ervaren tegenspelers te
treffen, zorgde deze zaterdag voor een zeer goed gevoel.
Om 9 uur moesten onze helden aantreden op Quick tegen CJVV 5 (waarvan eerder verloren). Zonder wissel want Carlijn
was helaas ziek. Al gauw werd duidelijk dat we dit keer de sterkere waren. De eerste helft kwam het al vrij snel op 1-0
(Marlinde). En rap volgden nog 2 doelpunten van Rainier en Sergi. Er werd sterk verdedigd en Arno hield de ballen goed uit
zijn goal. Vlak voor de rust scoorde Marlinde nogmaals en zo gingen we met 4-0 de rust in.
Helaas bracht de 2de helft 2 tegendoelpunten. Quick kreeg wederom genoeg kansen maar het afmaken lukte nu minder
goed. Maar wat telde was de verdiende overwinning: 4-2!!!
Coach Frank mag trots zijn op zijn pupillen. Frank bedankt voor het coachen dit seizoen. En aan de spelers wil ik namens
alle supporters/ouders onze bewondering uiten voor dit team van doorzetters die ondanks vele verliezen de moed erin wist
te houden!
Jordy, Julian, Carlijn, Ramasam, Sergi, Marlinde, Arno, Rainier en Justus: petje af!
Marti Hazelhoff

Nieuwe scheidsrechter als voetballer ongelukkig!
Op zaterdag 17 April floot Tim van de Water zijn eerste wedstrijd bij de F-jes. Een beetje onwennig, maar wat wil je ook, het
is wel de eerste keer hoor! En het ging hartstikke goed. Zelfs de mannekes van de tegenpartij zeiden "goed gefloten
scheids". Kijk dat zijn nu leuke dingen en daar doe je het tenslotte ook voor.
Na de wedstrijd snel weg naar IJsselmeervogels want daar moest hij zelf voetballen. En daar ging het mis, bij een duel
kwam hij ongelukkig terecht en brak zijn pols.
Tim namens ons allen heel veel beterschap en bij het begin van de competitie ben je er gewoon weer bij als voetballer en
als scheidsrechter.
Jeroen

Quick D3 kampioen ???!!!!
Even een positief berichtje na al die treurige voorwoorden over
verliezende hoofdmacht, slechte resultaten en tekort aan hulp
op alle fronten. De D3 is zeer positief uit de winterstop
gekomen. Tot op heden (18-04-04) 5 wedstrijden gewonnen en
twee wedstrijden een gelijkspel. De twee gelijke spelen (allebei
tegen Hoogland) waren zeer de moeite waard. Vooral de uit
wedstrijd op 13-03-04 was er een vol strijd. Na een 2-0
achterstand door domme pech werd er geen onvertogen
woord gezegd tegen elkaar. De mouwen van de nu toch wel
kort wordende Quick shirtjes werden opgestroopt en de vele
meegereisde ouders kregen waar voor hun aanwezigheid. De
inzet was geweldig en in de tweede helft werd er 2 x gescoord.
Ik noem hier geen namen want dit was nu echt een team prestatie niet lullen maar voetballen.
Op 3 april hebben we na onze thuis wedstrijd met z'n allen een patatje gegeten. Jammer was wel dat we het hele
seizoen geen een keer op het hoofdveld mochten spelen. Heren indelers bedenk ook dat de lagere teams die ook altijd
met veel inzet spelen dit ook leuk vinden. Overigens blijkt bij dit team dat strijd, goed voetbal en sportief gedrag gewoon
wel samen kunnen. Het na afloop van de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter bedanken wordt bij hun niet
vergeten. Misschien moeten we dit bij heel Quick maar weer invoeren de aanvoerder bedankt de scheidsrechter en de
tegenstander en de rest volgt vanzelf. Ook goed is de opkomst op de training, tot nu toe 98% waarbij de 2 % die er niet
was zich netjes bij de trainer had afgemeld. 18-4 onze laatste officiële wedstrijd uit bij KVVA. Het leek wel een
hoofdklasse wedstrijd gezien de vele meegereisde supporters. Opa's, oma's , vrienden en natuurlijk ouders allemaal om
ons aan te moedigen want bij winst waren we bijna zeker van het kampioenschap.
Ook van KVVA zijde was er veel belangstelling. Er werd op het hoofdveld gevoetbald en KVVA had nog wat recht te zetten
van een verlies bij ons. Bij aanvang van de wedstrijd bleek dat er twee jongens op Abdu gezet werden want dat was het
gevaar van de eerste wedstrijd. Vooral de eerste helft ging zeer gelijk op met leuk voetbal van beide zijden. Even kwamen
we met 1-0 achter maar dat maakt voor deze jongens al niets meer uit. Niet zeuren maar nog harder werken met z'n allen.
De tweede helft kwamen we beter in ons spel. KVVA had wat te veel gegeven en bij ons werd er meer druk naar voren
gezet. Een prachtige 2-4 overwinning werd het. Het was een zeer sportieve wedstrijd met veel inzet.
Een feestelijke huldiging zit echter nog in het vat want eerst moeten we even afwachten of er nog inhaalwedstrijden
gespeeld moeten worden. D3 staat 5 punten voor en er moeten misschien nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld worden.
Als we officieel kampioen zijn dan vieren we dat zeker op ons thuis toernooi 22 mei.
Jan van Hoevelaak
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AFC Quick 1890 C1- SV Huizen C1, 2-0
Voordat ik aan het verslag begin van deze wedstrijd wil ik eerst even vertellen hoe
2004 er tot nu toe voor de C1 uitzag.
2004 begonnen we met een bekerwedstrijd tegen Spakenburg C1 (3e divisie, 1
klasse hoger dan ons) helaas verloren we met 2-1 maar we waren absoluut niet de
mindere.
Vervolgens moesten we een paar competitiewedstrijden afwerken en waar we de
punten voor de winterstop lieten liggen pakten we ze na de winterstop wel.
Zo werd er gewonnen van Zuidvogels C1 met 2-1 (voor de winterstop 2-1 verloren en
in de beker met 4-1 verloren), Maarssen C1 gewonnen met 2-1 (voor de winterstop
met 3-1 verloren), er werd gelijkgespeeld tegen Hoogland C1 (1-1 net zoals voor de winterstop) hiervan hadden we wel van
moeten winnen maar ja toen de nummer 1, SO Soest met 4-2 verloren (voor de winterstop met 6-2 verloren) een gelijkspel
zat er toen wel in en 2 weken geleden de 1-1 tegen VVZ'49 C1 in deze wedstrijd speelden we niet goed en lieten we toch
weer 2 belangrijke punten liggen.
En dan op 2e paasdag het toernooi bij Vriendenschaar waar we 4de van de 7 werden (op doelsaldo) op 2 na waren het
allemaal hoofdklasse-teams.
Dan nu het verslag van de wedstrijd tegen Huizen. Voor de wedstrijd stond Huizen nog 3e en wij 10e. In de uitwedstrijd
verloren we met 3-0 en waren we het erover eens dat dit de sterkste tegenstander was van de competitie. Het was erg
warm deze zaterdag en we hadden er allemaal zin in. In de eerste 5 minuten kreeg Huizen 2 grote kansen door wat missers
achterin maar ze werden allebei verprutst.
Na deze 5 minuten nam Quick het heft in handen en met fanatiek voetbal en veel hard werk van iedereen kreeg Quick een
aantal goede mogelijkheden die helaas ook verprutst werden.
Ruststand was 0-0 terwijl we eigenlijk voor hadden moeten staan.
In de 2e helft zette Quick het goede voetbal om in doelpunten en scoorden we 2 keer eerst een kopbal van Ghaith uit een
vrije trap en daarna een schot van Bilal met links vol in de kruising.
(die goal van Bilal zullen we nog lang moeten horen, he Bilal)
De laatste minuten speelden we goed uit en na 70 minuten voetbal waarin Quick domineerde floot de scheids af. Quick
was veel beter en had erg verdiend gewonnen. Een toch wel onverwachte overwinning van Quick C1 tegen Huizen die toch
hadden verwacht dik te winnen van ons dropen teleurgesteld van het veld af. Ze zullen waarschijnlijk nog lang napraten
over deze wedstrijd.
Deze 3 punten kunnen we weer goed gebruiken in de strijd om niet te degraderen.
Nog 4 wedstrijden en Jonathan en CJVV zijn al gedegradeerd alleen de 3de die gaat degraderen zal VVZ'49, FC de Bilt of
Quick zijn.
We hebben nu 3 punten minder dan FC de Bilt en 2 wedstrijden minder gespeeld dan FC de Bilt en we hebben nu 1 punt
meer dan VVZ'49 en 1 wedstrijd minder gespeeld dan VVZ'49.
We moeten nu nog eerst tegen Elinkwijk vervolgens CJVV, FC De Bilt en dan Kampong.
Hopelijk degraderen we niet. We gaan ervoor!
Maikel

Toernooi in Culemborg
Schaap was er niet omdat hij ging tennissen.Na een rit van ongeveer 3 kwartier kwamen we aan bij het sportpark CVV
Vriendenschaar.
We zagen gelijk enkele concurrenten, het leken zware wedstrijden te worden.
Toen we omgekleed waren begonnen we aan de 1e wedstrijd tegen de thuisclub, Vriendenschaar zelf. Het was erg vroeg
die wedstrijd, half 10, we sliepen nog een beetje. Vandaar de 1-0 nederlaag.
Niet zo'n goed begin maar we hadden nog 5 wedstrijden voor de boeg. De 2e wedstrijd was tegen onze competitiegenoot
FC de Bilt. We speelden erg sterk daarom wonnen we ook met 2-0. Toen de 3e wedstrijd tegen de jongens van Almere C2.
De C1 van hun zou iets te hoog gegrepen zijn.
Het waren kleine jongens maar kwamen wel tot een doelpunt, 2-1 winst voor ons. Tijdens de 4e ronde moesten we naar
het voetbalkanon. Je schoot op een vlak waarachter een meter stond en daar kon je op lezen hoe hard je schoot.
Uiteindelijk was onze aanvoerder Jorus 2e geworden bij de hogere C-elftallen met 83 kilometer per uur.
Tijdens de pauze die daarna volgde dachten we dat we nog een grote kans hadden om te winnen maar dat werd al gelijk
na de volgende wedstrijd een leugen.
We verloren kansloos tegen het gewoon betere Argon. De hoop om 1e te worden was weg maar we konden nog 2e worden
als we de volgende 2 wedstrijden wonnen de 1e wonnen we van Theole met 1-0. Maar de laatste wedstrijd tegen Nuenen
was een zware, helaas misten we in de slotfase nog een grote kans op een goal. Als we die gemaakt hadden waren we 2e
geworden. Nu waren we 4e geworden op doelsaldo. Vriendenschaar kwam nog langs ons, helaas. Maar het was wel een
erg leuk toernooi.
Sjors
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 24 / MA. 25 APRIL 2004
Aanvang
ZATERDAG
15.30
ZONDAG
14.00
11.00
12.00
11.00
14.00
11.00
11.00
10.00
11.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

14.30

133719 5e 516

AFC Quick 2 zat.- Delta Sports 4

zie lijst
zie lijst
11.00
09.30
13.00
09.30
09.45
09.00
09.15

98450
102289
108522
111101
111255
111301
115326
115456
142334

AFC Quick 1
DWV 2
AFC Quick 4
Roda '46 6
AFC Quick 6
Achterveld 4
Amsvorde 6
AFC Quick 9
' t Gooi 7

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

Scheidsrechter

-

DWS 1
AFC Quick 2
SVF 3
AFC Quick 5
Amsvorde 3
AFC Quick 7
AFC Quick 8
Nieuwland 4
AFC Quick 10

G. D' Onorio
A. Vos

E. Fisscher

Veld

KL.K.
Q G

3

3

4

1

1

6

3

3

4

2

2

5

2

1

6

Tafeldienst: Henk Jansen en Bas Berkenbosch
Bardienst:

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

Joop Barkel
Francois Broer
B1 (2 man)
Co Berendse
Eline en Anabel Labee
Quick 2
Nel Blonk en Eva Seignette (bov.)
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

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT 1 / ZON 2 MEI 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

ZATERDAG
15.00
13.30

40317

5e 516

SVL 3

- AFC Quick 2

ZONDAG
14.00
11.00
11.00
11.00
10.30
14.00
14.00
10.30
10.30

98456
102290
108528
111079
111261
111421
115301
115462
115595

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

Hellas Sport 1
AFC Quick 2
Unitas '48 2
AFC Quick 5
SO Soest 8
AFC Quick 7
AFC Quick 8
APWC 4
AFC Quick 10

-

zie lijst
zie lijst
09.15
10.00
09.00
13.00
13.00
09.00
09.30

AFC Quick 1
AFC 2
AFC Quick 4
SCH '44 4
AFC Quick 6
Roda '46 7
OSM '75 4
AFC Quick 9
BFC 6

J.W. Molleman
M. Kossen

Veld

KL.K.
Q G

1

2

5

2

1

6

G. de Jong

1
2

3
2

4
5

L. Lohmann

3

3

4

Tafeldienst: Hans Maas en Jan Ruitenbeek
Bardienst:

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

Joop Barkel
Etienne Klabbers en Francois Broer
B1 (2 man)
???
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 in neerwaartse spiraal?
Zondag 4-4-04 traden wij aan tegen de op papier een van de topploegen uit onze competitie BVV '31 6. Uit verloren wij
heel duidelijk met 7-1. Sommige optimisten zeiden, dat het net zo goed andersom had kunnen zijn. Wij hoopten echter
vandaag te kunnen stunten om zodoende het moreel voor de nog volgende wedstrijden wat op te krikken.
Nico, Frank en Henk waren de wissels en Marcel haakte af tijdens het inlopen. De achilles van het elftal had last van zijn
achillespees. Dit was meteen de doodsteek voor Q5. Moeiteloos liep BVV in de eerste helft naar 0-4. Henk, die de eerste
helft mocht vlaggen en Frank kwamen er de tweede helft in voor Willem en Feddo. Nico nam de vlag over en gezien de
stand, wilde hij dat de hele tweede helft wel blijven doen. Gelukkig konden de toeschouwers, Herm-Jan, die nog steeds
geblesseerd is en wordt dus heel voorzichtig moet worden gebracht, Nynke, Nathalie en kinderen en Minda nog genieten
van een beetje zon, maar daar hield het echt mee op. Ook de tweede helft kon Q5 geen vuist maken. Kleine kansjes
waren niet aan onze voorwaartse besteed. Tegen het einde van de pot moest toch Nico nog even aan de bak. Kees was
leeg gespeeld. Willem nam nog even de vlag van Nico over. BVV hield het ook voor gezien en de pot bloedde volledig
dood.
Dan maar opkrikken in de derde helft. Even een drankje van T-Koots, omdat hij ook weer verjaard was en met de beste
voornemens voor de volgende week tegen nummer laatst Victoria gingen we naar huis.

Q 5 op Paaszaterdag 8 eitjes cadeau en 1 haasje.
Op Paaszaterdag moesten wij aantreden in Hilversum om 17.00 uur tegen de lantaarndrager Victoria 5. Met een krappe
selectie, met als toevoeging Gerard Huisman, gingen wij richting Gooische matras. De warming-up stond als een huis en
wij dachten met de ondergaande zon in je gezicht, de wind om je oren en dan scoren!
Alles kwam uit. De zon ging onder. De wind werd steeds kouder om de oren en er werd vrolijk op los gescoord. Alleen Q5
stond wat scoren betreft met de handen in de haren. Het was Victoria, die een paar jonge honden had ingehuurd en deze
drie jongens namen meteen de 8 (eitjes) doelpunten voor hun rekening. Ton, het haasje, mocht de eer smaken, dat hij aan
twee kanten de scores kon laten openen. Op een foute pass van hem, hoefde Victoria alleen maar dank je wel te zeggen
1-0, maar erg kort daarna kon Ton zijn fout herstellen en de stand gelijk trekken met zijn 10e goal.
Dit was trouwens meteen een van zijn laatste acties, want bij een hazensprongetje schoot "het lood" hem in de
bovenbeen. Hierna kon ook hij het veld ruimen. Willem moest noodgedwongen invallen. Inmiddels was ook Ed al
uitgevallen. Zijn slepende blessure speelde weer op en hij stopt nu voorlopig even om volledig te genezen. Feddo werd
zijn vervanger. De rust werd nog gehaald met een 3-1 achterstand. In de rust veel filosofie van "Huis", maar mocht zelf de
tweede helft stand-by blijven, want Marcel dacht nog een steentje te willen bijdragen om het tij te keren. Ook hij zonk
verder mee in de malaise rond Q5. Al snel was de achterstand opgelopen en kon Victoria de 8-1 op het wedstrijdformulier
laten aantekenen. Hun tweede overwinning.
De rode lantaarn blijft hun deel en het verschil, met nog zes wedstrijden, tussen hun en Q5 is 15 punten. Dit mag geen
probleem voor Q5 zijn om zich te handhaven in de reserve zesde klasse afdeling 618. Na de wedstrijd had Gerard
Vreekamp nog voor een frisje gezorgd om aan zijn verjaardag toch nog een vrolijk tintje te geven. Weliswaar nul punten,
maar toch gezellig nakaarten in de kleedkamer en wat blikken vooruitgeworpen voor de teamsamenstelling van het
volgende seizoen. Leiders, spelers, toeschouwers en Koots.
De Beer
De verslagen zijn inmiddels ook weer te lezen op http://www.petten.biz

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 7 MEI TOT EN MET ZONDAG 9 MEI
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.

