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ALGEMEEN

Vreugde, verdriet en fraude
Zoals elk seizoen worden de prijzen pas aan de meet verdeeld. Voor sommige teams is
het in de slotfase: de dood of de gladiolen. Helaas lijkt het voor teveel (selectie)teams dit
jaar slecht af te lopen. Op Teletekst las ik gelukkig dat er ook veel te vieren was: de
pupillenteams D3, E2, F1 en F2 zijn allemaal kampioen geworden. Een fantastische
prestatie voor deze jeugdige Quickers. Gefeliciteerd!
Voor Quick 1 viel op 25 april het doek na een 1-2 nederlaag tegen DWS. Het was een
lang en lastig voetbaljaar, dat praktisch vanaf de eerste trainingsdag rommelig is verlopen.
Quick eindigde na de 0-0 bij mededegradant Hellas Sport als laatste. Deze laatste
wedstrijd had ook op papier afgehandeld kunnen worden en toen ik hoorde dat sommige
spelers die Quick 2 uit de brand hadden kunnen (en mogen) helpen in hun
overlevingstocht in de hoofdklasse toch voor deze zinloze pot kozen, snapte ik het
allemaal even niet meer. Gelukkig waren er anderen die wel wilden, maar helaas helaas: in
de laatste minuut won AFC door een benutte penalty met 2-3 op Dorrestein, terwijl
concurrent DWV ook in de laatste minuut wel won, ook met 2-3. Het team van Patrick
Barends dreigt nu toch als 11e te eindigen en te degraderen. Het absurde is namelijk dat
de KNVB er toch weer in is geslaagd aan competitievervalsing te doen: iedereen is klaar
maar DWV heeft door een twijfelachtig afgelastingbeleid het zo weten te draaien dat ze
nog 1 wedstrijd moeten inhalen: winst lijkt vrijwel zeker en daarmee lijkt helaas na 1 jaar
al weer een einde te komen aan het hoofdklasserschap van Quick 2. Een dubbele
degradatie, dat is wel erg wrang. Je hoort ze in Zeist bijna lachen… Vond u het trouwens
ook zo'n zinloos artikel van Hans Vos over Quick 1 in de Amersfoortse Courant. Zou hij na
de kampioenswedstrijd in Muiden nog wel eens een wedstrijd van Quick gezien hebben?
Ik denk dat ik betere, in ieder geval wat actueler getinte en informatiever stukjes kan
schrijven…
Een heel opmerkelijk slot ook bij het kampioenschap in de reserve 1e klasse A. Kent u het
spreekwoord: de gelegenheid maakt de dief? Peter R. de Vries kan op speurtocht in
Amsterdam: DWV 1 stal namelijk afgelopen zondag de zege en daarmee het
kampioenschap. De situatie: Hilversum stond aan kop, maar wist niet te winnen bij
Velsen. DWV had het zo weten te regelen dat de 2e helft wat later begon, ze stonden
rond de 80e minuut met 0-3 achter, maar waren dus kansloos voor de titel. Tegenstander
JOS/Watergraafsmeer moest winnen om proberen van de 10e plaats af te komen en zo
de nacompetitie om een degradatieplaats te vermijden. Toen JOS doorkreeg dat hun zege
zinloos was, omdat de concurrent ook punten ging pakken en DWV baat had bij een zege
was het pact van Amsterdam snel gesloten: in een mum van tijd werd het 4-3 voor DWV
en was de titel binnen. De selectie van JOS kan nu waarschijnlijk op kosten van hun
stadsgenoten gratis op vakantie. Een typisch gevalletje voor de aanklager van de KNVB
lijkt me!
Op de rol kan dan gelijk Quick C1-De Bilt C1 staan. Deze wedstrijd ging om degradatie
uit de hoofdklasse. De Bilt moest winnen op Dorrestein en kwam met vijf reuzen uit de B1
opdraven, die net het verschil wisten te maken en een 3-4 overwinning behaalden. Het
team van Rickey Horsting probeerde van alles, maar had bovendien alle pech van de
wereld. Deze week spelen ze hun laatste wedstrijd bij kampioenskandidaat Kampong.
Hopelijk zegeviert het recht alsnog! (enne gelukkig was onze persmuskiet JH aanwezig
voor de foto's).
De meeste Quick-teams zijn inmiddels klaar, alleen de A1 wacht nog het toetje van de
nacompetitie. De belangrijke wedstrijd bij koploper JSV werd helaas met 3-1 verloren. Te
veel spelers uit de as (Jeffrey, Jordi, Kevin, Ismael) zijn in deze slotfase langdurig geveld
door blessures of ziekte en de rest van de A1 op Sander na speelde ondermaats. Het zal
dan ook niet meevallen om zich in dit slopende seizoen voor de A1-spelers nog een keer
op te laden voor een serie wedstrijden voor een plekje in de 3e divisie. Uw steun zullen ze
zeker nodig hebben, dus kom ze sowieso aanmoedigen.
Omdat ik de belangrijke late Quick-uurtjes aan de bar nog maar zelden meemaak, mis ik
wel eens wat ontwikkelingen. Ik hoorde vrij laat dat Ton van de Weem, de onvolprezen A2
trainer-coach die de afgelopen tien jaar zijn team op geheel eigen wijze van pupil tot
volwassen voetballers liet opgroeien, door andere Quickers is afgeserveerd. Ik hoop dat
er nog op een waardiger wijze van hem afscheid zal worden genomen.
Tenslotte een compliment voor alle nieuwe en succesvolle initiatieven. Op Koninginnedag
de primeur op Dorrestein van een kaboutervoetbaltoernooi en een week eerder het A- en
B-juniorenfeest. Er zit gelukkig nog volop leven in de Quick-familie!
H@NK
P.S.: Agenda:
za. 5 juni vrijwillligersavond
zo. 6 juni slotdag Quick 9
za. 12 juni
zeevissen en begin EK Voetbal op grootscherm
ma. 14 juni
Algemene Ledenvergadering
Reacties naar: h.vanden.brink01@freeler.nl
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CTO '70 F1 - Quick F 1
De F 1 van Quick had door de winst op de IJsselmeervogels op 20 april j.l de laatste 16 bereikt van de KNVB beker,
district West I. Op dinsdag 27 april moest er worden gespeeld tegen CTO '70 uit Duivendrecht (Amsterdam-Zuidoost).
Het was een uitwedstrijd helemaal in Amsterdam. De zaterdag ervoor werd er onder leiding van coach Emile nog extra en
fanatiek getraind voor deze lastige wedstrijd.
Rond 17.30 uur werd de reis richting Amsterdam aanvaard vanuit Amersfoort. De spanning was van de gezichten af te
lezen bij zowel de spelers als de supporters. De aftrap was om 19.00 uur en Quick nam direct het heft in handen. Er werd
prachtig gecombineerd en in de 2e minuut wist Pim de score te openen. 1 - 0 voor Quick! Zou het dan toch?? CTO nam
vervolgens de wedstrijd in handen. De spelertjes waren zeer lichtvoetig en lieten bij vlagen prachtig voetbal zien. Zij wisten
voor het rustsignaal 5 maal het net te raken, zodat Quick ging rusten met een 5 - 1 achterstand. Na de rust en een aantal
tactische aanwijzingen van Emile, nam Quick het heft weer in handen. Door een prachtig afstandsschot van Ozughan werd
in de eerste minuut na rust de achterstand verkleind tot 5 - 2. Helaas scoorde CTO kort hierna de
6 - 2. Quick gaf zich echter niet verloren en zocht continue de aanval. Coen wist met een prachtig afstandsschot, wat nog
doorgekopt werd door Tolga, de keeper van CTO te verschalken. Nog slecht drie doelpunten achter en nog vijftien
minuten te gaan. Alles was dus nog mogelijk. Door individuele klasse van één van de aanvallers van CTO werd de
eindstand bereikt van 7 - 3. Hij scoorde met een werkelijk prachtige omhaal. Wat de Quickers ook nog probeerden, de
achterstand werd niet meer ingelopen. Jongens, jullie hebben gestreden voor wat jullie waard waren en jullie kunnen met
opgeheven hoofd het strijdtoneel verlaten. Jullie hebben laten zien dat jullie op het hoogste niveau mee kunnen voetballen.
Complimenten!! Wij zijn trots op jullie.
Nees van den Berg

OUD PAPIER

Kopij Kwikkertje

KUNT U UW OUDE KRANTEN, FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN, TELEFOONBOEKEN,
SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP SPORTPARK DORRESTEIN
KWIJT.

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.

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.

De mailadressen zijn: axelvanleeuwen@hetnet.nl en
h.vanden.brink01@freeler.nl

VAN VRIJDAGMIDDAG 7 MEI TOT EN MET ZONDAG 9 MEI

OUD PAPIER

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

Dankwoord namens de A-1
Namens de A-1 en zijn begeleiding willen wij langs deze weg "De Kabouterhut" en Casper Kers bedanken voor de goede
zorgen die wij hebben ontvangen voorafgaande aan de voor ons belangrijke wedstrijd tegen de koploper J.S.V.
Ook bedanken wij Wim, Hans, Cas, Mark en Han onze supporters/chauffeurs die bereid waren om ons veilig naar
Nieuwegein en weer terug naar Amersfoort te brengen.
Ook waren wij blij verrast dat er veel Quick supporters de A-1 de moeite hadden genomen om ons aan te moedigen. Ook
hiervoor onze dank.
Helaas hebben al deze goede zorgen er niet toe geleid dat wij de 3 punten mee naar huis hebben kunnen nemen.
Eindstand 3-1 voor J.S.V.
Eerlijkheid dient te zeggen dat de overwinning voor J.S.V. verdiend was.
Neemt niet weg dat wij strijdend ten onder zijn gegaan en ze het niet makkelijk hebben gemaakt ook mede gezien de
personele problemen die de A-1 op dit moment ondervindt.
Ik ben ook blij om te zien dat de jongens die onze blessureproblemen opvangen zich staande houden en gewoon goed
voetballen.
Wij hopen dat straks in de nacompetitie er ook veel supporters zullen zijn die ons steunen.
Marino en Dick
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Quick F 1 - IJsselmeervogels F 1 (beker)
Dinsdagavond 20 april om 19.00 uur werd er afgetrapt op Dorrestein voor de bekerwedstrijd van de F 1 tegen de
IJsselmeervogels F 1. Ondanks de doordeweekse avond stond er behoorlijk veel publiek langs het veld. Meteen in de
eerste minuut nam Quick het heft in handen. Uit een mooie solo van Alex wist hij de 1 - 0 al direct binnen te schieten. Dit
beloofde een mooie voetbalavond, want Quick bleef druk zetten op de Vogels. Ze kwamen niet echt in hun spel. Door een
misverstand tussen een verdediger en de keeper van Quick wist IJsselmeervogels de gelijkmaker te scoren. Quick gaf
echter niet op en bleef op zoek naar een doelpunt. Er werden mooie individuele acties op de mat gelegd. Bij een
spaarzame aanval van de IJsselmeervogels werd de bal vanaf rechts hoog voor gegeven. Bas keek in de zon en zag de
bal te laat. De bal verdween pardoes in de kruising: 1 - 2. Geheel tegen het spelbeeld in. Gelukkig wist Pim voor de rust
de gelijkmaker binnen te schieten en Cedric zelfs de 3 -2. Met deze stand werd gerust. Na de rust bleef Quick aanvallen.
Er werden wederom mooie combinaties op de mat gelegd. Bij een uitval van de IJsselmeervogels werd er weer een
zodanig bijzondere voorzet gegeven, of was het toch een schot op het doel. Bas behandelde de bal verkeerd en de bal
verdween in het doel. 3 - 3 !! Er volgde een spannende fase. Van beide zijden werd er goed gevoetbald en kansen waren
er over en weer. Kort voor tijd kreeg IJsselmeervogels twee maal achter elkaar een corner. Uit één van deze corners werd
een schot op het doel gelost, die door Bas fraai tot corner verwerkt werd. Door deze redding wist hij Quick in de race te
houden en waren de Quickers nog meer gebrand op de winst. Bij de toeschouwers stond het zweet in de handen. Quick
werd luidkeels aangemoedigd. Eén van de laatste aanvallen leverde een corner voor Quick op. Deze corner werd strak
voorgegeven en op magistrale wijze door Pim achter de keeper van de IJsselmeervogels snoeihard tegen de touwen
gekopt!. 4 -3 voor Quick. Zelfs de scheidsrechter viel even uit zijn rol en stak juichend de armen omhoog, of was het toch
om naar de middenstip te wijzen. (?) We weten het niet. Kort hierna werd er afgefloten. De F 1 is weer een ronde verder in
de beker. Gefeliciteerd!!!!!!
Nees van den Berg

Toernooien jeugdteams seizoen 2003/2004
DAG/DATUM

TEAMS

08-05-2004
08-05-2004

E2 t/m E5
A2
B1
B2
C2-C3
E1
F3-F4
D1
F1 t/m F4
B1
C1-D1
C4
F7-F8-F9
E1-E7-E8
D2
E3-E4-E5-E6
F1-F2 - (F3?*)

Het eerstvolgende Kwikkertje verschijnt
donderdag 27 mei 2004.

VERENIGING

THUISTOERNOOI E - PUPILLEN
VICTORIA
VRIENDENSCHAAR
VICTORIA
VICTORIA
VVIJ
APWC
09-05-2004
VVIJ
15-05-2004
THUISTOERNOOI F - PUPILLEN
15-05-2004
V.V. UTRECHT
XERXES
APWC
SVMM
16-05-2004
VRIENDENSCHAAR
VVV'03
20-05-2004
V.V. UTRECHT
F9 BUITENBOYS
*wordt nog overlegd met leider
F5-F6-F7-F8 V.V. UTRECHT
C3
VVV'03
22-05-2004
D1 t/m D3
THUISTOERNOOI D - PUPILLEN
E1
KFC GENK
22-05-2004
E6-E7-E8
VICTORIA
F10
V.V. HIERDEN
A1
XERXES
29-05-2004
B2
V.V. UTRECHT
C1
V.V. UTRECHT
D2-D4
SVMM
D3
VICTORIA
E2-E5
SVMM
E1
XERXES
Pinksteren, datum nnb
F1 't Gooi
31-05-2004
D1-D5
VRIENDENSCHAAR

Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met
vrijdag 21 mei 2004 bij:
Axel van Leeuwen
axelvanleeuwen@hetnet.nl
en cc aan
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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CJVV F1 - Quick F1
Zaterdag 1 mei stond deze wedstrijd op de kalender. Door het slechte weer was de wedstrijd eerder in het seizoen
afgelast. Na het beginsignaal nam Quick direct het heft in handen. Na drie minuten spelen wist Pim het net te vinden na
een aantal prachtige combinaties. 1-0 voor Quick. CJVV gaf zich echter niet direct verloren en pakte de draad goed op. Er
ontstond een leuke wedstrijd, waarbij Quick toch uiteindelijk het betere van het spel had. In de 9e minuut scoorde Pim
opnieuw. Hij laat de laatste weken zien dat hij een echte "killer" is, want hij scoort met grote regelmaat. Nadat Bas een
corner van CJVV onschadelijk gemaakt had, werd door Quick uitstekend gecounterd. De bal kwam bij Coen die het halve
veld overstak en door een uitstekend schot de 3-0 voor Quick op het scorebord liet aantekenen. Na de pauze wist CJVV
tegen te scoren. Quick liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. Ozughan schoot van afstand op de goal. Een
werkelijk prachtig doelpunt. CJVV gaf zich echter niet gewonnen en Bas moest nog een aantal keer handelend optreden
om de voorsprong niet te verkleinen. De wedstrijd werd gewonnen met 4-1. De voorjaarscompetitie is afgelopen en de F1
heeft slechts 1(!) wedstrijd verloren. Hierdoor is de F1 weer kampioen geworden. Het seizoen zit erop, behoudens drie
toernooien. Jongens jullie hebben prachtig voetbal laten zien het afgelopen jaar en jullie zijn terecht twee keer kampioen
geworden. Hulde aan jullie, de trainer Henk Vreekamp en de leiders Emile en Gerard.
Nees van den Berg

1 mei: inhaalwedstrijd KVVA F5 - AFC Quick 1890 F10
Deze eerder afgelaste wedstrijd is voor de competitie van belang omdat na negen van de tien te spelen wedstrijden Roda
'46 F11 en AFC Quick 1890 F10 op een gedeelde eerste plaats staan. Roda en Quick hebben ieder zeven wedstrijden
gewonnen en twee gelijk gespeeld (3-3 en 0-0 tegen elkaar).
Het doelsaldo van Roda is echter +37 (43-6) en van Quick +36 (44-8). Zonder het inhalen van de wedstrijd tegen KVVA
wordt Roda dus op doelsaldo kampioen. Gelukkig is KVVA bereid om de eerder afgelaste wedstrijd in te halen.
KVVA F5 is voor F10 een bekende tegenstander. Afgelopen najaar werd al met 5-1 en 5-2 en afgelopen april nog met 4-2
van ze gewonnen. De samenstelling van het KVVA team van 1 mei is echter drastisch gewijzigd ten opzichte van de vorige
drie wedstrijden. Bij het handen schudden van de aanvoerders maakt KVVA bekend dat drie eigen spelers konden
meedoen en vier spelers uit een ander team komen. Van Quick konden zes eigen spelers meedoen. Luuk en Ticho van
Quick F8 zijn bereid gevonden om met F10 mee te spelen.
Meteen na de aftrap wervelt KVVA door ongekend positie- en samenspel keer op keer door tot aan onze keeper Luuk.
Drie keer kan Luuk de bal zelf stoppen, drie keer zorgt de paal daar voor en twee keer wordt de bal van de lijn gehaald
door Sascha en Ticho. Gelukkig hebben het tiental Quick ouders langs de lijn een sterk hart.
Na ongeveer vijf minuten komt de bal ineens tot bij onze spits Daan. Die rent hevig gehinderd door KVVA vanaf de
middellijn richting de goal en schiet de bal snoeihard onder de keeper door: 0-1. Het positie- en samenspel van KVVA is
ineens compleet verdwenen en vanaf het ene op het andere moment is Quick heer en meester op het veld. In de volgende
actie passeert Sydo de keeper diagonaal: 0-2. Weer 2 aanvallen later, met goede reddingen van de KVVA keeper, passeert
Daan de keeper opnieuw met een snoeihard schot: 0-3. Na een kwartier spelen, met diverse kansen voor de spitsen Daan
en Wilke en de middenvelders Sydo en Jeroen en zelfs de verdediger Tim, komt KVVA onverwacht met twee frommelgoals
in twee minuten tijd terug tot 2-3. Dat laat F10 niet op zich zitten en met mooi samenwerk komt de bal van achteruit over
links via Wilke bij Daan, die een pass geeft naar de vrij voor goal staande Tim. Die haalt met links uit en jaagt de bal in de
hoek: 2-4. Vanaf de aansluitende aftrap wordt KVVA nogmaals uitgespeeld en tikt Daan de bal voor de derde maal in de
goal: 2-5. De scheidsrechter blaast rust.
Direct na de pauze is zichtbaar dat hetzelfde KVVA team van het begin van de wedstrijd op het veld staat. KVVA doet
weer goed aan positie- en samenspel, en van een niveau dat door F10 hopelijk volgend seizoen bereikt wordt. Ondanks
de hevige druk, en dankzij de verdedigers Sascha en Ticho, de hulp van Tim, Jeroen en Sydo en het goede keeperwerk
van Luuk, vallen er geen goals. F10 komt zelfs nog een aantal keren tot bij de goal van KVVA en ook die keeper blijkt goed
te zijn: schoten van Daan, Wilke en Sydo worden allemaal gestopt. Na circa tien minuten in de tweede helft, en voor het
eerst in de wedstrijd, gaat KVVA over op het schieten van afstand. Het eerste hoge afstandschot, vanaf 15 meter, is
meteen raak: onbereikbaar voor Luuk wordt het 3-5. Dan volgt een voortdurende kanonnade van afstandschoten die of
naast gaan of door Luuk worden tegengehouden of smoren op de verdedigende F10'ers. Twee ballen blijven echter
hangen en worden toch nog door KVVA in de goal gefrommeld. En zo is het na een kwartier spelen 5-5.
Voor het behoud van de kans op het kampioenschap is echter winst nodig. F10 gaat daarom in de aanval op zoek naar de
voorsprong. Twee minuten voor tijd breekt KVVA echter uit, rent de helft van Quick over en scoort: 6-5. Dapper probeert
F10 het nog. De krachten zijn echter op, die van KVVA echter nog niet. In de resterende anderhalve minuut tijd wordt er
nog twee keer door KVVA gescoord. Als de scheidsrechter einde wedstrijd fluit is het 8-5.
Bezweet en uitgeput komt F10 met limonade en koek weer op krachten. De wedstrijdpunten zijn naar KVVA gegaan, de
mentaliteitpunten zijn naar Quick gegaan. Goed gedaan, jongens.
NB: Deze uitslag betekent dat Roda op 8 mei met 4 doelpunten verschil van SO Soest mag verliezen om alsnog kampioen
te kunnen blijven.
Oege Faber
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CONTRIBUTIE REGELING 2004/2005
Het bestuur van AFC Quick zal aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke gehouden zal
worden op 14 juni 2004 vragen de hoogste van de contributie vast te stellen als onderstaand en
akkoord te gaan met de voorgestelde wijze van contributie inning.
=========================================================================
Hoogte van de contributiebedragen 2004/2005 (de familie - parttime - studentenkorting blijven van
kracht)
A junioren
B junioren
C junioren

119,-112.105.-

D pupillen
E pupillen
F pupillen

102,-95,72,--

Kabouters
Senioren
O.S.L.

36,160.80.-

Hoogte inschrijfgeld nieuwe leden 14,-=========================================================================
Spoedig na de ALV van juni ontvangen alle leden een acceptgiro inzake de door hen verschuldigde
contributie. In het begeleidend schrijven zal aangegeven worden dat elk lid (met uitzondering van
Kabouters) de keuze heeft uit
A. betalen van de accept (uiterste betaaldatum 1 augustus)
B. een regeling aan te vragen inzake gespreide betaling van de contributieschuld. (NIEUW !!)
Een lid dat kiest voor "gespreide betaling" dient uiterlijk op 1 augustus dit aangevraagd te hebben
middels het invullen en opzenden van een speciaal formulier (bijgevoegd bij de acceptgiro).
Indien een aanvraag tot gespreide betaling is ingediend ontvangt het lid medio augustus een
schrijven waarin hem/haar wordt medegedeeld dat zijn/haar contributie is verhoogd met 3,(administratie kosten) en voldaan kan worden in 3 (bijna) gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt
op het weekend van 28/29 augustus en moet CONTANT voldaan worden middels een betaling in het
paviljoen. Bij de contante betaling van de eerste termijn krijgt het lid tevens een contract te
ondertekenen waarbij hij/zij verklaard zorg te dragen voor de tijdige betaling van de 2de en 3de
termijn ( resp. 1 november en 15 januari)
Leden die GEEN aanvraag indienen voor een betalingsregeling en waarvoor ook geen betaling is
ontvangen op 1 augustus, ontvangen medio augustus een schrijven met een nieuwe accept (het
contributiebedrag is nu verhoogd met 10,- inzake boete en kosten naheffing). Deze accept kan
alleen voldaan worden middels een CONTANTE betaling tijdens het weekend van 28/29 augustus.
Leden die een oproep hebben gekregen hun contributie (gedeeltelijk) CONTANT te komen betalen
gedurende het weekend van 28/29 augustus en die hier GEEN gehoor aan hebben geven krijgen met
ingang van 29 augustus 18.00 uur een speelverbod. Deze leden krijgen een oproep om op een nog
nader te bepalen datum in september mondeling hun gedrag te komen toelichten bij het bestuur.
Wordt ook hier geen gehoor aangegeven dan zal dit lid -onherroepelijk- wegens wanbetaling worden
geroyeerd.
Ton van Hamersveld, penningmeester AFC Quick 1890
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ALGEMEEN/JEUGD

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

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
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Q 5 en de zoektocht naar HSV
Q5 met 9 man en versterkt met 5 man van Quick 8, Ben, Ronald, Marc, Henk en Sertak, bedankt mannen, vertrokken
richting HSV '69 in De Hoef met de wetenschap, dat Rene wel wist waar De Hoef lag. Er werd gekozen voor een snelle
route over de A28, A12 en A2 tot afslag Vinkeveen. Wat dacht je, snel? Nee hoor er stond domweg een file. Dus
vertraging. Daarna zou de afslag naar De Hoef wel snel worden aangegeven. Voorbij Mijdrecht, Amstelhoek, Uithoorn en u
leest het goed afslag De Kwakel bij het overbekende Poldersport was nog niets van een afslag naar De Hoef te bekennen,
dus werd besloten om op de kaart te kijken. De Hoef bleek zo klein te zijn, dat alleen een fietsroute was aangegeven op
de kaart. Er moest dus omgekeerd worden. T-Koots vond een prachtige groene toeristische fietsroute langs de Kromme
Mijdrecht en weldra waren wij in De Hoef. Vertraging ongeveer 3 kwartier. Maar de toeristische route was er een om niet te
vergeten. Toen wij vertrokken scheen de zon nog, maar in de polder was de zon al achter een dik pak wolken en de
wedstrijd was nog geen tien minuten oud of het begon ook nog eens te regenen. T-Koots zocht bescherming in de dugout, maar de bouwer van dit hokje had er geen rekening mee gehouden, dat de wind ook wel eens van een ander kant
zou kunnen komen en dat dan de beschermende functie van zo een hokje volledig verloren zou kunnen gaan. Resultaat TKoots kreeg dus ook nog eens regen en wind te trotseren. Gezien het spelniveau van Q5 de laatste tijd zou dit wel eens
twee x drie kwartier een lijdensweg kunnen worden. De eerste helft met de wind mee wat kleine kansjes en 1 grote van
leenspeler Ben. Rust 0-0. Thee, in een kleurig bakkie, moest snel worden weggewerkt, want de scheidsrechter wilde
volgens ons de verloren tijd even inhalen.
Dus weinig discussie over wisselspelers. Rene kwam er in voor Gerard en Nico nam de vlag over. Na een kwartier zou
Willem worden vervangen door Nico en zou Frans de vlag overnemen. De situatie veranderde echter. Na een kwartier was
Ben leeg en kwam Nico hem vervangen en nam Frans de vlag. Pas 10 minuten voor het einde vond Willem het genoeg en
kwam Frans er nog even in en maakt Willem het vlagwerk af. Intussen werd er ook nog gevoetbald. T-Koots telde in de
tweede helft een drietal echte kansen voor Q5, maar deze werden om zeep geholpen door Serkat en 2 x door Ezra. Wij
kregen de indruk, dat hij de avond ervoor vermoedelijk kangoeroe vlees moest hebben gegeten. Eindstand 0-0 en gezien
het getoonde was deze brilstand correct. De terugreis was even wat sneller. Rene revancheerde zich nu door net voor de
files de juiste afslagen te nemen, zodat wij nog voor sluitingstijd van het paviljoen terug waren. De hersteltraining van
dinsdag 20 april werd door Marcel, Frans, Ton en T-Koots bijgewoond. Marcel ging op kop en de rest in zijn voetsporen,
voor een prachtig rondje van een uur door Den Treek. Aanbevelenswaardig, genoeg te zien en te horen. Ook iets voor de
overige Q-vijfers nu de zaaltrainingen over zijn?
De Beer

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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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZAT. 8 / ZON. 9 MEI 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

ZATERDAG
15.30
14.30

40285

5e 516

AFC Quick 2

ZONDAG
11.00
10.30
11.00
14.00
11.00

137332
111227
111424
115301
115559

6e 620
6e 619
6e 620

AFC Quick 5
- PVC 2
H’landerveen 3 - AFC Quick
Nieuwland 3
- AFC Quick
Victoria 8
- AFC Quick
Nieuwland 5
- AFC Quick

10.00
09.00
09.30
12.15
09.30

7e 727

- DOVO 11

G. Huisman

KL.K.
Q G

Veld

3

3

4

1

1

6

6
7
8
10

Tafeldienst: Cees Beltman en Teus van Daal
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
Rien van Geet

06-15463349
033-4552733

Voor verder informatie over (inhaal)wedstrijden kunt u terecht bij Roelof van Goor op nummer 035-6031048

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 16 MEI 2004
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd

10.00

09.00

AFC Quick 9

115336 7e 726

- Achterveld 4

Scheidsrechter

Veld

Ivo van Leeuwen

1

KL.K.
Q G
1

6

Tafeldienst: Ben Hartzema en N.N.
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

Zomertraining overige senioren
Vanaf woensdag 12 mei begint de zomertraining.
Kom de gehele zomer op de woensdag gezellig een balletje trappen.
Van 19:30 - 21:00 uur.
Locatie: Voetbalvelden naast Hockey terrein LEUSDEN, naast valleikanaal.
Route: Asschatterweg richting Achterveld.
Voor valleikanaal links.
Parkeren op parkeerterrein Hockey
Voorbij kantine en hoofdveld hockey naar voetbalveld lopen.
Rene Voortman
Trainer overige senioren
(Quick 3 t/m 9 , Quick 2 Zat en A-jun)

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

06-15463349
033-4552733

