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KOFFIE / CONSUMPTIEBONNEN. 
Van af 1 juli 2011 zijn de huidige (groene) koffie bon-

nen en de huidige (witte) consumptie bonnen niet 
meer geldig bij de Sport Federatie Quintus. 
Deze bonnen kunnen vanaf die datum niet meer wor-
den ingeleverd aan de bar. 
Wel is het nog mogelijk deze bonnen tot 1 september 
2011 in te wisselen via Uw vereniging. 

Na 1 september 2011 vervallen deze bonnen in zijn 
geheel. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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) 

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 

Dinsdag 7 juni 
DBJ1  18:30  2582 Quintus B1 - VELO B1 
   Lars Jansen / Gyllian Zwirs 
   bgl. M. v.d. Steen  
DAJ2  19:00  1476 Snelwiek A1 - Quintus A2 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Maandag 27 juni vindt de Algemene Ledenvergadering 
plaats. Blokkeer deze avond in je agenda. 
Aanmelden voor digitale toezending stukken: 
Administratie@vandervoortquintus.nl 
 
PROGRAMMA 1STE THEO REINCKE VELDHAND-

BALTOERNOOI 11- 12 JUNI 2011 
Aanstaand weekend is het dan zover, dan gaat het 
eerste Theo Reincke Veldhandbaltoernooi van start . 
Hieronder de aanvangstijden en de laatste wedstrijd-
tijd per categorie. Het hele programma staat op de 
website www.vandervoortquintus.nl .  
Wij als organisatie hopen een heel leuk en gezellige 

toernooi, met een hoop vrijwilligers, een nog veel 
meer hele enthousiaste handballers. 
Laten we er met z’n allen een top weekeinde van ma-

ken. 
 

Zaterdag 
11 juni 2011 

Aanvang  
1e wedstrijd 

Laatste wedstrijd 

E-jeugd 09.30 uur 14.00 uur 

D-jeugd 09.30 uur 13.15 uur 

C-jeugd 09.30 uur 14.55 uur 

B-jeugd 10.45 uur 15.45 uur 

 

Zondag 
12 juni 2011 

Aanvang 
1e wedstrijd 

Laatste wedstrijd 

A-jeugd 11.00 uur 15.35 uur 

Senioren 11.00 uur 14.45 uur 

 
Wij wensen jullie heel veel handbalplezier en laten we 
het allemaal netjes en sportief houden. 

De toernooicommissie 

Sportblad 
Week 23, 6 juni 2011, nummer 2205 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.quintus-sportfederatie.nl  
l 

 

HANDBAL 
VOETBAL 

BADMINTON 
VOLLEYBAL 
GYMNASTIEK 

TENNIS 
JEU DE BOULES 

Secretariaat 
Postbus 181 
2290 AD Wateringen 
Tel. 0174 295436 
wouter@wloots.com 
 

www.quintus-sportfederatie.nl  
 

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

http://www.vandervoortquintus.nl/
http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
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MEISJES C1  
Deze week stonden er 2 wedstrijden op het program-

ma. De eerste was op dinsdagavond voor de halve fi-
nale van de beker tegen Velo. 
We begonnen niet echt goed aan de wedstrijd, maar 

gelukkig ging het halverwege de eerste helft beter lo-
pen en scoorden we mooie doelpunten door 2 links en 
2 rechts te spelen. In de dekking hadden we moeite 
met de sterke meiden van Velo tegen te houden, voor-

al de cirkel en de rechteropbouw hebben erg veel 
kracht. En op de midopbouw staat juist een heel be-
hendige speelster met goed inzicht. Velo stond met 5 
doelpunten voor in de rust. De tweede ging het wat 
gelijker op en Velo won terecht met 8 verschil.  
  
Donderdag zijn we met de hele C-selectie naar de be-
kerfinale van de dames gaan kijken. We mochten gra-
tis met de bus van de sponsor van C2 (sponsor be-
dankt!). Het was een groot feest. De meiden van de 

C1 mochten ook nog mee oplopen met de dames, dat 
vonden ze erg leuk en stiekem toch ook wel een beetje 
spannend. Helaas verloren de dames de wedstrijd, 

mede door het uitvallen van schutter Lisanne Zwinkels 
en door het missen van kansen.  
  
Zaterdag zijn er ook nog meiden naar een C-clinic ge-
gaan in Rotterdam en hebben daarna de wedstrijd van 
het Nederlands damesteam gekeken.  
  
Zondag speelden we tegen Westlandia, gelukkig met 
Dionne die speciaal met haar ouders eerder is terug-
gekomen van vakantie. Ook deze wedstrijd begonnen 
we niet lekker, we lieten ballen vallen en Tara viel erg 
hard waardoor haar elleboog open lag. Gelukkig kon ze 

later wel weer spelen. Na tien minuten ging het wat 
beter lopen en gingen we scoren, maar 3 doelpunten 
in 1 helft is natuurlijk te weinig. Een excuus was de 
natte bal, maar daar had de tegenstander ook last 
van. In de rust stonden we dan ook met 7-3 achter. 

Maar we gaven nog niet op, sterker nog in de tweede 

helft gingen we er echt voor. In de dekking pakten we 
ballen af en hielpen we elkaar goed om de grote mei-
den van Westlandia tegen te houden. Vooral Tara En-
gelvaart is echt een kei in de dekking! Mieke stond 
lekker te keepen, alleen had ze moeite met de ballen 
van de behendige linkerhoekspeelster. We kwamen 
zelfs tot 9-8 terug, alleen misten we toen een paar 

grote kansen waardoor we niet gelijk konden komen. 
Westlandia bleef ook scoren, waardoor het uiteindelijk 
11-8 werd. Zij vierden een erg groot feest en wij had-
den erg veel lol in de kleedkamer. Het was een leuke 
wedstrijd onder leiding van een goede scheidsrechter 
van Velo.  
  
Het was een lekker druk weekje. Volgende week heb-
ben we nog een tweedaagstoernooi bij VOC en dan is 

het bijna zomervakantie en gaan we volgend seizoen 
weer verder met veel meiden van de huidige C-

selectie.  
 
PASFOTO’S 

Pasfoto’s moeten weer worden ingeleverd: 
Kijk voor de lijst op de site. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

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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EK <17 IN TSJECHIE 
Voor dit E.K., wat van 23 juni t/m 3 juli in Tsjechië 

gespeeld wordt, zijn vier meiden van Quintus geselec-
teerd: Kelly Dulfer, Kelly Vollebregt, Ramiëlla Ramos 
en Roos Lockhorst. Op zondag 19 juni a.s. moeten zij 

verzamelen voor de voorbereiding, waarbij op maan-
dag nog een oefenwedstrijd tegen Duitsland gespeeld 
wordt. Hierbij wensen wij hen veel succes en plezier op 
het E.K. Dat het maar een mooie ervaring mag wor-

den! 
 
BEKERFINALE 
Donderdag 2 juni j.l. speelden onze meiden de beker-
finale in Almere tegen SEW. Maar liefst ruim 70 sup-
porters reisden mee met de bus en velen kwamen nog 
met eigen vervoer. Daardoor werd het een indrukwek-

kende sfeer in deze topsporthal. Helaas liep de wed-
strijd niet zoals we gehoopt hadden. Er lukte niet veel 
en het uitvallen van Lisanne was ook een grote tegen-
valler. De beker wonnen we dan ook niet, maar toch 
werd over het geheel met een goed gevoel teruggeke-

ken op het seizoen. De WOS-TV reisde deze dag mee 

om een sfeerreportage te maken, die komende week 
te zien zal zijn.  
Dit was de echte afsluiting van het seizoen, we gaan 
vakantie houden. Hoewel, er zal nog wel even doorge-
traind worden en een aantal meiden spelen deze zo-
mer nog mee op de diverse E.K.’s. Hierover later 
meer.  

 
INTERVIEW  
Voor de liefhebbers: Kees van Veldhoven heeft een 
reportage met Marieke van der Wal gemaakt en daar-
bij in haar fotoboek gebladerd. Voorheen een item van 
de WOS-tv, nu te zien op www.ritv.nl, kies Westvaria 
en dan aflevering week 22. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 
 
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 
 

 

 
 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Dinsdag 14 juni 2011 aanv. aanw. 

oefenw. Quintus nw B1 - Hermes-DVS B1 19:30 18:30 

geselecteerde spelers worden nog bekend gemaakt. 

 
Dinsdag 21 juni 2011 aanv. aanw. 

oefenw. Quintus nw B1 - Monster nw B1 18:30 17:30 

geselecteerde spelers worden nog bekend gemaakt. 

 
 

 

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

Secretariaat 
Sabrina Groenewoud 
Westblok 28 
2291 XB Wateringen 
emailadres: secrbcquintus@gmail.com 
 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

Complete Computer Service 

vanuit Kwintsheul 
Bel : 06—52 33 10 58 

Of mail : info@fjkservice.nl 

http://www.ritv.nl/
http://www.quintus-voetbal.nl/
mailto:frits.berendse@hetnet.nl
mailto:secrbcquintus@gmail.com
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Wilt u op de site kijken voor de badminton? 

Klik dan op : 

http://www.Badminton.sisoftco.com 

 
AFSLUITING VOLLEYBAL/BADMINTON! 
Twee jaar geleden hadden we het al eens gedaan en 
begin dit jaar kwam in de kantine het idee om dit maar 
weer eens te herhalen!  

Wat dan??? 
Nou een gezellige gezamenlijke afsluiting van het sei-
zoen en dan volleyballen en badmintonnen door el-
kaar, normaal zit er een scherm tussen ons in maar 
deze avond niet!!! 

 
Het was de eerste dag in juni om 20:00 uur dat er een 

kleine 30 man, vrouw, jong en “oud” stonden te trap-
pelen! Na een korte warming-up van Anja en een spel 
uitleg van Marco konden we van start. 
Door een kaart te trekken bepaalde het lot, o nee de 
kaart of je ging volleyballen of badmintonnen en dan 
ook met en tegen wie (natuurlijk mocht er wel geruild 
worden als je steeds met de shuttle of met de bal 

moest). 
Een leuk gezicht om de verschillende niveaus, lengtes 
en leeftijden door elkaar te zien spelen! 
Toch zag je alleen maar stralende gezichten, dus een 
teken dat iedereen zich wel vermaakt heeft! 
 

Om 22:00 uur was het toch echt al ten einde en was 

het na een verfrissende douche nog lang gezellig in de 
kantine! Volgend seizoen gaat dit vast weer een ver-
volg krijgen!! 
 
Willen we hier iedereen nog bedanken voor zijn gezel-
ligheid en aanwezigheid! 

Anja, Aad en Marco. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KJOEBIE 4 KAMPIOEN!!!! 

Jullie zullen allemaal vorige week wel hebben gedacht, 
waar is nou toch dat stukje van de begeleidster van 

team 4. Tja.. dat dacht ik ook! Maar ik hoop dat ik het 
met dit stukje een beetje goed kan maken.  
 

Op zaterdag 28 mei hadden we onze laatste wedstrijd 
van de competitie. We speelden tegen Orbiton 3. Het 
was enorm spannend, want we konden kampioen wor-
den! Iedereen, net wat zenuwachtiger dan normaal (ik 

stiekem ook), was helemaal klaar voor die laatste 
wedstrijd om minimaal 5 punten binnen te halen. Deze 
waren nodig om de nummer 2 onder ons te houden.  
 
Net zoals altijd startten we met de twee dubbels en 
daaruit bleek meteen wel dat mijn kids allemaal goed 
in vorm waren. De eerste 2 punten waren binnen! 

Hierna de singles van Michael en Annemieke. Wat 
stonden jullie te knallen! En jaja.. dat waren er al 4!! 
Arjen en Iris maakten er twee spannende partijen van. 
Vol spanning stonden we naar de wedstrijden te kijken 
en toen kwam de 21 bij Arjen op het bord te staan. WE 

ZIJN KAMPIOEN!!!!  

De 5 punten die we nodig hadden, konden bij ons op-
geschreven worden. Uiteraard ging de wedstrijd ge-
woon door en wilden we nog wat meer puntjes zien 
binnen te halen.  
De single van Iris ging door, maar helaas kon ze het 
net niet winnen. In de gemengddubbel stond ze super 
te spelen met Arjen en weer hadden we een puntje te 

pakken.  
Michael en Annemieke hadden vooraf al afgesproken 
dat ze die laatste wedstrijd met elkaar tot een goed 
einde wilden brengen. En ja, dit geweldige koppel deed 
wat ze moesten doen en dat was 7! Met 7-1 zijn we 
dan toch echt de terechte winnaar.  

 

Na een drankje in de kantine ston-
den de flessen champagne uiteraard 

al klaar. Nog 2 wedstrijden hadden 
we te gaan en daarna met z’n allen 
op de foto en snel naar buiten. De 
champagne vloog in het rond, of toch 

niet? Ging het misschien allemaal 
over Michael heen? In ieder geval 
was er duidelijk te merken dat we 
iets wilden vieren. Daarna wat plak-
kerig de kantine weer in voor nog 
een laatste drankje. 

 

Michael, Arjen, Annemieke en Iris, jullie zijn kanjers!! 
Ook via deze weg wil ik jullie feliciteren met de mooie 
prestatie, jullie zijn KAMPIOEN! De competitie was 
voor mij een top tijd!  
Daarnaast wil ik natuurlijk ook nog even alle fans be-

danken, waaronder vooral de ouders! Jullie als trouwe 
supporters hebben ook zeker aan het kampioenschap 

meegewerkt. Ik vond alle aanmoedigingen en tips su-
per en ik denk de kids ook. 
 
Ik kijk al uit naar een volgend seizoen, ik hoop weer 
met jullie in mijn team! Ik wil jullie bij deze een hele 
fijne vakantie wensen en tot in augustus!!! 

 
Groetjes van jullie zeer, zeer trotse begeleidster, 
Denise van Luijk 
 
 
  

http://www.badminton.sisoftco.com/
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TOT WANNEER IS ER NOG LES???????????????? 
Dat is een goede vraag.  
De recreatielessen van de gym, dans en springuren 
gaan door t/m donderdag 23 juni.  
De lessen van de keurploeg en de lessen van Jack 
gaan nog een weekje langer door, en wel t/m  zater-
dag 2 juli. 

Na de zomervakantie beginnen we weer in de week 
van maandag 22 augustus. 
(De tweede week na de vakantie dus.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
UITWISSELINSTOERNOOI VERBURCH – QUINTUS 
Afgelopen vrijdag was het uitwisselingstoernooi voor 
de jeugd tot 18 jaar bij Verburch.  
Om half tien vertrokken we vanaf Quintus met de fiets 
naar Verburch. Quintus begon goed en dachten we dat 
de beker weer meekon naar Kwintsheul. Waarschijnlijk 

was de patat tussendoor niet goed gevallen en moest 
de jeugdcommissie toezien hoe de voorsprong steeds 
kleiner werd. Uiteindelijk is het niet gelukt om Verbuch 
voor te blijven en wonnen zij met 92-77.  
Gelukkig scheen de zon…… 

De jeugdcommissie 

  

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

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.quintus-gymnastiek.sisoftco.com/
mailto:j.wassink27@kpnplanet.nl
mailto:gve@kabelfoon.nl
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