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Sportblad 
Week 20, 14 mei 2012, nummer 2252 

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 19 mei 2012 
20.15 Heren 1  BEVO 
 

FINALE BEKERCOMPETITIE  
 

Donderdag 17 mei (Hemelvaartdag) 
13.30 Dames 1  Dalfsen 1 

 

 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 
Dinsdag 15 mei 
DCJ5 18:30  10870 Quintus C5 Hermes C2 

   Mirjam Koole  
HBJ2 19:30 10111 EHC B1  Quintus B2 
 
Woensdag 16 mei 
HAJ1 19:30  3181 Quintus A1 Hercules A1 
   D. den Elzen N. den Elzen 
DAJ1 19:30  3302 Verburch A1 Quintus A1 

 

Zaterdag 19 mei 
Velddienst  spelend team  
DCJ6 12:40  10273 DIOS C4 Quintus C6 
DDJ2 12:50  10165 Verburch D2 Quintus D2 
DCJ2 13:10  10181 Quintus C2 Westlandia 1 

   Lars Jansen 
DDJ3 13:20  10290 Westlandia 4 Quintus D3 
HCJ1 14:00  10279 Quintus C1 Oliveo C1 
   Joost van Dijk 
DDJ1 14:50  10227 Quintus D1 Verburch C4 
   Jennifer Ouwerkerk 
 

 
 
 
 

 

Zondag 20 mei  
Velddienst: 09:55 - 12:10 uur HAJ1 

12:10 - 14:20 uur HBJ1 
14:20 - 15:30 uur DBJ2 veld 

DBJ3 10:05  10937 Quintus B3 DIOS B1 
   Sven Furth 

DCJ3 10:30  10225 ROAC C1 Quintus C3 
HAJ1 11:00  2760 Quintus A1 SaturnusA1 
   A.L. Chrispijn 
   G.Th.E. v. Duren 
HBJ2 11:00  10192 Gemini B2 Quintus B2 

DAJ1 12:00  2703 VELO A1 Quintus A1 

DBJ4 12:00  10172 Gemini B1 Quintus C1 
DS5 12:10  2838 Quintus 1 Olympia'72 1 
   Kevin Post 
DBJ4 12:45  10174 ODIS B2 Quintus B4 
HB/A 13:20  10893 Quintus B1 ETC A1 
   Kees Jansen 
GDJ1 13:30  10209 Wings GD2 Quintus GD1 

DAJ2 14:00  2701 Verburch A2 Quintus A2 
DBJ2 14:30  10214 Quintus B2 Gemini B2 
   Martin Duijvestijn 
 
WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN 
zondag 20 mei 
11:10 uur  Heren Senioren 1e klasse 

 Savosa 1 - EHC 1 
 SR.: B. Giterson / J. Melkert 

 
13:05 uur  Dames Senioren 2e klasse 
 DIOS 1 - ROAC 1 
 SR.: G. Dofferhoff 

 
13:10 uur  Dames A-Jeugd 2e klasse 
 Westlandia A2 - Ventura A1 
 SR.: D. de Recht 
 
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 -> Le-
denadministratie). 
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 speciaal afmeldingsformulier vinden. 
Het afmeldingsformulier kan verzonden worden naar 
het volgende emailadres: ledenadministra-
tie@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
mailto:ledenadministratie@hvquintus.nl
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BLNV 
 BLNV wil deze keer Geert Zwinkels een opkikker-

tje bezorgen. Geert heeft enkele weken geleden 
een ooginfarct gehad en heeft er een zeer slecht-
ziend oog aan over gehouden.  

Heel veel sterkte namens heel handbal minnend 
Quintus! 

 Kirsten Oliehoek (DA2) is dit seizoen de GROTE 
pechvogel! Eerst een zware schouderblessure en 

daarna een voet kwetsuur.  
Kirsten houd moed en hèrstel goed!  
Volgend seizoen weer knallen met die ballen. 

 
Dit was het weer namens BLNV tot een volgende keer! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  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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THEO REINCKE TOERNOOI  
Het aantal inschrijvingen is helaas niet zo groot ge-

weest dat er voor alle teams voldoende tegenstanders 
zijn. 
We hebben dan ook moeten beslissen om het toernooi 

voor maar een deel van de leeftijdscategoriën door te 
laten gaan. 
Op zaterdag 26 mei gaat het wel door voor de E-
jeugd, D-jeugd en meisjes C. Het toernooi zal zijn tus-

sen ca.9 en 16 uur. Op zondag 27 mei wordt er wel 
gespeeld door de meisjes B en de heren A-junioren 
samen met de heren senioren. Dit toernooi zal ge-
speeld worden vanaf ca. 10 uur. 
Er is dus jammer genoeg geen toernooi voor: jongens 
B en C, Dames A en senioren. 
We zoeken ook nog naar scheidsrechters. Heb je zin 

om een gezellig toernooi te fluiten? Geef je dan gerust 
op via Daam van Dijk of Ingeborg van Velthoven. We 
zullen je met open armen verwelkomen! Wordt ver-
volgd. 
Namens de toernooicommissie, Ria van Dijk. 

 

 

DONDERDAG 17 MEI A.S.  
13.30 uur 

in TOPSPOSRTCENTRUM ALMERE 
 

BEKERFINALE 
 

DAMES HV QUINTUS - MizuWaAi/Dalfsen 
 

Supporters zijn van harte welkom !!!! 

 
 
 

VAN DE SELECTIES 
Dames 1 speelde zaterdag jl. hun laatste competitie-
wedstrijd. Zeker de eerste helft was een plezier om 
naar te kijken, de tweede helft was wat wisselvallig.  
Op zich een goede generale voor donderdag a.s., wan-
neer de meiden de bekerfinale tegen Dalfsen spelen. 

Elders hierover nog een mededeling. 
 
We namen aan het eind van de wedstrijd afscheid van 
vier mensen: Jos en Nicoletta, de trainers/coaches en 
twee speelsters: Marsha en Ruby.  
En misschien heb ik het niet bij alle vier uitgesproken, 

maar: we hebben van jullie genoten, we zullen jullie 
missen en wensen jullie het allerbeste. Natuurlijk zijn 
jullie altijd welkom in de Van der Voorthal! 
 
Zaterdag 19 mei a.s. spelen onze heren hun laatste 

thuiswedstrijd, de tegenstander zijn de heren van BE-
VO. Ook daar zullen we afscheid nemen van een aantal 

spelers. We hopen op een volle hal! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

BEKERFINALE 
Er hebben zich inmiddels zo‟n 75 personen opgegeven 

voor de bus, waardoor we met twee supportersbussen 
naar Almere afreizen. Daardoor zijn er nog enkele 
plekken in de bus, dus kunt u zich nog tot dinsdag-

avond opgeven op het volgende emailadres: 
walmaa@kabelfoon.nl. Vol=vol. Prijs 10 euro voor bus 
en entreekaartje. Wat betreft de vertrektijd een klei-
ne wijziging: we willen om 11.15 uur vertrekken, dus 

verzamelen we om 11.00 uur. Het entreekaartje krijgt 
u bij het instappen van de bus.  
 
De meiden, Jos, Nicoletta, Marloes en José  
wensen wij heel veel succes!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:walmaa@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 
 
ONDERLING TOERNOOI ZONDAG 20 MEI 2012. 
Op zondag 20 mei 2012 wordt het onderling toernooi 
gespeeld. Naast de 5 seniorenteams zijn er ook in-
schrijvingen van de 2 A juniorenteams, het 7 tegen 7 

team en een team namens het Quintus Bestuur. 
(Bloct). 
Na het toernooi is er ook een grote loterij (per team € 
50 voor 100 loten) en een gezamenlijk buffet. Elk 
team regelt zelf ook een scheidsrechter. 
De teams moeten om 10.00 uur aanwezig zijn, 
aanvang van het toernooi om 10.30 uur. 

De loting is als volgt: 
Poule 1: Zaterdag 2, Zondag 2, Zaterdag 1, 7 tegen 7 
en Bloct 
Poule 2: A2, Zondag 3, A1 en Zondag 1, Handbal 
Schema is opvraagbaar bij Frits 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Frits Berendse, 
telefoon 0174-297771 of via e-mail 

frits.berendse@gmail.com  
 
LID WORDEN VAN V.V. QUINTUS 
Leuk dat er enkelen zijn die bij Quintus “proeftrainen” 
om eerst zeker te weten of voetbal wel hun ding is, 
maar we moeten binnenkort de teams in gaan schrij-

ven bij de KNVB en hebben de concrete aantallen spe-
lers nodig. Als je dus al even meetraint en je weet ze-
ker dat je volgend seizoen lid wilt worden van de ge-
zelligste club van het Westland, meld je dan z.s.m. aan 

bij de ledenadministratie. 
Het inschrijf- en machtigingsformulier is te vinden op 
de site onder het kopje “algemeen”. 

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

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

bekerfinale wordt gespeeld bij DoCos (meer info op website) 

 

PROGRAMMA JEUGD 
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten) 
 
Woendag 16 mei 2012 aanv. 

171599 Vredenburch D1 - Q D1 (2e-09)  19:00 
 
Zaterdag 19 mei 2012 aanv. 

westl. Velo MP - Quintus MP nnb 
 
Maandag 21 mei 2012 aanv. 

112096 Q A1 (2e-07) - Maasdijk A1  19:00 
 Bart Kester veld 2 
167826 KMD C3 - Q C2 (6e-15) 19:00 
 

UITSLAGEN 
 
Zaterdag 12 mei 2012 

comp. Q A1 - HBS A2 2-3 

comp. Q A2 - VELO A4 1-5 

comp. KMD B1 - Q B1 2-8 

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

comp. Nootdorp MB1 - Q MB1 ? 

comp. Q C1 - Polanen C1 1-1 

comp. Q C2 - LYRA C5 5-0 

comp. Q D2 - Wippolder D3 5-0 

comp. Den Hoorn D8 - Q D3 3-4 

comp. Polanen SV D5M - Q D4M 3-5 

comp. Q E1 - MVV '27 E2 6-0 

comp. Excelsior M E4 - Q E2 ? 

comp. Q E3 - MSV '71 E3 4-2 

comp. Westlandia F2 - Q F1 0-2 

comp. Q F2 - FC 's-Gravenz. F7 8-1 

comp. Q F3 - VELO F9 3-8 

comp. Q F4 - Den Hoorn F9 0-1 

 
Zondag 13 mei 2012 
comp. Quintus 1 - RVA Anadolu 1 2-1 

Quintus kampioen klasse 4D    

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

V E R L O R E N 
Tussen de Leeuwerik en de Heulweg 

ben ik mijn 

Sleutelbos 
verloren. 

 

Heeft U hem gevonden dan 

graag terug bezorgen bij 

G. Zwinkels 

Gele Kwikstaart  60 te Kwintsheul. 

Tel. 292006. 

 

file:///C:/DOC/Lia/Quintus/www.quintus-voetbal.nl
mailto:frits.berendse@gmail.com
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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 

 
SLOTTOERNOOI 25 MEI!  
Nog één week de mogelijkheid om je op te geven voor 
het slottoernooi op 25 mei 
Dit kan bij: 
Stefan Vellekoop (stefan@vrtechniek.nl ) 
of Anneke Keehnen (jt.keehnen@kabelfoon.nl) of tele-
fonisch 0174-296318 
 

JEUGD 
 
DIT LEUKE VERSLAG VAN VORIGE WEEK WILDEN 
WE U NIET ONTHOUDEN! 
Wauw!  
Wij hadden echt een gave, sportieve wedstrijd!  
Eerste wedstrijd (gespeeld door: Matthew & Ik) 1e set 
14-21 gewonnen! 2e set 29-30 gewonnen. 
Was echt een top wedstrijd om te spelen! Matthew 

heeft echt heel goed gespeeld. Top! 
 
2e wedstrijd: Bryan & Martijn...... Helaas! Verloren. 
Met een goede uitslag.... Oeps uitslag vergeten. Hihi 

Toch heel goed gespeeld jongens! 
 
3e wedstrijd: single van Matthew... Yes!! Ook gewon-

nen lekker laten lopen Matthew. Uitslag 1e set: 18-21 
gewonnen!  
Eerste paar punten gingen niet helemaal goed. Christi-
aan (naam van tegenstander) liet hem heel hard lopen 
maar na 5 punten had hij het door. Vanaf nu was hij 
de baas. 4e wedstrijd: single van Bryan. Ik heb er niet 
naar gekeken omdat ik moest tellen bij Matthew. Maar 

hij heeft gewonnen dus het ging vast heel goed. Nu 
was de stand dus: 1-3!! Toen was ik aan de beurt met 
mijn single. Eerste set ging op zich nog best heel goed. 
Gewonnen met 14-21! 2e set werd het moeilijker en 
liet hij mij erg lopen. Gelukkig won ik em met 19-21! 
 
Toen Martijn zijn single moest spelen deed hij het ook 
heel goed. Helaas niet gewonnen maar toch..... Heel 
goed gespeeld Martijn!!! 
 
Daarna gingen Bryan en Matthew dubbelen. Gewon-

nen!!!!! Yes!!! 2 setter, mooie standen. Kortom goed 
gespeeld jongens! Stand 2-5! Als laatste moest ik 
dubbelen met Martijn. Het was een mooie spannende 

wedstrijd. 1e set ging niet heel goed. Maar de 2e set 
kwamen we terug. Die wonnen we!!!! Yes!!! 
Een 3e set! Het begon weer niet helemaal lekker maar 
toen we bij de 11 van kant moesten wisselen ging het 
toch wel een stuk beter. Helaas hebben we die niet 
gewonnen. 
De eindstand is dus geworden 3-5! voor ons!! 

Wouter kon niet aanwezig zijn omdat hij lekker een 
weekendje weg was! 
'k Hoop dat je het leuk had. 
Gemaakt door: Ryan van der Elst! 
 
 

 

KJOEBIE 3 TEGEN BLUE SKY 4 
De kampioenswedstrijd! Als we 8-0 zouden winnen 

dan waren we kampioen!! De kids en ikzelf hadden er 
zin in! Na een halfuur gewacht te hebben op de tegen-
standers dachten we: “zouden ze niet komen”?? Maar 

toch na drie kwartier kwamen ze binnen! Er kon be-
gonnen worden!  De dames- en herendubbel werden 
beide best makkelijk gewonnen! De eerste 2 punten 
waren binnen! Nu mochten Ruben en Julia hun singel 

spelen! Ruben had in de 1e set nog beetje last van de 
zenuwen, maar won toch de eerste set. De 2e set was 
er van de zenuwen niks meer over en liet hij zijn te-
genstander alle hoeken van de baan zien! Punt 3 was 
ook een feit. Julia stond mega goed te spelen en won 
de 1e set vrij makkelijk! Dit wist ze ook in de 2e set 
goed door te zetten en zo kwam ook het 4e punt bin-

nen! We waren op de goede weg!  
 
We gingen wat drinken in de kantine want daar waren 
we wel aan toe. De tegenstanders ook, want die ren-
den als gekken naar de kantine, waar ze vervolgens 
niet meer weg te slaan waren! Uiteindelijk na heel wat 

gevraag of we weer verder konden spelen begonnen 
we aan de singels van Carly en Joost.  

Joost stond super goed te spelen en won de 1e set met 
21-1!! De tegenstander zag t niet zo zitten om te 2e 
set te spelen, maar ging toch maar de baan op. Ook 
de 2e set werd dik gewonnen. Alleen baalde Joost wel 
dat de tegenstander meer punten had gehaald dan in 
de 1e set!! De singel van Carly ging ook lekker. De 1e 

paar punten leek het erop dat het een spannende wed-
strijd zou gaan worden. Maar toen Carly eenmaal 
warm was gedraaid maakte zij het ook erg moeilijk 
voor de tegenstander die daardoor al gauw opgaf.. Dat 
deed ze ook in de 2e set die dus ook makkelijk werd 
gewonnen. Inmiddels waren er bijna alle ouders ko-
men kijken. De mixen gingen de baan op. Joost en 

Carly gingen als een speer en wonnen in 2 sets! De 

mix van Julia en Ruben was het laatste puntje wat we 
nodig hadden! De 1e set gingen ze goed van start en 
wonnen. De 2e set ging ook heel erg goed (ik begon 
inmiddels aardig de kriebels te krijgen). Het laatste 
puntje moesten ze nog maken en dan waren we kam-
pioen!! Ze wilde echter het nog even spannend houden 

want de tegenstanders mochten nog een paar puntjes 
maken.. Maar uiteindelijk was daar het laatste punt die 
we nodig hadden en was het 8-0 geworden!!!  
WE ZIJN KAMPIOEN!!! 
 
Na de tegenstanders een handje gegeven te hebben 
kwamen de champagneflessen te voorschijn en konden 
we het goed gaan vieren!! Dat hebben ze ook geweten 

op Quintus!! Iedereen was lekker plakkerig en rook 
ook erg lekker (niet dus) naar de Jip en Janneke 
champagne!!  

Rene kon er niet bij zijn vanwege werk, dus brachten 
we hem op de hoogte. We schreeuwden door de tele-
foon dat we kampioen geworden waren! Rene zei dat 
hij over paar minuutjes op Quintus zou zijn.. Dus wij 

snel de lege flessen gevuld met water en wachten 
maar. Rene heeft een heerlijke douche van ons gehad! 
Haha! 
 
Ik ben mega trots op dit team dat bestaat uit  
Joost Verbaan,Ruben v/d Knaap,Carly v Marrewijk en 
Julia Kraaijenveld!! Want wat hebben ze goed gespeeld 
alle wedstrijden!!Er zijn foto‟s gemaakt door Sanne 

van de hele ochtend! En die staan op 
www.kjoebiekids.tk  
Op naar de laatste wedstrijd met dit superteam!! 
Groetjes van een supertrotse begeleider, Danielle 
 

Kjoe Bie 3, Van harte gefeliciteerd  

met dit geweldige resultaat!! Het bestuur 

http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:jt.keehnen@kabelfoon.nl
http://www.kjoebiekids.tk/
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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. 
 
TRAININGEN COMBINEREN 
Beste mannen, 

Nu de competitie voorbij is en de trainingsopkomst 
terugloopt, gaan we de trainingen van JA en heren 1 
t/m 4 combineren. We beginnen met z‟n allen om 8 
uur. 
Groeten, Wifred de Zeeuw 
 

TECHNISCHE ZAKEN PQ 

Deze week willen wij ons graag 
voorstellen aan iedereen. Beiden 
spelen wij al lang bij de vereni-
ging Pijlslag, later Pijlslag-
Quintus en wij wilden ons graag 
inzetten voor de vereniging.  

 
Wij vervullen samen de functie Technische Zaken en 
zijn daarmee verantwoordelijk voor de teamindelingen, 
trainers en coaches. Naast onze vergaderingen met 
het bestuur, hebben wij ook vergaderingen met de 
trainers van Pijlslag-Quintus en met de technische za-
ken van Vollier. 

Ook een overleg met alle Westlandse volleybalvereni-
gingen mag niet ontbreken, waarbij wordt gekeken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

 
De afgelopen weken zijn wij hard bezig geweest met 
het maken van de nieuwe teamindelingen. Daarbij is 

het voor ons van belang dat iedereen volgend jaar 
weer met veel plezier gaat volleyballen in een team 
waarin hij of zij het liefste speelt. Voor de meeste van 
onze leden houdt dit in dat de teams nagenoeg het-
zelfde blijven. Daarnaast hebben wij te maken met een 
groep talentvolle jonge spelers van zowel Pijlslag-
Quintus als Vollier. Zij hebben vorig jaar samen ge-

traind, maar zouden dit jaar graag in een Talenten-
team competitie willen gaan spelen. Na veel overleg 
hebben wij als vereniging de samenwerking met Vollier 
uitgebreid, waardoor het mogelijk is geworden om een 
Talententeam te vormen die in de 2e klasse competitie 
kan gaan spelen. 
 

Hoewel de teamindeling zo goed als compleet is, zijn 
wij nog steeds hard bezig om alles rond te krijgen. Zo 
moeten wij nog kijken wie wanneer waar gaat trainen. 
Tevens zijn wij nog op zoek naar trainers!! Bij deze 
aan iedereen een oproep: zou jij dit jaar een team wil-
len trainen of ken jij iemand die dit graag zou willen 

doen? Geef dit dan aan bij ons, we zijn dringend op 
zoek naar trainers!! 
 
De voorlopige teamindeling en het trainingsoverzicht 
voor komend seizoen zullen volgende week in de 
nieuwsflits bekend worden gemaakt.  
 

Groeten,  
Nathalie en Nadine, Technische Zaken PQ 
 

 

FACEBOOK 
Volleybalvereniging Pijlslag Quintus is nu ook aanwezig 

op Facebook! 

 
 
 
 
FACED OFWEL 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!  
Aanvang ca. 20.30 uur. 

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 en Wilfred de Zeeuw 
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AGENDA 
 
19-05-2012 FEEST Pakhuis Havenplein 11 Naaldwijk 

25-05-2012 Pijl Solutions  
Bedrijven en Stratentoernooi 

De Pijl 

19-06-2012 Bestuursvergadering 20.00 uur 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 

12-09-2012 Aanvoerdersvergadering  
(19.30 uur grote kantine) 

vd Voorthal 

12-09-2012 Algemene Ledenvergadering 
(20.00 uur grote kantine) 

vd Voorthal 

28-12-2012 Oliebollentoernooi met Vollier 
19:00 uur  

De Pijl 

19-01-2013 Recreanten Nieuwjaarstoernooi
  

vd Voorthal 

 

HERHALINGSOPROEP PIJL SOLUTIONS STRA-

TEN/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 aanmeldingen bin-
nen, maar er kunnen er nog steeds een stuk of wat bij.  

Met name het aanmelden van straten/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 kwaliteiten hij/zij op 
het sportieve vlak allemaal heeft. Hieronder nog even 
alle feiten op een rij: 
 
Wat? Pijl Solutions straten/bedrijventoernooi in 

de Pijl 
 

Wanneer? Vr 25 mei, aanvang 19.30uur, zaal open 
19.00uur 

 
Wie? Iedereen, met in elk team tenminste 2 

dames 
 
Hoe? Regels recreantenspel, dus met nethoogte 

2,35m 
 
Hoelang? Tot het bier op is, maar het spel duurt tot 

ong. 22.30u 
 
De 1e prijs Eeuwige roem, tot aan de volgende editie,  

De 2e prijs € 20,-- per team, 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OVERZICHT WEDSTRIJDEN, ZAAL-

DIENSTEN EN SCHEIDSRECHTERS 
PQ-TEAMS 

 

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 is volop bezig.  
Je kunt alle gegevens vinden op de speciale site 
http://www.vollier.nl/20112012/wvc_11_12.htm  
Uitslagen na afloop graag per mail doorgeven aan Wil-
lem van Vliet. 

Johan Lievaart, WS PQ 

 
HET EK BEACHVOLLEYBAL KOMT ERAAN! 
Van woensdag 30 mei tot en met zondag 3 juni vindt 
het EK Beachvolleybal in Scheveningen plaats. Tijdens 
het EK Beachvolleybal 2012 te Scheveningen wordt 
onder de vlag van de CEV het Summer Festival 2012 

georganiseerd. Dit 5-daagse festival zal in het teken 
staan van Top- en Breedtesport, kennis en organisatie. 
Vijf dagen lang wordt er een uniek programma aange-
boden in samenwerking met vele partners vanuit bin-
nen en buitenland. Een jaarlijks terugkerend festival 
waar iedereen welkom is! Voor verschillende doelgroe-
pen zijn er activiteiten georganiseerd.  

 
Het programma van het festival is heel divers en voor 
alle doelgroepen. De jeugd kan op woensdag 30 mei 

deelnemen aan clinics en toernooien, waarna ze bij de 
Meet & Greet handtekeningen kunnen verzamelen van 
diverse toppers! Op donderdag 31 mei kun je getuige 
zijn van politiemensen die tegen elkaar strijden of stu-

denten die elkaar laten zandhappen. Vrijdag 1 juni 
wordt een groot bedrijventoernooi gespeeld. De zater-
dag is de dag van de kwart- en halve finales. Daar-
naast kun je terecht op de beachbeurs, waar veel in-
formatie wordt gedeeld en spectaculaire demonstraties 
te zien zijn. Bestuurders, scheidsrechters en trai-

ners/coaches kunnen interessante masterclasses vol-
gen en er wordt tevens een „Train de Beachtrainer‟ 
georganiseerd voor startende beachtrainers. Tot slot 
worden op zondag 3 juni de finales gespeeld.  
Zie www.ekbeachvolleybal2012.nl.  
 

 

 
  

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

mailto:d.c.vangeest@caiway.nl
mailto:wilfred.zeeuw@kpnplanet.nl
http://www.vollier.nl/20112012/wvc_11_12.htm
http://www.ekbeachvolleybal2012.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 
 

 
DISTRICTFINALE 
19 mei turnt Tessa Paalvast haar finale van district 

Zuid- Holland. In een vorige wedstrijd heeft zij zich 
hiervoor geplaatst.  
Deze wedstrijd vindt plaats in de Turnace te Amster-
dam. Het gaat hier om een finale in de vierde divisie. 
Natuurlijk hopen wij dat Tessa netjes turnt om zo hoog 
mogelijk te eindigen. 
Zet `m op! 

 
VERSLAG LAATSTE TUCO WEDSTRIJD POULE 3: 

Op zaterdag 12 mei mochten de meiden uit poule 3 
voor het laatst aan de bak tijdens een TuCo wedstrijd 
in Moordrecht. De meiden die in poule 3 zitten zijn: 
Iris van Schie, Sophie van Dijk, Suzanne van 
Marrewijk en Allysha van Dijk.  

 
De meiden begonnen op sprong. Het inturnen ging 
goed, zo ook de wedstrijd sprongen. Allysha en Sophie 
hadden allebei geen goede eerste sprong maar geluk-
kig ging bij beide meiden de tweede sprong een stuk 
beter. Suzanne turnde een hele mooie overslag, hij 

was helemaal gestrekt: 10,85.  
 
Door naar brug. De meiden moesten even wennen 
aan de brug en aan de dikke mat als landingsmat, 
maar verder ging het inturnen goed. Suzanne en Iris 

turnden een erg nette wedstrijdoefening. (Suzanne: 
11,30, Iris: 12,15) Sophie ook, alleen waren er hier en 

daar nog stops aanwezig (10,65). Allysha begon heel 
netjes, alleen bij het ophurken viel ze voorover. Hier-
door kon ze nog net de hoge ligger pakken, maar ze 
hing wel stil, waardoor ze haar kip niet kon turnen. 
Gelukkig is ze wel gewoon verder gegaan en heeft ze 
haar oefening netjes af kunnen maken met een drie-
kwart reus en een mooie salto.  

 
Op naar balk. Het inturnen ging niet bij iedereen even 
goed. Gelukkig ging het beter tijdens de wedstrijdoe-
feningen. Allysha turnde een hele mooie balkoefening, 
helaas viel ze er wel af met hele pirouette (10,65). 
Suzanne turnde ook een hele goede oefening waarbij 

ze met alles op de balk bleef staan, helaas viel ze na 

haar afsprong alsnog achterover (9,90). Iris en Sophie 
turnden ook een nette oefening. Iris viel er jammer 
genoeg ook 1 keer af (9,85), maar Sophie bleef met 
alles erop! (10,15) Netjes dame!  
 
Toen was het tijd voor het toestel: vloer. De meiden 

zijn gewend om op een houtentumblingbaan te turnen 
en bij deze wedstrijd lagen er (zoals „vroeger‟) 2 lange 
matten op elkaar. Alleen Suzanne had hier moeite 
mee, waardoor we besloten hadden om geen arabier-
salto te turnen maar gewoon een salto v.o. met plank. 
Hierdoor moest ze ineens heel haar oefening omgooien 
maar dit heeft ze super gedaan (10,00). Iris turnde 

een nette oefening met hoge sprongen (10,15) en So-
phie turnde ook een mooie oefening waarbij zij een 
nette arabier-salto maakte. Bij haar losse radslag 
hoorde je van meerdere kanten: Wooooww.. Erg leuk 

om te horen. :) (10,10)  

Allysha turnde een hele nette oefening, mooie series in 
1 keer tot stand en hoge sprongen. Helaas liep de cd 

vast en kon ze haar oefening niet helemaal uit turnen 
op de muziek, maar ze ging erg goed en netjes door 
(10,45).  

 
Toen was het wachten op de prijsuitreiking.  
Op de 4e plaats met een puntentotaal van 159,200: 
TUMO.  

Op een 3e plaats met een puntentotaal van 165,550: 
AVGV Voorburg.  
Op de 2e plaats met een puntentotaal van 
165,650: Quintus!!  
En op een 1e plaats met een puntentotaal van 
167,150: Heres.  
Meiden jullie hebben het super goed gedaan! 

 
Nu is het voor alle groepen afwachten wie zich ge-
plaatst hebben voor de Finale TurnCompetitie.  
Dit wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, wanneer 
alle uitslagen binnen zijn bij de organisatie. 

Met 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 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SINGLE EN MIX 2012 
Donderdag 14 juni is het weer zover; de start van de 

clubkampioenschappen single en mix 2012. Zaterdag 
23 juni is de finaleavond! Zullen de kampioenen van 
2011 hun titel verdedigen? Zijn er nieuwe kansheb-

bers? Geven nieuwe leden zich op voor dit toernooi? 
Zijn er genoeg dames die mee willen spelen in de sin-
gle? Allemaal vragen waar we 4 juni antwoord op heb-
ben, want dat is de sluitingsdatum van de inschrijfpe-

riode.  
De clubkampioenschappen zijn toegankelijk voor alle 
Quintusleden van 16 jaar en ouder. Je schrijft je in 
voor enkel en/of gemengd dubbel en voor de sterkste 
klasse of de B-klasse. In Toernooi.nl omschreven als: 
HE of HEB, DE of DEB, GD of GDB. Er wordt gespeeld 
in poules, zodat iedereen een aantal wedstrijden 

speelt. De uitslagen van de poules zijn bepalend voor 
het verdere verloop van de ¼ , ½ en finalewedstrijden.  
 Elke deelnemer/deelneemster schrijft zich persoon-

lijk in via 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=

2A2325E6-B952-4639-81FF-13252FA38197 

 Je geeft je eigen verhinderingen door.  
 Bij te weinig beschikbaarheid wordt je uitgesloten 

van deelname (dit is ook afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen). 

 Als je tijdens de finaledag niet kan spelen ben je 
verplicht dit te melden aan de toernooicommissie; 
je kan dan alleen aan de poulewedstrijden deelne-

men. 
 De speeltijd van de poulewedstrijden is exact 1 uur, 

inclusief inslaan en wisselen. Er wordt niet gespeeld 
om sets; het aantal gewonnen en verloren games 
telt. 

 In de ¼ , ½ en finale wordt gespeeld om twee ge-
wonnen sets. Alle sets worden bij een stand van 6-

6 door het spelen van een tiebreak beslist. 
 Het complete toernooireglement is te lezen in het 

jaarboek 2012 van TVQ. 
 Inschrijfgeld is € 5,00 per persoon per onderdeel. 
 
Uiterste inschrijfdatum maandag 4 juni. 

 
 
 

mailto:gve@kabelfoon.nl
mailto:tvqtoernooi@gmail.com
mailto:tvqtoernooi@gmail.com
mailto:tvqtoernooi@gmail.com
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2A2325E6-B952-4639-81FF-13252FA38197
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2A2325E6-B952-4639-81FF-13252FA38197

