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Sportblad 
Week 22, 29 mei 2012, nummer 2254 

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) 
 

VELDHANDBALCOMPETITIE 
 
Dinsdag 29 mei  
Velddienst:  spelend team 

HAJ2 19:30 2765 Quintus A2 Atomium'61 1 
   Frank Reijgersberg 
 
Zaterdag 2 juni  

Velddienst: spelend team 
DCJ4 10:30 10468 Quintus C4 Rijnstreek C1 
E1 11:40  10967 Quintus E1 Hermes E1 

DDJ1 11:40  10390 Hercules C2 Quintus D1 
E2 12:00  10793 ROWAH E1 Quintus E2 
DCJ6 12:30  10354 Quintus C6 Stompwijk'92 2
   Bob van Velthoven 

HCJ1 12:30  10441 Hercules C1 Quintus C1 
RAB 13:20  261 Quintus DC1 Westlandia C1 
DCJ2 14:10  10386 Quintus C2 ODIS C1 
   Sander Bellekom 
DCJ 15:00  10434 Quintus C5 Westl/H v Hol.1 
   Mirjam Koole 
DCJ3 15:50 10552 Quintus C3 VELO C5 

   Kjeld Pakvis  René de Bakker 
RAB 17:00 257 Quintus DB1 ODIS B1 
 
Zondag 3 juni  
velddienst:  09:55 - 13:00 uur DB4 veld 
   13:00 - 15:50 uur DA1 veld 

DCJ1 10:05  11072 Quintus C1 Westlandia 2 
   Bert Donker 
DAJ2 11:00  3121 Quintus A2 Roda'71 A1 
   Kevin Post 

HAJ2 11:00  3498 Hellas A1 Quintus A2 
DBJ1 12:10  3024 Verburch B1 Quintus B1 
DBJ4 12:20  10458 Quintus B4 Northa B1 
   Kitty van Dijk 
HAJ1 13:00  3003 Gemini A1 Quintus A1 
DBJ2 13:10  10931 VELO C1 Quintus B2 
HBJ2 13:30  10476 Quintus B2 Hermes B1 

   Daam van Dijk  
DBJ3 14:20  10383 Hellas B2 Quintus B3 
DAJ1 14:40  3123 Quintus A1 Gemini A1 
   P. van Vliet B. van Zelm 
HBJ1 15:20  10691 SOS-Kwsp 1 Quintus B1 

 

RUUD ADEMABOKAAL  
HALVE FINALE  
 
Woensdag 30 mei  

HCJ 19:00 HCJ 262 Oliveo HV Quintus 
HBJ 20:00 HBJ 258 HV Quintus Gemini 
 
Vrijdag 1 juni 
DAJ 19:15 DAJ 253 HV Quintus Snelwiek 
 

Zaterdag 2 juni 
DCJ 13:20 DCJ 261 HV Quintus Westlandia 
DBJ 17:00 DBJ 257 HV Quintus ODIS 
 
 
WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN 
 

zondag 3 juni 
11:00 uur  Heren A-Jeugd 2e klasse 
  Westlandia A1 - Vires et Celeritas A1 
  SR: M v.d. Goes 
 
14:10 uur  Dames Senioren 2e klasse 
  SOS-Kwieksport 1 - Hermes 1 

  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
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ZET IN JE AGENDA:  

 

27 juni  

Algemene  

Ledenvergadering  

Handbal.” 

 

 
 
Wil je stukken van tevoren digitaal ontvangen, geef dit 
dan op via administratie@hvquintus.nl 
 
 
EK-VOETBALWEDSTRIJDEN  

IN DE QUINTUS-KANTINE 
Gezamenlijk Oranje aanmoedigen? 
In de Quintus-kantine kan het. De eerste wedstrijd die 

in de kantine bekeken kan worden is Nederland – De-
nemarken op zaterdag 9 juni. De kantine is open vanaf 
17.30 uur. 

Voor de overige wedstrijden, zie de flyer in de Quintus-
kantine. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

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:administratie@hvquintus.nl
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MEISJES C1  
Zondag 6 mei speelden we tegen Hercules B1.  

De eerste helft verdedigden we 3-2-1, maar dat lukte 
niet zo goed tegen deze tegenstander, dus gingen we 
de tweede helft 5-1 verdedigen. Dat ging een stuk be-

ter. We kregen minder tegendoelpunten. Doordat ook 
de tegenstander een leuke open dekking speelden 
werd er veel gescoord en was de einduitslag hoog: 30-
28 in ons voordeel.  
  
Het weekend daarna speelden we een toernooitje voor 
de beker. Nu dus weer gewoon als C. En dat we daar 
echt te sterk voor zijn, bleek wel tijdens deze wedstrij-

den. We wonnen alle wedstrijden met 20 doelpunten 
verschil. Niet echt om van te leren, maar wel een keer 
goed voor ons zelfvertrouwen en leuk om dingen uit te 
proberen.  
  
Zondag 20 mei speelden we tegen de reuzen van Ge-
mini B1. De eerste helft hielden we ons knap staande 
en was de rust 1 verschil. De tweede helft kregen we 
het steeds moeilijker tegen hun 6-0 dekking. We ble-

ven goed van afstand schieten, maar de ballen gingen 

er minder vaak in. Toch viel de eindstand mee, name-
lijk 20-14 voor Gemini. Dit kwam mede doordat Naomi 
een erg goede wedstijd keepte. Zij hield veel ballen-
vaaf de hoeken en zelfs 2 pingels. Een goede prestatie. 
  
Volgende week gaan we genieten tijdens het VOC-
toernooi waar we tegen veel buitenlandse teams spe-
len. We blijven daar ook gezellig slapen en hebben er 
nu al zin in! 
(Helaas kwam dit stukje te laat voor het vorige Quin-
tusblad, dus heeft het VOC-toernooi al plaatsgevon-

den) 
 
OLYMPISCH KWALIFICATIE TOERNOOI 
Waarschijnlijk hebben alle handbalfans het wel gevolgd 
en weten ook de dramatische, teleurstellende afloop 

ervan. Als supporter en “moeder van” heb ik het toer-

nooi van dichtbij meegemaakt. 
 
Na de eerste wedstrijd, waarin de meiden keihard ge-
werkt hebben voor een goed resultaat, bleef de hoop 

op een goede afloop bestaan. Zowel de sfeer in het 
team als onder de ouders/supporters was geweldig en 
al met al hebben we daar een paar fantastische dagen 
gehad.  
De omstandigheden waren prima: het weer, de prach-
tige sporthal en de spannende, mooie wedstrijden. 
Maar uiteindelijk draaide het daar maar om één doel: 

plaatsing voor de Olympische spelen in Londen en dat 
ging op die laatste dag vreselijk mis. Was Spanje de 
dag er voor te sterk voor onze meiden, in hun laatste 
wedstrijd waren zij geen schim van de dag ervoor.  
 
Weg droom, weg spelen voor de meiden. Dit zal nog 

wel even nadreunen en ook bij mij spookt het af en toe 
nog door mijn hoofd.  
 
In mijn stukje voorafgaande aan het toernooi ben ik 
een Quintusspeelster (ze moet nog wel haar eerste 
wedstrijd voor onze club spelen) vergeten te melden 
en dat wil ik bij deze nog even goed maken. Natuurlijk 
was onze nieuwe keepster Larissa van Dorst er ook 

bij en wat ik van haar gezien heb belooft iets voor het 
komende seizoen. Daar gaan we ons dan nu maar 
weer op richten, maar eerst genieten we van een – 
hopelijk – mooie zomer.  
 
P.S. Wilt u nog wat foto's bekijken van het OKT, kijk 
dan op de site van Henk Seppen. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sudoku nr. 151 
 
 

 
 
 

  

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

http://www.pzc.nl/multimedia/archive/01628/sthandbal_handbal_1628202a.jpg
http://www.pzc.nl/multimedia/archive/01628/sthandbal_handbal_1628202a.jpg
http://www.pzc.nl/multimedia/archive/01628/sthandbal_handbal_1628202a.jpg
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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 20 MEI 2012 
Dankzij de inzet van de Evenementencommissie en 
een aantal vrijwilligers (Jeroen Strik, Hen Berendse en 

veel mensen achter de bar) was het weer een super 
zondag op Quintus. De meeste hadden nog spierpijn 
van de avond ervoor maar dit mocht de pret niet druk-
ken. Op het laatste moment was er een afmelding van 
een 7 tegen 7 team maar de overige 9 teams hebben 
er een mooie dag van gemaakt.  
Poule 1 werd gewonnen door Quintus 2 (zondag) voor 

Quintus 2 (zaterdag).  
Poule 2 werd gewonnen door Quintus 1 (met een 
overwinning tegen de Handbal en twee gelijke spelen 
tegen Quintus 3 en Quintus A1) De A1 nam de beslis-
sende strafschoppen serie beter en plaatste zich voor 
de halve kruis finale.  
In de halve kruisfinale verloor Quintus 2 (zaterdag) 

met 4 – 0 van Quintus 1 (zondag) en speelde Quintus 
2 (zondag) gelijk tegen A1 met 1-1. Via de strafschop-
penserie ging de A1 naar de finale. De finale duurde 
twee keer zo lang omdat na een kwartier de brilstand 
nog steeds op het bord stond. In de 2de helft won 
Quintus 1 met 2-0 van de A1. 

 
De strafschoppen finale (Jan van der Helm bokaal) was 
voor Quintus 2 die met 8 – 6 van Quintus 3 won. In de 
poulewedstrijden hadden zij een gemiddelde gescoord 

van 4 om 4,33. Dit bewijst maar weer eens dat Hol-
landers heel aardig strafschoppen kunnen nemen. Of 
zou het aan de keepers liggen? 

 
Jan de Winter (al 35 jaar een Quintus icoon) werd nog 
eens in het zonnetje gezet ten opzichte van alle spe-
lers en deelnemers en hij liet weten erg blij te zijn met 
zijn cadeaus waaronder een elektrische fiets. 
Dames en heren deelnemers, Evenementencommissie, 
barleden, namens het Bestuur heel erg bedankt voor 

deze fijne dag. 
Frits Berendse 
 
 
 
 

 

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 
 
 

UITSLAGEN 
 
Woensdag 23 mei 2012 

comp Nootdorp MB1 - Quintus MB1 2-0 

 
  

file:///C:/DOC/Lia/Quintus/www.quintus-voetbal.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 

 
LET OP! 
VRIJDAG 1 JUNI IS DE LAATSTE SPEELAVOND 
Dus kom allemaal nog spelen op die datum. Daarna 
moeten jullie het, maar liefst 3 maanden, zonder het 
geliefde badmintonspel doen.  
Het bestuur 

 
MAANDAGMIDDAG (1) 
Het is al jarenlang traditie, dat de maandagmiddagle-
den (de 55+ groep) het seizoen afsluiten met een 
heerlijke lunch. Alle leden betalen hier een eigen bij-
drage aan. Dit jaar was het een grote verrassing, dat 

we de lunch aangeboden kregen! Martien Zwinkels, 
met zijn 85 jaar, het oudste lid van de vereniging, 
heeft samen met zijn vrouw Plony het eten betaald 
voor alle leden van de maandagmiddaggroep. Dit als 
dank voor jarenlang speelgenoegen.  
Plony is vorig jaar gestopt met spelen en Martien stopt 
nu ook.  

Namens alle leden dank jullie wel voor deze enorme 
verrassing. We hopen dat jullie op de maandag nog 
een keer langs komen op theetijd!  

Allemaal een fijne vakantie toegewenst! 
Thea Kleijberg 
 
MAANDAGMIDDAG (2) 

Dit jaar is het al 15 jaar geleden, dat de 55+ groep 
werd opgericht. Al die jaren spelen deze mensen onder 
de bezielende leiding van Thea Kleijberg. Thea, we 
zeggen het niet altijd, maar we waarderen je inzet 
enorm! We hopen dat je dit nog jaren voor badminton 
Quintus wilt blijven doen! 

Hartelijk dank en ook jij een fijne vakantie! 
Het bestuur 
 
SLOTTOERNOOI 25 MEI 
Op deze warme avond stonden om half 8 42 deelne-
mers te trappelen om te beginnen het Mix clubtoer-

nooi. 

Van de 38 partijen, die er gespeeld zijn, waren maar 
liefst 13 driesetters. En al deze driesetters zijn ge-
speeld in de B en C klasse. 
Leuk, dat van alle afdelingen deelnemers waren, al 
waren de vrijdagavondleden veruit in de meerderheid. 
Pieter en Ank spelen zowel op de maandag en de vrij-
dag en natuurlijk waren zij erbij! 

Jannie was er namens de woensdagmorgen. Maar de 
jeugd was ook aanwezig nl. Anouk, Dennis, Michael en 
Sanne. Kanjers, zijn jullie, omdat jullie op het laatste 
moment mee wilden spelen! Jullie hebben niet alles 
gewonnen, maar ook zeker niet alles verloren 
 

In de A-klasse moest alle koppels 5 partijen spelen.  
Met het maximale aantal punten werden Danny en 
Marlou 1e 

Marco en Sabrina moesten nog om de 2e plaats spelen 
tegen Sander en Marlène. 

Een spannende wedstrijd, die Marco en Sabrina uit-
eindelijk wonnen met 21 – 19 en 21 – 17 
1e plaats Danny Radder en Marlou Gardien 

2e plaats Marco Eijgermans en 
 Sabrina Groenewoud 
 
In de B-klasse waren 2 poules van 4. Lange partijen, 

spannende partijen, vermoeiende partijen. 
De winnaars van poule 1 moesten tegen de winnaars 
van poule 2 met als resultaat 
1e plaats Paul Vijverberg en Joke van Leeuwen 
2e plaats Theo van Nes en Annemarie v.d. Berg 
 
In de C-klasse waren 7 koppels, dus een poule van 3 

en een poule van 4. De mensen die in de poule van 3 
zaten hadden dus maar 2 wedstrijden. Maar gelukkig 
werd dit sportief opgelost door onderling nog wat te 
spelen. 
De winnaars van poule 1 moesten tegen de winnaars 

van poule 2 en zo stonden in de finale tegen over el-

kaar 
Pieter Duijnisveld en Marja Ouwerling tegen 
Joost Janmaat en Ank Guldemond. 
Het werd een spannende wedstrijd, die gevolgd werd 
door alle deelnemers van het toernooi. 
De 1e set werd door Joost en Ank gewonnen met 21- 
7, de 2e set wonnen Pieter en Marja met 17 – 21. Een 

spannende 3e set volgde en die werd uiteindelijk ge-
wonnen door Joost en Ank met 21 – 16 
 
1e plaats Joost Janmaat en Ank Guldemond 
2e plaats Pieter Duijnisveld en Marja Ouwerling 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! Beker en bloemen 

voor de nummer 1 en bloemen voor nummer 2! 
De bloemen waren gesponsord door Ab van Kester, 

waarvoor dank! 
Ook een bedankje voor Janine en Eddie voor hun bar-
dienst en een bedankje aan Willeke voor haar hulp 
achter de wedstrijdtafel! 

 
Eén minpuntje, de flesjes water waren lauw, tja verge-
ten in de koelkast te zetten.  

 
Tijdens de prijsuitreiking ’s avonds werden ook de be-
kers uitgereikt voor beste speler en speelster. 

 
Beste speler seizoen 2011 – 2012 

Danny Radder 
 

Beste speelster seizoen 2011 – 2012 
Marlou Gardien 

 

Wij vonden het leuk om dit seizoen de toernooien voor 
jullie te organiseren en hopen volgend jaar weer op 
enthousiaste deelname! 
 
De toernooicommissie 
Anneke Keehnen Rob Borst 
Peter van Kester Stefan Vellekoop 

 
SLOTAVOND 
De slotavond voor de vrijdagavondleden is 22 juni. 
Van heel wat leden al gehoord of ze wel of niet mee 
gaan. Maar nog lang niet van allemaal. Laat even we-
ten i.v.m. de catering etc of je komt of niet 

jt.keehnen@kabelfoon.nl 
 

 

http://www.badminton.sisoftco.com/
http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:jt.keehnen@kabelfoon.nl
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JEUGD 
 
JEUGDCOMPETITIE 
Wedstrijden Zaterdag 26 mei 
KjoeBie 2 - BC Mix 6 8 - 0 

BC de Zeemeeuwen 8 - KjoeBie 4 0 - 8 
KAMPIOENNEN!!!  
KjoeBie 5 - BC de Zeemeeuwen 9 8 - 0 
BC Cross Smash 6  - KjoeBie 6 7 - 1 
 
KjoeBie 4, ook jullie zijn KAMPIOEN!!! geworden! 

Hartelijk gefeliciteerd met jullie behaalde resul-
taat!  
Ook het bestuur feliciteert Kjoe Bie 4! Leuk dat de 
jeugd van Quintus de vereniging met al die kampioe-
nen zo fantastisch op de kaart zet! 
 
Wedstrijd Zondag 3 juni 

Smashing Maasdam 2  - KjoeBie 1  10:00 uur 
Succes nog met deze allerlaatste wedstrijd van dit sei-
zoen! 

 
Op zaterdag is natuurlijk het clubkampioenschap! 
Allemaal veel plezier en succes hiermee! 
Grtz, Mike 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sudoku nr. 151 
(oplossing) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

ZEEMEEUWEN 8 – QUINTUS 4       0-8 
Afgelopen zaterdag was het dan zover, team 4 mocht 

haar laatste wedstrijd spelen van dit seizoen. Dit was 
niet zomaar de laatste wedstrijd, als we met minimaal 
7-1 zouden winnen konden wij ons met zekerheid de 

titel kampioen toe-eigenen.  
 
Helaas kon Jill er deze wedstrijd niet bij zijn, daar zij in 
het o zo zonnige Antalya aan het vertoeven was. Ge-

lukkig hadden wij een goede vervangster voor haar 
gevonden in de persoon van Carly.  
 
Om 8:00 uur verzamelden wij op Quintus om vol goe-
de moed naar ’s-Gravenzande te vertrekken. Daar 
eenmaal aangekomen was het even warm slaan (hier 
was niet heel veel voor nodig gezien het weer de afge-

lopen dagen) en vervolgens kon er op twee banen ge-
start worden met de heren- en damesdubbel. Dit ging 
als een speer en niet veel later waren de eerste twee 
punten binnen!  
 

Op naar de eerste heren- en damessingle. Martijn en 

Carly mochten hun beste beentje voorzetten. Dit heb-
ben zij zeer goed gedaan, want ook deze wedstrijden 
trokken zij naar zich toe en haalden het derde en vier-
de punt voor Quintus binnen. Als we op deze voet door 
zouden blijven gaan, was het kampioenschap binnen 
handbereik.  
 

Toen was het de beurt aan Quint en Dominique om 
hun talent in de tweede heren- en damessingle te la-
ten zien. En of ze talent hebben, moeiteloos sleepten 
zij het vijfde en zesde punt binnen. Oe, wat span-
nend… nog één puntje nodig en het kampioenschap 
was binnen!  
 

De twee mixen gingen van start, Lennart & Dominique 
en Quint & Carly. Nog niet eerder heb ik een wedstrijd 

zo rap gespeeld zien worden. De mix van Quint en 
Carly was zo gewonnen en hiermee dus het zevende 
(kampioens)punt binnen! Woehoe!!!! Kampioe-
nen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
 
Vervolgens werd de laatste mix ook gewonnen en was 
het tijd voor de felicitaties! Even gauw wat limonade 
drinken met de tegenstander, waarna er over gegaan 
kon worden tot het spuiten van de champagne. Hier 
hebben de kids zichtbaar van genoten en moesten zich 

daarna gauw omkleden voordat zij weer de auto in-
stapten om vervolgens bij de Mac getrakteerd te wor-
den op een lekkere burger en milkshake. Trudy be-
dankt! 
 

Kanjers, van harte gefeliciteerd met jullie behaalde 
resultaat!!! Ik ben trots op jullie! Op naar de Regio-

kampioenschappen op 9 juni 2012!  
Wil ik jullie bedanken voor jullie inzet en gezelligheid!  
 
Tevens wil ik de ouders bedanken voor het rijden en 
de support.  
And last but not least, mijn lieftallige assistent. Be-

dankt voor je hulp en de koffie ;-)! 
 
Tot bij de Regiokampioenschappen. 
Groetjes,  
Jullie o zo trotse begeleidster, 
Sabrina Groenewoud 
  



7 

  
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. 
 
KOMKOMMERTIJD 
We zijn weer beland in komkommertijd, de periode 

tussen de afgelopen en komende competitie.  
Over de afgelopen competitie is niet meer zoveel te 
melden, voor de nieuwe competitie is het nog te vroeg 
voor meldingen, die zijn we tegen begin september 
allang weer vergeten ben ik bang. 
 

Op 2e Pinksterdag, maandag 28 mei werd niet getraind 

en daarmee zijn alle volleybalactiviteiten in de zaal 
geëindigd, in ieder geval voor wat betreft de competi-
tie spelende leden.  
Een aantal van jullie zal zich in de komende zomer-
maanden vermaken op het strand, al dan niet met be-
achvolleybal, of gewoon lekker luierend of kuierend. 

Wij wensen jullie veel plezier, veel zon en verder alles 
wat een vakantie fijn en aangenaam maakt. 
Volgend seizoen hopen we iedereen weer in blakende 
gezondheid en popelend in de trainingszalen aan te 
treffen, zo mogelijk vergezeld van een kennis, familie-
lid, buurman of buurvrouw die ook wel eens wil gaan 
volleyballen. 

 
Voor wat betreft de Nieuwsflitsen is afgesproken dat 
die nog worden verspreid tot en met 19 juni, aanslui-

tend aan de laatste bestuursvergadering. Daarna gaat 
de voltallige redactie op zomerreces. 
Als er tussentijds belangrijke zaken via dit medium te 

melden zijn dan zal dat uiteraard gebeuren. 
Is dat niet het geval dan melden wij ons weer in jullie 
INBOX zo’n 2 weken voor de start van de eerste trai-
ningen in het nieuwe seizoen 2012-2013. Zie onder-
staande data in de agenda. 
 
Prettige vakantie. 

 
Cees 
 
 

AGENDA 
 
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 s 
eizoen 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 

 
 
 

PIJLSLAG QUINTUS ORGANISEERT  
VOLLEYBALTOERNOOI VOOR BEDRIJVEN EN 

STRATENTEAMS 
Vrijdagavond 25 mei werd in sporthal de Pijl in Naald-
wijk gevolleybald door teams van bedrijven en straten. 

De toernooicommissie bestond uit Dick van Geest, Rick 
van Dijk en Wilfred de Zeeuw. We willen op deze ma-
nier de volleybalsport meer bekendheid geven. In alle 
teams deden volgens de spelregels minimaal 2 dames 

mee. Dat is wel zo gezellig en het beperkt de krachts-
verschillen. 
Hoofdsponsor Pijl Solutions deed zelf ook mee met een 
team. Bovendien bleek het team ook twee ervaren 
EHBO-ers te bevatten. Helaas raakte een van beiden 
aan het eind van de avond zelf geblesseerd. Zo kon 
beheerder Peter Kuyvenhoven ook nog zijn traplift 

naar het restaurant demonstreren.  
 
13 teams hadden zich aangemeld, waaronder ook en-
kele recreantenteams van verenigingen uit de regio. Er 
waren docenten van ISW Hoge Woerd, Pijl Solutions, 

BOM groep, aardbeienplukkers, kinderen van de aard-

beienplukkers, een baggerbedrijf, een textielbedrijf, 
namelijk Edelweiss van onze eigen Hans Hageraats, 
Berrie had zijn barpersoneel meegenomen en recrean-
ten van PQ, Quintus op herhaling, Inter Rijswijk, 
Kratos en Verburch. 
 
Na de voorronde in 3 poules streden ISW Hoge Woerd 

en Edelweiss Textielverzorging tegen de recreanten 
van Verburch en Kratos in de halve finales. De “echte” 
recreanten, die regelmatig met elkaar spelen, bleken 
te sterk voor de beide bedrijventeams. Uiteindelijk 
won team Verburch de finale nipt met 15-13. Omdat 
meedoen belangrijker is dan winnen, was er niet alleen 
voor de finalisten, maar ook voor de twee laatste 

teams uit de voorronde een poedel-taart. 
De mensen van de bar zorgden niet alleen voor drank, 

maar leverden ook voor elk team lekkere hapjes. Het 
was een leuk toernooi. Misschien levert het nog wat 
nieuwe leden op.  
Volgend jaar gaan we voor 24 teams! 

 
Dick, Rick en Wilfred 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Winnend team: Verburch 
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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 4e DIVISIE  
Afgelopen zaterdag was de Districtfinale in de 4e divi-

sie, alleen Tessa Paalvast had zich eerder voor deze 
wedstrijd weten te plaatsen.  
Ze mocht in de 2e wedstrijd van start en mocht begin-
nen op balk. En paar kleine wiebeltjes en een val na 
haar koprol, maar met mooie sprongen en een goede 
afsprong was de kop eraf. Op balk werd erg streng 
gejureerd, maar haar score 9.35 viel ons erg mee.  

 
Op naar vloer waar Tessa een ontzettend mooie oefe-

ning turnde alles lukte en werd beloond met 12,90. 
Met dit cijfer liet ze maar 4 van de 36 turnsters voor 
zich gaan.  
 
Daarna naar sprong ook hier turnde Tessa erg netjes. 

2 mooie overslagen die werden beloond met 12,70.  
 
Als laatste naar brug waar ze mooie hoge opzwaaien 
liet zien. Haar cijfer op brug 12,30.  
 
Tessa je hebt ontzettend goed je beste gedaan!!  

We hadden voorspeld dat Tessa ergens op de helft zou 
eindigen, maar ze heeft ons ontzettend verrast.  
Ze werd gewoon 7e van de 36 turnsters. Nou als je 
mag zeggen dat je bij de 10 beste turnsters hoort van 
Zuid Holland, dan mag je best trots wezen! 

Gefeliciteerd Tessa!! 
Groeten Sandra 

 

 
 

TURNCOMPETITIE 
Zaterdag 12 mei hadden Eva vd Valk, Dana van 

Kesteren, Kim vd Valk, Milou Klunder, Stella vd 
Ende en Mirte Oosterwijk hun derde turncompetitie 
in Moordrecht.  

Dit was wel een spannende wedstrijd, want de meiden 
hadden nog kans om in de finale te komen. 
 
Het eerste toestel is brug. Iedereen heeft een mooie 

oefening geturnd. De landingsmat was wel heel erg 
zacht en hierdoor viel Stella bij de landing. Dana kreeg 
een 12.60 en Kim werd beloond met een 11.80. 
 
Daarna gingen we naar sprong. Het is altijd even 
wennen een andere plank. Maar ondanks dat waren 
het mooie overslagen en had Eva een mooie hands-

tand plof.  
De meiden konden zelf al vertellen welke sprong ze 
het mooist vonden. Mirte kreeg een 13.25 en Stella 
kreeg een 11.60.  
 

Als derde gingen we naar mat. Kim had een keurige 

overslag, Milou viel niet door met handstand spagaat 
en Stella deed voor het eerst bruggetje achterover. 
Milou kreeg een 11.40 en Eva had een net gespannen 
oefening en kreeg hiervoor een 12.85.  
 
 
 

 
 
Het minst leuke toestel als laatst! De balk altijd een 
wiebelig toestel, maar vandaag hadden we hier wat 
meer last van. En waren er ook een paar gevallen. On-
danks dat hebben we mooie punten behaald. Eva 
kreeg een 12.30 en Kim een 11.40. 

 
Nu wachten op de prijsuitreiking. Heel spannend 

want zullen we nu door zijn naar de finale of niet? 
Vierde werd Toos Linschoten, derde werd OKK 1 en 
tweede werd Quintus met een punten aantal van 
191,900!!! Als eerste eindigde Tumo 4.  

 
En ja hoor tweede eindigen was goed genoeg. We zijn 
door naar de finale!!! Super gedaan meiden. 
Nu op naar de finale op zaterdag 9 juni in Amster-
dam!! 
Sportieve groeten, 
Linda  

 

  

http://nl.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=15&id=aHR0cDovL3d3dy55b3V0b2FydC5jb20vaHRtbC9WZWN0b3IvSWNvbl9Mb2dvLzQwMDUuaHRtbA==&fileid=512047
http://nl.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=15&id=aHR0cDovL3d3dy55b3V0b2FydC5jb20vaHRtbC9WZWN0b3IvSWNvbl9Mb2dvLzQwMDUuaHRtbA==&fileid=512047
http://nl.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=15&id=aHR0cDovL3d3dy55b3V0b2FydC5jb20vaHRtbC9WZWN0b3IvSWNvbl9Mb2dvLzQwMDUuaHRtbA==&fileid=512047
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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 
 

 
CLUBKAMIPOENSCHAPPEN  
JEUD- EN JUNIORLEDEN 
Van 3 t/m 9 juni zullen de clubkampioenschappen voor 

de jeugd- en juniorleden dit jaar gehouden worden. 
We willen er graag een mooi toernooi van maken voor 
jullie, en hiervoor hebben we zoveel mogelijk deelne-
mers nodig, dus geef je snel op!! Dit kun je doen door 
een mail te sturen naar jeugdtennisquin-
tus@hotmail.com .  
Geef hierbij aan welke onderdelen je wilt spelen (en-

kelspel, dubbelspel en mixdubbelspel) en noteer indien 
nodig daarbij wie je partner is. Iedereen mag zich voor 
alle drie de onderdelen opgeven, maar als je dat wilt 
doen kun je natuurlijk niet te veel verhinderingen heb-
ben. Je inschrijving is pas definitief zodra je een be-
vestigingsmail van ons hebt ontvangen. De uiterlijke 
inschrijfdatum is dinsdag 29 mei. 

 
Er zal op de volgende dagen gespeeld worden: 
 
 Zondag 3 juni  : 10.00 uur - 13.00 uur 
 Zondag 3 juni  : 13.00 uur - 16.00 uur 
 Maandag 4 juni  : 17.00 uur - 19.30 uur 

 Dinsdag 5 juni  : 17.00 uur - 19.30 uur 
 Woensdag 6 juni  : 17.00 uur - 19.30 uur 
 Donderdag 7 juni  : 17.00 uur - 19.30 uur 

 Vrijdag 8 juni   : 17.00 uur - 19.30 uur 
 Zaterdag 9 juni  : 09.00 uur - 13.00 uur  
 Zaterdag 9 juni  : 13.00 uur - 17.00 uur 
 

Elke deelnemer mag maximaal 3 dagdelen als verhin-
dering opgeven. Als je de finaledag niet kan spelen 
dan mag je wél meedoen, maar kun je alleen de pou-
lewedstrijden meedoen.  
Wij zien jullie inschrijvingen graag tegemoet! 
 
Vriendelijke groeten, 

De Jeugdcommissie 
 
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 persoonlijk 
in via 

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2
A2325E6-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 ver-

plicht dit te melden aan de toernooicommissie; je 
kan dan alleen aan de poulewedstrijden deelnemen. 

 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. 
 
4e  SPEELDAG  
ZEGWAARD SPORT PIRAMIDECOMPETITIE 2012 
Zaterdag 2 juni 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 volgende 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 Bianca vd Abbeele 

10.00 Bas Otten Wesley v Reeuwijk 

10.30 Marja v Leeuwen Gon Zwirs 

10.30 Yvonne v/d Arend Astrid Vis 

11.00 Karin Klunder Luzia t. Westenend 

11.00 Ellen Mol Carla Disseldorp 

11.30 Irmgard Bomers Nicolet Broch 

11.30 Mieke Schutte Marjan v Kester 

12.00 Loek Broch  Edwin v Koppen 

12.00 Kees Grimbergen Ron v/d Berg 

12.30 Lia Kester Carola de Bakker 

12.30 Bas Bruin Arno v Steekelenb. 

13.00 Robbin Jansen Daniël Spaans 

13.00 Geert Broch Berry Jansen 

13.30 Cies Duijndam Tom Winkels 

13.30 Laurens Vis Frank vd Stap 

14.00 John Nieuwmans Bart de Bakker 

14.30 Bram v Zeijl Johan Enthoven 

15.00 Arthur v Zeijl Daan Bos 

15.30 Freek Batist Daniël Perez 

16.00 Damon v/d Stap Dave de Recht 
 
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 25 augustus om 12.00 uur binnen zijn. 
Als we deze dan niet hebben wordt waarschijn-
lijk dezelfde wedstrijd ingedeeld voor de volgen-
de speeldag. 

Jan Hofland Arjen Laarhoven 

Miranda v Meurs Femke Dekkers 

André v Meurs Chris Batist 

Koen v Zeijl Remi Broch 

Roy Jansen Hans Bal 

 

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

