Jaargang 57, nummer 10, 23-12-2008

ALGEMEEN

Zaalvoetbaltoernooi
voor E- en F pupillen en
Mini’s 2008
Zaterdag 27 december
Het toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 27 december 2008 in Sporthal De
Meent, De Meent 4, 3833 EA Leusden.
* De E- pupillen spelen ‘s morgens.
AANWEZIG ZIJN OM 08.15 UUR
* De F- pupillen en Mini’s spelen ‘s middags.
AANWEZIG ZIJN OM 12.15 UUR

Zaalvoetbaltoernooi voor
overig senioren:
Vrijdag 2 januari 2009
Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor overige senioren
vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 Januari 2009 in sporthal
Schuilenburg.

Aanwezig 18.30 uur
Aanvang 19.00 uur
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KALENDER SEIZOEN
2008-2009:
DECEMBER:
Dag
Datum Activiteit
Za
27
Zaalvoetbaltoernooi E en F pupillen
JANUARI:
Dag
Datum
Do
1
Vr
2
Ma
5
Do
8
Di
13
Do
15
Ma
19
Ma
19
Do
22
Vr
23
Ma
26
Di

27

Activiteit
Nieuwjaarsreceptie
Zaalvoetbaltoernooi Overige Senioren
20.00 uur ' JC vergadering, formeel
20.00 uur ' TC vergadering
20.15 uur ' bestuursvergadering
20.30 uur Vergadering Stichtingsbestuur
20.00 uur ' ALV
20.00 uur ' JC vergadering, informeel
20.00 uur ' TC vergadering
20.00 uur ' klaverjassen
20.00 uur ' 2de jeugdleidersvergadering
van dit seizoen
20.15 uur ' bestuursvergadering

FEBRUARI:
Dag
Datum Activiteit
Ma
2
20.00 uur ' JC vergadering, formeel
Di
3
20.00 uur ' Jong Quick - Jong Houten
(op veld Houten!!!!!!)
Do
5
20.00 uur ' TC vergadering
Di
10
20.15 uur ' bestuursvergadering
Do
12
20.30 uur Vergadering Stichtingsbestuur
Ma
23
20.00 uur ' JC vergadering, informeel
Di
24
20.15 uur ' Jong CJVV - Jong Quick
(op veld CJVV!!!!!!)
Di
24
20.15 uur ' bestuursvergadering
Do
26
20.00 uur ' TC vergadering
Vr
27
20.00 uur ' klaverjassen

MEI:
Dag
Di
Do
Vr
Zat
Ma
Ma
Do
Di
Zat
Ma
Do
Vrij

Datum Activiteit
Thuistoernooi kabouters
5
20.15 uur ' bestuursvergadering
7
20.00 uur ' TC vergadering
8
20.00 uur ' klaverjassen (slotavond)
9
Thuistoernooi F pupillen
11-14 Amersfoortse kampioenschappen D, E en
F pupillen
11
20.00 uur ' JC vergadering, informeel
14
20.30 uur Vergadering Stichtingsbestuur
19
20.15 uur ' bestuursvergadering
16
Thuistoernooi D en E pupillen
25
20.00 uur ' JC vergadering, informeel
28
20.00 uur ' TC vergadering
29
15.00 uur ' inschrijving teams en
's avonds opening Internationaal Toernooi

JUNI:
Dag
Di
Do
Ma
??

Datum
2
4
8
???

JULI:
Dag
Do

Datum Activiteit
2
19.30 ' TC vergadering

Activiteit
20.15 uur ' bestuursvergadering
19.30 uur ' TC vergadering
20.00 uur ' JC vergadering, formeel
t/m …, avondvierdaagse Hoogland
Vrijwilligersfeest
Ma
15
20.00 uur ' ALV
Do
18
19.30 uur ' TC vergadering
Ma
22
20.00 uur ' laatste
jeugdleidersvergadering van dit seizoen
Di
23
20.15 uur ' bestuursvergadering
Ma
29
20.00 uur ' JC vergadering, informeel

*Aanvullingen, wijzigingen en/of opmerkingen kunnen doorgegeven
worden aan Ineke Smit, ineke_smit@planet.nl

MAART:
Dag
Datum
Ma
2
Do
5
Di
10
Do
12
Ma
16
Di
17
Do
19
Di
24
Vr
27

Activiteit
20.00 uur ' JC vergadering, formeel
20.00 uur ' TC vergadering
20.15 uur ' bestuursvergadering
20.30 uur Vergadering Stichtingsbestuur
20.00 uur ' JC vergadering, informeel
Finaleronde beloftencompetitie
20.00 uur ' TC vergadering
20.15 uur ' bestuursvergadering
20.00 uur ' klaverjassen

APRIL:
Dag
Do
Ma
Do
Di
Do
Ma
Wo

Activiteit
20.00 uur ' TC vergadering
20.00 uur ' JC vergadering, formeel
20.30 uur Vergadering Stichtingsbestuur
20.15 uur ' bestuursvergadering
20.00 uur ' TC vergadering
20.00 uur ' JC vergadering, informeel
Euro-sportring vergadering

Datum
2
6
9
14
16
20
22

Vr
24
20.00 uur ' klaverjassen
Ma-Wo 27,28,29 Jeugd Voetbal Kamp
Di
28
20.15 uur ' bestuursvergadering

Vakantiedata schooljaar 2008-2009 per regio
Vakantieperiode
Regio
Herfst
11-10-08 t/m 19-10-08
Herfst
18-10-08 t/m 26-10-08
Kerst
20-12-08 t/m 04-01-09
Voorjaar** 14-02-09 t/m 22-02-09
Voorjaar 21-02-09 t/m 01-03-09
Mei
25-04-09 t/m 05-05-09
Zomer
04-07-09 t/m 16-08-09
Zomer
04-07-09 t/m 23-08-09
Zomer
11-07-09 t/m 23-08-09
Zomer
11-07-09 t/m 30-08-09
Zomer
25-07-09 t/m 06-09-09
Zomer
18-07-09 t/m 06-09-09

en onderwijstype
Onderwijstype*
midden/zuid
noord
bo + vo
noord/midden/zuid
noord/midden
zuid
bo + vo
noord/midden/zuid
noord
bo
noord
vo
midden
bo
midden
vo
zuid
bo
zuid
vo

bo + vo
bo + vo
bo + vo
bo + vo

Definitie(s):* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet
onderwijs. ** In 2009 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet
samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de
rooms-katholieke delen van het land dan de adviesdata niet zullen
aanhouden en vrij geven met carnaval.
De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata
geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata
aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om
bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met
vakantie.

JEUGD

Jaargang 57, nummer 10, 23-12-2008

ARSENAL

BARCELONA

SCHALKE 04

Yassine Ayyoubi
Olfeedo Drooduin
Dani Klabbers
Daan Vogel
Stijn van Veen
Mats van Dorp
Lara Perdok

Casper Donker
Joost v/d Grinten
Martijn Toomen
Hessel Wilpshaar
Bas Schuurman
Lukas Ligthart

Joost Broers
Daan Smits
Lieve Verhoeven
Sep Smits
Sophie Zondervan
Marius Valk
Mats Vreekamp

Leider : Orlando Drooduin

Leider: Evert van der Grinten

Leider: Gerard Vreekamp

AC MILAN

LIVERPOOL

Rick Verheij
Zino Lambrechts
Hylke Boersen
Pelle de Hamer
Jort Fernig
Youri ten Katen
Ruben Kiers

Nene Bouwmeester
Luuk Eastman
Laurens de Hamer
Stefan van Daatselaar
Olivier Belt
Dagmar Lund
Cees van Rijckevorsel

Leider: Edwin Boersen

Leider: Reinoudt van
Rijckevorsel

REAL MADRID

Thomas Rijsman
Niels Blom
Allard Lubbers
Abdellah Nibou
Osman Bastug
Jeppe Foesenek
Jeroen v/d Kooij
Thomas Blom
Leider: Peter Rijsman
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AJAX

AZ

FC TWENTE

Willem van Rheenen
Sam den Blijker
Daan Nobels
Jawad El Khattouti
Tycho v/d Werff
Erik Stoelinga
Thomas Mosterd
Jip Wischhoff
Feddo Dalstra
Ole Wink

Thomas van Diepen
Nout Smits
Boele Han
Toine Bodewitz
Miel Hoppenbrouwers
Jurriaan v/d Laan
Levent Albostanli
Tijn Keuben
Sebastiaan v/d Meer

Lucas Hoogeslag
Maarten Starink
Casper Buiskool
Martijn van Stigt
Sven Lund
Brent Verheij
Lars v/d Ven
Anka Kara
Teun Perdok

Leider Remco Dalstra

Leider: Bastiaan v/d Laan

Leider: Marc v/d Ven

FEYENOORD

NEC

PSV

Fons Berkenbosch
Dante Byron
Wim de Bruin
Sil Oomen
Teun v/d Weij
Bram Renkema
Hugo Koelemeijer
Max Ravensbergen
Sybren v/d Mark

Casper Seinen
Berend Stal
Tugsad Tekin
Beau Arts
Wessel Massop
Raymond v/d Worm
Robin van Diepen
Max Dieters
Berend Sijm

Leider: Frans Oomen

Leider: Thijs van Berckel

HEERENVEEN

Ton Byrman
Kees Prins
Lucas Hijink
David van Overbeeke
Tiber Foesenek
Thijn Morks
Maarten Drijfhamer

Soufyan Aharouay
Kild Dieters
Hugo Buiskool
Jelle Vlek
David Chavannes
Daniel Boshuijer
Georgios Georgiadis
Willem Tabernal
Loic Fransen
Leider: Ron Boshuijer

Ize Mol
Bo Wilpshaar

Leider: Michiel Morks
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Donderdag 1 januari 2009

Nieuwjaarsreceptie
in ons paviljoen.
Aanvang 16.00 uur.
Kom gezellig even een drankje
drinken en wat oliebollen eten.
Voorafgaand aan deze gezellige
bijeenkomst is er de traditionele

Nieuwjaarswedstrijd
tussen een elftal van
Quickvoetballers en de hockeyers
van onze vrienden van AMHC.
Deze wedstrijd begint om 14.00
uur en wordt gespeeld op de
velden van AMHC, Sportpark
Birkhoven.
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Spakenburg F2 - Quick F2 (beker)
Zaterdag 6 december
Op zaterdagochtend 6 december waren weer alle jongens present. Enkele nog een beetje slaperig van een lange sinterklaasavond, maar
gelukkig was er niemand zo stout geweest dat hij in de zak naar Spanje moest. Deze keer Spakenburg F2 op het programma. Ze zitten
ook bij ons in de poule, maar deze keer ging het om de beker.
Na een korte warming up ging Quick erg voorspoedig van start. Binnen enkele minuten stond het o-1 door een mooie treffer van Mees.
Daarna werd duidelijk dat spakenburgers zich niet zo makkelijk aan de kant lieten zetten. Ze benaderden regelmatig het doel, maar echt
dreigend werd het niet. Wel veel corners, maar die werden ook netjes uitverdedigd. De ruststand bleef 0-1.
Na de rust werd er weer prima gevoetbald. De mooie combinaties liepen echter stuk op de goede verdediging van Spakenburg. Bij een
tegenaanval kwam een van de Spakenburgers ten val, en de scheidsrechter zag daar en penalty in. Erik stond goed klaar, maar kon
weer snel rustig ademhalen omdat de aanvoerder over schoot. Vrij snel daarna was er weer een uitbraak van Quick. Mees liep vrijwel
alleen over de rechterkant richting het vijandelijke doel. Vanaf bijna de achterlijn schoot hij richting doel. De onfortuinlijke keeper
probeerde de bal te pakken, maar hij hobbelde zo het doel in, 2-0.
We hadden de wedstrijd nog niet in de zak. Spakenburg drong regelmatig aan, maar echt gevaarlijk werd het niet. Aan het eind van de
wedstrijd gingen Mees, Piet en Ocean er nog met z'n drieën van door. Tegen slechts twee verdedigers van Spakenburg was het
makkelijk scoren. Mees schoot hem er wederom in, en hiermee kwam de eindstand op 0-3. Quick gaat door voor de beker.
Remko Stoelinga

Koude kermis bij TOV
Het is zaterdag 13 december 7 uur in de
ochtend, buiten kraakt het van de vorst.
Onze wedstrijd bij TOV zal toch niet
doorgaan? Het liefst draai ik me nog even
om, maar de plicht roept. Even bellen dan
maar. Ja hoor "Tot Ons Vermaak" neemt
men wel erg letterlijk, het gaat door! Dan
maar aankleden en haasten want bij TOV
trappen ze al om 8.30 af. We kleden ons om
in kleedkamer 10. Hmmm dat ruikt niet fris,
Sinterklaas is al naar Spanje terug maar de
schimmel zit nog op het plafond! Ach wat
kan het schelen het is gelukkig wel warm. In
de warmte de opstelling doorgenomen en
dan naar buiten voor de warming-up
brrrrrrrrrr. Gelukkig kunnen we 8 tegen 8
spelen. Het veld is hard en het doelgebied is
net een betonplaat waarin gehakt is. Ach we
zijn er nu toch en de jongens hebben er zin
in. Aan de ranglijst lezen we af dat TOV
ongeveer even sterk moet zijn, dus het
beloofd een mooie pot te worden. De eerste
helft verloopt wat stroef. Dankzij Thomas
komen we toch 0-1 voor. Dat houden we
een tijdje vol maar vlak voor rust krijgen we
in een tegenaanval toch de 1-1 om de oren.
De gebruikelijke wisselingen in de rust
hadden een positief effect. De tweede helft
stond F 4 als een huis. Er werd goed
verdedigd en voorin werd er driftig op los
gecombineerd. Zelfs twee keer tot IN het
doel van TOV! Dat was genieten voor de
kleumende supporters! Dankzij 3
doelpunten van Michael en 1 van Deef
noteren we ook voor deze week een
afgetekende winst.(1-5). Volgende week
duimen voor goed weer want dan spelen we
de laatste wedstrijd van deze seizoenshelft
tegen SO Soest. Komt allen kijken!
We staan inmiddels stijf in het linker rijtje
(6de plek). Als we volgende week winnen
schuiven we één plaatsje op naar plek 5
want IJsselmeervogels F 5 is uitgespeeld en
heeft maar 1 punt meer.
Coach

F1 plaatst zich voor hoogste klasse
voorjaarscompetitie
Zaterdag 20 december 2008
Door de prima resultaten zijn de
jongens van F1 bij de eerste 6 teams
geëindigd en spelen zij in de
voorjaarscompetitie in de hoogste
klasse bij de F-pupillen.
Tegenstanders zijn: IJsselmeervogels,
Hoogland, CJVV, Roda'46 en SV
Baarn.
Deze prestatie is na de wedstrijd
tegen Roda'46 uitbundig gevierd in
de kleedkamer. Alle jongens kregen
van Ad en Gerard een fles "champagne".
Op het mooie kunstgrasveld van Roda'46 waren beide teams erop gebrand te
winnen.
Het werd hierdoor een hele spannende wedstrijd, die uiteindelijk door Roda'46 met
1-0 werd gewonnen, waar de uitslag ook andersom had kunnen zijn, maar een
gelijkspel een terecht zou zijn geweest.
In de eerste helft had Roda de wind in de rug, waardoor F1 flink onder druk stond.
Sil en Tycho waren echter ook vandaag de steunpilaren in de verdediging, waardoor
Toine eigenlijk niet eens zoveel werk had. Onze aanval kreeg ook wat kansen, maar
de schoten van met name David konden de keeper niet verrassen. Beau schoot
een vrije trap over en Joris mikte na een goede actie ook te hoog. Rust 0-0, dus
dat gaf hoop voor de tweede helft, waarin F1 met de wind mee speelde. Er waren
zeker kansen, maar toch konden onze jongens Roda niet echt onder druk zetten.
Aan Martijn was te merken dat hij deze week ziek was geweest. Gelukkig kon hij
wel meedoen, maar waar hij anders lastig is voor iedere verdediging, had hij deze
wedstrijd daarvoor niet genoeg kracht. Toch kwam F1 bijna op 0-1. De mooiste
aanval van de wedstrijd werd door Tycho afgerond met een schot in de kruis. De
uitstekende keeper van Roda wist de bal echter nog met zijn vingertoppen uit het
doel te tikken. Ongeveer 5 minuten voor tijd kwam de tegenstander onverwachts
op voorsprong. Een schot in de hoek kon door Toine nog net gered worden, maar
de terugstuitende bal kwam precies in de voeten van een aanvaller, die inschoot. In
de resterende minuten wisten onze jongens de keeper niet meer te passeren.
Iedereen had zijn uiterste best gedaan, maar jammer genoeg geen punten deze
keer.
Doordat Hooglanderveen van IJsselmeervogels verloor is plaatsing bij de eerste 6
teams toch zeker. Mogelijk wordt in januari nog een inhaalwedstrijd tegen VVZ'49
gespeeld. Bij winst eindigt F1 dan op de 2e of 3e plaats. Een prachtig resultaat!
Na de feestdagen speelt F1 op 10 januari een toernooi op kunstgras bij SV
Kampong in Utrecht. De week erop wordt geoefend tegen Saestum, tenzij dan de
inhaal wedstrijd tegen VVZ'49 wordt vastgesteld.
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BESTUUR, COMMISSIES EN
REDACTIE KWIKKERTJE
WENSEN U PRETTIGE
FEESTDAGEN EN
EEN MOOI, SPORTIEF 2009
Klinkende overwinning F12 op Spakenburg F4
Op zaterdag 13 december komen de eerste sms'jes al binnen om 7:45 : "gaat het voetbal door ?"
Iedere F-coach zal dit herkennen bij barre weeromstandigheden, bij Quick is alles afgelast
Maar bij de FC Spakenburg leert een telefoontje dat hierover na 8:30 wordt besloten.
We moeten dus sowieso wel vertrekken voor de wedstrijd tegen de F4 om 9:00.
Onderweg blijkt Ize z'n vader autopech te hebben, gelukkig kan een andere vader hen nog net oppikken, wederom lang
leve het mobieltje.
Eenmaal aangekomen blijkt de 2 graden vorst en straffe wind nog guurder te zijn dan in Amersfoort.
"Gelukkig" gaat het voetbal wel door.
Met minimale voorbereidingstijd en voorzien van majo's, mutsen, handschoenen of zelfs complete trainingspakken onder
het tenue start ons kroost vol goede moed.
De Spakenburgers staan nl. eveneens in de middenmoot, de (doel)punten hangen dus in de lucht.
Op het veld blijkt onze F12 continue dominant te zijn, helaas worden er nog nauwelijks kansen gecreeerd.
Voorin sleurt Teun eenzaam rond, bij afwezigheid van snelle Niels, maar kan toch enkele gevaarlijke schoten lossen.
Op het middenveld blijkt droomkoppel Bo en Damian er ongebruikelijk flink op los te rommelen, wellicht zijn ze bang
bevangen te worden door de kou ?
Lars z'n fluwelen passes zijn minder soepel als gewoonlijk, maar hij is dan ook de enige zonder handschoenen.
Achterin zijn bikkels Ize en Willem gewoontegetrouw latent alert en stevig bezig.
Keeper Anka heeft gelukkig z'n eerste eigen gemaakte doelpunt even uit z'n hoofd gezet, en staat weer vrolijk op de lijn,
ook al wordt ie enkele malen bijna omver geschoten.
Douwe en Rosa zijn helaas niet van de partij.
Na pakweg 10 minuten opent Willem de score met een hard en laag afstandsschot dat allen verrast: 0-1
Spakenburg komt snel terug op 1-1
In de 19e minuut krijgt Ize het op z'n heupen, na een forse scheld en duwpartij met z'n tegenstander.
De uiterst vrolijke en makkelijke scheidsrechter, tevens coach, laat het geheel onbestraft.
Woest besluit Ize het duel maar af te maken met een rush naar voren waar hij doel treft 1-2 !!
In de tweede helft wordt veel strijd geleverd en de koffiebestelling uit de eerste helft kan direct gedronken worden.
5 minuten voor tijd scoort Teun en is de buit binnen.
In de laatste minuut maak onze topscorer het feest compleet door nogmaals met knallend afstandschot te scoren: 1-4 !
Over de penalties wil ik het niet hebben.
De Spakenburgse ouders zijn ondanks hun verlies overigens erg joviaal en humoristisch, al schrikt Teun wel van de
opmerking dat ze hem willen kopen !
met de voetbalgroet,
Peter Perdok
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SRO Zaalvoetbaltoernooi 2008
Ook dit jaar nemen enkele teams deel aan het SRO zaalvoetbaltoernooi in de
Kerstvakantie. Op maandag 29 december spelen D4 en D6 als respectievelijk D1 en D2 in
Sporthal Juliana van Stolberg, Graaf Hendriklaan 146 (bij de Leusderweg).
Het programma is als volgt:
D4, speelt als AFC Quick 1890 D1 in een poule tegen
VVZA 1, CJVV 1 en KVVA 1
Aanwezig 14:45 uur - Wedstrijden om 15:15, 16:15 en 17:00 uur
D6, speelt als AFC Quick 1890 D2 in een poule tegen
VVZA 5, VVZA 6 en CJVV 3
Aanwezig 11:15 uur - Wedstrijden om 11:45, 12:45 en 13:30 uur
Indien poulewinnaar, wordt de finaleronde voor D-teams gespeeld op dinsdag 30
december van 08:30 tot 10:30 in Sporthal Juliana van Stolberg. Prijsuitreiking 10:30 uur.
Op maandag 29 december spelen ook C1 en C2. Deze teams komen in actie in
Sporthal Zielhorst, Trompetstraat 3
Voor deze teams is het programma:
AFC Quick 1890 C2, speelt in een poule tegen VVZA 5, Amsvorde 2 en KVVA M1
Aanwezig 08:45 - Wedstrijden om 09:15, 10:00 en 11:15 uur
AFC Quick 1890 C1, speelt in een poule tegen VVZA 1, HVC 1 en CJVV 1
Aanwezig 13:15 -Wedstrijden om 13:45, 14:30 en 15:45 uur
Indien poulewinnaar, finale ronde C-teams dezelfde dag van 16:00 tot 18:30 uur.
Prijsuitreiking 18:30 uur.

Begeleiding attentie!!!
Het gebeurt regelmatig dat de uitslagen van de gespeelde uitwedstrijden niet
worden doorgegeven aan de tafeldienst. Gevolg daarvan is, dat die uitslagen
dan ook niet op de kabelkrant verschijnen. Er komt NB bij te staan. Dat is
natuurlijk geen gezicht. De overige leden en andere buitenstaanders hebben
ook belangstelling van die resultaten. Het is een kleine moeite om de
uitslagen even door te bellen naar de tafeldienst. Dan komen er niet van die
vervelende NB’s op de kabelkrant te staan.
Het telefoonnummer van AFC Quick is 033 - 46 107 59. Zet dit in je mobieltje
en bel even. Hartelijk dank namens de tafeldienst en de mensen die de
kabelkrant altijd netjes bijhouden.
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Jeugdreglement AFC Quick 1890
AFC Quick 1890 is jouw club en de club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven.
Waar we elkaar in de eerste plaats ontmoeten om te voetballen, maar waar we ook onze kennissen en vrienden hebben.
Iedereen die Quick een warm hart toedraagt, straalt dit automatisch uit naar niet-leden. Praat gerust met een ander over
de dingen die je bij Quick meemaakt. En nodig vrienden eens uit om mee te trainen.
Als we trots willen blijven op Quick, onze club, dan is het natuurlijk handig en verstandig dat wij allen ons aan de Quick
regels houden. De jeugdcommissie heeft die regels hieronder opgeschreven. De Jeugdcommissie is ervan overtuigd dat
elke voetballer met een kloppend Quick-hart deze regels makkelijk kan naleven. Lees ze daarom maar eens door.

Gedrag:
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
Tijden:
"
"
"
"
"

Tenue:
"
"
"
"
"
"

Voetbal is een teamsport. Denk bij alles wat je (niet) doet dus aan het teambelang.
Kom afspraken na die in teamverband worden gemaakt.
Luister naar leider en trainer.
Gedraag je sportief, zowel binnen als buiten het veld.
Gedraag je correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainer/teamleider en
publiek. Vloeken, schelden, beledigingen en schuttingwoorden bezigen op en rond het voetbalveld hoort niet.
Accepteer dat iedereen fouten maakt. Herstel elkaars fouten.
Pest en/of discrimineer niet. Discriminatie is een uiting van onverdraagzaamheid en het in daden omzetten
van vooroordelen op basis van kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze
overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, enzovoort. Het maakt niet uit
dat jij anders bent dan een andere jongen of meisje. Wij willen juist samen voetballen en elkaar leren kennen.
Meld pesten en/of discriminatie bij de trainer/teamleider.
Blijf van andermans spullen af en laat alles heel.
Bespreek problemen eerst met de trainer/teamleider.
Gebruik voor de wedstrijd geen alcoholische dranken.
Vrijwilligerswerk wordt van je ouders naar vermogen verwacht.

Wees op tijd op de training (op het veld).
Wees op tijd bij de wedstrijd. Bij thuiswedstrijden is dat een half uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden
een uur voor de wedstrijd in/bij het paviljoen van Quick: tenzij door de leider/trainer anders aangegeven.
Niet op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd of training zonder geldige reden kan betekenen dat je niet in de
basisopstelling begint.
Vertrek als team naar uitwedstrijden en kom terug als team.
Afmelden doe je bij je trainer/teamleider en zodra je weet dat je een keer niet kunt. Vakanties, familiedagen en
dergelijke weet je normaliter lang van tevoren. Ziekte en blessures weet je meestal kort van tevoren en dan
meld je dat uiterlijk donderdagavond 19.00 uur bij je trainer/teamleider.

Het door Quick verstrekte voetbaltenue draag je alleen tijdens voetbalwedstrijden met je Quick team.
Shirt in je broek.
Zorg er zelf voor dat jouw sokken en schoenen in goede staat blijven verkeren.
Eens in de zoveel weken was jij (of je ouders/verzorgers) alle shirts en broekjes.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij training en wedstrijd. Doe de kousen omhoog en doe er
dan verbandgaas omheen (dat is beter dan tape).
Het is verplicht om altijd een wit reserveshirt bij je te hebben.
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Jeugdreglement AFC Quick 1890 (vervolg)
Kleedlokaal en voorbereiding:
"
Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets verhalen. Er blijven
altijd mensen die (jouw) spullen stelen als het mogelijk is.
"
Neem voor de training of de wedstrijd slechts een lichte maaltijd.
"
Gedraag je in het kleedlokaal. Voor de training kleed je je om in het kleedlokaal en wacht je in het kleedlokaal
om samen met de trainer naar het trainingsveld gaan (dit geldt voor alle A, B, C en D teams en de E en F
selectie teams).
"
Doe horloges, kettinkjes, oorbellen, piercings, ringen en andere voorwerpen af vóór de training/wedstrijd.
"
Zorg bij iedere wedstrijd voor een goede warming up. De wisselspelers trappen de keeper in.
"
Na afloop behoor je te douchen. Gebruik badslippers bij het douchen. Blijf niet langer in het kleedlokaal dan
nodig.
"
Roken en alcohol drinken zijn niet toegestaan in het kleedlokaal.
"
Laat het kleedlokaal schoon achter. De trainer/teamleider wijst aan wie na afloop van de wedstrijd of training
het kleedlokaal aanveegt, zodat de volgende groep zich kan omkleden in een schoon kleedlokaal.
Training:
"
"
"

Bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen, moet je dat vooraf telefonisch melden aan
de trainer. De training wordt zelden afgelast.
Neem klaarstaand trainingsmateriaal mee naar het trainingsveld en neem na afloop van de training het
materiaal mee naar het materialenhok.
Voor de selectieteams geldt dat spelers die twee keer in de week trainen bij een wedstrijd de voorkeur
hebben boven spelers die maar één keer of niet trainen. Deze regel is ter beoordeling van de
trainer/teamleider. Bij de niet-selectieteams wordt een rouleersysteem toegepast, al geldt ook hier de
trainingsregel.

Selectieteams:
"
Bij selectieteams wordt trainingsbezoek geregistreerd. Je gedrag en inzet tijdens de training kan van invloed
zijn op de beslissing wie op zaterdag wisselspeler is.
"
Als de wedstrijd(en) voor de selectieteams is afgelast, kan de trainer/teamleider beslissen dat er getraind
wordt. Deze trainingen zijn verplicht. Wie niet meedoet, kan een wedstrijd worden geschorst of niet in de
basisopstelling staan.
"
Selectievoetbal brengt plichten met zich mee:
"
trainen en spelen gaan voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis.
"
er wordt ook getraind onder slechte veld- of weersomstandigheden.
"
deel studie, werk, (regelmatige tussendoor)vakanties en/of hobby's zo in, dat je zoveel mogelijk aan je
voetbalverplichtingen kunt voldoen.
"
elke selectiespeler is verplicht twee keer per week de groepstraining te volgen.
Voetballen in een ander team:
"
Voetballen in een ander team dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je trainer en je
teamleider is niet toegestaan.

De Jeugdcommissie van AFC Quick 1890
december 2008
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Stand klaverjassen A.F.C.Quick 1890
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

Naam
Hr Jan van Gulik
Hr OskarFeuerstein
Hr Jeroen van Barlingen
Hr Etienne Klabbers
Mv Edith van Barlingen
Mv Annemarie Feuerstein
Hr Co Berendse
Hr Axel van Leeuwen
Hr Kees Lablans
Hr Pierre Klabbers
Mv Sophie van Daal
Mv Elly van Leeuwen
Hr Robin Barkel
Hr Ivo van Leeuwen
Mv Cor Barkel
Mv Marjon v/d Bos
Hr Ko Kamerbeek
Mv Riekie Broer
Hr Lex v/d Bos
Hr Gerard Huisman
Hr John van Noort
Hr Joop Barkel
Hr Wim van Rooyen
Hr Ton v/d Linden
Hr Jan van 't Hof
Hr Fred Zwakman
Mv Riek Pijpers
Hr Frans Hak
Hr Erik Fisscher
Mv Lien Mechelse
Hr Ton van Hamersveld

Sep
4890
4988
5332
4571
4000
4976
5113
4793
4629
4571
4618
3663
4265
4675
4577
4746
4847
3781
4516
4199
4681
4601
4551
4147
4045
4422
4330
4629
4010
4055
3761

Uitslag december 2008:

Okt
6267
4441
4668
5045
5425
4298
4829
4000
5360
4114
4701
4972
4799
4131
3988
4387
3871
4567
4676
4551
4306
4755
3600
4812
4947
4072
4000
4334
4100
4032
3586

1.
2.
3.
4.
5.

Nov
4345
4923
4598
4957
4697
4752
4520
5310
4506
5185
4789
4939
4235
4843
4549
4584
4388
4705
3850
4414
4165
3925
4402
3959
4000
4674
4000
4000
4121
3856
3849

Dec
5439
5230
4688
4657
4867
4770
4186
4401
4000
4524
3966
4498
4765
4361
4687
4000
4595
4637
4515
4197
4205
4075
4753
4354
4244
4060
4814
4139
4671
4837
4966

Jan

Jan van Gulik
Oskar Feuerstein
Ton van Hamersveld
Edith van Barlingen
Lien Mechelse

Feb

Mrt

5439
5230
4966
4867
4837

Apr

Mei

punten
punten
Punten
Punten
Punten

Poedelprijs voor Sophie van Daal 3966 punten

VOLGENDE KLAVERJASAVOND IS OP
VRIJDAG 23 JANUARI A.S. AANVANG 20.00 UUR.
KUNT U ONVERHOOPT NIET.
BEL DAN EVEN AF BIJ JOOP BARKEL: 033 - 4801439

Totaal
20941
19582
19286
19230
18989
18796
18648
18504
18495
18394
18074
18072
18064
18010
17801
17717
17701
17690
17557
17361
17357
17356
17306
17272
17236
17228
17144
17102
16902
16780
16162

ALGEMEEN
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Sponsors AFC Quick

Businessmembers/Kika sponsor
Admium Internative
Amersflora
ATC
Blömer accountants en adv.
Bosman Tuinen
Brasserie Royal Kroonenburg
Buro-NL.
DBRM Reclamemakers
DBS Business Solutions B.V.
De Kabouterhut
Dormaël Slaapkamers
Elektrofort
Inbev
Intersport van Dam
Koninklijke BDU Uitgevers B.V.
Labee advocaten
Los Vastgoed B.V.
Moes Bouwbedrijf West BV
Newasco / de Hoop BV
Optiek Verkerk
Osinga Brilmode B.V.
Van Barneveld Digitaal
Pot Verhuizingen en Logistiek
Proces Interim Management
PT2 Telecom
QUERFORTH GmbH & CO. KG.
Rabobank
Regardz Hospitality Group
Segafredo Zanetti
TBI direct
Van Amerongen Drukkerij
Van Veenschoten V.O.F.
Veenendaal Horeca Totaal
Vlugt Horeca Totaal
Voskuilen Interieur
Johan du Boeuff
Klaas Visscher
Pierre Klabbers Interim salaris- en personeelsadministratie
Van der Wurff & Partners Bedrijfsovernames en -adviezen B.V.

Jeugdfounders/Kika sponsor
Blömer Accountants
Moes Bouwbedrijf West BV
De Kabouterhut
Labee Advocaten

Overige (bord)sponsors
ABN AMRO
Bovee (Peugot)
Feuerstein loodgieters
Intens Reclame en Marketing
Keyware
Nefkens makelaars
Radio Drieënhuizen
Van Geet Zonwering
WSM Afbouw BV

Bakker bedrijfswagens
Bickery Food Group B.V.
De Sleutelspecialist
Extran
FGH Bank
Hoka Soest BV
Jan de Jong - BMW
Jimmink
Marcus Interieur
Mic Communicatie
Olde Meule & Oude Luttikhuis
Pon dealer + Schade
Schadenet Rijnders
Theo Meijer sportschool
Van Haselen Makelaars
Wolter & Dros Groep
Siggi international B.V. en Nico van Alphen

Vrienden van Quick
Nico van Alphen
Piet van Eijsden
Henk de Graaf
Cees Heerlien
Piet Hoek
Elbert Karelsen
Sieg van Maagdenburg
Mark Osinga
Erik Vreekamp

Henk van den Brink
Erik Fisscher
Ina van Hamersveld
Peter Heilijgers
Gerard Huisman
M. Karelsen-Hoolwerf
Kees Nieuwenstein
Henk Rijnders

Johan Eelsingh
Roelof van Goor
Ton van Hamersveld
Marion Hoek-van Schijndel
Mark Israel
Axel van Leeuwen
Gerard Nieuwland
Jeroen Sleeking

U ziet, sponsoren van AFC Quick 1890
kan op heel wat manieren ...
Maar altijd met het hoogste rendement!
De Commisie Commerciele Zaken van
AFC Quick 1890 geeft u graag een

passend advies en stelt zich bij uw
sponsoring professioneel op.
Zij vormt tevens het aanspreekpunt voor
allerlei zaken die met sponsoring van AFC
Quick 1890 te maken hebben.

Voor vragen en advies zijn deze heren u
graag van dienst:
Piet Hoek
033 - 455 17 02
Ronald Bolderman 06 - 53 66 17 06
Erik Fisscher
06 - 22 31 27 04

