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PAPIERCONTAINER 
De komende twee weken zal er op de parkeerplaats 

van de Sport Federatie Quintus GEEN papier contai-
ner aanwezig zijn.  
De eerste week van januari 2011 zal de papiercontai-
ner weer geplaatst worden en kunt U weer elke zater-
dag Uw papier brengen. 
 

 

    
Wij wensen U prettige Feestdagen 

 
en een Gezond en Sportief 2011. 

   
 

 
Sportfederatie Quintus 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
DE UITSLAG ZONNEBLOEM LOTERIJ 2010 
Het zonnebloemlot met eindcijfer 851 en gekocht bij 
Joke van Wingerden heeft een prijs van € 15,= ge-

wonnen. 
Het zonnebloemlot met eindcijfer 309 en gekocht bij 
Anita Onings heeft ook een prijs van € 15,= gewon-
nen. 
De winnaars kunnen contact opnemen met 
Ineke van der Valk, tel ( 0174- 627563.  
Gefeliciteerd !  

 
  

Sportblad 
Week 51, 20 december 2010, nummer 2182 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.sportfederatie-quintus.nl 

 

HANDBAL 
VOETBAL 

BADMINTON 
VOLLEYBAL 
GYMNASTIEK 

TENNIS 
JEU DE BOULES 

Secretariaat 
Postbus 181 
2290 AD Wateringen 
Tel. 0174 295436 
wouter@wloots.com 
 
www.sportfederatie-quintus.nl 

FANTASTISCH KERSTSPEKTAKEL! 

 
 

Wat een groot succes was „From Christmas with 
Love‟ zaterdagavond. Heerlijk zo‟n feest in Kwints-
heul door en voor onze eigen Heulenaars en be-
kenden. En dan zijn de baten voor de nieuwbouw 

van onze sportfederatie Quintus.  
Velenvan onze inwoners en bekenden hebben ge-
noten van het spetterende optreden van de band 
Spint aangevuld met gastmuzikanten, zangeressen, 
tenoren, kinderkoor en drummers van Gregorius. 
 

Natuurlijk was dit niet mogelijk geweest zonder 
vrijwilligers. Hartstikke bedankt.  
Toch willen we een aantal specifiek noemen, al we-
ten we dat mensen vergeten (sorry) want een aan-
tal mensen waren al maanden bezig: met name 
Jan en Carla Kester, Nanda van Soest, Berry 

Jansen, Kees Kleyberg, Ad Koremans en Aad 

van der Valk en natuurlijk band Spint. Klasse!! 
We hebben genoten en nogmaals sponsors bedankt 
en allen die een bijdrage hebben geleverd. 
Het federatiebestuur  

 

Voor al uw fietsplezier, voor groot en klein 
moet u bij Boutkan tweewielers zijn 
 

Boutkan tweewielers 
Kerkstraat 2-4 2295 LG Kwintsheul 

Tel. 0174 292394 
 

Nu ook uw adres voor het laten maken van uw sleutels. Ook hebben wij een groot assortiment gloeilampen. 

http://www.sportfederatie-quintus.nl/
mailto:wouter@wloots.com
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
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Kopij voor de handbal graag per e-mail 

Zondag voor 19.00 uur naar 
glbroch@kabelfoon.nl 

Voor aanvraag digitale versie mailen naar 
secretaris@vandervoortquintus.nl 

Voor uitgebreide versie Quintusblad zie 

Vandervoortquintus.nl (kopje clubblad) 

VAN DE SELECTIES 
Heren 2 was het enige team dat dit sneeuwweekend 
in actie kwam. Zij moesten het opnemen in een uit-
wedstrijd tegen DIOS, een van de concurrenten voor 

het kampioenschap in de hoofdklasse.  

Door de winst op WHC Den Haag het vorig weekend en 
het verlies van DIOS dat weekend (Sittardia) stonden 
onze mannen drie punten los. 
Helaas lukte het onze heren niet de punten binnen te 
halen, want er werd met klein verschil (25-23) van 
DIOS. Toch is de eerste plek nog steeds in bezit en 

zullen we vanaf nu geen punt meer weg moeten geven 
om dit zo te houden.  
 
De eerstvolgende wedstrijd wordt dan ook een erg be-

langrijke: op 9 januari 2011 spelen onze heren de 
laatste wedstrijd in de eerste helft van de competitie. 
Tegenstander is inmiddels ook een kandidaat voor de 
titel: Sittardia.  
Helaas zijn ze in de bekercompetitie uitgespeeld.  
Dinsdag jl. werd verloren van Hercules (de nummer 3 

in de eerste divisie) met 28-33. 

Tijdens de weken met daarin de Feestdagen liggen alle 
competities stil. We zien u graag allemaal weer in het 
nieuwe jaar, waarin het voor alle selectieteams erg 
spannend gaat worden! 
 

 
Stichting Tophandbal Quintus 

wenst zijn selecties, sponsors,  
vrijwilligers en supporters 

Fijne Kerstdagen  en alle goeds voor het jaar 2011! 

 
 
BLNV MET NIEUWE PECHVOGEL OP DE VALREEP 

VAN DIT JAAR 
 Robin Vermeulen (H3) heeft een zware schouder-

blessure opgelopen!  
Robin, houd moed en herstel goed! 

 Positief nieuws: Chris de Bakker en Nicole van 
Meteren zijn weer blessurevrij! 

Dit was echt het laatste weetje van 2010, meer van 

BLNV zal je in 2011 weer horen en zien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
  

Secretariaat 
HV Quintus 
Postbus 209 
2290 AE Wateringen 
secretaris@vandervoortQuintus.nl 
 
Jeugdsecretariaat 
Annette Lie 
Grutto 50, 2295 PV Kwintsheul 
Lie58@caiway.nl 

Onze leden waken over de 

veiligheid in het dorp 

Stuur een mail naar 

frits.berendse@hetnet.nl 

en geef je ook op! 

Kijk voor meer op 

www.heulsebuurtpreventie.nl 

HUISARTSENDIENST  
VOOR SPOEDPATIËNTEN 

BUITEN DE GEWONE WERKUREN 

CENTRALE HUISARTSENPOST 
WESTLAND 
Middelbroekweg 2a, 

2e etage Behandel Centrum Westland, 

(lift  aanwezig) 
2671 ME Naaldwijk 

Uitsluitend na telefonische afspraak 

0174 - 63 87 38 
 

OPENINGSTIJDEN 
 op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur 
 op zaterdag en zondag, dag en nacht 
 tijdens feestdagen, dag en nacht 
 

 

APOTHEEK 
OPENINGSTIJDEN 

 Maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur 
 Zaterdag  11.00-13.00 uur 
 

 
Buiten deze tijden is apotheek Naaldwijk voor spoedre-
cepten bereikbaar. Tot 23.00 uur is hier een apothekers-
assistente aanwezig en kunt u bij de apotheek terecht 
zonder van tevoren telefonisch contact op te nemen. In-
dien de apotheek gesloten is kunt u aanbellen. 
 

ADRES 

Stokdijkkade 35 
2671 GX Naaldwijk 
Tel. 0174-628488 
Fax: 0174-621341 

Uitsluitend geopend voor spoedeisende gevallen, 
dus niet voor herhalingsrecepten! 

VERGEET UW VERZEKERINGSGEGEVENS NIET! 

 
Na 23.00 uur wordt de dienst overgenomen door de apo-
thekersassistente die aanwezig is bij de Centrale Huisart-
sen Post.  

Tel. 0800-APOWEST (0800-2769378) 
GRATIS NUMMER 

 

 
AMBULANCE-AUTO   1-1-2 
MAATSCHAP VERLOSKUNDIGEN  
Wateringen e.o. en Wateringse Veld 0174-226939 
Of voor de eerste afspraak   0174-226289 
 

Inleveren teksten en advertenties: 

Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul 
Telefoon: 0174-293897  
Bankrekening: 12.65.04.539 
 
Inleveren teksten en advertenties 

Vóór maandag 09.00 uur bij de redactie. 
 
Quintus-sportcomplex: 
Leeuwerik 1, Kwintsheul  
Tel. clubgebouw: 0174-294208 
Tel. Van der Voorthal: 0174-296454 
  

Wilt U het Quintusblad per post ontvangen? 
Maak €60,= per jaar over op bankrekeningnummer 
nr.12.65.04.539 t.n.v. Sportblad Quintus o.v.v. 
Quintusblad, naam en adres.  
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WEDSTRIJDSECRETARISSEN 

Senioren  Frits Berendse (297771)  
A Freek Batist (06-41536877) 
B Peter Paul Damen (06-13171242) 
C Johan van Paassen (06-50204335) 

D Bas Otten (06-49885833) 
E Dennis Jansen  (06-54613676) 
F en MP Patrick Mansveld (06-13776695) 
Dames Mirjam de Ruiter (06-28720829) 
Kledingcoörd. John Nieuwmans  (06-55388247) 
Materiaal Leon Grootscholten (06-28330351) 
KOPIJ Lia Stijger  (622822)  

 liastijger@hetnet.nl  

site www.quintus-voetbal.nl 
afgekeurd? telefoon 295499  

 
 

 
 
 
 

Prettig kerstdagen 
en gelukkig nieuw jaar 

 
Namens het Bestuur 
wensen wij iedereen 

een vredig en gelukkig Kerstfeest 
en een voorspoedig en sportief 2011. 

 

Noteer alvast 22 januari 2011 in uw nieuwe agenda 
of kalender want dan gaan wij het 40 jarig jubileum 
uitgebreid vieren. Meer bericht hierover volgt. 
Nogmaals fijne dagen en veel plezier. 
Het Bestuur VV Quintus 
 

STEUNBETUIGING 

Vrijdag jl. bereikte ons het droevige bericht dat, op 16 
december, Petra, de moeder van onze jeugdspelers 
Koen uit de A1 en Bart uit de C1, is overleden. 

Wij wensen jongens en de familie heel veel sterkte. 

 

PROGRAMMA’S ALLE ELFTALLEN 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
In verband met de winterstop voorlopig geen wedstrij-
den. 
 

UITSLAGEN 
Alle geplande wedstrijden dit weekend zijn afgelast 

(i.v.m. weersomstandigheden) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Secretariaat 
F.N. Berendse 
Dorpskade 76 
2291 HS Wateringen 
Tel. 0174-297771  
e:mail  
frits.berendse@hetnet.nl 

 

Tel/fax  01742 92214 
Kerkstraat 10 

2295 LG KWINTSHEUL 
************************************************ 

Menu A      € 9.00 
1 gezinszak patat (3 à 4 personen) 

2 frikadellen 
2 kroketten 

1 beker pindasaus 
************************************************ 

Menu B       € 9.25 
1 gezinszak patat (3 à 4 personen) 

1 kroket 
1 portie kip-saté (4 stokjes) 

1 frikadel 
************************************************ 

Bij elke bestelling 
boven € 17,50 

ontvangt u 
een portie mini loempia's gratis!!! 

************************************************ 

Bestellingen boven € 15,00 
kunnen bezorgd worden. 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 

E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

http://www.quintus-voetbal.nl/
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Wilt u op de site kijken voor de badminton? 

Klik dan op : 

http://www.Badminton.sisoftco.com 

 
 

Het bestuur van badminton Quintus wenst 

- de leden van de maandagmiddag 

- de leden van de woensdagmorgen 

- de leden van de vrijdagavond 

- alle jeugdleden 

- de vrijwilligers 

- de ereleden 

- de medewerkers van de sportservice 

- de leden van de collega verenigingen uit de federatie 

kortom iedereen, fijne feestdagen, een gezellige jaar-

wisseling en een goed en gezond 2011!! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Secretariaat 
Sabrina Groenewoud 
Westblok 28 
2291 XB Wateringen 
emailadres: secrbcquintus@gmail.com 
 
http://badminton.sisoftco.com  of 
http://www.Badminton.sisoftco.com 

Complete Computer Service 

vanuit Kwintsheul 
Bel : 06—52 33 10 58 

Of mail : info@fjkservice.nl 

http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:secrbcquintus@gmail.com
http://badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/


5 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

HALLO VOLLEYBALLERS 
Hierbij een aantal mededelingen van het volley-
balfront. 
 

WEDSTRIJDEN,  
BAR- EN ZAALDIENSTEN 
 

 

AGENDA 
 

27-12-2010 Oliebollentoernooi 

02-01-2011 
Uiterste inleverdatum  
kopij Clubmagazine 

13-1-2011 
Workshop fusie PQ en Vollier  
vd Voorthal 19.30 uur 

15-1-2011 
Nieuwjaars Recreantentoernooi  
vd Voorthal 

22-01-2011 Minitoernooi Monster 

12-03-2011 Minitoernooi Tanthof Delft 

02-04-2011 Minitoernooi Pijnacker 

 
OLIEBOLLENTOERNOOI EN EEN CADEAUBON 
VERDIENEN 
De recreanten uit Kwintsheul (Mix groep) en Naaldwijk 
(Heren) zijn dringend op zoek naar nieuwe leden.  
 

Het zou leuk zijn als ieder lid een oom, tante, neef, 
nicht, vader, moeder, broer, zus, buurman, buurvrouw 

etc. meeneemt naar het oliebollentoernooi (vrienden 
en vriendinnen zijn natuurlijk ook welkom).  
 
Hopelijk kunnen we tijdens of na deze avond nieuwe 
leden begroeten. Indien dit het geval is krijgt het lid 

die een nieuw (recreanten) lid aanbrengt een cadeau-
bon ter waarde van 20 euro (na betalen contributie 
nieuw lid).  
 
Informatie voor nieuwe leden kan je vinden op onze 
website www.pijlslagquintus.nl. 

 
 
 
 
 

 

INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN 
De recreanten mixgroep (dames/heren) spelen/trainen 

op maandagavond van 20.45 tot 22.15 in de van der 
Voorthal (Quintus) in Kwintsheul 
De recreanten (heren) spelen/trainen op donderavond 

van 21.30 tot 23.00 in de Gymzaal de Windroos(zij 
ingang) Hoge Woerd in Naaldwijk 
Dus…… kom niet alléén naar het oliebollentoernooi 
maar neem iemand mee!!!!!!!!!! 

Het bestuur van volleybalvereniging Pijlslag Quintus 
 
OLIEBOLLENTOERNOOI 2010 
Ook dit jaar gaan we weer een oliebollentoernooi or-
ganiseren en dat gebeurt op maandag 27 december 
2010 in de v. d. Voorthal. 
Voor velen van ons is dat de gebruikelijke avond om te 

trainen, dus in je agenda moet dat niet al teveel pro-
blemen opleveren. Vanaf 19.00uur is de zaal open en 
kan je je ter plekke inschrijven voor een gezellig 
avondje mix-volleybal.  
We gooien alles door elkaar, jong en oud, ervaren en 

iets minder, maar juist dat levert meestal een onver-

wacht en plezierig avondje op.  
 
De wedstrijdjes beginnen circa 19.30uur, maar we 
vragen je wel,om 19.15u startklaar te staan, zodat we 
niet op het allerlaatste moment nog allerlei teams 
moeten formeren.  
 

Ook als je nog niet zo bedreven bent, of een introducé, 
of de schoonmoeder van, of de vriend van een vriend, 
de deuren staan wagenwijd open, dus dit is je kans om 
dit edele spel ook eens te beoefenen.  
 
We verwachten, dat het avondje volleyballen tot 
22.30uur zal duren, waarna de kantine nog wel een 

tijdje open zal blijven. 
En natuurlijk zullen ook dit jaar de beroemde oliebollen 

niet ontbreken. 
 
Ik zou zeggen:  
Hoort en zegt het voort, tot maandag de 27ste. 

Namens de toernooicommissie, Dick 
 
RECREANTENVOLLEYBALTOERNOOI 15 JANUARI 
2011 
Het toernooi is voor iedereen die een gezelli-
ge sportieve avond wil meemaken. Wij hopen dat ve-
len van jullie zich aanmelden. 

Voor eventuele inlichtingen kunnen jullie contact op-
nemen via dit mailadres of met Mieke Boeters 06-
54274339 
Hartelijke groet, namens de toernooicommissie 
 

 
 

  

woensdag 22 december 2010 
Bardienst v.d. Voorthal: RMix1 

maandag 27 december 2010  

19:00 
22:30 
 
 
 

 
 
Oliebollentoernooi  
voor alle leden en 
introducés 

 

Van der Voorthal 
 
 
 
 

woensdag 29 december 2010 
Bardienst v.d. Voorthal: Geen 

dinsdag 4 januari 2011  

20:45 
 

RXHA HD Inter Rijswijk - PQ Rmix 1 v. Zweedenhal 

woensdag 5 januari 2011 
Bardienst v.d. Voorthal: D3 

Secretariaat 
Wouter Loots 
Wilgenhove 36 
2295 RB Kwintsheul 
Tel. 0174-295436 
 
www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/ 

 
DAMES & HEREN 

K A P S A L O N 

Ella 

Kwintrum 3 Telefoon 

2295 HZ Kwintsheul (0174) 27 00 88 
 

Wij zijn op Maandag  gesloten 

Vrijdagavond tot 19.30 uur  

Zaterdagmiddag tot 18.00 uur 

 

o
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EEN GOED VOORNEMEN VOOR 2011!!! 
 Meld je aan voor de Zegwaard Piramide Competitie 

en zet direct de data in je agenda. 
 En/of ………… meld je aan voor DDDD en zet dan ook 

die data direct in je agenda. 
 
ZEGWAARD PIRAMIDE COMPETITIE 

In februari gaat ie weer van start, de ZPC. Wil je dit 
jaar meedoen meld je dan aan vóór 26 januari bij Da-
ve de Recht: dave.de.recht@kabelfoon.nl 
Telefoonnummer: 06.20.33.72.31 
De reglementen staan in het jaarboek 2011. 

De kosten zijn € 5,- per persoon. 

De data zijn: 
 5 februari 
 5 maart 
 9 april 
 7 mei  
 4 juni 
 2 juli 

 3 september 
 8 oktober 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DDDD = DOLLE DWAZE DUBBEL DAGEN 
Dit nieuwe initiatief geeft dubbelkoppels (geen mix-

koppels) de gelegenheid om tegen andere koppels leu-
ke wedstrijden te spelen tijdens gezellige zaterdag-
middagen.  

Voor de zaterdagmiddagen worden de wedstrijden 
vooraf ingepland. De spelers zorgen zelf voor tennis-
ballen. Het is toegestaan om met invallers te spelen. 
Wil je meedoen met de DDDD meld je dan als koppel 

aan vóór 6 februari bij Luzia ten Westenend: atenwes-
tenend@gmail.com 
De kosten zijn € 5,- per koppel. 
De data zijn: 
 19 februari 
 19 maart 
 16 april 

 14 mei 
 9 juli 
 27 augustus 
 15 oktober 

DE DDDD REGLEMENTEN 

 De DDDD is voor seniorleden en juniorleden vanaf 16 
jaar. 

 Er worden heren dubbel wedstrijden en dames dub-
bel wedstrijden gespeeld (geen mix wedstrijden). 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels 
van de KNLTB. 

 Een wedstrijd wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. 
Bij de stand 1-1 in sets, wordt geen derde set ge-
speeld, maar een tiebreak. 

 De eerste twee sets worden bij een stand van 6-6 
door een tiebreak beslist. 

 De spelers zorgen zelf voor tennisballen. 

 De toernooicommissie deelt alle wedstrijden aan het 
begin van het jaar in. De laatste speeldag wordt een 
week van tevoren ingedeeld. 

 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan er re-

kening gehouden worden met de speelsterkte. 
 Op de geplande speeldagen en speeltijden van de 

DDDD kunnen vrijspelers geen aanspraak maken op 

de aangewezen banen.  
 Als spelers een ingedeelde wedstrijd niet kunnen 

spelen, kan/mag er met invallers gespeeld worden. 
De wedstrijd kan ook in onderling overleg op een an-
der moment gespeeld worden, zonder “vrij spelers” 
te benadelen.  

 Uitslagen van wedstrijden via de mail doorgeven aan 

Luzia ten Westenend: emailadres: atenweste-
nend@gmail.com 

 Deelnamekosten 5 euro per koppel. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Secretariaat 
Seringenhove 2, 2295 RC Kwintsheul 
Tel. 0174-294475 
mariska@intima.nl 
 
Ledenadministratie 
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul 
Tel. 0174-295566 
e-mail: janerna@kabelfoon.nl 

mailto:dave.de.recht@kabelfoon.nl
mailto:luzia@kabelfoon.nl
mailto:luzia@kabelfoon.nl
mailto:atenwestenend@gmail.com
mailto:atenwestenend@gmail.com

