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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) 

 

BEKERCOMPETITIE 
 
Dinsdag 10 mei 
20.30 Dames 1 Hellas  

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 
In verband met het Paasweekend 

zijn er geen competitiewedstrijden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BLNV MET AANDACHT VOOR GEBLESSEERDEN EN 
EX GEBLESSEERDEN 
 Amber Koole is weer een pechvogel uit de DD 2 

heeft een OP kikkertje verdient. Een zeer pijnlijke 

blessure want haar duim is uit de kom gegaan tijdens 
een val! Zij moet 4 weken in het gips en zal dit sei-
zoen waarschijnlijk niet meer handballen en heeft 
een OP kikkertje verdient. 
Amber, houd moed en herstel goed! 

 Stefan van Meteren is de kersverse achterste 
kruisband pechvogel! Na een operatie waarin een 

nieuwe band wordt geplaatst volgt een zeer langduri-
ge revalidatie(van een half jaar tot een jaar)! 
Stefan, houd moed en herstel goed!  

 5 andere mannelijke slachtoffers zijn Stefan voor ge-
gaan. 
o Rolf Vijverberg met een voorste kruisband bles-

sure, die nu weer de sterren van de hemel speelt. 
o Stefan Hooijmans had zijn achterste kruisband 

tot 2X toe afgescheurd en is daardoor gestopt met 
het handbal spelletje. 

o Jack van Lier en Geert Hinskens die ook ge-
stopt zijn en nu de B jeugd trainen en coachen. 

o Bij Roy van Kester gaat het herstel voorspoedig 

en kan volgens seizoen er vol tegenaan als de 
laatste lootjes niet te zwaar zijn. 

 Aan de dameskant zijn Wendy de Klerk, Irene v.d. 

Knaap en Jolanda v.d Sluis nog in het begin van 
hun revalidatie traject! 

 Ascha Plugge heeft na een aantal wedstrijden weer 
een kleine terugslag en moet weer even rust houden. 

 Zus Lara Plugge en Ruby Reijgersberg spelen dit 
seizoen pijnvrij en vrijuit. 

 Marinda van Capelle heeft in Duitsland haar kruis-
band afgescheurd en herstelt nu in Wateringen! 

 
Voor iedereen sterkte met deze saaie langdurige reva-

lidatie en spannende tijd daarna. 
Alle teamgenoten, trainers, begeleiding en handbal 
omstanders AANDACHT GEEFT KRACHT! 
  
Is BLNV iemand vergeten...... laat het even weten Sil-
via Reijgersberg <fam.reijgersberg@kabelfoon.nl> 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sportblad 
Week 16, 18 april 2011, nummer 2198 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.sportfederatie-quintus.nl 

 

HANDBAL 
VOETBAL 

BADMINTON 
VOLLEYBAL 
GYMNASTIEK 

TENNIS 
JEU DE BOULES 

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

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. 

mailto:fam.reijgersberg@kabelfoon.nl
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
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VAN DE SELECTIES 
Helaas had heren 1 zaterdag jl. een off-day en kon-
den zij geen vuist maken tegen de heren uit Zwarte 
Meer: Hurry Up. De inzet was er zeker, maar er leek 
niet veel te lukken. Met name in de slotfase was de 

productie veel te laag. Alleen Lions profiteerden van 
deze misstap en steeg naar de tweede plek. Onze 
mannen delen de derde plek nu met Aalsmeer, die za-
terdag a.s. de tegenstander is in een uitwedstrijd. Wil-
len de heren nog een kans houden op de finale, zal 
deze wedstrijd gewonnen moeten worden. Veel succes! 

 
Rolf was zaterdag afwezig en zondag ontvingen we het 
bericht dat hij vader geworden is van een derde doch-
ter Jess. Onze felicitaties voor Rolf, Kim, Senna en 
Lynn. Veel geluk met z’n vijven voor de toekomst! 
 
NATIONALE UITNODIGINGEN 

Lisanne Zwinkels heeft een uitnodiging voor Juniors 
om deel te nemen aan een voorbereidingstoernooi op 
het E.K. later dit jaar. Deze voorbereiding zal plaats-

vinden in Leek (Groningen) in de week van 25 april 
a.s. Er zullen oefenwedstrijden gespeeld worden tegen 
China, Rusland en Noorwegen, niet bepaald de minste 
ploegen. Wij wensen Lisanne veel succes plezier! 

 
Kelly Dulfer en Roos Lockhorst zullen met Youth 
een oefenwedstrijd spelen tegen het Regioteam Arn-
hem. Ook veel plezier! 
 
Isabelle Jongenelen speelde met de HandbalAca-

demie de halve finale in de Challenge Cup. Helaas 
lukte het hen niet de finale te halen en bleek de Turkse 
tegenstander in beide wedstrijden te sterk.  
Thuis werd verloren met 33-32, in Turkije met 42-35. 
Toch een prima prestatie, waarvoor onze felicitaties. 
 

Kelly Vollebregt, Kelly Dulfer en Roos Lockhorst 

zijn voor volgend seizoen aangenomen op de Hand-
baAcademie. Onze gelukwensen! 
 
Tom Bottinga, Collin de Vette, Mitchel Verbrae-
ken en Niels van Lier hebben met Heren Talents 
een oefenwedstrijd gespeeld tegen HTS Gelre. Helaas 
heb ik niets over de uitslag terug kunnen vinden. 

 
Uit bovenstaande blijkt dat onder onze spe-
lers/speelsters veel talenten zitten die ook niet onge-
merkt blijven bij de verschillende bondscoaches. 
 
Voormalig Quintusspeelster Maura Visser komt 

maandag 18 april om 20.25 uur in het TV Programma 
Holland Sport. Dit even voor al haar fans. Zij is deze 

week met Oranje in Zeist, waar enkele trainingen wor-
den afgewerkt. Daarna reist zij met Oranje naar Hon-
garije voor een toernooi met Brazilie en het team van 
Hongarije. In Zeist zijn ook voormalig Quintusspeel-
sters Marieke van der Wal en Yvette Broch.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  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.  
 

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 
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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  

 

MEDEDELINGEN 
 
WIJZIGING IN PROGRAMMA B-JEUGD. 

 In verband met het grote aantal blessures gaat de 
wedstrijd Excelsior’20 B1-Quintus B1 voor de NKS 
beker op maandag 18 april niet door. 

 Voor de B2 is er op dinsdag 19 april a.s. geen trai-
ning, woensdag 20 april moet er gespeeld worden 
tegen Naaldwijk. In verband met vervoer moet de B1 
verzamelen bij Quintus.  

 
PASFOTO’S GEVRAAGD 

Hieronder vinden jullie een vernieuwde lijst met na-
men van mensen die een pasfoto moeten inleveren 
voor hun (nieuwe) spelerspas. 
Willen jullie deze pasfoto af geven in de bestuurskamer 
of aan de Hooghe Beer 14. Graag in een gesloten en-

velop met achterop naam en geboortedatum. 
 

naam geb. d.d. naam geb. d.d. 

Arend, F. v.d. 05-03-74 Leeuwen, F.J. van 21-06-67 

Bakker, L de 29-10-00 Leeuwen, J.C. van 25-06-95 

Beek, R.J. van 08-04-78 Nieuwmans, J.H. 10-10-00 

Bruyn, S.G. de 10-07-00 Overdevest, F.N. 26-11-00 

Eruglu, U 10-05-00 Riet, G.V. van t 23-06-83 

Jansen, R. 15-12-95 Roording, R.C. 14-10-81 

Kester, F.A. 26-09-95 Stijger, F.C. 09-04-00 

Koppen, K. van 20-09-90 Swart, K.L. de 20-07-93 

Lans, R.C. v.d. 22-05-72 Vis, A.J. 30-12-62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SENIOREN (ZON) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 

Paaszaterdag 23 april 2011 aanv. 
24401 Escamp hsv 1 (zon) - Quintus 1 (zon) 17:00 
 A. van der Bend 

  ass. scheidsrechter: Geert Otten 

 dienst: Frits Berendse 

 

2e paasdag maandag 25 april 2011 aanv. 
22145 RVC '33 1 (zon) - Q 1(zon-3e-C) 14:30 
 ass. scheidsrechter: Henny Berendse 

 16972 Q 4(zon-6e-H) - Verburch 3 (zon) 13:00 
 Frits Berendse veld 2 
15476 Gr.WII VAC 8 (zon) - Q 5(zon-8e-J) uitg. 
 liefhebbers van Q5 kunnen meespelen met Q4 

 dienst: Frits Berendse 

 

Zondag 1 mei 2011 aanv. 
13121 Q 1(zon-3e-C) - GSC ESDO 1 (zon) 14:00 
 Frits Berendse veld 2 
dienst: Frits Berendse 

 
Dinsdag 3 mei 2011 aanv. 

flynth FC 's-Gravenzande - Quintus nnb 

 

PROGRAMMA ONDER 23 
 
< 23 dinsdag 26 april 2011 aanv. 

<23 Loosduinen - Quintus 20:00 

 

PROGRAMMA SENIOREN (ZAT) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 

Paaszaterdag 23 april 2011 aanv. 
59340 Victoria'04 6 (zat) - Q1(zat-7e-I) 13:00 
 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Maandag 18 april 2011 aanv. aanw. 

NKS-126 Excelsior'20 B1 - Quintus B1   

I.v.m. blessures gaat deze wedstrijd niet door! 

 
Dinsdag 19 april 2011 aanv. aanw. 

A1 cup Quintus A1 - GDA A1 19:00 18:00 

Nife FevoWest A1 cup      

 
Woensdag 20 april 2011 aanv. aanw. 

125475 Naaldwijk B2 - Q B2 (5e-6) 18:30 17:15 

 verzamelen bij Quintus!   

 
Zaterdag 23 april 2011 aanv. aanw. eind: 

toern. Quintus B1 bij MSC & AV Flakkee 10:00 08:15 15:30 

vr.sch. Quintus F1 - HBS F4 09:00 08:30  

 scheidsrechter nog niet bekend  veld 2  

dienst: nog niet bekend  

 
2e paasdag maandag 25 april 2011 aanv. aanw. 

toern. Quintus A1 bij sv Honselersdijk 09:30 09:00 

toern. Quintus B1 bij vv Lyra 10:00 09:00 

toern. Quintus C1 bij vv Monster 09:00 08:00 

toern. Quintus D1 bij Maasdijk 09:30 08:30 

toern. Quintus E1 bij fc 's-gravenzande 10:00 09:00 

toern. Quintus F1 bij MVV'27 09:00 08:00 

WK-> Westlands kampioenschap.  
Voor C t/m F jeugd geldt:  
Tijden onder voorbehoud. Kijk op de site voor meer informatie 

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

http://www.quintus-voetbal.nl/
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Woensdag 27 april 2011 aanv. aanw 

189101 Quick Boys F7 - Q F2 (beker) 18:30 17:30 

 1/4 finale     

 
Maandag 2 mei 2011 aanv. aanw. 

162220 HBS B5 - Q B2 (5e-6) 19:00 17:45 

 
Zaterdag 7 mei 2011 aanv. aanw. 

52498 Q A1 (1e-09) - CWO A1 14:30 13:30 

166486 Q MA1 (1e-07) - MVV '27 MA2 12:30 11:30 

61047 FC 's-Gravenzande D2  - Q D1 (2e-06) 10:30 09:15 

169988 Q F2 (5e-12) - SVH F2 09:00 08:30 

 E + F weekend     

dienst: William Dijkhuizen 

 
Zaterdag 14 mei 2011 aanv. aanw. 

86948 Q C1 (2e-08) - MVV'27 C1 12:30 11:30 

 

UITSLAGEN 
 
Donderdag 14 april 2011  

flynth Naaldwijk (zon) - Quintus 1-2 

 
Zaterdag 16 april 2011 

 

comp. Zestienhoven A1 - Q A1 3-0 

comp. Q MA1 - Nicolaas Boys MA1 afg. 

comp. Q B1 - KMD B1 1-3 

comp. Naaldwijk B2 - Q B2 20 apr. 

comp. Polanen C1 - Q C1 6-0 

comp. Q C2 - SVH C2 1-1 

comp. Barendrecht MC1 - Q MC1 2-0 

comp. VELO D3 - Q D1 4-2 

comp. Q D2 - HBS D4 2-2 

comp. KMD D3 - Q D3 1-4* 

comp. Q E1 - VELO E2 1-4 

comp. Delft E1 - Q E2 2-3* 

comp. Q E3 - VELO E9 4-5 

comp. Q F1 - Den Hoorn F2 2-5 

comp. Den Hoorn F4 - Q F2 1-6* 

comp. SVH F3 - Q F3 1-4 

comp. LYRA F11 - Q F4 1-2 

comp. Q MP1 - GDA MP1 12-15 

comp. Q1(zat) - HVC'10 7 (zat) 1-1 

* kampioen    

 
Zondag 17 april 2011 

 

comp. Q 1(zon) - Oliveo 1 (zon) 1-2 

comp. Q 2(zon) - HMSH 2 (zon) 3-3 

comp. Q 3(zon) - Mozaiek 6 (zon) 1-4 

comp. Taurus 3 (zon) - Q 4(zon) nnb 

comp. Wippolder 5 (zon) - Q 5(zon) 2-6 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Sudoku nr. 125 
 

  

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 
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Wilt u op de site kijken voor de badminton? 

Klik dan op : 

http://www.Badminton.sisoftco.com 

 
CLUBTOERNOOI  
Op 6 mei is het laatste onderdeel van het clubtoernooi, 

nl de MIX. 
Natuurlijk kan je nog mee doen! Op de vrijdag zijn er 
heel veel heren en op de woensdag heel veel dames. 
Geef je gewoon op en wij maken een leuke indeling! 
Gewoon doen, gezellig toch om met elkaar een avond 

te badmintonnen! 
Alle wedstrijden worden op één avond gespeeld,  

Inschrijven kan via de leiding van de dag, waarop je 
speelt of stuur een mailtje naar: 
jt.keehnen@kabelfoon.nl of bel naar 296318 
 
 
 

RECREANTENCOMPETITIE  
 
UITSLAG 

BC QUINTUS VD2 - ONDER ONS 0-6 
  

JEUGD  
 

JEUGDCOMPETITIE  
UITSLAGEN 15, 16 & 17 APRIL  
KjoeBie 1 - BV Vlietwijk 1 4-4   
BV DEO 1 - KjoeBie 1 3-5   
KjoeBie 2 - BC Zeemeeuwen 3 7-1  

KjoeBie 3 - Velo 6 8-0  
LBV De Pluimbal 3 - KjoeBie 4 0-8  
BC Randstad 7 - KjoeBie 5 ?-?  
KjoeBie 6  - BC Invictus 7 ?-?  
Nerash 2 - KjoeBie 7 1-7  
Nieuwkoop 3 - KjoeBie 8 ?-?  
  

WEDSTRIJD ZATERDAG 23 APRIL 12.00 UUR  
BC Sluyk Lekkerkerk 3 - KjoeBie 1 
  
De andere teams hebben geen wedstrijden.  

Maar er is wél gewoon training voor iedereen! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

WEDSTIJDVERSLAGEN  
Kjoebie 1 – BV Vlietwijk 1 
Wat was het weer vroeg op de zaterdag ochtend, om 
10 over 8 stond kjoebie 1 klaar op Quintus om te ver-
trekken richting Voorschoten. Daar aangekomen zijn 

we meteen begonnen met de dubbels, de dames dub-
bel werd helaas met grote verschillen verloren. De he-
ren stonden gelukkig wel sterk te spelen maar verloren 
helaas de 1e set. Na wat tips van de coach werd de 2e 
set met 15-21 gewonnen, met volle moed gingen ze 
de 3e set in, na een hele tijd te hebben achter gestaan 

wisten de heren de tegenstander te verslaan. De eind-
stand van de 3e set was 27-29 voor Quintus! Punt 1 
was binnen! Na de dubbels konden de eerste singles 
gespeeld worden, en meteen mocht onze invaller Faye 
aan de bak. De tegenstander was helaas net een 
maatje te groot. Marc wist zijn single nog tot op het 
laatste moment spannend te houden maar verloor de-

ze ook helaas. De mixen liepen vandaag ook niet zo 
geweldig, daar hebben we de punten ook niet op kun-
nen pakken. Nadat de begeleider van de tegenstanders 

aan Armand was komen vragen of hij zijn tegenstan-
der flink wilde laten lopen omdat hij praatjes begon te 
krijgen werden de laatste 2 wedstrijden gespeeld. Ar-
mand liet het zich geen 2 keer zeggen en veegde de 

tegenstander met 6-21 en 9-21 van de baan af, die 
was wel even uitgepraat ;-) Sanne kon haar single he-
laas ook niet winnen. Wat betekende dat de eindstand 
is geëindigd op 6-2 verlies. Volgende week komt Vlie-
twijk bij ons op bezoek, dan zullen we de rollen probe-
ren om te draaien! 

Sanne (Kjoebie 1)  
 
Kjoe Bie 3 tegen velo 
afgelopen zaterdag ochtend moesten wij (Kjoe Bie 3) 
thuisspelen tegen Velo we begonnen met de heren 
dubbel. deze hadden ze gewonnen met een 2 setter en 

er werden mooie punten gemaakt na de heren dubbel 

begonnen we aan de dames dubbel die gespeeld werd 
door Jennifer en mij (Daphne), ook deze wedstrijd 
wonnen we het was wel een spannende wedstrijd bij 
de eerste set hadden we maar net aan gewonnen maar 
gelukkig pakte we dat snel weer op en ging de tweede 
set een stuk beter daarna kwamen de singels die ge-
speeld werden door Mendel,Pim,Jennifer, en mij we 

hadden veel geluk deze ochtend want al deze singels 
werden gewonnen!!! 
alle singels gingen erg goed!! 
en tot slot natuurlijk de mixen die werden gespeeld 
door Jennifer en Mendel en door Pim en mij. 
ook bij de mix van Pim en mij ging het in het begin 

niet zo goed maar ook bij ons ging het in de tweede 
set ook weer wat beter. 

Bij de mix van Jennifer en Mendel ging het eigenlijk 
gewoon heel goed! 
en dus met een uitslag van 8-0 hadden wij een goed 
begin van de dag! 
Daphne 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:jt.keehnen@kabelfoon.nl
mailto:secrbcquintus@gmail.com
http://badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
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HALLO VOLLEYBALLERS 
Hierbij een aantal mededelingen van het volley-
balfront. 
 

WEDSTRIJDEN,  
BAR- EN ZAALDIENSTEN 
 
Dit jaar wordt weer de gezellige Westlandse nacom-
petitie gespeeld. Teams die zich daarvoor hebben op-
gegeven moeten de informatie op de site 
http://www.vollier.nl/20102011/progwc2011.htm 

maar in de gaten houden.  
Zie ook hieronder waar alles, onder voorbehoud van 
wijzigingen, is opgenomen in ons vertrouwde overzicht 
met daarbij ook alle zaal(bar)diensten tot aan het ein-
de van dit seizoen. 
 

woensdag 20 april 2011 
Bardienst v.d. Voorthal: Heren 4 

woensdag 27 april 2011 
Zal(bar)dienst v.d. Voorthal: D2 + Berry 
 Westlandse nacompetitie 

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met Monza D3, Velo D4 en Monza MA1,  
onderling fluiten en tellen 

donderdag 28 april 2011  

21:00 5 RXHA GD Kalinko 4 - PQ Rmix 1 Gaslaan 

vrijdag 29 april 2011 
Zaaldienst Sporthal de Pijl: D1  
 Westlandse nacompetitie 

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met Velo H5, PQ H4 en Vollier H3,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 2:  
driekamp met Vollier D1, PQ D1, Velo D3,  
onderling fluiten en tellen 

vrijdag 29 april 2011 
Sporthal Vreeloo Westlandse nacompetitie 

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met Velo H3, Vollier H2 en Velo JA1,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 2:  
driekamp met Velo D4, PQ D3 en Velo D5,  
onderling fluiten en tellen 

woensdag 4 mei 2011 
Bardienst v.d. Voorthal: Recreanten Mix1 

vrijdag 6 mei 2011 
Sporthal De Wielepet  Westlandse nacompetitie 

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met Velo D4, Monza MA1 en PQ D3,  
onderling fluiten en tellen 

woensdag 11 mei 2011 
Bardienst v.d. Voorthal: Dames 3 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 13 mei 2011 
Sporthal Hoge Veld  Westlandse nacompetitie 

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met PQ H2, Velo H3 en Monza H1/2,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 2:  
driekamp met PQ H3, Monza H4 en Velo H5,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 3:  
driekamp met Vollier D1, Monza D1 en Velo MA1,  
onderling fluiten en tellen 

woensdag 18 mei 2011 
Zaal(bar)dienst v.d. Voorthal: H1  
 Westlandse nacompetitie  

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met PQ D1, Vollier D1 en Velo D3,  
onderling fluiten en tellen 

woensdag 18 mei 2011 
Sporthal de Wielepet  
 Westlandse nacompetitie  

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met Monza D3, PQ D3 en Velo D5,  
onderling fluiten en tellen 

vrijdag 20 mei 2011 
Zaaldienst De Pijl: Toernooicommissie  
Recreatie stratentoernooi 

Vanaf 19:15 op 2 velden:  
oproep aan alle leden om teams enthousiast te maken voor 
dit toernooi 

vrijdag 20 mei 2011 
Sporthal de Wielepet  
 Westlandse nacompetitie  

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met PQ D1, Monza D1 en Velo MA1,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 2:  
driekamp met Monza H1/2, PQ H2 en Velo JA1,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 3:  
driekamp met Monza H4, Velo H5 en PQ H3,  
onderling fluiten en tellen 

vrijdag 27 mei 2011 
Sporthal Vreeloo  
 Westlandse nacompetitie 

Vanaf 19:15 op veld 1:  
driekamp met Monza H1/2, Vollier H2 en Velo JA1,  
onderling fluiten en tellen 

Vanaf 19:15 op veld 2:  
driekamp met Vollier H3, PQ H4 en Monza H4,  
onderling fluiten en tellen 

 
Johan Lievaart, WS PQ   
 

WEDSTRIJDUITSLAGEN 

WEEKWINNAAR/UITGLIJDER 
 
16-4  Kalinko JA 2–PQ JA 1 3-0 25-23 25-12 25-15 

15-4  PQ DS 2–VollinGo DS 6 4-0 25-18 25-11 25-18 25-19 

15-4  PQ HS 2–Punch HS 7 3-1 21-25 25-21 25-20 25-16 

15-4  Monza MA 1–PQ MA 1 3-1 25-20 25-14 18-25 25-18 

15-4 Kratos '08 DS 9–PQ DS 3 0-4 15-25, 11-25, 11-25 11-25 

15-4  Monza HS 2–PQ HS 1 0-4 16-25 23-25 20-25 22-25 

15-4  PQ JB 1–Visade Vb. JB 2 0-3 17-25 23-25 10-25  

14-4  VVV HS 3–PQ HS 3 4-0 25-13 25-22 25-13 25-14 

13-4  PQ HS 4–Monza HS 5 3-1 25-18 16-25 25-14 25-20 

13-4  Leython DC DS 5–PQ DS 1 1-3 18-25 23-25 25-21 19-25 

 

 

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

http://www.vollier.nl/20102011/progwc2011.htm


7 

WESTLANDSE VOLLEYBAL COMPETITIE 
Hierbij het wedstrijdprogramma voor de komende 

Westlandse Competitie. 
We gaan dit seizoen 3 kampen spelen. Deze 3 kampen 
gaan om 2 gewonnen sets bij een gelijk spel wordt er 

een derde set gespeeld tot de 15 punten met natuur-
lijk 2 punten verschil.  
Er is na overleg met de verenigingen gekozen voor een 
3 kamp opzet omdat het spelen op tijd niet door ieder-

een als prettig werd ervaren. Dat hopen we op te hef-
fen door deze manier van spelen. Verder waren er best 
wat wensen zo links en rechts ook die hebben we ge-
probeerd zo als het gaat in te willigen. 
Er zal vast op vallen dat er teams zijn die maar 2 keer 
spelen en dat er teams zijn die 3 keer spelen. Dat 
heeft uit te staan met de poules van gemiddeld 5 

teams. We kunnen iedereen best 3 keer laten spelen 
maar dan zijn we half juni nog bezig en dat lijkt ons 
niet helemaal de bedoeling. 
De ranking zal over de eerste 4 wedstrijden gemeten 
worden.  

Bij de uitslag 2-0 krijgt de winnaar 3 punten en de 

verliezer 0 punten. 
Bij de uitslag 2-1 krijgt de winnaar 2 punten en de 
verliezer 1 punt. 
 
De uitslagen zie we graag uiterlijk woensdag na de 
wedstrijden tegemoet op wvc@vollier.nl  
Via de internetsite is dit programma ook te bekijken: 

http://www.vollier.nl/20102011/progwc2011.htm 
  
Fijne wedstrijden toegewenst namens, Pijlslag Quintus, 
Monza, Velo en Vollier 
 
ENQUÊTE 
Het bestuur wil graag je mening weten (enquête) 

Op 13 april 2010 hebben we aan alle leden per e-mail 
een enquête gestuurd om de mening van de leden 

over het afgelopen seizoen te krijgen en te horen wat 
de plannen zijn voor het komende seizoen.  
Deze keer ook drie vragen over een mogelijke samen-
werking met Vollier. 

 
Ondertussen hebben een aantal leden de enquête in-
gevuld en teruggestuurd. Als je dat nog niet hebt ge-
daan, doe dat dan zo spoedig mogelijk maar niet later 
dan zondag 24 april 2011. 
 
Heb je de enquête niet ontvangen stuur dan een e-

mail aan wouter@wloots.com of haal de enquête van 
onze website onder nieuws. 
 

AGENDA 
 

14-06-2011 Bestuursvergadering Van der 
Voorthal 

17/19-06-2011 Duinrell toernooi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
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 

 

mailto:wvc@vollier.nl
http://www.vollier.nl/20102011/progwc2011.htm
mailto:wouter@wloots.com
http://www.pijlslagquintus.nl/nieuws
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VERSLAG TURNCOMPETITIE WEDSTRIJD POULE 3: 

Vandaag mochten de meiden van poule 3 (Jennifer, 
Ellen, Bo, Michelle, Suzanne en Allysha) weer aan 
de slag. Dit keer waren we uitgenodigd bij Die Haghe 
in de ingerichte turnhal in Den-Haag.  
 
De meiden begonnen deze wedstrijd op balk.  

Er werden erg nette oefeningen gedraaid. Jennifer, 
Allysha en Ellen bleven de gehele oefening op de balk. 
Helaas viel Bo er 1x en Michelle er 2x vanaf. 
 
Na lang wachten mochten ze door naar vloer.  
Het inturnen verliep goed, zo ook de wedstrijdoefenin-

gen. Bo, Jennifer en Ellen hadden de laatste weken 

een nieuw muziekje gekozen en zo ook een nieuwe 
vloeroefening gemaakt. Deze deden ze vandaag voor 
het eerst op de wedstrijd. En het ging erg goed! He-
laas een klein foutje bij Bo met haar boogje achterover 
(haalde hem niet). Maar verder turnden ze alle 3 een 
erg nette oefening.  

Allysha lande gelukkig nu wel stabiel na haar arabier-
salto, verder was haar oefening ook erg netjes, zo ook 
die van Suzanne.  
 
Door naar sprong. Suzanne sprong hier 1 van haar 
mooiste sprongen ooit. Helaas zwikte Michelle even 
door haar enkel tijdens de aanloop, waardoor haar half 

in half uit niet goed ging. Alle overige sprongen waren 
super!  

 
Dan het laatste toestel: brug. Het inturnen verliep 
goed. Totdat Jennifer in haar laatste beurt een bloed-
baar draaide. Nadat ze was ingetaped was het uitpro-
beren op een andere brug of ze nog kon turnen. Dit 

kon ze gelukkig. Maar eerst was het de beurt aan de 
andere meiden. Ellen haalde dit keer haar zolendraai 
wel en verder turnde ze een nette oefening, zo ook de 
andere meiden. Helaas verdraaide Michelle haar pols 
aan het begin van haar oefening, waardoor ze echt 
even door heeft moeten bijten om haar oefening uit te 

turnen, wat niet helemaal netjes verliep. Bij Jennifer 
verliep haar oefening goed totdat ze de kip aan de ho-
ge ligger niet haalde. Wat bleek? Op haar andere hand 
had ze nu ook een blaar gedraaid. Dus meteen de oe-
fening beëindigd.  

 
Toen was het nog even wachten op de prijsuitrei-

king. De meiden zijn van de 4 groepen met een pun-
tentotaal van 162,00 3e geworden. 
 
Meiden: Helaas door de blaren en de blessure 
eindigde de wedstrijd anders dan we hoopten. 
Jullie hebben je best gedaan, meer dan dit kon-
den jullie niet! Op naar de laatste TuCo wed-

strijd! 
Groetjes Cindy 
 
 
 
 

 

VERSLAG VAN DE INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN 
IN OVERBOSCH 

Afgelopen zaterdag waren de individuele wedstrijden 
van de instap, pupil 1 en pupil 2. Dana (instap) mocht 
’s ochtends de spits afbijten. Jammer genoeg kon An-

nebel niet meedoen en was het toch wel spannend 
voor Dana om haar eerste individuele wedstrijd alleen 
te doen. Maar wat heeft Dana het goed gedaan.  
 

We begonnen op brug. Daarna het lastige onderdeel 
balk. Op de balk is zij er geen één keer afgevallen. 
Knap hoor! Verder heeft zij een keurige sprong ge-
maakt met het cijfer: 13,05!! Met een eindcijfer van 
40,100 is zij … van de ….  
 
’s Middags was het de beurt aan Milou, Charelle, 

Mirte (Pupil1) en Iris en Sophie(Pupil2). Zij waren 
verdeeld over twee banen.  
Iris en Sophie begonnen op sprong.  
Milou, Charelle en Mirte op vloer. Er zijn keurige over-
slagen gesprongen op vloer. En wat een mooie punten. 

Milou een 12,00, Charelle een 10,85 en Mirte een 

12,45.  
 
Daarna gingen Iris en Sophie naar de brug. Wat een 
mooie oefeningen meiden!! En Sophie heeft toch haar 
salto af gedaan! Met hele mooie resultaten. Allebei 
een 13,20. 
 

Milou, Charelle en Mirte gingen als tweede naar 
sprong waar zij keurige sprongen hebben geturnd. 
Het derde toestel voor Iris en Sophie was de balk.  
Alle kinderen waren al klaar alleen moesten Iris en 
Sophie hun balk oefening doen. Iedereen had oog voor 
hun. Best spannend.  
Iris viel er 3 x af, maar heeft toch haar overspreiden 

gedaan hartstikke goed! En Sophie als laatst bleef er 
met alles op staan.  

 
Milou, Charelle en Mirte waren als derde bij de brug. 
Wat een oefeningen hebben we daar gezien. Echt su-
per. Met mooie cijfers. Milou een 13,20, Charelle 

een 13,25 en Mirte een 9,80.  
 
Als laatste lieten Sophie een hele mooie oefening op 
muziek zien op vloer.  
En Milou, Charelle en Mirte sloten de wedstrijd af bij 
balk.  
 

Heel spannend voor Iris en Sophie die gelijk na de 
wedstrijden de prijsuitreiking hadden. Ze hebben het 
heel netjes gedaan. Iris werd 71e en Sopie 15e van 
de 78 deelnemers.  
Milou, Charelle en Mirte hebben besloten om ook naar 

huis te gaan. Hun prijsuitreiking was pas ’s avonds, 
omdat er nog een groep moest turnen.  

Sportieve groeten, 
Jeanette en Linda 

  

Secretariaat 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
tel 0174290870 
  
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com 
 
Redactie 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
 
 

http://www.quintus-gymnastiek.sisoftco.com/
mailto:j.wassink27@kpnplanet.nl
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TENNISCLINIC 
Beste tennisleden, 
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei, organiseren wij 
voor de leerlingen van de basisschool de Andreashof 
een tennisclinic. Donderdag zal dit van 09.00 tot 14.00 
uur duren, op vrijdag zal dit van 09.00 tot 12.00 uur 

zijn.  
 
Wij doen dit, omdat we meer jeugdleden willen werven 

voor de tennisvereniging.  
Helaas kan er tijdens deze clinic niet vrij getennist 
worden! Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Namens de jeugdcommissie 
 
TENNISLESSEN VOOR JONG EN OUD! 
Het is ook de mogelijkheid om je tenniskwaliteiten te 

verbeteren door tennisles te nemen.  
Rick van Workum heeft ruimte voor nieuwe groepen en 
geeft op vrijdagavond of zaterdagochtend les. 
 
Opgave kan per groep van 4 of individueel met het 
verzoek aan Rick om een groep te formeren. 
 
Voor de seniorleden wordt een serie van 10 lessen ge-

geven.  
Ook is er gelegenheid om privéles te nemen voor een 
half uur.  
 
De kosten voor 10 tennislessen zijn (in 2011) : €90,00 
per persoon en worden in groepen van 4 personen ge-

geven.  
 
Voor verdere informatie kunt u hem bellen op tele-
foonnummer: 0174-295748 / 0652144242 of via de 
mail rick_98@hotmail.com  
 
Voor de (nieuwe) jeugdleden starten deze week de 
nieuwe serie lessen: 
De zomertraining wordt gegeven in de periode van 
april tot en met september.  
Er zullen gedurende deze periode 17 lessen worden 
gegeven van 50 minuten.  
 
Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen ge-
geven. De kosten van deze lessen bedragen €140,00 
in een groepje van 4 personen. 
 
De dagen zijn nu dinsdag en woensdagmiddag. 

Jeroen Grootenhuis regelt de tennislessen voor de 
jeugd en junioren.   

Het emailadres van Jeroen is j.grootenhuis1@chello.nl, 
en zijn telefoonnummer is 06-24668855 ; bij hem kunt 
u verdere informatie opvragen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sudoku nr. 125 
(oplossing) 

 

 
  

Secretariaat 
Secretariaat 
Berestein 39 
2295 PM Kwintsheul 
Tel: 06-13652623 
e-mail gve@kabelfoon.nl 
 
Ledenadministratie 
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul 
Tel. 0174-295566 
e-mail: janerna@kabelfoon.nl 

mailto:rick_98@hotmail.com
mailto:j.grootenhuis1@chello.nl
mailto:gve@kabelfoon.nl
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