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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) 

 

HALVE FINALE RUUD ADEMABOKAAL 
 
Dinsdag 31 mei 
18:30 DCJ VELO - Quintus 

  A. Zwaan 
 
Vrijdag 3 juni 
19:30 DBJ Quintus 2 -  Saturnus'72 

  Belder/Duijvesteijn 
 
Zaterdag 4 juni 
15.00 HCJ Quintus - Atomium'61 

  R. v. Dijke 
 

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 
Dinsdag 31 mei 

DAJ2 18:45  973 Quintus A2 HVV'70 A1 
   sr. Verburch 
 
Woensdag 1 juni 

DBJ2 18:00  14170 Schipluiden 1 Quintus B2 
 
Zaterdag 4 juni 
Velddienst : spelend team 

DDJ2 11:50  13055 DIOS D1 Quintus D4 
DCJ5 13:05  13827 Quintus C5 VELO C7 

   Elly de Vette 
DDJ3 13:10  13302 ODIS D3 Quintus D3 
DDJ2 14:00  12865 Quintus D2 VELO D3 
   Samira van Oosten 
   bgl. FGS 

E2 14:10  14065 Westlandia 1 Quintus E2 
DCJ3 14:20  13684 Hercules C1 Quintus C3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zondag 5 juni 
Velddienst: HA1 10:45 - 12:10 uur 
  DA3 13:00 - 15:30 uur 
  HA2 15:30 - 16:40 uur 

HBJ1 10:00  1392 EHC B1  Quintus B1 
HAJ1 11:00  1424 Quintus A1 Gemini A1 
   D.J. Bahnerth / H. de Vries 
DAJ4 12:10  2665 HVV'70 A2 Quintus A4 
DBJ3 12:20  13476 Hercules B2 Quintus B3 
DAJ3 13:10  1427 Quintus A3 Verburch A2 
   Kevin Post bgl.F.van Dijk 

DCJ1 13:10  13753 Westlandia 1 Quintus C1 
HCJ1 13:20  13994 EHC C1  Quintus C1 
E1 14:00  14056 Schipluiden 1 Quintus E1 
HBJ2 14:15  12783 Westlandia 1 Quintus B2 
DAJ1 14:20  1455 Quintus A1 Wings A1 
   A.C. v. Wissen 

HAJ2 15:30  1313 Quintus A2 Gemini A2 
   J. Meyer 
 
TOERNOOIEN 
De volgende teams spelen een toernooi met Hemel-
vaart 
 DBJ2 en DBJ5 bij PSV, Eindhoven 

 Dames 4, DAJ3, DAJ4, DBJ3, DBJ4, DCJ4, 
DDJ1, HCJ2, GDJ1 en EJ2 bij Verburch 

 

Veel plezier!  
De Jeugdcommissie 
 
BEDANKT! 

Zoals jullie afgelopen weken/maanden hebben ge-
merkt zijn wij bezig geweest voor de Samenloop 
voor Hoop. Ook vanuit Quintus hebben een groot 
aantal mensen met één van de teams meegelopen.  
Sommige van jullie hebben naast het zelf actief mee-
lopen ook een Kaars voor Hoop gekocht of op een an-

dere manier een bijdrage geleverd.  
Alles heeft uiteindelijk als resultaat dat er afgelopen 
weekend minimaal €165.000 bij elkaar is gebracht.  
Dit is mede mogelijk gemaakt door jullie steun!  
Wij willen jullie hiervoor heel erg bedanken!  
 
H.V QUINTUS DAMES A2 – HERCULES A1 

Lekker vroeg om 10.00 uur begonnen we aan de wed-
strijd. Wij hadden een heeeeel smalle selectie door 
blessures en ziekte. 8 speelsters kon ik opstellen 
waarvan 2 nog voor 50% speelden ook. 
Hercules kwam op volle oorlogssterkte en wel met 14 
speelsters. Ze waren duidelijk van plan om even te 
winnen bij ons want als dat lukte waren zij vrijwel ze-

ker kampioen. 
Door onze super inzet en prima spel hebben we toch 
maar mooi gewonnen met 23-13 
Esther Liss Esmee Jasmijn Kirsten Anouk Daniek 
en Linda ik ben super trots op jullie. 
Wim 
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U kunt dit blad ook lezen op onze website: 
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BERICHT VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al-

weer in volle gang. Naar aanleiding hiervan willen wij 
graag bijtijds van je weten of je wilt gaan handballen 
of dat je eventueel gaat stoppen. 

Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, 
je zo snel mogelijk op te geven (dit in verband met 
de opgave van het aantal teams voor het komende 
seizoen).  

 
Inschrijfformulieren zijn via de site van HV Quintus te 
downloaden (www.vandervoortquintus.nl -> Algemeen 
-> Ledenadministratie). 
 
Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 
juni a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de 

ledenadministratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 
2295 PC KWINTSHEUL. 
De mogelijkheid om per email af te melden bestaat 
ook, op de site van Quintus kan je hiervoor een spe-
ciaal afmeldingsformulier vinden. 

 

Het afmeldingsformulier kan verzonden worden naar 
het volgende emailadres:  
ledenadministratie@vandervoortQuintus.nl.  
 
 

Maandag 27 juni 
Algemene Ledenvergadering 

 
 
 

 Blokkeer deze  
 avond in je 

agenda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  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 

http://www.vandervoortquintus.nl/
mailto:ledenadministratie@vandervoortQuintus.nl
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Uitnodiging 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Handbalvereniging Quintus organiseert dit jaar voor 
het eerst het Theo Reincke Veldhandbaltoernooi. 

 
Op zaterdag 11 juni 2011 (van 09.30 tot 17.00 uur) 
spelen de jongens en meisjes van de B, C, D en E-
jeugd. 
 
Op zondag 12 juni 2011 (van 11.00 tot 16.00 uur) 

spelen de dames en heren senioren en de A-jeugd. 
 
Het doel van het Theo Reincke Veldhandbaltoernooi is 
gezelligheid en een sportieve prestatie met heel veel 

handbalplezier.  
De jeugd- en breedtesport staan tijdens dit weekeinde 
centraal.  

Er zal naast een prestatieprijs ook gespeeld worden 
om de Fairplay-prijs. 
 
Samen met de Quintusmensen, gastverenigingen en 
alle belangstellenden willen we er graag toernooi van 
maken dat om herhaling vraagt. 
 

Wij willen u van harte uitnodigen om het Theo Reincke 
Veldhandbaltoernooi te bezoeken. Wij vragen u zich bij 
uw komst te melden bij de toernooicommissie. 
 

 
 
 
 
 
De toernooicommissie  
Theo Reincke Veldhandbaltoernooi 
 

 
 
 

 

 

VAN DE SELECTIES 
De dames sloten de competitie af met een prima 
overwinning van 26-38 bij Venus/Nieuwegein. Daar-
mee komt er een einde aan een lange periode, waarin 
toch maar 22 wedstrijden gespeeld werden.  

Ook voor een nacompetitie was geen tijd, misschien 
had er dan nog wel wat meer in gezeten. Want onze 
meiden kwamen sterk uit de wedstrijdloze periode en 
wonnen alles tot de thuiswedstrijd tegen de uiteindelij-
ke landskampioen Dalfsen. Een prima vierde plek is 
de beloning en daarmee is de doelstelling van dit 

jonge team met Jos en Nicoletta voor het eerste sei-
zoen aan het roer, ruim behaald.  
De kers op de taart is de finale van de bekercompe-
titie die 2 juni a.s. gespeeld wordt. 
Hieronder meer informatie daarover. 
 
Het seizoen is dus nu echt ten einde. Alle vrijwilligers, 

sponsors en supporters die het seizoen voor Quintus 
bezig zijn geweest: hartstikke bedankt en graag tot 
augustus! Allen een zonnige en fijne vakantie gewenst! 

 

FINALE BEKERWEDSTRIJD 

QUINTUS NAAR ALMERE 
 
Donderdag 2 juni a.s. is het zover: dan kunnen onze 
meiden hun seizoen nog met een prijs afsluiten:  
de nationale beker!  
Zij moeten het gaan opnemen tegen de dames van 

KiddyWorld/SEW. Het zal een spannende wedstrijd 
worden, want beide teams zijn aan elkaar gewaagd.  
In de competitie zijn onze dames net voor hun op de 
ranglijst geëindigd met 1 punt verschil.  
 
Onze dames hebben uw steun dus hard nodig, we zien 
u graag in Sportcentrum Almere, waar de wedstrijd om 

13.30 uur begint. 
 

IEDEREEN IS WELKOM 
EN KAN MEE MET DE COMBIREGELING! 

 
Speciaal voor deze wedstrijd en om onze meiden mas-
saal te steunen organiseren we een combiregeling: 

Busvervoer en entreekaartje 
voor de finale in Almere voor slechts € 19.50. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
U kunt ook nog met de bus mee.  
Opgeven kan nog maandagavond 30 mei a.s. van 

18.00 – 19.00 uur in de Van der Voorthal of per 
mail: bekerfinale@vandervoortquintus.nl. 
 
Vertrektijd: 10.45 uur aanwezig, vertrek 11.00 uur. 
 

Het team van en rondom de dames 
veel succes gewenst! 

 

 

mailto:bekerfinale@vandervoortquintus.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 
 

UITNODIGING 

voor alle trainers en jeugdleiders 
(A t/m F jeugd) op dinsdag 31 mei 2011 

op Quintus 
 

De jeugdcommissie van Quintus voetbal nodigt u uit 
voor een bijeenkomst op dinsdag 31 mei in de grote 
kantine van Quintus om het seizoen te evalueren. 
 
Trainers: 19.30 uur tot 20.30 uur  

Leiders: 20.30 uur tot 21.30 uur  

 
Wij zien u graag verschijnen op dinsdag 31 mei 2011. 
De koffie staat klaar. Bij verhindering graag afmelden 
via tonmaria@caiway.nl 
 
Namens de Jeugdcommissie Voetbal Quintus 
Maria van Wingerden 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ONDERLING TOERNOOI ZONDAG 19 JUNI 2011. 
Op zondag 19 juni 2011 wordt het onderling toer-

nooi voor de senioren gespeeld.  
Naast de 6 seniorenteams worden ook de A1, de 7 
tegen 7 teams en een team van de Handbal uitge-

nodigd. 
Tevens is er de mogelijkheid een team op te geven 
bestaande uit leden die op een of andere manier 
aan VV Quintus zijn verbonden als Bestuurder, Lei-

der, Commissielid of Trainer.  
Liefhebbers voor dit team (BLoCT) kunnen zich telefo-
nisch aanmelden bij Frits Berendse.  
 
Tenslotte kunnen teams van de zusterverenigingen 
van de Voetbal zich ook aanmelden. 
 
Na het toernooi is er ook een grote loterij en een 

gezamenlijk buffet. 
 
De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn, aan-

vang van het toernooi om 10.30 uur. 
De loting wordt later bekend gemaakt. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Frits Berendse,  

Telefoon 0174-297771 of via e-mail 
frits.berendse@hetnet.nl 
 
LEDEN MUTATIES 
Om niet voor verrassingen te komen staan in de aan-
loop van het nieuwe seizoen is het voor Bestuur en 
ledenadministratie belangrijk om te weten welke le-

denmutaties wij kunnen verwachten.  
Het is dan ook belangrijk om adreswijzigingen en of 
aan- en afmeldingen voor 31 mei 2011 door te 
geven aan onze ledenadministratie,  
Ingrid van Schie via ivanschie@tomselect.nl 
 
In het geval van jeugdspelers is het ook belangrijk de 

betreffende jeugdcoördinator te informeren. 
 

 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Zaterdag 4 juni 2011 aanv aanw eind: 

toern. Quintus B2 bij vv ESTO 13:00 11:30 16:00 

 
 

UITSLAGEN 
 
Zondag 29 mei 2011  

nacomp. XerxesDZB 1 (zon) - Q 1(zon-3e-C) 5-0 

Quintus degradeert naar de 4e klasse 

 

  

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

http://www.quintus-voetbal.nl/
mailto:tonmaria@caiway.nl
mailto:frits.berendse@hetnet.nl
mailto:ivanschie@tomselect.nl
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Wilt u op de site kijken voor de badminton? 

Klik dan op : 

http://www.Badminton.sisoftco.com 

 
DRUKFOUT IN HET RODE BOEKJE 
Beste vrijdag leden, 
In het rode boekje is een drukfout geslopen hierdoor 

staat vrijdag 28 mei als laatste speelavond.  
Dit klopt niet. 
wij hebben vrijdag 3 juni onze laatste speelavond 
voor de badminton.  
We hopen dan ook op een grote opkomst zodat we het 

seizoen in stijl kunnen afsluiten. 
Namens het bestuur, Wim Arbouw 

 
BLESSURELEED 
 Het deed iedereen veel plezier om vlak voor het ein-

de van het seizoen twee leden weer terug te zien, die 
door omstandigheden langdurig niet hadden kunnen 
spelen. Dit zijn Wally en Wim.  

 Vervelend was dat vlak voor het einde van het sei-

zoen Kevin geblesseerd is geraakt aan zijn voet. Be-
terschap gewenst. 

 

MANNENCOMPETITIE 
 
UITSLAGEN 
Quintus M1 - De Ritte M1 4 – 4  

DropShot M2 - Quintus M2 7 – 1 
Michael, bedankt voor het invallen! 

 
WEDSTRIJDMAPPEN INLEVEREN SVP! 
Alle competities zijn thans afgelopen, dus gelieve de 
wedstrijdmappen in te leveren bij Mike van Veen 
of Sander Valstar. Deze mappen zijn weer nodig voor 
de aankomende competities. 

Alvast bedankt! 
Eric M. 
 

JEUGD 
 
JEUGDCOMPETITIE 
 

Uitslagen wedstrijden 28 en 29 Mei 
BC Maassluis 1 - KjoeBie 2  2 – 6  

KjoeBie 3 - BC Zeemeeuwen 6  4 – 4  
KjoeBie 4 - BC Orbiton 3  7 – 1  
KAMPIOENEN!!!! 
KjoeBie 5 - BC Orbiton 4  7 – 1  
Conquesto 12 - KjoeBie 6  6 – 2  
BC Mix 12 - KjoeBie 7  0 – 8  
BC Vlist 1 - KjoeBie 8  1 – 7  

 
KAMPIOENEN 
Ja ja, dit jaar hebben we er nog een kampioen bij! 
KjoeBie 4, Hartelijk Gefeliciteerd met jullie be-
haalde kampioenschap! 
 
Veel plezier en succes allemaal bij de clubkampioen-

schappen komende zaterdag! 

Grtz, Mike 

WEDSTRIJDVERSLAG 
 
Kjoebie 6 - BC Mix11 
Op 21 mei speelden we tegen BC Mix 11. Onze team-
leden waren al gelijk een kop groter dan de tegenstan-
der. Dit leidde tot een goed resultaat. In de herendub-

bel werd in 2 sets gewonnen. Helaas verloren we de 
damesdubbel. Maar door power en keiharde vechtlust 

wonnen we alle singles. Bij beide mixen waren we ook 
'onverwoestbaar'. Beide games wonnen we. De eerste 
game met minder overtuiging pas na de 3e set. En de 
andere mix wonnen we wel met overtuiging: 21-13 en 
21-9. Stand 7-1.  
Martijn van IJzendoorn 
 
Kjoebie 6 tegen Conquesto 12, zondag 29 mei 2011 
Laatste wedstrijd! Joy en Julia hebben goed gespeeld 
maar net aan verloren. Mark en Quint hebben een 
spannende partij gespeeld maar toch verloren. 
Mark heeft zijn single gewonnen, Joepie! Dominique 

heeft haar single verloren maar wel goed gespeeld. 
Rubben heeft er een spannende partij van gemaakt 
maar helaas verloren. Julia heeft haar singel ook verlo-

ren. Rubben en Joy hebben de mix goed gespeeld 
maar net niet gewonnen. Quint en Dominique hebben 
er een spannende mix van gemaakt en deze gewon-

nen! We hebben 6-2 verloren maar wel super ons best 
gedaan.  
We zijn als 3-de geeïndigd, super gedaan! 
groetjes, Dominique 
  

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

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

http://www.badminton.sisoftco.com/
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. 
 
  

START SEIZOEN 2011-2012 
 

15 augustus 2011 
START TRAININGEN 
SEIZOEN 2011-2012 

 

AGENDA 
 
14-06-2011 Bestuursvergadering 

Van der Voorthal 20.00 uur 

17/19-06-2011 Duinrell toernooi 

15-08-2011 Start trainingen  
seizoen 2011-2012 

14-09-2011 Algemene Leden Vergadering  

kantine Van der Voorthal 20.00 uur 

 
 
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 samenwerking met 
Vollier. 
 

Ondertussen hebben een aantal leden de enquête in-
gevuld en teruggestuurd. Als je dat nog niet hebt ge-
daan maar toch je mening nog wilt geven haal dan de 
enquête op van onze website onder nieuws.  
Stuur de ingevulde enquête daarna naar:  
info@pijlslagquintus.nl 

 
Prettige zomervakantie veel plezier en tot ziens 
in het volgende seizoen! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ACTIVITEITEN  
De zomer staat voor de deur - al leek het al op zomer 
- en zo ook allerlei tennisactiviteiten. De jeugd heeft 
hun onderling toernooi gehad met finales op 28 mei. 
Het onderling toernooi voor de senioren start op 
15 juni en de finales worden gespeeld op 25 juni. 
Schrijf je in, voor 6 juni : zie onze website 
http://www.quintus-tennis.nl. 
Daarnaast is er op 4 juni nog een piramide zater-
dag. Al met al voldoende activiteiten kunnen we con-
stateren. Ook bezoekers aan onze toernooien zijn wel-
kom op het gezellige terras van de Uithoek.  
De materiaalcommissie en de barcommissie zorgen 
ervoor dat het er volop te genieten is! 
Veel plezier de komende tijd. 
Het bestuur. 
 
5e SPEELDAG 
ZEGWAARD SPORT PIRAMIDECOMPETITIE 
Zaterdag 4 juni is de vijfde wedstrijddag van de Zeg-
waard Sport piramidecompetitie. We willen zoveel mo-
gelijk wedstrijden op de geplande speeldag spelen.  
Daarom vragen we iedereen met klem om ruim van 

tevoren door te geven als je niet op de volgende 
speeldag mee kan doen en niet pas als je het wed-
strijdschema binnen krijgt. 
Als je je wedstrijd niet volgens onderstaand schema 
kan spelen, neem dan contact op met je tegenstander.  
Geef alle wisselingen door aan Dave de Recht:  
06-20337231 
 

10.00 Femke Dekkers Pascalle Rouwhorst 

11.30 Nicolet Broch Anneke Faber 

11.30 Astrid Vis Carla Disseldorp 

12.00 Vera v/d Ende Marja v Leeuwen 

12.00 Peet de Haas Michael de Niet 

12.30 Chris Batist Daniël Perez 

12.30 Marjan v Kester Ellen Mol 

13.00 Mieke Schutte Mariska Boerma 

13.00 Jan Duijndam Dave de Recht 

13.30 Hans Bal Rob Zwinkels 

13.30 Jeroen Vis Wim Jansen 

14.00 John Nieuwmans Daan Bos 

14.00 Matthijs Schenkev. Freek Batist 

14.30 Joop van Reeuwijk Kees Grimbergen 

14.30 Laurens Vis Bas Otten 

15.00 Loek Broch  Arthur v Zeijl 

15.00 Luzia t. Westenend Lia Kester 

15.30 Remi Broch Wesley van Reeuwijk 

?? Carola de Bakker Hilde van Reeuwijk 

?? André v Meurs Geert Broch 

?? Ron v/d Berg Johan Enthoven 

?? Edwin v Koppen Leo Aarden 

?? Damon v/d Stap Bram v Zeijl 

?? Bart de Bakker Kees Jongerius 

?? Jan Hofland Arjen Laarhoven 

?? Thomas Ruiz Garcia Tom Winkels 

?? Gon Zwirs Irmgard Bomers 

?? Miranda v Meurs Yvonne v/d Arend 

?? Aad Vis Geblesseerd 

?? Dennis Krans Geblesseerd  

 

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

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 

http://www.pijlslagquintus.nl/nieuws
http://www.quintus-tennis.nl/
mailto:gve@kabelfoon.nl

