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Jeugd Toernooikalender 2010
Datum
14-17 mei
15 mei
15 mei
15 mei (ochtend)
15 mei (ochtend)
22 mei
22 mei
22-23 mei
22 mei
22 mei
22 mei (middag)
22 mei (ochtend)
22-23 mei
24 mei (2e Pinksterdag)

Vereniging/Organisator
Berlin Cup (Duitsland)
VVZA
HSV Wasmeer
Sporting’70
VVZA F11 en
AVK 2010 / Cobu Boys
SV Huizen
Hoorn
HSV Wasmeer
VEP Woerden
AFC Quick 1890 D3, D4 en D5
AFC Quick 1890
KEG Gistel (Oostende België)
SV Huizen

Team(s)
B1
B3
E3 + E10
F1 + F5 combinatie
Engeland als F13
A1
B3
C1
C3
MD1
F3 t/m F8
E1
D1

Aangezien op 15 mei nog competitiewedstrijden worden gespeeld door de MC-elftallen is
het Meiden C-toernooi dat gepland stond voor die dag afgelast.

AMERSFOORTS VOETBAL KAMPIOENSCHAP voor D-, E- en F-teams
Het AVK voor D-, E- en F-teams wordt ook dit jaar georganiseerd door AFC Quick 1890
De E-teams spelen de voorrondes op maandagavond 17 mei, de F-teams op dinsdagavond 18 mei en de D-elftallen op
woensdagavond 19 mei.
Donderdagavond 20 mei is de grote finaleavond. In iedere leeftijdscategorie worden dan zowel de halve finales als finales
gespeeld.
De poule-indeling en wedstrijdprogramma is binnen enkele dagen te downloaden via de website www.afcquick1890.nl

E9 gaat door
Zaterdag 24 april
Het is zaterdag 24 april, De lente is net begonnen en het lijkt al zomer. Dit
zijn de dagen dat het heerlijk is langs het veld. We spelen deze keer tegen
Hooglanderveen. Deze ploeg hadden we eerder met 0-11 verslagen.
Waakzaamheid voor overschatting is dus geboden. Dit was dan ook waar
we het in de kleedkamer over hebben gehad. Het krachtsverschil van de
eerste wedstrijd was de eerste minuten niet zichtbaar. Maar na de 1-0 en
de 2-0 begon het weer goed te lopen. Uiteindelijk stonden we in de rust
met 7-0 voor. (4x THM en 1 x THB, en 1 eigen doelpunt). De tweede helft
gingen we verder waar we gebleven waren. Na de 8-0 viel gelukkig de
eretreffer voor Hooglanderveen 8-1. Net als de vorige keer werd het nu
aanvallen onder het motto " altijd prijs ". Dit is over het algemeen niet goed voor het spelbeeld. Ook nu niet. Het werd
zelfs erg rommelig. Op een gegeven moment (uno momento dado) stond er zelfs meer Quickers in de vijandige doelmond
dan Hooglanderveners. Maar wie ...... daar nu over het duel eindigde in 12-1. Voor de statistici nog even de doelpuntenmakers van de 2de helft (THM 2 x Michael, THB en Jurriaan 1 keer). Soufyan en David bedankt voor het keepen!
Tot de volgende keer, Coach

ALGEMEEN
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Een beker voor een voetbalonbenul!

Wat doe je als je zevenjarige zoontje ineens voor je staat met de mededeling "ik wil op voetbal"? Als je zelf weinig met dat spelletje hebt
moet je op zoek naar "een leuke club" en met Amsvorde in je achtertuin leek de keus snel gemaakt. Maar nee: meneer wilde naar Quick.
"Bij Quick is het leuk en daar spelen allemaal kinderen van mijn
school".
Als volstrekte onbenul op voetbalgebied - ik was nog nooit bij een vereniging binnen geweest - fiets je dan naar Dorrestein met een popelend ventje naast je. Dan zoek je op goed geluk iemand "die er wat van weet" en toen had ik het geluk Pieter Bottennheft tegen het lijf te
lopen. Nou, dat kun je slechter treffen! Binnen een kwartier was ik aardig op de hoogte van wat een vader moet weten over "de F-pupillen".
En dat het met de zoon wel goed zou komen stond buiten kijf, want Pieter had een naamgenoot (de combinatie voor- en achternaam is
toch behoorlijk uniek) gekend, die het nog ver had geschopt...
Langzaamaan begon ik mijn draai een beetje te vinden in het voetbalgebeuren, zolang het maar niet met voetbaltechnische aangelegenheden te maken had. Dat ik ooit nog op Zoudenbalch als teamleider tegen de jeugd van de FC te U zou aantreden - ik had het 10 jaar
geleden voor volstrekt onmogelijk geacht.
Inmiddels was ik mijn vrijwilligerswerk bij de Spoorwegmuseum aan het afbouwen en dan tref je ergens in een voetbalkantine Ineke Smit,
die eens voorzichtig informeerde of ik niet iets aan die website van Quick wilde doen.
Nu is het bouwen van een website het probleem niet. Maar: je kunt een nog zo mooie site hebben, als die elke week hetzelfde voorkantje
toont en de binnenkant een actualiteitswaarde van een oude krant heeft, dan schiet niemand er iets mee op. Dus betekende mijn "Ja,
daar wil ik me wel voor inzetten" meteen dat ik min of meer de taak op me nam, om het
Quick-gevoel onder de leden en hun ouders een beetje wakker te schudden.
Met de toenmalige teamleider van het Eerste en een paar schrijvende ouders had ik al snel een accoord: zij zouden mij regelmatig van
wedstrijdverslagen voorzien, verder verzorgde ik de verslagjes van de E1 en de rest zou wel komen dacht ik. Dat fotografie een grote
hobby van mij is, was natuurlijk een prettige bijkomstigheid. Eens wat anders dan
ouwe treinen voor de lens.
Nu had ik natuurlijk een makkelijke start. De bestaande site van Quick was op sterven na dood, dus veel schade kon ik niet aanrichten.
Met wat ontwerpvoorstellen uit de presentatiegids ben ik een avondje aan het prutsen gegaan en zo kwam drie jaar geleden de nieuwe
site tot stand. En ja, daarna is het snel gegaan...
De huidige jeugd is opgegroeid met de computer. Verbinding maken met internet is als het aanzetten van de TV, je sociale netwerk staat
op Hyves en 's avonds bekijk je je favoriete programma nog even op "uitzending gemist". Geen wonder, dat het door diezelfde jeugd ook
heel vanzelfsprekend gevonden wordt, dat je 's avonds even kan kijken hoe het
met je club is vergaan.
Natuurlijk liegen de cijfers niet: van hooguit 100 bezoekers in het begin halen we nu makkelijk de 1000 in een weekeind, met uitschieters
tot boven de 2000. Maar als je je dan mag scharen in een eregallerei van
allerlei prominenten van naam die voor mijn gevoel al vanaf 1890 bij de vereniging actief zijn ga je je toch beseffen, dat je je klusje niet
voor jan met de korte achternaam uitvoert. En dus vind ik het best wel een eer, dat de Von Zeppelin-beker een jaartje lang in mijn "bezit"
mag zijn. En met ieders medewerking houden we onze vereniging bruisend op het web (en graag ook daarbuiten)! Met volgend seizoen
nog meer rijkgevulde teampagina's!
Aarnoud Bak

JAARKALENDER 2010:
MEI:
Dag
Vr
Ma
Wo
Do
Za
Ma

Datum
7
10
12
13
15
17

Ma
Do
Do
Za
Zo
Ma
Di
Za

17
20
20
22
23
24
25
29

Ma

31

Activiteit
20.00 uur • Klaverjassen
20.00 uur • JC vergadering
20.00 uur • Bestuursvergadering (AB)
Hemelvaart
Thuistoernooi: Meisjes C
t/m do 20 mei: Amersfoortse
Kampioenschappen D, E en F (Dorrestein)
Start landelijk examen t/m wo 3 juni 2010
20.00 uur • TC vergadering
20.00 uur • Bestuursvergadering (DB)
Thuistoernooi: D3, D4, D5 + F3 t/m F8
1ste Pinksterdag
2de Pinksterdag
20.00 uur • JC vergadering
Thuistoernooi: F9 t/m F14
(F-league als F12-F14) en E3 t/m E8
t/m do 3 juni avondvierdaagse Amersfoort

JUNI: (11 juni t/m 11 juli: WK in Zuid Afrika)
Dag
Datum Activiteit
Wo
2
20.00 • 3de jeugdleidersvergadering

Wo
Do
Zat
Ma
Ma
Ma

2
3
5
7
7
8

20.00 uur • Bestuursvergadering (AB)
20.00 uur • TC vergadering
Thuistoernooi: kabouters
20.00 uur • JC vergadering
t/m do 10 juni avondvierdaagse Leusden
t/m vrij 11 juni avondvierdaagse
Hoogland
20.00 uur • ALV
20.00 uur • Bestuursvergadering (DB)
20.00 uur • TC vergadering
20.00 uur • JC vergadering
20.00 uur • Bestuursvergadering (AB)

Ma
14
Wo
16
Do
17
Ma
21
Wo
30
JULI:
Dag
Datum Activiteit
Do
1
20.00 uur –> TC vergadering
Di
6
halve finale WK
Wo
7
halve finale WK
Zat
11
FINALE WK
AUGUSTUS:
Dag
Datum Activiteit
Wo
11
t/m zat 21 aug. AVK senioren (velden
Posthoorn) http://www.amersfoortsvoetbalkampioenschap.nl/

*Aanvullingen, wijzigingen en/of opmerkingen kunnen doorgegeven worden
aan Ineke Smit, ineke_smit@planet.nl
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E2 wint bij Baarn E2 (2-5 )
24 april 2010
Na de lekkere winst vorige week in de competitie stond er
eigenlijk een vrije zaterdag op het programma (zeven
teams in de poule). Gelukkig was er een oefenwedstrijd
tegen Baarn E2 geregeld. Een team waar we in de najaarscompetitie nog 2-2 tegen hadden gespeeld. De verwachtingen waren hoog gespannen en iedereen was benieuwd
of we weer zo’n heerlijke pot van onze jongens konden
gaan zien. Het weer was prachtig en iedereen had er erg
veel zin in.
De eerste tien minuten kwam het combinatiespel wat langzaam op gang. Niet zo verwonderlijk omdat de bal erg
hoog opstuitte door het harde zanderige veld en iedereen
hier een beetje aan moest wennen. Na een aantal kansen
werd daarom pas aan het einde van de eerste helft de
score geopend. Een goed genomen hoekschop van Ties
werd door een kopbal van Beau schitterend afgemaakt (01). In de rust zei Sander dat we gewoon rustig moesten
blijven ballen en dat onze kansen dan vanzelf wel kwamen.
De start van de tweede helft liep echter volledig anders. In
korte tijd lieten we ons twee keer achter elkaar door de
goede spelende Groen-Witten verrassen en keken we
opeens tegen een achterstand van 2-1 aan. Dit was het
signaal voor onze mannen om een tandje bij te zetten. Hier
waren we niet voor gekomen!! Beau paste de bal vanaf
links goed af naar Martijn die met een geweldig harde knal
van ca. 20 m afstand hard langs de keeper pegelde (2-2).
De trein kwam nu op verder gang. Sep zette een mooie
aanval op die David met een mooi schot afmaakte (2-3).
De achterstand was weer recht getrokken. Boris keepte
een puike wedstrijd en wist de schoten van de Baarnse
aanvallers goed te weren. Pelle en Jelle hielden de flanken
stevig dicht zodat onze aanvallers goed door konden
gaan. Vanaf het middenveld speelde Martijn na een rush
op een gegeven moment Sep aan die Beau vervolgens in
stelling bracht om zijn tweede treffer met het hoofd te scoren (2-4). Daarna bleven kansen volgen. In de laatste
minuut was het nog Ties die met een diagonaal afstand
schot van links het mooiste doelpunt van de wedstrijd
maakte. Hoog in de kruising ging die er prachtig in: 5-2,
tevens de eindstand.

Revanche op Hooglanderveen
28 april 2010
Om niet midden in de meivakantie te moeten spelen, werd
de wedstrijd tegen Hooglanderveen afgelopen woensdagavond gespeeld. Gek zo’n echte competitiewedstrijd door
de week, maar de jongens hadden er enorm veel zin in!
Het was tijd om revanche te nemen op de verloren uit
wedstrijd. We kwamen toen maar niet in ons spel en verloren met 3-0.
Nu begonnen we direct zeer aanvallend te spelen en werden er vele stappen extra gezet. Toch was het
Hooglanderveen die het eerste doelpunt maakte, over
Boris heen, helaas 0-1! Maar de E2 vocht goed door. Met
leuke combinaties werd er lekker gevoetbald en kwamen
de kansen vanzelf. Het was uiteindelijk David die de verdiende 1-1 maakte. Vlak daarna maakte Martijn de 2-1

doordat Beau en David ruimte voor hem maakten, zodat
hij door kon lopen en de keeper kansloos was. Het spel
ging op en neer. Jelle en Sep kwamen vaak vanaf de
achterposities mee naar voren en Pelle was de man om
het centrum dicht te houden. Echter door een mooie corner kwam H’veen op 2-2. Weer gelijk! Quick bleef vele
goede aanvallende acties hebben en een 3e goal kon bijna
niet uitblijven. Ties schoot schitterend op de goal, de keeper liet los en David liep de bal erin: 3-2!
In de 2e helft liet Quick zich wat meer terugzakken en ging
iets verdedigender spelen. Teun kwam erbij en alles stond
als een huis. Die voorsprong moest behouden blijven! En
dat lukte! Geen doelpunten meer, nog wel een aantal
spannende acties. Het bleef 3-2 en het overwinnaargevoel
was groots! Op naar DOSC aanstaande zaterdag!

E2 domineert tegen DOSC E3 (1-7)
1 mei 2010
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen DOSC E3 op het programma op het prachtige nieuwe voetbalcomplex in Den
Dolder. Direct vanaf het eerste fluitsignaal werd er door
onze jongens een grote inzet getoond en lekker fel op de
bal gespeeld. Echt grote kansen waren er voor Quick het
eerste kwartier echter nog niet. Het was eerder DOSC die
een paar keer gevaarlijk voor onze goal kwam. Gelukkig
was onze Boris in topvorm en in staat een paar mooie reddingen te verrichten. Na 20 minuten was het toch Quick
die de score opende; Ties liep goed door op een te korte
terugspeelbal van de tegenstander, pakte hem af en
schoot genadeloos in (0-1). Daarna was het de beurt aan
David; met een mooie kap en draai beweging speelde hij
zich zelf vrij om de 0-2 op de borden te zetten. Het bekende combinatiespel van onze jongens begon nu echt te
lopen en voor het rustsignaal was het Beau die na een
pass van David de 0-3 kon scoren.
Het goede spel werd na de rust voortgezet en binnen notime was het Teun die vanaf achter een prachtige aanval
opzette en onze in goede vorm verkerende David de 0-4
kon laten maken. Pelle, Jelle en Sep bleven het achterin
goed dicht houden. Door een uibraak kwam DOSC echter
terug in de wedstrijd met een mooie tegentreffer (1-4) . Op
het middenveld hield Martijn alles goed onder controle en
wist een paar keer de aanvallers goed in stelling te brengen.
Op een gegeven moment leidde dit tot een mooie pass
naar David aan de rechterkant die na het uitspelen van
twee verdedigers de bal hoog op maat kon voorzetten.
Beau aarzelde niet en kopte prachtig in (1-5). Daarna was
het weer de beurt aan David zelf om te scoren; zijn 3e
doelpunt van de wedstrijd (1-6).
In de laatste 5 minuten werd het uiteindelijk nog 1-7 door
een goal van Martijn. Uit een kort genomen hoekschop
van Beau kon hij na een kaats hard uithalen. Al met al een
zeer leuke en sportieve wedstrijd met een goede scheidsrechter en sportieve tegenstanders. De jongens hebben
laten zien dat ze als team in staat zijn zeer mooi en goed
voetbal te kunnen spelen. Wellicht kunnen we in de maand
mei nog wat van onze vier niet gespeelde wedstrijden uit
de competitie inhalen?
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Laatste competitiewedstrijd D2
wordt omgezet in winst!
Na de oorwassing van een maand geleden (7-0 voor CJVV) heeft
Quick zich goed hersteld. Er werd gewonnen van Roda (2-3), nipt
verloren van TOV (2-1) een gelijkspel tegen IJ'vogels (3-3).
Positieve punten uit deze wedstrijden is de goede inzet en het
teamgevoel dat overheerst, ook als het minder gaat.
Vandaag tegen CJVV, voorlopig mijn laatste officiele wedstrijd als
trainer van Quick, speelden we in een 4-3-3 formatie. Quick is
vanaf minuut één de bovenliggende partij en speelt voor de winst.
Duels worden gewonnen, de combinatie wordt gezocht maar de
afwerking is onzorgvuldig. Twee keer krijgen we goede kopkansen
via Sergi, beide gepareerd door de keeper. Toch komen we dankzij Sergi op voorsprong. Na een goede corner van Vincent kopte
Sergi eerst op de keeper, waarna hij de afketsende bal in het dak
van het doel schiet. 1-0! Meer dan verdiend. Daarna zakt Quick
wat weg en krijgt CJVV 2 kansen op de gelijkmaker. Met de hakken over de sloot wordt dan de rust bereikt met een voorsprong.
In de tweede helft begint het hard te regenen. Cjvv scoort de
gelijkmaker na niet goed ingrijpen achterin. 1-1. Quick moet even
zoeken naar het goede gevoel uit de eerste helft. De duels worden
weer gewonnen en door goed combinatiespel krijgen we kansen.
Uiteindelijk is het Jasper die de winnende treffer maakt. 2-1!!
Quick blijft aanvallen en krijgt nog twee kansen op een goal, maar
Mustafa en Vincent stuiten op de keeper. Nadat iedereen zich
leeggeknokt heeft voor de mooie resultaat wordt de welbekende
buikschuiver ingezet over het veld! Complimenten voor de inzet
en het goede voetbal!

Titanenstrijd tegen de kampioen
QUICK C4 – VVZA C4: 4-4
Zaterdag, 24 april 2010
Maar liefst vier man moesten we vandaag missen. Zodoende
begonnen we onze wedstrijd noodgedwongen met 10 man.
Gelukkig kwamen Raymon en Rick na 9 minuten geheel speelklaar ons versterken, zij hadden net een pittige wedstrijd in Soest
in de benen, maar zoals het echte kerels betaamt speel je gewoon
nog een potje. Jongens dank je wel, jullie hebben ons meer dan
eens uit de brand geholpen. Onze jongens zijn er erg blij mee en
het maakt het voor de coaches gemakkelijker dat jullie gewoon
aardige flexibele kerels zijn! Dat mag ook wel eens worden
gezegd. De scheids begon dus strak op tijd en heeft een streng
doch rechtvaardig potje gefloten. Al met al een leuke wedstrijd.
De bal was meer dan eens buiten het veld en deze tijd heeft hij bij
de speeltijd opgeteld. Dit keer bleek dat in ons voordeel uit te
pakken. Ook dat mag wel eens. Iedereen kon een lekker kleurtje
oppakken want de zon deed vandaag goed zijn best. Nu ik dit aan
het typen ben gloeit mijn gezicht nog na. Na een minuut of 10, we
waren net op speelsterkte, maakten de zeehelden 0 – 1. Dit deed
pijn. Wij herstelden spoedig en gingen voetballen. Rick had zich
gestort op een rugbyachtige speler van VVZA. Die bleek ook in de
vorige wedstrijd als een duveltje uit een doosje te kunnen komen
en bovendien ook nog eens bloedsnel was. Dat wierp zijn vruchten af. Een tweede speler van VVZA, de aanvoerder en hun spelverdeler, bleek behalve een goede voetballer te zijn ook nog eens
over goede spelverdeelkwaliteiten te bezitten. Hier hadden we
onvoldoende weerstand tegen en hij kon dan ook meerdere
afstandschoten afvuren, gelukkig stonden wij er ook en kwam er
nimmer een doelpunt uit. Ook dat probleem getackeld. Arvid was
op stoom en had zich ook een gevaarlijk mannetje als doel
gesteld. Daarom kon er door de anderen worden gevoetbald. Het
bleek overigens dat de jongens van VVZA niet voor niets kampioen zullen worden - ze zijn gewoon een maatje beter dan wij –
maar hun spel is technisch. Dat ligt ons wel. Ook blijkt wederom
weer dat wij beter spelen als wij een goed team tegenover ons
hebben. Toch; "VVZA, gefeliciteerd met de kampioenstitel. Jullie
hebben een leuk en sportief team."

Toen kwam Rick 1 – 1. VVZA was weer aan de beurt: 1 – 2. Na de
rust ging de verbeten strijd door. Het gevolg was dat Imme boven
zichzelf uitgroeide en een heel fraaie 2 – 2 scoorde. Deze stand
bleef lange tijd gehandhaafd. Ineens rammelde onze verdediging,
bovendien was Jon uitgeschakeld met een zere arm en hadden
we geen wissels meer, met als gevolg 2 – 3 en 2 – 4 in korte tijd.
Wat zonde en dat nog tegen de kampioen waar we zo goed stand
tegen hielden! Maar, wederom bleek de enorme veerkracht van
jullie. Raymon kwam in een prachtige en snelle countersituatie
terecht. Een heel cool ingeschoten balletje in de 70e minuut
maakte de stand 3 – 4. Zou het dan toch nog mogelijk zijn dachten we langs de kant. Er was nog wat blessuretijd en balzoektijd
over. Alles of niets sleepte Rick en Raymon hun vermoeide lichamen naar voren. En ja hoor we kregen die paar kansen. Eén
minuut voor het eindsignaal pakten we definitief de winst af van
VVZA. Eindstand 4 – 4. Wat een prachtige wedstrijd. Arno en
Hans zijn trots als pauwen dat jullie zover zijn gekomen. We zeiden al tegen elkaar; ‘dit is misschien wel de mooiste wedstrijd van
dit seizoen’ Jullie hebben dat gedaan, koppend en strijdend, maar
er is een welverdiende punt bij en dat is een feit. Gelijk aan vorige
week. Op 29 mei staat een toernooi bij VVZA gepland, dan komen
we de jongens nog een keertje tegen en op 5 juni in Culemborg.
Zet het in jullie agenda! Allemaal een fijn weekend.
Hans Verheij

Winst met goed voetbal!
QUICK C4 – SO Soest C5, stand 5 – 2
Zaterdag, 1 mei 2010
De regen was rond het middaguur behoorlijk naar beneden
gekletterd. Veld drie had een zwembad voor het doel en de penaltystip bleek een visvijver. Mocht een keeper überhaupt willen
springen, zaten zijn noppen vast gezogen in de modder. In waterbouwkundige termen heet dat “negatieve kleef”. Omhoog komen;
ho maar. Een bezem bracht uitkomst en kon het doelgebied weer
waterarm worden gemaakt. De meivakantie is in trek want we
waren in aantal verzwakt. Yassine, Olivier en Coen kwamen ons
daarom versterken, zodoende konden we met twee wissels toch
een leuk team neerzetten. Bovendien was onze keeper er ook niet
en hadden ook geen andere kunnen regelen. De oplossing bleek
snel gevonden doordat Imme en Sanin allebei een helft deden.
Tegen SO Soest verloren we een paar weken geleden nog met 3 –
0, nu was het tijd voor een revanche. In een zeer succesvolle 4-33 opstelling begon de wedstrijd. Van meet af aan gingen we druk
zetten, wat ook lukte. SO Soest maakte overigens in de zevende
minuut al 0 – 1. Dit was ons vaker gebeurd. Het maakte ons niet
nerveus, immers de kansen en het spel werden door Quick
bepaald. Al gauw maakte Talha, die opvallend had gewisseld van
positie met Jon, de verlossende 1 – 1. Quick kwam meer en meer
in de wedstrijd en het vertrouwen groeide. Wat we al weken zien
is mooi samenspel én intelligent voetbal. Heel goed jongens! De
eerste helft ging zo verder. Vlak voor het rustsignaal 1 -2 en een
mooi uitgespeelde counter van Jon 2 – 2.
Quick rook winst en het leek of de jongens van SO Soest zich
moe hadden gespeeld. Ze gingen gemakkelijk liggen, overigens
hebben we onze man tot man contact zelf moeten bijstellen in de
rust, en er lukte hen steeds minder. Wij daarentegen konden
mooie reddingen van Imme zien en Cihan maakte spoedig 3 – 2.
De grensrechter (en leider) van SO Soest zag een doel aan de zijkant niet en bezeerde zijn gezicht en schouder stevig toen hij er
tegen aan liep. We hopen dat het snel weer beter met hem gaat.
Er werd ook weer vaker gekopt. Zo maakte Lex een fraaie doortik
kopbal met zijn achterhoofd, 4 – 2. Toen kon Quick niet meer worden gestopt; het gevolg was een mooie 5 – 2 van Talha. Een leuke
wedstrijd – we tonen steeds meer lef en zelfvertrouwen - die we
winnend hebben afgesloten. Strak en goed gefloten door Henk en
streng gevlagd door Rick (D3). Bovendien geheel verdiend en bijgeschreven weer met drie doelpunten verschil, maar nu in ons
voordeel. Wie schrijft die blijft; het thuisvoordeel was zeker geen
nadeel.
Hans Verheij
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Quick 1890 B4 - Achterveld B2
Zaterdag 1 mei 2010
Na de harde regenbuien van gisteravond en deze ochtend
was het onzeker of de wedstrijd wel kon doorgaan.
Voor zowel Quick als Achterveld was niks meer te winnen
of te verliezen. Het zou gewoon een leuke pot voetbal
moeten worden. De B4 kende uitslagen van 19-0 verlies
enz. en het zou leuk zijn als de B4 weer eens een 'wedstrijd' zou spelen. Doordat er een paar jongens ontbraken
bij de B4 en de keeper van de B3 Florian geblesseerd was
werd er een beroep gedaan op: David (B3), Bas (keeper)
(B2) en Stefan (B2). Aan het begin van de wedstrijd was
het weer opgeklaard en kon er lekker gevoetbald worden.
Aan het begin was het Achterveld wat domineerde en
aardige kansen kreeg. De keeper van de B2 hield zijn doel
tot de 20e minuut schoon. Daarna was het een speler van
Achterveld die door verkeerd dekken recht op het doel af
kon lopen en de 0-1 kon binnentikken. Dit was een signaal
voor Quick wat in de minuten daarna de bovenliggende
partij was. Er kwam aardig wat kansen, alleen de bal wilde
er maar niet in. Aan de andere kant was het wel raak toen
een speler van Achterveld raakschoot uit een rommelige
situatie na een corner. Daarna kwam Stefan erin en ging
Quick gelijk een stuk beter voetballen. Er waren nog een
paar kansjes voor beide partijen, maar er werd niet meer
gescoord.
Aan het begin van de 2e helft begon het ontzettend te
regenen. Binnen 5 minuten stond het hele veld blank en
was er een zwembad gevormd bij de 5meter van de
Keeper van de Quick. Aan het begin was het duidelijk dat
Quick opzoek moest gaan naar de aansluitingstreffer. Dit
lukte door een goed uitgespeelde goal van Stefan. Na de
2-1 kwamen passes niet meer aan van de Quick kant en
domineerde Achterveld. Alleen Bas herpakte zich prima
met een paar goede reddingen. Uit het niets was het aan
de andere kant wel raak. Een vrije trap van Stefan werd
maar matig gepakt door de keeper van Achterveld en zo
kon (Ik zag niet wie het was) scoren. Na de 2-2 werd Quick
aangemoedigd om op zoek te gaan naar de 3-2. Het hele
team werkte hard en hard werken wordt beloond. In de
laatste 5 minuten scoorde David na de keeper omspeeld
te hebben en in de verre hoek geschoten te hebben.
Achterveld kreeg nog genoeg grote kansen, maar Bas
hield zijn doel schoon (zijn kleding niet).
Dit was 1 van de leukste wedstrijden om gezien te hebben. Iedereen werkte vandaag en bij vlagen werd er goed
voetbal gespeeld. Dank aan de spelers die meededen.
Een enthousiaste toeschouwer

Geen doelpunten vandaag
Zaterdag 24 april 2010
Het wordt bijna eentonig, maar, wat waren we weer in ons
nopjes met het prachtige voetbalweer! Relaxt thuis spelen,
maar wel tegen een belangrijke tegenstander, want eerste
in de competitie: Hooglanderveen F8. Met twee wedstrijden minder dan zij, staan we toch maar 5 punten achter.
Kortom, een spannende uitgangssituatie.
En spannend werd het ook op het veld én hartstikke leuk
om naar te kijken. Ging het in de eerste helft gelijk op, met
0 - 0 als ruststand, in de tweede helft ging de rem er pas
goed af! We konden beschikken over een topfitte selectie

kernspelers: een gedegen achterhoede, die soms briljant
uitverdedigde, een waakzaam middenveld dat de flanken
goed wist te vinden én tenslotte een rap en beweeglijk
aanvallende voorhoede. We wisten de tegenstander steeds
goed bij ons eigen doel weg te houden en creëerden heel
veel kansen op een openingstreffer. Met zoveel leuk en
aanvallend spel was het dan ook nog maar een beetje
teleurstellend dat we uiteindelijk toch niet tot scoren kwamen.
Met de 0 - 0 en de gedeelde punten, staan we er nog
steeds goed voor, maar komt het aan op de twee volgende wedstrijden om nog langszij te komen bij
Hooglanderveen.
Naar voren jongens!

F9 komt goed terug
Zaterdag 1 mei 2010
Met naderende regen, maar wel op ons eigen hoofdveld,
speelde onze F9 vandaag opnieuw tegen te koploper in de
competitie. Maar aangezien we vorige week
Hooglanderveen op 0 - 0 hadden weten te houden, was
dat deze keer Roda '46 F10!
Roda ging voortreffelijk van start en had in de eerste tien
minuten het overwicht. Drie doelpunten op rij, waarvan er
een met een prachtig ingedraaide corner, en het was al
gauw 0-3.
Met die ruststand volgde er natuurlijk een goedmoedige
donderspeech van coach Adriaan! En zie: Quick kwam
weer ouderwets op stoom.
Gaande de tweede helft werd de druk op het doel van
Roda alsmaar groter en het samenspel van onze aanvallers almaar hechter. Dus kwam het ook voor Quick tweemaal toe tot scoren! Op een stand van 2 - 3 hoopten we
natuurlijk op de terechte gelijkmaker, maar helaas viel het
eindsignaal net te vroeg (met hulde aan de onpartijdigheid
van Hendrik, die inviel voor de afwezige scheidsrechter).
Maar dat we ook aan deze koploper gewaagd waren, dat
is zeker!
Volgende week verdedigen we onze eer en de derde plek
tegen Quick F10, die winst nodig hebben om ons voorbij
te streven.
Oké jongens, er tegenaan nog maar 's!

JEUGD

Jaargang 58, nummer 20, 06-05-2010
Kampioenen in spe: Quick F3
Zaterdag 24 april 2010
Het kampioenschap is bijna binnen, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen werd met een 1–0 overwinning op
onze naaste belager, IJsselmeervogels, afgesloten. Voor
de wedstrijd stonden we in punten gelijk. Maar nu met 3
punten voorsprong en een doelsaldo t.o.v.
IJsselmeervogels van +18, kan het kampioenschap ons
eigenlijk niet meer ontgaan. Maar net als in het echte
leven, het is pas zeker als definitief is! Iedereen kon alvast
een lekker kleurtje oppakken want de zon deed vandaag
goed zijn best.

De wedstrijd zelf was mooi en erg spannend, ondanks dat
Quick verreweg het beste van het spel had bleef het lang
0–0 en kon het nog alle kanten op. Het veldspel is zo mooi
geworden om naar te kijken, de bedoeling is altijd duidelijk, zoeken naar een vrijstaande medespeler en de bal
overspelen. Ook al lukt het niet altijd, de intentie van overspelen is er en medespelers rekenen hier ook op. Hierdoor
zie je ook al dat er weggelopen wordt van de bal, om de
vrije ruimte op te zoeken, en als de bal dan ook nog gegeven wordt is voetbal erg mooi om te kijken. Steeds meer
aanvallen gaan over diverse schijven om tenslotte tot een
doelpoging uit te monden. Van mij had het met rust al wel
4–0 mogen staan, dat zou de verhoudingen juist hebben
aangegeven. Het was echter “maar” 1–0 door een mooie
doelpunt van Ole en volgens mij was het ook het eerste
“kopdoelpunt” van het seizoen, maar daar kan ik me in
vergissen.
Ook bij de ouders en leiding zat de spanning er goed in,
de goed leidende scheidsrechter, Harmen Severiens die na
de wedstrijd meldde ook zeer te hebben genoten van de
wedstrijd, had de wedstrijd goed onder controle. Zelf
dacht ik na de 2–0 van Quick weer wat rustiger te kunnen
ademen, maar helaas werd deze overduidelijke treffer
afgekeurd en bleef de stand 1–0. We wisten niet meer te
scoren, maar gelukkig IJsselmeervogels ook niet, dus de
1–0 was tevens de eindstand. De toeschouwers van
IJsselmeervogels maakten “onze” jongens het compliment
dat ze de terechte winnaar waren, en daar waren wij het
natuurlijk helemaal mee eens. Zaterdag zijn we bij winst
niet meer te achterhalen en kunnen we ons kampioenschap echt gaan vieren, maar het echte kampioenschap

hebben we m.i. tegen IJsselmeervogels behaald. Toch nog
even de schouders eronder zaterdag en wederom op tijd
naar bed ……. of dat lukt op Koninginnedag?

Officieus kampioen
Zaterdag 1 mei 2010
Vooruitlopend op het “echte” kampioenschap hebben we
gisteren alvast een voorschotje genomen en de trofeeën
uitgereikt aan onze winnaars. In theorie kunnen we het
kampioenschap nog verliezen, denk aan de dubieuze 12–1
overwinning van Spanje op Malta waardoor Nederland
plaatsing voor het EK van 1984 niet wist te bereiken. Voor
Quick F3 kan ditzelfde scenario nog opgaan, als we a.s.
zaterdag verliezen en IJsselmeervogels een verschil van 19
(!) doelpunten weet goed te maken. Volgens mij gaat dat
echter niet gebeuren en kan er zaterdag nogmaals een
klein feestje worden gevierd, waarbij er vanuit Quick ook
wordt meegevierd en de jongens ook hier nog iets zullen
krijgen als aandenken en voor de inwendige mens, dus
neem wederom je fototoestel mee…..
Zaterdag is CJVV onze tegenstander, een team dat we
recentelijk met 7–1 hebben opgerold, dus de kans is erg
klein dan we hier punten gaan morsen (zelfs gelijkspelen is
al voldoende). Vandaag was de laatste dag dat we met het
gehele team compleet waren. Om die reden zijn de prijzen
alvast uitgereikt en is de teamfoto van het complete team
gemaakt. Dat scheelt weer photoshoppen achteraf…. A.s.
zaterdag zullen de vakantiegangers graag het verlossende
sms’je met de uitslag ontvangen van de thuisblijvers en zij
zullen er ongetwijfeld eentje op nemen (Fanta natuurlijk) bij
de positieve uitslag.
Als medeschrijver (incidenteel) wil ik; Hans Verheij, namens
alle kinderen én ouders Hans Tabbernal en Frans
Mechelse graag even in het zonnetje zetten. Onder hun
bezielende leiding – elke week stonden ze weer – zijn onze
jongens uitgegroeid tot een echt “buffelteam”. De veerkracht en aanhoudingsvermogen zijn van grote klasse.
Natuurlijk de jongens moeten het zelf doen, maar je leert
het eerst van de meesters. De jongens hebben plezier in
voetbal en zeker de laatste vijf wedstrijden waren zonder
uitzondering wonderschoon om te zien. De samenwerking,
de teamspirit en het plezier hebben jullie ingebracht. Ook
dit is een gebeuren wat helemaal niet vanzelfsprekend is,
daarom Hans en Frans; bedankt. Het was een mooi seizoen en de recente afsluiting met een heus aandenken
voor onze jongens is ook de kroon op jullie werk.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN EN D-PUPILLEN ZATERDAG 8 MEI 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

A-JUNIOREN
14.45

13.15

80005

2e F

AFC Quick 1

- H'landerveen 1

E. v. Oosten

1

2

5

AFC Quick MB1 (*) - De Meern MB1
(*) AFC Quick MB1 speelt in wit shirt

P. Driedijk ???

2

7

8

198230 2e 20
220696 2e 23
223904 2e 25

AFC Quick MC1
AFC Quick MC2
Schalkwijk MC1

P. Driedijk
H. Strijbos

1
2

1
3

6
4

191779 3e 64
205144 4e 56
4e 53

AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij
AFC Quick 3
- Nieuwland 4
TOV 5
- AFC Quick 4
AFC Quick 5 vrij

J. v. Barlingen

1

7

8

B-JUNIOREN
14.30

13.15

201887 3e 33
3e 35

AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij
Hoogland 6
- AFC Quick 3
AFC Quick 4 vrij

209597 3e 55
3e 56

AFC Quick 1 en AFC Quick 2 vrij
sv Baarn 3
- AFC Quick 3
AFC Quick 4 vrij

C-JUNIOREN
13.45

12.30

MEISJES B-JUNIOREN
14.30

13.30

200593 2e 15

MEISJES C-JUNIOREN
12.45
12.45
10.30

11.45
11.45
09.00

- KVVA MC1
- VVA '71 MC1
- AFC Quick MC3

D-PUPILLEN
11.15
10.30

10.30
09.15

MEISJES D-PUPILLEN
12.15

11.00

184667 1e 13

KVVA MD1

- AFC Quick MD1

AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 8 mei 2010 doen dienst 's morgens Saskia v. Bennekom en Harriët Verkleij en 's middags Haiko Kaplan en
Gerard Huisman.
Henk-Jan Bodewitz is zaterdag 08/05/2010 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.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JUNIOREN EN D-PUPILLEN ZATERDAG 15 MEI 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

A-JUNIOREN
19.30

17.15

beker
RCH Heemstede A1 - AFC Quick A1
?
FINALE BEKER, SPEELLOCATIE TERREIN VV LEGMEERVOGELS TE UITHOORN

B-JUNIOREN
12.30

201888 3e 33

VVZA 3

- AFC Quick 3

190183 3e 56

Roda '46 6

- AFC Quick 4

uitgesteld

C-JUNIOREN
10.30

09.30

MEISJES C-JUNIOREN
13.00
12.45

11.30
11.45

198344 2e 20
221981 2e 23

VOP MC1
- AFC Quick MC1
AFC Quick MC2 (*) - Altius MC1
(*) AFC Quick MC2 speelt in wit shirt

MEISJES D-PUPILLEN
12.00

10.45

184669 1e 13

IJ'vogels MD1

- AFC Quick MD1

KABOUTERS
Kaboutertraining 09.30 uur op veld 3A .
AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 15 mei 2010 doen dienst 's morgens Gerry Hoegen en Ellen Blokx en 's middags Aarnoud Bak en
Henk v.d. Brink.
Elles Boersen is zaterdag 15/05/2010 bereikbaar vanuit de jeugdcommissie.

OUD PAPIER
VAN VRIJDAG 7 MEI
TOT EN MET ZONDAG 9 MEI

KUNT U UW OUDE KRANTEN, FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN, TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR JEUGDLEDEN
MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.

OUD PAPIER
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WEDSTRIJDPROGRAMMA E- EN F-PUPILLEN EN F-LEAGUE ZATERDAG 8 MEI 2010
AANVANG AANWEZIG WEDSTR.- KLASSE WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD KL.K.

CLUBHUIS NUMMER

Q

G

E-PUPILLEN
09.00
10.00

08.00
09.30

185888 3e 79
208457 3e 77

11.00

10.00

185910 4e 69

10.00
08.30

09.30
07.45

221323 4e 71
197977 7e 31
7e 32

AFC Quick 1 t/m AFC Quick 3 vrij
VVZ '49 2
- AFC Quick 4
AFC Quick 5 (*)
- TOV 3
(*) AFC Quick 5 speelt in wit shirt
AFC Quick 6 t/m AFC Quick 8 vrij
KVVA 4
- AFC Quick 9
AFC Quick 10 en AFC Quick 11 vrij
AFC Quick 12
- Eemnes 3
TOV 7
- AFC Quick 13
AFC Quick 14 vrij

Tim Ippel

2A

7

8

Mitchel de Vos

1B

2

5

Aras Saleh Hussein 1A
Rick Verheij
1A

2
1

5
6

Thijs Vleer

1B

1

6

Thijs Vleer

1B

9 10

F-PUPILLEN
08.30
10.00
09.00

07.45
09.15
08.30

09.00

08.00

212834 1e 26
204194 1e 26
190788 3e 64
3e 65
212859 3e 67

11.00
09.00

10.00
08.30

212873 4e 64
212854 5e 46

09.00

08.30

212854 5e 46

09.00

08.00

212884 5e 47

TOV 1
- AFC Quick 1
AFC Quick 2
- IJ'vogels 1
AFC Quick 3
- CJVV 4
AFC Quick 4 vrij
VVZA 5
- AFC Quick 5
AFC Quick 6 en AFC Quick 7 vrij
H'landerveen 6
- AFC Quick 8
AFC Quick 10 (*)
- AFC Quick 9
(*) AFC Quick 10 speelt in wit shirt
AFC Quick 10 (*)
- AFC Quick 9
(*) AFC Quick 10 speelt in wit shirt
IJ'vogels 10
- AFC Quick 11

F-LEAGUE (COMPETITIE VOORJAAR 2010)
Geen wedstrijden in verband met de mei-vakantie !!!

KABOUTERS
Kaboutertraining 09.30 uur op veld 3A .
AFMELDEN: donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij je leid(st)er(s)!
Zaterdag 8 mei 2010 doen dienst 's morgens Saskia v. Bennekom en Harriët Verkleij en 's middags Haiko Kaplan en
Gerard Huisman.
Henk-Jan Bodewitz is zaterdag 08/05/2010 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.

SENIOREN
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 9 MEI
AANVANG

AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

14:00

13:00

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

VELD

NUMMER

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
AFCQuick3
AFCQuick4
AFCQuick5
AFCQuick6
AFCQuick7

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Geencomp.
Geencomp.
Geencomp.
Geencomp.
Geencomp.
Voorwaarts8
Geencomp.

1

G

1 2

PROGRAMMA SENIOREN DINSDAG 11 MEI
AANVANG

AANWEZIG WEDSTR.CLUBHUIS

19:00

17:30

KLASSE

WEDSTRIJD

SCHEIDSRECHTER

NUMMER

136919

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
AFCQuick2
KVVA2
AFCQuick4
AFCQuick5
AFCQuick6
AFCQuick7

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

G

Geencomp.
Geencomp.
AFCQuick3
Geencomp.
Geencomp.
Geencomp.
Geencomp.

Bardiensten worden later bekend gemaakt!!!!!!!
Training overige senioren tijdens de zomerperiode
Gedurende de zomerperiode, vanaf woensdag 5 mei, zullen de Overige Senioren trainen op het kunstgrasveld op
Sportpark Dorrestein. De training is van 20:00 uur - 21:30 uur. Tijdens die dagen zal het paviljoen geopend zijn vanaf
19:30 uur. Na afloop van de training is er gelegenheid voor een hapje en een drankje terwijl wij uiteraard uitvoerig stilstaan bij onze edele vrijetijdsbesteding.
Alleen in geval dat er een oefenwedstrijd staat gepland zal de training niet op het kunstgras plaats vinden en zullen we
uitwijken naar een andere locatie.
Henk van der Nat, 033-4620475

Rooster d.d.
bestuursleden 2010

DATUM
09-05
16-05

DIENSTDOEND
B. Hartzema
Bestuur

/ 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
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Stand
klaverjassen
A.F.C.Quick 1890
Sep
1 Hr E Fisscher
4760
2 Hr F Zwakman
5205
3 Hr C Berendse
4748
4 Hr R Barkel
4242
5 Hr W v Rooyen
4628
6 Hr G Huisman
4741
7 Mv M v/d Bos
4254
8 Hr I v leeuwen
4911
9 Mv R Pijpers
4458
10 Hr P Klabbers
4000
11 Hr J Barkel
4556
12 Hr J v Noort
5094
13 Hr E Klabbers
4955
14 Mv S v Daal
5301
15 Hr T v/d Linden
4373
16 Mv L Mechelse
4948
17 Hr L v/d Bos
4375
18 Hr A v Leeuwen
4297
19 Mv R Broer
4950
20 Hr T v Hamersveld 4671
21 Hr K Lablans
4032
22 Hr J Ober
4000
23 Mv E Ober
4000
24 Hr K Kamerbeek
4502
25 Hr J v't Hof
3565
26 Mv C Barkel
4150
27 Mv E v Leeuwen
3809

Okt
5717
4583
4190
4618
5277
4800
5016
4271
4530
4983
4444
5187
4644
4306
4348
4618
4524
4087
4436
4000
4033
3538
4357
3758
4000
4334
4013

Nov
4747
4711
3910
4500
4042
4300
4891
4262
4580
4730
4955
3587
4000
3912
3974
4357
4041
4855
4482
4000
4858
4061
3972
3921
5066
4633
4105

Dec
4000
4568
5268
3802
4122
4408
4634
4767
4656
4194
4239
5069
4682
5142
5538
3994
4149
4936
4337
3961
4628
4969
4761
4676
4642
3965
4601

Jan
5192
4141
5130
4552
4987
4533
4237
4202
4712
4943
4764
5127
4163
4749
4306
4189
4436
4073
3826
4452
4434
4605
4323
3703
4041
3972
4283

Feb
4830
4462
4715
4956
5211
5421
4706
4445
4302
4816
4212
4099
4000
4000
4762
4836
4047
5078
4717
4000
4420
4316
4828
4069
4280
4226
4623

Mrt
4411
4830
4768
4803
4642
4176
4991
4967
4548
4000
4861
3957
4327
4931
4198
4393
4999
4323
4076
5260
4448
5342
4445
4846
3628
4252
3950

Apr Mei
Tot
4438
38095
5387
37887
4799
37528
5510
36983
4047
36956
4433
36812
3894
36623
4504
36329
4470
36256
4470
36136
4075
36106
3922
36042
5254
36025
3641
35982
4475
35974
4591
35926
5238
35809
4000
35649
4512
35336
4794
35138
4051
34904
4000
34831
4000
34686
4701
34176
4639
33861
4273
33805
4291
33675

VOLGENDE KLAVERJASAVOND (SLOTAVOND) IS OP
VRIJDAG 7 MEI A.S. AANVANG 20.00 UUR.
KUNT U ONVERHOOPT NIET. BEL DAN EVEN AF BIJ JOOP BARKEL: 033 - 4801439

ALGEMEEN

Jaargang 58, nummer 20, 06-05-2010
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

