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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) 

 
TEAMINDELINGEN SEIZOEN 2011-2012 
De teamindelingen voor het seizoen 2011-2012 zijn 
bijna klaar en zullen eind deze week op de site ver-
schijnen. Hou de site goed in de gaten, 
www.hvquintus.nl. 
De Jeugdcommissie 

 
AANVANG TRAINING DC1-DC2  
SEIZOEN 2011-2012 

I.v.m. het EHC toernooi op zondag 14 augustus start 
de training voor de meiden van de C1-2 seizoen 2011-
2012 op vrijdag 12 augustus, 16.00-17.30 uur 
De Jeugdcommissie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
VERSLAG ONDERLING TOERNOOI 19 JUNI 2011 
Vaderdag en dan een toernooi organiseren voor alle 
vaders van de voetbal. Gekker kan het niet. De weers-
omstandigheden waren ook niet optimaal en het ene 
na het andere festival werd afgekeurd of verregende. 
Nou hadden wij gelukkig niet de 50.000 bezoekers van 
het beach festival of de 8.000 bezoekers van de 
Kromme Jongens op ons terrein, en konden wij alle 
bezoekers wel huisvesten in onze kantine. Door het 
eerder genoemde Vaderdag of door andere verplich-
tingen was er dit jaar geen team van de 7 tegen 7, en 
had ik juist van dit team hoge verwachtingen gezien 
hen fraaie prestatie in de Westlandse 7 tegen 7 com-
petitie. 
 
Allereerst wil ik alle (aangewezen) vrijwilligers zoals de 
scheidsrechters, Ed Louwerens, Chiel Bakker en Hen 
Berendse, de dames en heren van de evenementen 
commissie, de dames en heren achter de bar en Jan 
de Winter en Peet van der Valk en de DJ’s van harte 
bedanken voor hen inzet. Het was weer grandioos. 
Ook de heren voetballers (en handballers) moet ik 
weer een compliment maken dat het complex er ook 
na afloop weer als een plaatje bij lag. We hebben er 
met zijn allen een mooi feest van gemaakt. Een fraaie 
loterij, een goed buffet, en de opzwepende muziek van 
de discotheek zorgde voor een goede ambiance.  
Jammer dat het buffet niet door iedereen bezocht kon 
worden en dat alle teams niet meer compleet waren. 
De intentie van het onderling toernooi, het seizoen 
afsluiten en afscheid nemen van stoppende spelers en 
of teams tijdens het gezamenlijk buffet zou een van de 
hoogtepunten moeten worden. Voor volgend seizoen 
nemen wij helaas afscheid van Quintus 4 en Quintus 5 
en verwelkomen wij het nieuwe zaterdagteam. 
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Poule 1 werd gewonnen door Quintus 1 met gelegen-
heidskeeper Koen van Zeijl voor Quintus 2 (zaterdag) 
het nieuwe team van Jan Duijndam. De handballers 
scoorden een fraaie derde plaats. Quintus 5 wist niet 
te verrassen en verloor drie keer met 1-0. In de voor-
laatste ronde verloren zij met 4-0 van de Handbal die 
totaal 5 keer het net hebben weten te vinden, en dus 
ook met de voeten aardig uit de voeten kunnen.  

  Team 1 2 3 4 5 Tot. Saldo Plaats 
Straf 
schoppen 

1 Q1 zon X 2-1 2-0 1-0 4-1 12 9-2 1 16 

2 Q A1 1-2 X 0-1 1-0 0-0 4 2-3 4 13 

3 Q2 zat 0-2 1-0 X 1-0 0-0 7 2-2 2 17 

4 Q 5 0-1 0-1 0-1 X 0-4 0 0-7 5 13 

5 Handbal 1-4 0-0 0-0 4-0 X 5 5-4 3 13 
 
Poule 2 werd nipt gewonnen door Quintus 2 (zondag) 
voor Quintus 1 (zaterdag) door een iets beter doelsal-
do. Quintus 4 begon goed met een overwinning op het 
tweede maar gaf daarna niet meer thuis. De doelpun-
ten waren schaars in deze poule met vijf overwinnin-
gen met 1-0 en een keer 2-0. 

  Team 1 2 3 4 Totaal Saldo Plaats 
Straf 
schoppen 

1 Q2 zon X 2-0 1-0 0-1 6 3-1 1 7 

2 Q 3 0-2 X 0-1 1-0 3 1-3 4 12 

3 Q1 zat 0-1 1-0 X 1-0 6 2-1 2 11 

4 Q 4 1-0 0-1 0-1 X 3 1-2 3 9 
 
De kruisfinales, in stromende regen, werden geleid 
door Chiel de Bakker en Hen Berendse, waarbij Q1 
(zondag) het 1ste van de zaterdag versloeg met 1-0. 
De andere kruisfinale werd met 2-0 gewonnen door Q2 
(zondag) tegen het 2de van de zaterdag. 
 
De strafschoppen finale (5 tegen 5) werd gewonnen 
door Quintus 3 met 5 uit 5 tegen Quintus 2 (zaterdag) 
die een keer miste. Namens het derde kwam Perry van 
der Knaap de felicitaties in ontvangst nemen van 
Jeannette van der Helm en Frits. De wisselbokaal, de 
Jan van der Helm bokaal, heeft na de vorige finale een 
fraai plekje gevonden op het graf van Jan. 
 
De finale (een schaakspel) werd geleid door Ed Louwe-
rens en was een prooi voor het eerste die dus weer op 
zoeken moeten naar de beker. Inherent aan de andere 
uitslagen, het werd wederom een 1-0. Tim kwam na-
mens het eerste de felicitaties in ontvangst nemen.  
Na een fraai woordje van de speaking man van het 
tweede, Tim Zwinkels, die de organisator in het zonne-
tje wilde zetten na zijn aangekondigde afscheid als 
secretaris en wedstrijdsecretaris, kwam er een pas-
send cadeau tevoorschijn, de onmisbare rugtas met 
inhoud. Het tikte gelukkig niet en het levert dus ook 
geen gevaar op, Grandioos, jongens bedankt voor de-
ze aardige woorden en jullie leuke geste. Je zult mij 
voorlopig nog wel zien, achter de bar, voor de bar, in 
de bestuurskamer of langs de lijn.  
 
De loterij, met prachtige prijzen, was een groot succes 
en ik wil de dames en heren van de evenementen-
commissie en de sponsors van de prijzen bedanken 
voor hen inzet en de fraaie prijzen. 
Ter afsluiting nog een draai buffet en ondanks de vele 
afwezigen ging het toch grif op.  
Frits Berendse 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

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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BOSAN SUMMER CUP 2011: 
Afgelopen weekend hebben alle meiden van de keur-
ploeg deelgenomen aan dit grote toernooi.  
Lees hieronder hoe de meiden het beleefd heb-
ben………… 
 

Zaterdag moest ik al heel vroeg mijn bed uit, we had-

den Summer cup wedstrijden in Zoetermeer en we 
moesten er om 8 uur al wezen. Na een goede warming 
up samen met Sam begonnen we aan de wedstrijden. 

Ik vond het wel jammer dat we aparte groepen hadden 
, Lois in een andere hal en Sam in een andere groep. 

Hierdoor moest Sandra steeds heen en weer rennen 
tussen Sam en mij. 
Ik begon op sprong en ik had geen last van mijn enkel 
meer. De 1e sprong was niet zo goed, maar de 2e was 
heel goed daar was ik erg blij mee. Daarna mocht op 

mijn favoriete toestel de brug. Het inturnen ging al erg 
goed en de oefening nog beter. Ik heb geen fout ge-
maakt. Daarna moest ik naar de Balk, ik was uitgegle-
den in de kleedkamer en had een zere knie hierdoor 
ging het inturnen niet echt goed, maar op een paar 
wiebeltjes na ging het eigenlijk best wel goed en ik 

ben niet gevallen. Mijn laatste oefening was vloer. Van 
mama moest ik heel overdreven doen en dat heb ik 
ook gedaan, daardoor ging het best wel goed. Toen 
moesten we heeeeeeeeel lang wachten op de prijsuit-
reiking. Toen kwam mijn groep. Ik was 1e op de brug, 
2x 3e op balk en sprong. En van iedereen in mijn 

groep had ik ook al een prijs ik was 3e geworden van 

de 22. ik was super blij en Sandra en Cindy en pappa 
en mamma ook. Van pappa en mamma mocht ik nog 
een turnpakje kopen, dus mijn dag kon niet meer stuk.  
Groetjes Nikki van Dijk 

 

Ik vond de wedstrijden erg leuk en wil het best nog 
wel een keer doen. Ik had niks gewonnen maar dat 

maakt mij niet uit. De vloer ging goed, maar sprong 
ging niet echt lekker. De brug oefening ging redelijk en 
ik ben niet van de balk gevallen! Dus ik hoop dat we 
het volgend jaar weer doen. 
Groetjes Sam ter Laak  

 

Ik vond de wedstrijd best wel moeilijk, maar het was 

wel eigenlijk goed gelukt. Maar we hadden helaas geen 
medaille gewonnen, maar het was wel leuk en het 
duurde heel erg lang (door dat het uitliep). 
Groetjes Tessa Paalvast 

 

Vandaag zijn we naar de Summercup wedstrijden in 

Zoetermeer geweest. Het was leuk om mee doen op 
de verschillende onderdelen. Ik was vandaag erg goed 
op de balk. Helaas heb ik geen medaille gewonnen. Er 
waren heleboel goede en leuke teams om naar te kij-
ken. 
Vooral de teams uit Duitsland waren goed. Het was wel 

een lange en vermoeiende dag. 
Groetjes Dana van Kesteren 

 

 

 
 
 

We waren om 8.00 uur in de turnzaal in Zoetermeer 

en we moesten als eerste op de brug. Niet mijn beste 
onderdeel. Maar vloer en sprong gingen wel heel goed. 
Het wat niet genoeg voor een prijs, maar de wedstrij-
den waren wel heel leuk. Vooral om er ook hele goeie 
meisjes meededen. Dat was leuk om naar te kijken. 

Groetjes Annebel Janssen 

 

Het is een leuke, spannende maar ook de laatse wed-

strijd voor ons. Het eerste toestel was balk dat ging 
ook wel goed alleen ben ik er afgevallen met de kop-

rol. Daarna was het onze buurt op vloer dat ging ook 
super waaronder er mooie oefeningen werden geturnt. 

En als derde was sprong aan de buurt daar werden ook 
gewoon goede sprongen gesprongen en als allerlaatste 
was brug aan de buurt. Ging op zich wel goed alleen er 
afgevallen met ophurken.  
Groetjes Bo Schutte 

 

Het was een leuke laatste wedstrijd, wat anders als 

anders. Ik ben 3e geworden op balk.  
Groetjes Jennifer Peute 

 

ik vond het een leuke laatste wedstrijd, en was 1e op 
balk, 3e op vloer en brug en 2e all-round. 
Groetjes Ellen van Nieuwkerk 

 

De mat ging best goed en mijn sprong ook. Alleen wil 

die koprol op de balk maar niet lukken. Verder vond ik 
het wel leuk.  
Groetjes, Mirte Oosterwijk. 

 

Dit weekend hadden we 2 wedstrijden. zaterdag haal-

den we 3 prijzen bij de springwedstrijden. 
Zondag mochten we in zoetermeer op alle toestellen 
turnen. Mijn vloeroefening ging super goed !  
En ik haalde een medaille op de vloer ! Een 2e plaats ! 
Dit was alweer de laatste wedstrijd van een leuk turn-
seizoen !  

Nu vakantie en op naar volgend jaar ! 
Groetjes Milou Klunder 

 

De Summer-cup wedstrijd was heel leuk. We begon-

nen met sprong, dat ging best wel goed. 
Daarna gingen we naar brug, het was de eerste keer 
dat ik met m’n leertjes m’n oefening draaide maar het 

lukte goed. Alleen jammer dat ik met ophurken viel. 
Door naar balk, ik heb de laatste tijd hard geoefend op 
m’n sprongen dus hopelijk zag je dat ook! Ik bleef met 
alles erop staan alleen met koprol zette ik mijn voeten 
erop en toen viel ik… jammer..  
Als laatste toestel hadden we vloer. Dat ging gelukkig 
ook goed! Op naar de prijsuitreiking, jammer genoeg 

geen prijs maar ik heb m’n best gedaan en het is leuk 
om af en toe zo’n wedstrijd te doen. 
Van Suzanne van Marrewijk 

 
 
 

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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Dit zijn de prijzen die we dit weekend gewonnen heb-
ben: 

 

Lois van Adrichem 1e op vloer 
2e vloer  

1e allround 

Nikki van Dijk 3e sprong 

1e brug 
3e balk 
3e allround 

Iris van Schie 2e brug 

Ellen van Nieuwkerk 3e brug 
1e balk  
3e vloer 
2e allround 

Jennifer Peute 3e balk 

Milou Klunder 2e vloer  

 
 
Dat maakt een totaal van 5 keer 3e prijzen op toestel-
len 3 keer 2e prijzen toestellen en 3 1e prijzen per toe-

stel.  
En dan nog 1 keer 3e plaats allround, 1 keer 2e plaats 
allround en 1 keer 1e plaats allround.  
 
Totaal mee naar huis genomen:  
13 medailles en 1 Summer Cup beker!! 
 

Alle uitslagen en alle foto’s die dit weekend zijn ge-
maakt (door professionele fotografen) kun je vinden 
op www.summercup.nl  
 
Meiden jullie hebben stuk voor stuk een geweldige 
prestatie neergezet zo vlak voor de zomer!!  

We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie en 
tot op het turnweekend! 
Groeten Cindy en Sandra 

 
WESTLANDSE SPRINGWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 25 juni deden 2 turngroepen van Quintus 
mee aan de Westlandse Springwedstrijden in “de Pijl” 

in Naaldwijk. 
Voor onze jongsten (6 –en 7-jarigen) was het de 1e 
keer dat ze meededen aan deze wedstrijden.  
Alle meisjes lieten op 3 toestellen 6 identieke sprongen 
zien. En dit ging zo goed dat ze op de langemat de 3e 
prijs hebben behaald en op de minitrampoline zelfs de 
2e plaats!  

Van harte gefeliciteerd Jennifer, Esmey, Britt, 
Demi, Joy, Maéva, Julia en Marit. 
 
Onze “oudsten” (7 t/m 10 jaar) deden ook mee op 3 
toestellen. En wie had vooraf gedacht dat we op alle 3 
de toestellen in de prijzen zouden vallen.  

Op trampoline+kast werd de 2e prijs behaald en op 
langemat en trampoline zelfs de 1e prijs.  
Super gedaan!  
Van harte gefeliciteerd Sophie, Mirte, Milou,  
Charelle, Stella, Annebel, Dana en Sophie A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

http://www.summercup.nl/
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DROEVIG NIEUWS 

Zaterdag kregen we het bericht door dat ons oud lid 

Aad van Velden 
is overleden. Aad was tennislid van het eerste uur. Bij 
het 25 jarig bestaan gaven Ria en Aad nog een terug-
blik in het jaarboekje 2010 over die 25 jaar, waarin 
Aad een periode in de toernooicommissie mee draaide. 
Vorig jaar moest hij zich door zijn ziekte al afmelden 
als lid en heeft hij de vereniging bedankt voor de vele 

gezellige tennisuren. 

 
Wij zullen Aad missen en herinneren als een enthousi-
aste, betrokken en gezellige tennisvriend.  
Wij wensen Ria en de kinderen veel sterkte met dit 
grote verlies. 
 
Namens Tennis Vereniging Quintus, 

Voorzitter Chris Batist 

 
FINALES CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SINGLES EN 
MIXDUBBELS VOOR SENIOREN 
Zaterdag 25 juni werden de finales gespeeld van de 
clubkampioenschappen singles en mixdubbels voor 
senioren. U kunt dus nu weer vrijwel onbeperkt vrij 

spelen. 

 
Een waarschuwing: als u de komende dagen bij zonnig 
weer de Uithoek nadert kunt u het beste een goede 
zonnebril opzetten want dankzij de onvolprezen inzet 
van de "dinsdagavondtennisploeg", onder de deskun-
dige leiding van Frans van Meurs, is de kantine on-

langs rondom voorzien van een glimmende nieuwe 
laag verf die u anders wellicht zal verblinden. 
Frans en zijn makkers heel veel dank voor de vele 
uren hard werk en het mooie resultaat. 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

6E SPEELDAG ZEGWAARD SPORT PIRAMIDE-
COMPETITIE 

Zaterdag 2 juli is de zesde wedstrijddag van de Zeg-
waard Sport piramidecompetitie.  
We willen zoveel mogelijk wedstrijden op de geplande 

speeldag spelen.  
Daarom vragen we iedereen met klem om ruim 
van tevoren door te geven als je niet op de vol-
gende speeldag mee kan doen en niet pas als je 

het wedstrijdschema 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 
 

tijd   

10.30 Hans Duijndam Wim Jansen 

10.30 Miranda v Meurs Carla Disseldorp 

11.00 Laurens Vis Dave de Recht 

11.00 Thomas Ruiz Garcia Tom Winkels 

11.30 Vera v/d Ende Anneke Faber 

11.30 Marja v Leeuwen Gon Zwirs 

12.00 Hans Bal Peet de Haas 

12.00 Jan Duijndam Freek Batist 

12.30 Pascalle Rouwhorst Mariska Boerma 

12.30 Kees Grimbergen Geert Broch 

13.00 Femke Dekkers Hilde van Reeuwijk 

13.00 John Nieuwmans Daan Bos 

13.30 Arjen Laarhoven Rob Zwinkels 

13.30 Damon v/d Stap Bas Otten 

14.00 Joop van Reeuwijk Leo Aarden 

14.00 Matthijs Schenkev. Bram v Zeijl 

14.30 Kees Jongerius Arthur v Zeijl 

14.30 Remi Broch Ron v/d Berg 

   

   

 Chris Batist Daniël Perez 

 Carola de Bakker Yvonne v/d Arend 

 André v Meurs Johan Enthoven 

 Loek Broch  Michael de Niet 

 Jeroen Vis Edwin v Koppen 

 Nicolet Broch Luzia t. Westenend 

 Irmgard Bomers Ellen Mol 

 Lia Kester Mieke Schutte 

 Astrid Vis Marjan v Kester 

 Bart de Bakker Jan Hofland 

 Aad Vis Geblesseerd 

 Dennis Krans Geblesseerd  

 Wesley van Reeuwijk Geblesseerd 

 
  

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 

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:gve@kabelfoon.nl
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