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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) 

 
1e THEO REINCKE TOERNOOI 11 EN 12 JUNI 
2011 
Het eerste Theo Reincke toernooi is afgelopen week-
end gespeeld. Er hebben 71 teams deelgenomen in 
alle leeftijden, van E’tje tot senior. We kijken terug op 
twee zeer geslaagde handbaldagen! 
 
Onze dank gaat uit naar onze sponsoren: 
 BCQ en de vereniging hebben ons een groot geldbe-

drag gegeven om mee te kunnen starten. 

 Anaco-Greeve heeft fruit geschonken voor alle 
deelnemers. 

 Tommies gaf ons de clown en vele snoeptomaatjes.  
 X-styles schonk ons de prachtige roze toernooi-

commissie-shirts 
 Sport 2000, Naaldwijk, leverde ons de ballen die 

wij als eerste prijs per poule konden doorgeven.  
 Multivlaai Wateringen schonk ons heel veel heer-

lijke taarten als fairplayprijs . 
 Hornbach voorzag ons van een springkussen en vele 

kleine materialen. 
 Een aardigheidje voor de vrijwilligers konden we ge-

ven door VanderWind verpakkingen, Kwekerij 

Bergpeppers, tomaten van Bakker van de Mid-
denzwet, Leeuwenbekken van Fa. Kees Groen.  

 Bakker Roodenrijs leverde brood en eierkoeken. 

 Komkommerkwekerij Zwinkels zorgde ervoor dat 
wij het vele publiek konden voorzien van een gezon-
de snack. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Onze dank gaat ook zeker uit naar de vele vrijwilli-
gers. 
 Mensen achter de bar 
 mensen die de lijnen op het veld hebben gezet en de 

doeltjes hebben geregeld 
 de maker en drukkers van het boekje 
 de velddiensten 
 de vele scheidsrechters 
 de leiders die met hun teams op het goede moment 

op de goede plaats waren 
 de mensen die met ons meedachten, tips en verbe-

terpunten gaven 
 mensen die spontaan of door de grote drukte direct, 

hand- en spandiensten verrichtten 
 de mensen die hielpen bij het opruimen 
 de selectiekeepers voor het pingels nemen 
 de fotografen die het toernooi en de teams hebben 

vastgelegd op heel veel mooie foto’s 
 de heren-A die gezelligheid leverden met hun loterij 

voor Zweden 
 en iedereen die door zijn lachende gezicht en hand-

balplezier dit toernooi tot een succes hebben ge-
maakt. 

 Fijn was het om goed te kunnen samenwerken met 

onze beheerder Loek Schulte, die ons door zijn er-
varing en contacten ons vele zorgen uit handen nam.  

 En met de afdeling voetbal die ons alle hulp ver-

leende bij het kunnen gebruiken van de voetvalvel-
den zo laat in het seizoen. 

 Dank aan de EHBO, Annelies en Leo.  
 Dank aan de medewerking door de gemeente, de 

federatie, de barmedewerkers, Paul en Ilaniet. 
 En iedereen binnen de eigen handbalvereniging: 

dankjewel! 
 
Wij hopen ook bij een tweede editie van het Theo 
Reincke toernooi weer te kunnen rekenen op zoveel 

enthousiaste ondersteuning. We hebben genoten van 
de Quintusfamilie en heel veel geleerd dit weekend. 
We gaan ermee aan de slag voor volgend jaar.  
 
Tot ziens!  
De toernooicommissie van het Theo Reincke Toernooi. 
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U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.quintus-sportfederatie.nl  
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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. 

http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
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HS2-CURSISTEN LARS JANSEN EN GYLLIAN 
ZWIRS GESLAAGD 

Dinsdag 7 juni hebben Lars Jansen en Gyllian Zwirs 
hun examenwedstrijd voor de HS2-cursus geflo-
ten. Afgelopen donderdag ontvingen beide jongens het 

bericht dat ze geslaagd zijn. Namens de functiegroep 
scheidsrechters konden zij gefeliciteerd worden met 
het behaalde resultaat en zijn zij getrakteerd op een 
bos bloemen. Ook begeleidster Marleen v.d. Steen 

wordt van harte gefeliciteerd. 
Lars en Gyllian, wij hopen jullie nog veel op het veld te 
zien! 
  
Lars en Gyllian zijn de eerste twee van vijf cursisten 
die dit jaar examen hebben gedaan. De andere drie 
cursisten doen na de zomervakantie examen. 

  
HEREN 4 STUURLOOS 
Na jaren sportieve inzet hebben Geert-Jan en Joop 
aangegeven hun contract als coaches bij Heren vier 
niet meer te verlengen. Helaas hebben alle aangebo-

den aanvullende voorwaarden niet geleid tot een nieu-

we overeenkomst. Geert-Jan en Joop bedankt voor 
jullie inspirerende leiding en woorden van troost na 
verlies de afgelopen jaren.  
Heren vier zoekt dus nu een nieuwe coach, daarnaast 
is ook de functie van verzorgster nog vacant. De gou-
den tipgever belonen wij met een jaarkaart voor alle 
thuiswedstrijden van Heren vier 

 
HARTELIJK BEDANKT EN HEEL VEEL SUCCES. 
Namens de spelers van de jongens A 1 die begin juli 
a.s. naar Zweden gaan om daar te gaan spelen tijdens 
de Partille cup willen we de organisatie van het 1e 
Theo Reincke toernooi hartelijk bedanken voor de mo-
gelijkheid om een loterij te houden. Na een zeer korte 

voorbereiding en de bereidheid van vele sponsors om 
een bijdrage in nature is de loterij voor Zweden een 

groot succes geworden.  
Verder willen wij als ouders de spelers heel veel succes 
wensen tijdens het NK veld in Wervershoof in Noord-
Holland. Voor de 2e keer spelen zij dit seizoen een NK 

en nu maar hopen op een 1e plek.  
Jongens geloof in zelf, speel je eigen spelletje en dan 
moet het gaan lukken. 
De ouders van de A1.  
 
MAANDAG 27 JUNI ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING 

Blokkeer deze avond in je agenda. 
Aanmelden voor digitale toezending stukken: 
Administratie@vandervoortquintus.nl 
 
PASFOTO’S MOETEN WEER WORDEN INGELE-

VERD 
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 



3 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 toernooi 
gespeeld.  
Naast de 5 seniorenteams van de zondag zijn er ook 
inschrijvingen van de 2 seniorenteams zaterdag, de 
A1, de 7 tegen 7 en een team van de Handbal. 
Na het toernooi is er ook een grote loterij (per team 
€50,00 voor 100 loten) en een gezamenlijk buffet. 

 
Tijden: 

De teams moeten om 10:00 uur aanwezig zijn, 
aanvang van het toernooi om 10:30 uur. 
 
De loting is als volgt: 
Poule 1: Q1 (zondag), A1, Q2 (zaterdag), Quintus 5 en 

Handbal 
Poule 2: Q2 (zondag). Quintus 3, Q1 (zaterdag) en 
Quintus 4 
Schema is opvraagbaar bij Frits 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Frits Berendse, 

telefoon 0174-297771 of via e-mail 
frits.berendse@hetnet.nl 
 
SLEUTELS ACHTERDEUREN KLEEDKAMERS 
De sleutels van de achterdeuren moesten voor het 
eind van het seizoen worden ingeleverd bij Loek Schul-

te.  

Ik wil dan ook namens het Bestuur vriendelijk vragen 
aan de trainers en hulptrainers om deze sleutels in te 
leveren bij het Bestuur of Loek Schulte. 
 

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 staan op de site  veld 2 

 
Dinsdag 21 juni 2011 aanv. aanw. 

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

geselecteerde spelers staan op de site  veld 2 

 

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

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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DANSVOORSTELLING  
´MY CRAZY FAMILY´  
OP DONDERDAG 16 JUNI 2011!!! 
  
De meiden van de 2 dansgroepen zijn hard aan het 

oefenen geweest om samen een dansvoorstelling in 
elkaar zetten.  
En wat het eindresultaat geworden is ...... dat wil je 
natuurlijk niet missen ! 
 
Dus kom allemaal donderdag naar de gymzaal, waar 
om half 6 de voorstelling MY CRAZY FAMILY live te zien 

is !  

 
- Gymzaal Andreashof open: 17.20 uur 
- Begin voorstelling: 17.30 uur 
 
  
 

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om te komen kijken! 

Tot donderdag ! 
 
Groetjes, 

de meiden van de kids- en jazzdance! 
en natuurlijk van de dansjuffen Lisanne en Karlijn. 
  

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL EN MIX 2011 
Woensdag 15 juni gaan 69 sportieve Quintus tennisle-
den de strijd aan voor de titel clubkampioen 2011. 
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:  
 heren open 

 heren B 
 dames open 
 mix open 
 mix B 
 

Vanaf woensdag 15 juni 19.00 uur tot en met dinsdag 

21 juni 23.00 uur staan er 110 wedstrijden op de rol. 
Iedereen is welkom om deze strijd van dichtbij te ko-
men bekijken.  
Op de Quitussite kun je via de link naar 
www.toernooi.nl waar het hele schema, de poules en 
de uitslagen te vinden zijn. Ook op het publicatiebord 
op de Uithoek zijn alle wedstrijden te lezen. 

We hopen op een mooi toernooi met veel zon en pu-
bliek! 
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD & JUNIOREN, 
De Clubkampioenschappen zitten er al weer op voor de 
Heulse jeugd. Ze werden gespeeld vanaf zaterdag 21 
Mei tot en zondag 29 Mei. Op de laatst genoemde da-

tum werden uiteraard de finales gespeeld. 
 

Er waren minder inschrijvingen bij de jeugd als nor-
maal, maar dit deed de kwaliteit en de spanning van 
de wedstrijden niet onder. In het eerste weekend en 
de maandag en dinsdag werden er in poules tegen el-

kaar gestreden. Hier kwamen uiteraard de winnaars 
van de poule uit, bij elke poule ging er ook nog een 
nummer twee door.  
Met deze spelers werden de halve finales gespeeld. Dit 
waren stuk voor stuk mooie partijen om te zien en 
iedereen was vol aan het strijden voor de titel Club-
kampioen.  

Uiteindelijk waren de finalisten bekend en werd er op 
zondag 29 Mei, onder veel belangstelling van publiek 
de finales gespeeld. Het was een mooie dag, met veel 
leuke en sportieve tenniswedstrijden.  
 

Degene die zichzelf Clubkampioen mogen noemen dit 
jaar staan hieronder vermeld: 

Junioren heren enkel: Sjaak van Meurs 
Junioren heren dubbel: Sjaak van Meurs &  
 Jop van Adrichem 
Junioren dames enkel: Roos 
Junioren dames dubbel: Daisy van der Knaap & 
 Chantal Duijvestein 

Junioren mix: Rob Duijvestein & 
 Daisy van der Knaap 
Jeugd heren enkel: Sven de Bruijn 
Jeugd heren dubbel: Sven de Bruijn & 
 Daan van der Valk 
 
Bedankt voor het meedoen en tot volgend jaar!! 

Groetjes, 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.toernooi.nl/
http://www.quintus-gymnastiek.sisoftco.com/
mailto:j.wassink27@kpnplanet.nl
mailto:gve@kabelfoon.nl

