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Weer winst voor de F1
17 april 2010
Na 7 gespeelde competitiewedstrijden in de voorjaarscompetitie staan we op een eerste plaats met 6 gewonnen
partijen en één gelijk spel. Het is duidelijk dat iedereen in
het team zijn draai gevonden heeft. Vanaf januari zijn naast
de 7 basisspelers 2 vaste basisspelers toegevoegd:
Keeper Thies Hoogstraten en speler Ayouba Kosiah. Thies
heeft al een paar fantastische reddingen op zijn naam
staan en Ayouba, Christiaan, Thijn en Dino weten regelmatig te scoren en Sybren, Max, Tibbe en Thomas weten
achterin de boel goed op slot te houden.

E9 stunt
10 april 2010
Deze week stond er een kraker op het programma. We
mochten thuis spelen tegen Hoogland E11. Hoogland had
tot nu toe 6 wedstrijden gespeeld en alles gewonnen en
vaak met grote cijfers. Wij hadden tot nog toe 4 keer
gespeeld en ook 4 keer gewonnen, ook niet verkeerd.
Deze wedstrijd ging het dus echt ergens om. We weten
inmiddels best wie er op welke plek het beste speelt dus
we hebben vandaag besloten zo veel mogelijk vast te houden aan vaste linies. Faust, Wessel, Deef en Michael achterin en Jurriaan, Thomas Mosterd en Soufyan en Thomas
Blom voorin. David keepte de tweede helft en speelde de
eerste helft voorin. Thomas Blom meldde zich spontaan
om de eerste helft het doel te verdedigen. Na de warming
up en het praatje vooraf was E9 er klaar voor.
We speelden direct heel sterk en het team stond als een
huis. Iedereen speelde taak bewust en met volle inzet. Dit
resulteerde in een 1-0 voorsprong door een goal van
Jurriaan op aangeven van Thomas Mosterd. Jammer
genoeg werd het vrij snel daarna 1-1 door een knap
afstandschot van Hoogland. Het spel van Quick bleef erg
verzorgd en uiteindelijk wist Thomas Mosterd zich van zijn
verdedigers los te weken en de 2-1 was een feit. Met voorsprong de rust in, dat hadden we wel gehoopt maar niet
verwacht. Ook de tweede helft speelde E9 goed maar we
scoorden ondanks een paar mooie kansen niet meer. Ook
Hoogland liet zich niet onbetuigd en creëerde ook een
paar kansen. Die gingen er gelukkig niet in. Of David lag in
de weg of de bal ging net langs het doel. Al met al een
prachtige overwinning, dankzij een goede teamprestatie.
Knap gedaan mannen. Geniet er nog even van en dan
pakken we het de volgende wedstrijd weer op.

E9 denkt aan haar supporters.
14 april 2010
De vaste lezers van dit verslag weten het nog. In februari
kwam Roda 46 (naar later bleek) door een misverstand niet
opdagen. Eerst kregen wij de reglementaire 3-0 overwinning toebedeeld maar dit is later rechtgezet door Henk van
den Brink onze wedstrijdleider.
Na de benauwde uitzege 2-3 in de slotseconden in de uitwedstrijd (weet u nog?) wilden we graag toch onze thuiswedstrijd spelen. Deze wedstrijd was vanavond (14 april).
E9 was op volle sterkte aanwezig (de supporters ook). Het
zonnetje scheen nog toen we van start gingen. Het beloofde een lekker voetbalavondje te worden. En het was

genieten wat E9 liet zien! Vrij snel kwam E9 op voorsprong
door Thomas Mosterd en even later door Jurriaan (weer
met links). Daarna kwam E9 pas echt goed in het spel. We
bereikten de rust met 4-0 op het bord. Het was Faust die
met een zondagsschot (afgeslagen corner vanaf de bijna
de middellijn) voor 3-0 zorgde. Wessel maakte de 4-0. Na
rust liep het zo mogelijk nog beter. De combinaties vloeiden als gedichten over het veld. De ene treffer was nog
fraaier dan de andere. Achtereenvolgens scoorden
Thomas Blom, Wessel, Thomas Mosterd(2x) en Deef 3x.
Met een 11-0 stand op het bord werd de wedstrijd afgesloten. Voor de gemoedsrust van de supporters van E9
was deze wedstrijd beter te doen! Al met al een verdiende
overwinning. Zaterdag de belangrijke wedstrijd tegen
CJVV. Koppie erbij blijven houden graag. Ik ben er dan niet
bij, dus succes jongens!
Tot de volgende keer, Coach

Quick E9 blijft scherp!
17 april 2010
Vandaag zou een spannende wedstrijd kunnen worden. De
vorige wedstrijd tegen CJVV thuis was een zware pot die
we uiteindelijk met 4-3 gewonnen hadden. Daarom gingen
we vandaag van start met onze sterke opstelling. In de
voorhoede Wessel, Jurriaan, Thomas M en Souffian. De
achterhoede bestond vandaag uit Faust, Deef en Michael.
Op doel Thomas Blom. Omdat CJVV 7 spelers had, speelden wij met 1 wissel, want David was honkballen. Voordat
de wedstrijd begon, gaf de scheidsrechter aan om de eerste helft 20 minuten te spelen, 10 minuten rust en dan een
helft van 25 minuten. Dit omdat de vorige wedstrijd was
uitgelopen. Met de scheids kunnen afspreken dat de rust
werd verkort naar 5 minuten, zodat we toch de officiële
wedstrijdtijd konden spelen.
De eerste helft was een pittige helft. Er waren heel veel
kansen voor CJVV, maar dankzij de verdediging en de keeper hebben ze niet gescoord. Vlak nadat Thomas M. een
heel mooi schot op doel gaf, maar helaas mistte, scoorde
Wessel de prachtige 0-1! Ondanks dat er erg veel druk
kwam van CJVV schoot Michael de bal net op de lat bij de
kruising, Jur had nog een prachtig schot op goal die de
keeper nog maar net kon houden en vlak daarna raakte
Thomas M. ook de lat. Net voor de rust maakte Thomas
M. de 0-2.
Met een goed gevoel en wat onenigheid in het team van
CJVV konden we met de tweede helft beginnen. Jurriaan
stond op doel. Na niet al te lange tijd maakte Thomas M.
de 0-3 en de 0-4. Daarna was het verzet van CJVV gebroken en kon Quick laten zien wat ze waard waren. Met
goed positiespel en de juiste inzet werd de uitslag rustig
uitgebouwd. Goed combinerend maakte Deef de 0-5 en
Michael de 0-6. In de slotfase kon Jurriaan met een uiterste krachtsinspanning een tegendoelpunt voorkomen en
zorgde Thomas Blom ervoor dat de eindstand van 0-7
werd bereikt.
We hebben weer een goede wedstrijd gezien, met een
geweldig resultaat!
Suzanne
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Rood verpulvert geel in mooie wedstrijd
Zaterdag 10 april 2010
Ging het bij de grote jongens zaterdag vooral om de “rooien tegen de blauwen”, wij hebben zaterdag uit bij CJVV
weer een hele mooie wedstrijd gezien van onze F3 in een
match met een andere kleurstelling, er werden hele snelle
combinaties op de mat gelegd die ik dit seizoen nog niet
eerder had gezien. Het gevoel bij het zien van een vlot uitgespeelde combinatie over 3 of 4 schijven, waarbij de bal
1 of 2 keer wordt geraakt, geeft veel meer voldoening dan
de doelpunten die daarna volgden. De spelers weten
elkaar goed te vinden en zijn niet zelfzuchtig, iedereen is
bereid om te werken voor een ander en de balans in het
team is gewoonweg perfect. In de achterhoede vormen
Brent, Bram en Dirk (die de eerste helft keepte) een niet te
nemen horde voor de aanvallers van de tegenpartij. Dirk is
meestal de verdediger die achterin blijft staan en zorgt dat
snelle uitvallen ook snel onschadelijk worden gemaakt.
Brent en Bram hebben allebei de neiging om sneller mee
te gaan met de aanvallen van Quick, maar stemmen
onderling heel goed af wie van de twee meegaat en wie er
dus achter blijft. Dat wisselen ze goed af en om de beurt
ondersteunen ze de aanval. Op het middenveld hebben we
de lopers van het team, Berend, die overal inzetbaar is,
komt de laatste weken vaker mee naar voren en pakt ook
steeds vaker zijn goaltje mee. Hij is zo verschrikkelijk snel,
dat hij ieder sprintduel wint, ook al begint hij deze met een
behoorlijke achterstand. Meeverdedigend is hij niet te passeren en als hij voorin opduikt zijn het meestal zijn
afstandsschoten die voor veel gevaar zorgen.
Ole is meer de man van de bekeken pass en zoekt het liever in de combinatie, hij is de lijm die de achterhoede en
de voorhoede aan elkaar plakt en de perfecte schakelspeler om de bal vanuit de verdediging weer voorin te krijgen.
Zowel links- als rechtsbenig kan hij passen en schieten en
weet op die manier altijd onvoorspelbaar te zijn. Bart is de
middenvelder van het type “Edgar Davids”, een terriër van
het meest vasthoudende soort. Geen duel wordt door hem
verloren en hoe groot de tegenstander ook is, onze Bart
troeft hem op fysiek af. Listig duwend met zijn handjes en
onnavolgbaar met zijn benen weet hij iedere bal te veroveren en, afhankelijk van de situatie, af te spelen naar een
medespeler of zelf jagend op zijn doelpuntjes. Patrick is
meer en meer bezig om vaste keeper te worden, dit seizoen heeft hij gewerkt aan zijn uittrappen en hiermee komt
hij steeds verder. Als speler staat hij meestal in de aanvalslinie vooral denkend naar voren heeft hij een mooie pass in
huis en is vooral te vinden voor de vijandelijke goal.

F3 op stoom voor kampioenswedstrijd!
Zaterdag 17 april 2010
Net als vorige week tegen CJVV, was ook de wedstrijd van
vandaag tegen Nieuwland F7 een hele mooie wedstrijd
(vooral de eerste helft). In de wetenschap dat
IJsselmeervogels, onze geduchte tegenstander, 3 weken
geleden verloren had met 3 – 0 van ditzelfde team, waren
de spelers gebrand om te laten zien dat zij deze misstap
niet zouden maken. ’s Morgens moest Berend zich helaas
ziek melden, maar gelukkig ook zonder Berend liep het
weer erg goed. Het overspelen is er nu goed ingesleten en
iedereen weet elkaar goed te vinden. Vooral dus de eerste

helft, toen er nog iets op het spel stond, liet Quick het balletje goed rondgaan en werd er gevochten voor elke meter.
De 5 – 0 ruststand was dan ook meer dan verdiend.
De tweede helft was de drang om ook eens te scoren, bij
de meesten erg groot en werd er wat vaker gekozen voor
een individuele actie om ook maat te proberen een goaltje
mee te pikken. De marge in doelpunten met
IJsselmeervogels is echter al zo groot (+16), dat we dit wel
konden hebben.
De tweede helft werd ook gewonnen, echter maar met 2 –
1, waardoor de eindstand van 7 – 1 voor Quick weer konden worden bijgeschreven.
Volgende week is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, dat zal hoogst waarschijnlijk de “kampioenswedstrijd” gaan worden thuis tegen IJsselmeervogels. Ik hoef
niet te zeggen dat de avondklok om 20.00 uur ingaat en
iedereen zo fris als een hoentje op het veld zal verschijnen.
Als we deze wedstrijd winnend kunnen afsluiten moet het
wel heel raar lopen als we geen kampioen worden.
Zaterdag 24 April om 9.00 thuis tegen IJsselmeervogels
F4, Zaterdag 1 Mei om 9.00 thuis tegen Nieuwland F3 en
Zaterdag 8 Mei om 9.00 thuis tegen CJVV F4
Frans Mechelse

VVZA C1 – Quick C1 0-2
17 april 2010
Een belangrijke wedstrijd, VVZA moest winnen om degradatie te ontlopen, Quick moest winnen om Zuidvogels te
naderen.
De eerste helft was voor VVZA, we stonden vanaf het
begin onder druk . Er werd te veel ruimte gegeven en niet
kort gedekt. VVZA was een paar keer dicht bij een doelpunt. Op de rand van de 16 zag de scheidsrechter een
overtreding floot en legde tot verbazing van vriend en
tegenstander de bal op de stip. Tarik hield ons in de wedstrijd door de bal uitstekend uit de hoek te tikken. Zo bleef
het 0-0 ook al kwamen we niet over de middellijn. Tot 5
minuten voor rust, een lange bal die werd doorgespeeld de
16 in naar Brahim, die goed doorliep en keurig afmaakte.
0-1 voor Quick en zo gingen we rusten!
De tweede helft het omgekeerde beeld van de eerste,
Quick was gretig en bepaalde de wedstrijd. We kwamen
regelmatig gevaarlijk voor de goal en uiteindelijk lukte het
Brahim opnieuw te scoren vanuit een lastige hoek.
Toen zakte VVZA de moed in de schoenen en kregen we
nog een paar niet te missen kansen die dus wel gemist
werden.
Prima resultaat en we staan door het verlies van
Zuidvogels op de 4de plek van onderen.
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SO Soest F8 - AFC Quick F7
10 april 2010
F7 is de kampioen van de spannende wedstrijden. Denk
maar eens aan Cobu Boys terug, of de wedstrijd tegen
Roda F7 of de wedstrijd van afgelopen zaterdag.
Een hele vroege wedstrijd (8.30) is voor ons best lastig. De
eerste helft liepen we nog een klein beetje slapend in het
veld. Erg moe zijn we niet geworden, want meest van de
tijd stonden we......... inderdaad; een beetje stil. We hebben het SO Soest makkelijk gemaakt en in de eerste helft
bleek dat ook uit de stand. Wel mooi om aan terug te denken is het coole doelpunt van Tom. Bal voor de goal. Tom
staat vrij. Rustig aan een tikje en de bal in de goal laten
rollen. Werd het toch nog 5-1 de eerste helft.
Maar dan de tweede helft!!!!!!! Wow! Daar lieten we SO
Soest eens even helemaal zien dat als we willen voetballen
er met gemak in 5 minuten 3 doelpunten gemaakt kunnen
worden. Even extra inspannen en hup, drie mooie doelpunten. Allemaal gemaakt door CASPER, de alleskunner.
Keepen, verdedigen en aanvallen. Jullie hebben allemaal
weer goede dingen laten zien. Kild die er goede ballen uit
heeft gehouden in de tweede helft als keeper. Mischa die
zaterdag niet het geluk had, maar wel een aantal keer
goed voor de goal kwam. Hugo liep een paar keer heel
mooi vrij voor de goal, maar kreeg de bal niet. Toon bleef
goed verdedigen en hield veel ballen weg van de SO
Soest spelers daardoor. Bram had steeds controle op het
middenveld en wist de ballen tegen te houden van SO
Soest en kon de bal ook nog gevaarlijk naar voren te krijgen.
Lucas krijgt een aparte vermelding. Lucas was helemaal in
vorm en was door SO Soest niet van de bal te krijgen.
Wist steeds de aanval op te zetten en verdedigd zoals
altijd super goed. Liam in de verdediging is altijd sterk. Erg
goed dat als Liam de bal heeft hij ook altijd direct de aanval zoekt. Tom loopt goed mee met de aanval en is op tijd
terug als het moet om te verdedigen.
En dan wordt het toch heeeeeel erg spannend langs de
lijn. Zal het dan toch? Maar nee, dat zou wel erg mooi zijn
geweest. Maar wel erg knap dat ondanks de achterstand
we er in blijven geloven. Je ziet maar hoe het dan kan
gaan. De tweede helft hebben we dus dik gewonnen met
3-1. Over de hele wedstrijd bleek wel dat SO Soest niet
voor niets bovenaan staat. Ook een hele leuke ploeg.
In de tweede helft was de eer meer dan gered en hebben
we laten zien dat we tegen elk elftal, hoe sterk ook, zelf
ook heel erg goed kunnen spelen. Al is de duur van de
wedstrijd dan soms nog wat lang, of het begin te vroeg !

AFC Quick F7 - Roda '46 F11
17 april 2010
Vandaag een lekker lentezonnetje op Dorrestein. We moeten het wel zonder Kild en Lucas stellen, Kild moet oefenen voor zijn communie en Lucas is uitgeleend aan de F4.
Toon gaat op de goal, Liam, Casper en Tom vormen de de
vedediging en Mischa, Hugo en Bram spelen in de aanval.
De wedstrijd is nog maar een minuut oud als Hugo over
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rechts aandringt en een speler van Roda de bal terugspeelt op de keeper. Mischa is echter sneller en dus 1-0!
Roda gaat direct in de tegenaanval maar Toon redt uitstekend. De uittrap belandt bij Mischa op links, die doet weer
een paar grote stappen en knalt de bal in het dak van de
goal: 2-0! Roda is af en toe nog gevaarlijk maar meer dan
een corner en een schot naast levert het niet op.
Dan is het de beurt aan Casper. Een uitbraak over rechts
en een schot met rechts en het is 3-0. Direct na de aftrap
van Roda pakt Mischa de bal af, begint aan een solo en
schiet vlakbij de goal loeihard bijna een speler van Roda
doormidden, een goal is het echter niet. Roda doet iets
terug, Bram en Hugo worden uitgespeeld en met een
schuiver wordt Toon gepasseerd, 3-1. Maar Quick herstelt
weer snel, Bram en Tom spelen goed over, de bal komt bij
Casper en die schiet weer raak; 4-1! Dan is het weer aan
Roda, we krijgen de bal niet weg, een schot en de bal
schiet net onder Toon door, 4-2. Mischa heeft vanaf
rechtsachter nog een mooie pass over de hele breedte van
het veld op Casper, Casper rent over links op de goal af,
Hugo staat helemaal vrij voor de keeper, maar Casper
schiet zelf en zijn schot gaat naast. Maar Hugo onderschept de doeltrap direct daarna, alleen wordt zijn schot
gestopt door de keeper van Roda. Dan is het rust, Mischa
gaat voor de verandering eens op de goal.
In de tweede helft moeten we nog wat meer overspelen,
dan zijn we gevaarlijker voor Roda. Liam geeft direct het
goede voorbeeld, hij pakt zoals altijd de bal goed af en
passt direct op Casper. Het schot van Casper gaat net in
het zijnet.
Dan heeft Roda nog een gevaarlijke uitbraak, Bram staat
even alleen als laatste man, maar Roda komt hem niet
voorbij en Bram ruimt prima op. Even later pakt Toon de
bal af, met een mooi hakje op Casper. Die haalt de achterlijn en zet nu goed voor op Hugo, maar de bal gaat naast.
Even later is het toch raak, Casper verovert de bal rond de
middenstip, rent naar voren, de Roda spelers houden hem
niet bij en met een schot vanaf links vliegt de bal rechts in
de goal, 5-2. Liam heeft daarna weer een goede pass op
Hugo, maar Hugo wordt gestopt door drie verdedigers.
Dan is Liam even geblesseerd, de verdediging dus even
minder en Roda gevaarlijk, maar Mischa duikt op de bal en
redt. Mischa trapt de bal uit, de bal stuit over een Roda
speler heen en Casper maakt een herhaling van zijn goal,
weer vanaf links in de rechterhoek, 6-2. En het is nog niet
genoeg, want een paar minuten later maakt hij nog precies
zo'n goal en is het 7-2.
Tom laat weer eens zien dat hij niet te passeren is op het
middenveld, hij passt op Casper, samen rennen ze naar
voren, Casper zet weer goed voor en Tom knalt hem
binnen; 8-2! Een uitbraak van Roda wordt weer goed door
Toon gestoord, Hugo verovert de bal op rechts, schiet en
het is zelfs 9-2! Tot slot wordt Mischa nog twee keer op de
proef gesteld, maar hij is niet te passeren. En zo blijft het
9-2 en staan we weer vast op de derde plek, 3 punten
voor op F8 en met een veel beter doelsaldo.
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E2: pak slaag van Nieuwland E2
10 april 2010
Na de goede oefenwedstrijd van vorige week vertrokken
we vanochtend in alle vroegte naar Nieuwland E2. Dit
goed spelende team waren we ook al in de najaarscompetitie tegen gekomen en hadden toen in een leuke sportieve
wedstrijd met 5-2 gewonnen. We wisten dus dat de
Nieuwlanders absoluut revanche wilden nemen. Zeker niet
onderschatten dus, was het advies van Sander in de
kleedkamer.
De eerste tien minuten gingen de ploegen mooi gelijk
tegen elkaar op en werden er van beide kanten kansen
gecreëerd. Op een gegeven moment was het echter
Nieuwland die de score opende; uit een mooie combinatie
werd het 1-0. Onze jongens hadden dit blijkbaar niet verwacht en gingen steeds onzekerder en onrustiger voetballen. Gelukkig lukt het ons in de 1e helft nog de schade
beperkt te houden en konden we met slechts een 1-0
achterstand de rust ingaan. Het was voor iedereen echter
wel duidelijk dat er meer inzet getoond moest worden en
dat er beter en zorgvuldiger gecombineerd moest worden
wilden we nog punten gaan pakken.
Helaas lukte het de jongens niet om de draai in de 2e helft
te maken en kregen we al snel twee goals om de oren.
Gelukkig redde Beau nog de eer met een mooi afstandschot en werd het nog 3-1. Echt sprake van een ommekeer was dit echter helaas niet. Nieuwland schoot er hierna nog twee in. Kortom een wedstrijd om snel weer te vergeten. Volgende week is er genoeg stof voor de training
om de E2 weer op het oude vertrouwde niveau te brengen.
De spiraal gaat vast weer omhoog tot het spelniveau van
voor de winterstop…..

E2 wint van Cobu Boys
17 april 2010
De tegenstander van vandaag was Cobu Boys E2. Ties en
Pelle waren afwezig en David had de hele week al last van
een blessure. Hierdoor was de hulp ingeroepen van Cas
Dieten uit de E4.
We begonnen de wedstrijd in een alternatieve opstelling
maar wel een goeie naar later zou blijken. Een keeper die
ervoor ging, een verdediging welke stond als een huis, een
zeer bewegelijk middenveld en constant aanspeelbaar zijnde spitsen. De bal werd netjes rond gespeeld, steeds naar
een vrije man. Binnen vijf minuten kon David de aanval
opzetten en scoorde hij de 1-0. Niet veel later weer een
aanval van Quick, via meerdere spelers stuurde Beau uiteindelijk David de ruimte in, met een doelpunt tot gevolg,
2-0. Cobu Boys probeerde de combinatie te zoeken maar
alle spelers van Quick zaten er bovenop en onderschepten
de bal steeds snel. Halverwege de eerste helft mocht
opnieuw David de 3-0 binnen tikken.
Vlak voor tijd werd er een overtreding gemaakt niet ver van
het doel, waar Boris een goede wedstrijd keepte. Dit buitenkansje benutte Cobu Boys prachtig en zo stond het bij
rust 3-1.
In de rust lieten Jelle, Martijn en Teun mij weten dat het erg
goed stond achterin. Daarom werd ervoor gekozen om
Cas rechtsvoor te laten spelen, geen slechte keuze want
waar het de eerste keer niet lukte om zijn tegenstander

voorbij te spelen, lukte het de tweede keer wel en schoot
hij mooi binnen, 4-1!
De wedstrijd werd feller, enkele jongens bleven licht
geblesseerd achter, maar konden gelukkig steeds verder.
Na verovering van de bal achterin werd er fantastisch
opgebouwd, via mooie combinaties kwam de bal via Sep
weer bij David. Hij schoot, de keeper redde maar, liet de
bal los, David liep door en scoorde opnieuw, 5-1.
Jongens een schitterende overwinning...
Cas bedankt voor je deelname en Pieter bedankt voor het
fluiten.
Sander

DHSC te sterk voor E1
Zaterdag 17 april
Zelfs op zaterdagmorgen is het raadzaam naar de verkeersinformatie luisteren. Doordat de A27 afgesloten was
door een ongeluk, stonden we ruim een uur in de file naar
Utrecht. Gelukkig had DHSC alle begrip voor de situatie en
kon E1 met vertraging van een half uur om half een toch
aftrappen.
Al met al geen lekkere voorbereiding tegen een van de
sterkste teams uit de competitie. Toch begonnen de jongens goed en werd met goed combinatiespel het doel van
de tegenstander opgezocht en bijna gevonden. Tot twee
keer toe werd een corner niet goed weggewerkt door de
tegenstander waardoor er ook twee keer een goed kans
was om te scoren. De thuisclub deed dat wel bij de eerste
de beste aanval. Even erna kon de goed voetballende aanvoerder van DHSC van achteruit ongehinderd doorlopen
en inschieten. In de eerste helft 2x balverlies en 4-0 achter.
Daarmee is direct het verhaal van de wedstrijd verteld. Alle
jongens deden zeker hun best, maar het was steeds
DHSC dat foutjes ongenadig afstrafte. Na een 4-0 ruststand werd het uiteindelijk 8-1. Mats kon gelukkig de eer
redden nadat er 3 doelpunten uit corners waren “weggegeven”.
Het beste nieuws van de dag was dat controle in het ziekenhuis uitwees dat Sil zijn pols niet gekneusd of gebroken bleek te hebben. Hij was in de eerste helft ongelukkig
ten val gekomen en kon niet verder spelen. Brent, klasse
dat je mee bent gegaan met Sil en zijn vader. Nog 5 wedstrijden te gaan, met nog alle mogelijkheid om punten te
verzamelen. Aanstaande zaterdag rijden we opnieuw naar
Utrecht. Dan om tegen Sporting'70 te strijden.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN EN D-PUPILLEN ZATERDAG 24 APRIL 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

A-JUNIOREN
14.45

12.45

165807 2e F

Hoogland 2

- AFC Quick 1

82557
201881
201886
185118

1e E
2e 25
3e 33
3e 35

Roda '46 2
Achterveld 1
Hoogland 5
De Merino's 2

-

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
AFC Quick 4

A.G. Terlien

87556
209599
209594
209533

Hfd. C
2e 26
3e 55
3e 56

De Bilt 1
KVVA 1
SO Soest 4
AFC Quick 4

-

AFC Quick 1
AFC Quick 2
AFC Quick 3
VVZA 4

M.A.L. v. Eck

AFC Quick MB1

198340 2e 20
220679 2e 23
223918 2e 25

H'landerveen MC1
Sporting '70 MC2
AFC Quick MC3

92749
201258
188482
199413
188599

AFC Quick 1
- VVZ '49 1
AFC Quick 2
- IJ'vogels 3
AFC Quick 3
- SO Soest 4
AFC Quick 4
- H'landerveen 8
AFC Quick 5 (*)
- TOV 4
(*) AFC Quick 5 speelt in wit shirt

B-JUNIOREN
11.45
14.30
13.00
12.00

10.30
13.00
11.45
10.30

C-JUNIOREN
12.30
14.00
12.30
14.30

10.45
12.30
11.15
13.45

P. Driedijk

3

1

2

- H'landerveen MB1

H. Strijbos

2

5

6

- AFC Quick MC1
- AFC Quick MC2
- Focus '07 MC1

J. Zweers

1

5

6

N. ter Hoeven
A. Zuijderland
B. Stegehuis
H. v.d. Nat
Leider

1
2
3
3
1

1
1
3
3
7

2
2
4
4
8

MEISJES B-JUNIOREN
14.30

13.30

204440 2e 15

MEISJES C-JUNIOREN
12.00
13.15
14.30

10.30
11.30
13.30

D-PUPILLEN
11.15
12.45
11.15
12.45
12.45

10.15
11.45
10.30
12.00
12.00

1e I
2e 50
3e 64
4e 56
4e 53

MEISJES D-PUPILLEN
10.30

09.00

184666 1e 13

Spakenburg MD1

- AFC Quick MD1

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 24 april 2010 doen dienst 's morgens Henk-Jan Bodewitz en Esther v.d. Ven en 's middags Pieter Prins en
Henk v.d. Brink.
Elles Boersen is zaterdag 24/04/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.

JAARKALENDER
2009-2010:
APRIL:
Dag
Do
Vr
Ma
Vr

Datum
22
23
26
30

Activiteit
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
Onderwijstype*
Mei
30-04-10 t/m 09-05-10
noord/midden/zuid
bo + vo
Zomer
10-07-10 t/m 22-08-10
noord
bo
Zomer
10-07-10 t/m 29-08-10
noord
vo
Zomer
03-07-10 t/m 15-08-10
midden
bo
Zomer
03-07-10 t/m 22-08-10
midden
vo
Zomer
24-07-10 t/m 05-09-10
zuid
bo
Zomer
17-07-10 t/m 05-09-10
zuid
vo
Bron: Ministerie van OCW
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.

JEUGD

Jaargang 58, nummer 19, 21-04-2010
WEDSTRIJDPROGRAMMA E- EN F-PUPILLEN EN F-LEAGUE ZATERDAG 24 APRIL 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

E-PUPILLEN
12.00
09.30
10.00

10.30
08.30
09.00

09.30
09.00
09.00

08.30
08.30
08.00

10.00
11.30
09.30
10.00

09.30
10.45
08.30
09.30

10.00

09.30

100916 Hfd. 8
oefenwedstrijd
185881 2e 59
3e 79
185891 3e 77
208245 3e 78
185904 4e 68
3e 80
187835 4e 69
185191 4e 70
197842 4e 67
221305 4e 71
7e 31
200389 7e 32

Sporting '70 1
- AFC Quick 1
sv Baarn 2
- AFC Quick 2
VOP 1
- AFC Quick 3
AFC Quick 4 vooralsnog vrij
Cobu Boys 3
- AFC Quick 5
AFC Quick 6
- SO Soest 2
IJ'vogels 9
- AFC Quick 7
AFC Quick 8 vooralsnog vrij
AFC Quick 9
- H'landerveen 11
CJVV 10
- AFC Quick 10
Nieuwland 10
- AFC Quick 11
AFC Quick 12
- Hoogland 12
AFC Quick 13 vooralsnog vrij
AFC Quick 14
- H'landerveen 17

AFC Quick 1
- sv Baarn 1
TOV 1
- AFC Quick 2
AFC Quick 3
- IJ'vogels 4
AFC Quick 4 (*)
- AFC Quick 6
(*) AFC Quick 4 speelt in wit shirt
AFC Quick 5
- Nieuwland 4

Aras Saleh Hussein

1A

9 10

Leider

2A

5

6

Leider

2B

5

6

Leider

1B

7

8

Thomas Meijer

1A

7

8

Harmen Severiens
Joshua Ngoma

1B
2A

9 10
5 6

2B

5

6

2A

5

6

Leider

3A

1

2

Leider

3A

1

2

Thijs Vleer

3A

7

8

3B

7

8

2A
2B
2A

9 10
9 10
9 10

F-PUPILLEN
10.00
08.30
09.00
09.00

09.15
07.45
08.30
08.30

192193
212839
204210
212866

1e 26
1e 26
3e 64
3e 65

09.00

08.30

214212 3e 67

(beg. J. v. Heijningen)

Aram Saleh Hussein
(beg. J. v. Heijningen)

09.00

08.30

212866 3e 65

AFC Quick 4 (*)

- AFC Quick 6

Joshua Ngoma
(beg. J. v. Heijningen)

10.00

09.30

212869 4e 64

10.00

09.30

212869 4e 64

09.00

08.30

212977 5e 46

(*) AFC Quick 4 speelt in wit shirt
AFC Quick 8 (*)
- AFC Quick 7
(*) AFC Quick 8 speelt in wit shirt
AFC Quick 8 (*)
- AFC Quick 7
(*) AFC Quick 8 speelt in wit shirt
AFC Quick 9
- H'landerveen 8

(beg. B. Stegehuis)

09.00
09.00

08.30
08.00

192575 5e 46
212885 5e 47

AFC Quick 10 (*)
- Achterveld 3
(*) AFC Quick 10 speelt in wit shirt
VVZA 6
- AFC Quick 11

Rick Verheij
(beg. B. Stegehuis)

F-LEAGUE (COMPETITIE VOORJAAR 2010)
11.15
11.15
12.00

10.30
10.30
11.15

Italië
Brazilië
Argentinië

- Engeland
- Nederland
- Frankrijk

Leider
Leider
Leider

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 24 april 2010 doen dienst 's morgens Henk-Jan Bodewitz en Esther v.d. Ven en 's middags Pieter Prins en
Henk v.d. Brink.
Elles Boersen is zaterdag 24/04/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.

JEUGD

Jaargang 58, nummer 19, 21-04-2010
WEDSTRIJDPROGRAMMA MC3-JUNIOREN DINSDAG 27 APRIL 2010 (VR.SCH.)
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

MC3-JUNIOREN
19.00

18.00

vriendschappelijk

AFC Quick MC3 (*) - De Meern MC1
(*) AFC Quick MC3 speelt in wit shirt

Leider

2

10 4

WEDSTRIJDPROGRAMMA A1-JUNIOREN WOENSDAG 28 APRIL 2010 (COMPETITIE)
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

A-JUNIOREN
19.00

17.30

80005

2e F

AFC Quick 1

- H'landerveen 1

E. v. Oosten

1

2

5

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.

JEUGD

Jaargang 58, nummer 19, 21-04-2010
WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN EN D-PUPILLEN ZATERDAG 1 MEI 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

A-JUNIOREN
2e F

AFC Quick 1 vooralsnog vrij

B-JUNIOREN
14.45

13.45

12.45

12.00

82513

1e E
2e 25
3e 33
209897 3e 35

AFC Quick 1
- CDN 1
AFC Quick 2 vooralsnog vrij
AFC Quick 3 vooralsnog vrij
AFC Quick 4 (*)
- Achterveld 2
(*) AFC Quick 4 speelt in wit shirt

R. Appel

1

2

5

3

2

5

1

1

6

MB * 1

6

C-JUNIOREN
12.45

11.45

86771

Hfd. C AFC Quick 1
- Spakenburg 1
2e 26 AFC Quick 2 vooralsnog vrij
- Hees 1
14.30
13.30
223624 3e 55 AFC Quick 3 (*)
(*) AFC Quick 3 speelt in wit shirt
* MB: Metgensbleek
14.30
13.45
199717 3e 56 AFC Quick 4
- SO Soest 5

T. Wildeman

3

3

4

2

7

8

2

3

4

MEISJES B-JUNIOREN
12.30

11.15

206328 2e 15

Roda '46 MB1

- AFC Quick MB1

MEISJES C-JUNIOREN
13.00
14.30

11.15
13.30

2e 20
220682 2e 23
223907 2e 25

AFC Quick MC1 vooralsnog
sc 't Gooi MC2
- AFC Quick MC2
AFC Quick MC3
- Kockengen/Kamerik MC1

92541 1e I
196909 2e 50
205141 3e 64
4e 56
4e 53

Hoogland 1
- AFC Quick 1
AFC Quick 2
- CJVV 2
CJVV 3
- AFC Quick 3
AFC Quick 4 vooralsnog vrij
AFC Quick 5 vooralsnog vrij

D-PUPILLEN
12.00
12.45
09.00

10.30
11.45
08.00

MEISJES D-PUPILLEN
1e 13

AFC Quick MD1 vooralsnog vrij

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 1 mei 2010 doen dienst 's morgens Ilse Matser en Caroline Stegewerns en 's middags Pieter Bottenheft en
Johan du Boeuff.
Wilma v. Klooster is zaterdag 01/05/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.

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.

JEUGD

Jaargang 58, nummer 19, 21-04-2010
WEDSTRIJDPROGRAMMA E- EN F-PUPILLEN EN F-LEAGUE ZATERDAG 1 MEI 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

E-PUPILLEN
10.00

09.15

09.45
11.15
10.30
10.00

08.30
10.45
09.30
09.30

11.15

10.45

10.00
08.30
10.00

09.00
07.45
09.30

11.00
08.30

10.00
07.45

11.15

10.45

101355 Hfd. 8 AFC Quick 1 (*)
- Zuidvogels 1
(*) AFC Quick 1 speelt in wit shirt
224327 1e 42 DOSC 3
- AFC Quick 2
208501 2e 59 AFC Quick 3
- VVZA 3
185889 3e 79 SO Soest 5
- AFC Quick 4
198711 3e 77 AFC Quick 5
- Hoogland 5
3e 78 AFC Quick 6 vooralsnog vrij
- Hees 3
197752 4e 68 AFC Quick 7 (*)
(*) AFC Quick 7 speelt in wit shirt
185908 3e 80 VVZ '49 5
- AFC Quick 8
185914 4e 69 Hoogland 11
- AFC Quick 9
- Roda '46 9
187310 4e 70 AFC Quick 10 (*)
(*) AFC Quick 10 speelt in wit shirt
197845 4e 67 IJ'vogels 6
- AFC Quick 11
221308 4e 71 Cobu Boys E8G
- AFC Quick 12
7e 31 AFC Quick 13 vooralsnog vrij
200393 7e 32 AFC Quick 14
- H'landerveen 18

1A

2

5

1A

7

8

3A

9 10

1B

7

8

2A

3

4

3A

3

4

2A
2B
3A
3B
2B
3B

7 8
7 8
1 6
1 6
3 4
9 10

1A

9 10

1B

9 10

F-PUPILLEN
10.00

212840 1e 26

10.00

212840 1e 26

09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
10.00

08.30
08.30
08.30
08.30
09.30
09.30

214207
192406
212858
211343
192424
213810

3e 64
3e 65
3e 67
3e 65
4e 64
4e 64

09.00

08.30

213804 5e 46

09.00
08.30

08.30
07.45

212978 5e 46
212883 5e 47

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

naar wo. 21/04 18.00
naar wo. 21/04 18.00

F-LEAGUE (COMPETITIE VOORJAAR 2010)
11.15
11.15
12.00

10.30
10.30
11.15

Argentinië
Frankrijk
Nederland

- Italië
- Brazilië
- Engeland

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 1 mei 2010 doen dienst 's morgens Ilse Matser en Caroline Stegewerns en 's middags Pieter Bottenheft en
Johan du Boeuff.
Wilma v. Klooster is zaterdag 01/05/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.

SENIOREN

Jaargang 58, nummer 19, 21-04-2010
PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 25 APRIL
AANVANG

14:00
10:45
10:30
11:00
14:00
10:00

AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

NUMMER

Zielijst
Zielijst
09:00
10:00
12:30
08:30

37393
39768
137003
54733
44076
41812

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

KL.K.
Q

3e
2e
4e
6e
6e
7e
6e

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

D
D
415
618
623
729
622

AFCQuick1
DeMeern2
Achterveld2
AFCQuick4
Voorwaarts4
Batavia'905
AFCQuick7

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

SOSoest1
AFCQuick2
AFCQuick3
WVͲHEDW11
AFCQuick5
AFCQuick6
Geencomp.

G

R.P.E.Duin
1
G.C.Th.Arnoldussen

16

2

3 4

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 2 MEI
AANVANG

14:00
11:00
14:00
13:00
10:00
11:00
11:00

AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

NUMMER

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

36714
40601
136976
54871
45686
43754
146423

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

KL.K.
Q

3e
2e
4e
6e
6e
7e
6e

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

D
D
415
618
623
729
622

svBaarn1
AFCQuick2
AFCQuick3
WVͲHEDW11
AFCQuick5
Amsvorde5
Scherpenzeel2

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

AFCQuick1
VVIJ2
svBaarn3
AFCQuick4
SOSoest9
AFCQuick6
AFCQuick7

H.Hermans
M.H.deKnegt

G

1
1

2 5
1 6

2

1 6

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 9 MEI
AANVANG

AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

NUMMER

10:30

09:00

136919

14:00

13:00

45709

KL.K.
Q

3e
2e
4e
6e
6e
7e
6e

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

D
D
415
618
623
729
622

AFCQuick1
AFCQuick2
KVVA2
AFCQuick4
AFCQuick5
AFCQuick6
AFCQuick7

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Geencomp.
Geencomp.
AFCQuick3
Geencomp.
Geencomp.
Voorwaarts8
Geencomp.

1

G

3 4

Bardiensten worden later bekend gemaakt!!!!!!!
Rooster d.d. bestuursleden 2010
DATUM
25-04

DIENSTDOEND
C. Kreikamp

/ D. van der Doe

02-05
09-05
16-05

F. Hak
B. Hartzema
Bestuur

/ G van Wilpen
/ L. Lohmann

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.

ALGEMEEN

Jaargang 58, nummer 19, 21-04-2010
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

