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Sportblad 
Week 23, 4 juni 2012, nummer 2255 

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 
 
Woensdag 6 juni  

Velddienst spelend team 
DCJ2 20:00  10181 Quintus C2 Westlandia C1 
   Kees Jansen  
 
Zaterdag 9 juni 

Velddienst spelend team 
DCJ2 11:00  10631 Gemini C1 Quintus C2 

DDJ3 11:00  10534 DIOS D3 Quintus D3 
DDJ2 11:50  10576 DIOS D1 Quintus D2 
E1/2 12:20  11101 Quintus E2 Quintus E1 
DCJ4 12:50  10599 Verburch C2 Quintus C4 
DDJ1 13:10  10513 Quintus D1 EHC C2  
   Mieke Jansen Tara van Ruijven 
GDJ2 14:00  10537 Quintus GD1 Foreholte 2

  
   Bob van Velthoven 
HCJ1 14:50  10610 Quintus C1 Foreholte C1 
   Lars Jansen Gyllian Zwirs 
 
Zondag 10 juni  

velddienst: 09:50 - 12:20 DS1  veld 

  12:20 - 13:30 DB3  veld 
  13:30 - 14:30 DB2  veld 
  15:20 - 16.30 DC1 
DS5 10:00  3319 Quintus 1 Schipluiden 2 
   Peet Zwinkels 
HBJ2 11:00  10605 Hellas B2 Quintus B2 

HAJ2 11:15  3186 Quintus A2 DIOS A1 
   sr. Verburch 
DBJ3 12:30  10505 Quintus B3 Stompw'92 B1 
   Kitty van Dijk 
DCJ5 13:10  10559 Warmunda 1 Quintus C5 
DBJ2 13:30  10500 Quintus B2 Hercules B2 
   Martin Duijvestijn  

DAJ3 15:20 11002 Foreholte 1 Quintus A2 
DCJ1 15:25 11017 Quintus C1 Foreholte B1 
   Jordy de Groot Kevin Post 
DBJ4 15:40  10588 Stomp'92 2 Quintus B4 

 

WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN 
zondag 10 juni 
11:00 uur  Heren Senioren 4e klasse 
 SOS-Kwieksport 2 - Olympia '72 1 
 SR: D. de Recht  
15:20 uur  Heren Senioren 2e klasse 

 Hermes 1 - ETC 1 
 SR: B. Giterson / J. Melkert 
 
UITSLAGEN RUUD ADEMABOKAAL HALVE FINALE  
DAJ HV Quintus  - Snelwiek  32 - 16 
DBJ HV Quintus  - ODIS   24 - 19 

HBJ HV Quintus  - Gemini   24 - 15 
DCJ HV Quintus  - Westlandia  22 - 13 
HCJ Oliveo  - HV Quintus  10 - 15  
 
Alle deelnemende HV Quintusteams gaan naar de fina-
les, van harte gefeliciteerd. 
De finales worden gespeeld op zondag 24 juni bij Vires 
et Celeritas in Gouda. 
  
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 – Denemarken  

op zaterdag 9 juni.  

De kantine is open vanaf 17.00 uur. 
Voor de overige wedstrijden, zie de 
flyer in de Quintus-kantine. 
 
MEISJES C1 
Vorige week speelden we een tweedaags toernooi bij 
VOC. Omdat dit een internationaal toernooi is, mocht 

je ook eerstejaars B-meiden meenemen.  
Wij vulden C1 aan met Dionne en Jessica als speelsters 
en Mieke als keepster. 
We begonnen de eerste wedstrijd tegen Velo, die met 
veel b-meiden speelden. We moesten wel nog wat 
wennen aan elkaar, door een iets andere samenstelling 

van het team, maar toch hadden we niet al te veel 
moeite met Velo en wonnen we. Jessica speelde een 
sterke wedstrijd. Zie verder www.hvquintus.nl 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Zet alvast in je agenda: 

 Maandag 

25 juni  

Algemene  

Ledenvergadering  

Handbal 

 

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

 

http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
mailto:administratie@hvquintus.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 

 

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 
 
TOERNOOIEN SEIZOEN 2012 – 2013 

De vakantie voor de badminton is nog maar net be-
gonnen en wij hebben het al weer over het volgend 
seizoen. 
De toernooicommissie heeft in overleg met Sander, de 
wedstrijdsecretaris de volgende data vastgelegd voor 

toernooien. 
 12 oktober 2012 

 23 november 2012 
 8 en 15 februari 2013 
 24 mei 2013 
U kunt deze data alvast noteren in uw agenda. We we-
ten alleen, op dit moment nog niet, welk toernooi we 
wanneer gaan spelen. 

Dat hoort u na de vakantie. 
De toernooicommissie 
 
VOETBALPOULE 

De mogelijkheid bestaat om via uw eigen badminton-
vereniging Quintus mee te spelen met een voetbal-
poule voor het komend EK. Een gedeelte van de inleg 
is bedoeld om de clubkas een klein beetje te spekken. 
Waag een gokje en wie weet, misschien bent u straks 

wel de winnaar van de poule! 
Heeft u de poule niet via uw mail ontvangen, stuur dan 

een mailtje naar jt.keehnen@kabelfoon.nl en hij wordt 
u toegestuurd.  
Wel snel invullen en mailen, want vrijdag 8 juni begint 
het EK en voor die tijd moet het ingeleverd zijn. 
Het bestuur 
 
REÜNIE 
We horen zo vaak: “Hoe is het met die? En speelt die 
nog? Zie je die nog wel eens?” 
Wat zou het leuk zijn om al die oud spelers en speel-

sters van badminton Quintus weer eens te ontmoeten. 
Gewoon, om gezellig bij te praten onder het genot van 
een drankje en hapje. 
Wanneer?  

Dat weten we nog niet, ergens in het najaar. 
Bent u ook enthousiast, dan kunt u nu al bellen en u 
opgeven. Natuurlijk hoort u hier na de zomervakantie 

nog veel meer van. 
Hartelijke groet 
Ab van Kester en Anneke Keehnen (0174 – 296318) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
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 

http://www.badminton.sisoftco.com/
mailto:jt.keehnen@kabelfoon.nl
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. 
 
UITJE MET DE MINI’S 

 
 
Zaterdag 2 juni hebben (van links naar rechts) Renée, 
Alette, Eva en Britt samen met mij een hele leuke dag 

beleefd in Duinrell. Gelukkig hadden we lekker weer.  
Dit was bijna de afsluiting van het seizoen. Het groepje 
was niet groot, maar het was wel gezellig.  
We houden op 4 en 11 juni nog een instuif-training in 
de Windroos. 
Groeten, 

Mijke Nieuwenhuyse 

 
 

AGENDA 
 
19-06-2012 Bestuursvergadering 20.00 uur De Pijl 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

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. 

 
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 
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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 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

QUINTUS 18-5-‘12 
Vandaag kwam Verburch naar Quintus voor het Uitwis-

selingstoernooi. Het begon om 11.00 en eindigde rond 
14.30. Het was mooi weer! Er werden goede wedstrij-
den gespeeld en de knakworstjes waren heerlijk. Ook 

namens Floor. Het waren grote uitslagen, zowel voor 
Verburch als voor Quintus. Bij Quintus kreeg een 
speelster Cindy Olieroek, erg last van haar knie. Ze 
moest daarom stoppen. Maar werd goed vervangen 

door Floor. Op baan 1 dachten ze eerst dat ze later 
moesten spelen, want het net was gesloopt. Maar na 
een paar minuten was het net weer gemaakt door de 
klusmannen. Tot aan de laatste ronde stond Verburch 
voor. Dus was het voor Quintus ff hard nodig de lol om 
te zetten in serieuze punten!! En ja hoor… Het werd 
104-97 voor Quintus. Vivien nam de beker in haar be-

zit.  
 
De winnaars van Quintus zijn: 
Dylan de Brabander, Rick de Veen, Floor Overdevest, 
Sven de Bruyn, Kay de Bakker, Jarno van de Knaap, 

Mark van der Voort, Sean van der Stap, Cindy Olier-

hoek, Vivien Olie, Lisa de Bakker, Daan Valk, Dave de 
Brabander, Rob Duivenstijn, Dean Zuidgeest en Dean 
van der Stap.  
 
Oja wist je trouwens dat Quintus dit jaar beide Uitwis-
selingstoernooien heeft gewonnen. Ook die tegen Hon-
selersdijk was voor ons. De jeugd heeft de toekomst…. 

Redactie; Lisa de Bakker 
 
VERSLAG INVITATIETOERNOOI 
Op maandag 28 mei 2012, op een heerlijke zonnige 2e 
Pinskterdag, vond het jaarlijkse invitatietoernooi 
plaats. Tijdens dit mix-dubbeltoernooi speelden Quin-
tusleden samen met niet leden en zeer ervaren tennis-

sers met tennissers die nog nooit een wedstrijd had-
den gespeeld. Een leuke en frisse combinatie dus. On-

der andere door het heerlijke weer was het een ge-
slaagde dag met als winnaars Richard de Bakker en 
Danielle van den Berg. Zij wonnen in een hele span-
nende finale van Damon van der Stap en Annemarie 

Enthoven. Het terras was de hele dag goed gevuld en 
ook na het toernooi bleef het nog lang gezellig op de 
Uithoek. Op naar de volgende editie met hopelijk net 
zulk lekker weer! 
  
 

 
 
 

 

 

mailto:gve@kabelfoon.nl
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
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TENNISCLINIC ANDREASHOF 
Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni zullen er clinics voor 

de Andreashof gegeven worden op de Uithoek.  
De banen zullen op donderdag tot 14.00 uur en op 
vrijdag tot 12.00 uur gereserveerd zijn voor de basis-

school. De reden waarom de clinic gegeven wordt, is 
omdat Quintus tennis meer jeugdleden wil genereren.  
Alvast bedankt voor uw begrip. 
De jeugdcommissie 

 
UITSLAGEN 4e  SPEELDAG ZEGWAARD SPORT PI-
RAMIDECOMPETITIE 2012 
 

  uitslag 

Bas Otten Wesley v Reeuwijk 2-1 

Marja v Leeuwen Gon Zwirs 2-0 

Yvonne v/d Arend Astrid Vis 0-2 

Karin Klunder Luzia ten Westenend 2-0 

Ellen Mol Carla Disseldorp 0-2 

Irmgard Bomers Nicolet Broch 2-0 

Mieke Schutte Marjan v Kester 1-2 

Loek Broch  Edwin v Koppen 0-2 

Kees Grimbergen Ron v/d Berg 2-0 

Lia Kester Carola de Bakker 2-0 

Bas Bruin Arno v Steekelenburg 1-2 

Laurens Vis Frank vd Stap 2-0 

John Nieuwmans Bart de Bakker 0-2 

Bram v Zeijl Johan Enthoven 2-0 

Arthur v Zeijl Daan Bos 2-0 

Damon v/d Stap Dave de Recht 
Opgave  
Damon 

 

Onderstaande wedstrijden worden op een andere dag 
gespeeld.  

De eerstgenoemde speler neemt contact op met 
zijn/haar tegenstander. De uitslag graag mailen naar 
tvqtoernooi@gmail.com en deze moet uiterlijk za-
terdag 25 augustus om 12.00 uur binnen zijn. Als 

we deze dan niet hebben wordt waarschijnlijk 
dezelfde wedstrijd ingedeeld voor de volgende 
speeldag. 
 

Jan Hofland Arjen Laarhoven 

Miranda v Meurs Femke Dekkers 

André v Meurs Chris Batist 

Koen v Zeijl Remi Broch 

Roy Jansen Hans Bal 

Erika Jongerius Bianca vd Abbeele 

Robbin Jansen Daniël Spaans 

Geert Broch Berry Jansen 

Cies Duijndam Tom Winkels 

Freek Batist Daniël Perez 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Wat?  

Een gratis concert?  
Kan dat nog in deze tijd?  

Jazeker!  
 

 
Want het Waterings MannenKoor Zang Ver-
edelt opent voor Ú, tgv haar 85 jaar jubile-
um, de deuren; om 19.30 uur. En het begint 
om 20.00 uur.  
 
Als gastkoor is uitgenodigd:  Flower Sound.  
En medewerking wordt verleend door:  
Jan van Westenbrugge (orgel), 
dames Torn (klarinettisten),  
The Bunnik-Combo en  
Jacqueline Meyer (sopraan).  
En dat alles onder leiding van Luuk Ensing.  
 

Dus kom op 30 Juni naar de NH 
kerk aan het Plein in Wateringen.  
Ú bent állen van harte welkom.  
 
 

O ja, u kunt ook nog lid worden … 
Voor info, bel: 0174 – 293900 

 

 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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

mailto:tvqtoernooi@gmail.com

