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TOERNOOIEN JEUGD

JEUGD

SCHEIDSRECHTERS OPGELET!
INDELING THUIS TOERNOOIEN!

DAG/DATUM TEAMS

VERENIGING

14-05-2005

E3 t/m E6

THUISTOERNOOI
E - PUPILLEN

14-05-2005
16-05-2005

D2
F3
C1

ASC-NIEUWLAND
SPAKENBURG
WERKENDAM

21-05-2005

F3 t/m F6

THUISTOERNOOI
F - PUPILLEN

21-05-2005

A1
B1
B2
B3
D1
D2
D3-D5
E1-E2
E3-E5-E6
E7-E8-E9
F1-F2
F8-F9
D1
C2-C3

SV-BAARN
NEDERHORST
AFC
HMS-UTRECHT
SV-BAARN
SVMM-MAARN
AFC
VVIJ
ASC-NIEUWLAND
UNICUM-LELYSTAD
CJVV
UNICUM-LELYSTAD
VVIJ
AFC

28-05-2005

D3 t/m D5

THUISTOERNOOI
D - PUPILLEN

Zaterdag 14-05-2005
Danielle 09.00-16.00
Nicole
09.00-16.00
Nathalie 09.00-16.00
Lieke
10.00-17.00
Lisanne 10.00-17.00
Fiona
10.00-17.00

28-05-2005

B1
C1-C3
D1
F2
F1

HOEVELAKEN
SVMM-MAARN
WASMEER
ASC-NIEUWLAND
OSM'75

Langs deze weg wil ik iedereen alvast bedanken voor zijn / haar inzet
bij deze toch wel drukke maar leuke dagen. Met z'n alle maken we er
weer een succes van, dat gaat zeker lukken. En we hopen natuurlijk
weer op veel publiek want dan wordt het weer ouderwets fijn langs de
lijn op dorrestein!
Namens de bar-en toernooicommissie: Jeroen

22-05-2005

05-06-2005

Scheidsrechters
Quick E toernooi
Zaterdag 14-05-2005
B. Beltman
C. Mayele Ititini
F. Dubbeldam
G. de Heer
J. van Barlingen
L. Wolfskamp
N. ter Hoeven
T. Gerth

Scheidsrechters
Quick F toernooi
Zaterdag 21-05-2005
A. Dubbeldam
A. El Yousfi
A. Zuijderland
B. Beltman
C. Mayele Ititini
G. de Heer
J. van Heijningen
R. Snijders

Scheidsrechters
Quick D toernooi
Zaterdag 28-05-2005
A. Zuijderland
H. Meijer
H. Strijbos
J. van Barlingen
M. Peters
N. ter Hoeven

Bij alle toernooien beginnen de wedstrijden om 10.00 uur precies.
De toernooi commissie zou het erg op prijs stellen als u allen om 09.30
uur aanwezig kunt zijn ivm eventuele uitleg over het fluiten van
toernooien.
Bij deze alvast heel veel succes en vooral veel plezier gewenst.

DAMES VAN DE BAR OPGELET!
INDELING THUISTOERNOOIEN
Zaterdag 21-05-2005
Lieke
09.00-16.00
Lisanne 09.00-16.00
Sammy 09.00-16.00
Fiona
10.00-17.00
Nathalie 10.00-17.00

Zaterdag 28-05-2005
Fiona
09.00-16.00
Nathalie 09.00-16.00
Nicole
09.00-16.00
Lieke
10.00-17.00
Lisanne 10.00-17.00

A.s. woensdagavond 11 mei speelt onze Quick C1 de beslissende kampioenswedstrijd om 19.00 uur op Dorrestein.
(tegen ASC Nieuwland C1). Er moet minimaal gewonnen worden. Bij gelijkspel is er mogelijk een extra
beslissingswedstrijd tegen Baarn C1 of CJVV C1.Laat het zover niet komen en komt allen ons "wereldteam"
aanmoedigen!
Jannes, elftalleider

Colofon AFC Quick 1890
Telefoon:
Correspondentieadres:
Internet:
Kabelkrant:
Kopij Kwikkertje:

Bestuur:
Voorzitter / Commerciële zaken
Secretaris
Penningmeester
Technische Zaken
Jeugdzaken

>
>
>
>
>
>

033-4610759
Postbus 1453,3800 BL Amersfoort
www.afcquick1890.nl
Omroep Amersfoort, pagina 218
axelvanleeuwen@quicknet.nl
h.vanden.brink01@freeler.nl

>
>
>
>
>
>

Piet Hoek
Jan-Nico Wigboldus
Ton van Hamersveld
Roelof van Goor
Klaas Boogaard
Feddo Hartelust

4551702
4691704
4331667
035-6031048
4618718
4481964

Ledenadministratie

> Eric van Leeuwen

4633377

Jeugdcommissie:
Voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
Coördinator teambegeleiding

>
>
>
>
>

4481964
4618718
4635910
4722636
4610623

Feddo Hartelust
Klaas Boogaard
Ineke Smit
Ate Suik
Mark Israël

Ondersteuning Jeugdcommissie
Coördinator A en B
Coördinator C en D
Coördinator E en F
Wedstrijdsecretaris
Scheidsrechterscoördinator
Jeugdcoördinator Organisatie
Jeugdcoördinator Voetbal
Trainers:
A-selectie
B-selectie
Overige senioren
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
Kabouters
Pupillen
Keeperstrainer jeugd

>
>
>
>
>
>
>

Mark Israël
Piet Bottenheft
Peter Mol
Henk van den Brink
Jeroen van Barlingen
Willem v.d. Heijden
Leon Corba

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Erik Vreekamp
Leon Corba
Marino Osimani
Rene Voortman
Gerrit v.d. Laan
Willem Klumper
Willem v.d. Heijden
Riza Bican
Frank Corba
Jordi Vreekamp
Rob van den Bos
Henk Vreekamp
Edward Wilsterman

4610623
4722532
4633780
4750980
4724727
4722059
4725776
4947487
4725776
4727771
4323388
035-6023434
4945182
4722059
4620265
4725776
4947487
4729946
4610653
4728967
06-30465542
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Bardienst Week 18
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
2-mei
3-mei
4-mei
5-mei
6-mei

Naam
NNB
Joop Barkel
Frits van Nieuwenhuizen
Gesloten
Klaverjassen

Tijd
van 19.00 - 22.00
van 19.00 - 23.30
van 19.00 - 23.30

Zaterdag

7-mei

Johan Eelsingh
Rob v.d. Bos
Henk Vreekamp
Rianne
Nicole
Danielle
Nathalie
Fiona
Lisanne

van
van
van
van
van
van
van
van
van

07.30
07.30
07.30
09.00
09.00
11.00
12.00
13.00
13.00

-

09.00
09.00
09.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
17.30

Zondag

8-mei

Joop Barkel
Lieke
Lisanne
Nicole
Fiona
Nathalie

van
van
van
van
van
van

08.00
10.00
10.00
12.00
14.00
14.00

-

10.00
14.00
14.00
16.00
18.00
18.00

Naam
NNB
Joop Barkel
Frits van Nieuwenhuizen
Rob vd Bos
Henk vd Brink
Gesloten

Tijd
van 19.00
van 19.00
van 19.00
van 19.00
van 20.30

-

22.00
23.30
23.30
20.30
23.30

van 07.30 - 09.00
van 07.30 - 09.00
van 07.30 - 09.00

van 19.00 - 01.00

Bardienst Week 19
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Datum
9-mei
10-mei
11-mei
12-mei

Vrijdag

13-mei

Zaterdag

14-mei

Johan Eelsingh
Rob v.d. Bos
Henk Vreekamp
E pupillen toernooi
Indeling zie elders
in het kwikkertje!

Zondag

15-mei

Gesloten

Bardienst Week 20
Dag
Maandag

Datum
16-mei

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

17-mei
18-mei
19-mei
20-mei
21-mei

Naam
Joop Barkel
NNB
Wordt later ingedeeld.
Joop Barkel
Frits van Nieuwenhuizen
Casper Kers
Gesloten
Johan Eelsingh
Rob v.d. Bos
Henk Vreekamp
F pupillen toernooi
Indeling zie elders
in het kwikkertje!

Tijd
van 08.00 - 10.00

van 19.00 - 23.30
van 19.00 - 23.30
van 19.00 - 23.30
van 07.30 - 09.00
van 07.30 - 09.00
van 07.30 - 09.00

Heren leiders van de dienstdoende elftallen wilt u er voor zorg dragen
dat de namen van de spelers die bardienst gaan draaien ook worden
doorgegeven aan barcommissielid Jeroen van Barlingen op nummer
033-4724727. Geen barbezetting betekent namelijk een gesloten
paviljoen. Dit wilt u toch niet op uw geweten hebben en het is niet
leuk voor u en voor de bezoekers.

Quick D4 kampioen!
Dat 16 april het ochtendprogramma was afgelast bij
VVZA kwam ons eigenlijk wel goed uit; we moesten daar
uit spelen en zouden ze een week later thuis treffen.
Daardoor konden wij zaterdag 23 april thuis kampioen
worden. En dat is eigenlijk veel handiger, in verband met
de patat en limonade van Klaas.
Daarvoor moest eerst gewonnen worden van VVZA. Die
stonden op de een na laatste plaats maar toch, ze
hadden in de competitie 27 keer gescoord, tegen wij 29.
Wij veronderstelden dat iedereen voorin speelde, ze
hadden namelijk 29 punten om de oren gekregen, tegen
wij 12. De wedstrijd werd met vertrouwen tegemoet
gezien. Onze tactiek was snel op voorsprong komen en
dat lukte redelijk goed.
Ocktay tekende voor het eerste doelpunt, als vrij snel
gevolg door een mooi doelpunt van Anouar. Toen Harm
er even later 3-0 van maakte kon er niets meer mis gaan.
Oussama maakte er 4-0 van. In de rust hoefde er
eigenlijk niet veel te gebeuren dan de wedstrijd tegen
APWC in herinnering roepen, toen wij in de laatste 10
minuten een voorsprong van 7-1 lieten slinken tot 7-6. De
verdediging bleef goed op orde met Twan, Paula, Nasser
en Reuben. Toch was het even schrikken toen VVZA ook
scoorde.
Oussama maakte het verschil weer wat comfortabeler
door er 5-1 van te maken. Maar het is lastig om de boog
gespannen te houden en VVZA kwam tweemaal tot
scoren. Maar toen Ocktay en later Oussama (uit een
penalty) nog doelpunten maakten, was de overwinning
een feit.
En het kampioenschap.
En op een overtuigende manier: Quick D4 is ongeslagen
gebleven en verzamelde 22 punten uit 8 wedstrijden. Dat
is vooral te danken aan de verdediging met Jorrick als
keeper: hij liet in de hele competitie slechts 6 doelpunten
door.
Op basis van leeftijd en kwaliteit houdt dit D4 op te
bestaan en worden de spelers verdeeld over andere
teams. Dat wordt opnieuw wennen. Maar op dit succes
kunnen ze steeds met plezier terugkijken.

Wim van Heel
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 7 MEI 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
B-JUNIOREN
14.30
13.30
47139
14.45
14.00
49286
C-JUNIOREN
12.45
12.00

155574

Klasse

Wedstrijd

2e M
3e 21

Baarn 2
AFC Quick 3

2e P

D-PUPILLEN
11.00
10.15

Scheidsrechter
- AFC Quick 2
- SO Soest 3

F. Zwakman

Veld

KL.K.
Q G

2

3

4

AFC Quick 2 (*) - Zuidvogels 2
P. Driedijk
(*) AFC Quick 2 speelt in reserveshirt

1

2

5

AFC Quick 3

3

1

6

- SO Soest 5 (vr.sch.) Nick ter Hoeven

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leider(s)!
Zaterdag 7 mei 2005 doen dienst 's morgens Pieter Beltman (vanaf 11.30 uur) en
's middags Cees Beltman en Pieter Beltman.

WEDSTRIJDPROGRAMMA WOENSDAG 11 MEI 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
C-JUNIOREN
19.00
18.00
51678

Klasse

Wedstrijd

1e J

AFC Quick 1

Scheidsrechter
- Nieuwland 1

M. Osimani

Veld
1

KL.K.
Q G
2

5

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 14 MEI 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
D-PUPILLEN
11.00
09.30
60914

Klasse

Wedstrijd

1e I

GVVV 1

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

Veld

KL.K.
Q G

- AFC Quick 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA DINSDAG 17 MEI 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
F-PUPILLEN
18.30
18.00
18.30
18.00

Wedstrijd
AFC Quick F-pup.- Spakenburg F-pup.
AFC Quick F-pup.- Spakenburg F-pup.

op uitnodiging
op uitnodiging

2A
2B

1
1

2
2

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 21 MEI 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
B-JUNIOREN
12.00
11.00
47153

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

2e M
Nieuwland 1
- AFC Quick 2
N.B. Voor deze wedstrijd wordt getracht een andere speeldatum te vinden !!!

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 28 MEI 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
D-PUPILLEN
16.00
15.00

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

AFC Quick D2 - Rothwell Juniors U13 Nick ter Hoeven

Veld
1

KL.K.
Q G
1

2

ZIE VOOR HET TOERNOOISCHEMA 2005 ELDERS IN DIT KWIKKERTJE
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Ode aan de B1
Sander..
Sander onze doelman van het jaar, zet echt geen schaar in zijn haar.
In dat grote goal staat Sander maar te springen, en loopt alleen maar
bevelen te zingen. Hij staat te schreeuwen en te tieren waarom loopt
z'n team dan ook te klieren!? Het liefst had hij zelf de doelpunten
gemaakt maar dan niet poedelnaakt. Met z'n lies wil het alleen niet
zo lukken, het kost hem erg veel moeite om te bukken. Onder het
mes zou misschien veel makkelijker zijn maar Lisanne vind dat
helemaal niet zo fijn. Zij is Sanders grootste fanclub en samen met
Lieke roept zij telkens hup hup. Gelukkig hoeven we Sander niet te
wissen, want volgend jaar in de A kunnen wij hem echt niet missen!
Één ding vergeten we per abuis, Lisanne en Sander komen samen in
het bejaardentehuis!
Tjalling..
Een stukje over de nummer 2 dat viel toch echt niet mee! Want wat
rijmt er op Tjalling? Niets meer dan bevalling en fietsenstalling!
Daarom gooien we het over een ander boeg en beginnen we vroeg,
over een ander iets want dat is beter dan niets. Het zit niet zo mee
met z'n kleine teen, maar door de kramp bijt Tjalling zich wel heen.
Als je het haar van Tjalling ziet zou je denken dat is Tjalling niet. In
het veld wordt onze Tjalling Boris genoemd maar door onze dames
wordt hij veel liever gezoend. Over de snelheid van de barmeiden
heeft Tjalling wat te zeuren, maar van 1 barmeisje krijgt onze Tjalling
toch wel wat rode kleuren!
Wesley B..
Wesley weet nog niet zo goed hoe buitenspel werkt, er word al
gefloten voordat hij het merkt. We vinden wel dat hij nu eens moet
scoren, het gejuich van de vrouwelijke fanclub is al duidelijk te horen.
In het veld doet Wesley actief mee, daar is zijn trainer dan ook zeer
over tevree. Hij mist de gezelligheid in de kantine, daardoor kan hij
nooit eens een kus verdienen. Wat wij op zich best wel jammer
vinden, want de vrouwelijk fanclub wil hem best wel eens verslinden.
Wij zijn het er met z'n alle over eens…. WESLEY HEEFT KANTINE
VREES!!!
Rick..
Wie regelt achterin de boel, dat is toch echt Rick zijn doel.
Verdedigen kan hij als de beste net als de tegenstander de doorgang
verpesten. Duwtje hier duwtje daar met Rick ben je niet zomaar klaar.
Zomaar doorlopen kun je wel vergeten, dan wordt het toch echt gras
eten! De tegenstander zwaait hij met een handje uit, en gaat zo weer
op weg naar de volgende buit! De makkelijkste weg zal hij niet
zomaar kiezen, Rick doet er alles aan om niet te verliezen!
Maikel..
Onze bofkont van een Maikel is altijd maar op reis, naar de zon de
zee in een heel groot paradijs. Eerst naar Cyprus en toen naar Italie
met school, daar heeft hij een hoop lol. Ondanks die werkweek laat
hij zijn team echt niet in de steek. Op het gastenboek staan vele
berichtjes van hem, oweej oweej wat is onze Maikel toch adrem. Hij
moet toch maar een keer pasta leren eten, en er niet de hele tijd van
gaan zweten. Gelukkig wordt er in Nederland niet zo heel veel pasta
gegeten, dus kan hij bij Quick gewoon weer een patatje met op gaan
eten. In het veld durft hij makkelijk de duels aan, en gaan de
tegenstanders eraan! Onze Maikel is van stille kant, maar van binnen
is hij enorm briljant. In het veld weet hij echt wel wat hij wil, en wordt
dan ook niet gek van het gegil. Zo veel vrouwelijk fans heeft Maikel
nog niet, dat geeft niet want zo wordt hij tenminste niet kierewiet!
Voor hem zit de A1 er nog niet in, dat vinden wij wel zwaar in de min.
Onze Maikel zit zeker bij de top-tien daarom hopen hij hem dat
seizoen erna bij de A1 te zien!
Jorus..
Jorus van Erkel de kleinste van de twee, is tegenover de scheids
heel gedwee. Hij valt eigenlijk niet op maar zijn voetbalkwaliteiten zijn
top! Er valt over hem niet veel te zeggen maar we kunnen wel zijn
spel uitleggen. In het spel heeft hij goed inzicht en achterin een
natuurlijk overwicht. Erg rustig aan de bal en geeft de tegenstander
heus geen knal. Al krijgt hij die zelf soms wel, maar gelukkig trekt de
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scheidsrechter dan aan de bel. Voor hem is het wel goed nog een
jaartje in de B, dan kan die volgend jaar gezellig met de A mee.
Wesley M..
Hij ging van VVZA naar Quick, en dat is een hele kick. Bij VVZA heeft
hij al heel wat goals gemaakt, en dat heeft de trainer toch ook zeer
geraakt. Nu speelt Wesley lekker bij ons, in de hoop op brons. Onze
Wesley kennen we nog niet zo goed, 1 ding is zeker hij is zeker geen
platvoet. Hij probeert alles te doen wat zijn trainer zegt, en hoopt ook
niet op een gevecht. Kindercola lust hij wel graag, zijn ontwikkeling in
het veld gaat zeer gestaag. Het duel durft hij nu wel aan, zie hem
hoog de lucht in gaan.
Onze Wesley altijd zo braaf, ging tegen Soest wel iets omlaag. Daar
kreeg hij ineens een gele kaart, van een scheidsrechter met een
baard. Wij geven toe dat was niet zo slim van hem, maar wie kon er
wel om lachen... ja hoor zijn eigen trainer Willem..!! Lieve Wesley eet
dit jaar veel spinazie met een ei, dan zit je er volgend jaar zeker bij.
Dan word je groot en sterk en ben je volgend jaar weer klaar voor het
grote werk!
Merlijn..
Onze Merlijn de nummer 8, heeft in het veld altijd super veel macht.
Hij staat altijd in het veld, en voelt zich daar een hele held. Hij rent
met de bal naar het doel, en scoort er een heleboel. Maar waar is hij
tijdens de training toch de hele tijd? Zit hij soms bij zijn nieuwe
meid?! Wij vinden wel dat hij meer moet gaan trainen, want dat is
nog beter voor zijn benen! Zo scoort hij misschien nog een goal en
roept hij blij: 'Tap dat kannetje bier maar vol!' Voor hem was het leuk
een jaartje in de B en nu gaat hij vol goede moed met de A mee..!
Ismaël..
Onze held, en een superjudoka in het veld.
Hij let in het veld alleen maar op de bal, daarom verkoopt hij de
tegenstanders soms wel is een knal. Tegen de scheidsrechter heeft
Ismaël nog wel is een grote mond, maar daarbij staat hij met beide
benen stevig op de grond. Bier drinkt onze Ismaël niet, daarom is hij
de enige van het hele team die nog helder ziet. Zijn vader staat altijd
langs ze kant, dat vind Ismaël niet altijd zo charmant. Daardoor zit hij
niet te dromen, hij negeert hem gewoon volkomen. Och och wat is
Ismaël soms toch flauw, 1 ding is zeker…. Hij lust de tegenstander
rauw!
Jelle..
Jelle houdt niet zo van pinda's pellen, maar in het veld is hij 1 van de
snelle. Met darten dart hij zo al z'n teamgenoten er uit, en gaat hij er
vandoor met de grote buit.
Onze Jelle als hoogbegaafd persoon, zoals van hem is er zeker geen
kloon. Arme Jelle hij wordt zo met IQ en uitgebalanceerde maaltijden
gepest, wordt hij daar nou niet van gestresst?! Het vrouwelijk schoon
bespiedt Jelle door een kier, maar daardoor vertrekt Jelle geen spier.
Over meisjes horen we hem niet vaak, dus bij deze Jelle wat is nu
eigenlijk je smaak?!
Jelle haalt de A nog niet, totdat hij de bal een keer raak schiet!
Burak..
Met in zijn haar een postbode-elastiek, is hij super fotogeniek! Op de
foto's staat hij prachtig, en is hij totaal niet kinderachtig. Onze Burak
die eigenlijk in de B2 hoort, is in de B1 totaal ontspoord. Hij maakt
goal naar goal en wordt zo op deze manier ieders grote idool. Als
postbode zo snel rent hij over het veld, en is hij enorm op het doel
gesteld. Voor de B1 gaat hij door het vuur, zelfs al is het -10 als
tempratuur. 1 ding is zeker later komt onze Burak bij Ajax en wordt
hij zeker niet achterbaks. Het geld stroomt dan binnen, door al die
punten die ze winnen. Onze Burak blijft toch nog even in de B1, wat
we eigelijk wel jammer vinden… net als iedereen!
Lars..
Achterin heerst nr. 13 en dat heeft de tegenstander snel gezien, wie
ligt daar altijd dwars tis bats13 alias Lars. Met Sander kan hij goed
opschieten en samen kunnen ze van het spel genieten. Lol in het
spel heeft Lars altijd, hij houdt dan ook wel van een beetje strijd. Een
beetje zeuren tegen de barmeiden kan hem ook nog wel verblijden.
In het veld is hij niet weg te slaan, hij rent naar het goal zo snel als
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Ode aan de B1 vervolg
een banaan. Uiteindelijk hoopt hij te scoren met de modder nog
achter z'n oren. Met Sander is hij vriendjes voor het leven, en hoopt
hij in de A nog meer te kunnen geven..!!
Jordy..
Och och wat is onze Jordy toch goed, hij zit vol met allemaal goede
moed. Hij raakt de bal met z'n kop, oh nee daar kan de keeper echt
niet tegen op! Bij de achterlijn is hij snel en daarna weet hij het wel:
die bal moet voor de pot, de tegenstanders bijten zich daarop kapot.
Jordy springt soms uit zijn vel als Wesley niet snel, genoeg doet wat
hij wil. Maar Jordy sta eens even stil bij jouw rechtervoet en wat je
daar (niet) mee doet. Dit moet toch beter gaan, je hebt je rechtervoet
niet alleen om op te staan. Schieten kun je daar ook mee, of met
Wesley een 1-2. 's Morgens om 9 uur Dubbelfris en Milky Way, want
daar heeft onze Jordy absoluut geen problemen mee!
Joris..
Joris, Pino, Berend kortom: de rechts buiten, pas maar op de
tegenstanders kunnen het nu wel naar een overwinning fluiten. Onze
Joris houdt wel van een lekkernij, daarom sliep hij in België ook op
een chocolade ei. Hij moet met fluiten op de tijd letten en niet te laat
aan komen zetten. Om 9 uur is hij ook nog wel is scheidsrechter
maar zo vroeg is hij nog echt geen bekvechter. Pas later op de dag
komt hij weer een beetje bij, en wordt hij na een overwinning weer
helemaal blij. Zo super snel is Joris eigelijk niet, maar in het veld lijkt
het net een dynamiet. In het veld rent hij de longen uit zijn lijf en
hoopt hij op een uitslag van 0-5!
Willem..
Willem een klassetrainer van 'groot' formaat, die pittig langs de lijn
staat. Aanbiedingen van Ajax, PSV en AC Milan liet hij voorbij gaan

OUD PAPIER
VAN VRIJDAGMIDDAG 6 MEI TOT EN MET
ZONDAG 8 MEI
LAATSTE CONTAINER VANDIT SEIZOEN.
VOLGENDE IS IN SEPTEMBER
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

JEUGD

om toch bij de jongens op het Quick veld te kunnen staan! Hij
stimuleert, motiveert en activeert over dat grote voetbalveld heen.
Maar waar gaat die goede trainer nou echt heen? De vrouwelijke
fanclub wenst je alvast veel succes met de nieuwe A1!
Hans..
Hans is de medische staf en dat is voor hem geen straf. Rondrennen
met water en spons en hij heeft erg veel lol om ons. Volgend jaar
geven we hem een sirene voor op zijn hoofd, en reken maar dat dat
wat belooft. Hans een verzorger van hoog niveau, verdient een super
cadeau. Een bult, een dikke knie of blauwe teen geen nood, Hans
helpt je zo weer op de been. Met al die blessures heeft Hans het
druk, maar dat brengt hem niet van zijn stuk. Al wordt de scheids
hem soms te dol en gaat hij helemaal uit zijn bol. Willem praat hem
dan rust in, en Hans krijgt weer zin. Als deze kanjer meegaat naar de
A, dan komt het zeker voor mekaar!
De Vrouwelijke Fanclub..
Lieke & Lisanne hebben samen dikke lol. Dit houden zij zeker nog
wel een jaartje vol. Achter Sander z'n doel liggen ze samen in een
deuk al vindt niet het hele team dat leuk. Patat of thee het maakt niet
uit, het interesseert hen echt geen fluit. Als ze de boys maar kunnen
zien en die krijgen een dikke tien! Daarom moeten ze mee naar de
A1 want daar willen ze vast allemaal wel heen. De vrouwelijke
fanclub kan niet zonder elkaar en dus willen wij deze jongens in de
A1 volgend jaar!
Lieve jongens van de B1, omdat jullie dit jaar zo goed jullie best
hebben gedaan, moest de vrouwelijke fanclub toch wel wat terug
doen… dus bij deze!
Heel veel succes volgens seizoen, in welk team je ook mag spelen.
Veel liefs van de Vrouwelijke Fanclub!

Gezocht TRAINERS
Voor het nieuwe seizoen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om één uurtje in de week een niet selectieteam te
trainen. Met name voor de C junioren en de D pupillen zoeken wij
nog een aantal trainers. Trainingstijden zijn in overleg vast te
stellen. Het is niet noodzakelijk om ook op zaterdag als team leider
mee te gaan.
KEEPERTRAINER (S)
Voor het nieuwe seizoen zijn wij ook op zoek naar een
keepertrainer (s) voor onze jeugdkeepers.
Trainingstijdje worden in overleg vastgesteld.
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met de Jeugd
Voetbal Coördinator Leon Corba, telefoonnummer (033) 4725776.
Laatste jeugdleidervergadering
Op maandagavond 13 juni a.s. wordt de laatste
jeugdleidervergadering gehouden.
De uitnodiging volgt nog.
Op deze avond kunnen ook de spullen ingeleverd worden die aan
het begin van het seizoen zijn verstrekt.
Iets doen in het nieuwe seizoen?
Ook in het nieuwe seizoen hebben wij weer vele vrijwilligers nodig
om de jeugdafdeling van onze vereniging goed te laten
functioneren. Eind van het lopende seizoen zijn er altijd mensen die
om de een of andere reden stoppen met hun bijdrage aan de
jeugdafdeling. Voor deze mensen hebben wij uiteraard opvolgers
nodig.
Heb je zin om een bijdrage te leveren in de jeugdorganisatie?
Neem dan contact op met een van de Jeugdcommissie leden. Uw
bijdrage is erg belangrijk en dus zeer waardevol.
De jeugdcommissie
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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 29 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. Dit geldt zowel voor de jeugd als voor senioren.
Het bestuur

CJVV E3 - Quick E2
Op zaterdag 23 april stond deze wedstrijd
op het programma. De week ervoor was
thuis met
5 - 2 verloren van deze tegenstander. We
waren dus gebrand op revanche. Na een
goede wedstrijdbespreking en warming-up
begon de wedstrijd. CJVV nam direct het
initiatief in handen wat resulteerde in twee
doelpunten binnen vijf minuten. 2 - 0 achter
dus! Na wat aanwijzingen begon het bij
Quick ook beter te lopen, hetgeen
resulteerde in een prachtig doelpunt van
Tolga. Nog maar één doelpunt achter. Er
werd geknokt voor iedere bal. Na een
aanval van Quick werd de bal door een
speler van CJVV vanuit het doelgebied weg
geschoten. Deze bal kwam voor de
rechtervoet van Olivier. Hij bedacht zich
geen moment en haalde vol uit vanaf eigen
helft. De bal verdween in de kruising: 2 -2.
Na de rust werd er door Quick goed gecombineerd. Hieruit werd twee keer gescoord. 4 -2 voor Quick door Cedric en
Robert.. Hierna nam CJVV het heft weer in handen en kwamen ze weer langszij. We hadden de handen vol aan deze
tegenstander die zich niet gewonnen wilde geven. Met nog slechts een paar minuten te gaan belandde de bal voor de
voeten van Robert in een overvol strafschopgebied. Zijn op het doel gerichte schot werd van richting veranderd door een
tegenspeler. De bal verdween in het doel, waardoor deze wedstrijd in winst werd omgezet. Een hele goede prestatie werd
geleverd, te meer omdat we slecht 8 spelers ter beschikking hadden, omdat Menno vanwege allerlei vervelende
blessures bij de E1 mee moest doen.
Nees
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De laatste weken cq loodjes,
Nog een paar weken en dan zit mijn tijd als trainer erop bij de a.f.c. Quick 1890.
Het is een periode geweest van 3,5 jaar waarin ik halverwege het seizoen ben begonnen met het trainen van de B-1. Ik viel met mijn
neus in de boter.
Ik loop al een tijdje mee in het voetbal maar ik heb nog nooit zo'n talentvolle groep meegemaakt als de groep waar ik voor kwam te
staan.
Dat blijkt ook wel uit de resultaten :
Kampioen 1e klasse met de B-1, Kampioen 1e klasse met de A-1, 2e plaats Hoofdklasse met de A-1 waarbij we op een haar na waren
gepromoveerd naar de landelijke 3e divisie. Ik heb niets dan lof voor deze fijne groep spelers.
Het merendeel van deze groep is daarna overgegaan naar de senioren en ook hierin blijkt dat ze zich verder hebben ontwikkeld en beter
zijn geworden gezien de handhaving in de reserve hoofdklasse en de bijdrage die enkele hebben geleverd aan het 1e elftal. Mede ook
hierdoor gaat het 1e een hopelijk mooie nacompetitie spelen om te streven naar promotie naar de 1e klasse. Kortom deze groep dank ik
van harte voor de mooie tijd die ik met jullie heb mogen doorbrengen.
Dan mag ik natuurlijk ook niet de "routiniers" vergeten die super belangrijk zijn geweest voor het 2e elftal en gezorgd hebben voor de
begeleiding van de jongere spelers en precies de balans hebben gebracht in het elftal die het nodig had.
Ook jullie "oudjes"; bedankt voor de meer dan fijne samenwerking afgelopen seizoen!!! Evert v.d. Horst die de (on)dankbare taak van
assistent scheidsrechter op zich genomen had (toppie), in een woord grote klasse.
Verder wil ik de trainers Erik en Leon, verzorgers Marcel en Elbert, Werner en Etienne en Dick (mijn steun en toeverlaat) hartelijk danken
voor de fijne samenwerking voor het afgelopen seizoen.
Het (jeugd)bestuur dank ik omdat zij mij in de gelegenheid hebben gesteld mij verder te kunnen ontwikkelen, trainers van de jeugd, Cas
(wat een zeurpiet was ik hè) en verder alle mensen wie ik vergeten ben hartelijk dank voor de fijne tijd.
Ik zal niet zoveel meer aanwezig kunnen zijn op Quick, maar uit het oog is bij mij niet uit het hart en we komen elkaar ongetwijfeld weer
tegen, want het voetbalwereldje blijft klein. Het gaat jullie allen goed.
Groeten, Marino Osimani

Het volgende Kwikkertje verschijnt donderdag 19 mei.
Kopij kunt u per e-mail inleveren tot en met vrijdag 13 mei bij Axel van Leeuwen (axelvanleeuwen@quicknet.nl)
en een c.c. aan Henk van den Brink (h.vanden.brink01@freeler.nl).
De redactie

Quick 5 en de laatste loodjes in april 2005
Al tijden hebt u geen verslag meer in het Kwikkertje gezien. Dit komt, omdat De Beer zijn verslagen tegenwoordig op het internet zet
onder de volgende website:
http://www.petten.biz
De Beer is er per ongeluk aan voorbij gegaan, dat nog veel mensen niet een aansluiting op het internet hebben en daardoor verstoten
zijn van het wel en wee van Quick 5. Dit is en was niet de bedoeling. Excuus.
Maar om nu alle verhalen weer opnieuw te gaan vermelden lijkt mij iets te veel van het goede, dus gaan wij een korte samenvatting
geven van hetgeen in de maand april allemaal binnen dit team is voorgevallen. Na een kolossale uitglijder tegen Kampong 9 op tweede
Paasdag, Quick 5 liep op eieren en ging onderuit met 2-0, was het eerste weekend in april de beurt aan Kampong 8. Ook hier stonden
de Quickers niet op scherp. Er werd weer veel geknoeid met kansen en Kampong 8 kon op zijn gemak gewoon weer de drie punten
mee naar huis nemen. Was Quick 5 van slag, omdat De Beer en T-Koots samen met het reisbureau Koetsier, u leest het goed, Ton de
Spits, in Oostenrijk zaten, waardoor steun langs de lijn en in de spits ontbraken? Was het de afgunst van de leiders, dat zij niet in
Oostenrijk waren en daarom de uitslag niet door hebben gesmst? Of was het schaamte voor de wanprestatie? Al met al de werkelijke
uitslag ontbreekt vooralsnog, maar de competitiestand geeft aan, dat er geen punten zijn verdiend.
De volgende twee wedstrijden zetten eigenlijk meteen een streep door de opmerking, dat T-Koots en Ton werden gemist, want zowel
tegen Vreeswijk 6 als VVU Ardahanspor 5 werden slechts 2 gelijke spelen geboekt. Tegen Vreeswijk werd wel een achterstand van 4-1
omgebogen in een 4-4, maar tegen Ardahanspor werd onnodig een 1-0 voorsprong weggegeven, waardoor de schamele 1-1 op het
scorebord kwam.
Bij Vreeswijk zorgden vooral Dirk en Ezra voor een dubbele duet. Zij scoorden allebei 2x. Omdat De Beer na 16 uur sturen uit Oostenrijk
nog voor Pampus lag naast zijn Anita ontbreken ook hier de smeuïge details van deze wedstrijd. Tegen Ardahanspor was ook De Beer
weer aanwezig en gelijk was het ook weer druk langs de lijn. Wij konden weer als eerste de Kochies noteren. Zij trotseerden in eerste
instantie een half uur wachttijd, omdat Ardahanspor het niet zo nauw met de tijd hadden genomen. Aanvangstijd was 11.00 uur, maar zij
arriveerden pas om elf uur. Maar goed, omdat de KNVB regels voorschrijven, dat je een half uur wachttijd moet respecteren, zijn wij dus
om 11.20 toch begonnen. Inmiddels waren ook de Vreekampjes gearriveerd. Kees had zijn drie lieftallige dochters Amy, Femke en Maike
meegenomen. Willem werd begeleid door zijn 2 robuuste zonen Auke en Jelle. Ook Rob Hassing en Feddo gaven ondanks blessures
acte de presence. Vervolgens kwam ook Dirk-Kees met dochter en Nathalie met de Kids. Van deze laatste twee ontbreken mij even de
namen. Nathalie en Dirk-Kees kennende komen zij hier geheid op terug.. In de 9e minuut nam Q5 onder een luid applaus een
voorsprong door Herm-Jan na een kopbal op maat door Ton. Vervolgens stapelden de kansen zich opeen, zelfs Willem kreeg het op zijn
heupen, toen hij Minke langs de lijn zag verschijnen en penetreerde twee keer in de verdediging van Ardahanspor. Een voorzet werd
door de lat geblokkeerd en één tot corner verwerkt. Willem maakte uiteindelijk zelfs de hele wedstrijd vol. Je moet maar eens meer
komen Minke. Last bud not least werd ook Dirk luidkeels aangemoedigd door Linn, maar echte passie werd niet bij Dirk losgeweekt.
Uiteindelijk naar opeenstapeling van kleine foutjes kwam rond het einde van de wedstrijd Ardahanspor toch langszij. Jammer. Maar
zondag 24 april is de kans op revanche. Alleen T-Koots is dan helaas niet aanwezig. Aansluitend is op 1 mei thuis en 8 mei uit de dubbel
tegen DHC '04 4. Daarna zal De Beer u het slotverhaal over dit seizoen 2004 - 2005 presenteren.
De Beer
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WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 8 MEI 2005
Aanvang
14.00?

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
zie lijst
onb. nacomp.

11.00

09.30

11.00
11.00
10.30
Tafeldienst:

96353

09.45
149571
09.30
100191
09.30
144191
Piet Groenevelt en

6e 624
7e 725
7e 726
7e 727
Jaap Ober

Wedstrijd
AFC Quick 1
- De Zouaven 1
AFC Quick 2 vrij?
DHC'04 4
- AFC Quick 5
AFC Quick 6 en 7 vrij
VVZA 6
- AFC Quick 8
Achterveld 7
- AFC Quick 9
AFC Quick 10 - Nieuwland 5

Scheidsrechter

Veld
1

Lood Lohmann

2

KL.K.
Q G
1
6

2

4

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 14 MEI 2005
Aanvang
18.30?

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
zie lijst
onb. nacomp.

Wedstrijd
AFC Quick 1

Veld
1

KL.K.
Q G
1
6

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

Lood Lohmann

1

Scheidsrechter
- Zeeburgia 1?/KGB 1 (bij winst Quick 1e ronde)

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN MAANDAG 16 MEI 2005
Aanvang
14.00?

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
zie lijst

Wedstrijd
Zeeburgia 1?/KGB 1 AFC Quick 2, 5, 6,
14.30
13.00
153965 7e 726
Allen Weerbaar 310.30
09.30
144193 7e 727
AFC Quick 10 Tafeldienst: Paul Zwanikken en Gijs de Heer

AFC Quick 1
7 en 8 vrij
AFC Quick 9
SO Soest 10

2

4

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 22 MEI 2005
Aanvang
14.00?

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
zie lijst onbekendnacomp.

Wedstrijd
Scheidsrechter
eventuele finale nacompetitie (op neutraal terrein)

Veld

KL.K.
Q G

AFC Quick 2, 5, 6, 7 en 9 vrij
10.30

09.30

144192 7e 727

AFC Quick 8

- AFC Quick 10

Geert de Jong

1

3

4

Tafeldienst: ????

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 29 MEI 2005
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

14.00

13.00

149552 7e 727

Wedstrijd
AFC Quick 1, 2, 5, 6, 7, 8 en 9 vrij

Scheidsrechter

Veld

AFC Quick 10

Lood Lohmann

1

- VVZA 6

KL.K.
Q G

2

4

Tafeldienst: ????

OUD PAPIER
6 T/M 8 MEI LAATSTE CONTAINER VAN DIT SEIZOEN!!!!!!!! VOLGENDE IN SEPTEMBER!!!!!!

