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NIJKERK Volgende week wordt
voor de tweede keer om de Harry
Hamstra Cup gestreden. Bij organisa-
tor Sparta Nijkerk loopt alles op rolle-
tjes in voorbereiding op het oefen-
toernooi, een belangrijke graadmeter
voor de start van de competitie. ,,Er
ligt een draaiboek en dat hoeven we
nu alleen nog uit te kristalliseren. We
behouden de goede dingen zoals de
Legends Cup”, zegt Johan Evers.
De voorzitter van Sparta Nijkerk

heeft zin in het toernooi, dat in 2016

en 2017 de Salentein Cup heette.
Naast de ploeg van coach Eric Speel-
ziek doen ook IJsselmeervogels,
DOVO en DVS’33 dit jaar mee. Grote
afwezige is Spakenburg. ,,Zij hebben
aangegeven dit jaar niet mee te wil-
len doen. We hebben als organisatie
geprobeerd om een langdurige sa-
menwerking met de deelnemende
clubs aan te gaan. IJsselmeervogels
heeft voor vijf jaar deelname toege-
zegd, maar Spakenburg wilde dat
niet. In DOVO hebben wij een prima

alternatief gevonden.”
De nieuwkomer uit Veenendaal

start het toernooi op dinsdag 6 au-
gustus tegen IJsselmeervogels. De ti-
telverdediger is op sportpark De
Westmaat dan de gastheer. Een dag
later reist Sparta Nijkerk af naar Er-
melo, waar de confrontatie wacht
met competitiegenoot DVS’33. Op
zaterdag 10 augustus vindt traditio-
neel de finaledag plaats op sportpark
De Ebbenhorst.
Eerst komen competitiegenoten

Sparta Nijkerk en DOVO tegen elkaar
in actie, waarna IJsselmeervogels en
DVS’33 de dag afsluiten. ,,De clubs
benaderen deze wedstrijden zeer se-
rieus en de trainers zullen deze wed-
strijden gebruiken om te kijken waar
hun ploeg staat tegen gelijkwaardige
tegenstanders. Als organisatie han-
gen wij er een kleine geldprijs aan en
het prestige speelt ook een rol. We
hopen weer op een mooie editie”, be-
sluit Evers.

Jacob-Jan van de Groep

Tweede Harry Hamstra Cup: DOVO vervanger van Spakenburg

Het is alweer een flink aantal
jaren geleden dat AFC Quick
1890 toonaangevend was in het
Amersfoortse voetbal. Die aan-
trekkingskracht is de club kwijt.
De nieuwe koers is dat Quick
zich vooral op jonge talenten
richt.

Peter Pos
Amersfoort

Natuurlijk was de teleurstelling
groot op Dorrestein toen de hoofd-
macht in juni afzakte naar
de derde klasse. De de-
gradatie had deels
met pech - veel bles-
sureleed en ongeluk-
kige remises door
late tegentreffers - te
maken, maar ook van-
wege het feit dat de tijden
dat Quick makkelijk goede spelers
van buitenaf aantrok, voorbij zijn.
Als antwoord hierop heeft de

club besloten een nieuwe koers te
varen. ,,Na het kampioenschap van
vorig jaar hadden we graag door
willen selecteren en uitgroeien tot
een stabiele tweedeklasser”, ver-
telt Quick-trainer Frank Corba (in-
zetfoto). ,,Dat is niet gelukt. Wij
zijn ons ervan bewust dat we
steeds meer afhankelijk zijn van
jeugdspelers. Alleen speelt onze
JO19-1 niet zoals bijvoorbeeld
Hooglanderveen en Nieuwland in
de vierde divisie.”
,,De talenten die we hebben

gaan bovendien vaak naar Roda’46,

IJsselmeervogels en Spakenburg”,
vervolgt Corba, die zelf in de jeugd
van Ajax voetbalde. ,,Wij willen
dat tegengaan door jonge voetbal-
lers de kans te geven om zich bij
ons te ontwikkelen. Op die manier
willen we als club de stap naar de
tweede klasse zetten. Als jongens

vervolgens uitstromen naar een
hoger niveau, dan kunnen we dat
niet tegenhouden. De afgelopen
jaren is dat al gebeurd met Jeffrey
Snijders, Harrie Kersten en Bas
Wobbes (allen VVOG, red.). Zij
kregen bij ons de kans en spelen
nu in de derde divisie.”
Het nieuwe beleid is zichtbaar in

de samenstelling van de selectie
voor komend seizoen. Met Tom

Byrman, Tycho van der Werf (bei-
den eigen jeugd), Constantijn Se-
gaar, Tim van Dompzelaar (beiden
Sparta Nijkerk JO19-1), Hari Sabir
(Spakenburg 2), Giovanni Maas
(Amsvorde) en Justin Bohus (Bui-
tenveldert) zijn er veel jonge spe-
lers bijgekomen.  ,,Tijdens de trai-
ningen zie je dat er veel frisheid in
de ploeg zit”, merkte Corba tijdens
het eerste deel van de voorberei-

ding. ,,We hebben nu een mooie
combinatie van talenten die graag
via Quick hogerop willen en echte
clubjongens die al jaren gezichts-
bepalend zijn.”

Nieuwsgierig
De oefenmeester is ‘erg nieuws-
gierig’ naar de competitie. ,,We
hebben niet meer de kwaliteit en
ervaring van twee jaar geleden
toen we kampioen werden. Maar
dat hoeft niet zoveel te zeggen,
vind ik. Onze kracht was toen de
teamgeest die we hadden. Er ont-
stond toen echt iets moois en dat
kan ook weer gebeuren. In dat ge-
val komen de resultaten vanzelf.”
,,We zijn ook dit seizoen weer

een aantal ervaren spelers kwijtge-
raakt”, zegt Corba tot besluit.
,,Khalid Said zullen we bijvoor-
beeld erg gaan missen. Misschien
is het daarom ook geen ramp dat
we weer terug zijn in de derde
klasse. Ook al ken ik niet alle te-
genstanders, ik denk dat wij kwa-
liteit en talent genoeg hebben om
goed mee te draaien.”

Nieuwe weg bij Quick

▲ Sander van Amstel (r) is een van de laatste routiniers van AFC Quick 1890. FOTO RODNEY KERSTEN

Amersfoortse voetbalvereniging na degradatie terug bij af

We hebben niet meer
de kwaliteit van twee
jaar geleden toen we
kampioen werden
—Frank Corba

▲ Trainer Eric Speel-
ziek. ARCHIEFFOTO

TWEEDE 

In het opleidings-
verhaal dat AFC
Quick 1890 uit-
draagt, is een be-
langrijke rol voor het
tweede team weg-
gelegd. Het afgelo-
pen jaar was Mark
Visser coach van
die ploeg, hij is
hoofdtrainer gewor-

den bij HVC. Een
opvolger is nog niet
aangesteld. ,,Dat is
heel jammer”, vindt
hoofdtrainer Frank
Corba. ,,Het is een
team met een flink
aantal echte Quick-
jongens waarbij er
meerdere zijn die op
termijn de stap naar

het eerste kunnen
zetten. De club is
naarstig op zoek
naar een trainer en
ik hoop dat er snel
iemand gevonden
wordt. Quick 2 ver-
dient het echt om
een trainer te krij-
gen die de jongens
beter kan maken.”

‘Team met echte Quick-jongens’

HONKBAL De honkballers van
Cityside Apartments Quick
wonnen gisteravond de eer-
ste wedstrijd van de play-
downs, thuis tegen Storks,
overtuigend met 15-3. De
Amersfoorters namen in de
vierde inning al afstand van de
Haagse hekkensluiter (4-0). 
In de vijfde en zesde slag-
beurt voegde het sterk aan
slag zijnde Quick daar liefst
elf punten aan toe.

Quick start met
overwinning

Bjorn Kellerman
naar EK hockey

Alsnog nieuwe
trainer voor SSS
VOLLEYBAL In de persoon
van Bert Gerritsen heeft Kap-
Makelaardij/SSS eindelijk een
opvolger gevonden voor Joost
Samsom, die na drie seizoe-
nen stopte als trainer van de
vrouwenploeg. Met Gerritsen
heeft de tweededivisionist uit
Barneveld een ervaren man in
huis gehaald. De 75 jarige in-
woner van Huissen gaat be-
ginnen aan zijn 51ste seizoen
als trainer. SSS begint op
donderdag 15 augustus aan
de voorbereiding op het
nieuwe seizoen.

HONKBAL Bjorn Kellerman
(foto) speelt komende maand
met het Nederlands team het
EK in Antwerpen. De voorma-
lig speler van hockeyclub
Amersfoort is door bonds-
coach Max Caldas opgeno-
men in de 18-koppige selectie
voor het Europees kampioen-
schap, dat van 16 tot en met
25 augustus wordt afgewerkt.
Voor Kellerman is het zijn
tweede titeltoernooi, na het
eerdere EK in 2017. Vorig jaar
miste hij het WK.


