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Sportblad 
Week 51, 19 december 2011, nummer 2233 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.quintus-sportfederatie.nl  
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Annette Lie 
Grutto 50, 2295 PV Kwintsheul 
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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) 

 
LEGENDARISCHE OLIEBOLLEN TOERNOOI 

Heel Kwintsheul & Omstreken kijkt er al maanden naar 
uit. Donderdag 29e december is het eindelijk zover! 
Voor ALLE breedtesporters van handbalvereniging 
Quintus. 
 
MEISJES C1 
Vorige week de wedstrijd tegen de B2 van Westlandia. 

We speelden een erg goede eerste helft, waardoor we 

met een ruime voorsprong de rust in gingen. 
Eva speelde heel sterk aan de cirkel en Zella was goed 
op dreef op de opbouw. Suzette en Tara zorgden er-
voor dat de dekking goed stond. Kim keepte een goe-
de eerste helft.  

 
De tweede helft kregen we het steeds zwaarder en 
kwam Westlandia terug tot 2 doelpunten. Liza verving 
Kim in het doel. Liza heeft de ziekte van Pfeiffer en kan 
daardoor alleen een stukje van de wedstrijd keepen. 
Ze hield een paar mooie ballen eruit en wij scoorden 
toch nog een aantal mooie en belangrijke doelpunten 

(Lexie speelde Eva mooi vrij aan de cirkel) waardoor 
we knap wonnen. Een goede wedstrijd. 
 
Afgelopen zondag speelden we tegen Velo B3. Tot 4-4 

ging het gelijk op, maar daarna nam Velo afstand tot 
8-4. We speelden wat ingehouden en kregen weinig 
mee, maar gelukkig konden we toch nog terugkomen 

tot 8-8 en gingen we met een 10-8 achterstand de rust 
in. Vooral Tessa scoorde een aantal keer fraai vanaf de 
opbouw en we maakten prachtige doelpunten door het 
wisseltje 5.  
 
De tweede helft hadden we het lastig, maar konden 

toch aardig bij blijven. Nicky was aan de rechterkant 
alweer goed op dreef en Sharon schoot er vanaf de 
linkerhoek 2 hele mooie ballen in. Ook Ivana deed het 
goed, die nadat ze met de C2 had meegedaan, bij ons 
nog een paar mooie doelpunten maakte uit sterke in-
dividuele acties. Toch bleeft Velo een kleine voor-
sprong houden en wonnen zij nipt de wedstrijd.  

Het was niet onze beste wedstrijd, maar het is ook wel 
lastig handballen voor c-tjes tegen een strakke 6-0 
dekking met fysiek sterkere en oudere meiden. Hele-
maal niet erg, want daar leren we alleen maar van en 
daarom zijn we naar de B-poule gegaan. We mogen 
tevreden zijn met hoe het tot nu toe gaat in de B. De 

competitie ligt nu even stil. We spelen in de kerstva-
kantie nog een toernooi in Limburg, dan weer gewoon 
als c-team tegen andere c-teams, want dat is ook wel 
weer eens leuk om niet altijd tegen oudere en dus 
krachtigere meiden te spelen. Hopelijk voelt Liza zich 

dan ook weer wat minder moe. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 
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VAN DE SELECTIES 
Voordat we de feestdagen ingaan, nog even een tus-
senstand in de competitie van onze selectieteams. 
 
Bij heren 1 gaat het in de competitie de laatste weken 

wat moeizaam. In het laatste weekend van oktober 
behaalden zij hun laatste overwinning, daarna werd 
van BEVO, Hellas, de Lions en Volendam verloren. 
Tussendoor werden de wedstrijden tegen Kolubara om 
de Challenge cup gespeeld. De thuiswedstrijd was 
weer eens lekker ouderwets en werd een feestje om 

met trots en plezier op terug te kijken. Zeker met de 
overwinning van 28-26. In de uitwedstrijd konden on-
ze mannen lang bijblijven, maar helaas werd deze in 
de slotfase gewonnen door de Servische ploeg met 28-
23. Afgelopen weekend kwamen onze heren uit in de 
Beneluxliga. Ook daar konden zij niet imponeren. De 
eerste wedstrijd werd verloren van HC Berchem met 

32-22. Zondag werd in ieder geval nog een punt ge-
haald uit een gelijkspel (22-22) tegen Red Boy Differ-
dange, maar ook hier had meer in gezeten. De heren 

hebben nu een aantal weken rust en moeten we met 
vertrouwen uitkijken naar een herstart in het weekend 
van 21 januari. Er wordt begonnen met een uitwed-
strijd tegen E&O. 

 
Heren 2 daarentegen zit in een positieve flow. Van de 
laatste vijf wedstrijden werden er vier gewonnen en 
dat is natuurlijk een prima resultaat! Het is gaan 
draaien en de negende plek met twaalf punten is ver 
verwijderd van de degradatiezone. Voor deze mannen 

is de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar 2012 een 
derby bij DIOS. 
 
Dames 1 staat fier op een derde plek. Ondanks bles-
sures van Marsha, Lianne en Dorien, die allemaal een 
aantal wedstrijden niet mee konden doen hielden zij 

zich knap staande. Er was een klein dipje waarin werd 

verloren van VOC en (nipt) SEW, maar daarna werd 
van Kwiek, E&O en Hellas knap gewonnen. Onze mei-
den beginnen op 7 januari in een uitwedstrijd tegen 
Loreal. 
 
Dames 2 doet het ook erg goed en staan momenteel 
op een vierde plek. Afgelopen weekend werd er nipt 

verloren van V&L, die nu op een tweede plek staat. 
Thuis echter zijn onze meiden ongeslagen. De laatste 
weken hebben we Clare op de bank gemist, maar dat 
heeft een goede reden: zij is bevallen van zoon Daniel 
Jack. Hierbij nog onze felicitaties en veel geluk!  
Dames 2 begint op 8 jan. a.s. met een thuiswedstrijd 

tegen het tweede team van SEW. 
Natuurlijk zien we u in 2012 graag weer bij de wed-

strijden van onze teams. 
 
Dan gaan we ons nu opmaken voor de feestdagen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
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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Namens de  

Stichting Tophandbal Quintus 
wens ik u Fijne Kerstdagen 

en alle goeds voor 2012! 

 
 
WK DAMES ORANJE IN BRAZILIË 
Zojuist is de finale gespeeld en is Noorwegen wereld-
kampioen geworden.  
Zij versloegen Frankrijk met 34-22. 
Voor onze dames liep het niet zo als verwacht en ge-
wenst. De poule werd nog overleefd, al werden ook 

daar al mindere wedstrijden in gespeeld. Tegen Noor-

wegen – dat mag nu duidelijk zijn – hadden zij echt 
geen kans. Toch zit er veel meer in, daarvan blijf ik 
(Adri) van overtuigd. Misschien dat zij het volgend jaar 
bij het EK in eigen land dat kunnen laten zien, maar 
dan zal er – zoals Marieke verwoord – nog wel wat 
moeten gebeuren. Toch moeten we er vertrouwen in 

blijven houden. Ook is in het nieuws al verschillende 
keren gesproken op een kans van deelname aan het 
OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi). We wachten 
het af, eind januari zullen we het weten. Ik houd u op 
de hoogte. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BLNV VOOR WEETJES EN VERGEETJES 
 Roy Meijs (heren 1) is de absolute pechvogel!  

Na een zware enkel blessure van maanden is hij tij-
dens een training door zijn knie gegaan en na een 
MRI bleek dat hij zijn kruisband gescheurd had!. Nu 

volgt een zware operatie en weer een zeer lang her-
stel. Dubbel pech, seizoen weg! Roy, heel veel 
sterkte met deze tegenslag! 

 Bij de A-selectie  zijn Tess Meijer (spierblessure) 

en Susy Otten (enkelblessure) niet inzetbaar bij de 
pittige wedstrijden van de jeugddivisie.  
Tess en Suus houd moed en herstel goed! 

 positief nieuws is dat (bij de heren A) Niels van Lier 
na een gescheurde enkelband weer speelminuten 
heeft gemaakt,  
Niels, blijf heel en bal veel! 

  
namens blessure leed niet vergeten (BLNV)  
gezonde feestdagen en blessurevrij 2012 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sudoku nr. 138 
  

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. 
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Secretariaat 
Angela Reitsma 
Harteveldlaan 48 
2675 LE Honselersdijk 
tel.: 06-10 61 91 51 
 
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl 
 

 

WEDSTRIJDSECRETARISSEN 
Senioren: Frits Berendse  297771  

A: Freek Batist  06-41536877 
B: Petra Gram  06-23957834 
C: Ron v.d. Merwe  06-11245493 
D: Bas Otten  06-49885833 
E: Patrick Mansveld  06-13776695 
F en MP: Karin Grootscholten 06-19034755 
Dames: Mirjam de Ruiter  06-28720829 

Kledingcoördinatie: 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 
 
 

KERST- EN NIEUWJAARSWENS 

Het bestuur van voetbalvereniging Quintus 
wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig, 
gezond én sportief 2012. 
 

 
Zo aan het eind van dit jaar spreken wij onze hartelij-
ke dank uit aan alle vrijwilligers, die zich in 2011 weer 
100% voor onze club hebben ingezet. Ook in 2012 
kunnen wij niet zonder u! 

Het Bestuur vv Quintus 

 
 

QUINTUS HANDSCHOENEN 
Sinds zaterdag 17 december zijn in de bestuurskamer 
de Quintushandschoenen in grote maten te koop. Voor 
€8,50 bent u verzekerd van warme handen tijdens 
koude wintermaanden. 
 
Voor wat betreft de kindermaten:  

woensdag 21 december zullen tijdens en na de training 
de handschoenen, muts en sjaal te koop zijn voor 
€7,50 per item of €20,00 voor de hele set. 
 
Ook op het oliebollentoernooi vindt u in de hal een 
verkooppunt. 
 

U kunt de artikelen ook afhalen op de Harteveldlaan 
48. U kunt hiervoor contact opnemen met Angela 
Reitsma op tel.nr. 06-10619151. 

Bestuur Quintus 

LET OP!!!!! 
Belangrijke informatie voor alle leden van vv Quintus. 

Zegwaard Sport BV stopt met de kledinglijn voor 
vv Quintus. 
 

De reden dat Robert Zegwaard gaat stoppen met Zeg-
waard Sport is omdat hij zich meer wil gaan specifice-
ren in Zegwaard Schoenen en hier al zijn aandacht aan 
wil gaan besteden.  

 
Wij als vereniging vinden dit erg spijtig maar begrijpen 
natuurlijk zijn beslissing. Wij willen Robert dan ook 
hartelijk danken voor zijn inzet 2 jaar lang, het mee-
denken en het verkopen van de kledinglijn in zijn win-
kel. Hij heeft ervoor gezorgd dat alle elftallen vanaf 
het begin van het nieuwe seizoen er perfect bij lopen. 

 
- ROBERT ZEGWAARD BEDANKT - 

 
Hoe nu verder? 
Frame Sport en 100% Voetbal nemen de kledinglijn 

van vv Quintus per 01 januari 2012 over. 

De Leden van de Sponsorcommissie hebben een goed 
gesprek gehad met Frans Meurs en Frank Krijger en 
konden elkaar dus dan ook de hand schudden na dit 
gesprek.  
 
Vanaf 01-01-2012 kunt u alles van de kledinglijn van 
vv Quintus in de winkel van 100% Voetbal (Heren-

straat 90 te Wateringen) kopen of bestellen.  
Er wordt, net zoals u gewend was bij Zegwaard Sport, 
ook een ruimte gecreëerd waar de kledinglijn getoond 
zal worden. 
 
Nieuw!!! 
Vanaf het nieuwe jaar zal elk lid van vv Quintus een 

persoonlijke pas krijgen waarbij men op alle artikelen 
10% korting krijgt. 

Wij hopen u allen voldoende te hebben geïnformeerd. 
De leden van de Sponsorcommissie 
 
 

UITSLAGEN 
 
Zaterdag 17 december 2011 

comp. Q C2 - KMD C3 17-0 

beker SVH F1 - Q F1 afg. 

vr.sch. Quintus B2 - RKDEO B4 1-13 

beker Berkel 5 (zat) - Q 2(zat) 1-1 

 Quintus wint na strafschoppen  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
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 

 

file:///C:/DOC/Lia/Quintus/www.quintus-voetbal.nl
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Secretariaat 
Sabrina Groenewoud 
Westblok 28 
2291 XB Wateringen 
emailadres: secrbcquintus@gmail.com 
 
http://badminton.sisoftco.com  of 
http://www.Badminton.sisoftco.com 
 

 

Wilt u op de site kijken voor de badminton? 

Klik dan op : 

http://www.Badminton.sisoftco.com 

 
 

Het bestuur 
wenst iedereen 

gezellige kerst-
dagen toe! 

 

 

 

SPEELDAGEN BADMINTON 
19, 21 en 23 december zijn voor ons gewone 
speeldagen. 
Op 4 januari is er voor de woensdagochtend dames en 

de woensdagavond spelers ook gewoon badminton. 
 
“GOEDE VOORNEMENS” TOERNOOI 
Op vrijdag 6 januari wordt een “goede voornemens” 
toernooi georganiseerd. 
Het toernooi begint om 19.30 uur.  

 
Het enige wat men mee hoeft te nemen is sportkleding 
en zaalschoenen. Rackets zijn eventueel in de zaal. 
Het inschrijfgeld voor dit toernooi is €2,50 p.p.  
Voor mensen, die na dit toernooi lid willen worden 
geldt het eenmalige aanbod dat ze voor slechts 

€50,00 kunnen spelen tot de zomervakantie.  

Zeker een reden om je snel aan te melden.  
Dit kan per e-mail: 
jt.keehnen@kabelfoon.nl, of secrbcquintus@gmail.com 
of telefonisch 0174 – 296318 
 
Als je geen introducé hebt, kan je je natuurlijk 
ook opgeven. 

We hopen dat het een gezellig toernooi wordt met veel 
deelnemers! 
Namens De toernooicommissie Anneke Keehnen 
 
 
 

 
 

 

REGIOCOMPETTIE 
 
UITSLAGEN 
Hierbij de uitslagen: 
 

PBC Boomgaardshoek 3 - BC Quintus 2  3 – 5  
Vijsluizen 4  - BC Quintus 3 7 – 1  
 
 
Komende 2 weken is er geen competitie. 
Hierbij wel alvast de team-indeling voor de dames- en 

heren-competitie: 
 
Dames klasse A  
Sabrina     
Denise    
Marlène    
Marlou    

Lichelle     
 
Dames Klasse C 

Daniëlle 
Brenda 
Jolanda 
Sanne 

Samantha 
 
Heren klasse A 
Martijn 
Paul 
Ernst 

Marco 
Dany 
 
Herenklasse B 
René 
Sander 

Mike 

Stefan 
 
 

Bij deze wens ik iedereen al-

vast hele fijne feestdagen en 

een gezond en sportief 2012!! 

 
 

grtz 

Sander 
 

 
 
 
 

 

http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:jt.keehnen@kabelfoon.nl
mailto:secrbcquintus@gmail.com
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Secretariaat 
Wouter Loots 
Wilgenhove 36 
2295 RB Kwintsheul 
Tel. 0174-295436 
 
www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/ 
 

 
HALLO VOLLEYBALLERS  
Hierbij een aantal mededelingen van het volley-
balfront. 
 

COMPETITIEPROGRAMMA 
 
OVERZICHT WEDSTRIJDEN,  
ZAAL(BAR)DIENSTEN PIJLSLAG QUINTUS-TEAMS 

 
 

Speelweek 51:  

19 - 25 december 2011 
Wo 21-12-2011 
Bardienst v.d. Voorthal: Recreanten 

Speelweek 52:  
26 - 1 januari 2012 
Wo 28-12-2011 
Bardienst v.d. Voorthal: Heren 4 

Speelweek 1:  
2 - 8 januari 2012 
Wo 4-1-2012 
Zaaldienst v.d. Voorthal: n.v.t.  
- alleen training of wedstrijd talententeam  

Vr 6-1-2012 Oliebollen/nieuwjaarstoernooi met en bij Vollier 

 
In de v.d. Voorthal vervalt de verplichting om bardien-

sten te draaien per 1-1-2012. 
De zaaldienst gaat wel gewoon door maar is natuurlijk 

zeer beperkt. Het gaat maar over maximaal één wed-
strijd per avond.  
 
Bij het zaaldienstschema voor het voorjaar zal ik hier-
mee dan ook anders omgaan dan tot nu toe.  
De ploeg die op woensdagavond speelt zorgt er voor 
dat het eigen veld wordt opgebouwd (het talententeam 

traint altijd tot 20.45 uur en meestal hoeft alleen het 
net op hoogte te worden gesteld).  
 
Omdat alleen H4, D3 en Recreanten hier spelen zal 
hun zaaldienst voortaan alleen inhouden dat er een 
teller moet worden geleverd.  
Andere teams hoeven geen zaaldienst meer in de v.d. 

Voorthal te draaien.  
 
De zaaldiensten in de Pijl worden naar verhouding ver-
deeld over alle teams die daar competitiewed-strijden  
spelen. Ik deel dat bijna altijd in op een speelvrije 
avond om op tijd (19.00 uur) twee velden op te kun-

nen bouwen en tellers te leveren voor maximaal vier 
wedstrijden. 
 
Ik hoop zo snel mogelijk na oud- en nieuw het wed-
strijdschema voor het voorjaar, met alle zaaldiensten 
en scheidsrechters bekend te maken.  
Op dit moment maakt de bond met name de jeugd-

competities rond. 
 
Invallen recreanten aan de reguliere competitie (tekst 

uit wedstrijdbulletin NeVoBo) 

Onderstaand het reglement betreffende invallen van 
recreanten in de reguliere competitie.  

Houd er allemaal wel rekening mee dat de recreanten 
in Sportlink geregistreerd staan als bondslid met 
de spelactiviteit recreatief. Dit in verband met de con-

trole, anders kan een speler ongerechtigd 
worden verklaard met alle gevolgen van dien. 
 
Een recreatief lid mag met de volgende beperkingen in 

wedstrijden in de laagste 2 klassen per 
categorie en het laagste team per categorie van de 
vereniging uitkomen: 
a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand, en; 
b. niet meer dan het elf wedstrijden per seizoen. 
 
Bij overschrijding van bovengenoemde aantallen wordt 

de betreffende speler aangemerkt als 
ongerechtigde speler en geldt het bepaalde in artikel 
3.1.11.11. 
Het in artikel 3.1.5.1 d t/m f bepaalde is van toepas-
sing op deze invalbepalingen. 

Johan Lievaart, wedstrijdsecretaris 

 
KOPIJ VOOR CLUBMAGAZINE 2 
Voor ieder die kopy gaat aanleveren voor het 2e Club-
magazine seizoen 2011-2012, de volgende dataplan-
ning: 
 
 Uiterste aanleverdatum woensdag 04-01-2012 

 Verzending naar drukker donderdag 05-01-2012 
 Uitreiken clubmagazine maandag  09-01-2012 
 
Kopij, al dan niet voorzien van foto’s of plaatjes op 
JPEG-format zoals gebruikelijk zenden aan 
c.h.van.reeven@kabelfoon.nl. 

Prettige feestdagen! 
Cees 
 
NOG MEER OLIEBOLLEN 
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UITSLAGEN SPEELWEEK 50 
 

Thor JA 2 PQ JA 1 3-0 25-17, 25-14, 25-16 

PQ HS 3 Punch HS12 3-1 25-12, 19-25, 25-07, 25-13 

PQ HS 2 Kratos '08 HS 7 3-2 
25-21, 22-25, 25-22, 21-25,  
15-13 

PQ DS 1 VVV DS 1 3-2 
25-21, 25-23, 24-26, 26-28,  
17-15 

PQ HS 4 Punch HS11 1-3 18-25, 12-25, 12-25, 25-22 

PQ XR 1 Kalinko XR 3 3-1 25-18, 21-25, 25-12, 25-22 

 
PERIODEKAMPIOEN 
 

Team Positie Aantal  Punten Gemiddeld 

Dames 2 1 10 49 4,9000000 

Dames 3 2 9 32 3,5555555 

Heren 1 5 10 29 2,9000000 

Heren 4 5 11 32 2,9090909 

Heren 3 4 6 17 2,8333333 

Heren 2 7 10 24 2,4000000 

Dames 1 8 10 23 2,3000000 

Recreanten XR1 Mix A 2 7 16 2,2857142 

Meisjes A  2 8 12 1,5000000 

Jongens A 7 10 1 0,1000000 

 

AGENDA 
 

06-01-2012 
Gezamenlijk oliebollentoernooi  
in SC Vreeloo in De Lier 

11-01-2012 
Uiterlijke inleverdatum kopij  
voor Clubmagazine 2 

21-01-2012 

Nieuwjaars--recreanten-toernooi, van 

der Voorthal 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
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 
 

 
JAARBOEKJE 2012 
De kerstboom staat weer in de kantine te pronken dus 
het einde van het jaar nadert.  

Het nieuwe jaarboekje 2012 is als het goed is weer bij 
de leden bezorgd. Met een apart schrijven over de be-
taling van de contributie 2012. Dus overmaken die 
handel! En dan zorgt de ledenadministratie er weer 
voor dat de banen door jou afgeschreven kunnen wor-
den in het nieuwe jaar. 
 

Daarnaast staan er de activiteiten in van het komend 
jaar. Zet ze alvast in je agenda en gooi het boekje niet 
weg, maar geef het een plekje in de boekenkast of in 
de tennistas. 
 
Voor de piramide competitie en de DDDD kan je je al 
opgeven, zie hiervoor de website http://www.quintus-

tennis.nl/index.php  
 

Prettig tennisjaar,  
het bestuur. 

 

EEN GOED VOORNEMEN VOOR 2012: 
Geef je op voor de Zegwaard Sport Piramidecompetitie 

en/of de Dolle Dwaze Dubbel Dagen 
 
ZEGWAARD SPORT PIRAMIDECOMPETITIE 
Ook volgend jaar staat de Zegwaard Sport Piramide-
competitie op de planning van de toernooicommissie.  

De geplande piramidecompetitie zaterdagen: 
 4 februari 
 3 maart 
 7 april 
 12 mei 
 2 juni 
 1 september 

 6 oktober 
 
Uiterste inschrijfdatum 20 januari 2012 
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com  
Je bent ingeschreven als je een bevestiging hebt ont-

vangen van de TC.  

 
DOLLE DWAZE DUBBEL DAGEN 
In 2012 zijn er 5 dagen gepland waarop de DDDD-
wedstrijden gespeeld worden: 
 10 maart 
 21 april 
 7 juli 

 8 september 
 27 oktober  
 
Uiterste inschrijfdatum 24 februari 2012 
Inschrijven via atenwestenend@gmail.com 
Je bent ingeschreven als je een bevestiging hebt ont-
vangen van de TC.  

 

 

mailto:gve@kabelfoon.nl
http://www.quintus-tennis.nl/index.php
http://www.quintus-tennis.nl/index.php
mailto:tvqtoernooi@gmail.com
mailto:atenwestenend@gmail.com
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Sudoku nr. 138 
(oplossing) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cafetaria Papaya 

Speciaal afhaal menu 

(6 december t/m 6 januari) 

 

2 personen friet 

2 rundvleeskroketten (v. Dobben) 

2 frikandellen  

+ een portie mini gehaktballetjes 

(8 stuks) gratis!! 

 

Samen: € 8,30 

Heulweg 137 

2295 KE Kwintsheul 

www.justeat.nl 

Elke week mag ik het  
Quintusblad weer  

“mooi maken”. 
Dat doe ik ook elke week  

met veel plezier! 
 

Ik wil alle lezers  
hele gezellige feestdagen 

toewensen 
en een goed 

en zeker sportief 2012! 
Maak er weer wat moois 

van met elkaar! 

 
Marina van Gaalen 

Namens 
kopieerservice 

Sportservice Zuid-Holland 
 

 
www.sportzh.nl 

Clubbladen 
Briefpapier 

Folders en brochures 
Visitekaartjes 

Flyers 
Rapporten 

Advertentiepagina's 
Lesmateriaal en scripties 

 
 


