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Bericht Van
de voorzitter
De
korte
stop
z omerst op
edit ie 2014

Vrijwel direct na het verschijnen van De Korte Stop #1005 wezen de
speelsters van Dames 2 mij erop dat óók zij met hun mooie tweede
plaats nog volop meedoen voor de titel. Hoewel ze daar inmiddels
wel voor een moeilijke opgave staan, kan ik het niet nalaten om dit
team hier even expliciet te noemen. Na een lastig 2013 draai het nu
uitstekend in Dames 2 en daar zijn we heel blij mee!
Waar het voor de dames zo fijn loopt, is het voor onze aspiranten een
zware tijd. Na het plotseling overlijden van Bert, verliest Winke niet
alleen haar vader, maar het hele team een belangrijke pilaar. Hij was
altijd met veel plezier op het honkbalveld en steunde het team als
enthousiaste supporter en scorer. Het was zeer indrukwekkend om te
zien hoe deze jongens en meiden in Quick-tenue hem de laatste eer
bewezen.

Wist je dat?
Het ING Goede Doelenfonds voor
Medewerkers heeft Sarah de Wit,
werkzaam bij ING, laten weten dat
wij voor Quick weer een donatie
ontvangen van € 1.000,-!

De zomerstop brengt doorgaans even rust in het drukke programma.
Dit jaar lijkt het erop alsof we gewoon door gaan. Vrijwel elke week
zijn er wedstrijden, met dit keer zelfs een heel bijzondere:
op 2 augustus speelt Heren 4 om 15:00 uur tegen het Nederlands team
dameshonkbal. Marije neemt het met haar equipe op tegen haar eigen
Quick Heren 4 als oefenwedstrijd voor het aankomende wereldkampioenschap in Japan.
Augustus staat ook in het teken van het Quick Summer Tournament.
In het weekend van 22-24 augustus stroomt het Pim Adriaanszpark
weer vol met spelers uit alle hoeken van het land. Het QST staat altijd
garant voor gezelligheid, sportiviteit en vaak weinig slaap. Met een
beetje geluk dit jaar ook weer eens weinig regen!
Ric h a r d de B o e r
Vo o r zitte r
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Inmiddels geïntegreerd in het blauw-grijs van Quick. Hoewel het wel even wennen is om
geen AMVJ in de yell te roepen, om zelf bier uit de koelkast te pakken en geen koude
bitterballen op het terras van Rodney en Koen te eten, laat staan zoveel vrouwen bij
elkaar…. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe slowpitchregels.
Maar we redden ons al aardig. Hoewel ik af en toe nog “HUP AMVJ” hoor in het veld,
en ook de bordeauxrode truien nog veelvuldig op de velden te vinden zijn. Dames 5 staat
bekend om het plezier in het spel en het bier. En ook de befaamde jaarlijkse
cocktailavonden of de bezoekjes aan cafe Ruk & Pluk na een overwinning bij OVVO,
moet je zeker eens mee hebben gemaakt. Neem wel je dansgordijnen mee.
Sarah “ spree k u it S e rr a a a h h , T h e C o a c h ” D a l me ije r

Dames 5

(voor intimi dames 1,5)
De
korte
stop
z omer s t o p
e d i ti e 2 0 1 4

En jawel ook de dames van het vijfde voelen zich al aardig
thuis bij Quick. Na jarenlang op het Loopveld de sterren
en de papegaaien van het veld gespeeld te hebben in het
bordeauxrood, hebben ook zij met plezier de overstap naar
Quick gemaakt. Hoog tijd voor een korte introductie.
Misschien zie je het er niet altijd aan af, maar deze dames spelen
al sinds 2006 onder de bordeauxrode vlag van de Amsterdamsche
Maatschappij voor Jonge Mannen in de vijfde klasse van het dames
softbal. In verschillende vormen en samenstellingen zijn zij al jarenlang
de winnaar in de 5e klasse op het gebied van gezelligheid en
sportiviteit, maar vooral op uiterlijk. Door de jaren heen sterspelers
afgeleverd in onder andere het eerste én het tweede damesteam van
Quick, spelers getransferred naar buitenlandse softbalclubs, waaronder
Kaapstad, en ook aan de peanutteams van de toekomst is door dit
team al hard gewerkt.
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Een keiharde coach, die na een intensieve coachingcursus de fijne
kneepjes van het vak heeft geleerd. Een dubbelzijdig paspoort door
haar Amerikaanse roots werd softbal haar met de paplepel ingegoten.
Na jarenlang zelf te hebben gespeeld, is ze dit jaar voor het eerst
noodgedwongen door blessures onze coach. Naast deze dames vult ze
haar week met het coachen en begeleiden van gehandicapten. Maar
ook deze kennis en ervaring komt haar bij dames 5 goed van pas. Kun
je ook prima meenemen naar een toernooi, integreert vrij aardig met
andere teams.
Marjolein “ S ma io ” H a a r s

Vanaf de start van het team onze vaste nummer 1 en trouwe pitcher.
Gooit zowel molenwiek als wiekenmolen en rent als een hinde over
de honken. Tekens van de coach zeggen haar niks, maar haar snelheid
maakt veel goed. Drinkt na twee kinderen geen bier meer maar prosecco. (Nog niet in de koelkasten van Kwik kunnen ontdekken).
Het boerende hart van ons team.
Jelt sje “ onz e e n ig e e c h te e ig e n ye l l ” S to bb e

Lid van het eerste uur. Na een archeologische opgraving in haar
kledingkast in oktober 2013 eindelijk haar volledige AMVJ-outfit
gevonden, helaas wel acht jaar te laat. In 2014 eindelijk van het imago
eeuwige student af en inmiddels ook bijna gepromoveerd. Sinds ze bij
Quick speelt al een heel seizoen aanwezig op het veld in volledig tenue
en zonder archeologische uitstapjes naar haar lieftallige Italië.
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Anneli es “Li es ” Matthes

St eph anie “ Ste p h ” D e k k e r

Senior in het team en met jeugdig enthousiasme altijd aanwezig op
en naast het veld met en zonder bier. Na jarenlang fanatiek waterpolo
heeft ze zichzelf op de droge gravelmat gegooid. Nieuwsgierig van
aard en heeft zowel tijdens training als wedstrijd altijd wel een softbalgerelateerde spelinzichtelijke vraag. Aan haar slaggemiddelde te zien
zitten de technieken bij haar overigens wel snor. Menig keer goed voor
een driehonkslag die bij iets harder rennen ook zomaar een homerun
had kunnen zijn.

Na een korte softbalcarrière in Noord-Holland, als oud-collega en
personal coach, dames 5 ingerold en gebleven. Inmiddels een van onze
vaste catchers. Ook buiten het veld een vaste waarde in gezelligheid
naast haar drukke baan als personeelsfunctionaris. Als je leverworst bij
Jannie wilt, kun je dit gerust aan Steph overlaten. In huiselijke zin de
afgelopen jaren met Martijn een gezellig gezinnetje gemaakt.

S a bri nda de Mi rande

Gerondseld door honkballer van Quick heren 1 en Binck Bank-collega,
Jeroen van Barneveld. Alweer een aantal jaar lid, nog steeds bij vlagen
even dromerig maar altijd trouw aanwezig. Zowel binnen als buiten het
veld. Verslindt allerlei boeken zolang het maar geen kookboeken zijn.

Rach ella “ Luiste r ” L e n te n

Geboren en getogen Amsterdammer en ons grootste talent in het
veld. In korte tijd op alle posities inzetbaar. Vervangt onze Smaio bij
afwezigheid op de pitcherplaat en heeft zich ook snel de korte stop
positie zich eigen gemaakt. Drinkt sinds kort ook bier, bij gebrek
aan Bacardi in de Quickkantine. Doordeweeks is ze mondhygiëniste.
Ervaren toernooiganger tot in de diepe uurtjes. Later op de avond
wordt haar Amsterdamse tongval echter steeds minder verstaanbaar.

N i e nke Mi nnebo

Rechtstreeks uit Amsterdam Noord, iedere week op het tweede honk,
nadat ze haar dochter in bed heeft gelegd. Met haar korte benen draaft
ze over de honken. Ook buiten het veld de mooiste (sterke) verhalen.
Alle overwinningsbekers van AMVJ staan bij haar in de prijzenkast,
om haar cliënten haar successen te vertellen. Recent erachter gekomen
dat ze haar hele softbalcarrière met een te kleine handschoen speelt.
De tweede seizoenshelft belooft daarom zeer veel goeds.
M ayk e “B enj am i n” Ni euw kerk

In 2014 lid geworden bij Quick, maar zich meteen als vaste waarde
bewezen in het team. Als dochter van een succesvol softbalster is ze in
de voetsporten van haar moeder getreden. Met haar achttien lentes
en een studie aan de UvA ligt de wereld nog aan haar voeten. Iedere
week weer in de bus terug naar Hoofddorp of Eindhoven. Daar moet
natuurlijk snel verandering in komen met een studentenkamer in
Amsterdam.
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Geriann e de H o r de

Stille kracht op 9. Benjamin-af en sportief gezien steeds meer vol
zelfvertrouwen op het softbalveld. Komt trouw trainen en wedstrijden
spelen. Hoewel haar TomTom haar vanuit Amstelveen niet altijd
direct rechtstreeks naar het veld brengt.
Anne Spanjer sb e rg

Na één training deze winter meteen lid geworden van Quick. Was
al eerder in bezit van haar blauwgrijze Quick tenue dan dat de rest
van het team dat was. Als eigenaar van een hotel in Amsterdam-Zuid
een ervaren horecaondernemer en hierdoor niet altijd op het veld
aanwezig. Als ze er is met 200% enthousiasme op en buiten het veld.
Binnenkort een team-bbq op haar dakterras.
Celine van Kuil e nbu rg

Echtgenote van onze Wouter uit Softbal heren 3. Na haar
turncarrière eindelijk aan haar softbalcarrière begonnen. Maar nu al
een paar maanden wachtend op herstel in haar grote teen. Daarna
zeker weer welkom met haar schaterlach op de velden. Haar outfit ligt
gestreken klaar.
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Toernooien
najaar 2014

Eva “the Sco re” Zi j lm ans

Jarenlange trouw teamlid, maar sinds een paar wedstrijden onze
vaste scoorster. Recent met scoren gestart na een afgekeurde knie.
Statistieken zullen hoogstwaarschijnlijk nog een tijdje op zich moeten
wachten. Hopelijk net op tijd voor de slagtrofee. De meerdere kleuren
pennen worden (nog) niet gebruikt. Enthousiasteling vanaf de zijlijn en
ook nog steeds trouw toernooiganger.
G e rlo us “captai n Gerladi us ” Kulk

Als aanvoerder schrijver van dit stukje en zeer enthousiast softballer en
multifunctioneel inzetbaar in het veld. Ieder jaar tijdens het teamuitje
geprezen om organisatorische skills, waardoor het aanvoerderschap
onder hoge druk weer een jaar verlengd wordt. Met veel plezier!

Inge, SIlvy, Trynt je, Joke(Birgit )
en Li zzy (Li es bet h )

En omdat het ondanks bovenstaande helden
altijd weer spannend is of we wel met 9 man zijn,
doen we regelmatig een beroep op onze reserves
en invallers, waarvoor onze hartelijke dank!

De
korte
stop
z omerst op
edit ie 2014

Quick is aangemeld voor twee toernooien in het najaar
van 2014. In het weekend van 27 september vindt een
tweedaags toernooi plaats bij DVS Waalre . Quick
is al een aantal jaar terugkerend deelnemer aan het
toernooi: altijd een gezellige boel. Dit jaar is de allerlaatste
keer dat dit toernooi plaatsvindt. De opheffing van de
club, waar ook vorig jaar al sprake van was, zal eind dit
seizoen dan toch daadwerkelijk zijn doorgang vinden.
Reden genoeg om nog een keer met hen gezellig een
toernooitje te vieren. Er is een (heren)honkbalteam en
een (dames)softbalteam ingeschreven. Geef je op via
de evenementenpagina op Teamers. Minke Poppens is
aanspreekpunt voor meer informatie over dit toernooi.
In het weekend van 4 ok tober vindt het tweedaagse
toernooi bij The B lok es in Veendam plaats.
AMVJ is daar al jaren te gast met een mix (heren- en
dames-) softbalteam. Ook dat is altijd een groot succes
en ook deze traditie wordt dus voortgezet: er is een
mixsoftbalteam opgegeven voor de 2014-editie van dit
toernooi. Gerlous Kulk is aanspreekpunt voor meer
informatie over dit toernooi.
Kun je nog niet bij de evenementenpagina op Teamers
maar wil je wel graag met dit soort toernooien en andere
sportieve activiteiten meedoen?
Mail naar: m.c.poppens@gmail.com.
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Quick Summer
Tournament 2014
De
korte
stop
z omer s t o p
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Het 4/5de klasse toernooi in Amsterdam
op 22, 23 en 24 augustus 2014
Vrijdagavond inloop en feest, zaterdag en zondag
speeldagen, zaterdagavond themafeest

Tr ai ler Tras h

Het Pim Adriaanszpark wordt dit jaar voor één weekend omgedoopt
tot Trailerpark. Quickers en bevriende honkbal- en softbalteams
komen zich in het weekend van 22 tot en met 24 augustus
onderdompelen in de sfeer van het typische Amerikaanse woonwagen
park waar deelnemers zich, soms onherkenbaar, verhullen Trailer
Trash outfits. Tussen hooibalen, gouden sieraden, autobanden,
tattoages, kettingsmeer, fire barrels, wife beaters, halve liter blikken
bier en Redneck games kan een geheel in het thema passende
barbecue niet ontbreken. Stokes BBQ komt met zijn eigen BBQ trailer
ons Trailerpark om iedereen te voorzien van een fantastisch maal op
zaterdagavond. Ook voor de vegetariërs onder ons wordt uiteraard
goed gezorgd. De sounds van DJ Dimmy & Co trekken het Trailer
Trash feest door tot diep in de nacht.

Ontbijt op zaterdag en zondag en
avond eten op zaterdag inbegrepen
Kosten: €25 p.p.
THEMA:

Aanmelden via toernooi@quickamsterdam.nl of kijk even op www.quickamsterdam.nl

Toernooi

Net als alle voorgaande edities van het Summer Tournament, gaan we uit van mooi weer,
ahum... Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, improviseren we terplekke alternatieve
activiteiten, maar de legendarische feesten op vrijdag- en zaterdagavond zijn op zichzelf al
de moeite waard om aan deel te nemen. Dus bij deze de oproep aan alle Quickleden
die niet deelnemen aan de wedstrijden, kom naar het Trailer Trash-feest zaterdagavond!
Het toernooi host wedstrijden voor softbal en honkbal en opent daarbij ook de deuren voor
heren-softballers om deel te nemen in een softbalteam of honkbalteam. Meld je aan op
Teamers. Alle hulp van Quickers om de toernooicommissie te ondersteunen bij de opbouw,
tijdens het toernooi en na afloop van het toernooi, is meer dan welkom. Met veel handen
op vrijdagmiddag en zondagmiddag kunnen we de boel in mum van tijd opbouwen en
afbouwen. Bij voorbaat dank.
Doe je best om jezelf een typisch trashy outfit aan te meten, want er zijn prijzen te verdelen!
De t oernooico mmissie ,
Piet, Jeann e, P e tr a & M ic h e l l e
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Standen Quick teams
in de KNBSB competitie
Stand Pupillen 3e klasse F

Stand D4 en D5 5e klasse B

Stand D2 en D3 4e klasse E
Stand Aspiranten honkbal 3e klasse E
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Stand HS B2 3e klasse D
Stand D1 3e klasse B

Stand HS B1 2e klasse B

Stand HSB3 3e klasse C

Stand H5 5e klasse B

16

17

A . H. C . q u i c K

w w w.q u ic k a mste r da m.n l

Stand H3 4e klasse E

In memoriam
Bert Verdick
Stand H2 en H4 4e klasse F
In de eerste week van juli kregen wij het droevige
bericht dat Bert Verdick is overleden. Bert is de
vader van Winke Verdick, die al zes jaar lid is bij
Quick en in het 1e aspirantenteam speelt.
Tijdens de rit naar een uitwedstrijd, in het bijzijn
van Winke en coach Howard, werd Bert onwel en
moest in het ziekenhuis worden opgenomen.
Een paar dagen later is hij overleden.

Stand H1 3e kl asse D

Bert was een enthousiast supporter van het
jeugdteam en naast aanmoedigen verzorgde
hij ook de scores en statistieken.
Bert is 61 jaar geworden. Wij wensen de familie
Verdick veel sterkte met dit verlies.

H e t b e stu u r
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elkaar niet zelden buiten het veld ook lastigvallen. Bovendien spelen er ook nog drie spelers
in het SH1-team (zie vorige Korte Stop). Net als bij AMVJ traint er nagenoeg nooit iemand
en vertrouwt iedereen op zijn kunsten uit de (vermeende) glorietijden van weleer. Of dit nu
wel of niet leidt tot een stijgende lijn over de jaren laten we in het midden. Pitcher Pierre
blijkt in ieder geval een onverwoestbare arm te hebben en gooit nog menig vijand
gefrustreerd terug naar de bank. Lukt het hem niet de slagman te foppen, dan staat zijn
ijzersterke veld altijd klaar voor de vaak zekere nullen. Voor back-up in moeilijke tijden
schuift manusje-van-alles Onno zo nu en dan op de heuvel, of halen we de Joker uit het vet
(linkshandige Olaf).
Naast succesverhalen hebben we ook tegenslagen gekend, zo hebben wij twee geopereerde
schouders in het team, waarvan de oudste weer indrukwekkend op orde is en de jongste
tegenwoordig de handschoen aan de andere hand draagt. Hulde!
Het complete team bestaat uit:

Heren 2
De
korte
stop
z omer s t o p
e d i ti e 2 0 1 4
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Eigenz inn ige P ie rr e (1),
Boeddh ist
Geert (2),

(Honkbal)

Kapit ein Olaf (3,1),

Na de beruchte fusie en zware onderhandelingen aan de keukentafel
van Richard, is er een nieuwe rangorde ontstaan in het HonkbalHeren-gebeuren. Het nieuwe HH2 is het oude AMVJ, via Quick
aangevuld met Sebas. Wij mogen ons nu na een niet onaardige
seizoensstart aan jullie voorstellen in de Korte Stop. Een des te
mooiere prestatie omdat we begonnen met een aantal afwezige vaste
krachten vanwege (lange) reizen en vakanties (en we Jeroen aan HH1
hebben verloren).

St reber Onno (6,5,1,8),

HH2 bestaat uit een complete generatie, variërend van de recent
gejubileerde dertiger Onno tot de Pater Familias Olaf. Al jaren en
jaren bij elkaar, grotendeels geërfd uit vervlogen tijden bij TIW
en ABC, is het inmiddels ‘ex-AMVJ-team’ een hechte club mannen die

Zonder grote ambities, maar met voldoende inzet en met de blik op oneindig spelen wij
de thuiswedstrijden i.p. om 13.00 uur. Ben je benieuwd geworden naar deze helden (die
tegenwoordig geen aubergine jerseys meer dragen), kom gerust langs en geniet van onze
gastvrijheid en soms rare geest. Tot snel!

ras-Amst erdamme r (‘H é P ik ’) B r ia n (4,9),
Bionic-knee V ik to r (5,2),

Rek-en-st rek
Marcel (7,3),
Kanon Piet-He in (7,8,3),
Alt ijd-h eb-ik- h e m B a rry (8),
Swit ch -t h rowe r Rimc o (4),
St err enC h ef J a sp e r (9,3)
Newbee Sebas (5,7).
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Family & Friends
mixtoernooi:

De Quick Softbaldag
De
korte
stop
z omer s t o p
e d i ti e 2 0 1 4

Op zaterdag 5 juli vond de Softbaldag 2014 plaats op het terrein van
Quick. Het toernooi waar iedereen welkom is, waar gezelligheid
voorop staat en, zo bleek, waar het weer niet bepalend is voor het
succes van de dag.
In de aanloop naar 5 juli waren de voorspellingen twijfelachtig.
Twijfelachtig aangezien het per dag wisselde, maar ook twijfelachtig
omdat het weliswaar zou gaan regelen (80 procent kans) maar tegelijkertijd maar enkele millimeters de grond zouden bereiken. Twijfel was

dus een kernbegrip voor de organisatie die dagen: wel of niet? Wel of niet? Wel of niet?
Uiteindelijk geaccepteerd dat je niet alles in de hand hebt en de gok gewaagd. Gelukkig
maar! Ik heb mensen het woord ‘festivalgevoel’ horen gebruiken bij vertrek!
Er viel zeker water. En meer dan enkele millimeters ook. Met name de eerste speelronde
leverde een ongeplande wet t-shirt contest op. Waar overigens de teams met volle overgave
aan mee deden: stoppen van de softbalwedstrijd was voor de meeste deelnemers geen optie.
“We zijn nu toch al nat en het is niet koud.” Scheidsrechters gingen kennelijk akkoord met
die conclusie: alle wedstrijden zijn gespeeld. De onlangs door Quick aangeschafte partytent
heeft in de eerste wissel-pauze de proef doorstaan en bood een prettig alternatief tegenover
een volle, stomende maar knusse kantine.
De rest van de dag werd het weer alleen maar beter. Teams groeiden ook in hun prestaties: vonden een manier om wedstrijden te winnen (of minder ernstig te verliezen). Er werd
gegeten, gedronken, gekletst, ge-gezelschapsspeld en natuurlijk gesoftbald. In de loop van
de middag brak de zon door en de laatste twee speelrondes vonden plaats in een zomerse
setting. Teams die pauze hadden vonden het grasveld en de door de feessie opgezette cocktailbar. De partytent stond een beetje overbodig in de weg.
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En dan de sportprestaties. Je zou haast zeggen ‘want daar gaat het toch om’, maar dat is
voor de meeste deelnemers aan deze dag niet het geval. De gezelligheid, het ‘een keer wat
anders’, en het ontdekken dat je van softbal wel degelijk spierpijn krijgt, zijn belangrijker.
Maar uiteraard waren er prijzen voor het team met de meeste punten. De dagwinnaar
kwam uit poule 1 omdat zij een hoger runsaldo hadden dan de nummer 2. De nummer 2
van het toernooi was de winnaar van poule 2, het team ‘Gitje’s’, en verdient een eervolle
vermelding: wie weet wat een onderlinge battle tussen de twee teams had laten zien. Die
was echter uit het programma geschrapt om tijdig aan te kunnen schuiven bij de barbecue
en vervolgens te verkassen naar een plaats met een tv-scherm om de WK-wedstrijd van
Nederland te kunnen volgen. We zullen het dus nooit weten. Of misschien volgend jaar..?
De Winning Wallabies, een jaarlijks terugkerend team samengesteld door Minke vd K en
Anneloes, ging er dus met de medailles en champagne vandoor. Geheel in de sfeer van het
WK zongen de overige deelnemers voor hen het Wilhelmus.

Met de ongeveer 100 deelnemers en nog eens zeker 30 mensen die kwamen aanwaaien om
te kijken was de Quick Softbaldag weer een dijk van een succes. Jong en oud waren vertegenwoordigd, zowel voor wat betreft de Quick-leden als de vele introducees die zij hadden
meegebracht, en iedereen verliet aan het eind van de dag het terrein met een glimlach op
het gezicht. Volgend jaar zal zeker editie 2015 volgen!
Minke Poppens
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Hij heeft in 1996 de cursus voor scheidsrechter gevolgd, die bestond uit zes maanden theorie- en praktijk essen. Met zijn diploma kan hij alle honkbal wedstrijden scheidsen, behalve
die van little league. Omdat deze league voor kinderen zijn en daar aparte regels voor
gelden zou je dan ook een aparte cursus voor moeten volgen.
Het aantal scheidsrechters op Curacao (130.000 inwoners) bestaat uit ongeveer zestig leden,
waarvan er maar twee dames zijn. Het zijn er niet genoeg, zegt Orsendo, omdat deze sport
veel wordt beoefend en er meer spelers en clubs bij zullen komen. Orsendo heeft internationale ervaring en behalve Curacao is hij ook uitgezonden naar Venezuela, Guatemala,
Panama, St. Maarten, Bonaire en Nederland om daar als scheidsrechter te fungeren.

Quickstars
“Het overzeese blad
vanuit Curaçao”
De
korte
stop
z omer s t o p
e d i ti e 2 0 1 4
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Beste Quick-leden,
De redactie van Quickstars heeft voor deze editie aandacht geschonken
aan scheidsrechters van honk- en softbal. Om de lezers een beeld te
kunnen geven hoe het hier in Curacao loopt, heeft Quickstars een
interview gehouden met een actief bekende scheidsrechter Orsendo
Clemencia. Wat heeft hij nou allemaal te vertellen en hoe is het
hier geregeld.

Op de vraag hoe hij zich scherp houdt en hoe hij zich voorbereid, zei hij: “Het is een
kwestie van continu de regels doornemen, kijken op internet of er nieuwe regels bijgekomen
zijn en of wijzigingen.” Ook houdt hij ervan om in groepsverband uitgesproken “calls”
die tot discussie hebben geleid of het goed/ fout was deze verder te analyseren. Hier
word je alleen maar beter van! Of hij nog tips heeft voor nieuw komende of degene die
al als scheids functioneren? Dat als je daadwerkelijk scheidsrechter wil worden, je ook de
moeite voor moet doen, op alle momenten streeft naar regels, laat zien dat jij op het veld
de autoriteit bent maar pleeg geen dictatuur! Kijk regelmatig naar de regels, als je een
“appel” juist of onjuist vindt, vraag en praat erover en probeer er van te leren.
Als laatste streeft Orsendo naar drie belangrijke
uitgangspunten voor scheidsrechters. Weten. Kennis.
Uitvoeren!
Tot slot is zijn advies voor Quick Amsterdam. Probeer
naast honk- en softbal misschien ook een variatie van
een ander tak van sport erbij te krijgen en kijk of het
lukt om nog andere redacties van buiten de club te
vinden die een bijdrage zou kunnen leveren vanuit
hun locatie over honk- en softbal voor de Korte Stop.
Met dank aan Orsendo Clemencia, wenst Quickstars
alle leden een gezond en sportief tweede helft van
dit jaar.
E ith e l B a r o me o

27

A . H. C . q u i c K

Rondje van 10
Laila Younes

De
korte
stop

z omer e d i t i e
2014

Team & Veldpositie:

Team: Gepromoveerd van D3 naar D4
Veldpositie: Pitcher, korte stop, 2e honk.
Beschrijf jezelf in één zin... Één woord:

Een sportief en avontuurlijk persoon vol enthousiasme.
Wat is je beste eigenschap?

Doorzettingsvermogen.
Wat is een minder goede eigenschap?

Soms een tikkeltje te fanatiek.
Hoe zie je jezelf over 10 jaar?

IHopelijk rimpelvrij.
Wat is je droomvakantie?

Midden in de natuur diverse outdoor activiteiten doen.
Wat is je grootste blunder?

Wat je niet vertelt kunnen ze ook niet tegen je gebruiken.^^
Waar erger je je het meest aan?

Dat automobilisten en fietsers gebruik maken van hun mobiel, terwijl
ze aan het verkeer deelnemen.
Wie is je grootste held(in)?

Mr. Bean
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Wat zou je altijd nog een keertje willen doen?

Naar wie stuur je hem door?

Parachute springen.

Bas de Jong.
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Bestuur & commissies
Be st u ur
bestuur@quickamsterdam.nl
Vo o r zitter
Richard de Boer
Eerste Helmersstraat 315 IV
1054 EC Amsterdam
06 209 888 72
voorzitter@quickamsterdam.nl

A.H.C. Quick
Vestigingsadres:
Sportpark Sloten
Sloterweg 1045 J
1066 CD Amsterdam
Postadres:
Houthalenstraat 77
1066 LS Amsterdam

Se c r etaris
Hans Kooistra
06 511 557 17
secretaris@quickamsterdam.nl

Overige
ING: 4920024

Pe nnin gmees ter
Hans-Peter Harmsen
Windjammerdijk 14
1086 VC Amsterdam
06 543 372 75
penningmeester@quickamsterdam.nl

W ed strij d s e c r e ta r i a at
Honkbal
Richard de Boer
Tel. 06 209 888 72
wsh@quickamsterdam.nl

Ac c o mmodatie & O rg an i sati e
Lieke de Jong
06 487 723 19
accommodatie@quickamsterdam.nl
Spo rttechn iek
Ramses Serno
06 424 786 56
tc@quickamsterdam.nl
JEUGDZAKEN
Hanneke Ederveen
06 412 133 41
jeugdzaken@quickamsterdam.nl
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Softbal
Monica Schotel
06 412 478 75
wsb@quickamsterdam.nl
Jeugd
Aileen Ooostveen
06 818 942 39
wsj@quickamsterdam.nl
L ed en adm i n i s t r at i e
Lotte Peters
06 453 721 32
ledenadministratie@quickamsterdam.nl

T e c h n i s c h e Co mmis s ie
Joost Comperen (HTC)
06 209 888 72
tc@quickamsterdam.nl
Marten ter Borgh (STC)
stc@quickamsterdam.nl
Minke van der Kooi (JTC)
jeugd@quickamsterdam.nl
06 155 255 44
K a s c o n t r olec o mmis s ie
Ramses Serno
Minke Poppens
A c c o m m o dat iec o mmis s ie
Marten ter Borgh
Anneloes de Geus
Ton Haages (Erelid van de commissie)
Jolanda Kossakowski
accommodatie@quickamsterdam.nl
B a r c o m m i s s ie
Piet Zwagerman
bar@quickamsterdam.nl
F e e s t & a c t i v it eit enc o mmis s ie
Robbert Jongstra
Geert van ‘t Land
Stefanie Hohrath
Brigitte Kalkhoven
Esmeralda Wijenberg
feessie@quickamsterdam.nl

To erno o ic o mmis s ie
toernooi@quickamsterdam.nl
Web wink el
winkel@quickamsterdam.nl
Meike Bont (verkoop)
Annabelle de Gast (inkoop tenues)
Minke van der Kooi (inkoop Quickkleding)
Int ernet
Hans-Peter Harmsen
hp@harmsen.nl
PR& s po ns o rc o mmis s ie
Pers: pr@quickamsterdam.nl

Zijn hier no g wijzigingen?
la at het o ns wet en a u b

Reda c t eu r Ko rt e St o p
Minke Poppens
m.c.poppens@gmail.com
Eva Schram
vormgeving: josschoonis.com
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Quick Amsterdam

@quickamsterdam

