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U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-sportfederatie.nl

Sportblad per post ontvangen: maak € 60,- per jaar over op rek.nr. 12.65.04.539 
t.n.v. Sportblad Quintus, o.v.v. Quintusblad, naam en adres.

Sportcomplex: Leeuwerik 1, Kwintsheul. Kantine: 0174-294208. Sporthal: 0174-296454.
Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897. Bankrek.: 12.65.04.539

De zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers kunnen hun bardienstrooster inzien op
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

INlevereN TeKSTeN eN adverTeNTIeS: zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.

haNdbal
voeTbal
badmINToN
volleybal
gymNaSTIeK
TeNNIS
jeU de boUleS

Kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 
glbroch@kabelfoon.nl

voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

voor uitgebreide versie zie
www.quintus-sportfederatie.nl (Quintusblad)

eredIvISIe/eerSTe dIvISIe

zaterdag 20 oktober
20.15  Heren 1  E & O
19.30 Volendam 2 Heren 2
zondag 21 oktober
13.30 Dames 2 Borhave
Woensdag 24 oktober
20.00 GOconnectIT / Fortissimo  Dames 1
 Schneiders, A. / Verstege, M.

zaalhaNdbalcomPeTITIe

zaterdag 20 oktober
E3 11:10  4552 Quintus E1 VELO E4
zondag 21 oktober. zaaldienst spelend team
DAJ1 11:00  4268 Nieuwegein 1 Quintus DA1
DAJ2 11:00  7569 ROAC DA1 Quintus DA2
HAJ1 11:45  100 Volendam 1 Quintus HA1
HBJ1 12:00  8111 Quintus HB1 Aalsmeer 1
   A.C. v. Wissen
DBJ1 13:00  199 VELO DB1 Quintus DB1
DS3 14:50  834 Quintus DS3 ROAC DS1
   H.v.d.Ham / M.R.R.v.d.Zalm
HS3 15:10  7402 Snelwiek 2 Quintus 3

WedSTrIjdeN bUITeN QUINTUS FlUITeN 

zaterdag 20 oktober 
20:00 uu Verburch DS1 - AAC 1899
  SR: B. Giterson / J. Melkert 
zondag 21 oktober
11:00 uur Hellas DA1 – Westlandia DA1
  SR: M. v.d. Goes
11:50 uur VELO DB2 –Ventura DB1
  SR: K. Post / J. de Groot
14:15 uur Eurotech Bevo HC2 - HandbaL Venlo
  SR: J. Pakvis / M. v. Ruijven
 

bedaNKT
Ik wil het Jeugdbestuur bedanken voor de mooie bloe-
men. Heb altijd in de voorwedstrijden veel energie gekre-
gen van het laten spelen van de Jeugdteams .
Daarin had ik ook de vrijheid om het te doen laten slagen .
De teams vonden ook dan weer leuk om onze Dames of 
Heren te zien spelen . Daarom wil ik iedereen bedanken 
voor alle medewerking in al die jaren, het was een genot 
om het te mogen organiseren .
Bedankt Jeugdbestuur,  Piet de Bruijn.

coNTrIbUTIeNoTa 2012-2013
Vorige maand zijn aan alle leden de contributienota’s voor 
het seizoen 2012-2013 uitgereikt. Een aantal leden heeft 
inmiddels al gehoor gegeven om zijn of haar contributie 
te betalen. Ik wil hierbij de aandacht vragen aan die leden 
die nog niet betaald hebben, om dit zo spoedig mogelijk 
te doen.
Het verzoek is om uiterlijk 1 november a.s. betaald te heb-
ben. Hiermee kunnen we als vereniging ook weer aan 
onze verplichtingen voldoen.
Wanneer er vragen zijn of een eventuele betalingsrege-
ling is gewenst, kunt u altijd een e-mail zenden aan pen-
ningmeester@hvquintus.nl.
Daarnaast ben ik blij om te kunnen vertellen dat de eerste 
formulieren van de GroteClubActie laten zien dat meer-
dere leden een heel groot aantal loten verkocht heeft. Het 
verzoek aan iedereen is om de formulieren bij de leiding in 
te leveren zodat we snel alles kunnen insturen.
 

Maurice van Lis, penningmeester

SPoNSorS bedaNKT:
Paul Kouwenhoven - Paul Koop - Bakker Roodenrijs 
Kwintsheul - B.L. de Bakker - Fam.Duivesteijn - Concorde 
Honselersdijk voor het beschikbaar stellen van de loterij 
prijzen  bij HR.1 – Bevo 1 op zaterdag 6 oktober.

Sportblad

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl

jeugdsecretariaat
Annette Lie
Grutto 50, 
2295 PV Kwintsheul
Lie58@caiway.nl
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cUPWINNerS cUP
Vrijdag 18 okt. a.s. vertrekken onze dames naar Athene 
om daar twee wedstrijden te spelen tegen het Griekse 
Ionias. Beiden zullen strijden om een volgende ronde in 
de Cupwinnaars Cup. De Griekse ploeg speelde al eerder 
tegen twee Nederlandse ploegen: SEW en vorig seizoen 
was Dalfsen de tegenstander.  Deze twee ploegen plaats-
ten zich ten koste van Ionias voor de volgende ronde. Na-
tuurlijk hopen we dat onze meiden dit ook gaat lukken, 
maar we moeten waken voor overmoedigheid. De Grie-
ken zullen ook hun uiterste best doen om toch een keer 
een ronde verder te komen. Twee basisspeelsters zijn ge-
blesseerd: Ramiëlla Ramos (kruisbandoperatie) en Kelly 
Vollebregt brak haar duim een aantal weken geleden en is 
niet voldoende hersteld om in actie te komen. Daarnaast 
zijn er nog wat lichte blessures (Larissa, Kelly D., Jantine 
en Lisanne) maar we hopen dat die dames voldoende fit 
zijn om mee af  te reizen naar Griekenland.
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 19 en zon-
dag 20 oktober om 18.00 uur plaatselijke tijd, in Neder-
land wordt dat dus 17.00 uur. Meiden, haal alles uit de 
kast en heel veel succes! Ook voor de begeleiding: Alex, 
Clare, José en Marloes.

Om financieel één en ander te bekostigen houden de 
dames een aantal acties. Naast de spinningactie zijn de 
dames het afgelopen weekend ook van start gegaan met 
de verkoop van sleutelhangers met daaraan een Quintus-
klompje. De komende weekenden zijn deze nog te koop 
voor € 2,50.

dameS 3
De competitie van dames 3 is dit weekend ook van start 
gegaan. Helaas was er tot vorige week nog niemand be-
reid gevonden de taak van coach op zich te nemen. Na 
veel tijd geïnvesteerd te hebben, zijn Ard en Jan er uitein-
delijk in geslaagd iemand te vinden, en wat voor iemand. 
Veel ervaring, zelf gehandbald bij dames 1, dames 2 een 
aantal jaar gecoacht, oorspronkelijk van Wings, maar toch 
ook met een groot Quintushart: Thera Loof. Wij bedanken 
Thera voor haar toezegging, heten haar hartelijk welkom 
en wensen haar veel succes en plezier! 

KeePerSclINIc
In de Herfstvakantie op maandag 22 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur wordt door  de Combinatiefunctionaris Handbal 
Westland Herman Schaap in samenwerking met de diver-
se handbalverenigingen een keepersclinic voor de B en C 
jeugd gehouden. Dit jaar is een jubileumjaar, want het is 
de 5e keer dat deze georganiseerd wordt. De locatie is de 
DIOS-hal te Den Hoorn.
Dit jaar doet een record aantal keepers mee, namelijk 41 
keepers/sters! De Clinic wordt gegeven door de keepers-
trainer van de damesselectie van HV Quintus: Kevin De-
vilee.
Verder zal er een demo verzorgd worden door o.a. de top-
keeper van de heren, Marc Woltersom. 
Tijdens deze Clinic worden de jeugdige keepers/sters be-
geleid door div. Junior keepers/sters waaronder sommige 
die deel uit maken van de  Nederlanse Talents/Youth.
Uiteraard is een ieder van harte welkom om dit spektakel 
mee te komen maken .

SelecTIeNIeUWS
Afgelopen weekend werden door de eerste dames- en 
herenteams en het tweede damesteam een prima pres-
tatie geleverd. 

De heren wonnen – zij het moeizaam – de altijd lastige uit-
wedstrijd bij HARO met 28-31. Hiermee staan zij momen-
teel op een tweede plek van de ranglijst, wat natuurlijk erg 
mooi is. Komend weekend een heel spannende wedstrijd 
als de nummer 3 van die lijst – E&O – op bezoek komt. Wij 
rekenen op een volle hal, want de heren kunnen hierbij 
alle steun gebruiken. Graag tot zaterdag 20.15 uur!!
De dames beleefden een goede generale voor de wed-
strijden in Athene. Zij stuurden V&L met 42-28 naar het 
Limburgse, hoewel het de eerste helft nog niet naar uitzag 
dat de score zo zou oplopen. De ruststand was tenslotte 
“maar” 17-11. Echter vlak na rust sloegen zij het gat: er 
werd binnen 6 minuten 7 keer gescoord! Mooie combi-
naties, prima doelpunten en goed keeperswerk zorgden 
voor de uiteindelijke ruime overwinning. Onze dames 
staan momenteel op een derde plek.
Helaas wisten de heren van het tweede team de punten 
niet mee naar huis te nemen vanuit Limburg. Er werd met 
34-24 van de Lions verloren, die met deze overwinning 
periodekampioen werd. Volgende week de uitwedstrijd bij 
Volendam 2 die met 1 punt minder twee plaatsen onder 
onze heren op de ranglijst staan.
Dames 2 speelde een spannende wedstrijd tegen het ge-
degradeerde Kwiek. Ze waren goed aan elkaar gewaagd, 
maar onze meiden trokken aan het langste eind: een 21-
18 overwinning. Stonden ze vorige week ook al boven aan 
de ranglijst, met deze uitslag werden zij periodekampioen. 
Goed gedaan meiden, gefeliciteerd!

SPINNINg

O.l.v. spinninginstructeur Roel de Bakker organiseren wij een 
spinningmarathon om de Europacup te kunnen financieren.
Help ons mee de fietsen rond te laten spinnen!!
Meld u en al uw vrienden en familie nu aan via: 
spinningquintus@live.nl
Graag met vermelding van naam en voorkeur tijdstip.

Alvast bedankt voor uw steun namens  
de Damesselectie van handbal

vereniging Quintus

SpinningmaratHon
dinsdag 30 oktober
Deelname € 15,-
VIP € 30,-
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur
21.00-22.00 uur
Sportcomplex Quintus
hal 2

 Q

u i n t u s

Wij, de damesselectie van handbalvereniging Quintus, 
gaan dit jaar Europacup spelen. Wij mogen Europacup 
spelen omdat wij vorig seizoen de bekerfinale gespeeld 
hebben wat recht gaf op Europacup deelname. 
Dit is voor onze jonge ploeg een unieke kans om inter-
nationale ervaring op te doen. Deze Europacup kost he-
laas heel veel geld en daarom houden wij met het team 
diverse acties om dit te kunnen financieren. Een van deze 
acties die wij gaan organiseren is een spinningmarathon 
op dinsdagavond 30 okt. a.s. organiseren wij in Hal 2 
aan de Leeuwerik een spinningavond o.l.v. Roel de Bak-
ker. Men kan op drie tijdstippen inschrijven en wel van 
19.00 – 20.00 uur, van  20.00 – 21.00 uur en van 21.00 
– 22.00 uur. Iedereen kan voor € 15,- een uur mee spin-
nen, inclusief consumptie. Voor de mensen die van luxe 
en comfort houden, bieden wij voor € 30,- een VIP-pakket 
aan met vele voordelen waaronder een mooiere spinning-



3

voeTbal

Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Leon Grootscholten 06-28330351
Kledingcoörd.: John Nieuwmans 06-55388247 
Site: www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Petra Gram  06-23957834
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: vacant
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Karin Grootscholten 06-19034755
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Carla Kester
coördinator: scheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

fiets, consumptiebonnen, een hapje, een speciale behan-
deling tijdens het fietsen en er wordt onder alle VIP’s een 
spinningtenue ter waarde van € 100,- verloot!

Na de spinningmarathon gaat de bar open en kan er nog 
gezellig een drankje worden gedronken. 
Wij zouden het harstikke leuk vinden als er zoveel moge-
lijk mensen een uurtje komen spinnen. Houdt u niet van 
spinnen? Dan kunt u natuurlijk ook gewoon een drankje 
komen doen en de andere spinners aanmoedigen.
meld u nu aan via SpinningQuintus@live.nl of meld je 
aan bij iemand van de damesselectie. Vergeet hierbij niet 
de voorkeurs tijd te vermelden.
Ik zou zeggen: DOEN !!!

Alvast bedankt namens de damesselectie van handbal-
vereniging Quintus.

21.00 - 01.30 uur

KAARTVERKOOP
’t Feesthuis in Wateringen

Postkantoor-Readshop in Honselersdijk
Total Tankstation Wubben in Honselersdijk

BP Tankstation Schulte in Kwintsheul

sportcomplex
QUINTUS

vv € 7,50
kassa € 10,00

16 jAAR EN OUdER     gEldIgE lEgITImATIE VERPlIcHT

www.hvquintus.nl

za 20 oktober

Oktober

in de HeulFest

Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers 
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

mededelINgeN

Quintus 2 – Honselersdijk 2 (vriendschappelijk)
Op donderdag 18 oktober speelt Quintus 2 een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Honselersdijk 2 op het 
kunstveld aan de Leeuwerik.
Aanvang 20.00 uur.  Richard Moerman zal als scheids-
rechter fungeren.

Bestuur Quintus

SPoNSoracTIeS
albert hein sponsoractie
We zijn nu een aantal weken onderweg met het sparen 
van de Albert Heijn Sponsorpunten en ik moet zeggen …. 
we gaan als een speer!
Maar, hebberig als we zijn voor onze jeugd, het kan na-
tuurlijk altijd meer. Vergeet dus niet iedere zaterdag uw 
sponsorpunten in te leveren in de oude of de nieuwe be-
stuurskamer. 
grote clubactie
En dan hebben we natuurlijk ook nog de Grote Club Actie.
De ouders van de jongste leden van de MiniF, F, E en D 
hebben hier inmiddels e-mails over gehad, weten wat de 
bedoeling is en waar en wanneer de (volle) kaarten moe-
ten worden ingeleverd.
N.B. voor iedere volle kaart krijgt de verkoper zelf € 5,00 !!
Laat deze jongens en meisjes dus niet in de regen en 

wind staan als ze bij u aan de deur komen en maak hen 
(en de club dus ook) blij! 

Bestuur v.v. Quintus

Programma SeNIoreN
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

donderdag 18 okotober 2012   aanv.
vr.sch. Quintus 2 - Honselersdijk 2 20:00
 Richard Moerman 

zaterdag 27 oktober 2012   aanv.
22869 Q 1(4ekl-D) - Loosduinen 1 (zat)  14:30
17806 Q 2(4ekl-11) - LYRA 5 (zat)  12:00
2153 MVV ‘27 5 (zat) - Q 3(5ekl-08)  12:45
24229 LYRA 7 (zat) - Q 4(6ekl-10)  15:00
17554 Q 5(6ekl-11) - LYRA 8 (zat)  14:30
dienst: Martin Vijverberg (ochtend) en Marco Oosterwijk 
(middag)

Programma jeUgd
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)

Woensdag 17 oktober 2012   aanv.
74178 KMD A1 - Quintus A1 19:15

zaterdag 20 oktober 2012 aanv.
44557 Quick A4 - Q A2 (beker) 14:00
14749 SVH MA1 - Q MA1 (2ekl-3) 14:30
109500 Koudekerk D3M - Q D3M (beker) 08:45
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vr.sch. Quintus E1 - KMD E1 09:30
 Chris van Marrewijk 
113244 Q E2 (beker) - Wtrngse Veld E1 09:30
109677 Q E3 (beker) - SVH E5 09:30
vr.sch. Quintus F1 - Lyra F2 09:00
70604 RKDEO F7 - Q F2 (beker) 10:30
vr.sch. Quintus F3 - Lyra F? 09:00
dienst: Stefanie ten Veen (ochtend) en William Dijkhui-
zen (middag)

zaterdag 27 oktober 2012   aanv.
107682 Q MB1 (2ekl-C) - Zwaluwen MB1 12:00
14749  SVH MA1 - Q MA1 (2ekl-3) 14:30
dienst: Martin Vijverberg (ochtend) en Marco Oosterwijk 
(middag)

UITSlageN
donderdag 11 oktober 2012
comp. Q MA1 (2ekl-3) - MSV ‘71 MA1 0-5
zaterdag 13 oktober 2012 
comp. Q MA1   - Westlandia MA1 2-4
beker Q D3M   - NSV ‘46 D3M 2-2
beker LYRA E3  - Q E2  4-2
beker FC ‘s-Gravenz. E8  - Q E3  2-7
vr. sch. Honselersdijk E2 - Quintus E1  0-9
vr. sch. Quintus F2 - KMD F2  1-11
vr. sch. Quintus F4 - Verburch F4 1-4
comp. Verburch 1 - Q 1(4ekl-D) 3-4
beker TAC’90 3 - Q 5  afg.

badmINToN

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://badminton.sisoftco.com 
http://www.Badminton.sisoftco.com

regIocomPeTITIe

UITSlageN
BC Mix 5  -  BC Quintus 2

WedSTrIjd
maandag 22 oktober 19.30 uur
BC Den Hoorn 1 -  BQ Quintus 3

clUbToerNooI
Afgelopen vrijdag was het clubtoernooi dames- en heren-
dubbel. We hebben nog nooit een toernooi gehad, waarbij 
we zo hebben moeten puzzelen om een leuke indeling te 
krijgen. We hadden een aantal dames in de A en B klasse. 
Door een aantal afzeggingen van de A dames bleef al-
leen Marlene over. Jolanda kon niet meespelen, omdat ze 
die week daarvoor geblesseerd was geraakt tijdens een 
wedstrijd. Marco kon ook niet mee spelen in de A-klasse. 
Marlene wilde als enig overgebleven dame wel zijn plaats 
innemen in de Heren A. Heel sportief!! Uiteindelijk had-
den we in de A-klasse 4 koppels en werden er toch hele 
spannende wedstrijden gespeeld.  Ook heel erg sportief, 
dat de mensen, die door blessure niet konden spelen wel 
kwamen kijken!

Aan het eind van de avond werd de laatste partij gespeeld 
in de heren a. Leuk, dat alle deelnemers van deze avond 
met veel extra publiek bleef kijken naar deze partij.
Kevin en Danny speelden tegen Martijn en Paul. Het werd 
een hele spannende partij met veel lange rally’s. Danny 
en Kevin wonnen de 1e set, maar Paul en Martijn zagen 
toch kans in de verlenging de 2e set te winnen. Dus, heel 
leuk voor het publiek een 3e set, die uiteindelijk door Dan-
ny en Kevin gewonnen werd!

Danny/Kevin - Martijn/Paul
21 – 17  /  20 – 22  /  21 – 17 

In de c-klasse hadden 5 koppels zich opgegeven, waar-
onder één koppel van de woensdag morgen. Helaas raak-
te Trudy al na één set geblesseerd. Frans v.d. Zanden was 
bereid om gauw thuis zijn badmintonspullen te halen en 
in te vallen! Er moest gespeeld worden om 2 gewonnen 
sets. Aan het eind bleek dat twee koppels gelijk geëindigd 
waren. In het reglement stond dat dan het onderling resul-
taat zou tellen. 
Joke/Marijke  - Marianne/Annemarie
7 – 21  /  20 – 22 
Dus Marianne en Annemarie kregen de beker voor de 1e 
plaats en Joke en Marijke de beker voor de 2e plaats.

In de c-klasse heren waren ook de nodige afmeldingen, 
zodat uiteindelijk maar 4 heren overbleven. Gelukkig had-
den zich heel veel oudere jeugdleden opgegeven en wa-
ren er nog een aantal heren van de b-klasse. Zelfs de 
trainster van de woensdagavond, Jacqueline v.d. Plas 
had zich opgegeven. We hebben daar een grote b-klas-
se poule van gemaakt. Omdat niet iedereen tegen ieder-
een kon spelen, dat zouden teveel wedstrijden worden, 
hadden we de indeling zou gemaakt, zodat iedereen 4 
wedstrijden van 2 sets moest spelen. Het is moeilijk het 
iedereen naar de zin te maken. Zo moesten sommigen te 
lang wachten voor de volgende partij en anderen waren 
helemaal op na een lange partij.
Winnaar zou worden het koppel met het minst aantal pun-
ten tegen. De uiteindelijke uitslag in deze poule was.
1e plaats: Bas van Dijk en Eric Makadoero
2e plaats: Paul Vijverberg en Joost Janmaat

Na afloop was de prijsuitreiking in de kantine onder het 
genot van een drankje en een hapje en was het nog lang 
erg gezellig. Alle winnaars gingen met een beker(tje) en 
bloemen naar huis
Wij bedanken alle deelnemers aan dit toernooi, Danny 
bedankt voor het meedenken op de achtergrond. Jan van 
Dijk en Aad Buitelaar voor de bardiensten.

De toernooicommissie 
Anneke Keehnen en Rob Borst

reUNIe
De reünie is op 20 oktober. Willen alle deelnemers er aan 
denken om de € 15,00 over te maken op giro 1581785 
t.n.v. J.T. Keehnen ?
Heeft u nog vragen over de reünie? Bel even naar 0174 – 
296318 of stuur een mailtje naar:
Anneke Keehnen: jt.keehnen@kabelfoon.nl
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volleybal

Secretariaat
Wouter Loots
Wilgenhove 36
2295 RB Kwintsheul
Tel. 0174-295436
www.sportfederatie-quintus.nl/
Volleybal/

Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers 
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.

comPeTITIeProgramma de KomeNde 2 WeKeN 
Ma 15 oktober - Zo 21 oktober Beker 1e 

ronde
reserveweek

di 16 oktober 2012
21.15 BH1C 36 DEO HS2 

(beker)
PQ HS2 Jan Janssenhal

wo 17 oktober 2012 Zaaldienst 
vd Voorthal: Rmix.1

19.15 BD1C 34 PQ DS 3 (beker) Punch DS 3 Van der Voorthal
20.45 BH1C 33 PQ HS 5 (beker) Volcano HR 1 Van der Voorthal
20.00 BH1B 37 PQ HS 1 (beker) Vollier HS 1 SC Vreeloo

vr 19 oktober 2012 Zaaldienst de Pijl: -
19.15 Oefenen PQ Meisjes C Vollier MixC De Pijl
19.30 H3P JK Punch HS 6 PQ HS 2 TU-Sportcentrum
19.30 H4K FG Punch HS 9 PQ HS 6 TU-Sportcentrum
19.30 BH1C 39 Kratos ‘08 HS 7 PQ HS 4 Tanthof
21.30 H4J KA Punch HS11 PQ HS 5 TU-Sportcentrum

Ma 22 oktober - Zo 28 oktober Speelweek 5
wo 24 oktober 2012 Zaaldienst 

vd Voorthal: D 3 
19.15 RHXA EB PQ XR 1 Inter Rwk XR Van der Voorthal
20.45 H4J AH PQ HS 5 Punch HS14 Van der Voorthal

do 25 oktober 2012  
21.30 H2J JL Visade HS 6 PQ HS 1 Essesteyn

vr 26 oktober 2012 Zaaldienst de Pijl: H1
19.15 H3P KI PQ HS 2 Punch HS 7 De Pijl
19.30 H4K BG Vollier HS 2 PQ HS 6 SC Vreeloo
21.00 D3P AH PQ DS 1 Leython DS 5 De Pijl
21.00 H3O BG PQ HS 3 Punch HS 5 De Pijl

21.15 D4K AH Monza DS 4 PQ DS 2 De Wielepet
21.30 D4L CF UFO DS 2 PQ DS 3 De Hofstede
21.30 H4J CF UFO HS 1 PQ HS 4 De Hofstede

voor standen en uitslagen competitie zie: 
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125

John Kerkhof, WS PQ

verSlag PQmIx -NeTWerK 4-0
Onze 2e wedstrijd van dit seizoen, na verleden week nipt 
te hebben verloren van Kalinko,waren we nu wel toe aan 
een overwinning. Onze gasten waren dit keer Netwerk. 
Ook nu weer precies met 6 man/vrouw aan de start met 
mede dank aan Hans D. 
Netwerk was duidelijk een maatje te klein voor ons, in de 
1e set ging het nog redelijk gelijk op, kwam Netwerk zelfs 
enige tijd voor te staan, maar uiteindelijk wonnen we met 
25-17. Grappig om te zien dat we al zo goed ingespeeld 
zijn en er automatisme is ontstaan waar een ieder zich 
ook keurig aan houdt.
Dit resulteert in een rustige manier van spelen met geduld 
en zelfvertrouwen. Ook deze keer kwamen de ballen weer 
redelijk bij de setuppers Mieke, Corien en Diana terecht, 
die dan weer Hans, dan weer Patrica in stelling brachten. 
Ook bij het blokken waren we weer de bovenliggende par-
tij, Hans en Aad waren regelmatig succesvol hiermee.
De rest van de sets kwamen we eigenlijk niet meer in 
moeilijkheden, 1 keer een timeout gevraagd om een har-
de service van Netwerk te doorbreken, maar daarna weer 
het spel naar ons toegetrokken.
Setstanden verder: 2e set 25-15, 3e set 25-12, 4e set 25-
14. Fred weer bedankt voor het bijna foutloze fluiten en 
Mieke en Hans voor het invallen.

Gr.Aad

ageNda

10-11-2012
Minitoernooi bij GSC, sporthal 
Leidschenveen Den Haag

15-12-2012
Minitoernooi bij Kalinko, sporthal 
Houtrust Den Haag

28-12-2012
Oliebollentoernooi met Vollier, 
19:00 uur, sporthal De Pijl Naaldwijk

19-01-2013
Recreanten Nieuwjaarstoernooi, 
Van der Voorthal Kwintsheul

TeNNIS

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

oUder-KINd ToerNooI,7 oKTober, 2012
Op zondag 7 oktober was het weer zover, het jaarlijkse 
ouder-kind toernooi stond weer voor de deur. Zoals de ti-
tel al doet verwachten worden er koppels gevormd van 

jeugd en juniorleden met hun ouders. Hier en daar waren 
ouders niet in staat om te tennissen(waarschijnlijk oud en 
versleten), hierbij was het uiteraard geen probleem om 
een ander ouder iemand te vragen. We hadden de per-
fecte dag uitgekozen om dit toernooi te spelen, want de 
zonnestralen vlogen de deelnemers en de toeschouwers 
om de oren. Zelfs de parasols moesten uit de schuur ge-
haald worden, omdat het te warm werd op het terras!! 
Er was een ochtend en een middagpoule. In elke poule 
waren veel mooie wedstrijden te zien, waar soms de 
jeugdspelers de ‘oudjes’ op sleeptouw namen en soms 
andersom. Het is altijd leuk om te zien hoe gezinsleden 
op de baan samen aan het strijden zijn voor de overwin-
ning. Tegen de middag was het uiteraard weer tijd voor 
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Heulweg 129 Telefoon (0174) 29 28 63
2295 KE  KWINTSHEUL Telefax (0174) 29 34 74
www.eekhout.nl assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Onze leden waken over de 
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar

frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!

Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

Julianastraat 1AA 
2291 TP Wateringen 
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

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. 

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

de specialiteit uit de keuken van tvQ, BROODJES KNAK-
WORST!!! Deze overheerlijke broodjes gemaakt en ge-
serveerd door de chef-koks Bas & Koen gingen over de 
toonbank als warme broodjes. 
De banen waren de gehele dag goed gevuld, net zoals 
het terras. Wij vonden het weer een geslaagd toernooi en 
hopen jullie allemaal op 11 november weer te zien bij het 
laatste toernooi van dit jaar. 

Groetjes en de balluh,
De Jeugdcommissie

SloTaccoord
Vandaag zou het slotaccoord zijn van de piramide, alleen 
helaas de weergoden waren het er niet mee eens. Nadat 
er nog wedstrijden zijn begonnen om 10.30 is het gaan 
regenen. 
De leiding heeft toen besloten om om 12.30 de rest van 
de dag af te bellen. Dit betekent dat er nog geen finale 
gespeeld zijn bij de dames (Femke - Karin) en de heren 
(Johan - Laurens). Deze staan nu gepland tussen de wed-
strijden van de laatste DDDD op 27 oktober. Hoe laat is 
nog niet bekend. Volg dit zeker op de site!

de uitslagen van de bikkels die nog wel op de baan 
zijn geweest:
Loek Broch - Daan Bos    2-0
Robbin Jansen - Bas Bruin    2-0
Tom Winkels - Wesley van Reeuwijk  1-2
Jan Hofland - John Nieuwmans   2-0


