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Waarde
clubgenoten,
WIST JE DAT ...
... h et

Q u i c k M i xed So f tb altoernooi (a.k.a. de softbaldag)

d i e o p 1 8 j u l i gepland s taat zo populai r is dat, ondanks de
zomerva k a n ti e, bi nnen elf dagen zi ch twaalf volledige teams
e n n o g wat indi v i duele s peler s heb b en aangemeld? Daarmee is
h et toer n ooi v ol. Indi v i duele aanme ldi ngen kunnen altijd nog!
M a i l n a a r m i xeds of tbal@ q ui ckams ter dam.nl of me ld je aan via
h et f orm u l i er op de Qui ckw ebs i te . O p de website vind je ook
meer i n f orm ati e ov er di t ev enement.

De
korte
stop

Z OMER EDIT IE
2015

De zomer is begonnen en dat betekent dat de leukste Quickmaanden weer zijn aangebroken. We zitten volop in het seizoen
en hebben leuke evenementen voor de boeg!
In de competities is het helaas niet zo spannend als gehoopt.
We hebben nu ongeveer de helft van de competitie afgerond en
ons hoogst genoteerde team staat op een derde plaats (Dames 2).
We hebben zeven teams op die op de laatste plaats staan, waarvan
er vijf nog niet één keer een winstpartij speelden.
Helaas hebben we nu ook een vol veld. We kunnen geen gebruik
maken van Veld 9 en met mooi weer is de trainingsopkomst
vaak hoger. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar goede
afspraken maken om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Het is een spannende tijd rondom een eventuele nieuwe kantine. De gemeente heeft strakke deadlines gesteld en we gaan de
komende maanden heel concreet kijken naar de mogelijkheden.
Zodra ik daar meer over kan vertellen zijn jullie de eersten die het
horen!
Geniet van je vakantie en de aankomende evenementen.
Vergeet natuurlijk niet je handschoen en een bal mee te nemen.
Zeker niet als je team bij één van de zeven hekkensluiters hoort!
Ric h a r d
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Kleine Feessie met
grootse plannen!
De
korte
stop

Z OMER E DI T I E
2015

Op de volgende bladzijde staat een ontzettend gaaf programma vol
evenementen voor de rest van dit jaar. Hier zijn wij enorm trots op
en hebben er zin in om dit met jullie tot een succes te maken.
Maar hou je nieuwsgierigheid nog even in toom en lees eerst eens
hoe het programma tot stand is gekomen en.. want wie is de Feessie
tegenwoordig eigenlijk?
Het begon eigenlijk op een dinsdagavond; de eerste officiële meeting voor Evelien, die gelijk op zijn “Feessies” werd ingezet. Oftewel;
een rekening van een kleine EUR 200 (declaratie ormulier volgt nog
Hans) en veel grootse ideeën !
De meeting verliep zoals je mag verwachten, want er was natuurlijk
ontzettend veel enthousiasme (je ben Feessie, of je bent het niet!).
Maar daarnaast, eerlijk is eerlijk, kwam er bij het verzinnen van een
tof programma ook de nodige frustratie om de hoek kijken. Want
helaas is de opkomst niet altijd zo groot als gehoopt. En we hoeven
jullie niet uit te leggen wat het belang is van veel Quickies op een met
zorg gepland evenement nietwaar? Oftewel: we hebben jullie nodig!!
(Dat lucht op).

Geert:

De man die ons in relaxte sferen brengt! Als je de zomer nog niet
in je bol had dan zal Geert daar met het programma zeker voor
zorgen. Denk aan chille vibes, goede films & uiteraard de beste
cocktails! Deze zelfde rol verzorgt hij overigens ook tot in de puntjes
binnen de meetings van Feessie!
Grit je :

De vrouw die winterse dagen heet laat worden! Ladies, wees blij dat
Gritje aan boort is want ze gaat er voor zorgen dat iedereen het op alle
mogelijke vlakken naar haar zin heeft.. :)
Ze is een van de meest aanwezige chicks bij Quick event, en dat blijft
zeker zo. Alleen laat ze het delegeren nu even voor wat het is en zal ze
dit “voorzitters-stokkie” over dragen.
Evelien:

Met deze krullenbol hebben we niet alleen de Brabantse gezelligheid in
huis gehaald, maar ook een nieuwe voorzitter! Ze zal dit viertal & het
programma in goede banen leiden en heeft hier ook nog eens keiveel zin
in. Ze is daarbij o.a. op zoek naar relaxte locaties voor de Feessie
meetings (moet leuk blijven toch?). Tips zijn welkom!
Ste ffi:

Gemütlichkeit alom! Met haar (af en toe zorgwekkende) nood aan
drank komt ze echter wel met de beste ideeën. Overigens zijn wij ook
vol lof over haar toewijding aan Quick. Want door haar hoge aanwezigheidsgehalte bij de feessies van Feessie heeft het even geduurd voordat
ze afgestudeerd was. Maar… vers van de pers: dit is nu eindelijk een feit!
(met een 9 weliswaar)! Hieperdepiep Hoera!

Maar de combinatie van drank, een creatieve mindset en een leuk
viertal aan onwijs knappe koppen slaagde erin met hart en ziel iets
moois in elkaar te zetten.
Wie zijn zij dan, horen we je vragen! Nou let’s give it up for Feessie:

Het fee sie

feessie@quickamsterdam.nl

Fee s s i e p a rt y a g E n d a o p d e v o l g e n d E p a g i n a ’ s

06

07

FEESSIE party agenda – FEESSIE party agenda – FEESSIE party agenda – FEESSIE party agenda
e v e n eme n t

D at u m / d ata

om s c h r i j v i n g

S ummerven ture’

z at. 2 7 j u n i

Eerst relaxed genieten van onze zelf meegebrachte lekkernijen bij de American BBQ,
daarna calorieën verbranden tijdens een superleuk potje ‘Obstacleball’!
Softbal maar dan anders, met een zachte bal en de meest idiote obstakels waaronder
vette zeepbaan, wedden dat die sliding op thuis nu wel safe is...?

Qu i c k Open Air Bios

vr i j . 22 a u g u s t u s

Kom gezellig onderuitgezakt genieten van de allerbeste honkbalklassiekers. Geniet van
het lekker ouderwetse drive-in sfeertje. Schuif gezellig aan en who knows you might get
to second base...

QS T

4 t/ m 6 se p t em be r

Feessie heeft sinds dit jaar een leuke aanvulling in petto bij QST!
Nieuwsgierig? En terecht!

Clu b (MVP) dag

z a. 1 7 ok t o be r

Put on your dancing shoes! No worries.. De troubadour hebben we dit jaar thuis gelaten.
Een gave DJ zal dit jaar alles op alles zetten om de MVP’s in de spotlights te zetten.

Ka artavon d in de s tad

vr i j . 13 n o v em be r

Dat Quick niet alleen een sportieve club is, maar ook (en vooral!) en gezelligheidsclub,
dat weet inmiddels iedereen. Niet alleen op het veld, maar ook daarnaast willen wij
lekker spelen. Voor die avond ruilen wij de bal in voor kaarten. Ouderwets klaverjassen!
Met of zonder ervaring, alles kan niks moet! Dus kom naar de kroeg, neem een borrel en
leeeeet’s play!

Tup p en ware Ladies Party ’ ( 1 8 + )

z at. 2 1 n o v em be r

Met deze producten kan jij zeker weten die lange, saaie, koude winter aan en weer fit aan
het nieuwe seizoen beginnen, wat wil een vrouw nog meer?
‘Tupperware!
The best that has happened to women since they got the ’vote!’
Op aanmelding vanaf eind oktober, locatie volgt na aanmelding. (min 10, max 25 ladies!)

S i nt (erkerst) borre l

z a. 1 2 d e cem be r

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe….
Dat geldt dit jaar ook weer bij Quick! De Sint komt weer langs om de Quickies te
verblijden! Mis niet de hilarische momenten als je clubgenoten op schoot van de Sint
zitten om hun gedichten en cadeaus in ontvangst te nemen!

Ni euwjaarsborrel

za 9 jan 2016

Een must go to voor een goed begin van 2016!
Save the date Quickies! Programma komt later!

Va lentijn s borrel

vr i j 1 2 f e b 2 0 1 6

Prima als je een date hebt, maar niet op 12 februari.
Feel the love and get a Quickie!

FEESSIE party agenda – FEESSIE party agenda – FEESSIE party agenda – FEESSIE party agenda
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De brakheid werd enigszins verlicht door de geur van heerlijke burgers op de bakplaat,
en een Fri(e)sse wind van Quickies die deze ochtend arriveerde (waaronder ikzelf).
Af en toe een zonnetje, nageltjes mooi in de (glitter-)lak, muziekje, (bier-)pitcher; een
goed begin van de vele wedstrijden die dag! Quick was goed vertegenwoordigd met een
Honkbal-, Mixedsoftbal- & Damessoftbalteam, waarbij ik meteen kan vermelden dat we
de helft van de toernooipopulatie omvatten. Het resultaat mocht er zijn; overwinningen
en een gelijkspel van 11-11 (bij een meer gedetailleerd verslag zou je deze 11-11 uitslag
bij Mixedsoftbal nog 5x voorbij zien komen), homeruns met zelfs een bal over hek door
Guido en zowaar de eerste strike-out van Aimee!

Drachten 2015:
Een hot-tub, drie gintonics
en tientallen Quickies
Door Evelien van Gisbergen

De
korte
stop

Z OMER E DI T I E
2015

Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten .
Een “alom bekend” Fries gezegde en bovenstaand is zeker waar,
maar dan wel met hulp van Quick ;)
Tot zover het beknopte verslag.
De echte diehards, waaronder een select gezelschap van Quick,
arriveerden vrijdagavond. Waar bleek dat naast de tentjes ook een
grote variatie aan shotjes opgezet werd. Toen de slaapzakjes waren
uitgerold was het tijd voor een verkenning van Drachten zelf. De
hereniging van onze (nieuwste) Quickies en de All Rounders verliep
soepel, de discomoves werden alvast geoefend en shotjes werden
voortgezet. Dit laatste was overigens ook wel te merken in het
ontvangst op zaterdagochtend.
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‘s Avonds konden we genieten van een goed verzorgde BBQ en kon er eindelijk uitgepakt
worden met het discothema. Onze eigen Els stak hier met kop en schouder boven uit!
Alsof ze het dagelijks aanheeft, zo natuurlijk manoeuvreerde zij zich met alle bijbehorende moves op de dansvloer, welke voornamelijk door Quick werd gevuld. Ja het moge
duidelijk zijn; Quick zorgde voor de feeststemming! Zaterdagavond was deze op meerdere
plekken te vinden. Waar QST met al haar gezelligheid op één plek blijft, was bij Drachten
het avondprogramma (jammer genoeg) verdeeld over verschillende plekken:
bij een kampvuur, in een feesttent, in een kantine, bij Caribe (ja, ik weet het, ik ben net zo
verbaasd als jullie) en bij een hot-tub.
Dit laatste is overigens echt wel even het vermelden waard. Hulde aan Karst van de All
Rounders! Voor degene die er niet waren/ geen plons hebben gemaakt in deze hot-tub:
denk aan een winkelwagentje vol hout, een verwarmingselement en een paar leidinkjes
verbonden aan een tub van pallets. He-le-maal top! Hier werd dan ook goed gebruik van
gemaakt, waaronder door mijzelf.
Er was in de avond ook nog vermaak in de vorm van een (heb ik mij laten vertellen) oudFries spel, waarbij men zich verzamelt rond een blok hout, waar mensen om beurten een
grote nagel (of heet dat gewoon spijker?) in proberen te slaan. Dat klinkt simpel, maar er
waren nogal wat mensen -met name dames- die er de nodige moeite mee hadden. Gelukkig was Hans en die ene andere gast er om de spijkers van de dames af en toe een flinke
klap te geven.
Even na middernacht gingen de inmiddels verrimpelde genieters uit bad, weet ik niet
wat de rest ging doen, maar heb ik samen met Marit, Jos & Joris onze discomoves aan de
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locals geshowed in cafe “de Swetser”, en stond o.a. oud-AMVJ voor de (voor hun) gesloten kroegdeur van ditzelfde café vanwege een uitstapje naar de shoarmatent.
Zondag is verder op karakter gespeeld in een aangenaam zonnetje door bijna iedereen:
alleen degene die drie flessen gin-tonic achterover had geslagen lag tot het middaguur in
haar tent. De dames speelden zelfs nog tegen een softbalteam van Caribe (voor de oplettenden onder ons; inderdaad, er was dat weekend ook een Caribetoernooi gaande!).
Daarnaast had Mixedsoftbal wederom een mooie 11-11 wedstrijd gespeeld en uiteindelijk
kon Quick trots naar huis met een 1e, gedeelde 1e & 2e overwinning!
Drachten, je was top met al je hichtepunten. Bedankt en oant sjen!
D a a r na a s t n o g een paar ti ps v oor v olgend j aar:

1. Zorg dat je erop tijd bij bent voor de Sûkerbôle van Tryntje: Heer-lijk!
2. Voer Steph a.u.b. geen gin-tonic meer.
3. Inside tip van een chick in berentrui: neem een tok mee als je sieraden hebt
van onder.
4. Wees er snel bij indien je jezelf wilt trakteren op een ijsje. Hoewel ik dacht
dat Friezen echte ijsliefhebbers zijn, blijkt dit geen betrekking te hebben
op raketjes.
5. Teruglopen vanuit de kroeg naar het terrein kan, hou rekening met
± 45min reistijd.
6. Voor degene die evenals o.a. HP wil slapen in Hostel “De Stijl”: voorkom
taferelen waarbij je jezelf moet wurmen door een openstaand raampje
(jammer dat daar geen beeldmateriaal van is). Zorg dat je een sleutel kan
bemachtigen want er is geen 24h receptie en het noodnummer wordt
niet beantwoord.
7. Shoarmatent “Schuin tegenover de Swetser”, zeker de moeite waard,
maar zorg dus dat je voor 3u weer terug bent in de kroeg.
8. Bij gebrek aan stokjes/takjes, gebruik gewoon je vinger voor het roosteren
van marshmallows!
9. Bikini mee! De hot-tub is awesome (maar daarnaast ook zeep, want het
water zag er minder plezant uit de volgende dag).
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Wedstrijdverslag
Pupillen 2 Quick
vs RCH Pinquins
zaterdag 9 mei 2015
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Vandaag speelt het team van pupillen 2 tegen RCH Pinguïns uit
Heemstede. Het is bewolkt en er staat een harde wind, maar de kinderen hebben er zin in en er wordt van tevoren fanatiek geoefend op
slaan en werpen. Quick begint in het veld, Flip is de eerste catcher.
Finn, nog in voetbaltenue van zijn voetbalwedstrijd hiervoor, is de
pitcher. De eerste slagman van RCH gaat uit na een mooie vangbal
van Finn. De tweede slagman loopt naar het eerste honk en wordt
net niet uitgetikt door Quick. De tegenstander is vrij goed in honken
stelen bij doorgeschoten ballen en na 3 slagbeurten staat het 0-2. Met
een homerun maakt de vijfde slagman 0-4.

De
korte
stop

ZO ME R E DI TI E
2015

Dan is Quick aan slag, Finn is de eerste slagman, steelt alle honken
en maakt gewoon een homerun 1-5! Janelle, Flip en Lars gaan
helaas uit zonder een honkslag te hebben gemaakt. In de 2e inning
gaat Lars catchen en is Jay pitcher, de stand loopt op tot 1-9. In de
2e helft is Pieter als eerste aan slag en maakt een mooie honkslag na
de toss van Pierre. Krister wordt uitgetikt maar Pieter loopt op zijn
slag binnen en maakt het tweede punt voor Quick! Dim slaat de bal
ver in het veld, maar steelt een honk teveel en wordt uitgetikt. Noah
gaat met 3 slag uit. De stand is nu 2-9. In de 3e inning wordt Pieter
pitcher. Een vangbal van Pieter zorgt voor de 3e uit van RCH. Quick
weet deze beurt niet te scoren, het is 2-14.
In de 4e inning zijn geen punten verdiend door Quick, maar het
zonnetje brak wel door. En de stemming onder de ouders was nog
opperbest. Pieter is nog steeds pitcher en Finn is catcher. RCH weet
nog een homerun te maken. Er wordt nog wat gewisseld bij de pitchers, eerst Flip daarna Janelle. De Pinguins hebben alle honken vol.
Zij scoren nog zes punten in de laatste inning. De eindstand is 2-23.
Het was een gezellige wedstrijd voor de kids. Na afloop gaan ze nog
wat balletjes slaan met Pierre en wordt meer dan de helft geraakt,
goed hoor!

Door Mariska Boon (moeder van Lars)
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BAST:

beeball voor basisscholen
Door Hanneke Ederveen.
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Op 13 juni organiseerde Quick de vierde editie van BAST (Beeball Amsterdams Scholen
Toernooi). Vier teams van basisscholen uit Nieuw-West en Zuid vochten om een plekje in
de stedelijke BAST Finals op 20 juni. De Louis Bouwmeester Lions, Bockesprong Bisons,
Mijlpaal Mustangs en Yellowstreet Jaguars kwamen in de hal van de Pirates bij elkaar om
eindelijk de wedstrijden te spelen, waarvoor ze wekenlang na schooltijd getraind hadden.
Na een hele leuke dag hebben de Mijlpaal Mustangs en Bockesprong Bisons zich geplaatst
voor de BAST Finals.
Na een korte rustperiode kwamen de teams op 20 juni naar de Sporthallen Zuid om het
op te nemen tegen de scholenteams uit Zuidoost. De Venserpolder Shackels, de Reigersbos Herons, Holendrecht Saints, de Mijlpaal Mustangs en Bockesprong Bisons hebben
een fantastische prestatie neergezet en een hele leuke dag gehad. Helaas hebben de
Mustangs en Bisons niet gewonnen, maar ze hebben fantastisch gespeeld!
Beide dagen werden georganiseerd door vrijwilligers. Ik heb vrijwilligers gezien van
Quick, Pirates, Marshalls en zelfs één van OVVO. Heel erg bedankt allemaal en super
goed geregeld!
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FOTOWEDSTRIJD!!!
De
korte
stop

zomereditie
lente
editie
2015

W i l j e ook een s i n d e p r i j zen va l l e n
m a a r d at l u kt n i et d oor j e
s l a g g emi d d e l d e o f een M VP s tat u s
Dan is dit je kans!!!
Om de korte stop er leuk uit te laten zien met leuke plaatjes en niet alleen
maar lange verhalen, willen wij van DKS een fotowedstrijd beginnen.
Stuur je leukste, beste, mooiste of gekste foto in naar de redactie van DKS.
Het mag van alles zijn als het maar iets met onze sport of vereniging te
te maken heeft. Doe dat onder de vermelding foto w e dstr ijd en je
NAA M naar de redactie. Mischien kan je er een korte, ja hele korte, uitleg
bij geven. Het verhaal is verder niet belangrijk maar de foto dus wel.
Als de inzendingen lekker lopen zullen we hier regelmatig aandacht aan
besteden in DKS. Op het einde van het seizoen reiken we een prijs/award
uit naar de beste foto en krijgt hij waarschijnlijk wel een mooi plekje in de
kantine. En zoals vermeld gebruiken we de foto’s verder om DKS op
te leuken op de cover bijvoorbeeld.

D u s pa k j e f oto c a mer a o f zet j e
i n s tel l i n g o p j e tel e f oon l ekker
h oog e n s c h i et m a a r r a a k !

NIEUW

20

Veel succes
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Een nieuw
fenomeen
bij Quick:
Obstacleball!
De
korte
stop

Z OMER E DI T I E
2015

Op Zaterdag 27 juni had Jeanne Menning samen met de Feessie
een heuse Summer Venture georganiseerd: Obstacleball! Softbal
maar dan anders, met een zachte bal en de meest idiote obstakels
waaronder vette zeepbaan, wedden dat die sliding op thuis nu wel
safe is...?
Na een American BBQ met zelf meegebrachte lekkernijen hebben
Quickies, getuige de foto’s, behoorlijk wat calorieën verbrand!
Hieronder een beeldende weergave van het evenement.
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Quickstars:

Het overzeese blad
van “de Korte Stop”

vanuit Bonaire
Beste sportlezers van Quickstars.
Deze editie zal zich richten op softbal op Bonaire, waar ik nu op vakantie ben.
Een prima moment dus om jullie hiermee kennis te laten maken.
Zo heb ik contact gelegd met de voorzitter Bart Fielmich van de Federatie
Softbal Baseball Bonaire (FSBB). De federatie is sinds 2012 in het leven
geroepen en bestaat uit drie bestuursleden waarvan Bart de voorzitter is.
Het interview zal zich meer richten op softbalgebied omdat honkbal niet
zo populair is (hoewel er wel een paar teams zijn op het eiland).

Bonaire is een zelfstandige gemeente van Nederland en telt ruim 20.000 inwoners. Heeft elf herensoftbalteams fastpitch, vijf damessoftbalteam fastpitch en
vijf slowpitch veteranenteams. De heren fastpitch spelen twee ronden tegen
elkaar dus 2 keer per week wedstrijd. De dames strijden vier ronden tegen
elkaar en spelen 1 a 2 keer per week. Bij de veteranen ligt de frequentie één keer
per weekend en twee ronden. Alle teams zijn voorzien van sponsoring omdat
het niet te doen is om deel te nemen aan competitie en zelf zorg temoeten dragen voor eigen uniform en materialen. De winnaar van vorig jaar (2014) was bij
de heren het team “Bonaire Red Sox” en de dames “Brave Queens”.

24

Voorts kent Bonaire acht a negen softbalscheidsrechters die gezamenlijk zorg
dragen voor continuïteit van alle wedstrijden. Alle wedstrijden worden op Jossy
Boekhoudt Ballpark gespeeld (zie foto), tevens het enige van kunstgras voorzien
ballpark op Bonaire. De competities vinden plaats in de tweede helft van het
jaar tussen augustus en november.
Naast de reguliere wedstrijden vinden ook commerciële toernooien plaats. Deze
worden dan afzonderlijk en buiten de federatie om gehouden. Men kent ook het
ABCS-toernooi (Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten). Dit is een jaarlijks
terugkeer toernooi (mei/ juni) waar alle eilanden tegen elkaar strijden en om de
beurt wordt het op één van de eilanden gehouden.
Ter afsluiting heeft Bart een persoonlijke wens en is om ooit een keer met een
Boneriaanse softbalselectie mee te willen doen aan een WK. Hij bedankt voor
het interview, groet aan alle leden en dat hun federatie open staat indien Quick
met een softbaldelegatie naar Bonaire wil komen.
Met sportieve groeten,
Eith el Baromeo

25

A.H.C. quicK

w w w.q u ic k a m ster da m .nl

Eerste
thuiswedstrijd
dames 1
Door Lieke de Jong

De
korte
stop

ZO M E R E DI T I E
2015

Op 9 mei was het eindelijk zo ver, de eerste wedstrijd van dames 1 op onze thuisspeelweide.
De tegenpartij deze keer: Onze Gezellen. Met al twee verliespartijen op zak hadden wij wel
behoefte aan een potje winnen.
Onze catcher (en tevens aanvoerster van het stel) Git werd deze wedstrijd vervangen door
Steffi en onze brokkenpiloot Loes werd vervangen door Marijke. Verder behoorde tot de
opstelling: Mo, Inge, Tryntje, Barbara (nieuwe Barbara, ingevlogen vanuit Parijs), Sara
(nieuwe Sara, ingevlogen uit de States), Jeanne en ik.
Goed, de wedstrijd.. Na vier innings staat het 2 tegen 2 en slaan wij in de vijfde inning toe.
Door hier en daar een honkslag en goed benutten van de foutjes van OG, maken we er 7-2
van. Ook in de zesde inning weten we het veld goed dicht te houden, maar scoren we zelf
niet. Kortom het gaat deze wedstrijd om de laatste zevende inning. OG begint met een
4-wijd, waarna 3 honkslagen volgen en ook drie punten binnenkomen. Ai! Door een vangbal
van Monica in het midfield, hebben we in elk geval 1 uit. Er volgen nog twee honkslagen,
laag, hard en dwars door het midden. Inmiddels 7 tegen 6.. Een vangbal van Inge in het
rechtsveld, twee uit en we staan nog voor. Dan helaas een pitch iets meer door het midden
dan de bedoeling en de bal ligt voor een twee-honkslag in het midfield! 7 tegen 8... Gelukkig
valt dan de laatste nul en hebben we nog een kans de twee punten goed te maken.
Het spannende einde: stand is 7-8 voor OG, gelijkmakende laatste slagbeurt voor ons in
de zevende inning. Barbara raakt de bal niet goed genoeg en gaat uit op actie 1 naar 3. Ik
ben aan de beurt en sla een honkslag in het midfield. Dan Sara, nog niet effectief aan slag
geweest, maar slaat nu een honkslag! Goed moment! Ik kom op het derde honk. Met 1 en 3
bezet, pas 1 uit en Monica (Koningin van de stootslagen) aanslag is een sqeeuze play ideaal.
En het lukt! Oke, ik had een sliding op de thuisplaat moeten maken, dat had het allemaal
nog mooier gemaakt (en duidelijker voor scheids Bas). Maar het ging allemaal goed en het
staat 8-8. Verliezen zullen we in elk geval niet meer. Tryntje aan slag en ook zij produceert
haar eerste honkslag van de wedstrijd! Alle honken vol, en 1 uit. Jeanne mag het gaan doen.
Ook zij heeft deze wedstrijd heeft nog geen honkslag geslagen, dus het wordt tijd toch? En
dat doet ze gewoon! Ze geeft een goeie klap en slaat Sara binnen voor het winnende punt.
We did it!
(OG gelooft het nog even niet, zij denken dat het 8-8 is, maar zij worden door Ramses
resoluut weggestuurd met: ‘onze scoorder maakt geen fouten’. En al snel zien ze dat ook
in en druipen af..)
Dames 1 heeft de gewoonte om steeds een foto te maken van de speelsters na de
wedstrijd. Hiernaast een greep uit het Facebook-assortiment.
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Rondje van 10+1:
Hidde Hofstede

Team & Veldpositie:

Meestal sta ik op het eerste honk of het derde honk en wanneer mijn schouderblessure
voorbij is, hoop ik weer te kunnen pitchen.
Beschrijf jezelf in één zin... Één woord:

Ik zie mezelf als een ambitieuze teamplayer.
Wat is je beste eigenschap?

Als ik iets leuk en belangrijk vind, ga ik er helemaal voor.
Wat is een minder goede eigenschap?

Dat ik niet altijd weet wanneer ik moet stoppen met genieten van goudgele pretcilinders.
Hoe zie je jezelf over 10 jaar?

Huisje, boompje, beestje, honkbal!
Wat is je droomvakantie?

Een roadtrip met vrienden door een mooi land of continent.
Wat is je grootste blunder?

Sportief gezien was dat toch wel een squashwedstrijd waarbij ik hard uit wilde halen
en de bal precies ‘in de roos’ terug kwam.
Waar erger je je het meest aan?

Onnodig links rijden.

Extra vraag (gesteld door Cor):

Wie is je grootste held(in)?

Wat is je lievelingskleur?

Mijn moeder.

Bitterbal-bruin

Wat zou je altijd nog een keertje willen doen?

Naar wie stuur je hem door?

Slapend rijk worden.

Dave Spoelstra
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Bestuur & commissies
Best 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:
Eerste Helmerstraat 315 IV
1054 EC Amsterdam

Se c r etaris
Hidde Hofstede
06 511 557 17
secretaris@quickamsterdam.nl

Overige
ING: 4920024

Pennin gmee s ter
Hans Kooistra
...
...
06 511 557 17
penningmeester@quickamsterdam.nl

Wed strij d s e c r e ta r i a at
Honkbal
Monica Schotel (a.i.)
06 412 478 75
wsh@quickamsterdam.nl

Ac c o mmodatie & O rg an i sati e
Daniël van der Stam
06 526 671 62
accommodatie@quickamsterdam.nl
Spo rttechn iek
Ramses Serno
06 424 786 56
tc@quickamsterdam.nl
JE UGDZAKEN
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
Le d e n adm i n i s t r at i e
Lotte Peters
06 453 721 32
ledenadministratie@quickamsterdam.nl

Te 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
Hanneke Ederveen (JTC)
jeugd@quickamsterdam.nl

To erno o ic o mmis s ie
toernooi@quickamsterdam.nl

K a s c o n t r olec o mmis s ie
Gerlous Kulk,
Roeland ten Holder

Web c o mmis s ie
Hans-Peter Harmsen
website@quickamsterdam.nl

A c c o m m o dat iec o mmis s ie
Ton Haages (erelid)
Anneloes de Geus (kantine)
Piet Zwagerman (kantine)
Barry Vis (veld)
Dave Spoelstra (veld)
John Trehy (veld)
Marten ter Borgh
accommodatie@quickamsterdam.nl

PR& s po ns o rc o mmis s ie
Pers: pr@quickamsterdam.nl

B a r c o m m i s s ie
Piet Zwagerman
bar@quickamsterdam.nl

Web wink el
winkel@quickamsterdam.nl
Meike Bont (verkoop)
Annabelle de Gast (inkoop tenues)
Joost Comperen (inkoop Quickkleding)

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

Fee s t & a c t i v it eit enc o mmis s ie
Brigitte Kalkhoven
Geert van ‘t Land
Evelien van Gisbergen
Stephanie Hohrath
feessie@quickamsterdam.nl
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