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Algemene Leden Vergadering AFC Quick 1890
26 juni 2006
Aanvang: 20.00 uur in het Quick-paviljoen
Voorlopige agenda
1. Opening en welkom
2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane post
3. Verslag van de ALV van 12 december 2005
(het verslag ligt vanaf woensdag 21 juni a.s. ter inzage in de bestuurskamer en zal tijdens de
vergadering worden uitgereikt)
4. Seizoen 2006-2007 en verder: stand van zaken uitvoering Plan van Aanpak
Aan bod komen onder meer:
* jeugd
* (recreanten) senioren
* spelerspas en administratieve verbeteringen
* commerciële en financiële zaken
* communicatie met de leden
5. Vaststelling contributietarieven 2006 - 2007
6. Vaststelling begroting seizoen 2006 - 2007
7. Bestuurssamenstelling
8. Rondvraag en sluiting
Jan-Nico Wigboldus
secretaris

Nieuw sleutelplan opstallen AFC Quick
Zoals menige vrijwilligers inmiddels heeft ervaren zijn de sloten van onze opstallen niet meer van beste kwaliteit. Er zijn al
tijdelijk sloten vervangen en/of aangepast. Het bestuur heeft daarom besloten om het sleutelplan van onze opstallen in zijn
geheel te herzien en aan te passen.
Wij verzoeken iedereen die sleutels in zijn of haar bezit heeft van de opstallen om deze in te leveren.
Dit kan gebeuren op maandag 12 juni 2006 van 19.00 tot 20.00 uur; zaterdag 17 juni van 10.00 toto 11.30 uur en tijdens
de ALV op 26 juni a.s.
De sleutels kunnen ingeleverd worden bij:
Klaas Boogaard
Jeroen van Barlingen
Casper Kers.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat alle sloten gewijzigd worden en dat men dus na de aanpassing met de huidige sleutels
geen toegang meer zal hebben tot deuren die men tot nu toe kon openen. Om een efficiënte aanpassing te doen is het
van belang dat iedereen de sleutels inlevert. Deze zijn weer nodig bij de sloten wisseling.
In augustus zullen de sleutels dan weer aan de belanghebbende worden uitgereikt.
Het bestuur
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Oefen- en bekerwedstrijden Jeugd Augustus/September 2006 (voor zover bekend)
AANVANG

AANWEZIG WEDSTRIJD
SCHEIDSRECHTER
VELD
KL.K.
IN PAV.
Q
OEFENWEDSTRIJD WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2006
19.00 uur
18.00 uur
AFC Quick B1
- De Bilt B1
OEFENWEDSTRIJD DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2006
19.00 uur
18.00 uur
AFC Quick D1
- Hoogland D1
OEFENPROGRAMMA ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2006
13.00 uur
12.00 uur
AFC Quick A1
- GVVV A1
13.00 uur
11.30 uur
GVVV B1
- AFC Quick B1
11.15 uur
10.15 uur
AFC Quick C1
- GVVV C1
11.15 uur
09.45 uur
GVVV D1
- AFC Quick D1
10.00 uur
09.00 uur
AFC Quick E1
- GVVV E1
10.00 uur
08.45 uur
GVVV F1
- AFC Quick F1
OEFENPROGRAMMA MAANDAG 21 AUGUSTUS 2006
19.00 uur
18.00 uur
AFC Quick A2
- GVVV A2
19.00 uur
17.30 uur
GVVV B2
- AFC Quick B2
19.00 uur
18.00 uur
AFC Quick C2
- GVVV C2
19.00 uur
17.30 uur
GVVV D2
- AFC Quick D2
18.30 uur
17.30 uur
AFC Quick E2
- GVVV E2
18.30 uur
17.15 uur
GVVV F2
- AFC Quick F2
OEFENPROGRAMMA DINSDAG 22 AUGUSTUS 2006
19.00 uur
17.30 uur
Sparta Nijkerk D1 - AFC Quick D1
19.00 uur
17.30 uur
Sparta Nijkerk D2 - AFC Quick D2
BEKER WEEK 34 (22-23-24 AUGUSTUS 2006) A-CATEGORIE
AFC Quick A1 - AFC Quick B1 - AFC Quick C1
BEKER ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2006 A- en B-CATEGORIE
AFC Quick A1 - AFC Quick A2 - AFC Quick B1 - AFC Quick B2 - AFC Quick C1 - AFC Quick C2
AFC Quick D1 - AFC Quick D2 - AFC Quick E1 - AFC Quick E2 - AFC Quick F1 - AFC Quick F2
BEKER WEEK 35 (29-30-31 AUGUSTUS 2006) A-CATEGORIE
AFC Quick A1 - AFC Quick B1 - AFC Quick C1
BEKER B-CATEGORIE/COMPETITIE A-CATEGORIE/OEFENWEDSTRIJDEN ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2006
AFC Quick A2 - AFC Quick B2 - AFC Quick C2 - AFC Quick D1 - AFC Quick D2 beker
AFC Quick E1 - AFC Quick E2 - AFC Quick F1 - AFC Quick F2 beker
AFC Quick A1 - AFC Quick B1 - AFC Quick C1 competitie
12.45 uur
11.45 uur
AFC Quick B3
- GVVV B3 (oefenwedstrijd)
10.00 uur
08.30 uur
GVVV C3
- AFC Quick C3 (oefenwedstrijd)
12.45 uur
11.45 uur
AFC Quick C4
- GVVV C4 (oefenwedstrijd)
10.00 uur
08.30 uur
GVVV C5
- AFC Quick C5 (oefenwedstrijd)
11.15 uur
10.15 uur
AFC Quick D3
- GVVV D3 (oefenwedstrijd)
09.00 uur
07.30 uur
GVVV D4
- AFC Quick D4 (oefenwedstrijd)
11.15 uur
10.15 uur
AFC Quick D5
- SO Soest D5 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest D6
- AFC Quick D6 (oefenwedstrijd)
10.00 uur
09.15 uur
AFC Quick E3
- GVVV E3 (oefenwedstrijd)
09.00 uur
07.45 uur
GVVV E4
- AFC Quick E4 (oefenwedstrijd)
10.00 uur
09.15 uur
AFC Quick E5
- SO Soest E5 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest E6
- AFC Quick E6 (oefenwedstrijd)
10.00 uur
09.15 uur
AFC Quick E7
- SO Soest E7 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest E8
- AFC Quick E8 (oefenwedstrijd)
10.00 uur
09.15 uur
AFC Quick E9
- SO Soest E9 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest E10
- AFC Quick E10 (oefenwedstrijd)
09.00 uur
08.15 uur
AFC Quick F3
- GVVV F3 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest F4
- AFC Quick F4 (oefenwedstrijd)
09.00 uur
08.15 uur
AFC Quick F5
- SO Soest F5 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest F6
- AFC Quick F6 (oefenwedstrijd)
09.00 uur
08.15 uur
AFC Quick F7
- SO Soest F7 (oefenwedstrijd)
nnb
nnb
SO Soest F8
- AFC Quick F8 (oefenwedstrijd)
09.00 uur
08.15 uur
AFC Quick F9
- SO Soest F9 (oefenwedstrijd)
BEKER B-CATEGORIE/COMPETITIE A-CATEGORIE ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2006
AFC Quick A2 - AFC Quick B2 - AFC Quick C2 - AFC Quick D1 - AFC Quick D2 beker
AFC Quick E1 - AFC Quick E2 - AFC Quick F1 - AFC Quick F2 beker
AFC Quick A1 - AFC Quick B1 - AFC Quick C1 competitie

G

NB 1 Spelers opgelet: Meld je eventueel bijtijds af bij je leider(s)/trainer(s)!!!
NB 2 Leiders attentie: Indien je spelers tekort komt (informeer hier ruim op tijd naar!!!), neem dan zo spoedig mogelijk contact op met
de betreffende coördinator of leeftijdsecretaris. Je kunt in voorkomende gevallen ook in verbinding treden met de trainers en leiders van
teams in dezelfde leeftijdscategorie. Telefoonnummers zijn op te vragen bij de jeugdcommissie of de of de Technisch Jeugd Coördinator.
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Vacatures Vrijwilligers taken jeugdafdeling AFC Quick 1890
Tafeldienstmedewerkers:
Het ontvangen en doorverwijzen van gasten die bij ons komen voetballen op zaterdag.
Het verzorgen van wedstrijdformulieren en aanverwante zaken.
De werkzaamheden worden gedaan door twee personen per dagdeel.
Een dagdeel loopt van 08.00 tot 12.45 uur en het andere van 12.45 tot +/- 17.00 uur
Er zijn vier vacatures. Het gaat om één dagdeel per maand.
Inlichtingen bij Jeroen van Barlingen telefoon 033-4724727
Coördinator penaltybokaal
Op zondag als het eerste elftal thuis speelt worden er voor de E pupillen voorrondes gespeeld voor de finale van
de van Dam Penalty Trofee. Om dit te realiseren is er een coördinator nog om de teams uit te nodigen en de
uitslagen bij te houden. Ook zal de coördinator de finale wedstrijd organiseren samen met de JC.
Benodigde tijd is ongeveer een halfuur per 14 dagen.
Inlichtingen bij Nees van de Berg telefoon 033-4945606
Er is één vacature (indien men het met twee personen wil doen is ook prima.)
Medewerkers toernooicommissie
De toernooicommissie organiseert een jaarlijkse toernooibeurs en de jeugdvoetbaltoernooien, meestal in mei.
De werkzaamheden bestaan uit het organiseren van de diverse zaken in de periode november t/m mei.
Benodigde tijd is in het begin 3 tot 4 uur per maand en vanaf april een aantal dagdelen per maand.
Inlichtingen bij Ineke Smit telefoon 033-4635910
Aantal vacatures drie
Barmedewerkers
Voor door de weekse avonden, met name voor de maandag en de donderdag, zijn wij nog op zoek naar
bardienstmedewerkers die (één avond?) in de maand bardienst willen doen. Tijden in overleg.
In principe is de kantine open van 19.00 tot +/- 23.00 uur van maandag tot en met donderdag.
Inlichtingen bij Jeroen van Barlingen telefoon 033-4724727
Jeugdtrainers
Voor het nieuwe seizoen zijn nog op zoek naar een aantal trainers voor de lagere D pupillen en C junioren.
De bedoeling is één trainingsavond in de week (in overleg).
Als je in de gelegenheid bent om zaterdags het team te begeleiden is dat prima maar is niet noodzakelijk.
Inlichtingen bij Leon Corba 033-4725776/06-10596656.

Toch nog een goed einde van het seizoen voor de B2.
Een desastreus verlopen seizoen is op de valreep nog goed
afgelopen voor de B2.
Op zaterdag 20 mei hebben zij meegedaan aan het toernooi
bij Delta Sport in Houten en daar hebben zij de tweede prijs
behaald. In de competitie lukte het niet om een wedstrijd te
winnen, nu werden er drie wedstrijden op rij winnend
afgesloten. De laatste wedstrijd was beslissend. Wij moesten
winnen om zeker te zijn van de eerste plaats, het werd echter
een gelijkspel. Fortitudo, de andere kanshebber voor de
eerste plaats won zijn wedstrijd wel zodat wij genoegen
moesten nemen met de 2e prijs.
Na alle ellende is de gewonnen beker een mooie beloning
voor de jongens van de B2. Zij zijn ondanks alle tegenslagen,
een zware competitie-indeling en het uitblijven van succes
doorgegaan. Elke week moest er met invallers uit de C
gespeeld worden ( bedankt voor jullie hulp jongens). Elke
week weer afwachten of onze eigen keeper wel beschikbaar
was. Ze hebben in heel wat fantasie opstellingen gespeeld. Onder de bezielende leiding van Ricky hebben zij echter nooit
opgegeven. Eigenlijk had iedereen een beker moeten hebben maar de jongens hebben besloten om als dank je wel voor
ook zijn doorzettingsvermogen, aan Ricky de beker te overhandigen. Het seizoen 2005/2006 zit erop en ik hoop eenieder
van jullie komend seizoen weer op Dorrestein tegen te komen. Het kan alleen maar beter worden.
Als laatste wil ik iedereen bedanken die er op een of andere manier aan heeft bijgedragen om de B2 te laten blijven
voetballen.
Gerard , Leider B2

Jaargang 54, nummer 20, 15-6-2006

JEUGD/SENIOREN

Zoeken met Sieg
Zelden ga ik naar uitwedstrijden van Quick 1.
Voor de allerlaatste en allerbelangrijkste wedstrijd bij Sporting Martinus in Amstelveen had ik mij laten overhalen door Sieg
van Maagdenburg en Frans van den Berg.
Een particulier chauffeuse geregeld - ons aller Annabelle, dit uiteraard in verband met de ongetwijfeld alcoholische derde
helft - en met zoon Bas naar Amstelveen gereden.
Het terrein van Sporting Martinus vinden zou geen probleem zijn.
Sieg kende de weg en bovendien had zoon Bas nog een routeplanner uitdraai.
Tot Amstelveen ook geen enkel probleem.
Annabelle scheurde als een Schumacher over de snelweg en op de achterbank haalden de heren van Maagdenburg en
van den Berg oude herinneringen op over de vele uitwedstrijden die zij samen bezocht hadden, waarbij, als ik mij goed
herinner, Frans dan met zijn "dieseltje" Sieg vervoerde en Frans toch niet altijd de weg wist, volgens Sieg.
Zo scheen hij nooit een voetvalveld in Zaandam te hebben kunnen vinden.
Hoe dan ook, tot Amstelveen ging het prima; het eerste stoplicht in Amstelveen.
De routeplanner zei rechts, Frans zei ook rechts maar Sieg wist zeker dat wij linksaf moesten en de mening van Frans er
volgens Sieg ook niets toedeed: "Jij kon Zaandam ook al niet vinden."
Wij linksaf, langs vele en lange wegen - Amstelveen is groter dan je denkt - Sieg zag voortdurend bekende plekken en wij
reden maar door.
Geen Sporting Martinus, wel de rand van Schiphol.
Opeens gloorde aan de rechterkant een sportcomplex.
"Dat is het", zei Sieg, "ik herken het".
Wij erheen, nog geen Quick te zien, maar allez, wij waren op tijd.
Het bleek echter niet Sporting Martinus maar Roda '23 en een aardige mijnheer vertelde ons met enig leedvermaak Sporting en Roda schijnen geen vrienden - dat de velden van Sporting aan de andere kant van Amstelveen lagen.
Wij reden wederom langs lange wegen en Sieg herkende weer veel - vooral restaurants viel mij op - en jawel, na vele
kilometers het terrein van Sporting Martinus.
Wij reconstrueerden onze dwaaltocht en de conclusie was uiteraard helder.
Zouden wij bij die eerste afslag rechtsaf zijn gegaan, dan hadden wij binnen enkele minuten St. Martinus bereikt.
Frans en de routeplanner hadden gelijk gehad.
Sieg moest dat schoorvoetend beamen, maar het was toch maar "een klein stukje om", was zijn verweer.
Elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel: Sieg heeft beloofd Frans nooit meer te jennen voor het niet kunnen vinden van
een voetbalveld in Zaandam.
Oh ja, Quick verloor en er was geen verband tussen deze nederlaag en het zoeken met Sieg.
Hoewel: anders waren wij een half uur te vroeg bij St. Martinus geweest, hadden de kelen nog wat kunnen smeren en
Quick beter kunnen aanmoedigen en was er niet verloren.
Wie weet?
Piet Labee

Finale Penaltybokaal
Zaterdag 20 mei werd de finale gehouden van de
penaltybokaal voor de D en E-pupillen.
Nees van den Berg had alles weer prima georganiseerd.
Gedurende het hele seioen werden er in de rust van de
wedstrijden van het eerste elftal van Quick door iedere
keer een ander elftal penalty’s genomen. De winnaar van
deze penaltys ging door naar de finale van zaterdag.Het
doel werd bewaakt door keeper Sander Tolsma, die daar
een flinke kluif aan had! Alle deelnemers kregen een
prachtige trofee en voor de 1e, 2e en 3e plaatsen was er
ook nog een mooie beker. De 1e plaatsen kregen zelfs
nog een supergrote wisseltrofee mee naar huis, waar ze
een jaar lang van mogen genieten.
We willen Nees hartelijk danken voor wederom de
organisatie dit jaar!!!! Hij is op zoek naar een opvolger. (Ik
weet niet of zich al iemand heeft gemeld, die ook graag iets voor de club wil doen) Het organiseren van de penaltybokaal
kost je ongeveer een half uurtje per 14 dagen.....inlichtingen bij Nees: 033-4945606
Op de foto de deelnemers met organisator Nees en keeper Sander, die er flink tegenaan moest om de penalty’s te
stoppen.
Diana

Jaargang 54, nummer 20, 15-6-2006
Wist U dat…….
… Jelle en Nees heel druk zijn geweest met het verplaatsen
van wedstrijden
… De KNVB deze wedstrijden had gepland op onze
toernooidagen
… Daardoor de meeste wedstrijden doordeweeks werden
gespeeld
… Wij als toernooicommissie Jelle en Nees heel dankbaar
zijn
… Dat het eerste 11tal promotie/degradatie wedstrijden
moest spelen
… Dit zwaar op de maag lag na een slopend seizoen met
ups en downs
… Zij na 120! minuten eindelijk eens aan het langste eind
trokken
… Wij hun feliciteren met het behoud van de 2e klasse
… De jeugd toernooien weer een succes waren
… Het weer fantastisch was bij het E toernooi op 13 mei
… Maar helaas viel letterlijk en figuurlijk het F toernooi op
20 mei in het water
… Dit heel sneu was voor deze mennekes en frouwkes in
wording
… De regen gelukkig achterwege bleef bij het kabouter
toernooi op 25 mei
… De kabouters bij TOV geen kabouters heten maar
"smurfjes"
… Wij helaas grote smurf niet konden ontdekken daar
smurfin de baas was
… Opperkabouter Rob deze dag alleen maar liep te
glimlachen
… Ondanks dat hij 's nachts van de spanning niet kon
slapen
… Het weer ook een beetje spelbreker was bij het D
toernooi op 27 mei
… Hierdoor er 4 clubs gewoon niet zijn gekomen met alle
gevolgen van dien
… De toernooileiding alles uit de kast moest halen voor een
vlotte doorgang
… Buitenstaanders waarschijnlijk niet weten wat ontzettend
veel werk zij leveren

ALGEMEEN

… Zij al vanaf januari bezig zijn om alles goed te laten
verlopen in mei
… En als dan clubs het "gewoon" laten afweten is dat dus
zwaar kl……..!
… Er vier (4 !) bardames via de transfermarkt nu ergens
anders werken
… Zij helaas tot onze spijt transfervrij konden vertrekken
… Wij nu op zoek moeten naar nieuwe bardames voor de
zaterdag en zondag
… Wij hopen dat ook u voor ons meezoekt en om u heen
kijkt
… En vindt u iemand laat het dan zo spoedig mogelijk
weten aan Klaas, Nathalie, Teus of Jeroen
… Tien juni (10-06) het traditionele vrijwilligersfeest bij
Quick is geweest
… Er een zeer goede opkomst was al dan niet oranje
gekleurd
… Dit toch altijd van die leuke, gezellige en ontspannen
avonden zijn
… En voor alle vrijwilligers geldt natuurlijk: U WAS WEER
TOP !
… Ik langs deze weg alle scheidsrechters bedankt voor hun
inzet
… En ook de tafeldienstmedewerkers op zaterdag en
natuurliojk
… Alsmede alle medewerkers achter en "voor" de bar
… Wij hopen dat we ook volgend jaar weer een beroep op
jullie mogen doen
… En dan hoop ik toch echt dat er meer mensen zich
aanmelden zodat
boven genoemde doelgroepen ook een keer op
zaterdag "vrij" kunnen zijn
… Het spreekwoord "vele handen maken licht werk" geldt
ook bij Quick
… Dus…………..!
Tot de volgende "wist u het wel of wist u het niet"
Fijne vakantie allen en tot het volgend seizoen
Jeroen

MEISJESVOETBAL!
Met ingang van het nieuwe seizoen willen wij starten met meisjesvoetbal!
Dus aan alle Quickers een oproep om zussen, dochters, nichten, vriendinnen die nu eindelijk ook eens bij de leukste club
van Amersfoort willen voetballen te mobiliseren!
Het meisjesvoetbal kent twee leeftijdscategorieën: A+2e jaars B en 1e jaars B + C. In de D, E en F blijft het voetbal
gemengd.
Voor de goede orde: meisjes die al voetballen bij Quick hoeven niet over te stappen naar een meisjeselftal, maar kunnen
als zij dat willen, gewoon bij hun eigen elftal blijven spelen.
Voor de nieuwe meisjeselftallen is inmiddels een (jeugd)sponsor aangetrokken zodat wij deze nieuwe elftallen ook volop
kunnen faciliteren. Ondermeer daardoor is de uitbreiding van de kleedlokalen mogelijk geworden!
Wij zijn er van overtuigd dat meisjesvoetbal de vitaliteit, de gezelligheid en de toekomstperspectieven van onze vereniging
zeer ten goede komt! Wij hopen dan ook dat deze jongste ontwikkeling in onze roemruchte historie door jullie allen actief
ondersteund wordt!
HOORT ZEGT 'T VOORT!
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Feddo Hartelust (06 - 305 26 886)
Bestuur en Jeugdcommissie
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Column De Zijlijn

Born to be Quicker
Onafhankelijke berichtgeving van de commissie overige seniorenteams

9-6 2006

Nieuws van de Velden
¾ Quick 7 is vierde geworden in de nette, zeer sterke Utrechtse poule (een terechte stand!!).
¾ Quick 5:Marcel en Lotte hebben samen een prachtige dochter (Kiki) op de wereld gezet.
¾ Quick 6 voelt zich, net als bij het zaalvoetbaltoernooi,de morele winnaar van de 6 tegen 6
¾
¾
¾
¾
¾

jaargang 1 nr. 3

Stelling:

competitie.
Twee ras-Quickers (Jacob en Michiel) denken volgend seizoen af te bouwen bij Quick 6,
maar is er niet eerder sprake van een noodzaak tot opbouw?!
Het zaterdagteam maakt gelukkig een doorstart in het nieuwe seizoen!
Volgens Henk van der Nat is de grote kracht van Quick 9, de inhoudelijke uitvoerige
nabespreking. Meestal is de wedstrijd snel vergeten en gaat het al snel over rock’n roll,
bier en vrouwen.
Henk verwacht voor het nieuwe seizoen van Quick 9, een bloedscherp team met veel
publiek.
Ons aller trainer Rene Voortman is op de laatste avond, van het geslaagde 6 tegen 6
toernooi, terecht in het zonnetje gezet. Hij mag samen met zijn vrouw uit eten in een 2
sterren restaurant naar keuze op kosten van de commissie overige senioren.

“Trainen op de
woensdagavond bij
Rene is goed voor
lichaam en geest”
Frank

Quote van de maand

“De slag verloren,
maar niet de oorlog”

Liefde voor de club
Wat is dat toch:
”Liefde voor de club?”
Mensen die een groot
deel van hun kostbare
vrije tijd met ziel en
zaligheid in hun
vereniging stoppen
.
Mensen die zeggen
:”Ik ben een echte
Quicker.”
Wat is het” Quick gevoel”?

Jan

Wat bindt ons?
Topscoorders Klassement
Q5
Ezra Bos
18
Q8
J. Mulder/P. Barends
16
Q7
Peter Roos
14
Q9
Frank Wolters
13
Q2 zat Jeroen Holster
12
Q6
Milo
11

Q5 & Q 8
’t Goy
APWC
Aurora
Quick 8
Odijk
Quick 5
Hoogland
VVIJ
Kampong
VVU Ardahanspor
Soest
Hercules

Q6
Bunnik
Zeist
Kampong
KVVA
Quick 6
’t Gooi
Unitas
Hoogland
Scherpenzeel
VVIJ
Saestum

Activiteiten Agenda 2006

Medio september zullen wij u verrassen met een leuk
evenement!!!
Eindstanden 2005/2006
Q2 zat
Spakenburg
Roda ‘46
Huizen
Loosdrecht
CJVV
Quick 2
De Posthoorn

Hees
VOP
Eemdijk
Woudenberg
Cobu Boys
Nieuwland

Q7
VVIJ
Odijk
Scherpenzeel
Quick 7
Hercules
Soest
Kampong
Hoogland
Kockengen
SCH’44
CDW
VVU Ardahanspor

Q9
Veenendaal
Schalkwijk
Amsvorde
VVZA
Hoogland
Kampong
Nieuwland ASC
Achterveld
Oranje Wit
Hooglanderveen
Quick 9
KVVA

Waarom zijn wij zo trots
op onze club?
Waarom raken we
ontroerd als we een foto
van een telg van een
echte Quickfamilie in de
krant zien staan?
Hoe kunnen we meer
mensen raken met het
“Quick-gevoel”?

Frank Nieuwland

6X6 GROOT SUCCES
Het is er toch van gekomen….
In de maand mei, op 5 woensdagen,hebben de overige senioren een nat maar gezellig toernooi gespeeld. De opkomst
was goed maar kan nog beter. Er hadden zich 8 teams ingeschreven, door omstandigheden konden de begeleiders van
Quick 1 niet deelnemen omdat het eerste elftal in de nacompetitie was beland. Mede door de goede begeleiding zullen wij
maar zeggen is het eerste in de tweede klasse gebleven. Quick 5 was met twee teams gestart en de overige teams
hadden een team afgevaardigd. Zelfs de A1 kwam met een team onder leiding van Tijn Israel en zijn Gang.
DE WEDSTRIJDEN waren leuk spannend en sportief.
SPONSORS: geen
DE SCHEIDSRECHTERS waren Dick (voormalig Quick 10), Peter, Jeroen, Ruud W(hoofd opleiding Huizen) en K(C)ees.
Bedankt mannen!!
De KANTINE: meisjes dames en heren achter de bar en Jeroen bedankt voor de service. Het was vooral gezellig tijdens
de wedstrijd Barcelona-Chelsea met lekkere (vette) hapjes.
ONDERLINGE SFEER: was uitstekend en er vielen geen gele of rode kaarten.
HULDIGING: Rene Voortman bedankt voor het trainen van de overige senioren dit seizoen en ga vooral zo verder.
WINNAAR: Het team van Quick 2 zaterdag. Door dit succes dreigt het team een doorstart te maken Gijs, Danny (of is het
snackkie), Rogier (mooi stiftje) Frank en Davy van harte gefeliciteerd.
DANK AAN: De commissie overige senioren, vooral Frank Newasco Nieuwland, Jeroen van Barlingen (wedstijdschema en
kantine), Bestuur van Quick, de jeugdcommissie (voor het gebruik van de doeltjes), de leiders van de elftallen, supporters
en verdere aanhang.
SUGGESTIES: door het invoeren van het bekertoernooi voor de overige senioren voor het begin van de competitie komt
ons onderlinge mixed toernooi voor de overige senioren in gevaar.
Hebben jullie alternatieven of andere suggesties om "ïets te doen". Graag even contact opnemen met de commissie
overige senioren.
TOT SLOT: fijne vakantie en tot volgend seizoen bij de AFC QUICK 1890
Namens de Commissie Overige Senioren
Glen van Gene
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De ontlading was groot toen Ronald Smeele de bevrijdende 2-1 scoorde in de finalewedstrijd tegen ZSGO. Ook Mats
Vreekamp, uiterst rechts, vierde het in volle overtuiging mee. De redactie feliciteerd uiteraard het eerste elftal met het
lijfsbehoud in de tweede klasse.

Finale Van Dam Sports Penaltybokaal seizoen 2005-2006
Zaterdag 20 mei was het eindelijk zover. Voor die dag stond de finale van de penaltybokaal gepland voor de D en E
pupillen van Quick. Het was die dag bijzonder nat, het had bijna de gehele dag geregend, dus het was nog even
spannend of de finale wel doorgang kon vinden.
Een finale hoort op het hoofdveld gespeeld te worden, maar door de vele regenval stonden de doelgebieden blank. Door
te prikken en met toch nog een beetje hulp van de weergoden, kon de finale gelukkig toch doorgaan.
Vanuit de diverse D elftallen deden vier jongens mee: Remy van Zanten, Jeroen Swens, Kevin Ebell en op het laatst als
invaller Martijn Peters. Net als voorgaande jaren verdedigde Sander Tolsma ook dit jaar weer het doel. Remy van Zanten
mocht de aftrap nemen namens de D pupillen en hij liet direct zien waar hij voor kwam: Remy benutte alle drie penalty´s en
liet Sander alle hoeken van het doel zien. Hierdoor legde Remy bij de andere drie deelnemers een zware last op de
schouders: zou het hen ook gaan lukken om de drie penalty´s te benutten? Als tweede was Martijn aan de beurt. Hij wist
Sander één keer te verschalken. Jeroen en Kevin waren hierna aan de beurt. Het lukte hen niet om Sander te passeren.
Hierdoor werd Remy winnaar van de penaltybokaal bij de D pupillen en Martijn tweede. Jeroen en Kevin moesten hierna
onderling in een knock out ronde nog uit gaan maken wie de derde prijs op zou eisen. Beiden moesten om en om een
penalty nemen. Jeroen bleek over de beste zenuwen te beschikken en eiste alsnog de derde plaats op.
Vervolgens waren de E pupillen aan de beurt om het Sander lastig te gaan maken. Sten Vreekamp, Thomas Heeling, Nabil
Hamidi, Menno van Ophoven, Raoul Dinaux, Job Innemee en Jurgen Peters waren achtereenvolgens aan de beurt om
Sander het vuur aan de schenen te leggen. Nadat ze allemaal drie penalty´s genomen hadden, moest er ook hier een
knock out ronde gehouden worden om uit maken wie met de prijzen aan de haal zouden gaan. Nabil en Raoul hadden
beiden twee keer het net weten te vinden en gingen samen strijden om de eerste plaats. Hier moesten zelfs vier extra
penalty´s aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Raoul eiste hier de eerste prijs op, Nabil werd tweede. Voor de
derde prijs kwamen Sten en Jurgen in aanmerking, beiden hadden één keer gescoord. In de knock out ronde wist Sten
het net te vinden, waardoor hij derde werd bij de E pupillen.
Na afloop werden in het clubhuis door Feddo Hartelust, samen met zijn twee lieftallige assistentes, de bijbehorende
bekers uitgereikt. Daarnaast was er voor iedere deelnemer een leuke herinnering aan de Van Dam Sports Penalty Bokaal
seizoen 2005/2006.
Nees van den Berg
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Voorbereidingsprogramma A-selectie
DONDERDAG
ZONDAG
DINSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
DINSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZONDAG
DINSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZONDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
ZATERDAG
ZONDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
ZONDAG

27 JULI
30 JULI
1 AUG.
3 AUG.
4 AUG.
5 AUG.
6 AUG.
8 AUG.
10 AUG.
11 AUG.
13 AUG.
15 AUG.
17 AUG.
18 AUG.
20 AUG.
22 AUG.
23 AUG.
24 AUG.
26 AUG.
27 AUG.
29 AUG.
30 AUG.
1 SEPT.
3 SEPT.

1E TRAINING
TRAININGSDAG
TRAINING
TRAINING
TRAININGSKAMP
TRAININGSKAMP
TRAININGSKAMP
AFC QUICK - RODA(ZO)
TRAINING
TRAINING
'T GOOI - AFC QUICK
HOUTEN - AFC QUICK
TRAINING
TRAINING
AFC QUICK - VV BAARN
TRAINING
BEKERWEDSTRIJD
TRAINING
BEKERWEDSTRIJD
BEKERWEDSTRIJD
TRAINING
BEKERWEDSTRIJD
TRAINING
START COMPETITIE

Samenstelling van de
A- en B-selectie

AANVANG: 19.30
AANVANG: 10.00
AANVANG: 19.30
AANVANG: 19.30
INFO VOLGT

UUR
UUR
UUR
UUR

AANVANG: 19.30
AANVANG: 19.30
AANVANG: 19.30
AANVANG: 14.00
AANVANG: 20.00
AANVANG: 19.30
AANVANG: 19.30
AANVANG: 14.00
AANVANG: 19.30
INFO VOLGT
AANVANG: 19.30
INFO VOLGT
INFO VOLGT
AANVANG: 19.30
INFO VOLGT
AANVANG: 19.30

UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

UUR
UUR

Voorbereidingsprogramma B-selectie
DONDERDAG 27 JULI

1E TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

ZONDAG

TRAININGSDAG

AANVANG: 10.00 UUR

DINSDAG

30 JULI
1 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

DONDERDAG 3 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

VRIJDAG

4 AUG.

TRAININGSKAMP

INFO VOLGT

ZATERDAG

5 AUG.

TRAININGSKAMP

ZONDAG

6 AUG.

TRAININGSKAMP

DINSDAG

8 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

DONDERDAG 10 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

VRIJDAG

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR
AANVANG: 11.00 UUR

11 AUG.

ZONDAG

13 AUG.

RODA(ZO) 2 - AFC QUICK

DINSDAG

15 AUG.

HOUTEN 2 - AFC QUICK 2 AANVANG: 20.00 UUR

DONDERDAG 17 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

VRIJDAG

18 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

ZONDAG

20 AUG.

AFC QUICK 2- BAARN 2

AANVANG: 12.00 UUR

DINSDAG

22 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

WOENSDAG 23 AUG.

BEKERWEDSTRIJD

INFO VOLGT

DONDERDAG 24 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

ZATERDAG

26 AUG.

BEKERWEDSTRIJD

INFO VOLGT

ZONDAG

27 AUG.

BEKERWEDSTRIJD

INFO VOLGT

DINSDAG

29 AUG.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

BEKERWEDSTRIJD

INFO VOLGT

DONDERDAG 1 SEPT.

TRAINING

AANVANG: 19.30 UUR

ZONDAG

START COMPETITIE

WOENSDAG 30 AUG.
3 SEPT.

NAAM SPELER
1 SANDER VAN AMSTEL
2 ISAMEL CITAK
3 FRANK CORBA
4 NIELS GEERESTEIN
5 FRANKLIN HARMSEN
6 RAYMON HARZEVOORT
7 JESSE HEUSINKVELD
8 MARK VAN DE HOEK
9 ARJAN VAN DE HORST
10 ROY JOHANNINK
11 ROLF KOLLER
12 LARS MOL
13 MARK POT
14 EVERT ROOS
15 MARK VAN DER SLUIJS
16 RONALD SMEELE
17 SANDER TOLSMA
18 JORDI VREEKAMP
19 FRANS HENDRIKS
20 WESLEY VAN DE WIJNGAARD
21 MAARTEN PAUW
22 DENNIS VAN WESTERLAAK
23 TIJN ISRAEL
24 PETER HOEK
25 MARTIJN VAN WIJK
26 JURGEN TERSCHEGGET
27 AAIKE VLUGT
28 RAYMOND PRINS
29 FERRY HENDRIKSE
30 MELVIN JANSEN
31 STEF GRANSHUIZEN
32 BARUR KOROGLU
33 AHMET CAMCI
34 ROY KLOMPENHOUWER
35 DENNY KWAKMAN
36

A-B SEL.
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
B
A
A
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

BEGELEIDINGSTEAM
Jeroen Peters
Remko v.d. Horst
Jan van Leyenhorst
Alain van Oirschot
Marcel v.d. Wijngaard
Jan Roos
Cees Lablans
Mark Israel
Etienne Klabbers
Evert v.d. Horst
Ad Luitjes
Ton v.d. Linden
Pierre Klabbers
Theo Petten

A-sel. Trainer
B-sel. Trainer
Ass.Trainer
Keeperstrainer
Verzorger A-sel.
Verzorger B-sel.
Elftalleider 1
Elftalleider 2
Elftalleider 1
Grensrechter 2
Materiaalman 1
Medisch Coördinator
Grensrechter 1 (uit)
Grensrechter 1 (thuis)

Technische Commissie:
Remco Termaten,
Jacob van Goor,
Michiel Zwanikken en
Harm Meijer.

