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Sportblad 
Week 14, 2 april 2012, nummer 2246 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.quintus-sportfederatie.nl  
l 
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Secretariaat 
HV Quintus 
Postbus 209 
2290 AE Wateringen 
secretaris@hvquintus.nl 
 
Jeugdsecretariaat 
Annette Lie 
Grutto 50, 2295 PV Kwintsheul 
Lie58@caiway.nl 
 

 

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) 

 

EREDIVISIE/EERSTE DIVISIE 
Geen programma 
 

BEKERCOMPETITIE 
Geen programma 

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
Geen programma 

DAMES A1 ZAALKAMPIOEN!! 
Voor de meiden van de A1 is een prima einde aan het 
seizoen gekomen: zij werden met 1 punt voorsprong 
op SEW de kampioen van deze eerste jeugddivisie-
competitie. In een poule met tien andere clubs, waar-

onder VOC, SEW, DSS, Velo, Westlandia, Hellas etc. 
werd uitgevochten wie er op 21 april a.s. mag deelne-
men aan het N.K. 
 
De start van het seizoen was spannend. Nieuwe trai-

ner, nieuwe begeleidster en dus deze nieuwe opzet. Op 

de eerste - zonnige - trainingsdag heette ik de nieuwe 
trainer Herman Schaap welkom om hem voor te stel-
len aan de groep. Een grote groep, waarvan de namen 
onthouden – zo zei Herman – een grote uitdaging ging 
worden, want dat was nou net niet zijn grootste talent. 
Ik ga er vanuit dat dit gedurende het seizoen wel goed 
gekomen is. Een begeleidster moest toen nog gevon-

den worden en dat was geen simpele opdracht. We 
waren dan ook erg blij toen Laudi van de Dijkgraaf de-
ze taak op zich wilde nemen! 
 
De eerste wedstrijd tegen DSS werden de punten nog 
gedeeld (24-24), maar de tweede wedstrijd tegen 
Nieuwegein werd omgezet in een ruime overwinning 

van 14-39. Gedurende de competitie werd wel duide-
lijk dat SEW de grootste concurrent zou worden. De 

uitwedstrijd werd dan ook met 33-27 verloren. Toch 
raakten onze meiden steeds beter op elkaar ingespeeld 
en bleven zij winnen, terwijl SEW op 5 febr. jl. strui-
kelde over DSS.  

De voorsprong van drie punten, slonk naar eentje. Za-
terdag 18 maart was dus de dag van de waarheid: de 
thuiswedstrijd tegen SEW. Bij winst nog alle zicht op 
het kampioenschap. En het lukte! Bij mijn aankomst 
voor de dameswedstrijd die daarna werd gespeeld, 
veel mopperende SEW-ouders over de gemiste kansen 
van hun ploeg. Onze meiden hielden het hoofd koel en 

wonnen met 26-18.  
 
Zaterdag jl. speelden zij de laatste wedstrijd tegen 
Fortissimo en wonnen ook deze wedstrijd. Het kampi-
oenschap werd daarna met een klein feestje in de klei-

ne kantine gevierd met taart, een drankje en een 
woordje van voorzitter Paul Bol. De felicitaties gaan 

naar Herman, Laudi en de meiden! Naar wat ik begre-
pen heb komt aan een leuk en sportief goed seizoen 
op deze manier een einde. Nu voorbereiden op het 
N.K. van 21 april. Wie daar de tegenstanders zijn, is 
(mij) nog niet bekend, maar tegen die tijd zullen we 
hierover nader berichten.  

Nogmaals gefeliciteerd en veel succes! 
Namens het CT, Adri 
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HEREN YOUTH 
De heren Youth strijden in Estland voor een plekje op 

het E.K. deze zomer in Oostenrijk. In deze selectie zijn 
opgenomen Mitchel Verbraeken, Niels van Lier en 
Tim Bottinga.  

Buiten Estland zijn Italië en Zwitserland de tegenstan-
ders.  
 
De eerste wedstrijd tegen Zwitserland begon Oranje 

stroef, maar hielden zij lang het verschil beperkt. Door 
hun fysieke kracht wonnen de Zwitsers uiteindelijk 
ruim met 32-24.  
 
De tweede wedstrijd tegen de Italianen begonnen onze 
jongens moeizaam en werden de kansen niet goed 
benut. Dit leverde een ruststand van 13-9 in het voor-

deel van de tegenstander.  
De tweede helft werd er uit een ander vaatje getapt. 
De dekking stond beter en in de aanval, onder impuls 
van Niels (6x) en Mitchel (4x) werd de achterstand 
weggewerkt. De winst van 33-24 was dan ook dik ver-

diend. Ook Tim scoorde deze wedstrijd 2x. 

 
Zondag werd de laatste wedstrijd tegen gastland Est-
land gespeeld. Na een moeizame wedstrijd wonnen 
onze mannen met 24-23 (ruststand 12-10).  
 
Mitchel was in deze wedstrijd de topscorer met vier 
doelpunten. Helaas plaatste alleen de groepswinnaar 

zich en dat was Zwitserland. 
 
Toch zijn dit voor de jongens leerzame toernooien om 
ervaring op te doen. De felicitaties voor de twee ge-
wonnen wedstrijden! 
 
COMPETTIE EREDIVISIE 

Zowel de dames als de heren verloren afgelopen 
weekend hun wedstrijd in de nacompetitie.  

Komend weekend een vrij weekend.  
De dames spelen op dinsdag 10 april om 20.30 uur 
in de van der Voorthal de bekerwedstrijd met als te-
genstander VOC. 

Het weekend spelen zij een uitwedstrijd, de 21e wordt 
er thuis een dubbel gespeeld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

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 spoed-
recepten bereikbaar. Tot 23.00 uur is hier een apothe-
kersassistente 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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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 
 
PUPIL VAN DE WEEK 
Op 5 februari jl. was Gijs Vis pupil van de week. He-
laas ging toen de wedstrijd van Quintus 1 niet door 

omdat de KNVB landelijk alle wedstrijden afkeurde 
i.v.m. vorst/sneeuw.  
Gijs, keeper bij de E2, is 2e paasdag 8 april alsnog pu-
pil van de week.  
Wil je meer van onze pupil weten, ga dan naar onze 
site www.quintus-voetbal.nl 
 

PROGRAMMA SENIOREN (ZON) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
Dinsdag 3 april 2012 aanv. 

 Quintus 1 (zon) - DSVP 1 20:00 

2e ronde Haaglanden Voetbal toernooi 2012 - sir Winston cup 

 L.P. Giels veld 2 

 
2e Paasdag maandag 9 april 2012 aanv. 

177780 Q 1(zon-4e-D) - Delfia 1 (zon) 14:00 

 R.A. Hos veld 2 

47574 Excelsior'20 6 (zon) - Q 3(zon-5e-08) 11:00 

dienst: Frits Berendse 

 
Zondag 15 april 2012 aanv. 

36390 VELO 10 (zon) - Q 3(zon-5e-08) 13:00 

 

PROGRAMMA SENIOREN (ZAT) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
Paaszaterdag 7 april 2012 aanv. 

24427 KMD 3 (zat) - Q 1(zat-5e-08) 14:30 

 
Dinsdag 10 april 2012 aanv. 

177930 Q 2(zat-beker) - PKC '85 2 (zat) 20:00 

 
Zaterdag 14 april 2012 aanv. 

26143 Westlandia 3 (zat) - Q 1(zat-5e-08) 14:30 

23741 Q 2(zat-7e-11) - Naaldwijk 5 (zat) 14:30 

 
 
 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Maandag 2 april 2012 aanv. 

178425 Laakkwart. A1 - Q A1 (beker) 19:00 

115343 MVV '27 A2 - Quintus A2 20:00 

 
Dinsdag 3 april 2012 aanv. 

westl. Polanen/Monster - Q 2e jaars E 18:00 

 
Woensdag 4 april 2012 aanv. 

westl.c. Quintus A1 - Velo A1 20:00 

 Bart Kester veld 2 

2e ronde Quintus C1 - FC Zoetermeer C1 18:30 

Haaglanden Voetbal Toernooi 2012 - Van Lochem C1-Cup 

 Mathijs Zaat veld 2 

 
Paaszaterdag 7 april 2012 aanv. 

112096 Q A1 (2e-07) - Maasdijk A1 14:30 

 A. Jansen veld 2 

115370 Q A2 (3e-6) - Full Speed A1 14:30 

 Jan vd Graaf veld 1 

119110 Monster B1 - Q B1 (2e-08) 12:30 

137373 Honselersdijk B3 - Q B2 (6e-08) 10:30 

173891 VDL MB1 - Q MB1 (2e-6D) 12:30 

162882 Nootdorp D1 - Q D1 (2e-09) 11:00 

116819 Den Hoorn D5 - Q D2 (5e-09) 11:30 

117828 Polanen D4 - Q D3 (8e-09) 10:00 

138996 HVC'10 E2 - Q E1 (4e-08) 09:30 

165054 Den Hoorn E5 - Q E2 (5e-09) 10:15 

129081 Q E3 (9e-22) - Verburch E5 10:00 

 Alex van Holsteijn veld 2 

126049 LYRA F2 - Q F1 (3e-07) 08:30 

133021 VDL F2 - Q F2 (6e-08) 10:30 

140846 Q F4 (10e-30) - Polanen F6 09:00 

 Bram Damen veld 2 

westl. Quintus MP - fc 's-Gravenz. MP 09:00 

dienst: Angela Reitsma 

 
Woensdag 11 april 2012 aanv. 

114416 Q C1 (2e-08) - Die Haghe C1 nnb 

 scheidsrechter nog niet bekend veld 2 

162853 Q D1 (2e-09) - Oliveo D2 19:00 

 Milan Vis veld 3 

 
Zaterdag 14 april 2012 aanv. 

112107 HVV A1 - Q A1 (2e-07) 15:15 

115375 Q A2 (3e-6) - HVC'10 A1 14:30 

119123 Q B1 (2e-08) - GDA B2 12:30 

137349 Westlandia B4 - Q B2 (6e-08) 13:00 

174056 WIK MB1 - Q MB1 (2e-6D) 13:00 

114356 Westlandia C2 - Q C1 (2e-08) 10:45 

167831 Q C2 (6e-15) - Naaldwijk C2 12:30 

168006 FC 's-Gravenz. D2 - Q D1 (2e-09) 10:30 

116852 Q D2 (5e-09) - Swift Boys D1 11:00 

117854 Q D3 (8e-09) - LYRA D5 09:30 

164841 TOGR D2M - Q D4M (1e-3) 10:00 

139012 Q E1 (4e-08) - Verburch E2 10:00 

165059 SVH E2 - Q E2 (5e-09) 10:00 

129083 Q E3 (9e-22) - Polanen E7 10:00 

126056 Q F1 (3e-07) - PPSC F1 09:00 

133043 Q F2 (6e-08) - Excelsior M F4 09:00 

140862 HVC'10 F6 - Q F4 (10e-30) 09:30 

westl. Naaldwijk/Maasdijk MP - Quintus MP 09:00 

dienst: Ton Vis (ochtend), Michel Zuijderwijk ( ochtend),  
Robert van Beek (middag) 
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scheidsrechters zaterdag 14 april 2012 

Twan vd Berg, Bart Kester, Pim Schutte, Jan Duijndam,  
Lisette Moonen, Dave Dijkhuizen, Tom Zuiderwyk,  
Jorith v Lier, Inge vd Spek met één nog aan te wijzen 
scheidsrechter. 
 

UITSLAGEN 
 
Dinsdag 27 maart 2012  

Flynth c. Quintus - Westlandia (zat) 3-1 

 
Zaterdag 31 maart 2012 

 

comp. VELO A4 - Q A2 2-0 

comp. Q B1 - KMD B1 5-3 

comp. Q B2 - FC 's-Gravenz. B5 1-5 

comp. Q MB1 - VDL MB1 0-5 

comp. Polanen C1 - Q C1 3-0 

comp. LYRA C5 - Q C2 0-8 

comp. Q D1 - Oliveo D2 11 apr. 

comp. Wippolder D3 - Q D2 2-0 

comp. Q D3 - Den Hoorn D8 4-0 

comp. Q D4M - Polanen SV D5M 0-7 

comp. MVV '27 E2 - Q E1 0-8 

comp. Q E2 - Excelsior M E4 2-8 

comp. MSV '71 E3 - Q E3 2-3 

comp. Q F1 - Westlandia F2 2-1 

comp. FC 's-Gravenz. F7 - Q F2 3-3 

comp. VELO F9 - Q F3 4-5 

comp. Den Hoorn F9 - Q F4 1-1 

comp. Q 1(zat) - LYRA 6 (zat) 6-3 

comp. Nootdorp 4 (zat) - Q 2(zat) 0-4 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
Dorpskade 79 

2291 HP Wateringen 

Tel: 0174-292377 

Fax: 0174-387927 

 

E-mail: 

bontehaas@hetnet.nl 

 

www.bontehaas.com 

 

Ons eetcafé is zeven dagen 
per week geopend. 

De keuken is dagelijks geopend 

tot 21.30 uur 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 

E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 
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Secretariaat 
Sabrina Groenewoud 
Vossenrade 38 

2544 XK Den Haag 
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 

 

Vrijdag 6 april is het 

Goede Vrijdag 
en is er 

GEEN badminton 
het bestuur 

 
SLOTTOERNOOI 
Op vrijdag 25 mei is er en slottoernooi!! Dit wordt een 

mix toernooi. Inschrijven kan nu al. Heb je geen mix 
partner, geef je dan toch gewoon op! Wij gaan ons 
best doen dat het voor iedereen een leuk toernooi gaat 
worden. Opgeven kan via jt.keehnen@kabelfoon.nl 
De toernooicommissie 
 

DAMES- EN HERENCOMPETITIE 
 
UITSLAGEN AFGELOPEN RONDE: 

BC Hillegom M2 - BC Quintus M1   0 – 8  
BC Quintus M2 - BC Orbiton M1   3 – 5  
BC Quintus D2 - BC Ouderkerk D1 6 – 2  
 

JEUGD 
 
JEUGDUITJE 
Afgelopen zondagmiddag zijn we met 19 kids en 4 be-
geleiders naar Ter Heide gefietst om daar ons jaarlijks 

jeugduitje te houden.  
 
Iedereen was op tijd, alleen onze jeugdvoorzitter was 
flink abuis en die was enige, die te laat op de verzamel 
punt was. Gelukkig was de jeugdvoorzitter in topcondi-
tie en fietste hij als een malle in zijn eentje naar de 
locatie waar het jeugduitje was. 

 
Bij het bedrijf WATO Events gingen we twee dingen 
doen. De groepen werd in tweeën gesplitst, zodat de 
ene groep ging djembeen en de andere groep ging 
powerkiting. Bij het djembeen (dat is een drumstel wat 
je tussen je benen doet en er lekker op los kan ram-
men) werd er lekker op los geslagen en ik heb hier en 

daar wel gehoord dat er kids en begeleiders waren die 
last hadden van hun handen, maar het klonk wel erg 
goed ik heb weer hele soepele heupen gekregen door 
op jullie ritme te dansen. 
 
We hadden ook super veel mazzel met het weer, de 

zon scheen lekker (af en toe ging de zon verstoppertje 
spelen) en we hadden we lekker veel wind om te po-
werkiting (dat is eigenlijk vliegeren met een hele grote 

vlieger). 

Om 4:00 uur begonnen we met de eerste ronde om 
vervolgens een uurtje later even te chillen met een 

drankje en chippie. Na het chillen gingen we verder 
met de tweede ronde. 
 

Ik hoop dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Ik 
wel, ik heb genoten van jullie enthousiasme. Bij deze 
wil ik iedereen bedanken voor zijn bijdrage van van-
daag begeleiders, kids en niet te vergeten WATO 

Events bedankt voor deze top middag. Ook wil ik jullie 
er op wijzen dat de foto’s die zijn gemaakt te zien zijn 
op www.kjoebiekids.tk dus els je nieuwsgierig ben kijk 
daar dan even. 
Tot snel 
Rene vd Zanden 
 

JEUGDCOMPETITIE 
 

UITSLAGEN ZATERDAG 31 MAART 
KjoeBie 1 - Smashing Maadam 2 1 – 7 
BC Mix 6 - KjoeBie 2 1 – 7 

KjoeBie 4 - BC de Zeemeeuwen 8 6 – 2  
BC de Zeemeeuwen 9 - KjoeBie 5  0 – 8 
KjoeBie 6 - BC Cross Smash 6  7 – 1 
 

WEDSTRIJDEN  
 
Zaterdag 7 april aanvang 12:00uur 
Shuttle Up 3  - KjoeBie 5 
   
In verband met paaszaterdag, is er géén training 

zaterdag 7 april! 
 

Grtz, Mike 

 
Kjoe Bie 3 verslag van vorige week 
Badminton verslag Kjoe Bie 3 tegen EVBC Vlietwijk 
De dubbels hebben we alle twee gewonnen, de meisjes 

dubbel was iets spannender dan de jongens dubbel. De 
jongens enkel van Joost was ook gewonnen één van 
de sets was behoorlijk spannend. Ruben heeft zijn en-

kel ook gewonnen daar was ook één set behoorlijk 
spannend. Esmée (ze viel in voor Julia) heeft haar en-
kel ook gewonnen de eerste set ging nog wel gelijk op, 
maar je kon zien dat haar tegenstander bij de 2e set 
opgaf. Carly heeft haar enkel ook gewonnen, hoe moet 
ik het zeggen… de tegenstanders waren niet echt 

doorzetters en dat was te merken. De mixen zijn ook 
alle twee gewonnen de ene door Carly en Joost, de 
andere door Ruben en Esmée. De eind stand was 8-0 
voor ons! 
Ik wil graag namens het hele team Esmée nog even 
bedanken voor het invallen!! Ze heeft erg goed ge-
speeld en goed haar best gedaan!! 

Ruben van der Knaap 

http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.kjoebiekids.tk/
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BC Mix 6 – Kjoebie 2: 1-7 
De ochtend begon al vroeg met één al bekende afmel-

ding en twee zieken bij de heren van Kjoebie 2. 
Joost werd uit bed gebeld en gelukkig kon en wilde hij 
invallen. 

Net op tijd bij Mix aangekomen bleek ook daar dat 
teamleden zich verslapen hadden. 
De volgorde van de wedstrijden werd daardoor flink 
aangepast maar dat liet de spelers van Kjoebie 2 niet 

van de wijs brengen. 
Erik en Joost speelden een keurige Heren Dubbel: één 
punt voor ons. 
Daphne speelde daarna haar Dames Enkel: tweede 
punt voor ons. 
Daarna speelde Joost een G E W E L D I G E Heren 
Enkel. Wat een wedstrijd was dat: de eerste set ging 

gelijk op en werd net aan gewonnen door de tegen-
stander. De tweede set speelde Joost fenomenaal en 
won deze set met 1-21. De derde set ging weer gelijk 
op en wat gunden we allemaal Joost de zege. 
Helaas was bij de laatste setpunten het net aan de 

kant van de tegenpartij nèt iets lager en ging dit punt 

naar Mix. Maar Joost: wat heb je een fantastische par-
tij gespeeld !!! 
De Mix van Erik en Annemieke werd ook gewonnen: 
derde punt voor ons. 
Na een korte pauze werd de rest van de partijen ge-
speeld. Om kort te zijn: vierde, vijfde, zesde en ze-
vende punt voor ons. 

Super gespeeld en nog steeds ongeslagen!!! Op naar 
de volgende wedstrijd. 
Kjoebie 2 
 
Quintus 4 – Zeemeeuwen 8:  6-2 
Afgelopen zaterdag moest team 4 thuisspelen tegen de 
Zeemeeuwen. Helaas kon Martijn er niet bij zijn, dus 

mochten de andere heren een wedstrijd extra spelen. 
Als eerste werden de herendubbel en damesdubbel op 

de baan gezet. Quint en Lennart moesten er nog even 
inkomen, maar naarmate de wedstrijd vorderde had-
den zij de overhand en hebben het eerste punt bin-
nengehaald. Bij de dames Jill en Dominique ging het 

vrij gelijk op, maar moesten helaas het punt naar de 
tegenstanders zien gaan. Vervolgens was het de beurt 
aan Lennart en Dominique om te knallen in hun single. 
Lennart had hier niet veel moeite mee en sleepte het 
tweede winstpunt binnen! Dominique had echter een 
sterke tegenstandster en moest vol aan de bak. On-
danks alle inspanningen was zij haar tegenstandster 

net niet de baas en zo kwam de tussenstand op 2-2 te 
staan. Tijd voor een pauze en gezamenlijk even wat te 
gaan drinken in de kantine. Na een kopje koffie en een 
bekertje limonade was het tijd om weer verder te 
gaan.  

Nu was het de beurt aan Quint en Jill om hun tegen-
standers te laten zien wat ze kunnen. Bij beiden ging 

dit moeiteloos en mepten hun tegenstanders van de 
baan. Als laatste stonden de mixen op het programma. 
Lennart & Dominique en Quint & Jill. Ook deze wed-
strijden werden gewonnen, wat de uiteindelijke stand 
op 6-2 voor Quintus bracht! Goed gedaan kanjers, ik 
ben weer trots op jullie! En dank aan mijn assistent 
voor de ondersteuning!  

Hieronder even een overzicht van de tussenstand. Dan 
hebben jullie een idee hoe we ervoor staan. 
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Wedstrijden Games Punten 

1 
Ommoord, 

BC J1 
23 4 4 0 0 23 - 9 46 - 21 1239 - 989 

2 
Quintus, 

BC J4 
21 4 3 0 1 21 - 11 44 - 25 1325 - 1076 

3 
Pluimbal, 

LBV de J1 
16 4 2 0 2 16 - 16 32 - 40 1201 - 1289 

4 
Mix, 

BC J7 
14 4 1 1 2 14 - 18 32 - 41 1178 - 1357 

5 
DEO, 

BV J6 
12 4 0 1 3 12 - 20 30 - 41 1176 - 1280 

6 
Zeemeeuwen, 

BC de J8 
10 4 1 0 3 10 - 22 28 - 44 1147 - 1275 

 
Hier is echter nog niet de wedstrijd van afgelopen 
weekend in meegenomen. Maar zoals jullie zien, zitten 
we in de running voor het kampioenschap! We zitten 

niet ver onder de nummer 1, dus als we zoveel moge-
lijk punten halen moeten we boven ze uit kunnen ko-
men! 

 
De komende wedstrijd op 14 april 2012 ben ik er niet 
bij, maar wens jullie heel veel succes! Jullie kunnen 
het! 

Groetjes,  
Sabrina 
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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 volleybal-
front. 
 

OVERZICHT WEDSTRIJDEN 
EN ZAALDIENSTEN 

PIJLSLAG QUINTUS-TEAMS 
 
 
Speelweek 14: 2 - 7 april 2012 

Di 3-4-2012 
  

21:15 D5G DL Inter Rwk DS 8 PQ DS 2 v.Zweedenzaal 

Wo 4-4-2012 
Zaaldienst v.d. Voorthal: Heren 4  

20:45 RHXA EF PQ XR 1 Volcano XR 1 vd Voorthal 

Vr 6-4-2012 
Zaaldienst de Pijl: géén - Goede Vrijdag 

Speelweek 15: 9- 16 april 2012 

Wo 11-4-2012 
Zaaldienst v.d. Voorthal: Recreanten Mix 1 

20:45 D5F CK PQ DS 3 Sovicos DS 7 vd Voorthal 

Vr 13-4-2012 
Zaaldienst de Pijl: H2 + JA1 (tellen om 21.00 uur) 

19:15 
JAM2 
A2 CG PQ JA 1 VCS JA 1 De Pijl 

19:15 
MAM1 
B2 FB PQ MA 1 

Leython DC 
 MA 3 De Pijl 

19:30 D3O CK Kratos '08 DS 5 PQ DS 1 Tanthof 

21:00 D5G LG PQ DS 2 Punch DS11 De Pijl 

21:00 H3N FH PQ HS 2 Delta HS 4 De Pijl 

21:30 H3O BA 
Flam/Timios 
HS 4 PQ HS 1 De Plataan 

 

 Na afloop van de competitie is er weer de “West-
landse nacompetitie”. Ik heb op dit moment al 
bericht van inschrijving ontvangen van Dames 1, 
Dames 3, Heren 2 en Heren 3. Dames 2 denkt er 
nog over na om zich in te schrijven en daardoor 
wellicht nog een paar leuke extra wedstrijden te 
spelen op niveau.   

Doen de andere teams nog mee? 
 

 Verder nog een tip aan alle enthousiaste suppor-
ters binnen de club: 
Houd ons Dames 2 in de gaten 

De enige concurrent Zovoc D4 heeft vrijdag 2 pun-
ten laten liggen tegen Yaarana. Dat betekent dat 

de dames in de thuiswedstrijd van 13 april kampi-
oen kunnen worden!  
Kom ze dus massaal aanmoedigen op vrijdag 13 
april, 21.00 uur in de Pijl en geef die meiden het 
kampioensgevoel dat ze verdienen!  

 

Johan Lievaart, WS PQ 
 
JUBILEUMFEEST PIJLSLAG QUINTUS 
Op 19 mei organiseert de feestcommissie een jubile-
umfeest in het Pakhuis aan het Havenplein in Naald-
wijk. Het feest is als afsluiting van het seizoen en om 
het 30 jarig bestaan van de club te vieren. 

Hou je agenda vrij meer informatie volgt. 

Met vriendelijke groet, Herman 

AGENDA 
 

14-04-2012 Mini-toernooi, Velo Wateringen 

19-04-2012 
Bestuursvergadering  
20.00 uur 

De Pijl 
Naaldwijk 

12-05-2012 
Met MA en JA kijken naar de 
bekerfinales bij VELO Velo 

25-05-2012 
Pijl Solutions  
Bedrijven en Stratentoernooi 

De Pijl 
Naaldwijk 

1, 2 en 03-
06-2012 Duinrell-toernooi Wassenaar 

 

UITSLAGEN SPEELWEEK 13 
 

Leython DC MA 3 PQ MA 1 3-0 
25-09, 25-11, 
25-14 

Kratos '08 HS 7 PQ HS 2 3-2 

22-25, 25-15, 
25-21, 23-25, 
15-10 

PQ HS 1 

I. Rijswijk 

HS 6 1-3 

16-25, 25-22, 

21-25, 20-25 

PQ DS 1 Monza DS 2 3-1 
25-15, 25-22, 
25-16, 21-25 

Kalinko DS10 PQ DS 3 3-1 

25-15, 25-15, 

25-14, 25-27 

Velo HS 6 PQ HS 4 1-3 
25-21, 21-25, 
13-25, 12-25 

PQ HS 3 
Kratos 
HS13 4-0 

25-13, 25-22, 
25-18, 25-15 

Castellum JA 2 PQ JA 1 3-0 
25-17, 25-18, 
25-19 

PQ HS 3 Punch HS10 0-4 
23-25, 13-25, 
17-25, 22-25 

 
25 MEI PIJL SOLUTIONS BEDRIJVEN- EN STRA-

TENTOERNOOI 

Op vrijdagavond 25 mei organiseert Pijlslag Quintus 
voor de tweede keer een toernooi voor teams van be-
drijven of straten. Voortaan heeft dit toernooi de naam 
van onze hoofdsponsor Pijl Solutions. 
Het wordt gehouden in de Pijl. De zaal is open om 

19.uur.  
 
De eerste wedstrijd begint om 19.30 uur. We spelen in 
mix-teams met minimaal 2 dames. Om van het toer-
nooi een succes te maken, hebben we hulp nodig van 
alle leden.  
 

Wil jij mensen in jouw straat vragen om mee te doen 
met een buurtteam? 
Of: Vraag je collega’s om samen een bedrijfsteam te 
vormen!  

 
Als je minder dan zes personen heb, geen probleem, 
dan gaan wij die aanmeldingen combineren. 

Deelnamekosten zijn 20 euro per team, inclusief een 
hapje na afloop. 
 
Aanmelden kan bij: 
Dick van Geest (d.c.van.geest@caiway.nl)  
Wilfred de Zeeuw (wilfred.zeeuw@kpnplanet.nl) 

of telefonisch: 629246 
 
  

mailto:d.c.van.geest@caiway.nl
mailto:wilfred.zeeuw@kpnplanet.nl
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Secretariaat 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
tel 0174290870 
  
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com 
 
Redactie 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
 

 
OPEN LESSEN, OPEN LESSEN, OPEN LESSEN 
In de week van 16 april (week 16), zijn er op ma 

t/m vrijdag open lessen.  
Dit houdt in dat er tijdens alle gymnastiek uren van 
zowel recreatie als keurploeg, geïnteresseerden mogen 
komen kijken. 
Op zaterdag 21 april kan dit niet doorgaan omdat er 
veel leden afwezig zijn vanwege wedstrijden. 
 

Tijdens alle recreatie- lessen is het mogelijk om een 
vriend- of vriendinnetje mee te nemen.  

Dit kan niet tijdens de keurploeglessen. Uiteraard mag 
daar wel gekeken worden.  
Dus laat je opa/ oma/ vriend/ tante/ nichtje/ buur-
meisje/ etc. maar eens zien wat je allemaal geleerd 
hebt. Tijdens de open lessen mogen  

ook niet-leden geheel of gedeeltelijk meedoen. 
Tot ziens! 
 
VERSLAG VAN DE DISTRICT FINALE ZUID-
HOLLAND 3e DIVISIE TE AMSTERDAM VAN ZA-
TERDAG 31 MAART 

Op zaterdagmiddag was Charelle Neijts aan de beurt 
om haar finale te turnen. Eigenlijk had Nikki van Dijk 
zich ook geplaatst voor deze wedstrijd, maar door een 
heerlijke vakantie naar Portugal kon zij vandaag niet 
turnen.  

Charelle begon de wedstrijd op brug. Het inturnen 
verliep goed zo ook haar wedstrijdoefening. Alles werd 

vlot achter elkaar aan geturnd: 12.200.  
 
Door naar balk. Het inturnen ging goed alleen bij haar 
wedstrijdoefening was ze minder stabiel als wat we 
van Charelle kennen. Er waren toch wel veel wiebels 
aanwezig, maar ze is er gelukkig niet van afgevallen! : 
10.200.  

 
Door naar vloer. Op de vorige wedstrijd in Amsterdam 
turnde Charelle alleen nog maar een enkele flikflak, 
maar vandaag turnde ze natuurlijk haar dubbel flikflak 
aangezien ze die in de tussentijd geleerd heeft. Hier en 
daar stuiterde ze nog wel even door na een serie maar 

de rest van haar oefening ging netjes, de sprongen 

waren hoog en haar boogje achterover was helemaal 
gestrekt. 12.100.  
 
Door naar het laatste toestel: sprong. Hier hebben we 
op de trainingen flink op geoefend en dit zag je ook 
zeker terug. Ze turnde 2 mooie overslagen: 13.150.  

 
Toen zat de wedstrijd er op en was het wachten op de 
prijsuitreiking. Charelle is met een puntentotaal van 
47.650, 20e van heel Zuid-Holland geworden! 
 
 
 

 
 
 
 

Na de middag wedstrijd was het de beurt aan Lois 
van Adrichem.  

Zij begon haar wedstrijd op sprong. Het inturnen ging 
goed. Bij haar eerste wedstrijdsprong kwam Lois niet 
goed uit, waardoor ze niet gesprongen heeft. Dit mag 

een turnster 1 keer doen bij dit toestel, zolang ze de 
plank maar niet aanraken. Dit heeft Lois ook niet ge-
daan. Hierdoor mocht Lois nog een keer aanlopen om 
een overslag te maken. Deze was erg netjes! Daarna 

turnde Lois ook een mooie salto voorover. Het gemid-
delde van deze 2 sprongen: 13.250.  
 
Door naar brug. Op dit toestel ging het de vorige wed-
strijd in Amsterdam niet goed aangezien Lois al een 
blaar had en tijdens die wedstrijd nog een blaar draai-
de, waardoor er veel mis ging in haar oefening. Van-

daag was er gelukkig geen sprake van een blaar. Het 
inturnen verliep prima en ook haar wedstrijdoefening. 
Hier en daar had ze wel een stop in haar oefening, 
maar ze haalde haar zolendraai waar we erg blij mee 
waren: 11.933.  

 

Door naar balk. Het toestel wat Lois goed beheerst. 
Het inturnen verliep netjes en heel stabiel. Helaas viel 
Lois tijdens haar wedstrijdoefening er af met de rad-
slag, maar haar loopspagaatsprong was wel erg mooi. 
Hier en daar had ze een aantal wiebels, wat we ook 
van Lois niet kennen. Het cijfer viel daardoor best te-
gen, want Lois scoort meestal veel hoger: 10.500. 

 
Door naar het laatste toestel: vloer. Het inturnen ver-
liep zoals het hoort, alleen haalde ze niet altijd haar 
stutrol ½ draai. Helaas haalde ze deze ook niet tijdens 
haar wedstrijdoefening. Wel turnde ze een mooie ara-
bier flikflak salto, ook haar sprongen waren erg hoog 
en netjes. Doordat Lois bij veel series teveel vaart had 

vloog ze steeds met haar armen door de lucht en 
landde ze niet altijd stabiel genoeg, waar veel aftrek in 

gaat zitten. Al met al geen verkeerde oefening, maar 
het kan nog wel netter: 11.250.  
 
Toen zat de wedstrijd er op en was het voor Lois ook 

wachten op de prijsuitreiking. Lois is met een punten-
totaal van 46,933, 13e van heel Zuid-Holland gewor-
den! 
 
Meiden jullie hebben het allebei super gedaan! Er 
zat zeker een verbetering in t.o.v. jullie eerste 
wedstrijd dit seizoen. We zijn trots op jullie! 

Sportieve groeten, 
Cindy 
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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 
 

 
LADIES EVENING TOERNOOI 
Vrijdagavond 23 maart. Terwijl ik richting de "Uithoek" 
fiets, komt een gezellig geroezemoes me tegemoet. 

Vele dames hebben zich dan ook aangemeld om een 
avondje sportief bezig te zijn maar vooral ook, om de 
komende uurtjes eens lekker over alles te kletsen, niet 
gestoord wordende door en genietend van het 
"wij"gevoel met onze lot(deel)genoten eens lekker al-
les onder de loep te nemen. En uiteraard tennissen we 
nog even tussendoor :) 

 
Aangekomen bij de banen, waar de eerste groep al 
begonnen is aan de wedstrijden, straalt een veelvoud, 
van de kleding, in de kleur roze me tegemoet. Er is 
een goede mix gemaakt van beginnende en vergevor-
derde spelers, wat soms zelfs resulteert in pittige par-
tijtjes. Na 35 minuten is het de beurt aan de tweede 

groep en zo wisselen we elkaar af en worden rond half 
11 de laatste ballen geslagen.  
 
In de loop van de avond is het terras echter ook ge-
vuld door wat manvolk. Zij geven aan, te komen kij-
ken naar hun vrouw, vriendin, moeder of dochter. Of 

genieten zij stiekem van alle vrouwenaandacht? Maar 
ja, zij brengen ook gezelligheid mee en wellicht voelt 
de barman zich nu gesterkt. Er volgt nog een leuke 

prijsuitreiking en hiermee is de eerste Ladies Evening 
Toernooi een feit. Het heerlijke weer hebben we er 
gratis bij gekregen dus volgend jaar weer? 
 

Wat mij betreft een zeer geslaagde avond en wie weet 
voor velen van ons een goede voorbereiding op de 
clubkampioenschappen in juni. 
Rest mij nog een woord van dank aan de toernooi-
commissie! 
Yvonne van Steekelenburg 
 

LIDMAATSCHAP JEUGD EN JUNIOREN 
De zon schijnt en de temperatuur begint op te lopen. 
Dé tijd om lid te worden van TennisVereniging Quin-
tus. Helaas is er op dit moment een ledenstop voor de 
senioren, maar voor de jeugd en junioren (onder 18 
jaar) is er nog plaats. Ga dus snel naar de website 

www.quintus-tennis.nl en geef je op door het invullen 
van het aanmeldingsformulier op de homepage. 
De jeugdcommissie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2e SPEELDAG ZEGWAARD SPORT 
PIRAMIDECOMPETITIE 2012 

Zaterdag 7 april is de volgende speeldag van de Zeg-
waard Sport piramidecompetitie. We willen natuurlijk 
zoveel mogelijk wedstrijden op de geplande speelda-

tum 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 ook door aan Dave de Recht: 06-
20337231. 
 

tijd   

10.00 Erika Jongerius Irmgard Bomers 

10.00 Ellen Mol Yvonne v/d Arend 

10.30 Carla Disseldorp Nicolet Broch 

10.30 Dave de Recht Freek Batist 

11.00 Laurens Vis Johan Enthoven 

11.00 Roy Jansen Daan Bos 

11.30 Lia Kester Femke Dekkers 

11.30 Chris Batist Damon v/d Stap 

12.00 André v Meurs Edwin v Koppen 

12.00 Marja v Leeuwen Miranda v Meurs 

12.30 Arno v Steekelenb. Robbin Jansen 

12.30 Jan Hofland Hans Bal 

13.00 Mieke Schutte Luzia t. Westenend 

13.00 Daniël Perez Bram v Zeijl 

13.30 Geert Broch Wesley v Reeuwijk 

13.30 Cies Duijndam Bas Otten 

14.00 Frank vd Stap Ron v/d Berg 

14.00 Loek Broch  Bart de Bakker 

14.30 Arjen Laarhoven Bas Bruin 

14.30 Berry Jansen Daniël Spaans 

15.00 Kees Grimbergen Remi Broch 

15.00 Arthur v Zeijl John Nieuwmans 

 

Onderstaande wedstrijden worden op een andere dag 
gespeeld.  
De eerstgenoemde speler neemt contact op met 
zijn/haar tegenstander. De uitslag graag mailen naar 
tvqtoernooi@gmail.com en deze moet uiterlijk za-
terdag 5 mei om 12.00 uur binnen zijn.  
Als we deze dan niet hebben wordt waarschijn-

lijk dezelfde wedstrijd ingedeeld. 
 
 

Gon Zwirs Bianca vd Abbeele 

Karin Klunder Astrid Vis 

Marjan v Kester Carola de Bakker 

Koen v Zeijl Tom Winkels 

 
 
 

 
 

mailto:gve@kabelfoon.nl
http://www.quintus-tennis.nl/
mailto:tvqtoernooi@gmail.com

