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H@NK geniet van zijn vakantie
Algemene Leden Vergadering
AFC Quick 1890
14 juni 2004
Aanvang: 20.00 uur in het Quick-paviljoen
Beste leden,
Op maandag 14 juni vindt in het paviljoen de laatste ALV van dit seizoen
plaats. U bent allen van harte welkom. De agenda ziet er -onder
voorbehoud- als volgt uit (de definitieve agenda wordt de 14e juni
uitgereikt):

Agenda
1.

Opening en welkom door de voorzitter

2.

Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane post

3.

Verslag van de buitengewone ALV van 16 februari 2004
(het verslag ligt vanaf maandag 7 juni a.s. ter inzage in de
bestuurskamer en zal volledigheidshalve
tijdens de vergadering worden uitgereikt)

4.

Presentatie en vaststelling begroting seizoen 2004 - 2005

5.
Pauze
6.

Club van 100, stand van zaken en wijzigingen samenstelling

7.

Resultaten leden-enquete door Werkgroep Toekomstvisie

8.

Bestuursmutaties

9.

Rondvraag en sluiting

Stand van zaken Stichting en commerciële zaken

Tot dan, namens het bestuur, Jan-Nico Wigboldus, secretaris

AFC QUICK 1890 PRESENTEERT:
EK PORTUGAL LIVE OP GROOT SCHERM
DBRM MARKETING-COMMUNICATIE BV
heeft voor de wedstrijden van het Nederlands elftal hun apparatuur weer
beschikbaar gesteld aan de AFC Quick. Klasse Ronald Bolderman en Ezra Bos
Wij gaan gezellig met z'n allen "ORANJE" vanuit ons paviljoen aanmoedigen.
Een ieder is van harte welkom, het paviljoen is een uur voor aanvang van de
wedstrijd geopend en men zal veel gezellige "ORANJE MUZIEK" draaien om
alvast in de stemming te komen.
Wij zorgen dat "Dorrestein" ORANJE versiert zal zijn, wij hopen dat jullie ook
als een echte "ORANJESUPPORTER" de wedstrijden zullen volgen.
En oh ja, je andere familieleden zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Tot ziens op sportpark "Dorrestein" tijdens het EK 2004 te PORTUGAL.
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Het voetbalkamp 4/5/6 mei 2004.
Met 47 andere kinderen deed ik mee aan het jeugdvoetbalkamp voor Kabouters, F-jes, E-tjes en D-tjes dat Quick organiseerde. We
sliepen op het Corderius, 's ochtends gingen we meteen naar Quick, en aan het eind van de dag pas terug naar het Corderius. We
hadden heel veel geluk met het weer, er was maar een onderdeel uitgevallen.
Dag 1
Nadat we onze luchtbedden en slaapzakken in de gymzaal van het Corderius hadden neergelegd, gingen we lopend naar Quick. Daar
begonnen we met een 4 tegen 4 toernooi. We speelden 5 ronden van 10 minuten. Elke ronde zat je in een ander team. Na de lunch
deden we een voetbalvaardigheid circuit. Daarbij waren er 7 onderdelen, bijv. schieten, inworp en dribbelen. Je zat in een groep met een
leider. Er waren 7 groepjes. Ik zat bij Loek. Daarna gingen we wat drinken, en was er een 8 tegen 8 toernooi. Er waren 6 teams, 3
kabouter en F teams en 3 E en D teams. Je speelde 2 wedstrijden, tegen de twee andere teams van jouw leeftijd. Mijn team won beide
wedstrijden. Na het eten (macaroni) moesten we van de leiding aan de kampkrant werken. Daarna mochten we tot 19:45 uur vrij spelen.
Daarna gingen we naar de kantine voor de dodenherdenking. Om 20:00 uur hielden we twee minuten stilte bij de plaat rechts naast de
kantinedeur met de namen van de in de tweede wereldoorlog overleden Quick-leden. Na de dodenherdenking gingen we douchen.
Daarna gingen we Pietje Bell 1 kijken. Rond 21:45 uur gingen we terug naar het Corderius. Voor we gingen slapen hadden de leiders een
vol kratje bier, 's ochtends waren alle flesjes leeg! Om 22:00 uur moesten we gaan slapen. Gelukkig (helaas voor Leon) kwam daar weinig
van terecht.
Dag 2
Om 8:00 uur moesten we opstaan. Na het ontbijt gingen we in groepjes trainen. Daarna mochten we een half uurtje vrij spelen.
Rond 11:00 uur deden we een 2 tegen 2 toernooi. Je zat steeds bij dezelfde speler. Ik zat bij François. Je speelde 5 wedstrijdjes van 5
minuten. Na de lunch mochten we een half uurtje vrij spelen. Daarna gingen we naar het hoofdveld voor de penalty bokaal. We mochten
allemaal drie penalty's nemen op Loek, de keeper van het eerste (als hij bij het eerste net zo keept als bij de kabouters, snap ik ook
meteen waarom Quick 1 degradeert!). Daarna deden we wedstrijdjes tegen de leiders. Er waren 4 teams met kinderen, en twee met
leiders. Eerst speelden de twee kabouter en F teams tegen de leiders, daarna de E en D teams. De eerste wedstrijd wonnen we met 5-1,
de tweede verloren we met 3-1. Na het eten (barbecue) en het douchen, gingen we champions league (A.S Monaco - Chelsea (2-2))
kijken op een groot scherm in de kantine. Daarna gingen we weer terug naar het Corderius, waar we meteen moesten gaan slapen (de
tweede nacht was voor de leiding net zo erg als de eerste!).
Dag 3
Op de derde dag moesten we vroeg opstaan (7 uur), want na het ontbijt gingen we met de bus naar Breda. Daar mochten we eerst een
training van NAC bijwonen, toen gingen we lunchen in het nieuwe Fujistadion van NAC. Daarna waren de spelers net klaar met trainen,
dus konden we handtekeningen vragen. Ik heb de handtekening van Babos op m'n keepersshirt staan, naast die van Zoetebier!
Aan het eind kregen we een rondleiding door het stadion. We gingen naar o.a.: Het uitvak, de skyboxen van de sponsors en de bar. Na
de rondleiding gingen we weer terug naar de bus. Bij Quick was eerst de prijsuitreiking, en daarna werden we opgehaald.
Wat mij betreft volgend jaar weer!!!!!!!!!!!!!!!
De lijders (met een lange IJ, zoals op hun petje stond) en alle andere vrijwilligers heel erg bedankt voor dit fantastische kamp!
Bas Stegehuis D4

Het was helemaal
toppie !!!
Hier even een berichtje van een blije
moeder. Mijn zoontje Jordi van Opijnen
van de F7 is meegeweest op
voetbalkamp en hij heeft het echt
helemaal geweldig gehad.
Hij was wel helemaal stuk toen ik hem die
donderdag ophaalde, maar dat mag de
pret niet drukken Zelf ben ik ook een dag
komen kijken en het was heel erg leuk en
gezellig. Mijn complimenten voor de
mensen die dit allemaal georganiseerd
hebben en geholpen hebben met het
reilen en zeilen van het voetbalkamp.
Alles was zo goed geregeld voor de
kinderen en Jordi heeft het zo naar zijn
zin gehad. Ik hoop dat dit een jaarlijks
terugkomend evenement is. Ik vind dat ik
dit als zeer tevreden ouder even moet
melden en ik weet zeker dat er nog veel
meer ouders het met mij eens zullen zijn.
Namens Jordi, heel erg bedankt voor de
leuke, gezellige en slapeloze dagen.
Mariska van Opijnen

Quick toernooi 15 mei 2004
Op zaterdag 15 mei was het thuistoernooi van Quick. De F 1 moest spelen tegen
Huizen F1, Vreeswijk F1, Quick F2, Buitenboys F2 en De Bilt F1. Het was een prachtig
zonnige dag, dus de vooruitzichten waren goed. Voor deze dag was Cas Kers de
leider, daar Emile er niet was en Gerard moest fluiten. Quick trapte het toernooi af
tegen Huizen. Deze eerste wedstrijd werd met 5-0 gewonnen door doelpunten van
Coen (2), Pim (2) en Ozughan. Vervolgens stond de wedstrijd tegen Vreeswijk op het
programma. Deze wedstrijd werd eveneens gewonnen, maar dan met 4-0.
Doelpuntenmakers: Pim (2) en Coen (2). Er werd leuk gevoetbald door de F1. Hierna
stond de wedstrijd tegen Quick F2 op het programma. De F2 gaf behoorlijk wat
tegenstand en was in deze wedstrijd absoluut niet de mindere van de F1. Door de
keeper van de F2 werden enkele prachtige reddingen verricht. (een nieuw
keeperstalent??) Toch won de F1 met 1-0 door een doelpunt van Thomas. Door deze
uitslag stond de F1 aan de leiding in de poule samen met Buitenboys F2. Deze laatste
waren de volgende tegenstander. De winnaar van deze wedstrijd zou waarschijnlijk de
toernooiwinnaar worden. Quick startte fanatiek. Ondanks wat onsportief gedrag van
Buitenboys wist Quick de wedstrijd met 3-0 te winnen. Doelpuntenmakers: Cedric,
Pim en Ozughan. Quick was op dat moment al toernooi winnaar, maar moest nog één
wedstrijd spelen en wel tegen de F1 van De Bilt. De Bilt gaf onverwacht behoorlijk
tegenstand en de vermoeidheid bij de spelers van Quick was ook toegeslagen. Twee
maal kwam Quick op achterstand, maar met uiterste krachtinspanning wist het team
door doelpunten van Pim en Ozughan er nog een gelijkspel uit te slepen. Met 6
doelpunten was Pim de productiefste speler van de F1. Het was een geslaagd
toernooi. Door Rob van den Bos werden de prijzen verdeeld en de 1e prijs was voor
QUICK F1. De spelers waren dolblij. Na twee keer kampioen te zijn geworden, werd
ook het thuistoernooi gewonnen.
Nees van den Berg
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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

E 119,-E 112.E 105.-

D pupillen
E pupillen
F pupillen

E 102,-E 95,E 72,--

Kabouters
Senioren
O.S.L.

E 36,E 160.E 80.-

Hoogte inschrijfgeld nieuwe leden E 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 E 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 E 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

Quick C1 op het toernooi bij Xerxes

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)
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Het voetbalseizoen zit er weer bijna op!!!
Zoals velen van jullie misschien al gemerkt of gehoord hebben heeft de evenementencommissie een enthousiaste doorstart gemaakt met
de nodige activiteiten.
Zoals:
Sinterklaasfeest: Een paviljoen vol met "nerveuse"kinderen, een spannend toneel/zang spel van de BANGE ROVER, en als klap op de
vuurpijl een heuze sinterklaas met pieten en voor iedereen wat lekkers om mee naar huis te nemen.
Zwarte Pieten voetballen tegen de Kabouters: De dag na het Sinterklaasfeest was het tijd voor de match van de maand. Nadat
Sinterklaas en de A1 Pieten met de traktor en aanhanger op het hoofdveld arriveerden werd het een prachtige wedstrijd die eindigde in 62 voor de Kabouters, onder het toeziend oog van het masaal toegestroomde publiek liet Sinterklaas zien dat hij een zeer bekwame
scheidsrechter was.
Carnaval: Voor het eerst in de geschiedenis van Quick (zover bekend bij ondergetekende) werd er Carnaval gevierd voor de jonge
Quickertjes. De opkomst was groot, men had zich prachtig uitgedost en voor degene die nog niet aan de make-up toe waren gekomen
was er gelegenheid om zich vakkundig te laten schminken. Er werd gedanst en gehost op de muziek van de DJ, totdat De Prins en zijn
gemaal onder begeleiding van een heus dweilorkest intrede deden.
Al met al een zeer geslaagde avond.
Bingo: Helaas was er voor de bingo weinig belangstelling. Raddraaier Etienne noemde met veel flair de getrokken nummers op en bijna
alle kinderen zijn met een prijs(je) naar huis gegaan.
Paaseieren zoeken: De opkomst was enorm, er moesten nog wat extra eieren verstopt worden door de Paaskip, maar daarna mochten
alle kinderen 3 eieren gaan zoeken. Sommige kinderen deden er 2 minuten over andere iets langer maar uiteindelijk ging iedereen met
een mandje (gemaakt door een clupje Quick (doe het zelfers) gevuld met een paashaasje en wat eieren naar huis. Wederom was het de
eerste keer dat soortgelijke activiteit plaatsvond bij Quick, maar zeker voor herhaling vatbaar.
A en B DISCO Feest: Op 24 april was het tijd voor de oudere jongeren om zich te vermaken, dit gebeurde op een feestavond waar DJ
PP(selectiespeler Marc Schepp) zijn cd keuze luidruchtig liet horen.
KONINGINNEDAG 30 April: Het kaboutervoetbal toernooi was groots!!!! Veel leuke en zeer sportieve wedstrijden, gevolgd door een
echte prijsuitrijking en tot slot Pannenkoeken. Heel leuk en gezellig.
Avondvierdaagse: Helaas kunnen we door gebrek aan inschrijvingen dit jaar niet meelopen met de avondvierdaagse. Hopenlijk volgend
jaar wel weer met een leuk en enthousiast groepje Quickers.
Graag willen we alle enthousiaste kinderen en ouders/begeleiders bedanken, want zonder een redelijke opkomst van mensen is een Feest
geen Feest.
Verder zijn we ook afhankelijk van de vrijgevigheid van mensen/bedrijven.
Zo zijn we dit jaar o.a. gesteund door "de oude kranten pot"van initiator Eric van Leeuwen,Van Dam Sport ,Europatuin, De Kabouterhut,
Wolter en Dross en nog andere bedrijven/particulieren die AFC Quick een warm hart toedragen.
Ook Norit heeft d.m.v. relatiegeschenken bijgedragen aan prijzen voor de Bingo. Mocht u ook in staat zijn om iets voor de evenementen
commissie te betekenen, in wat voor vorm dan ook, dan horen wij dat graag. Ook ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom. U kunt
deze mailen naar het emailadres van de evenementencommissie van AFC Quick 1890.
Emailadres is: ec_afcquick1890@hotmail.com
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met iemand van de evenementencommissie.
Verder wensen wij u een zonnige zomer, en we hopen weer te kunnen rekenen op grote opkomsten voor diverse nieuwe activiteiten.

ACTIVITEITEN AGENDA SEIZOEN 2004/2005

Het petje van Ton

De evenementencommissie is er trots op dat zij voor het komend voetbalseizoen de
volgende activiteiten aan hun leden kunnen aanbieden:

Ik grapte wel eens 'Ton for president' maar
dat komt er niet meer van ?
Heb je het Quick-petje nu definitief afgezet ?
Jij en Marieke hebben erg veel voor Quick en
onze jongens gedaan.
Het zou jammer zijn als we dat gaan missen.
Je hebt de kids (en veel anderen) de
beginselen van het voetballen geleerd.
Je plukte alle 4 jarige buurtjongens van de
straat er maakte er een nieuwe en
succesvolle F7 van.
Altijd enthousiast en vol goede moed
struinden we in jouw rode Polo alle
voetbalvelden in de omgeving af en wonnen
meer dan we vooraf gedacht hadden.
Een onvergetelijke tijd!
Jij zette later zelfs de lijnen uit en regelde
alles van A tot Z voor jouw team.
Ton, bedankt ! vooral namens de boys.
Velen met mij zetten het petje voor je af.

September
Oktober
November

December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

17
16
23
6
12
20
3
4
1
28
19
26
5
26
16
30
4

Dart toernooi
Disco feest
Filmavond
'70/'80 jaren Disco Classics
Bingo
Activiteit
Sinterklaasfeest
Zwarte Pieten wedstrijd
Nieuwjaarsreceptie
Kindercarnaval
Apres Ski feest
Filmavond
Activiteit
Paaseieren zoeken
Disco feest
Kaboutertoernooi
Jeugdtoernooien
Vrijwilligersfeest

Senioren & A jeugd
A & B junioren
F & E pupillen
Senioren & A jeugd
D-E-F pupillen
D pup. & C jun.
Kabouters & F pup.
Kabouters
Kabouters E & F pup.
Senioren & A jeugd
F & E pupillen
D pup. & C jun.
Kabouters & F pup.
A & B junioren
Kabouters
E-F-D pup.
Genodigden

Jannes
Voor eventuele vragen en/of reacties kunt u ons mailen op onderstaand emailadres.
ec_afcquick1890@hotmail.com
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Jeugdfounders

Informatie van de jeugdcommissie
Leidersvergadering
Op woensdag 9 juni a.s. wordt in het paviljoen de laatste jeugdleidervergadering van dit seizoen gehouden. De jeugdleiders worden van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De agenda zal via de mail worden verzonden. Ook de trainers zijn van harte welkom. Vanaf
19.00 uur kunnen de spullen die dit seizoen gebruikt zijn zoals waterzakken en ballen ingeleverd worden.
Vrijwilligers
Wilt U straks het nieuwe seizoen goed beginnen? Wordt dan vrijwilliger bij de jeugdafdeling van de AFC Quick 1890.
Wij zijn op zoek naar scheidsrechters, assistenten bij de jeugdtrainingen; tafeldienstmedewerkers en barmedewerkers.
Wilt u in het nieuwe seizoen de handen uit de mouwen steken voor onze vereniging neem dan contact op met Klaas Boogaard telefoon
033-4618718.
Indelingen
De voorlopige indelingen voor het nieuwe seizoen staan elders in het Kwikkertje. In augustus starten de trainingen weer. Nadere
informatie wordt in het Kwikkertje gepubliceerd.
Voor iedereen betrokken bij onze jeugdafdeling
Zoals jullie weten is het einde van het seizoen 2003/2004 een feit. Sportief gezien kunnen wij terugzien op een geslaagd seizoen.
Naast de resultaten zijn alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor onze jeugdafdeling eigenlijk allemaal vrijwilliger van het jaar voor
ons. Zonder deze mensen kunnen Uw kinderen geen voetbal spelen, trainingen volgen, vervoerd worden enz. enz.
Wij willen alle vrijwilligers hierbij bedanken voor hun bijdragen in het afgelopen seizoen en hopen ook volgend seizoen weer een beroep
op hen te mogen doen. Het zou prettig zijn dat zij dan assistentie krijgen van die mensen die nu nog twijfelen of zij nog iets voor de club
kunnen betekenen.
Wat ons betreft altijd! Laat het ons weten hoeveel tijd u beschikbar heeft en in overleg maken wij graag gebruik van uw diensten.
Nogmaals allemaal hartelijk bedankt en een prettige vakantie. Wij zien elkaar graag terug in goede gezondheid.

Toernooien jeugdteams
DAG/DATUM
29-05-2004

TEAMS

B2
C1
D2-D4
D3
E2-E5
E1
Pinksteren, datum nnb
31-05-2004
D1-D5

VERENIGING
V.V. UTRECHT
V.V. UTRECHT
SVMM
VICTORIA
SVMM
XERXES
F1
't Gooi
VRIENDENSCHAAR

Toernooi F1 Buitenboys
Op hemelvaartsdag vertrok de F1 om 08.00 uur naar Almere waar die
dag een toernooi op het programma stond. Het was een heerlijke
voetbaldag. In Almere bleek dat er 7 wedstrijden gespeeld moesten
worden, waarbij Buitenboys F2 als enige bekende (thuistoernooi) op
het programma stond. Verder deden in de poule Victoria, Buitenboys
F1, APWC, Blauw Wit, Heerenveense Boys en Zeewolde mee. Van de
7 gespeelde wedstrijden won de F1 er twee, werd 1 keer gelijk
gespeeld en vier keer verloren. De F1 was gedurende het gehele
toernooi één van de best spelende teams, maar het geluk, wat bij
voetbal toch ook onontbeerlijk is, zat niet mee. Al met al toch een
geslaagde dag.
Nees van den Berg
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VOORLOPIGE INDELING VAN D-E-F-TEAMS VOOR HET SEIZOEN 2004-2005

D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D1
Charaf Benalla
Deniz Bican
Oguz Bican
Frerik Bongers
Jochem de Bruin
Ivory Harrison
Sietze Huisman
Yasin Isik
Wouter Korteling
Rachid Maamri
Joeri Salet
Josh Salet
Abdullah Zeddi
David Weeder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D2
Nasir Aaras
Koen Draaijer
Casper Gerth
Mitchel de Goede
Luc v.d. Heijden
Bas Labee
Keanu Leenknecht
Rik Mulder
Christiano Nsumbo
Jairo Osimani
Lucas Rijsman
Daniel de Vries
Tim v.d. Water
Joey Wijngaarde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D3
Jaouad Ajdayene
Koen Beukers
Jochem o.d. Camp
Emre Eke
Tim Hendrix
Jelle Hubers
Dixie Huurdeman
Dylan de Jong
Francois Klabbers
Mathijs Kurvers
Eelke v.d. nat
Mustafa Solmaz
Bas Stegehuis
Beytullah Uzel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D4
Ruben v.d. Bosch
Daan v.d. Burg
Anuar Chibiane
Oktay Demir
Amoz Dubbeldam
Nahib Hamidi
Tim d. Hartog
Rubiensly Henriques
Luc ter Horst
Farid Koujil
Frank Lucas
Mathijs v.d. Velden
Achraf el Yousfi
Oussama el Yousfi
Burak Yorgun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D5
Riza Adak
Philip Buijs
Axl Claassen
Jerlon Jansen
Rodi Meijer
Anass Mhamdi
Pjotr Ooms
Daniel Peuscher
Daan Picavet
Nanko Schrijver
Mehmet Uzun
Jasper Verbeek
Jara Verkleij
Mahir Yildiz
Liza Michels

E
1
2
3
4
5
6
7
8

E1
Alex Coonen
Mick Kers
Jaimiro Leenknecht
Thomas Meijer
Oguzhan Solmaz
Diederik La Verge
Sten Vreekamp
Remy v. Zanten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E2
Bas v.d. Berg
Robert v. Heel
Menno Manassen
Cedric Kapelle
Pim Kers
Rutger Mol
Mees Rijper
Calum Segaar
Wouter d. Waart
Tolga Yorgun

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E3
Olivier Dijkstra
Tim v. Duinen
Thomas Heeling
Coen Kisner
Vincent Korteling
Martijn Peters
Javier Tamaela
Chris v.d. Wiel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E4
Tyas Bijlholt
Nabil Hamidi
Daan d. Hartog
Philip Johannes
Hassan Kandemir
Kees v. Klaveren
Koen Klouwen
Khalid Koujil
Patrick Kurvers

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E5
Hugo Beks
Niels Bolderman
Noam Dubbeldam
Stefan Erich
Gregory Feuerstein
Hicham Hessaini
Eline Pedersen
Jeroen v. Rijssel
Kees Teuling

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E6
Mohammed Demir
David Graafland
Dirk v. Klaveren
Ruben v.d. Meer
Emil Remarque
Derk Stegeman
Jeroen Swens
Maarten Tol
Tom Zuijderland

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E7
Florian Ayas
Nasser Badouri
Kevin Ebell
Oskar Feuerstein
Marcel Koop
Rens d. Mie
Tim Mulder
Tom Noordeman
Mark Steenbeek

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E8
Maarten Bosman
Juul Cappon
Ilias Haian
Bram Hartelust
Coen Hubers
Nick Lokhorst
Casper Muller
Floris v. Vugt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E9
Arnout v.d. Bosch
Raoul Dinaux
Rick v. Eijk
Jerrel Hous
Iek Lambooy
Arno Leeman
Max Obbink
Michel v.d. Smissen
Redwan el Yaacoubi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E10
Jeroen Korste
Sjoerd Michels
Tycho Mol
Luuk Struijk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F1/F2
Roel Bak
Diederik Bosch
Sydo Faber
Tevfik Genc
Hiske Huisman
Tijn Kremers
Bart Swens
Mitchel d. Vos
Joppe d. Waart

F1/F2
1
Hielke Boersen
2
Max Bolhuis
3
Rowald Bont
4
Wilke Kronemeijer
Maranata
5
Malankapova
6
Julian Ranke
7
Sjoerd Renders
8
Bram Rijsbosch
9
Ralph Vermolen
10
Tarik Zuidema

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F3
Yassin Belfakiri
Jan Willem Broers
Justus Cardinaal
Hidde Hamer
Rainer v. Helden
Justus Kreikamp
Samy Lakrouz
Sergi Lemmers
Marlinde Lubbers

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F4
Thomas Breed
Mustafa Ercelik
Job Innemee
Gijs Mulder
Jordi v. Opijnen
Robert v.d. Ploeg
Imme Pruijt
Habib Turgut
Lee v. Wijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F5
Sascha Argiro
Rainer Ehrich
Carlijn Kieft
Ramazan Kosem
Jeroen Krijnen
Jorrit Slippens
Friso T.v. Berkhout
Tim Voogel
Daan Zuiderland

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F6
Bas Blom
Angelo Dielissen
Iza Groot
Mervin v.d. Horst
Allard Lubbers
Mats Marree
Youri Pham
Thomas Rijsman
Marvan Zeddi

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

F7
Thomas Bakker
Osman Bastug
Casper v.d. Berg
Max d. Goede
Max v.d. Hoek
Matthijs Kallen
Bart Polman

F8
Mehmet Arkin
Laukens d. Hamer
Niels Kocks
Twan Stegeman
Jasper v. Vught
Harm Pieter Waalkens
Bouke Gaastra
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VOORLOPIGE INDELING VAN A-B-C-TEAMS VOOR HET SEIZOEN 2004-2005

A
De A1 groep:
L.Mol
S.Leenders
A.Souffi
A.Souffi
S.Tolsma
Y.Yoab
M.Paauw
D..Kwakman
T.Israël
R.Horsting
W.vd Wijngaard
D.Westerlaak
K.Westerlaak
S.Wetzel
W.Olde Meule
B.Feringa
D.Abdulkadir
F.van Gene

De A2 groep:
H.Wolsink
M.van Eck
M. van Kooten
N. Hooft
M.Berendse
J.v.d. Weem
H.Wolsink
M.Peeters
D.Hendricks
P. Scheer
Plus 5 tot 6 spelers uit de A1
groep

B
De B1 groep:
I. Amine
W. v. Bruxvoort
J.v Erkel
M. de Gilde
J.Hehenkamp
S.Kandil
S.Kooreman
R.Rademaker
T.Reijmer
B,Saglam
J.Schaap
M.Smit
J.Stevens
L.Wolfkamp
B.Darri
K.Wermeskerken
De B2 groep:
T. ter Beek
D.Corbee
H.Chibiane
T.Gerth
S.Jamanica
C.Kocak
T. van Tong
L.van de Zalm
F.Broer
R.van Ginkel
L.van de Veer
Plus twee spelers van de B1
groep

De B3 groep:
M.Ehsan
N.ter Hoeven
T.Jongejan
Y.Lemaalem
F.Mavroudis
A.Nguyen
T.Nguyen
T.van Oosten
M.Said
L.van Tamelen
B.Yildiz
A. el Yousfi

C
De C1 groep:
R,Snijders
I.Nijman
S.Kremers
R.van Gemert
S.Larassi
A.Himich
A.Zeddi
D.Kaplan
J.van Dijk
B.Dubbeldam
C.Mayaele Ititini
B.Stevens
S. van Zanten.

De C2 groep:
J.van Heiningen
L.Ible
A. Hrian Pour
N.Aijat
D.Ebell
D.Hendriks
R.Peilouw
R. van Hoevelaak
G. Voorendt
A.el Yousifi
M.ter Hoeven
R.Jansen
J.Gerth
De C3 groep:
B.van Albada
R van de Wiel
F.Schaap
M.Maaas
T.Bloemendal
M.Breed
N.van de Berg
M.Weijers
M.Wijntjes
J.Borghans
J.Bijholt
F.van Odijk
M.Falachaki
F.Falachaki
De C4 groep:
T.van Solinge
M.Andriese
A.Abdollah
A.Belfakiri
M.Korste
Tvan Arkel
N.Scheltinga
S.Saher Pouls
Plus nog niet ingedeelde spelers

Sterrenteam: C3 seizoen 2003-2004 overzicht.
De titel van dit stukje zal je misschien niet zo gauw in verband brengen met de C3. Toch hoop ik U uit te leggen waarom dit elftal die titel van "sterrenteam"
wel degelijk verdient.
De problemen beginnen al meteen aan het begin van het seizoen. Er kan niet getraind worden, niet alleen vanwege de slechte toestand van de velden maar
ook omdat er simpelweg geen trainer is. Dat probleem wordt opgelost omdat twee ouders bereidt worden gevonden om zowel de C3 als C4 te gaan trainen.
De samenstelling van de twee teams levert ook al problemen op omdat er op het laatste moment 3 spelers vanuit de B (met dispensatie)
in de C komen spelen. Na veel vijfen en zessen en heen en weer geschuif komen we tot twee acceptabele elftallen. Als de competitie begint hebben de
jongens 1 maal getraind op een speelveldje in het Willem III wijkje. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we een vette nederlaag van CJVV aan ons broek
krijgen. Verbetering zit er de eerste weken nog niet in. Tegen Ysselmeervogels worden de eerste 3 punten gepakt. Ook wordt er gewonnen van Baarn maar
die punten raken we weer kwijt omdat Baarn een klasse lager gaat spelen.
Als het C-team van Nieuwland ook uit onze afdeling verdwijnt zitten we nog maar met 8 andere verenigingen in de onderhand "Mickey Mouse" competitie".
Zo langzamerhand zien we echter een stijgende lijn in het elftal. Het begint beter te lopen en de wedstrijden worden niet meer zo fors verloren.
Tijdens de trainingen, die uitstekend bezocht worden, wordt er veel aandacht besteedt aan positie- en samenspel en dat begint zijn vruchten af te werpen.
De jongens begrijpen elkaar steeds beter en het team begint aardig op elkaar ingespeeld te raken.
In het belang en de verdere ontwikkeling van het team, worden de gezamenlijke trainingen van C3 en C4 gescheiden en wordt Ricky H. bereidt gevonden om
de C4 te gaan trainen. Een goede oplossing voor beide teams en resultaten blijven dan ook niet uit.
Van de 5 wedstrijden die er na de winterstop nog te spelen zijn, worden er 4 gewonnen. Alleen tegen kampioenskandidaat Hoogland C3 wordt verloren. Zelf
vind ik de laatste competitiewedstrijd tegen VVZA de thriller van het seizoen.
Een zeer spannend scoreverloop ( 0-1, 1-1 Mike, 1-2, 2-2 Mike, 2-3, 3-3 Mike, 4-3 door gastspeler Abdhoulla (D1), 5-3 Tjung, 5-4) en veel kansen voor beide
partijen maakt van deze wedstrijd pure reclame voor de voetbalsport! Wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen.
Dankzij een bijna 100% trainingsbezoek, inzet en volharding is er uit een samengeraapt `zooitje`, is er een leuk team ontstaan wat bereidt was om met elkaar
een goed resultaat te behalen. U ziet, uit bijna niets is er in de loop van het seizoen iets gegroeid waardoor ik dit elftal best mijn sterrenteam durf te noemen.
De C3 heeft het seizoen dan ook afgesloten door op een 3-tal toernooien goede resultaten te behalen. Bij Vriendenschaar in Culemborg een derde plaats
behaalt. Bij Victoria zijn we alleen verslagen met een schlemielige 1-0 ( enige kans voor hen) door Hoogland C2, waardoor we met een tweede plaats
genoegen hebben moeten nemen.
Ons laatste toernooi hebben op het prachtige complex van VVV´03 in Venlo gespeeld. Het uitstekend georganiseerde toernooi werd afgesloten met de
wedstrijd om de derde en vierde plaats. Tot het eind toe bleef het spannend en uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. Wij namen de
pingels net iets beter dan VVV´03 C2 zodat een keurige derde plaats (tussen allemaal selectie elftallen) dik verdiend was.
Met een geweldige barbecue (hartelijk dank Pieter) werd het seizoen afgesloten. Rest mij alleen nog al die ouders te bedanken die ons o.a. met vervoer uit de
brand hebben geholpen. Bedankt, ook namens de jongens. De C3 bestond dit jaar uit Mitchel, Tom, Lennard, Fotis, Nick, An, Tahn, Anas, Tim, Guido, Mike,
Tjung en Kambiz. Ik hoop dat jullie ook een leuk seizoen hebben gehad en wens jullie veel succes voor het komend seizoen. Misschien komen we elkaar
wel weer tegen. Fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen.
Gerard
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De drie van Hobbema en de terugkeer van Rob en Herm-Jan.
We schrijven zondag 2 mei 2004. De dag van terugkeer en vertrek. Frans had een team van 14 man kunnen samenstellen. Rob Hassing
en Herm-Jan van Barneveld waren er vandaag ook weer bij. Zij hadden vorige week tegen Roda hun rentree gemaakt en dat smaakte
natuurlijk naar meer. Herm-Jan startte zelfs in de basis en Rob was stand-by op de bank. Voor deze voorlaatste thuiswedstrijd had Frans
ook good old Joop Zorn als scheidsrechter kunnen strikken, Volgende week kon hij niet in verband met Moederdag en zorgde zelf inde
eerste helft voor de eerste vlag.. De wintersport, zijn 50-ste verjaardag en de lange terugreis uit Oostenrijk gaan niet in je koude kleren
zitten en vandaar deze keuze. Overigens was de wintersport weer een geslaagd, door Ton georganiseerd, evenement. Veel zon, veel
sneeuw en prachtige pistes en alle deelnemers weer zonder blessures terug. Vorige week liep Q5 tegen de verhouding in een volledig
onnodige nederlaag op van 3-1 tegen het 4-de elftal van Roda '46. Paal, lat, missers voor open goal en de terugkeer van Herm-Jan en
Rob waren de hoogtepunten voor Q5 en Roda verzilverde gewoon simpel 3 kansen en kon dus met de eer gaan strijken. Ook op de
Quick 5 site wil het verslag van deze wedstrijd maar niet verschijnen, dus kunnen wij u niet weergeven, wie onze eer in Leusden heeft
gered.
Over de pot van vandaag hebben wij u nu eindelijk veel goeds te vertellen. Wij beginnen met de toeschouwers. Nathalie en kinderen
waren er als eerste bij en konden de volledige monsterscore van Q5 op de voet volgen. Zij moesten overigens lang wachten alvorens nr.
3 van de Hobbema kliek, Ezra, zijn doelpuntje net voor Ton kon wegkapen. Ton baalde hier als een stekker van en dacht, wat Ezra kan,
kan ik ook en stal vervolgens met het puntje van zijn schoen de goal, die eigenlijk op het conto van Herm-Jan thuis hoorde. De overige
toeschouwers, Ed - nog niet volledig hersteld, Ivar - nog een dagje extra rust genomen voor geestelijk herstel, de dames Diana en Karen
met kinderen en de inmiddels zeer trage hond, kwamen in de loop van de wedstrijd, maar ook zij hebben grotendeels kunnen genieten
van de scoringsdrift van Q5. Ton pakte de opening met een welgemikte kopbal na een cornerbal van Gerard. Vijf minuten later pikte
Gerard met een schitterende lob vanaf de zijlijn het eerste goaltje van de Hobbema kliek mee. Een beetje overmoed achterin, Robin en
René zagen er hierbij niet goed uit, zorgde voor de 2-1. Kees herstelde de marge van twee doelpunten na een wervelende actie van Ton
en Henk. Ruststand 3-1.
In de rust uiteraard een paar wissels. Frans er in voor Oscar en Ezra voor Henk. Rob neemt de tweede vlag en wil deze de hele tweede
helft pertinent vast blijven houden.
Koud op het veld of de 4-1 kondigde zich al aan. Een prima aanval over Gerard en Kees werd keurig afgerond door Feddo. Nummer 2
van de Hobbema was binnen. Na een reddingsactie van Gerard om de 4-2 te voorkomen en vervolgens een rush langs de zijlijn, moest
Gerard, in mijn ogen de man of the match, afhaken met een lichte blessure en kon Oscar terugkeren in de basis. Het "stelen" in de
slotfase van de wedstrijd hebben wij reeds gememoreerd en Good old Joop Zorn kon voorlopig voor de laatste keer het eindsignaal, bij
de stand 6-1, geven. Even voor de statistieken, de tegenstander was vandaag SCH'44 4. Joop gaat samen met zijn gezin voor een
jaartje naar Spanje. Heel veel jaren heeft hij onze wedstrijden als Quick 4 en als Quick 5 gefloten en dat is niet altijd even gemakkelijk
geweest. Nogmaals Joop, bedankt voor jouw bijdrage en wij hopen, dat het Spaanse wijntje een mooie aanloop is voor een succesvol
verblijf in Spanje. Het feest kan beginnen. Klasse behoud is zeker. Nu nog drie wedstrijden, thuis tegen PVC en uit tegen SDO en
Nederhorst, waarvan de laatste vermoedelijk niet meer zal worden gespeeld, omdat deze noch voor promotie noch voor degradatie
noodzakelijk is. Wij houden u op de hoogte.

Het slotoffensief 2004 van Quick 5.
Op zondag 9 mei stond de allerlaatste thuiswedstrijd van Q5 tegen PVC 2 in de boeken. Uit hadden wij een stevig pak slaag gekregen
met 7-3. Toen zeiden er nog mensen van het had net zo goed andersom kunnen wezen. Uiteraard was er vandaag, met het mooie weer
en thuis, veel publiek. Het was weer fijn langs de lijn. Gezellige gesprekken tussen de dames Diana, Minka, Nathalie, Nynke en Ton over
zwembandjes en kookideeën om deze bandjes te voorkomen. Een voor het aanzien een leuke voetbalwedstrijd met een democratisch
gekozen scheidsrechter Gerard, die deze pot losjes, maar soeverein floot. Grensrechters waren vandaag eerst Oscar voor de eerste
helft, keurig op 0-0 gehouden en de tweede helft startte Frans en Nico maakte het later relaxt af. Jong Quick 5 was ook ruimschoots
vertegenwoordigd. De zoon van Oscar in een shirt van meervoudig, 29 keer, landskampioen AJAX, Sten, Mats, Auke, Isa en Iris en
misschien heb ik er wel een paar over het hoofd gezien, sorry. Het was in ieder geval druk. Later schoof ook nog aan de licht
geblesseerde Henk en de echte Quick getrouwen Gerard Huisman en Eric van Leeuwen. Zij konden allemaal genieten van een Q5, die
toch nog graag een driepunter aan hun totaal wilde toevoegen. Om het team te completeren en tevens een proefwedstrijd te spelen,
was Dirk Kees verzocht de kleuren van Q5 te dragen. In de eerste helft was het even naar een plek zoeken in de verdediging, maar in de
tweede helft vanuit het middenveld met de drang richting doel van de tegenstander was het al gauw raak. Dirk Kees kon zijn eerste goal,
de openingstreffer 1-0 op aangeven van de zeer ijverige Ivar, laten noteren. Dus leiders van Q5 het contract kan wat T-Koots betreft wel
ondertekend worden, want dit smaakt naar meer. Q5 schudde vervolgens alle schroom van zich af en Willem kon al snel de afstand voor
PVC 2 onoverbrugbaar maken en de 2-0, tevens zijn tweede doelpunt dit seizoen, laten aantekenen. Daarna wilde waterdrager HermJan even zijn rust nemen en ook Frans de kans geven zijn steentje bij te dragen.
PVC werd weer onder druk gezet en iedere keer was Ivar in de frontlinie nadrukkelijk aanwezig. PVC kon gewoon niet anders dan door
middel van een handsbal en het onderuit halen van Ivar proberen de scoringsdrift van Q5 te temperen. De twee strafschoppen, die
volledig terecht door de scheidsrechter werden toegekend, werden resoluut door Ivar verzilverd. Een leuke bekroning voor the man of
the match. Tussendoor zorgde een nonchalante actie achterin, dat PVC even terugkwam op 3-1, maar uiteindelijk werd het een terechte
4-1 overwinning voor Q5. Jan, die ons aan het eind van het seizoen vermoedelijk gaat verlaten, pakte ook nog even een publiekswissel,
zodat Herm-Jan de laatste vijf minuten voor hem moest afmaken. Volgende week zondag 16 mei zal het seizoen, als voorproefje op de
officiële afsluiting, worden afgesloten met een barbecue vanaf 17.00 uur bij de altijd gastvrije familie Voortman. Q-vijfers, gaarne
uiteraard even snel opgeven met hoeveel personen je komt. Deze gezellige middag werd in het zonnetje afgesloten met enkele sapjes en
kannetjes bier.
De Beer

