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Sportblad 
Week 19, 7 mei 2012, nummer 2251 

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 
 
Zaterdag 12 mei 2012 
20.15 Dames 1 VOC 
20.30 Hurry Up Heren 1 
 

FINALE BEKERCOMPETITIE  
 
Donderdag 17 mei (Hemelvaartdag) 

13.30 Dames 1  Dalfsen 1 
 

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 
Zaterdag 12 mei  

Velddienst  spelend team 
E2 11:30  10959 Quintus E1 VELO E3 
E4 12:00  10768 Verburch E2 Quintus E2 
DCJ5 12:10  10869 ODIS C4 Quintus C5 
DDJ1 12:20  10062 Quintus D1 MSV GC1 
   Stef van Kester  
GDJ1 13:10  1091 Quintus GD1 VELO GD1 

   Mirjam Koole 

DDJ3 14:00  10084 Quintus D3 VELO E1 
   Gerda Schoenmaker  
DCJ2 14:30  10141 Verburch C1 Quintus C2 
DCJ6 14:50  10021 Quintus C6 ODIS C5 
   Esther Zwinkels  

DCJ3 15:50  10143 Quintus C3 HVV'70 C1 
   Joost van Dijk  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zondag 13 mei  
Velddienst: 08:50 - 10:00 uur DBJ3 veld 

10:00 - 11:00 uur DBJ2 veld 
DBJ3 09:00  10053 Quintus B3 VELO B4 
   Jordy de Groot Kevin Post 
DBJ2 10:00  10048 Quintus B2 VELO B3 

   Bert Donker 
DCJ4 10:00  10103 VELO C4 Quintus C4 
DDJ1 10:50  10082 Schipluiden 1 Quintus D2 
HBJ2 10:55  10111 EHC B1  uintus B2 
DAJ2 11:00  2580 DWS A1 Quintus A2 

DBJ4 12:00  10093 Verburch B4 Quintus B4 

DS5 12:10  2535 SOS-Kwsp. 2 Quintus 1 
 
RUUD ADEMABOKAALTOERNOOI 2e RONDE  
ZONDAG 13 MEI 
 
Poule J meisjes C veld  Quintus 
Velddienst 11:00-17.00 uur DCJ1 scheidsrechter 

11.00 214 H.W.C. Oliveo Daam van Dijk 
11.35 215 Quintus O.D.I.S. D.I.O.S. 
12.10 216 D.I.O.S. H.W.C. Daam van Dijk 
12.45 217 Oliveo Quintus O.D.I.S. 
13.20 218 D.I.O.S. O.D.I.S. Kees Jansen 
13.55 219 H.W.C. Quintus D.I.O.S. 
14.30 220 Oliveo D.I.O.S. O.D.I.S. 

15.05 221 O.D.I.S. H.W.C. Kees Jansen 
15.40 222 Quintus D.I.O.S. O.D.I.S. 

16.15 223 O.D.I.S. Oliveo D.I.O.S. 
 
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 -> Ledenadministratie). 

 
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. 
 
 
 
 
 

 

http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.hvquintus.nl/
mailto:ledenadministratie@hvquintus.nl
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BLNV MET WEETJES EN VERGEETJES 
Na een foutje van mijn kant is deze pechvogel vorige 

week niet in het Quintusblad belandt. 
 Jokie Lekkerkerk (manager van de Dames) is 

heeft 1 Mei voor de 2e keer een nieuwe knie gekre-

gen na enkele jaren tobben met haar vorige kunst-
knie.  
Zij is inmiddels hopelijk weer thuis.  
Jokie, houd moed en herstel goed! 

 

 
Wilt U een kaartje sturen:  

Jokie Lekkerkerk  
Seringenhove 1  

2295 RC Kwintsheul 
 

 
 
want....Aandacht geeft kracht 
 

 Alex Koop is al enige tijd aan zijn knie geblesseerd 
(meniscus) Pech voor hem omdat hij nu bij Heren 1 
aan de kant moet toekijken! Alex, nu er alles aan 
doen en weer knallen volgend seizoen!  

  

Dit was het weer namens BLNV (blessure leed niet 
vergeten) tot een volgende X  

Wilt U ook iemand een hart onder de riem steken laat 
u dan spreken: Silvia Reijgersberg 
<fam.reijgersberg@kabelfoon.nl> 
 
 
 

LAATSTE WEDSTRIJD DAMES 1 
Zaterdag 12 mei a.s. komt er een eind aan de com-
petitie voor het seizoen 2011-2012 voor onze dames. 
In deze wedstrijd zij de dames van VOC de tegenstan-
der.  
 
Na de wedstrijd nemen wij afscheid van het trainers-

duo Jos en Nicoletta en van een aantal speelsters.  

 
Graag doen we dat in het bijzijn van veel supporters, 
dus hopen wij op een volle bak! Graag tot zaterdag!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

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:fam.reijgersberg@kabelfoon.nl
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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 tot uiterlijk 12 mei a.s. 

via de mail: walmaa@kabelfoon.nl , de kosten van bus 
met entreekaartje is € 10,00.  
 
We verzamelen om 11.15 uur, zodat we uiterlijk 11.30 
uur richting Almere kunnen.  
 
Als u bij terugkomst in Kwintsheul met de dames mee 

wilt eten, kan dat ook voor € 10,00.  
Het eten bestaat uit een buffetje met nasi, saté, sala-
des, stokbrood en fruit.  
Hiervoor kunt u zich opgeven via  
loekalleblas@kabelfoon.nl, ook uiterlijk tot 12 mei a.s.  

 

Het mag duidelijk zijn dat u alléén mee kunt eten, als 
u zich daarvoor opgegeven heeft.  
 
Opgeven kan ook in de Van der Voorthal op woensdag 
9 mei a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur en zaterdag vóór 
de laatste wedstrijd van de dames vanaf 19.00 uur. 
 

Om met de bus mee te gaan en mee te eten moet 
u van te voren betaald hebben. U krijgt een 
kaartje voor zowel bus als buffet en alleen dan 
kunt u mee (eten)! 
 
LATEN WE ER MET Z’N ALLEN WEER EEN ONVER-
GETELIJKE DAG VAN MAKEN!!  
 
 

 
  

 
 
  

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. 

HARTELIJK  DANK  ! ! ! 
Voor uw gaven 
aan de Hartstichting 2012. 

 
De opbrengst dit jaar 

  € 2.048,= 
Daarmee kan aan onze doelstellingen gewerkt worden. 

Wij zijn trots op collectanten en  ieder, die zijn bijdrage heeft geleverd. 

Nogmaals  hartelijk  dank  ! ! ! ! 

mailto:walmaa@kabelfoon.nl
mailto:loekalleblas@kabelfoon.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 
 
ZATERDAG 2 IN BEKERFINALE! 
Eureka!! Quintus 2(zat) heeft de bekerfinale gehaald. 
Zij hebben op donderdag 3 mei 2012 in een hele pret-

tige wedstrijd met een zeer goede scheidsrechter, 
Nieuwerkerk 9 met 4-0 verslagen. 
 
De finale wordt gespeeld op zaterdag 19 mei 2012 
om 14:30 uur tegen Woubrugge 4 op het terrein 
van voetbalvereniging DoCos, aan de Haagse Schouw-
weg (schuin tegenover het Holiday Inn hotel) in Lei-

den. (Hebben ze gelijk een goede warming-up voor het 
onderling toernooi de volgende dag). 
Wij hopen dat veel supporters afreizen om ook dit 
team aan te moedigen. 
Angela Reitsma, 
secretaris voetbalvereniging Quintus 
 

BESLISSINGSWEDSTRIJD  
QUINTUS 1 TEGEN RVA ANADOLU 
Het Bestuur wil de selectie feliciteren met het afdwin-
gen van een beslissingswedstrijd voor het kampioen-
schap tegen RVA Anadolu en het tweede feliciteren 
met hen overwinning waardoor zij (zich zouden) hand-

haven in de reserve 2de klasse.  
 
Tevens wil het bestuur alle aanwezigen op deze zon-
dag bedanken voor hen aanwezigheid en de geweldige 

sfeer tijdens en na de wedstrijden.  
 
Tenslotte willen wij de gestopte Matthijs Zaat bedan-

ken voor zijn inzet als keeper en hem veel succes 
wensen met zijn zondagindeling.  
De beslissingswedstrijd wordt waarschijnlijk volgende 
week zondag gespeeld. Hou de site in de gaten! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ONDERLING TOERNOOI ZONDAG 20 MEI 2012 
Op zondag 20 mei 2012 wordt het onderling toernooi 

voor de senioren gespeeld. Naast de 5 seniorenteams 
worden ook de A1, A2 en het 7 tegen 7 team uitgeno-
digd. Tevens is er de mogelijkheid een team op te ge-

ven bestaande uit leden die op een of andere manier 
aan VV Quintus zijn verbonden als Bestuurder, Leider, 
Commissielid of Trainer.  
Liefhebbers voor dit team (BLoCT) kunnen zich telefo-

nisch aanmelden bij Frits Berendse. Tenslotte kunnen 
teams van de zusterverenigingen van de Voetbal zich 
ook aanmelden. Tot nu toe hebben zich alleen de seni-
oren en de jeugdteams zich aangemeld. Deze week 
laatste kans voor opgave deelname. 
 
Na het toernooi is er ook een grote loterij en een ge-

zamenlijk buffet. 
De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn, aan-
vang van het toernooi om 10.30 uur.  
Elk team moet ook zelf een scheidsrechter opgeven. 
De loting wordt later bekend gemaakt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frits Berendse,  

Telefoon 0174-297771 of via e-mail 
frits.berendse@gmail.com 
 
LIDMAATSCHAP OPZEGGEN? 
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 af-
melden bij de ledenadministratie? U kunt Ingrid van 
Schie hiervoor een email sturen: ivan-
schie@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) 
 
 

Op onze site alles over de beslissingswedstrijd Quintus 
1-RVA Anadolu! 
 
 

PROGRAMMA SENIOREN (ZAT) 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat) 
 
 
Zaterdag 19 mei 2012 aanv. 

 Woubrugge 4  Q 2(zat-beker) 14:30 

bekerfinale wordt gespeeld bij DoCos (zie mededelingen) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

file:///C:/DOC/Lia/Quintus/www.quintus-voetbal.nl
mailto:frits.berendse@gmail.com
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PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Maandag 7 mei 2012 aanv. 

112093 Q A1 (2e-07) - HVV A1  19:00 

 Bart Kester veld 2 

 
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 

 Bart Kester veld 2 

115372 Q A2 (3e-6) - VELO A4 14:30 

 Erik Verbeek veld 2 

119083 KMD B1 - Q B1 (2e-08) 14:30 

167325 FC 's-Gravenzande 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 

 Koen v Koppen veld 2 

167833 Q C2 (6e-15) - LYRA C5 12:30 

 Daniel v Holsteijn veld 1 

116859 Q D2 (5e-09) - Wippolder D3 11:00 

 Jos Janmaat veld 2 

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 

 Niels Zwinkels veld 2 

165061 Excelsior M E4 - Q E2 (5e-09) 08:30 

129088 Q E3 (9e-22) - MSV '71 E3 10:00 

 Roy Jansen veld 2 

125996 Westlandia F2 - Q F1 (3e-07) 09:00 

133049 Q F2 (6e-08) - FC 's-Gravenza. 
F7 

09:00 

 Ritchy Aarden veld 2 

156040 Q F3 (9e-17) - VELO F9 09:00 

 Ferry Vis veld 2 

140847 Q F4 (10e-30) - Den Hoorn F9 09:00 

 Kelly v Ooyen veld 1 

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 - Q D1 (2e-09)  19:00 

 
Zaterdag 19 mei 2012 aanv. 

167826 KMD C3 - Q C2 (6e-15)  08:30 

westl. Velo MP  Quintus MP nnb 

 
Maandag 21 mei 2012 aanv. 

112096 Q A1 (2e-07) - Maasdijk A1  19:00 

 Bart Kester veld 2 

 

UITSLAGEN 
 
Dinsdag 1 mei 2012  

Flynth Naaldwijk (zat) - Quintus 1 (zon) 5-2 

 
Donderdag 3 mei 2012 

 

beker Q 2(zat) - Nieuwerkerk 9 4-0 

 
Zaterdag 5 mei 2012 

 

comp. HBS A2 - Q A1 1-3 

comp. Schipluiden 3 (zat) - Q 2(zat) 3-2 

 
Zondag 6 mei 2012 

 

comp. Q 1(zon) - Hargasport 1 (zon) 7-0 

comp. Q 2(zon) - Foreholte 2 (zon) 3-1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sudoku nr. 150 
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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 

 
 
 

DAMES- EN HERENCOMPETITIE 
 
UITSLAGEN AFGELOPEN RONDE: 

BC Quintus M1 - BC Hillegom M2 8 – 0 
BC Leiden M2 - BC Quintus M2 5 – 3 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK: 
 
Vrijdag 11 mei 19.30 uur 
BC Quintus M1 - BC Leiden M1 
BC Quintus D1 - BC Bios D1 
 
BC SCHOLLEVAAR OPEN TOERNOOI 

Een grote afvaardiging van Quintus ging zaterdag naar 
Capelle a/d IJssel. Het is gelukt! 
We hebben er weer een kampioen bij! De dames heb-
ben de eer van Quintus hooggehouden. 
Dames Dubbel 7/9 
1e prijs: Sabrina Groenewoud en 

 Marlène de Vreede 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
SLOTTOERNOOI 25 MEI 
Het begint al op te schieten, maar opgeven voor het 
slottoernooi op 25 mei kan nog steeds! Dit kan bij: 

Stefan Vellekoop (stefan@vrtechniek.nl ) 
of 
Anneke Keehnen (jt.keehnen@kabelfoon.nl) of telefo-
nisch 0174-296318 
 

JEUGD 
 
JEUGDCOMPETITIE 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK: 
 
Wedstrijden Zaterdag 12 mei 
KjoeBie 3 - BC Blue Sky 4    08:45  
BC Mix 7 - KjoeBie 4    09:00  
KjoeBie 5 - van Zundert VELO 9   08:45  
KjoeBie 6 - BC Papendrechtse 4   08:45  

 
Wedstrijden Zondag 13 mei 
BC Brielse 1  - KjoeBie 1    10:30   
BC Ritte Spijkenisse 6  - KjoeBie 2    10:00  
 
 

 
 
 

KjoeBie 3 kan aanstaande zaterdag al kampioen 
worden! 

Ze moeten tegen Blue Sky 4 waar ze de vorige keer 
met 8-0 van gewonnen hebben. Doen ze dat zaterdag 
weer, dan hebben ze het kampioenschap binnenge-

haald! Succes dus aanstaande zaterdag! 
 
Aan de begeleiders van de teams. Een vriendelijk ver-
zoek om ook de uitwedstrijd formulieren in te vullen en 

bij mij in te leveren. Met name voor de laatste wed-
strijden van het seizoen is dat belangrijk. Omdat we 
die uitslagen nodig hebben voor de ranking van beste 
speler(ster). Alvast bedankt! 
Voor degene die vrij zijn op de zaterdagochtend is er 
géén training. 
Grtz, Mike 

 
 
 
  

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

 

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 

http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:jt.keehnen@kabelfoon.nl
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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. 
 
OUDE TIJDEN! 
Op vrijdagavond 11 mei herleven oude tijden in 

sporthal De Pijl. 
Als opmaat voor het jubileumweekend de week daar-
na, wordt een wedstrijd gehouden tussen een aantal 
oudspelers uit roemruchte eerste herenteams van 
Quintus en Pijlslag, aangevuld met spelers uit latere 
lichtingen.  

Een dergelijke streekderby stond in de jaren „70 en „80 

van de vorige eeuw garant voor spektakel en figuurlijk 
vuurwerk. In die tijd bestreden beide verenigingen el-
kaar te vuur en te zwaard met maar 1 doel, aan het 
eind van de competitie hoger eindigen dan de ander.  
Het heeft heel wat memorabele wedstrijden opgele-
verd, die nu alleen nog voortleven in de hoofden van 

de betrokken spelers.  
Eens was het, maar het zal op vrijdag de elfde een 
beetje weerkeren in De Pijl. 
 
Voor Quintus komen illustere namen in het veld, zoals 
Hans Duindam, Hans Hageraats, Ruud en Piet Duynis-
veld, Kees Gram (als die niet op vakantie is) en Wou-

ter Loots. Voor de waterbreaks en broodnodige coa-
ching tekenen Willem (wie kent hem niet?) en de 
scherpste man van het midden Leo van Koppen, hij 

blokte altijd iedereen af met zijn kolenschoppen. Om 
het zestal veldspelers compleet te maken zal er nog 
wel een joker worden ingezet, maar dat weten we pas 

op het laatste moment. 
 
Het team van Pijlslag zal zich daardoor niet van de wijs 
laten brengen. 
Uit het eerste herenteam van 1978 betreden Wil 
Brugman, Kees van Schie, Johan Lievaart en onderge-
tekende het strijdperk.  

Uit latere lichtingen en andere teams worden deze 4 
musketiers bijgestaan door “oppassen geblazen ofwel ” 
René van Berchum, “weinig vet op de botten maar ” 
Dick van Geest en “de mannen van de lange armen” 
Jan en Richard de Rijke. 
Beide gelegenheidsteams zullen zich van de beste kant 
laten zien en doen dat graag tegenover een volle tri-

bune. Wie het allemaal wil meemaken, komt kijken! 
De wedstrijd begint 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 van Reeven 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGENDA 
 

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

12-05-2012 
 

Met MA en JA kijken naar de be-
kerfinales bij VELO 

Velo 
 

19-05-2012 FEEST Pakhuis Havenplein 11 Naaldwijk 

25-05-2012 
 

Pijl Solutions  
Bedrijven en Stratentoernooi 

De Pijl 
 

1/3-06-
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 

 
 
 

OVERZICHT WEDSTRIJDEN 
EN ZAALDIENSTEN 

PIJLSLAG QUINTUS-TEAMS 
 
 

Speelweek 19: 9-14 mei 

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 in de Pijl 

20:00 
Jubileumwedstrijd  
oud Quintus - oud Pijlslag 

Speelweek 20: 16-21 mei 

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

Vr 18-5-2012 Zaaldienst de Pijl: géén 

Speelweek 21: 23-28 mei 
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 
 
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 in-
stuiftraining, op 14 mei, van 18.00 tot 19.30 uur in de 
Windroos. 

Mijke Nieuwenhuyse en Wilfred de Zeeuw 
 
 
 

 

http://www.vollier.nl/20112012/wvc_11_12.htm
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HERHALINGSOPROEP PIJL SOLUTIONS 
STRATEN/BEDRIJVENTOERNOOI 

Over 3 weken gaat het gespeeld worden, het stra-
ten/bedrijventoernooi met de naam van onze hoofd-
sponsor. Inmiddels hebben we al een aantal aanmel-

dingen binnen, maar er kunnen er nog steeds een stuk 
of wat bij. Met name het aanmelden van stra-
ten/vriendenteams met daarin één of meer PQ leden 
blijft nog een beetje achter. En dat, terwijl het samen 

sporten (en de derde helft) op zo‟n avond zo gezellig 
kan zijn. Dus kijk nog eens goed om je heen, neem je 
buurvrouw mee die je al zo lang kent, of juist diegene, 
die je nog niet zo goed kent, en ontdek, wat voor kwa-
liteiten hij/zij op het sportieve vlak allemaal heeft. 
Hieronder nog even alle feiten op een rij: 
 

Wat?  
Pijl Solutions straten/bedrijventoernooi in de Pijl 
Naaldwijk 
 
Wanneer?  

Vrijdag 25 mei, aanvang 19.30uur, zaal open 19.00 

uur 
 
Wie?  
Iedereen, die van volleybal houdt, elk team tenminste 
2 dames 
 
Hoe? 

Volgens de regels van het recreantenspel, nethoogte 
2,35m 
 
Hoelang? 
Tot het bier op is en Roy de kantine sluit, maar het 
spel duurt tot ongeveer 22.30 uur 
 

Wat is de 1e prijs? 
Eeuwige roem, tot aan de volgende editie, want dan  

wordt de eeuwige roem opnieuw uitgedeeld. 
 
Wat is de 2e prijs? 
€ 20,00 per team, maar daar krijg je dan ook wel wat 

voor. 
 
Bij wie? 
Aanmelden kan via d.c.vangeest@caiway.nl  
of wilfred.zeeuw@kpnplanet.nl  
of via intermenselijk contact tel 629246 
 

Deze oproep wordt niet alleen in Naaldwijk en/of 
Kwintsheul verspreid, maar komt ook in de Lier terecht 
en ook voor hen geldt……… laat je hooooooooren. 
Dick 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Secretariaat 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
tel 0174290870 
  
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com 
 
Redactie 
Jacqueline van Adrichem 
j.wassink27@kpnplanet.nl 
 

 
 
TUCO- WEDSTRIJD 

Aanstaande zaterdag turnen de meisjes uit poule 3 
(middag) en poule 6 (ochtend) weer een wedstrijd uit 
de turncompetitie. 
Dit keer zijn ze te gast bij TUMO- Moordrecht .Zet dus 
allemaal je beste beentje voor om zo veel mogelijk 
punten bij elkaar te rapen voor je ploeg. 
 

 

Sudoku nr. 150 
(oplossing) 

 
   

 
  

mailto:d.c.vangeest@caiway.nl
mailto:wilfred.zeeuw@kpnplanet.nl
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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 
 

 
Grijp je kans ………… en schrijf je in via tvqtoer-
nooi@gmail.com  
 

Invitatietoernooi 
2e Pinksterdag 

Maandag 28 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur 

 
Tennistoernooi met een mixmaat van binnen of 
buiten de vereniging! 
 

Quintus is de vereniging! 

 

Uithoek is de plek! 

 

Invitatietoernooi de gelegenheid! 

 

Niet voor dubbels, alleen voor mixers! 

 

Tien uur starten de eerste wedstrijden! 

 

Uiterste inschrijfdatum is zondag 20 mei! 

 

Sfeer en gezelligheid is het streven! 

 
 
Aan het invitatietoernooi kan uitsluitend deelgenomen 
worden door mixkoppels.  
 

U kunt zowel een niet-lid, als een TVQ-lid als mixpart-
ner uitnodigen om met dit toernooi mee te spelen. Af-
hankelijk van de toernooibezetting maakt de toernooi-

commissie een poule-indeling of een win-
naars/verliezers schema.  
 
Komt allen en laat de niet-leden kennismaken met on-

ze gezellige tennisvereniging!!! 
 
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com 
 
Uiterste inschrijvingsdatum zondag 20 mei. 
Inschrijfgeld 5 euro per koppel. 

 
 
 
 
 
 

 

UITWISSELINGSTOERNOOI TEGEN VERBURCH  
Beste tennisvrienden, 

Op vrijdag 18 mei spelen dit jaar een uitwisselings-
toernooi tegen Verburch.  
We spelen thuis, en het toernooi zal ongeveer van 

11.00 uur tot 14.30 uur duren.  
Voor dit toernooi zijn we op zoek naar 16 tennissers 
die tijdens deze dag voor de eer van Quintus willen 
gaan strijden. We zoeken zowel jeugdleden als junior-

leden. 
 
Geef je snel op voor dit uitwisselingstoernooi door een 
mail te sturen naar jeugdtennisquintus@hotmail.com . 

Let op: we hebben maar 16 plekken beschikbaar, dus 
wie het eerst komt, die het eerst maalt! Je inschrijving 
is pas definitief nadat je een bevestigingsmail van ons 
hebt ontvangen. Je hebt tot maandag 7 mei om je op 
te geven, dus wees er snel bij! 
Sportieve groeten, De jeugdcommissie  

 
3e  SPEELDAG ZEGWAARD SPORT 
PIRAMIDECOMPETITIE 2012 

Zaterdag 12 mei 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   

09.30 Daniël Perez Dave de Recht 

09.30 Bram v Zeijl Damon v/d Stap 

10.00 Marjan v Kester Miranda v Meurs 

10.00 André v Meurs Cies Duijndam 

10.30 Marja v Leeuwen Carola de Bakker 

10.30 Roy Jansen Bas Bruin 

11.00 Freek Batist Johan Enthoven 

11.00 Yvonne v/d Arend Carla Disseldorp 

11.30 Irmgard Bomers Mieke Schutte 

11.30 Daniël Spaans Loek Broch  

12.00 Berry Jansen Edwin v Koppen 

12.00 Kees Grimbergen Laurens Vis 

12.30 Lia Kester Astrid Vis 

12.30 Daan Bos John Nieuwmans 

13.00 Nicolet Broch Ellen Mol 

13.00 Bas Otten Wesley v Reeuwijk 

13.30 Hans Bal Tom Winkels 

13.30 Bianca vd Abbeele Gon Zwirs 

14.00 Geert Broch Bart de Bakker 

14.30 Jan Hofland Arthur v Zeijl 

14.30 Remi Broch Arjen Laarhoven 

15.00 Frank vd Stap Chris Batist 
 
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 
zaterdag 26 mei om 12.00 uur binnen zijn. Als 
we deze dan niet hebben wordt waarschijnlijk 
dezelfde wedstrijd ingedeeld. 
 
Luzia ten Westenend Erika Jongerius 

Karin Klunder Femke Dekkers 

Arno v Steekelenb. Robbin Jansen 

Koen v Zeijl Ron v/d Berg 

 

mailto:gve@kabelfoon.nl
mailto:tvqtoernooi@gmail.com
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