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Sportblad 
Week 24, 11 juni 2012, nummer 2256 

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 
 
Donderdag 14 juni 
HCJ1 19:00  10441 Hercules C1 Quintus C1 
 
Zaterdag 16 juni 
DCJ 10:00   Quintus C6 Saturnus C1 
   Jennifer Ouwerkerk 
DCJ3 13:20  10349 Westlandia 3 Quintus C3 
 
Zondag 17 juni 
DAJ3 12:00 150 Atomium A1 Quintus A2 
 
BLNV MET WEETJES EN VERGEETJES 
 Bij de Fam. Van Ruijven is na vader John nu ook 

dochter Nina uit de roulatie! Door een val op het 
handbalveld heeft zij een gebroken elleboog opge-
lopen. Nina heel veel sterkte gewenst met je her-
stel! 

 Rianne Zonneveld wordt maandag 11 Juni geope-

reerd aan een ontstoken pees van haar hand. Zij 
heeft al maanden het probleem maar bleef door-
spelen. Nu moet het echt operatief verholpen wor-
den.  Rianne houd moed en herstel nu goed zodat 
je zonder pijn "volgend seizoen "weer van de partij 
kan zijn!  

 
Geblesseerden zij er ongetwijfeld wel meer maar zon-

der weetjes behandel ik deze dus de volgende X 
Namens BLNV blessure leed niet vergeten laat wel wat 

weten! 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Zet alvast in je agenda: 

 Maandag 

25 juni  

Algemene  

Ledenvergadering  

Handbal 

Algemene Jaarvergadering 

Handbalvereniging 

HV Quintus 
 
Maandag 25 Juni 2012 wordt de Algemene Leden-
vergadering gehouden in de kantine van het 
Quintuscomplex in Kwintsheul.  
 

De vergadering begint om 20:00 uur.  

Vanaf 19:30 staat de koffie/thee klaar. 
 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering van 27 Juni 2011. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag en Jaarrekening: 

 Bespreking geschreven jaarverslagen 
 Presentatie financieel verslag 2011 – 2012 
 Verslag Kascommissie. 
 Voorstel tot goedkeuring geschreven jaarver-

slagen. 
 Voorstel tot goedkeuring van het financieel 

verslag 2011 – 2012 
 Voorstel tot decharge van het bestuur voor 

het gevoerde beheer in het afgelopen boek-
jaar. 

5. Bedanken kascommissie.  

 
Pauze 

 
6. Presentatie begroting 2012 – 2013. 
7. Presentatie contributievoorstellen. 
8. Voorstel tot goedkeuring begroting 2012 – 2013. 

(inclusief contributievoorstellen) 
9. Voorstel over het vervullen van vrijwilligersta-

ken. 
10. Bestuursverkiezing. 
11. Presentatie over de ontwikkelingen met de 

Sportfederatie Quintus, stand van zaken met 
evt. nieuwbouw en de consequenties ervan voor 

de vereniging. 

12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
 
De stukken zijn vanaf vrijdag 15 juni op te vragen via: 
secretaris@vandervoortQuintus.nl. 
 

Vooraf kan een verzoek tot verzending per mail op 15 
juni ingediend worden op ditzelfde adres. 
 
Inzage van de papieren versie is mogelijk op afspraak 
met de voorzitter Paul Bol. +31 6 53308762 
 

 
 
 
 

 

http://www.quintus-sportfederatie.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
http://www.sportfederatie-quintus.nl/
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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 

Julianastraat 1AA 

2291 TP Wateringen 

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



3 

  
Secretariaat 
Sabrina Groenewoud 
Vossenrade 38 

2544 XK Den Haag 
emailadres: secrbcquintus@gmail.com 
 
http://badminton.sisoftco.com  of 
http://www.Badminton.sisoftco.com 

 

 
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 
 23 november 
 8 en 15 februari 

 24 mei 

 
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 

 
REGIO KAMIOENSCHAPPEN VOOR REGIOTEAM 
JEUGD 
Afgelopen zaterdag was het RKR-jeugdtoernooi in Ca-
pelle a/d Ijssel. 
 

Door de uitstekende resultaten van de jeugd van afge-
lopen seizoen hebben we maar liefst  
4 teams die kampioen zijn geworden in hun klasse!! 
 
Te weten: 

 Kjoebie 2 in de klasse E – U17 
 Kjoebie 3 in de klasse F – U15 

 Kjoebie 4 in de klasse F – U15 
 Kjoebie 5 in de klasse G – U13 
 
Hierdoor mochten zij allemaal mee gaan doen in de 
strijd om te bepalen wie de allerbeste zou zijn in heel 
de regio! Ieder team speelde tegen de andere kampi-
oenen van hun eigen klasse. 

 
Het belangrijkste was om lekker te spelen en plezier te 
hebben, want kampioenen zijn ze allemaal al!! Dit is 
meer een extra bonus en een goede vertegenwoordi-
ging voor de vereniging! 
 

Zaterdag was het zover! Om maar liefst 7.45u gingen 

we verzamelen op Quintus om te vertrekken naar BC 
Schollevaar waar het kampioenstoernooi werd gehou-
den. Met veel enthousiaste kinderen, ouders en bege-
leiders aanwezig begonnen de wedstrijden om 9.00u. 
Waar in de gewone competitie nog weleens eenvoudig 
werd gewonnen, was het duidelijk dat het nu een stuk 

zwaarder was, mede omdat er in een strak schema 
snel achter elkaar gespeeld moest worden. 
 
Na een paar pittige en goed gespeelde wedstrijden te 
hebben, was het teams 3 en 4 helaas niet gelukt om 
door te gaan naar de finale. Goed gespeeld hoor alle-
maal! 

 
Bij team 2 kwam het op de laatste 2 partijen aan om 
uit te kunnen komen in de finale. 

Dennis en Daphne hebben allebei gestreden in een 3 
setter, maar helaas niet gewonnen. 

Maar uiteindelijk toch een knap resultaat behaald, 
toch 3e of 4e van de regio! 
 

Team 5 heeft het beste resultaat behaald, na in de 
poulefase heel goed gespeeld te hebben, 
Mochten zij naar de finale poule. Daarin speelde zij 
tegen 2 tegenstanders, Shuttle Up en Schollevaar. Te-

gen Schollevaar werd 3-2 gewonnen en van Shuttle Up 
3-2 verloren. 
Nu kwam het neer op het resultaat van die ploegen 
onderling. Voor de laatste wedstrijd stonden zij 2-2, 
dus als Schollevaar de laatste zou winnen zou iedereen 
gelijk komen, heel spannend, want nog kans om 1e te 
worden voor Kjoebie 5!! 

Helaas Shuttle Up won. Hierdoor in Kjoebie 5 dus 
wel 2e geworden van héél de regio!! 
Heel erg goed gedaan van Kevin, Tim, Esmee en Re-
neé! 
 

Allemaal teams heel goed gedaan, ik ben trots op jul-

lie!! 
 
Graag wil ik ook alle ouders en begeleiders bedanken 
voor jullie aanwezigheid en coaching!! 
Volgens mij was het een leuke en geslaagde dag! 
Groetjes, 
Sander 

 
In de voorjaarscompetitie zijn de volgende team 
kampioen geworden!! 
 
Herenteam 1 is kampioen geworden in de A-klasse 
Damesteam 1 is kampioen geworden in de A-klasse 
Damesteam 2 is kampioen geworden in de C-klasse 

 
Bij sommige ging het iets makkelijker dan bij anderen. 

Zo waren de Heren 1 al een wedstrijd voor het einde al 
kampioen! 
Dames 1 moest in de laatste wedstrijd van het seizoen 
8-0 winnen om zeker te zijn van de titel. 

Het was dan wel tegen de nummer laatst maar het 
moest nog wel gebeuren! 
In een sterke wedstrijd is dit dan ook gelukt en was 
ook hier het kampioenschap een feit!! 
Bij de Dames 2 leek het redelijk eenvoudig te gaan 
worden. 
In hun laatste wedstrijd tegen de concurrent hadden 

ze 3 punten nodig om zeker te zijn. 
Echter door met een lastige shuttle te moeten spelen 
hadden de dames een mindere avond 
en werd het een hele spannende wedstrijd waarin ze 
met 2-6 verloren! 

Hierdoor kwamen ze gelijk te staan met BC Ouderkerk, 
waardoor het onderling resultaat telt. 

Hier was eerst wat onduidelijkheid over, maar het 
bleek dat ze thuis met 6-2 hadden gewonnen 
en nu dus uit met 6-2 hadden verloren. Ook hierin dus 
een gelijke stand. 
Na even in het competitieregelement te hebben geke-
ken zou het nu gaan om de onderlinge telling van de 

sets! 
Hieruit kwam naar voren dat de Dames van team 2 
slechts één set meer hadden gewonnen dan de tegen-
stander. 
Dat betekende ook voor hun, Kampioen!!! 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met dit knappe resul-

taat!! 

 

http://www.badminton.sisoftco.com/
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Secretariaat 
Wouter Loots 
Wilgenhove 36 
2295 RB Kwintsheul 
Tel. 0174-295436 
 
www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/ 
 

 
HALLO VOLLEYBALLERS  
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybal-
front. 
 
KOMKOMMERTIJD (1) 
Hadden we vorige week nog een zonnig plaatje met de 

vrolijke snoeten van een aantal mini’s tijdens hun Uit-
je. We moeten het nu doen met een treurig 0-1 verlies 
van ons nationale voetbalteam tegen Denemarken. 
Maar geen nood. Net zoals in 1988 valt er nu niets 
meer te verliezen, alleen te winnen. Het droeftoeterige 
schaak- en rekenvoetbal zal de mannen niet verder 

helpen, dus vanaf nu zullen ze er flink in moeten klet-

sen. Geen gezeur meer over lang gras, te vochtig of te 
droog, de te ronde bal die zwabbert als het niet moet 
en ook andersom, de ongelukkige aannames van Van 
Persie, het egoïsme van Robben, de onzichtbare Nigel 
de Jong, de nog nooit goed gespeelde eindpass van 
Van der Wiel, het tikkie terug naar Steekelenburg en 

de kopstoten van Ron Vlaar die alles en iedereen 
raakt, behalve de bal. 
Ik heb dus nog goede hoop.  
Dat ze nu echt als team opstaan en er nog een leuk 
toernooi van maken. 
Ik hoop dat ik volgende week de loftrompet kan ste-
ken. 

Nee, het gaat niet meer over volleybal, dus is het vol-
op komkommertijd. 
 

Cees 
 

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 

 
 
 
 

 

 

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

 
FINALE TUCO POULE 6 
Zaterdag 9 juni hadden Mirte, Stella, Kim, Milou, 
Dana en Eva hun tuco finale in Amsterdam. Van tevo-
ren op de site gekeken te hebben zagen we al dat het 
een gave aangeklede turnhal was! Dit maakte alles 
nog leuker en spannender.  

Voor de wedstrijden had Mirte een geluksmuntje van 5 
cent gevonden. En of die geluk bracht… 
 
Het eerste toestel was balk. Gelukkig aan het begin 

dan hadden we dat maar gehad. Maar het ging hart-
stikke goed. En wat hier bij de wedstrijden helemaal 

leuk was na een paar minuten kwam er op een bord je 
punt al te staan. Van alle vier de groepen hadden wij 
het hoogst aantal punten gemiddeld!!! Maar liefst 
43.899. Milou had een keurige balkoefening en kreeg 
hiervoor een 11.73. 
 
Het tweede toestel was vloer. Je werd hier officieel 
omgeroepen om je oefening te mogen doen. Eva had 

een nette oefening en kreeg een 12.40.  
 
Als derde gingen we naar sprong. Ja, wat moeten wij 
hier over schrijven. Wij vonden het in ieder geval wel 

mooie sprongen. Mirte haar mooie sprong werd be-
loond met een 10.45! 
 
Als laatste gingen we naar brug. Hier hebben de mei-

den onwijs hun best gedaan. Wat een mooie oefenin-
gen. Stella had een 13.6, Dana een 13.14 en Kim een 

12.60. 
 
Nu wachten op de prijsuitreiking. Omdat we de pun-
ten al hadden opgeschreven wisten we dat onze totaal 
score 182.559 was. De vierde prijs met een puntaantal 
van 172.398 was OKK Nieuwkoop. De derde plaats (wij 
dachten dat die voor ons zou zijn) met een puntenaan-
tal van 177.229 (Wij keken elkaar aan en wisten dat 
wij boven de 180 punten zaten en begonnen te stra-

len) Tumo. En tweede met een puntaantal van 
182.559 QUINTUS!!!!!!! Wow meiden dit is echt een 
top prestatie!!!!! En ja Mirte je muntje heeft dus zeker 
geluk gebracht.  
Eerste werd Dos schoonhoven met een puntenaantal 
van 188.898. 
 
Het was een leuke wedstrijd met een hele mooie belo-

ning!! Een trofee voor de tweede plaats.  
Sportieve turngroetjes, 

Jeanette en Linda 
 
 
Tijdens de drukke tijd van het EK Voetbal vindt er nog 
een belangrijk evenement plaats: de clubkampioen-
schappen tennis op Quintus. Iedereen die dus de 
voetbalwedstrijden zat is, kan gezellig langs komen op 

de Uithoek om te genieten van een paar leuke potjes 
tennis. Alle standen en statistieken worden bijgehou-
den op internet op 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2A2
325E6-B952-4639-81FF-13252FA38197  
 Tijdens de voetbalwedstrijden van Nederland wordt er 

niet gespeeld. 

We zien jullie op de Uithoek!!!! 

  
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 
 

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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