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Voorwoord
Beste lezer,

Vanuit het bestuurVoorwoord

Voor jullie ligt alweer de vijfde editie van de digitale Quicker: ‘De Quicker Nieuwsbrief’.
Via deze weg willen wij de leden weer het nieuws brengen met wat er gaande is binnen de
vereniging.
Op het moment van schrijven is de zaalcompetitie afgelopen en is de tweede helft van de
veldcompetitie begonnen. In deze editie kunnen we terug blikken om een goed zaalseizoen
met de promotie van Quick’21/V&V 3 naar de reserve 2e klasse en als klapper op de vuurpijl
de promotie van Quick’21/V&V 1 naar de overgangsklasse. Genoeg leesplezier dus!

Vanuit het bestuur

Wij wensen jullie in ieder geval veel leesplezier bij de vijfde editie van ‘De Quicker
Nieuwsbrief’!

JubileumcommissieVanuit het bestuurVoorwoord
Namens de redactie,

Het bestuur

Vanuit het bestuurVoorwoord
Vanuit het bestuur
JubileumcommissieVanuit het bestuur
Jubileumcommissie
JubileumcommissieVanuit het bestuur
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Vanuit het bestuur
Op het moment van schrijven is de zaalcompetitie net geëindigd en zijn wel al begonnen
aan de tweede helft van de veldcompetitie. Wat zijn we als bestuur blij dat we weer gewoon
als vanouds los kunnen: Wedstrijden die weer gespeeld kunnen worden, geen gedoe met
het scannen van QR-code en het publiek dat weer aanwezig is tijdens de wedstrijden. Want
laten we wel wezen, dat is toch wel een gemis geweest!

JubileumcommissieVanuit het bestuur

We kunnen als bestuur dan ook zeker zeggen dat Quick’21/V&V een goede comeback heeft
gemaakt na de coronaperiode! Quick’21/V&V 3 is namelijk gepromoveerd naar de reserve
2e klasse! Een puike prestatie van het team. En daarnaast wist het vlaggenschip
Quick’21/V&V1 te promoveren naar de overgangsklasse. Een uitzonderlijk knappe
prestatie. Daar zijn wij als bestuur natuurlijk ontzettende trots op. Deze prestaties maken
toch zeker duidelijk dat de verenigingen elkaar goed versterken!

Jubileumcommissie

Verder is het bestuur het afgelopen seizoen druk bezig geweest met het maken van een
nieuw beleidsplan. Na de vele brainstormsessies is daar uiteindelijk een mooi beleidsplan
met een missie en visie uit voortgekomen. Daarom zijn er de afgelopen periode al
verschillende bijeenkomsten geweest met de commissies binnen de vereniging. Tijdens
deze bijeenkomsten werd besproken hoe commissies zichzelf zien binnen de vereniging,
wat hun taken en doelen zijn en hoe zij als commissie kunnen bijdragen aan de missie en
visie van de vereniging. Er zijn tijdens deze bijeenkomsten goede, interessante en zeer
nuttige gesprekken gevoerd, waar wij als bestuur ook weer op voort kunnen borduren. Er
zullen in ieder geval nog een aantal bijeenkomsten plaatsvinden met de resterende
commissies.

JubileumcommissieVanuit het bestuur
JubileumcommissieVanuit het bestuur

Verder is het bestuur de afgelopen tijd ook bezig geweest met het invullen van de functies
als voorzitter en penningmeester. Door het toetreden van Marrit Biesma, Geke Blauw en
Wierd de Groot tot de Technische Commissie heeft Kor de Vries aangegeven de taak als
interim-voorzitter op zich te willen nemen.

Jubileumcommissie

Voor wat betreft de invulling van het penningmeesterschap kunnen wij als bestuur
aangeven dat ook in deze functie vorderingen gemaakt zijn.
Tot slot heeft het bestuur de datum voor de algemene ledenvergadering gepland, namelijk
22 september 2022 om 19:30 in de kantine van het MFC. Noteer deze datum dus alvast in
je agenda!

Jubileumcommissie

Namens het bestuur K.V. Quick 21,

Stan, Ljibbe, Gerdien, Kor, Simone, Mark en Hilly

Competitieschema 1e helft veldJubileumcommissie
JubileumcommissieVanuit het bestuur
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Quick’21/V&V met twee benen in de overgangsklasse
DRONTEN – Een rustige middag in Dronten werd ruw verstoord door 50 groen zwarte
verschijningen die met veel lawaai binnen kwamen banjeren: HET QUICK/V&V LEGIOEN.
Met klassiekers van de Hûnekop, de Doelleazen en nachtegaal Harm Frietema zat de
sfeer er al snel goed in. Vandaag was een uiterst belangrijke wedstrijd voor de Friezen.
Vorige week werd er met 18-21 verloren van de tegenstander van vandaag: ASVD. De
analyse van de vorige wedstrijd was duidelijk: de spanning overheerste op sommige
momenten waardoor er niet uitkwam wat erin zit. Er moest gretiger gespeeld worden.
Eén ding was duidelijk: de afspraak was om vandaag door te ploeteren tot het einde.
In de voorbespreking werd de spelersgroep nog even op het hart gedrukt dat Nico Kraan
nog nooit een beslissingswedstrijd heeft verloren en dit vandaag dus ook niet van plan
was. That’s te spirit! Toch werd er niet scherp gestart: veel slordigheidsfoutjes en
onnodig balverlies. Dit leidde tot een 5-2 achterstand. In deze fase was het Gerdien van
der Veen die de ploeg op sleeptouw nam. Het is niet op één hand te tellen hoeveel ballen
zij deze wedstrijd gestolen heeft. De coach van ASVD was ook duidelijk onder de indruk
want er werden maar liefst vijf spelers gewisseld om haar te stoppen. Maar tevergeefs.
Het zorgde ervoor dat de ploeg in de wedstrijd kwam en er volgde een periode waarin
het gelijk opging. In de slotseconden van de eerste helft wisten Remco Schraa en
Grietsje Blauw een fout te herstellen waardoor alsnog met twee verschil gerust kon
worden.
De Quick’21/V&V delegatie voelde dat er wat te halen was vandaag. Tijdens een
mandarijntje van Ank werd dit benadrukt en de spelersgroep motiveerde elkaar om door
te gaan, koste wat kost. Hier werd gehoor aan gegeven. Ik weet niet wat er in de
mandarijnen zat vandaag, maar de hele groep gooide de bal door de korf alsof het
warme broodjes bij de bakker waren. Vriend en vijand werd verrast door het spektakel
wat werd neergezet, wat uiteindelijk leidde tot een 17-27 voorsprong. Die is binnen, zou
je denken… Maar juist dáár komt het gevaar om de hoek kijken. ASVD kwam in de flow
waardoor ze terugkwamen tot 23-28. Met nog vier minuten op de klok was het best even
spannend voor de aanwezigen. Gelukkig werd het hoofd koel gehouden door Teije Blauw.
Hij bracht het verschil terug naar zes
doelpunten. Het eindsignaal klonk bij 24-30 en
het feest brak los. Wat een mooie afsluiter van
dit zaalseizoen, in het speciaal voor coach Nico
Kraan. Hij coachte vandaag zijn laatste
zaalwedstrijd voor de ploeg. Vanuit de selectie
willen wij iedereen die ons vandaag naar de
overwinning heeft gejuicht hartelijk bedanken.
Zonder jullie was het niet gelukt. En zo blijkt
maar weer… De meeste dromen zijn bedrog
maar toen ik vanmorgen wakker werd,
promoveerden we toch!

5

OFF THE RECORD – Nadat iedereen (ja, echt iedereen) het veld op was gestormd, werd
met zijn allen gevierd dat we kampioen waren geworden. Het was duidelijk dat we
allemaal beduusd waren dat het ons was gelukt. Iedereen vloog elkaar in de armen. Na
de nodige groepsfoto’s, een zeker nodige douchebeurt en nog wat selfies werd het feest
kort in de kantine van ASVD gevierd. De selectieleden werden met een ereboog en luid
gejoel ontvangen. Het feest werd voortgezet in de bus. De buschauffeur was eveneens
enthousiast. De oplettende kijker had hem tijdens de wedstrijd al meerdere keren uit zijn
dak zien gaan. De grappen die hij de heenweg met ons had gedeeld, werden nu
vervangen door extra rondjes rond de rotonde.
In de kantine werd bij terugkomst in Oudega een biertje gedronken en al snel volgde een
speech van Mark, Mathilde, Nico en Remco. De inhoud van de speech is later in de avond
weggezakt en de volgende dag wist ik mij alleen de strekking nog te herinneren: wát een
prestatie en wat kunnen we trots op onszelf zijn. Dankwoorden werden terecht
uitgesproken richting Mathilde en Ank. Zij staan dan wellicht wat minder op de
voorgrond, maar achter de schermen staan zij altijd voor de groep klaar.
De avond vorderde en de sfeer zat er goed in. Hoe ken it ek oars? Er werd met elkaar
gesproken over hoe vet het was dat onze combiclub was gepromoveerd naar de
OVERGANSKLASSE(!!). Drachten zag ons alweer aankomen: de domme dravers út
Aldegea/Garyp. Er werd al gefantaseerd over hoe het seizoen in de overgangsklasse zou
verlopen. En voor we het wisten droomden we verder en verder en vorderde de avond
zich tot in de late uurtjes…
De volgende dag werd de kantine weer omgetoverd alsof er niets was gebeurd. Dit is
overigens de specialiteit van de SAC en wordt altijd goed gecheckt. Er werd nagepraat
over de afgelopen avond (ha we nog wat mist?) en natuurlijk nagenoten van het gevoel
van promotie. Dinsdag op trainen benadrukte Nico wat een mooi gezicht het was geweest
dat de hele bank tijdens de wedstrijd meejuichte. Het tweede team werd in het zonnetje
gezet. De afgelopen weken hadden zij namelijk hun vrije avonden moeten opofferen om
het eerste te ondersteunen tijdens trainen. Niet altijd even leuk, maar dit wordt wel heel
erg gewaardeerd! Zo blijkt maar weer; we doen het met zijn allen. En met zijn allen
bedoel ik de staf, het publiek, de gehele selectie maar ook degenen die achter de
schermen ervoor gezorgd hebben dat er nu een krachtige combiclub staat.
Bedankt voor jullie support en hopelijk zie ik jullie snel langs de zijlijn in Garyp!
Geke Blauw
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Quick’21/V&V 3 promoveert ondanks verlies
Na een 15-15 gelijkspel in Nieuwehorne, mocht het derde team zaterdag 16 april starten
aan de allesbeslissende wedstrijd tegen Udiros 2. Winst betekende een zekere promotie,
dus werd er voluit gespeeld in een uitverkocht en kolkende Nije Westermar.
Oh nee, toch niet. Het merendeel zat uiteraard in Dronten. We geven ze gelijk, die
wedstrijd gaf meer kijkplezier dan die in Burgum. Al snel werd duidelijk dat het derde
niet was opgewassen tegen een versterkt Udiros 2, waar ook enkele 1 e -spelers
meespeelden. De eerste helft ging gelijk op, maar in de tweede helft schoten de
Nieuwehornsters scherper. De wedstrijd ging verloren, maar het werd al snel duidelijk
dat men bij de beste nummers 2 hoort. Dat houdt dus in dat het derde promoveert naar
de reserve tweede klasse!
De derde helft in de Burgumer kantine ging door tot in de late uurtjes. Oh nee, ook niet…
Iedereen vloog naar Oudega om daar het feestje te vieren, daardoor een enkeling
achterlatend die het glas nog wilden klinken op de promotie. Ook hierin geven we ze
gelijk, want de spelersbus van het eerste moest uiteraard worden opgewacht met fakkels
en gezang. De bitterballen geserveerd op de promotieschaal heeft het merendeel helaas
moeten missen.
Uiteraard werd er na afloop van de wedstrijd nog wel een teamfoto gemaakt, aangezien
bijna alle 28 spelers uit de groepsapp aanwezig waren. Een uniek moment! Kijk ze eens
blij zijn!
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Jubileumcommissie
100 JAAR K.V. Quick’21

Jubileumcommissie

De Jubileum-commissie is druk bezig om een spetterende jubileum dag te organiseren.
Zaterdag 27 augustus gaat het gebeuren! We vieren dan eindelijk ons 100-jarig
jubileum met al onze leden, oud-leden, vrienden en familie en sponsoren.

Competitieschema 1e helft veldJubileumcommissie
De start is rond 11.00 uur met een receptie die opgevolgd wordt met een reünie voor alle
(oud) leden en clinics voor de jeugd.
’s Middags kunnen we een toffe wedstrijd bekijken, want LDODK speelt op ons
korfbalveld tegen Blauw/Wit Amsterdam. Ook kunnen we ‘s middags onze eigen
korfbalkunsten laten zien in een “buur-toernooi” waarbij we verenigingen uit te buurt
uitnodigen om een toernooi te spelen. Als afsluiting kan iedereen een lekker hapje eten
en kunnen we feesten op de muzikale klanken van Suit Up!

Jubileumcommissie

De planning en organisatie krijgt nu echt vorm. Volgende week staat er een
commissievergadering gepland waarbij we met alle commissies bespreken wie welke
acties kan uitvoeren. Zo maken we er samen een onvergetelijke dag van!
We’ll keep you posted op onze socials dus houd Instagram en Facebook in de gaten!

Competitieschema 1e helft veld

Competitieschema 1e helft veld

Corona ProtocolCompetitieschema 1e helft
veldJubileumcommissie
Jubileumcommissie
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Competitieschema 1e helft zaal
Competitieschema 1e, 2e, 3e, MW1, A1, A2, B1, E1 en F1.

Competitieschema 1e helft veld

Corona ProtocolCompetitieschema 1e helft veld

Competitieschema 1e helft veld

Corona Protocol

Corona Protocol
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Fluitschema
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Kantinedienstschema
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Wist je dat?

Wist je dat Quick’21 zondag 24 april 2022 geholpen heeft
tijdens de SuperBike op het circuit van Assen? Froukje,
Neeltje, Matthijs, Gerwold en Hilly hebben ervoor gezorgd
dat de races zonder problemen zijn verlopen. Tijdens deze
dag hebben deze vijf vrijwilligers geld binnen gehaald voor
onze mooie vereniging!

Corona Protocol

Zaterdag 25 juni 2022 gaat K.V. Quick’21 weer bij de TT-Assen helpen om geld in te
zamelen voor de club. Dus heb jij je nog niet opgegeven, geef je dan snel op bij Gerwold
Hylkema (06-53370782). We hebben je hulp namelijk nodig! Dan maken we er met zijn
allen een super gezellige dag van! We sluiten de dag gezamenlijk af met een lekker
buffet in de kantine!

KangoeroeclubCorona Protocol

Corona Protocol

Kangoeroeclub
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Kangoeroeclub

Wist je dat na 2 jaar afwezigheid de ‘De Baas Fan De Wâlden’ weer gehouden wordt
door Quick’21? Er mag op zondag 26 juni 2022 door diverse talenten weer gestreden
worden om de mooiste titel ‘De Baas Fan De Wâlden’. Dit jaar is er een nieuwe poule
bijgekomen, namelijk de juniorenpoule. Kortom: genoeg spektakel, dus wees erbij! Dus
noteer deze datum alvast in je agenda en kom je helden aanmoedigen!

Wil je ook graag
een steentje
bijdragen aan dit
spektakel en heb je
een uurtje vrij deze
dag?
App dan snel Ieuwe
Wijmenga (0623905057), want
we kunnen je hulp
goed gebruiken!
Met z’n allen
maken we er een
gezellige, sportieve
en geslaagde dag
van!
Oant de 26e juni!
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Wist je dat onze nieuwe tweede berging gebouwd is door onze vrijwilligers? Gaatse,
Ritske, Stan, Lieuwe, Johan, Ale, Jelmer, Liekele, Jan – Auke, Mark en Saco hebben zich
een aantal dagen flink in het zweet gewerkt om dit prachtige resultaat te
bewerkstelligen. We willen hierbij deze mannen dan ook hartelijk danken voor deze puike
prestatie!
De dakbedekking van de berging is volledig gesponsord door Saco Beuckens!
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JAC

In de voorjaarsvakantie stond er voor de jongere jeugd een
verrassingsactiviteit op het programma. Ze mochten een
vriendje, broertje of zusje meenemen en dit zorgde voor een
mooie opkomst van 18 kinderen! Alle ramen in het MFC
waren afgeplakt, de zaal stond vol met toestellen en de
lichten ging uit… want we gingen verstoppertje en tikkertje in
het donker spelen! Het was een erg geslaagde middag!
Helaas waren we dit jaar niet ingeloot voor de Poiesz Jeugd
Sponsor Actie. Hopelijk hebben we volgend jaar weer meer
geluk!

JAC

De violenactie kon dit jaar eindelijk weer op de oude manier
doorgaan, want de jeugd mocht weer bij de deuren langs! Dit
was een groot succes, want alle 500 trees waren binnen notime verkocht! We willen dan ook graag onze topverkopers
en ouders die wouden rijden nog een keer heel erg
bedanken! Zonder jullie was dit niet gelukt!

JAC

Ook mochten wij team v/d week opzetten! De F pupillen
waren zaterdag 5 maart team v/d week en de E pupillen
waren dit op 9 april samen met de F pupillen van V&V. Ze
mochten oplopen met de spelers van het 1ste en mochten in
de pauze schieten. Sommige kinderen hadden nog nooit een
wedstrijd van “de grutten” gezien, dus dit was een hele
belevenis!
Er staat alweer een nieuw uitje gepland op vrijdag 6 mei,
want dan gaan we met de F, E en D pupillen naar Duinen
Zathe!
Ook zijn we druk bezig met het organiseren van een activiteit
voor de oudere jeugd, meer info hierover volgt snel!

JAC

De Jac,
Sita, Annemiek, Agnes, Martine en Lonneke
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SAC

Kangoeroeclub

Het afgelopen halfjaar begon helaas nog met Corona, maar dit gaf ons ook de tijd om
goed na te denken hoe wij als SAC onze rol willen invullen binnen de vereniging. Hier
heeft een vergadering over plaatsgevonden met het bestuur. Wat we hieruit kunnen
concluderen is dat we het erg belangrijk vinden om activiteiten te organiseren waarbij
iedereen zich welkom voelt. Niet alleen de selectieleden, maar ook publiek, het derde en
de junioren.

Kangoeroeclub

Hierop volgend zijn er, na een zeer strenge selectie, twee nieuwe leden aan de SAC
toegevoegd. De SAC was blijkbaar toe aan vernieuwing en vermannelijking: Harm
Frietema en Oebele Herder zijn sinds drie maanden toegetreden. Zij weten hun handen
uit de mouwen te steken en zorgen voor de verbinding met de junioren, iets wat een doel
is binnen de SAC. Wij zijn namelijk van mening dat de overgang van junioren naar
senioren zo soepel mogelijk moet verlopen en een paar goede activiteiten (ofwel:
feestjes) kunnen daar zeker aan bijdragen.

Kangoeroeclub

Vanaf maart/april konden we hier weer volop mee aan de
slag. De SAC verzorgde onder andere het lopend buffet van
de Chinees, wat na de promotiewedstrijd genuttigd kon
worden. Dit werd verzorgd door De Chinese Muur uit Burgum.
En omdat een promotie nooit goed genoeg gevierd kan
worden, werd de daaropvolgende week een Foute Party
georganiseerd. Leden konden vooraf via Instagram thema’s
insturen. Iedereen had zich goed uitgesloofd. Er werd
gestreden voor de best verklede Quick/V&V-er. Uiteindelijk
werd in een close battle tussen Remco en Sjoerd bepaald dat
Sjoerd de winnaar van de avond was geworden met zijn
bierpakje en strakke moves. De verbinding met de junioren
werd deze avond zeker versterkt; ook zij waagden zich aan
een goede outfit.

Kangoeroeclub
Kangoeroeclub

Het komende jaar heeft de SAC reeds weer nieuwe
activiteiten op de planning gezet, waaronder een spelavond,
seizoensafsluiting, een bijdrage aan het 100-jarige bestaan,
de Raboclubkas en de TT. (En natuurlijk feestjes, maar
moeten we die hier noemen? Dat is meer een
vanzelfsprekendheid
) We kunnen helaas niet verklappen hoe dit er precies uit gaat
zien, omdat anders de verassing er af is. Dus… Houd de sociale media goed in de gaten
om erachter te komen wat onze hernieuwde SAC allemaal in petto heeft!!

Kangoeroeclub

Namens de SAC,
Petra Tjeerdsma, Martine Schonenburg, Oebele Herder, Nynke de Vries, Harm Frietema,
Geke Blauw

Kangoeroeclub
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Kangoeroeclub
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Kangoeroeklup
Ben jij er ook weer bij tijdens de Kangoeroeklup? Gezellig!

Kangoeroeclub
Kangoeroeclub
Kangoeroeclub
Kangoeroeclub
Kangoeroeclub
Kangoeroeclub
Kangoeroeclub
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Vanuit de Jeugd
F-pupillen

Vanuit de jeugd

Het zaalseizoen ging iets minder goed van start met
een nederlaag. De wedstijd daarna was erg spannend,
maar werd gewonnen met 8-6. Toen konden er twee
wedstrijden niet worden gespeeld door het bekende
probleem ‘corona’. Gelukkig konden we al vrij snel
weer van start en konden we de eerstvolgende
wedstrijd in de laatste minuut alsnog winnen met 7-8.
Het team raakte steeds meer op elkaar ingespeeld en
dit was duidelijk terug te zien. De ene na de andere
wedstrijd werd gewonnen! De tactiek van dit team?
Gelijk naar de korf rennen en dan lange ballen gooien
en scoren! Oh ja en overal tussen springen om de bal
weer te veroveren. Er worden zelfs al tactieken
onderling besproken. Aan fanatisme ontbreekt het dus
bij dit team zeker niet! We willen bij deze ook nog
even ouders Hilde, Wierd en Marja bedanken voor het
af en toe overnemen van het coachen!
Uiteindelijk zijn we op een mooie tweede plaats
geëindigd met één punt verschil van de nummer 1!
Dit beloofd dan ook veel goeds voor de veldcompetitie!

Vanuit de jeugd
Vanuit de jeugd
Vanuit de jeugd

De trotse trainsters/coaches van de F1,
Petra en Lonneke

Vanuit de jeugd
Vanuit de jeugd
Vanuit de jeugd
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?????

29

30

Afsluiting

Dit was alweer het einde van de vijfde editie van ‘De Quicker Nieuwsbrief’! We willen
iedereen bedanken voor de input voor de nieuwsbrief! Daarnaast willen we ook jullie,
lezers, bedanken voor het lezen van deze editie! Tot de volgende!
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