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Sportblad 
Week 18, 1 mei 2012, nummer 2250 

U kunt dit blad ook lezen op onze website: 

www.quintus-sportfederatie.nl  
l 

HANDBAL 
VOETBAL 

BADMINTON 
VOLLEYBAL 
GYMNASTIEK 

TENNIS 
JEU DE BOULES 

 

  
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 
 
Zondag 6 mei 2012 
13.00 E & O  Dames 1 
15.00 Lions   Heren 1 
 

FINALE BEKERCOMPETITIE  
 
Donderdag 17 mei (Hemelvaartdag) 

Dames Quintus 1 tegen Dalfsen 1 
 

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 
Zaterdag 5 mei  

Velddienst  spelend team 
E2 10:10  10955 SOS-Kwsp.1 Quintus E1 
E4 12:00  10751 Quintus E2 VELO E4 
GDJ1 12:40  9921 Hellas GD3 Quintus GD1 
DDJ2 12:50  9874 Quintus D2 Westlandia 1 
   Mieke Jansen Tara van Ruijven 
DCJ4 13:40  9896 Quintus C4 Concordia 1 

   Kjeld Pakvis René de Bakker 

DDJ1 13:40  9979 Hermes C1 Quintus D1 
DDJ3 13:50  9839 ODIS D4 Quintus D3 
DCJ2 14:30  9851 Quintus C2 DIOS C1 
   Lars Jansen Gyllian Zwirs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zondag 6 mei  
Velddienst 08:50 - 11:00 uur DCJ1 

11:00 - 14:20 uur DAJ2 veld 
14:20 - 15.30 uur DBJ1 veld 

DCJ1 09:00  9883 Quintus C1 Hercules B1 
   Robert van Dijke 

HBJ2 10:00  9902 Quintus B2 Oliveo B1 
   Sven Furth 
DAJ2 11:00  2267 Quintus A2 DIOS A1 
   Frank Reijgersberg 
DBJ4 12:10  9885 Quintus B4 Foreholte B2 

   Kitty van Dijk 

DCJ5 12:40  9860 Stompw'92 1 Quintus C5 
DS5 13:10  2348 Quintus 1 Warmunda 1 
   Daam van Dijk 
DCJ3 13:10  9938 Schipluiden 1 Quintus C3 
HAJ2 13:20  2399 Vir et Cel A1 Quintus A2 
HAJ1 13:30  2394 Ventura A1 Quintus A1 
DBJ1 14:20  2542 Quintus B1 Westlandia 1 

   O. Bekink 
DBJ3 14:30  9972 Hermes B1 Quintus B3 
DBJ2 15:40  9967 EHC B1  Quintus B2 
 
WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN 
zondag 6 mei 
11:00 uur  Dames A-Jeugd 2e klasse 

 HWC A1 - Ventura A1 
 SR: D. de Recht 

 
12:55 uur  Dames B-Jeugd Poule 
 Verburch B1 - Ventura B1 
 SR: G. Dofferhoff 

 
B1 JONGENS VELDKAMPIOEN!! 
De B1 jongens zijn vandaag veldkampioen geworden. 
Afgelopen dinsdag hebben zij gewonnen in een zeer 
spannende wedstrijd van de grootste concurrent van 
dit seizoen Snelwiek. 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Hellas op het pro-

gramma. De 1e wedstrijd werd ruim gewonnen, dus 
was het een “makkie”, werd gedacht. 
Hellas is dit seizoen enorm gegroeid en stond vandaag 
met een sterk team. De overwinning was niet makke-
lijk, maar is wel binnen! Hiermee plaatsen de boys zich 

voor het NK veld op 9 juni a.s. 
 

Alle spelers, Jack,Paul, Geert en Rob van harte gefelici-
teerd en succes op het NK! 
 
 

 
 

http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
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THEO REINCKE TOERNOOI 
Zaterdag 26 mei en Eerste Pinksterdag 27 mei is het 

tweede Theo Reincke Toernooi op ons eigen Quintus-
veld. 
 

Zaterdag spelen de jongens en meisjes E, D en C. 
Zondag dames en heren B, A en senioren breedte-
sport. 
 

De inschrijvingen druppelen binnen, wij hopen op een 
nog grotere toeloop, zeker bij de wat oudere catego-
rieën. Mochten jullie nog leuke teams kennen waar je 
tegen zou willen spelen, wijs ze op ons toernooi, zodat 
ze zich kunnen inschrijven. theoreincketoer-
nooi@hvquintus.nl  
 

Ook mensen die als scheidsrechter of andere vrijwilli-
ger zouden willen helpen deze dagen kunnen zich bij 
dit e-mail-adres melden.  
Namens de toernooicommissie, Ria van Dijk. 
 

NK A-JEUGD 

De eerste wedstrijd werd tegen AAC gespeeld, een to-
taal onbekende tegenstander voor onze dames. Na een 
moeizaam begin werd deze wedstrijd uiteindelijk zeer 
ruim gewonnen (15-6). 
 
Na AAC moest er tegen Westfriesland/SEW worden 
gespeeld, door goed spel wonnen de meiden met 12-

17. 
De laatste poulewedstrijd was tegen Voorwaarts uit 
Twello. De keepster van Voorwaarts stond geregeld in 
de weg om een hoge scoren te halen. Uiteindelijk werd 
er met 9-17 gewonnen. 
 
In de kruisfinale moest er gewonnen worden van DSS 

uit Heemskerk, het werd een spannende wedstrijd. Vijf 
minuten voor tijd wisten de meiden uit te lopen naar 3 

doelpunten verschil, waarmee de eindstand 13-10 was. 
De finale was gehaald en wederom moest er tegen 
Westfriesland/ SEW gespeeld worden. Helaas voor de 
meiden werd deze wedstrijd verloren met 14-8. 

Al met al een prestatie om trots op te zijn! 
  
Via deze weg willen wij de BCQ (Business Club Quin-
tus) bedanken voor het sponsoren van de bus!!!!!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

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 

mailto:theoreincketoernooi@hvquintus.nl
mailto:theoreincketoernooi@hvquintus.nl
mailto:theoreincketoernooi@hvquintus.nl
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TRAINERSDUO HERENSELECTIE OOK VOLGEND 
SEIZOEN BIJ QUINTUS ACTIEF 

Wij zijn blij met het aanblijven van Eelco en Jeroen 
voor het volgende seizoen. Hopende op wat minder 
pech en blessures als dit jaar, zodat we echt voor de 

prijzen kunnen meestrijden.  
 
Afgelopen zaterdag hebben we genoten van de inzet 
en strijd van de jongens. Op het nippertje verloren van 

de mogelijk landskampioen is een prima prestatie.  
 
Nog twee wedstrijden – de laatste thuiswedstrijd is op 
19 mei a.s. - en dan zit het erop voor dit seizoen.  
We hopen te genieten van een lange, mooie zomer en 
kijken dan weer uit naar het komend seizoen!  
 

NIEUWE TRAINER + SPEELSTER VOOR DAMESSE-
LECTIE 
Alex Curescu is de nieuwe trainer voor het volgende 
seizoen, hij volgt Jos en Nicoletta op.  
Alex is al heel wat jaartjes trainer, behaalde met de 

heren van Aalsmeer vele prijzen en hield HARO – on-

danks de degradatiepoule - in de eredivisie. Meer info 
over Alex kunt u lezen op de website.  
 
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een 
goede en succesvolle tijd bij Quintus! 
 
Een paar dagen daarvoor was al bekend geworden dat 

Larissa van Dorst de overstap van Bayer Leverkusen 
naar onze club had gemaakt. Dat betekent een goede 
versterking voor onze meiden. De reden van haar keu-
ze was, dat zij bij onze club meer uitdaging en moge-
lijkheden ziet om voor de prijzen mee te kunnen strij-
den het volgende seizoen. Daar hebben we alle ver-
trouwen in.  

 
Ook Larissa heten we van harte welkom en we hopen 

dat zij zich snel thuis zal voelen! Maar ook daar twijfel 
ik geen moment aan. Voor een nadere kennismaking 
met Larissa, zie de website. 
 

 
BERICHT VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al-
weer in volle gang. Naar aanleiding hiervan willen wij 
graag bijtijds van je weten of je wilt gaan handballen 
of dat je eventueel gaat stoppen. 
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo 

snel mogelijk op te geven (dit in verband met de op-
gave van het aantal teams voor het komende seizoen). 
Inschrijfformulieren zijn via de site van HV Quintus te 
downloaden 
(www.hvquintus.nl -> Algemeen -> Ledenadministra-

tie). 
 

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 
juni a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de le-
denadministratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 
2295 PC KWINTSHEUL.  
 
De mogelijkheid om per email af te melden bestaat 

ook, op de site van Quintus kan je hiervoor een speci-
aal afmeldingsformulier vinden. 
Het afmeldingsformulier kan verzonden worden naar 
het volgende emailadres:  
ledenadministratie@hvquintus.nl 
 
 

 

 

BEKERFINALE 17 MEI ALMERE 
Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn, maar op 

donderdag 17 mei a.s. staan onze dames opnieuw in 
de bekerfinale.  
Deze keer zijn de dames van Dalfsen de tegenstander.  

 
De wedstrijd begint om 13.30 uur en natuurlijk probe-
ren we er met een paar volle bussen naar toe te gaan. 
U kunt zich daarvoor opgeven via de mail: 

walmaa@kabelfoon.nl , de kosten van bus met entree-
kaartje is € 10,--.  
De vertrektijd is nog niet bekend, daar hoop ik volgen-
de week meer over te weten. 
 
Als u bij terugkomst in Kwintsheul met de dames mee 
wilt eten, kan dat ook voor € 10,--.  

Het eten bestaat uit een buffetje met nasi, sate, sala-
des, stokbrood en fruit. Hiervoor kunt u zich opgeven 
via loekalleblas@kabelfoon.nl.  
Het mag duidelijk zijn dat u alléén mee kunt eten, als 
u zich daarvoor opgegeven heeft.  

Over het betalen van de bus en het eten, ook volgende 

week meer. 
 
LATEN WE ER MET Z’N ALLEN WEER EEN ONVER-
GETELIJKE DAG VAN MAKEN!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.hvquintus.nl/
mailto:ledenadministratie@hvquintus.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 
 
KOMT ALLEN OP 6 MEI 
Beste leden, oud-leden, buren en alle anderen die in 

het heden en verleden veel voor Quintus betekenen en 
betekend hebben en Quintus een warm hart toedra-
gen.  
Op zondag 6 mei 2012 zal het 1e, ons vlaggenschip, de 
allerlaatste competitiewedstrijd spelen op zondag (te-
gen Hargasport), want zoals de meesten van u weten, 

wordt Quintus volgend seizoen een zaterdagvereni-
ging. 
Deze wedstrijd is mogelijk ook de kampioenswedstrijd! 
En die kans is wel erg groot!  

Het bestuur zou het dan erg leuk vinden om u allen te 
verwelkomen om het team aan te moedigen, het kam-
pioensfeest mee te vieren en het zondagvoetbal uit te 

luiden. 
 
Graag zien wij u op zondag 6 mei om 14.00. 
Angela Reitsma, 

secretaris voetbalvereniging Quintus 
 
VERLENGING LIDMAATSCHAP 
Zo aan het einde van het seizoen, zijn alles commis-

sies druk in de weer om het volgende seizoen voor te 
bereiden. We hopen het natuurlijk niet, maar als u wilt 
gaan stoppen met spelen, wilt u zich dan vóór 31 mei 
afmelden bij de ledenadministratie?  
U kunt Ingrid van Schie hiervoor een email sturen: 
ivanschie@tomselect.nl 
 
Indien u niet uiterlijk op deze datum bent afgemeld, 
zijn wij genoodzaakt u € 35,00 bondscontributie in re-
kening te brengen. 

Angela Reitsma, secretaris voetbalvereniging Quintus 
 

PROGRAMMA SENIOREN (ZON) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
Dinsdag 1 mei 2012 aanv. 

11 Naaldwijk (zat) - Quintus 1 (zon) 19:00 

Flynth Westland cup    

Zondag 6 mei 2012 aanv. 

42868 Q 1(zon-4e-D) - Hargasport 1 (zon) 14:00 

 S.R. de Groot veld 2 

45298 Q 2(zon-2e-A) - Foreholte 2 (zon) 11:00 

 B. Bhagwanie veld 2 

dienst: Frits Berendse 

PROGRAMMA SENIOREN (ZAT) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
Donderdag 3 mei 2012   aanv. 

179093 Q 2(zat-beker) - Nieuwerkerk 9  20:00 

 A. Essaghir veld 2 
 
Zaterdag 5 mei 2012 aanv. 

30824 Schipluiden 3 (zat) - Q 2(zat-7e-11) 12:30 
 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Zaterdag 5 mei 2012 aanv. 

112116 HBS A2 - Q A1 (2e-07) 11:30 

 
Woendag 9 mei 2012 aanv. 

162828 Oliveo D2 - Q D1 (2e-09) 19:00 

 
Zaterdag 12 mei 2012 aanv. 

112097 Q A1 (2e-07) - HBS A2 14:30 
115372 Q A2 (3e-6) - VELO A4 14:30 
119083 KMD B1 - Q B1 (2e-08) 14:30 
167325 FC 's-Gravenz. B5 - Q B2 (6e-08) 10:30 
173760 Nootdorp MB1 - Q MB1 (2e-6D) 10:45 
114420 Q C1 (2e-08) - Polanen C1 12:30 
167833 Q C2 (6e-15) - LYRA C5 12:30 
116859 Q D2 (5e-09) - Wippolder D3 11:00 
117792 Den Hoorn D8 - Q D3 (8e-09) 11:30 
147851 Polanen SV D5M - Q D4M (1e-3) 10:00 
139010 Q E1 (4e-08) - MVV '27 E2 10:00 
165061 Excelsior M E4 - Q E2 (5e-09) 08:30 
129088 Q E3 (9e-22) - MSV '71 E3 10:00 
125996 Westlandia F2 - Q F1 (3e-07) 09:00 
133049 Q F2 (6e-08) - FC 's-Gravenz. F7 09:00 
156040 Q F3 (9e-17) - VELO F9 09:00 
140847 Q F4 (10e-30) - Den Hoorn F9 09:00 
westl. Quintus MP - Velo MP 09:00 

dienst: Anita Overdevest (ochtend), Albert-John Vervorst 
(ochtend), Jolande Zwinkels (middag) 

 
Woendag 16 mei 2012 aanv. 

171599 Vredenburch D1 - Quintus D1  19:00 
 
Zaterdag 19 mei 2012 aanv. 

112093 Quintus A1 - HVV A1  14:30 
westl. Quintus MP  Velo MP nnb 

 
Maandag 21 mei 2012 aanv. 

112096 Quintus A1 - Maasdijk A1  19:00 
 
scheidsrechters zaterdag 12 mei 2012 

Bart Kester, Erik Verbeek, Koen v Koppen, Daniel v Holsteijn, 
Jos Janmaat, Niels Zwinkels, Roy Jansen, Ritchy Aarden,  
Ferry Vis, Kelly v Ooyen 

 
scheidsrechters 19 en 21 mei 2012 

nog niet bekend 
 

UITSLAGEN 
 
Zaterdag 28 april 2012 

comp. Q B1 (2e-08) - VCS B2 1-2 

comp. KMD C3 - Q C2 (6e-15) afgel. 

comp. Vredenburch D1 - Q D1 (2e-09) 16 mei 

comp. Q F3 (9e-17) - Westlandia F7 3-9 

comp. Westlandia 3 (zat) - Q 1(zat-5e-08) 1-1 

 
Zondag 29 april 2012 
comp. Taurus 1 (zon) - Q 1(zon-4e-D) 2-5 

comp. Concordia 2 (zon) - Q 2(zon-2e-A) 3-2 

file:///C:/DOC/Lia/Quintus/www.quintus-voetbal.nl
mailto:ivanschie@tomselect.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 

 
 

JEUGD 
 

JEUGDCOMPETITIE 
 

UITSLAG ZATERDAG 28 APRIL 
 
BV Onder Ons 7  - KjoeBie 6  3 - 5 
 
Voor degene die vrij zijn op de zaterdag ochtend is er 

wél training om 8:45uur. 
Grtz, Mike 
 
NIET VERGETEN!! 
SLOTTOERNOOI 25 MEI 
Opgeven bij Stefan Vellekoop (stefan@vrtechniek.nl ) 
Of Anneke Keehnen (jt.keehnen@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. 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.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 volleybal-
front. 
 
FEEST! 
Op zaterdagavond 19 mei organiseert de feestcom-

missie een jubileumfeest in het Pakhuis aan het Ha-
venplein 11 in Naaldwijk. Het feest is (ongeveer) de 
afsluiting van het seizoen.  
Ook vieren we dan het 40 jarig bestaan van de vereni-
ging. De Quintus-tak van PQ is opgericht op 1 juli 
1971 en dat is volgens de statuten ook de geboortedag 

van Pijlslag Quintus.  

We zijn dus eigenlijk al bijna 41. Maakt niet uit, als jij 
maar komt! 
Herman Nowee 
 
En nog iets: op vrijdagavond 25 mei is ons Bedrijven 
en stratentoernooi. Vraag aan je collega's of buren om 

samen een team te vormen en mee te doen. Zie voor 
aanmelding de berichtgeving hieronder. Zo help je PQ 
om wat bekender te worden en hopelijk ook nieuwe 
leden te werven. 
Dick van Geest, Wilfred de Zeeuw 
 
14 MEI: INSTUIFTRAINING VOOR 9-12 JAAR IN 

DE WINDROOS 
Heb je een dochter/zusje/buurmeisje/nichtje of 
zoon/broertje/buurjongen/neefje die niet weet dat vol-

leybal zo’n leuke sport is, vraag dan of hij/zij een keer 
meedoet met de instuiftraining,  
op 14 mei, van 18.00 tot 19.30 uur in de Windroos. 

Mijke Nieuwenhuyse, Wilfred de Zeeuw 
 
25 MEI PIJL SOLUTIONS BEDRIJVEN- EN STRA-
TENTOERNOOI 
Op vrijdagavond 25 mei organiseert PQ voor de twee-
de keer een toernooi voor teams van bedrijven of stra-
ten. 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 toernooi 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. 
 

 
 
 

 

OP HERHALING 
Voor de meesten van ons is het hoogtepunt van het 

seizoen al voorbij, hoewel het feest op 19 mei voor ons 
allemaal nog wel een nieuw hoogtepunt kan worden.  
Voor enkele oudgedienden onder ons wordt de jubile-

umwedstrijd tussen Oud-Quintus en Oud-Pijlslag zon-
dermeer het hoogtepunt van het jaar.  
 
Op vrijdagavond 11 mei wordt in sporthal De Pijl om 

20.00 uur het startsein gegeven voor een hernieuwde 
streekderby tussen beide aardsrivalen, waar de vonken 
en spetters vanaf zullen vliegen.  
Spetters in ieder geval na de wedstrijd in de kantine.  
Ik hoop dat de wedstrijd gespeeld wordt volgens de 
oude reglementen van rond 1980, dan kunnen we la-
chen.  

 
Het rallypoint-systeem moest toen nog worden uitge-
vonden, de ballen waren hard en alles werd technisch 
afgefloten. Serveren moest uit een hoek aan de rech-
terkant van het veld, van pancakes had nog nooit ie-

mand gehoord en setuppen moest vanuit alle posities 

bovenshands, ook met passes die onder kniehoogte 
werden aangespeeld. Nee, dat wordt lachen met al die 
ouwe gebouwen.  
 
Hoewel een set destijds maar tot 15 punten ging kon-
den wedstrijden toch ongenadig lang duren. Er kon pas 
worden gescoord als je eerst de service had veroverd, 

dus dat ging maar heen en weer. 
Soms duurde een set wel een uur en moest er, net als 
nu, met 2 punten verschil gewonnen worden. Het werd 
zelfs wel eens 24-22 of zo. Moet je nu mee komen. 40-
38 is niet eens vreemd. 
 
Van Oud-Quintus wordt veel verwacht, die zijn nage-

noeg compleet en tot de laatste tand gemotiveerd. Het 
team van Oud-Pijlslag is wat moeizamer bijeen ge-

veegd, maar niettemin tot het bot bereid de huid duur 
te verkopen. Van het team van 1978 zijn allen Johan 
en ondergetekende nog in alle staten, de rest is erg 
enthousiast om te supporteren.  

 
Er zijn dus spelers uit latere lichtingen gevraagd het 
illustere tweetal te ondersteunen.  
Wie van deze jubileum-clash getuige wil zijn schuift 
gezellig aan op de tribune op 11 mei 2012 in sporthal 
De Pijl, om 20.00 uur. 
 

Na de wedstrijd vertellen wij elkaar weer verhalen uit 
eigen werk onder het genot van een hapje en drankje 
in de kantine. 
Vast tot dan.  
Cees 
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OVERZICHT WEDSTRIJDEN 
EN ZAALDIENSTEN 

PIJLSLAG QUINTUS-TEAMS 
 

 

Speelweek 18: 2 - 7 mei 2012 

Meivakantie 
Wo 2-5-2012 Zaaldienst v.d. Voorthal: géén 

Vr 4-5-2012 Zaaldienst de Pijl: géén 

Speelweek 19: 9 - 14 mei 2012 
Westlandse nacompetitie 
Wo 9-5-2012 Zaaldienst v.d. Voorthal: n.v.t. 

Vr 11-5-2012 Zaaldienst de Pijl: Dames 1 

19:30   Westlandse nacompetitie op 1 veld in de Pijl 

20:00   Jubileumwedstrijd oud Quintus - oud Pijlslag 

Speelweek 20: 16 - 21 mei 2012 

Westlandse nacompetitie 
Wo 16-5-2012 Zaaldienst v.d. Voorthal: géén 

Vr 18-5-2012 Zaaldienst de Pijl: géén 

Speelweek 21: 23 - 28 mei 2012 
Westlandse nacompetitie 
Wo 23-5-2012 Zaaldienst v.d. Voorthal: géén 

Vr 25-5-2012 Zaaldienst de Pijl: toernooicommissie 

19:30   Pijl Solutions Straten/bedrijventoernooi  

 
De Westlandse nacompetitie gaat van start.  

Je kunt alle gegevens vinden op de speciale site  
http://www.vollier.nl/20112012/wvc_11_12.htm  
Het programma is ondertussen al fors aangepast.  
 
Ik heb dus, om verwarring te voorkomen, niet deze 
wedstrijden in bovenstaand schema gezet. 

Blijf dus steeds even op die site kijken. Je vindt er ook 

de verdere wedstrijdafspraken. 
Johan Lievaart, WS PQ 
 
 
 
 

 

 
Johan Lievaart, WS PQ 
 

 

AGENDA 
 

07-05-2012 
Extra bestuursvergadering 
20:00 uur De Pijl 

11-05-2012 
Jubileumwedstrijd  
oud Pijlslag – oud Quintus De Pijl 

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

19-05-2012 
FEEST  
Pakhuis Havenplein 11 Naaldwijk 

25-05-2012 
Pijl Solutions  
Bedrijven en Stratentoernooi De Pijl 

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

20-08-2012 
Begin trainingen  
seizoen 2012 – 2013 vd Voorthal 

20-08-2012 
Begin trainingen  
seizoen 2012 – 2013 Windroos 

28-12-2012 

Oliebollentoernooi  

met Vollier 19:00 uur  De Pijl 

19-01-2013 
Recreanten  
Nieuwjaarstoernooi  vd Voorthal 

 
 
 
 

http://www.vollier.nl/20112012/wvc_11_12.htm

