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E9 waant zich op de kermis
13 maart 2010
Nou de winter lijken we voorgoed achter ons te hebben gelaten. Geen zorgen meer of de wedstrijd wel doorgaat. Deze
zaterdag moesten wij tegen Hooglanderveen E11. En wel op een zeer vriendelijk tijdstip. Sterker nog op vrijdag kregen we
bericht dat we niet om 11 uur maar om 11.30 zouden spelen. Jurrian en Thomas Blom waren hiervan niet op de hoogte,
dus die stonden er al een half uur toen de rest kwam. Soufiyan was er deze week niet.
Dit keer beginnen we niet in de traditionele opstelling. Onze verdedigers Wessel en Michael (Faust speelt liever achterin)
mogen met onze keeper David voorin beginnen en onze topscorer Thomas Mosterd gaat op goal. Een briljante tactische
beslissing (al zeg ik het zelf) want de tegenstander was zeer verrast door deze opstelling...... Zo verrast zelfs dat we de
wedstrijd van start gingen tegen E12 van Hooglanderveen. De coach van H'veen E11 had dit gelukkig snel in de gaten.
Toen konden we eindelijk echt beginnen. E9 ging direct goed van start. Er werd goed vanuit de positie gespeeld en er
werd met overzicht gespeeld. Vooral dit laatste is iets waar we de laatste tijd aan werken. Dit begint nu zijn vruchten af te
werpen. E9 combineerde er lustig op los, heerlijk om naar te kijken.
Michael die normaal de verdediging leidt, opende score door twee keer op identieke wijze te scoren. Bijna vanaf de
achterlijn krulde hij (met behulp van de wind) de bal in de verre hoek. Jurriaan sierde even later zijn verjaardag op met een
doelpunt na een uitbraak vanaf het middenveld 0-3. Hooglanderveen geloofde nog in de wedstrijd en drong aan het eind
van de eerste helft stevig aan.
Na onfortuinlijk uitverdedigen van Quick maakten ze 1-3 wat ook de ruststand was. De tweede helft deed David weer de
keepers-spullen aan en verhuisde Michael weer naar achter. Over de tweede helft kunnen we kort zijn. Het leek op het
laatst wel een schiettent. Deef maakte 1-4 en H'veen scoorde nog 2-4. Maar dat bleek later een laatste stuiptrekking. De
goals vielen als rijpe appelen. Ik had nauwelijks tijd om mijn handschoenen weer aan te doen na het noteren wie er scoorde. Thomas Mosterd scoorde er 4 op rij en daarna was het de beurt aan Deef (2keer) met een afstandschot en een intikkertje.
Daarna was het weer Thomas Mosterd en tot slot Thomas Blom die de eindstand op 2-12 bepaalde. Dat Hooglanderveen
het penalty schieten beter beheerst was een doekje voor het bloeden. Wat mij betreft is niet de grote overwinning maar de
manier waarop er werd gespeeld de grote winst van deze week.
Tot volgende keer.
Coach

E9 knokt zich er door
20 maart 2010
Op deze druilerige zaterdag speelden we thuis tegen KVVA. Michael en Jurriaan waren al om 9 uur op de club om bij E11
in te vallen. Dat lukte prima. Om 10uur mochten we dan eindelijk zelf beginnen. Het veld (2B) was hobbelig en zompig
maar wel goed bespeelbaar. Jurriaan ging de 1e helft op doel. De wedstrijd begon rommelig. Wat we vorige week goed
deden (kijken en dan overspelen) lukte in het begin niet goed. KVVA speelde een fysieke wedstrijd en dat was even wennen. Daarom kwamen we ook met 0-1 achter. Gelukkig maakte Thomas M. snel de 1-1. Hij kreeg de bal hoog aangespeeld op drie kwart van het veld. De uitkomende keeper raakte de bal niet maar Thomas wel. De bal ging via Thomas'
hoofd langs de keeper en rolde tergend langzaam in het doel. Ook wonderlijke doelpunten tellen!
Na deze gelijkmaker begon E9 beter te spelen. Deef die op het middenveld speelde scoorde weer van afstand waardoor
we met 2-1 gingen rusten. David wilde deze keer een wedstrijd niet keepen. Er waren weinig andere gegadigden. Gelukkig
bood Thomas Blom zich aan. Na rust speelden we een stuk beter. We maakten snel 3-1 (Deef). KVVA gaf zich niet gewonnen en maakte de aansluitende 3-2. De ouders langs de lijn werden toch wat bezorgd. Ze zijn er nog lang niet werd er
gezegd. Dat bleek later ook, KVVA kreeg een dot van een kans op de gelijkmaker. Via de keeper en de paal stuiterde de
bal uit het doel. Ook de rebound wist KVVA niet te verzilveren. Daar kwam E9 goed weg. Gelukkig liet E9 zich niet van de
wijs brengen en werd het via Deef, Thomas Mosterd, Deef, Wessel en opnieuw Deef toch nog 8-2. Een mooie uitslag dus.
Volgende week maar proberen direct goed van start te gaan. Dat is een stuk rustiger voor de toeschouwers.
Tot de volgende week,
Coach
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JAARKALENDER
2009-2010:
MAART:
Dag
Datum Activiteit
Vr
26
20.00 uur • Klaverjassen
Ma
29
20.00 uur • JC vergadering
APRIL:
Dag
Vr
Zo
Ma
Di
Ma

Datum
2
4
5
6
12

Do
Vr
Ma
Vr

22
23
26
30

Activiteit
Goede vrijdag
1ste Paasdag
2de Paasdag
20.00 uur • bestuursvergadering
20.00 uur • JC vergadering
20.15 uur • bestuursvergadering
20.00 uur • TC vergadering
20.00 uur • Klaverjassen
20.00 uur • JC vergadering, informeel
Koninginnedag

*Aanvullingen, wijzigingen en/of opmerkingen kunnen doorgegeven worden
aan Ineke Smit, ineke_smit@planet.nl
Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per regio en onderwijstype
Vakantieperiode
Regio
Mei
30-04-10 t/m 09-05-10
Zomer
10-07-10 t/m 22-08-10
Zomer
10-07-10 t/m 29-08-10
Zomer
03-07-10 t/m 15-08-10
Zomer
03-07-10 t/m 22-08-10
Zomer
24-07-10 t/m 05-09-10
Zomer
17-07-10 t/m 05-09-10
Bron: Ministerie van OCW

Onderwijstype*
noord/midden/zuid
noord
bo
noord
vo
midden
bo
midden
vo
zuid
bo
zuid
vo

bo + vo

Definitie(s):
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2010 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.

Quick E8 – VVZ ’49 E6: een bloedstollende wedstrijd
20 maart 2010
Om 12 uur trad een enthousiast E8 aan in Soest tegen de E6. De wedstrijd begon later dan gepland, waardoor onze spelers warmgelopen en vol overgave begonnen aan de eerste helft. Dat leidde al na 20 minuten tot een 1-0 score door Niels,
die vandaag samen met zijn broer Thomas speelde. Er waren in deze fase van de wedstrijd veel kansen en Quick speelde
energiek en aanvallend. Dat leidde 2 minuten later dan ook tot het 2e doelpunt, met een voorzet van Timo die werd afgemaakt door Thomas. Er werd ook goed gepassed, mooi zo! Maar toen kwam de kanteling: VVZ kreeg de ruimte door een
afwachtende houding van veel spelers en scoorde dan ook maar liefst drie maal….. Aan de kant van het veld zakte de
moed ons in de schoenen. In de rust werd de wedstrijd doorgenomen en ging iedereen er weer voor. De tweede helft
begon ontmoedigend met een 4-2 voorsprong voor VVZ door een mooi doelpunt via een corner. De coaches hadden het
toen al bijna opgegeven, maar Quick hervond zich en ging met nieuw elan verder. Joost had een mooie solo-actie en
scoorde bijna. Daarna kwam het tot een corner en scoorde Quick via een ‘frommelballetje’ via de voet van Joost. Het was
3-4, het kon weer….. Thomas scoorde bijna de gelijkmaker, maar helaas ging de bal net over het doel. Maar toen kwam
Massin met een mooie actie en scoorde de 4-4. Het was toen 5 minuten voor het einde.
De laatste minuten kregen beide partijen nog wat kansen, maar de stand bleef 4-4.
Het was een spannende wedstrijd, met soms fantastisch aanvallend spel.
Goed gedaan, Ricky, Daniel, Klaas, Joost, Timo, Massin, Dave, Thomas en Niels!
Jurriaan en Karel

Vacatures op de website
Op onze website WWW.AFCQUICK1890.NL staan diverse vacatures voor functies binnen
onze vereniging
Wij vragen dan ook deze regelmatig te bekijken en als het even kan te vervullen.
Elke vereniging is gebouwd op vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk dat al deze functies
bezet zijn.
Heeft u tijd over voor onze club, kijk dan op de site en reageer. U krijgt er veel genoegdoening en plezier voor terug.
En wij, de vele vrijwilligers, zijn er natuurlijk heel blij mee als we ondersteunende handjes
krijgen.
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Quick E8 – VVZ ’49 E6: een bloedstollende wedstrijd
20 maart 2010
Om 12 uur trad een enthousiast E8 aan in Soest tegen de E6. De wedstrijd begon later dan gepland, waardoor onze spelers warmgelopen en vol overgave begonnen aan de eerste helft.
Dat leidde al na 20 minuten tot een 1-0 score door Niels, die vandaag samen met zijn broer Thomas speelde. Er waren in
deze fase van de wedstrijd veel kansen en Quick speelde energiek en aanvallend. Dat leidde 2 minuten later dan ook tot
het 2e doelpunt, met een voorzet van Timo die werd afgemaakt door Thomas. Er werd ook goed gepassed, mooi zo!
Maar toen kwam de kanteling: VVZ kreeg de ruimte door een afwachtende houding van veel spelers en scoorde dan ook
maar liefst drie maal….. Aan de kant van het veld zakte de moed ons in de schoenen.
In de rust werd de wedstrijd doorgenomen en ging iedereen er weer voor.
De tweede helft begon ontmoedigend met een 4-2 voorsprong voor VVZ door een mooi doelpunt via een corner. De coaches hadden het toen al bijna opgegeven, maar Quick hervond zich en ging met nieuw elan verder.
Joost had een mooie solo-actie en scoorde bijna. Daarna kwam het tot een corner en scoorde Quick via een ‘frommelballetje’ via de voet van Joost. Het was 3-4, het kon weer…..
Thomas scoorde bijna de gelijkmaker, maar helaas ging de bal net over het doel. Maar toen kwam Massin met een mooie
actie en scoorde de 4-4. Het was toen 5 minuten voor het einde.
De laatste minuten kregen beide partijen nog wat kansen, maar de stand bleef 4-4.
Het was een spannende wedstrijd, met soms fantastisch aanvallend spel.
Goed gedaan, Ricky, Daniel, Klaas, Joost, Timo, Massin, Dave, Thomas en Niels!
Jurriaan en Karel

Spakenburg D2 - Quick D2 5-1
20 maart 2010
Zonder aanvoerder Jimmy, die met de D1 mee deed, reizen we naar Spakenburg. Spakenburg is net als wij ongeslagen.
Vooraf wordt de afspraak gemaakt dat we fel beginnen. Veel druk op de bal, duels winnen en hoop strijd en beleving. We
wisten dat we alleen dan konden winnen. Dat blijkt ook, want tot mijn grote teleurstelling werd geen van bovenstaande
punten nageleefd. Een 5-1 onnodige nederlaag als gevolg. Eerlijk is eerlijk, Spakenburg benutte de vrijheid die ze kregen
goed en had mooie snelle aanvallen. Maar ik blijf bij mijn standpunt dat het een onnodige nederlaag is.
Harde les, want vorige week begonnen we ook niet goed tegen het minder sterke IJsselmeervogels. Een ding wil ik nog
meegeven: inzet is de basis van het voetbal, zonder inzet alle goede bedoelingen en inspanningen ten spijt...
Volgende week met een andere instelling herstellen tegen Roda. Investeer in jezelf, maar ook in het team. Samen zijn we
sterk.
Sander

Quick D1- CDN D1
20 maart 2010
De uitwedstrijd verloren we kansloos. Vandaag wilden we laten zien dat we beter zijn gaan voetballen.
Op doel: Angelo. In de verdediging: Jimmy, Hylke, Aras en Jasper. Op het middenveld: Tobias, Aram en Samir. In de aanval: Max, Laurens en Tevfik. Op de bank: Quincy en Joshua. Extra reservebank: Tunahan en Khalid Mascotte: Bouke
(geblesseerd)
De eerste helft speelden we goed, maar creëerden we weinig kansen. CDN probeerde meestal op te bouwen, maar soms
ook hanteerden ze de lange bal. Hieruit ontstonden hachelijke situaties voor ons doel. In een situatie tikte Angelo de bal
eerst nog net weg, en vervolgens moest Jasper op de doellijn redding brengen. Of was de bal de doellijn al gepasseerd?
Hierover bestaat bij de redactie van dit schrijven onenigheid. De scheidsrechter telde het in ieder geval niet en het bleef 00. In de 20e minuut nam Max een corner. De bal werd eerst nog weggekopt, maar daar stond Aras (onze eigen Christiaan
Ronaldo). Met een prachtige droge knal schoot hij de bal in het doel. 1-0.
Angelo keepte weer een prima wedstrijd. Hij is echt aan het groeien dit seizoen en wordt ook steeds vaker ingespeeld
door de verdedigers. Toch kon ook Angelo niet voorkomen dat CDN nog voor rust op 1-1 kwam. Met zijn vingertoppen
beroerde hij nog de bal, maar de bal rolde tergend langzaam het doel in. Hylke raakte geblesseerd en Joshua kwam in het
veld.
Na de rust kwam Quincy in de plaats van Max. Het optreden van Quincy duurde maar kort. Bij een duel werd hij flink
geraakt op zijn enkel, zodat hij naar de kant moest. Max kwam er weer in. We drongen aan, Tevfik legde de bal terug op
Aram, die de bal schitterend van buiten de 16 in de kruising schoot. Een wereldgoal.
Helaas viel al vrij snel de 2-2. Vervolgens kreeg Joshua nog een aantal prachtige kansen. Maar ze gingen steeds net voorlangs. En toen, met nog 10 minuten te spelen, kregen we weer een corner….. En weer was het Max die hem nam. En daar
was hij dan, onze eigen Roy Makaay (Tevfik). Met een rake kopbal maakte hij er 3-2 van. Dankzij het beulswerk van
Laurens, Aram en Tobias op het middenveld en het gedisciplineerd verdedigen van Samir, Jasper, Aras en Jimmy, bleef het
3-2. Yes, Winst!
Aras, Tevfik, Ton
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AFC Quick C1 – JSV Nieuwegein C1 3-3
20 maart 2010
Quick wachtte vandaag een tegenstander die op de tweede plaats van de ranglijst stond. Dat zou een hele kluif worden
en vooral de schade beperken zo was de gedachte. Alhoewel we hadden daar ook maar met 1-0 verloren.
Na het fluitsignaal werd snel duidelijk dat JSV een voetballende ploeg is en met veel mogelijkheden, maar werd ook duidelijk dat Quick zich vol overtuiging verweerde en geen kansen weg gaf. Er werd vroeg gestoord en steeds zagen we ook
kans de bal te onderscheppen. Doordat Maarten en Pim voorin goed op bleven letten en goed liepen op de lange bal
kwamen er zowaar mogelijkheden en ….. een doelpunt door Pim. Stonden we met 1-0 voor.
En even later weer een lange bal en een mooi lobje van maarten en 2-0.
We konden ons geluk niet op en JSV stond verbaasd te kijken. Blijkbaar had hun nummer 10 rust gekregen maar werd nu
toch ingewisseld.
JSV ging druk zetten en door een onnodige overtreding op de rand 16 kregen zij een vrije trap. Die werd fraai ingeschoten
en zo kwamen ze op 2-1. Niets aan de hand het was bijna rust. Maar voordat we gingen rusten kreeg een speler van JSV
alle ruimte om aan te leggen en een droge knal vanaf de 16 in de uiterste hoek betekende 2-2.
Na rust begon JSV voortvarend met de duidelijke bedoeling er over heen te lopen. De verdediging hield lang stand tot er
weer op dezelfde plek als in de eerste helft een overtreding werd gemaakt en zowaar op precies dezelfde manier werd in
geschoten. 2-3. Dat was wel een tegenvaller. Maar als we bleven voetballen waarom niet.
Ondertussen was Mitchell ingevallen, hij kreeg op het middenveld de bal, hij dribbelde verder op zo’n 30 meter zag hij de
keeper wat ver voor zijn goal staan, mitch haalde uit en een enorme poeier kwam van zijn schoen, de bal ging over de
keeper, daalde op tijd en spatte via onderkant lat in de goal. 3-3.
Toen mocht van Quick de scheids affluiten, maar dat duurde toch nog lang. JSV haalde alles uit de kast en speelde vol op
de aanval maar het ging niet meer lukken.
Onze Quickers hebben hier werkelijk een punt verdiend.
Zoals de geblesseerde trainer het naderhand verwoorde: als je tegen hun punten kan pakken, dan kun je van iedereen
punten pakken. Jongens gefeliciteerd.

Onverdiende nederlaag C2 na goed spel
13 maart 2010
Vandaag speelde de C2 een beste pot voetbal. Er was inzet, felheid en regelmatig mooie aanvallen waarbij eindelijk
gebruik werd gemaakt van de ruimte. KVVA wordt goed onder druk gezet en er volgen kansen en na zo'n 10 minuten wipt
Hasan de 1-0 binnen, tevens de ruststand. De tweede helft is Quick de betere ploeg, maar het heeft geen antwoord op de
snelle counters van KVVA. Gelukkig hebben we een goede keeper en zijn de schoten van de Soesterkwartierders verre
van zuiver. Met nog een kwartier op de klok komt dan toch de gelijkmaker. Maar de kansen aan Quickzijde worden talrijker. Schoten op de lat, net naast, het overkomt de C2 allemaal. Als iedereen dan maar vrede lijkt te nemen met een gelijkspel komt er nog een aanval van KVVA als de officiele speeltijd al is verstreken. En ze scoren...
Quick baalt, maar kan met opgeheven hoofd het veld verlaten (hoewel dat letterlijk en begrijpelijk) niet gebeurt. Een oefeningetje in "afmaken" en het positiespel vasthouden, dan is er nog veel te winnen!
Man of the match: Nabil, die prachtige acties liet zien en zelfs nog een pot met de B2 meedeed.

Quick C2 pakt weer 3 punten van Huizen
20 maart 2010
Vandaag de "terugwedstrijd" tegen Huizen, op het knollenveld 3. Uit was er gewonnen, toen met hulp uit de C3. Zou een
voltallige C2-selectie weer kunnen winnen van dit team?
Nabil kon de eerste helft niet meedoen, omdat hij zijn scheenbeschermers was vergeten, maar er wachtte voor hem ook
nog een invalbeurt in de C1.
Het spel in de eerste helft is aan beide kanten slordig. Veel balverlies en weinig opbouw. Omdat de tegenstander er ook
geen hout van bakt, blijft het lang 0-0. Helaas zorgt een ongelukkige actie van ons voor een lelijke blessure bij een Huizenspeler. De ongelukkige jongen moet naar het ziekenhuis, hopelijk valt de schade mee. Uit een corner komt Huizen op
voorsprong, bij wat gerommel voor de goal krijgt een speler de bal voor zijn voeten en kan van dichtbij binnentikken,
onhoudbaar voor de overigens voortreffelijk keepende Keijl.
De tweede helft lijkt er wat meer pit in het team te komen. Omdat Huizen niet kan overtuigen komen de kansen voor
Quick. Oualid profiteert van een fout bij Huizen op het middenveld en geeft een fraaie voorzet richting Hasan, die vervolgens alleen op de keeper af gaat: 1-1. Als Nabil de bal op het middenveld slim in het team weet te houden loopt Oualid
zich vrij en krijgt de bal mooi ingespeeld. Roel ruikt zijn kans en sprint naar voren, Oualid passt en de voorsprong is daar.
Drie punten in de tas, maar wel na een slechte eerste helft. Zo is voetbal: vorige week een goede wedstrijd en onterecht
verlies, nu haal je de volle winst na een matige pot. Volgende week een bijna-thuiswedstrijd bij CJVV. Thuis werd tamelijk
kansloos verloren van een met C1 spelers versterkt team. We gaan het meemaken!
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De wederopbouw is gestart.
VVZA C4 - Quick C4, stand 6 - 1
Zaterdag 13 maart 2010
Op deze behoorlijk frisse zaterdag, er lijkt maar geen einde te komen aan de lange winter, waren wij te gast bij de
Amersfoortse Zeehelden. Vorig jaar verloren we nog net met 4 – 5 van VVZA C5, nu stonden een dozijn stevige én behoorlijke potige C4 VVZA’ers tegenover ons en dat was te merken. Eén van de tegenspelers merkte nog op dat zij al geruime
tijd een zeer goede training kregen, waar een aantal speerpunten in spelcombinaties er ingeslepen zijn. Bij balwinst direct
gaan combineren, kijken en samenspelen, maar ook een goede balbeheersing en niet vergeten te schieten op het doel.
Bovendien waren zij bijna allemaal tweedejaars, wij allemaal eerstejaars. Maar, bij ons gloort het zonnetje aan de horizon,
ondanks dat hebben jullie ongelooflijk je best gedaan; Nooit opgegeven en de combinaties waren er. Ook zijn we weer blij
dat alle hand- en polsblessures verleden tijd zijn en Lee - wat ons leiders betreft - de man van de wedstrijd was. Lee heeft
héééééééél veel ballen tegen gehouden. Dat we dus verloren hebben is helder, maar dat VVZA er maar 6 ingekregen heeft,
hebben wij verdiend. Nee, voor ons is dit duidelijk een overgangssituatie naar betere tijden, luctor et emergo!
We hopen dat de trainingen nu weer soepel gaan lopen en mogelijk krijgen we zelfs nog wat assistentie erbij. We gaan
dan al onze mindere punten op een hoger niveau tillen. Dan gaan we nog eens wat laten zien.
De wedstrijd begon direct heel spannend. Het leek erop dat VVZA binnen 10 seconden een doelpuntje maakte. Maar de
bal ging gelukkig naast. Dan ben je gelijk wakker! Onze opbouw was bij vlagen mooi. Zo ontstond ook ons doelpunt. Een
heel fraaie voorzet van Cihan bereikte Jon, die op zijn specifiek eigen stijl de bal zeer overtuigend langs de keeper in het
net kreeg. Zo willen we er graag nog een paar zien in de komende wedstrijden, mannen. We hadden ook een prima arbiter, die heel strak floot. Wederom ook weer dank aan Menno die op onnavolgbare wijze de buitenspelsituatie vlagde. Was
de tegenstander het er niet mee eens, legde Arno hen de spelregels nog eens uit en kon Hans verder met coachen. Zo
lossen we dat op langs de lijn. Toch een leuk potje voetbal gezien en VVZA heeft terecht de zege binnengehaald.
We hopen dat Sanin en Coen er volgende week weer bij zijn. Iedereen is dan op tijd op het park. Neem een lekker zonnetje mee, dat is goed voor de supporters. Die hadden het namelijk erg koud vandaag, maar ze waren er wel, voor jullie!
Hans Verheij

Helaas weer klop gehad
Achterveld C1 - Quick C4, stand 7 - 1
Zaterdag 20 maart 2010
We werden gastvrij ontvangen in Achterveld en konden lekker even indraaien en opwarmen. Het was bovendien droog
maar bewolkt – onze ideale omstandigheden om te winnen lijken historisch gezien toch mooi weer – en waren we na de 01 nederlaag vorig jaar op Achterveld er op gebrand om dit keer met drie punten naar huis te gaan. In de rust stond er een
warm kopje thee klaar, dat maak je steeds minder mee. Helaas bleek ons team uitgedund te zijn tot 11 man. Het was erop
of eronder.
De wedstrijd was begonnen. Na een minuut of 10 scoorde Achterveld 1-0. Dit was voor ons de reden om een tandje bij te
zetten. Het werd 1-1 en 10 minuten voor rust 2-1. Het ging dus gelijk op. Achterveld beschikte over drie zeer gevaarlijke
spelers; in het centrum stond een “lantaarnpaal” die zich telkens vrij wist te spelen en bovendien over een snoeihard schot
bleek te bezitten. Telkens werd hij aangespeeld en wist de twee flanken te bereiken. Die twee aanvallers waren bloedsnel
en wonnen menig duel. Maar het team van Achterveld was als geheel helemaal niet sterker dan wij. Halverwege de tweede helft kreeg Job – die een feilloze rol achterin vervulde – een flinke blessure aan zijn enkel en moest helaas het veld verlaten. Gelukkig was Rick (D3) meegekomen om naar zijn broer te kijken, hij had zijn sportkleren nog aan na een prachtige
overwinning op Nieuwland eerder op de dag en konden we het elftal toch nog compleet houden.
Zonder Job was het hek van de dam en knalden de C1 er nog een balletje of vijf in en konden we geen stand meer houden. Normaal hebben we Coen en Sanin achterin, dus einde verhaal. Maar wat jullie onder meer heel goed hebben
gedaan is voetballen én combineren. Dit gaat echt steeds beter. Samenwerken, aanwijzingen geven en niet mopperen op
elkaar zijn de sleutels tot winst. Ook alvast dank aan Ricky en David (de trainers) die zich bereid hebben verklaard om tot
de zomerstop jullie trainingen te verzorgen. Hierdoor is een grote onzekerheid weggenomen. Reken er maar vast op dat
ook aan jullie conditie wordt gewerkt.
We hopen dat Bastiaan en Coen er volgende week weer bij zijn. Sanin had zich niet afgemeld, we hebben 25 minuten op
hem gewacht, maar voor iedereen geldt: op tijd je afspraak nakomen! Neem een lekker zonnetje mee, dat is goed voor de
supporters, maar zoals hierboven verteld: met het zonnetje komt ook de winst. Er mogen best meer supporters komen kijken, vinden we erg leuk. Bovendien hopen we dat Job niet teveel last heeft van zijn dubbel geklapte voet en dat ook hij er
zaterdag weer staat. Fijn weekend allemaal.
Hans Verheij
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN EN D-PUPILLEN ZATERDAG 27 MAART 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

A-JUNIOREN
14.30

13.00

177754 beker 2e AFC Quick 1 (*)
- DOSC 1
ronde
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt

E. v. Oosten

1

2

5

82107 1e E
201884 2e 25
3e 33
207579 3e 35

B. v. Soest

A. Zuijderland

3

2

5

J.F. Soffner

1

3

4

MB * 3

4

B-JUNIOREN
12.00
13.00
14.30
12.45

10.15
11.45
12.00

Saestum 1
- AFC Quick 1
CJVV 2
- AFC Quick 2
AFC Quick 3 vooralsnog vrij
AFC Quick 4
- VVZA 5

C-JUNIOREN
12.45

11.45

86780

Hfd. C AFC Quick 1 (*)
- Roda '46 1
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
11.15
10.00
209601 2e 26 CJVV 2
- AFC Quick 2
09.45
08.45
209595 3e 55 CJVV 3
- AFC Quick 3
- Roda '46 6
14.30
13.30
209647 3e 56 AFC Quick 4 (*)
(*) AFC Quick 4 speelt in wit shirt
* MB: Metgensbleek

H. v.d. Nat

MEISJES B-JUNIOREN
14.30

13.30

202461 2e 15

AFC Quick MB1 (*) - Roda '46 MB1
(*) AFC Quick MB1 speelt in wit shirt

I. v. Leeuwen

2

7

8

3

9 10

1
2

2
1

5
6

MB * 1

6

MEISJES C-JUNIOREN
11.00
10.15
14.30

09.30
08.30
13.30

198343 2e 20
220692 2e 23
223914 2e 25

Eemnes MC1
VVA '71 MC1
AFC Quick MC3

- AFC Quick MC1
- AFC Quick MC2
- Vriendenschaar MC2 H. Strijbos

92745 1e I
207061 2e 50

AFC Quick 1
- GVVV 1
AFC Quick 2 (*)
- Roda '46 2
(*) AFC Quick 2 speelt in wit shirt
AFC Quick 3
- VVZA 3

D-PUPILLEN
11.15
13.15

10.15
12.15

11.45
10.45
203053 3e 64
* MB: Metgensbleek
11.15
10.30
191792 4e 56
11.00
09.45
205149 4e 53

AFC Quick 4
Achterveld 2

- Nieuwland 7
- AFC Quick 5

DOVO MD1

- AFC Quick MD1

N. ter Hoeven
P. Driedijk
L. Lohmann
B. Stegehuis

3

7

8

MEISJES D-PUPILLEN
12.00

10.15

184670 1e 13

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 27 maart 2010 doen dienst 's morgens Ilse Matser en ? en 's middags Pieter Prins en Henk v.d. Brink.
Wilma v. Klooster is zaterdag 27/03/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.

WEDSTRIJDPROGRAMMA B- EN C-JUNIOREN WOENSDAG 31 MAART 2010 (COMPETITIE)
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

B-JUNIOREN
19.00

18.00

82514

1e E

18.30

17.00

201883 2e 25

AFC Quick 1 (*)
- DOVO 2
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt
Hoogland 2
- AFC Quick 2

A. Taskin

C-JUNIOREN
18.30

17.00

86400

Hfd. C OSM '75 1

- AFC Quick 1

R. Wegman

1

2

5

JEUGD
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WEDSTRIJDPROGRAMMA E- EN F-PUPILLEN EN F-LEAGUE ZATERDAG 27 MAART 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

E-PUPILLEN
10.00
12.00
08.30
11.00
10.00
09.00

09.15
10.45
07.45
10.00
09.30
08.30

101357
224320
185882
185886
182953
194411

Hfd. 8
1e 42
2e 59
3e 79
3e 77
3e 78

08.30
10.00
11.30
09.30
10.30
09.00
09.30
12.00

07.45
09.30
10.45
08.30
09.30
08.00
08.30
11.30

226087
208265
185911
185190
197846
221319
197979
221732

4e 68
3e 80
4e 69
4e 70
4e 67
4e 71
7e 31
7e 32

AFC Quick 1
- H'landerveen 1
H'landerveen 4
- AFC Quick 2
Hoogland 2
- AFC Quick 3
H'landerveen 8
- AFC Quick 4
AFC Quick 5
- H'landerveen 7
AFC Quick 6 (*)
- Hees 2
(*) AFC Quick 6 speelt in wit shirt
CJVV 7
- AFC Quick 7
AFC Quick 8
- SO Soest 6
Roda '46 13
- AFC Quick 9
TOV 6
- AFC Quick 10
SO Soest 8
- AFC Quick 11
Eemnes 3
- AFC Quick 12
Roda '46 15
- AFC Quick 13
AFC Quick 14
- Hoogland 15

Thomas Meijer

1A

2

5

Tim Mulder
2A
Aras Saleh Hussein 2A

7
1

8
6

Pim Kers

2B

7

8

Leider

2B

9 10

Leider

1B

3

Tim Ippel
Aram Saleh Hussein
Joshua Ngoma
Harmen Severiens

3A
1A
1B
2B

9 10
9 10
9 10
1 6

Mitchel de Vos
Thijs Vleer

3B
3A

9 10
7 8

Rick Verheij

3B

7

Leider
Leider
Leider

2A
2B
2A

9 10
9 10
9 10

F-PUPILLEN
10.00

09.15

206066 1e 26

10.00
10.00
09.00
09.00
09.00
09.30
10.00
09.00

08.45
09.30
08.30
08.30
08.30
08.45
09.30
08.30

212838
192088
211342
211754
204207
212870
192425
206085

09.00

08.30

213805 5e 46

09.00

08.00

212886 5e 47

1e 26
3e 64
3e 65
3e 67
3e 65
4e 64
4e 64
5e 46

AFC Quick 1 (*)
- TOV 1
(*) AFC Quick 1 speelt in wit shirt
IJ'vogels 1
- AFC Quick 2
AFC Quick 3
- Hoogland 3
AFC Quick 4
- VVZ 49 3
AFC Quick 5
- VVZA 5
AFC Quick 6
- IJ'vogels 3
Roda '46 7
- AFC Quick 7
AFC Quick 8
- SO Soest 8
AFC Quick 9 (*)
- TOV 5
(*) AFC Quick 9 speelt in wit shirt
AFC Quick 10 (*)
- Roda '46 10
(*) AFC Quick 10 speelt in wit shirt
H'landerveen 10
- AFC Quick 11

4

8

F-LEAGUE (COMPETITIE VOORJAAR 2010)
11.15
11.15
12.00

10.30
10.30
11.15

Italië
Brazilië
Engeland

- Argentinië
- Frankrijk
- Nederland

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 27 maart 2010 doen dienst 's morgens Ilse Matser en ? en 's middags Pieter Prins en Henk v.d. Brink.
Wilma v. Klooster is zaterdag 27/03/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN EN D-PUPILLEN ZATERDAG 3 APRIL 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

ZATERDAG 3 APRIL 2010 (PAASZATERDAG) VOORALSNOG GEEN COMPETITIE / BEKER !!!

WEDSTRIJDPROGRAMMA B- EN C-JUNIOREN WOENSDAG 7 APRIL 2010 (COMPETITIE)
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

B-JUNIOREN
18.45
18.45

17.15
17.15

83051 1e E
201880 2e 25

Nieuwland 1
KVVA 1

- AFC Quick 1
- AFC Quick 2

L.C. Meijer

C-JUNIOREN
19.00

18.00

86772

Hfd. C AFC Quick 1 (*)
- CDW 1
(*) AFC Quick 1 speelt in reserveshirt

A. Cinar

1

2

5

WEDSTRIJDPROGRAMMA E- EN F-PUPILLEN EN F-LEAGUE ZATERDAG 3 APRIL 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

ZATERDAG 3 APRIL 2010 (PAASZATERDAG) VOORALSNOG GEEN COMPETITIE / BEKER !!!

F-LEAGUE (COMPETITIE VOORJAAR 2010)
11.15
11.15
12.00

10.30
10.30
11.15

Nederland
Frankrijk
Argentinië

- Italië
- Engeland
- Brazilië

Leider
Leider
Leider

2A
2B
2A

9 10
9 10
9 10

E2 pakt weer punten!
20 maart 2010
Heerlijk gevoel: de jongens hebben weer lekker gevoetbald en meteen ook punten weten te pakken. Thuis tegen DOSC uit
Den Dolder werd het 4-2. Na 2 verloren wedstrijden een flinke opsteker voor ze. Ze gingen dan ook zeer fel van start.
Binnen 10 minuten had David al 2 keer de bal achter de keeper van DOSC neergelegd! Iedereen zat lekker op de bal en er
werd flink rondgetikt. Dat was ook de enige mogelijkheid om DOSC aan te pakken, want ze waren allemaal een kop groter.
Schoten op de paal en lat, dus voldoende kansen werden gecreëerd.
Na een overtreding van Quick kreeg DOSC een vrije trap en benutte deze mooi: 2-1 op het scorebord en dat was ook de
ruststand.
In de 2e helft begon Quick wat moeizamer. Iets meer lopen met de bal en vaker alleen gaan, waardoor DOSC meer kansen kreeg. Boris zat er achterin steeds goed bij, maar kon niet verhinderen dat het 2-2 werd. Dat lieten de jongens niet op
zich zitten: met goede aanwijzingen van Sander en vele aanmoedigingen vanaf de zijlijn werd het 3-2 door een goal van
Ties!
Gelukkig was Quick weer wakker. Het duurde dan ook niet lang voordat Ties, na een schitterende aanval, de bal pasklaar
voor David neerlegde: die kon z’n 3e doelpunt maken en dat deed hij dan ook snoeihard.
4-2 was de stand toen de goed fluitende scheids Joost affloot!
Een leuke pot die heel goed heeft laten zien dat je met overspelen kan winnen!
Gefeliciteerd mannen! Op naar Hooglanderveen volgende week!
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E1 staat na 2 goede wedstrijden toch met lege handen
E1 krijgt ook van de tegenstanders steeds complimenten voor het getoonde spel. Toch werden de afgelopen wedstrijden
steeds met 1 doelpunt verschil verloren.
13 maart 2010
In de thuiswedstrijd tegen SDO uit Bussum waren er voldoende mogelijkheden om te scoren.
Toen scheidsrechter Mick voor het eindsignaal floot stonden de jongens van E1 toch met lege handen. Teleurstelling alom
door dit onnodige verlies.
Ondanks alle trainingen, instructies van Theo en goede bedoelingen van de jongens etc. slaagt E1 er dit seizoen maar zelden in om lang op 0-0 te staan. Ook deze wedstrijd lag de bal al na een minuut of 3 bij ons in het doel. Een fikse tegenvaller tegen het team waar door een off-day in de uitwedstrijd de grootste nederlaag van het seizoen was geleden.
Gedurende de 1e helft kwam E1 beter in het spel en kwamen er kansen. Bij een prachtige aanval, opgezet door Angelo,
kreeg dezelfde Angelo de bal voor een leeg doel. Hij schoot echter te gehaast, waardoor de bal over ging. Niet lang daarna scoorde hij gelukkig wel. Waar we vorige week het doelpunt van Gijs het mooiste van het seizoen noemden, moet deze
titel nu misschien wel naar die van Angelo. Hij nam een vrije trap vanaf de linkerkant. Met een beetje wind in de rug zeilde
de bal hoog in de kruising in het doel. Toen Mats vervolgens uit een corner tegen de lat schoot leek het wachten op de
voorsprong. SDO profiteerde voor rust van een fout in de verdediging waardoor de ruststand 1-2 achterstand was.
Het begin van de 2e helft leek E1 even niet bij de les. De tegenstander profiteerde er gelukkig niet van. Hun schoten gingen naast of werden vakkundig gestopt door Stefan. Toen E1 weer ging voetballen werd het volkomen verdiend 2-2 door
een doelpunt van Thijs. De voorbereidende actie van Mats mocht er ook zijn. Niet lang erna opnieuw een corner tegen de
lat en daarna wat mogelijkheden voor Gijs, maar geen doelpunt. Uit het niets wist SDO opeens te scoren, waardoor er
opnieuw een achterstand was. Er werd nog een schepje bovenop gegooid, maar ondanks goede acties bleef het 2-3,
waarbij gezegd moet worden dat de keeper van SDO heel wat goede reddingen verrichtte.
Bij vlagen werd goed gespeeld, maar toch was het niet voldoende om de punten in huis te houden. “Dan maar stunten bij
Spakenburg” waren de woorden van de leiding na de wedstrijd.
20 maart 2010
De hele week had Theo er bij de jongens van E1 op gehamerd om de wedstrijd fel te beginnen en niet binnen een paar
minuten met 1-0 achter te komen. Het werkte in de uitwedstrijd bij Spakenburg! Sterker nog, E1 kwam na 10 minuten met
1-0 voor toen Mats een goed gebruik maakte van de vrijheid die hij kreeg van de verdediging van de blauwen. Hij kon
alleen op de keeper afgaan en mooi inschieten. Dat gaf vertrouwen en er kwamen meer kansen. Na een prachtige beweging leek ook Gijs de keeper te passeren. Zijn schot kwam echter op de paal. Diezelfde Gijs werd vlak voor het doel
gehaakt, de scheidsrechter stond met zijn fluit in zijn mond, maar blies niet. Geen grotere voorsprong voor E1. Voor rust
werd het zelfs 1-1 toen een goede voorzet vanaf de achterlijn knap ingetikt werd door een van de spitsen.
In de rust moesten Theo, Tjeerd-Jan en Gerard heel wat praten om de jongens te overtuigen dat ze zich niet uit het spel
moesten laten halen door de wel erg voor de thuisclub fluitende scheidsrechter. “Dat gebeurt nu eenmaal, je eigen spel
spelen en je niet van de wijs laten brengen…” waren de woorden van de begeleiding.
De tweede helft pakten de jongens dat goed op. Er werd lekker gespeeld en niets weggegeven.
De thuisclub deed dat ook niet, waardoor het erop leek dat dit het eerste gelijkspel van E1 in deze competitie ging worden. Zowel Stefan als de keeper van Spakenburg stonden hun mannetje. Naarmate de tweede helft vorderde zag de
scheidsrechter alleen nog duwtjes van onze jongens en zaaide hij bij een corner verwarring in onze verdediging door te
waarschuwen voor duw en trekwerk (wat de spitsen van de thuisclub voortdurend deden bij corners). Even was er toch
een moment van verslapping dat genadeloos werd afgestraft.
Er was nog voldoende tijd voor de gelijkmaker. Zoals steeds in de afgelopen weken viel die niet. Spakenburg was de
gelukkigste vandaag en won daardoor. Een gelijkspel zou een terechte uitslag zijn geweest.
Na afloop van de wedstrijd voor alle jongens een groot compliment van Theo. Gestreden, goed gespeeld en niet gereageerd op het thuisfluiten. Als begeleiding vragen we ons wel af of zo’n man doorheeft dat jongens op deze leeftijd 2x per
week trainen om beter te worden en dat op zaterdag in de wedstrijd willen laten zien. Misschien had het vandaag niet
eens zozeer invloed op de uitslag, maar wel op de lol die jongens beleven aan het spelletje.
Zaterdag wordt vol vertrouwen gespeeld tegen de ongeslagen koploper Hooglanderveen.

SENIOREN
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 28 MAART 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

NUMMER

14:00
14:00

13:00
12:30

155029
42298

14:00
14:00

12:30
13:00

43891
160677

KL.K.
Q

3e kl. D
2e kl. D
4e kl. 415
6e kl. 618
6e kl. 623
7e kl. 729
6e kl. 622

AFCQuick1
AFCQuick2
AFCQuick3
KVVA3
AFCQuick5
Hoogland9
AFCQuick7

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Geencomp.
Geencomp.
Omniworld3
AFCQuick4
Geencomp.
AFCQuick6
ASV'652

L.Perquin

G

1

1 6

2

2 5

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 11 APRIL 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.-

14:00
11:00
14:00
13:00
11:00
14:00
14:00

CLUBHUIS

NUMMER

Zielijst
Zielijst
13:00
11:30
09:30
13:00
13:00

39360
40606
136970
43530
42733
45704
146421

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

KL.K.
Q

3e kl. D
2e kl. D
4e kl. 415
6e kl. 618
6e kl. 623
7e kl. 729
6e kl. 622

DeBilt1
AFCQuick2
AFCQuick3
HSV'693
Odijk3
AFCQuick6
AFCQuick7

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

AFCQuick1
UVV2
Hoogland3
AFCQuick4
AFCQuick5
svBaarn4
DeBilt6

A.Y.Ögretmen
H.Rozeboom

G

1
1

2 5
1 6

3
2

3 4
2 5

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 15 APRIL
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.-

19:00

CLUBHUIS

NUMMER

Zielijst

36263

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

KL.K.
Q

3e kl. D

Maarssen1

G

Ͳ AFCQuick1

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 18 APRIL
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

NUMMER

14:00

13:00

136930

14:00
12:00
13:00

12:30
10:30
11:30

43881
152975
146418

3e kl. D
2e kl. D
4e kl. 415
6e kl. 618
6e kl. 623
7e kl. 729
6e kl. 622

AFCQuick1
AFCQuick2
AFCQuick3
AFCQuick4
Hoogland7
Batavia'909
Veenendaal3

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Geencomp.
Geencomp.
Hooglanderveen2
Geencomp.
AFCQuick5
AFCQuick6
AFCQuick7

M.Faras

1

Bardiensten worden later bekend gemaakt!!!!!!!
Rooster d.d. bestuursleden 2010
DATUM
28-03
05-04

DIENSTDOEND
R. van Goor
P. Zwanikken

KL.K.
Q

/ K. Boogaard
/ G. de Heer

11-04
18-04
25-04

H. Maas
H. Jansen
C. Kreikamp

/ H. van der Waals
/ T. van Daal
/ D. van der Doe

02-05
09-05
16-05

F. Hak
B. Hartzema
Bestuur

/ G van Wilpen
/ L. Lohmann

G

1 6

ALGEMEEN
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Sponsors AFC Quick
Businessmembers/Kika sponsor
Admium Internative
Amersflora
Blömer accountants en adv.
Bosman Tuinen
DBRM Reclamemakers
DBS Business Solutions B.V.
Dormaël Slaapkamers
Elektrofort
Intersport van Dam
Koninklijke BDU Uitgevers B.V.
Los Vastgoed B.V.
Newasco / de Hoop BV
Osinga Brilmode B.V.
Van Barneveld Digitaal
Pierre Klabbers Interim salaris- en personeelsadministratie
Pot Verhuizingen en Logistiek
Proces Interim Management
QUERFORTH GmbH & CO. KG.
Rabobank
Segafredo Zanetti
TBI direct
Van der Wurff & Partners Bedrijfsovernames en -adviezen B.V.
Veenendaal Horeca Totaal
Vlugt Horeca Totaal
Johan du Boeuff
Klaas Visscher

ATC
Brasserie Royal Kroonenburg
De Kabouterhut
Inbev
Labee advocaten
Optiek Verkerk

PT2 Telecom
Regardz Hospitality Group
Van Amerongen Drukkerij
Van Veenschoten V.O.F.
Voskuilen Interieur

Jeugdfounders/Kika sponsor
Blömer Accountants
De Kabouterhut
Labee advocaten
Overige (bord)sponsors
ABN AMRO
De Sleutelspecialist
FGH Bank
Jimmink
Olde Meule & Oude Luttikhuis
Schadenet Rijnders
Theo Meijer sportschool

Bakker bedrijfswagens
Bovee (Peugot)
Extran
Feuerstein loodgieters
Hoka Soest BV
Intens Reclame en Marketing
Mic Communicatie
Nefkens makelaars
Pon dealer + Schade
Radio Drieënhuizen
Siggi international B.V. En Nico van Alphen
Van Geet Zonwering
Wolter & Dros Groep

Vrienden van Quick
Nico van Alphen
Erik Fisscher
Ina van Hamersveld
Marion Hoek-van Schijndel
Sieg van Maagdenburg

Henk van den Brink
Roelof van Goor
Ton van Hamersveld
Piet Hoek
Kees Nieuwenstein

Johan Eelsingh
Henk de Graaf
Cees Heerlien
Axel van Leeuwen
Gerard Nieuwland

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

