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DUTCH OPEN TENNIS AMERSFOORT nieuwe shirtsponsor AFC Quick 1890!
Een mooi cadeau voor het jarige AFC Quick!
AFC Quick 1890 bestaat dit weekend 115 jaar. Dat is een feestje waard. De jeugd werd zaterdagochtend getrakteerd op gebak
en kinderchampagne. Een mooi en zeer welkom cadeau kreeg de jarige vereniging op de zondag: Het Dutch Open Tennis
Amersfoort werd gepresenteerd als nieuwe shirtsponsor.
Het Dutch Open Tennis voelt zich thuis in Amersfoort. Toernooidirecteur Wendy Van Eijsden: Na 3 bijzonder geslaagde
toernooien blijkt dat Amersfoort een goede keuze is geweest als locatie voor ons evenement. We merken dat de gemeente, het
bedrijfsleven en het publiek het toernooi omarmd hebben.
Met het shirtssponsorschap van AFC Quick 1890 wordt dit eigenlijk bevestigd. Sinds jaar en dag heeft het Dutch Open Tennis
op meerdere fronten sterke banden met AFC Quick: Quick sponsors DBRM Reclamemakers en Van Dam Sports en Krijco zijn
vaste actieve partners van het Dutch Open Tennis en Sieg Van Maagdenburg is adviseur van het toernooi. Daarnaast is Piet Van
Eijsden, algemeen directeur van het Dutch Open Tennis, bij veel thuiswedstrijden van AFC Quick vaste gast en bovendien lid
van de vrienden van Quick.
Uiteraard is Quick zeer blij met deze nieuwe shirtsponsor. Voorzitter Piet Hoek: We zijn er als vereniging trots op dat we met het
Dutch Open Tennis op de borst lopen. Het is een evenement met een traditie en een gezonde ambitie, bovendien is het een
evenement met kwaliteit. Dat zijn zaken welke ook bij Quick van toepassing zijn.
AFC Quick won van Hillegom met een 5-2 ( ruststand 2-1)
Info: Dutch Open Tennis Amersfoort
Oorspronkelijk werd het gehouden in Hilversum ( Het Melkhuisje) na meer dan 40 jaar is het toernooi verhuisd naar Amsterdam.
Sinds 3 jaar is het toernooi gevestigd in Amersfoort. Het toernooi voelt zich thuis in Amersfoort en het Amersfoortse publiek en
de gemeente heeft het evenement in het hart gesloten.
De internationale tennis kampioenschappen van Nederland worden in 2006 voor de 49e keer gehouden van 17 tot en met 25
juli in Amersfoort. Het Dutch open tennis is een evenement met allure. Het grootste en gezelligste graveltoernooi van Nederland
en het oudste ATP toernooi van de wereld. In 2005 waren er meer dan 42.000 bezoekers ( van woensdag t/m zondag volledig
uitverkocht) op dit unieke evenement wat deel uit maakt van de ATP-tour. Een zeer belangrijk toernooi binnen het internationale
tenniscircuit. Elk jaar strijden een keur aan graveltoppers om de fel begeerde titel. In 2004 werd het toernooi gewonnen door
ambassadeur Martin Verkerk. In 2005 werd het toernooi gewonnen door Gonzales. Het DOT mag zich verheugen op een
enorme media-exposure: ruim 24 uur televisie, verslagen en redactionele aandacht in landelijke en regionale media.
Meer informatie:

Piet Hoek, voorzitter AFC Quick 1890 telefoon: 06- 23124639
Wendy van Eijsden, toernooidirecteur Dutch Open Tennis 035- 6231445

Pupil van de week
Friso Berkhout was 2 oktober pupil van de week.
Hij vond het prachtig en maakte met hulp van zijn ouders het volgende verslag:
Twee nachten bijna niet geslapen! Toen was ik zondag pupil van de week. Ik mocht bij de grote voetballers van Quick 1 in
de kleedkamer. Ze waren allemaal heel aardig. Ik mocht meeoefenen en de aftrap doen. Daarna doelpunt maken bij
Hillegom. Ik kreeg een voetbal met de handtekeningen van de spelers van Quick 1, een pet en drinken. Het was feest!
Quick 1 won met 5-2. Ik zou wel elke week pupil van de week willen zijn. Dank je wel,
Friso (F3).

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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Coördinator teambegeleiding a.i.

>
>
>
>
>

4481964
4653140
4618718
4635910
4610623

Feddo Hartelust
Jelle Gaastra
Klaas Bogaard
Ineke Smit
Mark Israël

Ondersteuning Jeugdcommissie
Coördinator A en B
Coördinator C en D
Coördinator E en F
Wedstrijdsecretaris
Scheidsrechter coördinator
Technisch Jeugdcoördinator Voetbal
Jeugdcoördinator Organisatie
Trainers:
A-selectie
B-selectie
Assistent selectie
Overige senioren
Jeugd
A junioren
B junioren
C junioren
D pupillen
E pupillen
F pupillen
Kabouters
Keeperstrainer ABDE
Keeperstrainer C

vacature
Piet Bottenheft
Peter Mol
Henk van den Brink
Jeroen van Barlingen
Leon Corba
vacature

4722532
4633780
4750980
4724727
4725776

>
>
>
>

Erik Vreekamp
Leon Corba
Jacques Klabbers
Rene Voortman

4947487
4725776
4635816
4323388

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Willen Klumper
Jacques Klabbers
Gerrit Koelman
Frank Corba
Jordi Vreekamp
Henk Vreekamp
Rob van den Bos
Ruud Hoksbergen
Sander Kooreman

4945182
4635816
4946222
4725776
4947487
4610653
4729946
4951399
4952807
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Vacatures 1
Functienaam:
Lid Jeugdcommissie(niet Coördinator teambegeleiding jun. + pup ?(of jeugd))
Taken: Leiding geven aan leeftijdscoördinatoren en leeftijdssecretarissen.
Faciliteren en begeleiden van jeugdleiders voor zover het niet voetbaltechnische zaken betreft.
Mede verantwoordelijkheid voor de niet voetbaltechnische, dagelijkse organisatie van de jeugdafdeling.
Bijwonen vergaderingen Jeugdcommissie (1x per twee weken)
Organiseren en bijwonen van vergaderingen van de coördinatiegroep (periodiek, gemiddeld 1 x per maand)
Organiseren en bijwonen van de leidersvergaderingen (2 of 3 x per jaar)
Bijwonen van de diverse jeugdevenementen zoals de pupillentoernooien, zaalvoetbal etc.
Verantwoording aan:
De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het bestuur van Quick
Samenwerking met:
Andere leden jeugdcommissie
Leeftijd coördinatoren
Leeftijdsecretarissen
Omschrijving:
Als lid van de jeugdcommissie ben je samen met de andere leden verantwoordelijk voor de gehele
gang van zaken rond de jeugd van onze vereniging. Hiertoe legt de jeugdcommissie verantwoording af aan het
algemeen (hoofd?)bestuur. In deze specifieke functie ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
voetbalelftallen, voor zover het geen voetbaltechnische zaken betreft. Je geeft hiervoor leiding aan het team van
coördinatoren en leeftijdsecretarissen. In feite coördineer je hun werk. Daarnaast beslis je mee over alle andere zaken
die de jeugd betreft. Tevens wordt jouw inzet en aanwezigheid verwacht op evenementen die de jeugd betreft. Tot slot
ben je het eerste aanspreekpunt voor problemen, strafzaken etc.
Belasting:
Gemiddeld zal deze taak 1 vergaderavond per twee weken in beslag nemen. Daarnaast zul je
regelmatig enkele uren op zaterdag aanwezig zijn. Verder is er maandelijks een overleg met jouw team van
coördinatoren en secretarissen. Inclusief de incidentele evenementen komt de belasting neer op gemiddeld 6 tot 8 uur
per week.
Procedure:
Met geïnteresseerden wordt eerst een gesprek gevoerd door een delegatie van de jeugdcommissie.
Na het bijwonen van een vergadering van de jeugdcommissie wordt gezamenlijk besloten of je de functie kan en wil
invullen.
Informatie:
Wil je meer informatie over deze belangrijke functie, bel dan gerust met Feddo Hartelust (voorzitter
jeugdcommissie) of Mark Israel (lid jeugdcommissie)
Tel. Feddo: 06 - 305 26 886
Tel Mark: 06 - 21218482
Zie ook de website van Quick: www.afcquick1890.nl

Vacatures 2
Functienaam:
Jeugd Coördinator Organisatie (JCO)
Taken: Organisatie Grote Club Actie
Organisatie Sponsorloop
Uitzetten spelervolgformulier, bewaken van retourontvangst, verwerken in systeem, rapportage aan Technisch
Jeugd Coördinator Voetbal (TJC)
Verslag maken trainersvergadering (2 x per jaar)
Assisteren bij diverse jeugdactiviteiten (Jeugd Voetbal Kamp, Toernooien, zaalvoetbaltoernooi)
Administratieve ondersteuning JTJC
Verantwoording aan:
Jeugdcommissie
Samenwerking met: ·
Technisch Jeugd Coördinator Voetbal (TJC)
Omschrijving:
Als JCO ben je verantwoordelijk voor (een deel) van de organisatie van die zaken die rondom het
voetbal plaats vinden. Je bent niet technisch verantwoordelijk, maar staat wel dicht bij de trainers. Je werkt nauw
samen met de verantwoordelijke voor de voetbaltechnische kant van onze jeugdafdeling.
Belasting:
Gemiddeld zal deze taak 2 uur per week vergen, met incidentele pieken als een van de acties of
evenementen speelt. Daarentegen zijn er ook perioden van relatieve rust waarin de belasting minder zal zijn.
Procedure:
Met geïnteresseerden wordt eerst een gesprek gevoerd door een lid van de jeugdcommissie en de.
TJC
Informatie:
Wil je meer informatie over deze belangrijke functie, bel dan gerust met Feddo Hartelust (voorzitter
jeugdcommissie) of Leon Corba (TJC).
Tel. Feddo: 06 - 305 26 886
Tel Leon: 06 - 10596656
Zie ook de website van Quick: www.afcquick1890.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 15 OKTOBER 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
A-JUNIOREN
14.30
12.15
41941
12.30
11.15
139225

Klasse

Wedstrijd

Scheidsrechter

Hfd. A
3e H

Zuidvogels 1
Roda'46 6

- AFC Quick 1
- AFC Quick 2

L.B.M. Gruben

B-JUNIOREN
12.45
11.45
14.45
14.00

88395
56074

1e I
2e P

AFC Quick 1
AFC Quick 2

- CJVV 1
- Baarn 2

G. v. Gene
P. Driedijk

C-JUNIOREN
10.30
09.00
13.00
11.45
12.45
12.00
12.45
12.00

138620
75174
42995
37804

Hfd. B
2e S
3e 38
3e 39

VVZA 1
Achterveld 1
AFC Quick 3
AFC Quick 4

-

J. Soetekouw

D-PUPILLEN
11.15
10.15

46689

1e I

AFC Quick 1 (*) - CDW 1
J. v. Barlingen
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
AFC Quick 2 t/m AFC Quick 5 vrij

E-PUPILLEN
10.00
09.15

140328

Hfd. E

AFC Quick 1 (*) - DOVO 1
M. Peters
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
AFC Quick 2 t/m AFC Quick 9 vrij

F-PUPILLEN
SENIOREN
14.30

AFC Quick 1
AFC Quick 2
Hoogland 4
Hoogland 5

E. v. Oosten
H. Strijbos

Veld

KL.K.
Q G

1
2

2
3

5
4

3
2

1
3

6
4

1

1

6

2A

2

5

3

2

5

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 10 vrij

13.30

126650

6e 616

AFC Quick 2

- Nieuwland 6

?

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leider(s)!
Wellicht handig: www.voetbalgids.com (gegevens van alle voetbalverenigingen en vaak ook een routebeschrijving).
Zaterdag 15 oktober 2005 doet(n) dienst 's morgens Axel van Leeuwen (vanaf 09.00 uur) en
's middags Kees Lablans en Gerard Huisman.

Beste leiders,
De Grote Clubactie staat is inmiddels even onderweg. Door de inspanning van u en uw spelers heeft de vereniging vorig
jaar 3.000, aan broodnodige inkomsten kunnen genereren. Dit jaar hebben we alles nog makkelijker gemaakt zodat we
een nog grotere opbrengst verwachten. Zoals u weet zijn prachtige prijzen te winnen voor de kopers van loten. Op
woensdag 16 november zal onder toeziend oog van de notaris de trekking van de Grote Clubactie 2005 plaatsvinden.
Maar eerst moeten de loten verkocht worden!
Voor elk van uw spelers heeft u een intekenlijst voor de Grote Clubactie ontvangen. Dit jaar moeten de kopers ook hun
banknummer invullen en te tekenen voor een éénmalige machtiging. Het geld wordt automatisch van de kopers hun
rekening afgeschreven en op het dagafschrift komt het lotnummer te staan. Dit heeft als voordeel dat de spelers niet met
geld over straat hoeven en ook niet nog een keer terug hoeven om de loten uit te reiken. Het is van belang dat u uw
spelers er op wijst dat ze de koper alle vakjes in laten vullen!
In tegenstelling tot de informatie op de uitgereikte formulieren, is de overige documentatie (zoals flyers, stickers en
passen) niet beschikbaar. Dit komt doordat alle informatie ons pas daags voor de uiterste deelnamedatum bereikte. Wij
kregen het daardoor niet meer voor elkaar om ook die spullen tijdig aangeleverd te krijgen.
Wij hebben de uiterste inleverdatum uitgesteld naar 21 oktober 2005. Dus uw spelers hebben nog tijd genoeg om loten te
verkopen! U kunt de formulieren inleveren op zaterdag bij de tafeldienstmedewerk(st)ers.
Wij vertrouwen er op dat u uw spelers enthousiasmeert! Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met sportieve groet,
Namens de Jeugdcommissie van AFC Quick 1890, Feddo Hartelust, voorzitter
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WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 22 OKTOBER 2005
Aanw. Wedstr.Aanvang
Clubhuis
nr.
A-JUNIOREN
14.45
13.15
89362

B-JUNIOREN

Klasse

Wedstrijd

Hfd. A
AFC Quick 1
AFC Quick 2 vrij

Scheidsrechter

Veld

- Hercules 1 (comp.) F.J. Hopman

KL.K.
Q G

1

2

5

1

1

6

AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij

C-JUNIOREN
12.45
11.45

139040

Hfd. B

AFC Quick 1 (*) - DOVO 1 (comp.)
S. v.d. Brink
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
AFC Quick 2 t/m AFC Quick 4 vrij

D-PUPILLEN

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 5 vrij

E-PUPILLEN

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 9 vrij

F-PUPILLEN

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 10 vrij

SENIOREN
12.00

zie lijst

143703

AFC Quick za. 2 vrij
Gr. 1 42 Cobu Boys 2 - AFC Quick zo. 2 (bkr.)

R.F. v. Gils

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leider(s)!
Zaterdag 22 oktober 2005 doet Henk v.d. Brink 's middags dienst en neemt 's morgens de jeugdcommissie
de honneurs waar.

Bedankt O.P.A. !!!!!!
Zaterdag 1 oktober j.l. was de verjaardag van onze vereniging. We zijn nu 115 jaar oud. Op deze zaterdag zijn alle
jeugdleden en hun tegenstanders getrakteerd op gebak en kinderchampagne. Dit werd mogelijk gemaakt door O.P.A., de
oud papier aktie. Dat is de container die elk eerste weekend van de maand op de parkeerplaats staat. Namens alle
jeugdleden en leiders: BEDANKT O.P.A. voor dit schitterende gebaar. We hebben er van genoten.

Jeugdactiviteiten
Herfstvakantie
Tijdens de Herfstvakantie wordt er op dinsdag 18 oktober a.s. een 4 tegen 4 toernooi georganiseerd voor
E- en F pupillen van 10.00 - 13.00 uur (inschrijven van 09.30-09.45)
Voor C junioren en D pupillen is er van 10.00 tot 13.00 een 7 tegen 7 toernooi (inschrijven ook van 09.30-09.45)
Na het toernooi is er voor iedereen wat lekkers te eten en krijgen de deelnemers een ijsje.
's Middags om 13.30 uur wordt er een voorronde van de VAN DAM SPORT penalty bokaal voor alle D pupillen gehouden.
Hierna om 14.30 uur speelt AFC Quick A1 tegen Vitesse B1.
De pupillentraining komt hiermee te vervallen.
Wie komt er helpen?
Er worden nog leiders en trainers gezocht ter assistentie. Informatie bij Leon Corba 06-10596656.
Voor eten en drinken wordt gezorgd!!
Kerstvakantie
Alvast reserveren voor de Kerstvakantie!!
Op 31 december wordt ons traditionele eindejaarszaalvoetbaltoernooi voor E- en F pupillengehouden in Sporthal Zielhorst.
Reserveer alvast deze datum in je agenda. Nadere informatie volgt later.
De jeugdcommissie
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Wist U dat…….

Jubileumloterij AFC Quick 1890

..Er bij de E- en F-pupillen geen toeschouwers meer in
het midden van het veld mogen staan
..De E1 en de E2 altijd 7 tegen 7 spelen
..Dit ook geldt voor de F1 en de F2
..Vanaf de E3 en de F3 8 tegen 8 is toegestaan
..Dit er niet meer mogen zijn
..Zij dan gewoon door kunnen wisselen
..Dit overzichtelijker is voor de scheidsrechter
..Wij op dit ogenblik 4 nieuwe scheidsrechters aan het
opleiden zijn
..Hiervan één een meisje is
..Wij dit heel leuk vinden en misschien komen er meer
..Wij de leiders vragen hier rekening mee te houden
..Quick nog steeds op zoek is naar nieuwe vrijwilligers
..Wij die nodig hebben bij de scheidsrechters
..En bij de tafeldiensten op zaterdag
..Ook nog op zoek zijn voor barmedewerkers voor
doordeweeks
..Er bij officiële wedstrijden geen alcohol naar buiten
mag
..Dit geldt voor thuiswedstrijden van het eerste en
tweede
..En ook op zaterdag bij de A1
..Dit een verordening is van de KNVB
..Wij u allen vragen hier begrip voor te hebben
..En ook uw medewerking
..Wij u verder veel plezier wensen langs de lijn op
Dorrestein!
Jeroen

Dit seizoen bestaat AFC Quick 115 jaar!!!
Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Op 12 november 2005 is er een grandioze feestavond
gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda!! Om
dit feest te kunnen bekostigen wordt er een jubileumloterij georganiseerd.
Daarnaast zal er een bedrag worden besteed aan
verbetering van de accommodatie.
Er zijn 1.000 loten.
De prijs per lot bedraagt 20 Euro.
De hoofdprijs is een vakantiereis, voor 2 personen.
Verder zijn er tal van andere prijzen te winnen oa: LCD
TV, Beertender, Mountainbike en tal van andere prijzen.
Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen de teams
benaderd worden om de loten te gaan verkopen.
Wanneer u nu al lot(en) wilt reserveren stuur dan een
mail naar: Ina van Hamersveld: ina-vanhamersveld@hccnet.nl
De trekking zal plaatsvinden door Notaris J. Leenknegt
op het jubileumfeest op 12 november 2005 om 22.00
uur in de Kabouterhut op de Barchman Wuijtierslaan
202, 3819 AC, Amersfoort.
Voor vragen of meer informatie of het beschikbaar
stellen van prijzen kunt u contact opnemen met Ronald
Bolderman 06 53661706 of rbolderman@dbrm.com.
Deze jubileumloterij op 16 juni 2005 goedgekeurd door
het Ministerie Van Justitie onder nummer L.O.
880/0148/037.05.

DINSDAG 18 OKTOBER
4 TEGEN 4 VOOR ALLE E- EN F PUPILLEN
7 TEGEN 7 VOOR ALLE D PUPILLEN EN C JUNIOREN
INSCHRIJVEN VANAF 09.30 UUR - 09.45 UUR
START TOURNOOI
EINDE TOURNOOI

10.00 UUR
13.00 UUR

NA HET TOURNOOI IS ER VOOR IEDEREEN WAT LEKKERS TE ETEN EN KRIJGEN DE
DEELNEMERS EEN IJSJE
13.30 - 14.30 UUR
VOORRONDE "VAN DAM SPORT" PENALTY BOKAAL VOOR ALLE D - PUPILLEN
14.30 - 16.00 UUR
AFC QUICK 1890 A1 - VITESSE B1
KOMT ALLEN NAAR DEZE GEZELLIGE SPORTDAG OP "SPORTPARK DORRESTEIN"
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Start competitie A.F.C. Quick 1890 5e elftal 2005-2006.
Quick 5 heeft zich danig geroerd op de transfermarkt. Door verschillende omstandigheden moesten van de jaren vaste harde kern nu afhaken:
Rob Hassing, Ton Koetsier, Henk Meulenbeld en Wijnand Meijboom.
Hiervoor werden aangekost Ruud Wetzel; Paul Leenknegt: Roy Dirksen en Gerard van Heugten. De afhakers bedankt voor de jaren, dat wij
met plezier hebben kunnen samenwerken en welkom aan de nieuwkomers.
De heren leiders Ezra en Gerard hadden hoge verwachtingen van de aankoop van dit kwartet.
De eerste wedstrijd was uit tegen Hercules 10 op zondag 11 september 2005.
Deze competitiestart moest zonder T-Koots en De Beer plaatsvinden. Die waren nog op vakantie in Lesbos (Griekenland). De leiders hadden
een vernuftig plan uitgedacht om deze tegenstander, die qua naam erg sterk over komt, te bestrijden. Het werd een hectische strijd volgens
enkele waarnemers, waarbij Ruud 2x en Paul 1x de tegenstanders te kijk konden zetten en zodoende Q 5 een verdiende 0-3 zege konden
bezorgen. Dirk Kees Kaan moest ter behandeling van een gebroken vinger naar het ziekenhuis worden vervoerd door Feddo Hartelust. In het
ziekenhuis kreeg ook Feddo het even erg benauwd en kon toen samen met Dirk-Kees de behandelkamers opzoeken. Gelukkig viel alles
achteraf mee, Dirk-Kees een spalkje en Feddo even wat rust en zo konden ook zij weer huiswaarts. Beiden uiteraard van harte beterschap en
wij hopen jullie weer spoedig langs de lijn te zien.
De tweede partij was zondag 18 september 2005 thuis tegen Ardahanspor 5.
Nog steeds zonder T-Koots, wel inmiddels terug van vakantie, maar hij was een van de 30.000 deelnemers in de Dam tot Damloop, van
Amsterdam naar Zaandam voor de 10 Engelse mijlen. De Beer heeft de wedstrijd keurig uitgelopen in 1.43.36. Geen wereldtijd uiteraard, maar
een middenmoter, uiteindelijk plaats nummer 8616. Een redelijk compleet Q5 mocht de eerste thuiswedstrijd aantreden tegen de Turkse
medelanders Ardahanspor 5. Doordat onze voorwaartsen erg veel kansen om zeep hielpen, bleef het tot het eind een harde en spannende
strijd. Uiteindelijk moest Ardahanspor bakzeil halen, toen Ezra na de vele misser eindelijk toch de 1-0 zege kon binnen schieten. Over de
schoonheid van deze goal is nog steeds een discussie gaande: was het een verdwaald schot? Was de keeper te klein of was het een halve
voorzet? Ezra stond er in ieder geval te kwijlen, want de tweede driepunter was binnen. T-Koots kan trots zijn 2 wedstrijden, zes punten en
vier goals voor en nul tegen.
De derde partij was uit tegen Odijk 3 op zondag 25-09-2005.
De leiders hadden het dit weekend zwaar om een team op de been te brengen. Gelukkig ondervonden zij steun van Danny uit A1 en good old
Gerrit van Wilpen. Er waren enorm veel afzeggingen voor zowel blessures, als werk, maar ook voor familie-uitjes. Gaat Q 5, omdat wij nu met
een selectie zitten van, ik dacht 22 man, nu niet wat te makkelijk afschrijven of is dit nu toeval door de samenloop van omstandigheden? De
toekomst zal het leren. In ieder geval konden wij, nadat ook Ruud het veld had gevonden, een betere routeplanner kopen Ruud, beginnen met
totaal 14 man. Odijk had een ruime professionele warming-up gedaan, maar voordat zij het in de gaten hadden, stonden ze al achter met 01, doordat Danny heel slim de bal onderschepte en het net liet bollen. Daarna ontstond een stevige strijd, waarbij de scheidsrechter af en toe
over en weer een steekje liet vallen. Bij één van de aanvallen van Odijk diep in de eerste helft, was Rene bij een voorzet te klein en kon Odijk
de 1-1 binnen koppen. Gelukkig kwamen wij op slag van rust toch weer op voorsprong na een voorzet van Kees, afgerond door Ezra.
Ruststand 1-2. In de rust drie wissels. Gerrit kwam er in voor Gerard. Ruud kwam er in voor Ezra en Paul nam de stek van Frans over. In het
begin van de tweede helft kreeg Q 5 een paar kleine kansjes om de voorsprong uit te bouwen, maar het vizier stond denk ik niet meer op
scherp. Odijk zag hier hun kans en zochten weer Rene op zodat hun spits hem weer koppend zou kunnen kloppen. In de 10e minuut
slaagden zij daarin en werd het 2-2. De strijd werd nog feller, maar niet gemeen. Het koste Q 5 veel energie om op de been te blijven, zodat
zelfs Herm-Jan vroeg om een wissel, omdat de lucht op was. Ook Willem zat er door en een gevoelige lies dwong hem om zich te laten
vervangen door Ezra en Frans nam weer de plaats van Herm-Jan over. De streep werd gehaald met 2-2 en samengevat over de hele wedstrijd
was dit dubbel en dwars verdiend.
Zondag 2 oktober 2005 Q 5 - VVIJ 10
Vandaag waren er 13 man, waarvan er een paar net terug komen van blessure en die vorige week vroegtijdig moesten afhaken met lichte
blessure. Ed, ook nog licht geblesseerd had zich ter beschikking gesteld om deze wedstrijd te fluiten. Glen, 1 van de dertien had last van de
hamstring en vond het beter om de hele wedstrijd te vlaggen en verder alleen in uiterste noodzaak ingezet te worden. Willem kreeg in de
kleedkamer de lachers op zijn hand, want hij had even niet opgelet met het inpakken van zijn tas. Had namelijk twee verschillende schoenen
bij zich, waarbij er één van zijn zoon Jelle was, dus een paar maten minder is wel erg krapjes. Dus Willem kon naar huis om zijn schoen te
ruilen. Voor de leiders was dit dus een makkie. De twee reserves voor vandaag waren nu hiermee ingevuld. Ook het publiek was vandaag
voltallig aanwezig. De Kochies, Ton,, Rob, Nico, ook licht geblesseerd, Nathalie en de Kids, Nynke en Minda, even niet herkend door T-Koots
vanwege een ander haarkleurtje, pittig, maar blond geniet de voorkeur en nog een paar mensen, die wij even niet bij naam kenden. Als dank
voor hun aanwezigheid maakte Q 5 van deze pot een doelpunten festijn. De openingstreffer binnen 1 minuut kwam echter van de voet van de
VVIJ spits, die dankbaar de bal van Ruud in ontvangst nam en soleerde naar de goal, waarbij hij ook nog Feddo tussen de benen
doorspeelde. Een kort gemopper volgde, maar doordat Ivar bijna direct na de aftrap op links werd weggestuurd en na wat kapbewegingen
vervolgens Frank in stelling bracht om de 1-1 binnen te schieten, verstomde dit. Vrij vlot daarna een koppend hoogstandje tussen Dirk en
Ezra, waarbij Ezra de keeper verschalkte, betekende de 2-1. Na uiteindelijk een kwartier was de stand al weer gelijk. Frans kon de pass van
Marcel niet oppakken, dus kon de spits van VVIJ weer dankbaar profiteren. Waardoor het kwam weet niemand, maar de aanvalsmachine van
Q5 kwam daarna plotseling op dreef. Regelmatig was het een mooi gezicht hoe Q5 bijna blindelings elkaar vond. Ezra, die in voorgaande
wedstrijden zo hier en daar wel eens een steekje liet vallen, nam sportief wraak op zichzelf en maakte een loepzuivere hattrick op aangeven
van Ivar, Frank en een door de keeper, die het strakke schot van Ivar niet voldoende kon wegwerken. Nog twee foutjes in de verdediging
betekende een ruststand van 5-4. In de rust een korte discussie over de onnodige weggevers. Een kleine aanpassing in de verdediging werd
doorgevoerd. Feddo voorstopper en Roy op de goal. Willem wil na een kwartier invallen. Glen wilde langs de lijn in het zonnetje nog even
lekker bijkleuren. De tweede helft leek goed te beginnen, maar toch vond VVIJ nog een lek bij Gerard en konden zo de 5-5 na 5 minuten laten
noteren. Hierna was het echt definitief afgelopen met VVIJ. Frank profiteerde van een foutje van de keeper van VVIJ, Ezra vijzelde zijn
gemiddelde nog even op door nog 2 goaltjes mee te pikken op aangeven van Ivar en ook Ruud kon zijn drang naar voren, waarbij te weinig
de balletjes worden afgespeelt naar er beter voorstaande medespelers, belonen met een treffer. Het publiek rekende eigenlijk op de dubbele
cijfers, maar dat wilde niet meer lukken. Trouwens 14 goals is best al voldoende om in de derde helft te genieten in het zonnetje en te kijken
naar het Eerste tegen Hillegom met De Beer als grensrechter. Dit werd uiteindelijk ook een bizarre wedstrijd met zes strafschoppen, waarbij
Het Eerste met de uitslag 5-2 aan het langste eind trok. Overigens voor wie er belangstelling voor heeft, deze strafschoppen waren allemaal
volgens de regels, die voor de scheidsrechters zijn vastgelegd. Discussies over het zou ook anders kunnen zul je altijd wel blijven houden. De
beste stuurlui staan toch altijd op de wal. Quick 1 is in ieder geval 3 punten rijker.
De Beer
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Stand klaverjassen A.F.C.Quick
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Naam
Hr Jeroen van Barlingen
Hr Fred Zwakman
Hr M. Nyenhuis
Hr Lex van den Bos
Hr John van Noort
Hr Ko Kamerbeek
Mw R. Pijpers
Hr Kees Lablans
Hr Robin Barkel
Mw Ina van Hamersveld
Mw Marjon van den Bos
Hr Axel van Leeuwen
Hr Co Berendse
Hr GerardHuisman
Hr Pierrre Klabbers
Mw C. van Beelen
Hr Frans Hak
Hr A. Doornik
Hr Joop Barkel
Hr Oskar Feuerstein
Mw Rikie Broer
Hr Ton van der Linden
Hr Ivo van Leeuwen
Mw Cor Barkel
Hr Wim van Hooff
Mw L. Nyenhuis
Hr T. van Zomeren
Hr Jan van 't Hof
Hr Erik Fisscher
Mw Elly van Leeuwen
Mw Edith van Klaarwater
Mw Annemarie Feuerstein

Sep
5331
5298
5231
5230
5017
4872
4733
4683
4657
4650
4603
4598
4546
4526
4522
4483
4479
4477
4464
4448
4418
4384
4336
4304
4278
4275
4254
4216
4198
4192
4137
3896

33
34
35
36
37
38
39
40

Hr Etienne Klabbers
Mw Marjolijn Kloots
Mw Sophie van Daal
Mw I Mosterd
Mw Lien Mechelse
Hr Teus van Daal
Hr Jaap Ober
Mw Ella Ober

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

Okt

Totaal
5331
5298
5231
5230
5017
4872
4733
4683
4657
4650
4603
4598
4546
4526
4522
4483
4479
4477
4464
4448
4418
4384
4336
4304
4278
4275
4254
4216
4198
4192
4137
3896
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

Uitslag 23 september 2005
1
2
3
4
5
Poedelprijs

Hr Jeroen van Barlingen 5331
Hr Fred Zwakman
Hr M. Nyenhuis
Hr Lex van den Bos
Hr John van Noort
Mw Annemarie Feuerstein

5298
5231
5230
5017
3896

VOLGENDE
KLAVERJASAVOND IS OP
VRIJDAG 28 OKTOBER
AANVANG 20.00 UUR

SENIOREN/ALGEMEEN

Kampong 7 - Quick 7
Voor het eerst sinds ruim 15 jaar woonde schrijver dezes weer
een (deel) van een hockey-wedstrijd bij. Eind jaren '80 stond ik
langs de lijn bij de hoofdklasser Tilburg-Kampong. Tom van 't
Hek binnen de kunstgraslijnen, broer Youp langs de lijn. Hoewel
de snelheid en zuiverheid van het spel toen aanzienlijk hoger lag
dan wat de kortgerokte blondines deze eerste herfstzondag
lieten zien, waren het veeleer de gewiekste opmerkingen van de
cabaretier die me aan de zijlijn hielden. Ik meen dat hij ook meer
oog had voor het studentvrouwelijk schoon langs de lijn dan de
verrichtingen van broer c.s. Ik herken er de liefde van in voor de
voetbalkunst.
Langs de lijn van veld 3 van de inferieure voetbalafdeling van
Kampong was Youp op 25 september 2005 niet te vinden. Een
gemiste gelegenheid. Zoveel schoons in een wedstrijd krijgt een
Ajax-liefhebber zelden voorgeschoteld.
De eerste goal was van een wonderbaarlijke schoonheid. Een
net buiten het bereik van tegenstanders' benen gekromde
dieptezet (een soort kruising tussen een ouderwetse voorzet van
de flank en een diepte-pass in de lengte van het veld) vanaf
links van de sluwe Douwe werd door Roy, met een tegenstander
in zijn rug, met een fijnheid van gevoel welke we alleen kennen
van Dennis Bergkamp in zijn hoogtijdagen, effectvol met de
buitenkant van zijn rechter over de Ton-Thie-achtig
achterovervallende keeper van Kampong in het lege doel
gelepeld. Het publiek, voor de helft bestaande uit reserves,
tracteerde de gevierde goalgetter op een minuutlang applaus.
De wederom ijzersterk gespeelde eerste 20 minuten van de
wedstrijd werd afgesloten met een vuurpijl in het dak van
Kampong's doel van de voet van de in de eerste helft heel goed
spelende rechtsback Simon.
Na de theepauze nam Quick 7 geen gas terug. Onder
stormachtige aanvoering van Arne werd de tegenstander veel op
zijn eigen helft gehouden. Stand-in keeper Tom kon daardoor als
de facto laatste man voetballend aan het spel deelnemen, alert
blijvend op een lepe boogballetjes, die hem de vorige week 1x
de das om houden gedaan. Als 11e man vormde hij een
betrouwbare anchor in de achterhoede om de bal rond te
spelen. Maar bovenal was hij op die positie bij uitstek in de
gelegenheid om zijn liefde voor de dieptepass-over-groteafstand te tonen. En hoe: eenmaal bracht zo'n splijtende pass,
bekend van Krol en Koeman, maar dan met een curveschoonheid van Gronkjaer, Roy in de stelling om het net voor de
tweede maal te vinden.
De allround middenvelder Peter (alle kopduels gewonnen)
dirigeerde de finale. Nadat hij al een frommelgoal had gemaakt
na een slangevloeiende uitgevoerde sliding-direct-opstaan-actie
meende hij Kampong's aspiraties voor een eventuele revanche
op Dorresteijn vernederenderwijs de grond in te moeten boren.
Na de bal wederom schijnbaar eenvoudig aan een
verbijsterende tegenstander te hebben ontfutseld spurtte Peter
op links met de bal aan de voet naar de witte gedwarslatte
palen, zijn achtervolger slinks achter zich houdend. Op ongeveer
5 meter linksschuin van de doelpaal gebeurde het: een in een
beweging vloeiend uitgevoerde harde wreeftrap met de rechter
vanachter het standbeen van de linker, totaal buiten bereik van
de keeper, een veel vloeiender uitgevoerd kunststuk van het
genie Cruyff-Olsen dan een soortgelijke goal onlangs van die
slungelige Nederlander in de Duitse 2e Liga. Alleen die goal had
de mondiale ether gehaald.
Toen we na de douche het clubhuis van Kampong
binnengingen, zag ik juist een filmploeg haar professionele
camerawerken afvoeren. Ze had betere plaatjes gehad op veld 3
dan op het hockey-hoofdveld.

SEVEN-UP
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ALGEMEEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 15 OKTOBER 2005
Aanvang
14.30

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
13.30
126650 6e 616

Wedstrijd
AFC Quick 2 zat.- Nieuwland 6

Scheidsrechter
?

Veld
3

KL.K.
Q G
2
5

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 16 OKTOBER 2005
Aanvang
14.00
11.00
11.00
14.00
11.00
10.00
11.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
zie lijst
111372
zie lijst
108970
09.30
108035
13.00
107891
09.30
108037
09.00
99638
09.45
107196

Klasse
2e B
res.HK
6e 621
6e 619
6e 620
6e 621
7e 727

Wedstrijd
AFC Quick 1
- Chabab 1
AFC Quick 2
- Elinkwijk 2
Kampong 8
- AFC Quick 5
AFC Quick 6
- Zeist 4
Scherpenzeel 3 - AFC Quick 7
AFC Quick 8
- VVU Ardahanpor 5
Amsvorde 6
- AFC Quick 9

Scheidsrechter
G. Dercksen
R. Wiedijk

Veld
1
1

KL.K.
Q G
1
6
2
5

Leo (de Lijster)

3

3

4

Erik Fisscher

2

1

6

Tafeldienst: Hans Maas en Dick van der Doe

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 22 OKTOBER 2005
Aanvang
12.00

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse
zie lijst
143703 6e 616

Wedstrijd
Cobu Boys 2

- AFC Quick 2 zon.

Scheidsrechter
R.F. Van Gils

Veld

KL.K.
Q G

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 23 OKTOBER 2005
Aanvang

Aanw. Wedstr.Clubhuis
nr.
Klasse

Wedstrijd
alle teams vrij

Scheidsrechter

Veld

KL.K.
Q G

Tafeldienst: Piet Groenevelt en Jaap Ober

Bardiensten voor de
eerstkomende weken

Dinsdag 18-okt

J. Barkel

Woensdag 19-okt

F. van Nieuwenhuizen
19.00 - 23.30 uur

Bardienst Week 41

Donderdag 20-okt

R. vd Bos
G.Huisman

Datum

Naam

Tijd

Maandag 10-okt
Dinsdag 11-okt
Woensdag 12-okt
Donderdag 13-okt
Vrijdag 14-okt

R. Wetzel
J. Barkel
T. van Hamersveld
F. Hak

19.00 - 21.00 uur
19.00 - 23.30 uur
19.00 - 23.30 uur
19.00 - 23.30 uur
Gesloten

Zaterdag 15-okt

R. vd Bos
J. Eelsingh
H. Vreekamp
Nathalie
Suzanne
Nicole
Fiona

07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
09.00 - 14.00 uur
10.00 - 15.00 uur
12.00 - 17.00 uur
14.00 - 18.00 uur

J. Barkel
Danielle
Lisa
Lieke
Lisanne
Lise
Lisette

08.00 - 10.00 uur
10.00 - 14.00 uur
10.00 - 14.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
14.00 - 18.00 uur
14.00 - 18.00 uur

Vrijdag 21-okt

19.00 - 23.30 uur

19.00 - 20.30 uur
20.30 - 23.30 uur
Gesloten

Zaterdag 22-okt

R. vd Bos
J. Eelsingh
H. Vreekamp
Nathalie
Nicole
Fiona

07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
11.00 - 15.00 uur
13.00 - 17.00 uur
14.00 - 18.00 uur

Zondag 23-okt

J. Barkel
08.00 - 10.00 uur
Wordt nog bekend 10.00 - 18.00 uur
gemaakt.
10.00 - 18.00 uur

Bardienst Week 43
Zondag 16-okt

Datum

Naam

Tijd

Maandag 24-okt

R. Wetzel

19.00 - 21.00 uur

Dinsdag 25-okt

J. Barkel

19.00 - 23.30 uur

Woensdag 26-okt

T. van Hamersveld 19.00 - 23.30 uur

Donderdag 27-okt

R. vd Bos
N. vd Berg

19.00 - 20.30 uur
20.30 - 23.30 uur

Vrijdag 28-okt

Klaverjassen

19.00 - 00.30 uur

Bardienst Week 42
Datum

Naam

Tijd

Maandag 17-okt

R. Wetzel

19.00 - 21.00 uur

Jubileumloterij
AFC Quick 1890
Dit seizoen bestaat AFC Quick 115 jaar!!!
Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan. Op 12 november 2005 is er een
grandioze feestavond gepland. Noteer deze
datum alvast in uw agenda!! Om dit feest te
kunnen bekostigen wordt er een jubileumloterij georganiseerd. Daarnaast zal er een
bedrag worden besteed aan verbetering van
de accommodatie.
Er zijn 1.000 loten. De prijs per lot bedraagt
20 Euro.
De hoofdprijs is een vakantiereis, voor 2
personen. Verder zijn er tal van andere prijzen
te winnen oa: LCD TV, Beertender,
Mountainbike en tal van andere prijzen.
Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen
de teams benaderd worden om de loten te
gaan verkopen. Wanneer u nu al lot(en) wilt
reserveren stuur dan een mail naar: Ina van
Hamersveld: ina-van-hamersveld@hccnet.nl
De trekking zal plaatsvinden door Notaris J.
Leenknegt op het jubileumfeest op 12
november 2005 om 22.00 uur in de
Kabouterhut op de Barchman Wuijtierslaan
202, 3819 AC, Amersfoort.
Voor vragen of meer informatie of het
beschikbaar stellen van prijzen kunt u contact
opnemen met Ronald Bolderman 06
53661706 of rbolderman@dbrm.com. Deze
jubileumloterij op 16 juni 2005 goedgekeurd
door het Ministerie Van Justitie onder nummer
L.O. 880/0148/037.05.

