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Q U I N T U S

HANDBAL

Week 1, 31 december 2012, nummer 2279
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 5 januari
20.15 Dames 1 Fortissimo

Zondag 6 januari
13.50 Heren 2  Houten
14.00 BEVO  Dames 2

ZAALHANDBALCOMPETITIE

Zaterdag 5 januari. Zaaldienst:
DCJ2:12.20-14.30
DCJ4: 14.30-16.40
DBJ4: 18.20 eigen wedstrijd
E3 11:10  4304 Quintus E1 Oliveo E1
DDJ1 11:20  3893 DIOS D1 Quintus D1
DCJ3 11:20  6434 Hermes DC1 Quintus DC3
DCJ2 12:30  6360 Quintus DC2 Kwieksp. DC1
   Gerda Schoenmaker
GDJ5 13:20  4002 Quintus D5 DIOS D2 
Nicky de Bakker Ivana Barendse  bgl. F. Reijgersberg
DCJ4 14:10  7179 Quintus DC4 Verburch DC4
   Mieke Jansen Tara van Ruijven
HCJ1 14:50  7629 Hercules HC1 Quintus HC1
DCJ6 15:00  3616 Quintus DC6 ODIS DC5
   Bob van Velthoven
DDJ3 15:50  3954 Quintus D3 Schipluiden 2
Britt Bulsing Yoni Zuijderwijk bgl. D. van Dijk
DBJ4 18:30  5764 Quintus DB4 VELO DB4
   Kitty van Dijk
DS3 19:15  905 Heerle Quintus DS3

Zondag 6 januari. Zaaldienst:
DBJ1: 9.40-11.40
HAJ1: 11.40-13.40
HS3: 15.00-17.20
DBJ5: e.w. hal 2

DBJ3 9:50  7442 Quintus DB3 Verburch DB1
   M. Nieuwenhuys
DAJ1 11:00  4299 Quintus DA1 Foreholte DA1
   R. van Dijke
DCJ5 11:00  8328 Quintus DB5 ODIS B2 
 hal 2 Jennifer Ouwerkerk?
HAJ1 12:20  49 Quintus HA1 Fulm/Fidelit 1
   A.J. Goppel F.P.R. Tijsma
HS4 13:00  5033 Warmunda 1 Quintus HS4
DAJ2 13:10  7572 DES’72 DA1 Quintus DA2
HBJ1 15:10  8081 Quintus HB1 Havas HB1
   T. Cordesius
HS3 16:10  7408 Quintus HS3 Ventura HS2
   sr. Westlandia

WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN    

Zaterdag 5 januari
20:30 uur Maedilon/V.Z.V. - Nieuw Heeten
  SR: B. Giterson / J. Melkert
20:30 uur  Westfriesland/SEW 2 - Bentelo
   SR: J. Pakvis / M. van Ruijven
21:00 uur  Gemini HS1 - Pals Groep/E en O 2
   SR: D. van Dijk / G.J. Schipper 

Zondag 6 januari
11:35 uur Saturnus Leiden HS2 - HVOS HS2
  SR: B. Donker
12:00 uur VELO DS2 - Atomium ‘61 DS1
  SR: M. v.d. Goes
12:30 uur Oliveo HB1 - SDS ‘99 HB1
  SR: J. de Groot
13:10 uur Indus ‘67 DS1 - HVV ‘70 DS1
  SR: J. van Ruijven
13:30 uur DIOS HS2 - Savosa HS1
  SR: HV Quintus
16:10 uur Gemini DS2 - HVOS DS1
  SR: D. de Recht

Sportblad

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

Jeugdsecretariaat
Annette Lie
Grutto 50, 
2295 PV Kwintsheul
Lie58@caiway.nl

Badminton, 
Tennis en 
Jeu de Boule 
geen kantinedienst 
vermelden!!!
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TEL. 0174 - 29 72 79
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

W E S T L A N D S E
V E R H U I S
S E R V I C E

OLIEBOLLENTOERNOOI  2012.
Al in september beginnen de voorbereidingen voor deze 
avond!
De hal en de kantine moeten worden gereserveerd.
Een aanvraag naar Meesterbakker Roodenrijs of zij op-
nieuw hun heerlijke oliebollen ter beschikking willen stel-
len en een aanvraag bij de BC Quintus of zij dit toernooi 
ook dit jaar willen ondersteunen voor de koffie en de 
drankjes na afloop.  Ook komen dan al snel de eerste aan-
meldingen binnen.
Echter.. Een maand voordat het zover is hoor ik van Wim 
dat er dit jaar fiks wat minder Dames hebben ingeschre-
ven.
Hij had zelfs nog geen enkele aanmelding van een Dame 
binnen.
En dan doemt er plots een doemscenario op. 
Heren 4A die als de Appelflappen tegen Heren 4B (Oud-
jaar) spelen waarbij deze kerels die niet bepaald meer in 
de kracht van hun leven zijn, over het veld sukkelen en 
op het moment dat zij een bal willen gooien deze aan de 
achterkant uit hun hand laten vallen.
Eenzijdige valpartijen. Niet kunnen stoppen bij een aanval 
waardoor zij vol gas tegen een doelpaal aanlopen 
En natuurlijk het nodige gehijg en gekreun als het hun 
eindelijk lukt toch een bal richting het doel te gooien. Een 
logisch gevolg is dat de andere teams die toekijken hun 
ogen van verveling amper open kunnen houden.
Kortom!  Een vooruitzicht wat kost wat kost moet worden 
voorkomen.
Gelukkig kwamen er de laatste weken flink wat inschrij-
vingen binnen uit onze Dames-Breedtesporters teams  en 
inviteerden we enkele oud-speelsters die het leuk vonden 
om weer eens wat aan handbal te doen.
Uiteindelijk is alles “op zijn pootjes terecht gekomen”. Wel 
waren de jongens in de overhand maar het is ons toch 
gelukt er voor te zorgen dat er in elk team drie Dames 
meespeelden.

Terugkijkend zien we een toernooi dat ook dit jaar het pre-
dicaat “gezellig en nog spannend ook” krijgt opgespeld.
We zagen in de ‘voorpoules’ wedstrijden waarbij het on-
derlinge krachtsniveau minimaal was.

Op de finalewedstrijd na was het verschil nooit groter als 
3 doelpunten. In de finale echter lieten de Appelflappen 
zien een klasse apart te zijn door de Oliebollen met 12-6 
in de pan te hakken.

Een compliment is zeker op zijn plaats voor de scheids-
rechters John, Martin en Peet. Zij deden dit voortreffelijk 
terwijl zij ook nog eens de standen en de tijdwaarneming 
voor hun rekening namen.
Ook Joop en interim barkeeper Huib verdienen een pluim 
voor hun inzet achter de bar.
Marijke liet zich ook niet onbetuigd en maakte meer dan 
150 hele leuke foto’s van deze avond.
En zoals we zijn gewend, smaakten ook de Oliebollen van 
Meesterbakkerij Roodenrijs weer als vanouds.  Dankzij 
hun oliebollen en de sponsoring van businessclub Quin-
tus voor de drankjes was ook de derde helft dit jaar weer 
hartstikke gezellig.

Wim van Schie & Ard van Wingerden

BLNV VOOR DE LAATSTE MAAL DIT JAAR
De blessures zijn nog zeker niet klaar! 
Voor 2013 worden de pechvogels zeker niet vergeten.
Als iedereen het maar laat weten.

Namens blessure leed niet vergeten zeg ik nu
Een sportief, gezond, liefdevol en blessurevrij

2013 voor U!

Graag willen wij iedereen, die betrokken is bij onze sportvereniging  Quintus, 
dank zeggen voor de steun en inzet in het afgelopen jaar.

Tevens willen wij jullie uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie, die ge-
houden zal worden in de grote Quintus-kantine, Leeuwerik 1, Kwintsheul. 

zondag 6 januari 2013
16.00 - 18.00 uur

Wij hopen dat jullie met velen aanwezig zullen zijn.

Sportfederatie Quintus
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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: quintusscheidsrechters@gmail.com

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

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

MEDEDELINGEN

Sluiting Quintusterrein
Tot en met vrijdag 4 januari 2013 (behoudens de reeds 
geplande evenementen) is de kantine gesloten.
Op 31 december 2012 vanaf 12.00 uur t/m 1 januari 2013 
12.00 uur is het gehele Quintus-terrein hermetisch afge-
sloten.
De kantinecommissie wenst u een gezond en sportief 
2013.

PROGRAMMA SENIOREN
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

Zaterdag 12 januari 2013 aanv.
22605 Quintus 2 - Honselersdijk 4 12:15
14842 Naaldwijk 4 - Quintus 3 14:30
7995 KMD 5 - Quintus 4 12:15
15678 Quintus 5 - FC ‘s-Gravenz. 11 14:30

Dinsdag 15 januari 2013 aanv.
113848 TAC’90 3 - Quintus 5 (beker) 20:00

PROGRAMMA JEUGD
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)

Zaterdag 12 januari 2013 aanv.
116445 Quintus A1 - Laakkwart. A1 12:00

116456 Quintus A2 - Sportcl. Monster A2 15:30

155831 Sportcl. Monster B1 - Quintus B1 12:30

172572 Quintus B2 - Quick B5 13:45

116484 Quintus C1 - Verburch C2 10:30

116489 Quintus C2 - Den Hoorn C4 10:15

119586 Wippolder C6 - Quintus C3 13:30

116496 Quintus D1 - HWD D1 09:00

163997 Zwaluwen D4 - Quintus D2 09:45

169886 Quintus D3M - Groeneweg D5M 10:30

116514 Quintus E1 - Excelsior M E2 09:00

132225 SVH E2 - Quintus E2 10:00

116437 Quintus E4 - LYRA E11 09:30

116541 Quintus F1 - Concordia F3 12:00

116549 Quintus F2 - Verburch F3 09:00

163270 VELO F11 - Quintus F3 09:00

146750 Verburch F5 - Quintus F4 10:00

BADMINTON

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

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Zoals jullie allemaal weten zijn er bij de Quintus federatie 
de laatste tijd nog al wat veranderingen gaande.
Zo wordt de sportfederatie Quintus omgezet in een Omni-
vereniging en een Stichting beheer en Exploitatie.
Hiervoor moeten wij als Quintus badminton dinsdag 15 
januari onze goedkeuring geven. 
Om alles volgens de regels te laten verlopen schrijven wij 
op dinsdag 8 januari een algemene ledenvergade-
ring uit om aan de leden goedkeuring te vragen hiermee 
in te stemmen.
We zullen deze avond uitleg geven over het traject dat wij 

de afgelopen maanden hebben gevolgd en tot welke or-
ganisatie structuur wij thans zijn gekomen. 
Tevens kunt u horen wat de plannen zijn van de stichting 
beheer en exploitatie en hoe de risico’s verdeeld zijn.

ALV DINSDAG 8 JANUARI OM 19.30 UUR. 

U bent van harte uitgenodigd.
Namens het bestuur

Wim Arbouw
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VOLLEYBAL

Secretariaat
Wouter Loots
Wilgenhove 36
2295 RB Kwintsheul
Tel. 0174-295436
www.pijlslagquintus.nl

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

ZATERDAG 19 JANUARI 2013 
REMKO VAN ROON – RECREANTENTOERNOOI
Op de derde zaterdag in januari organiseert Pijlslag Quin-
tus traditiegetrouw een recreantentoernooi voor teams 
uit de omgeving. Het recreantenteam van onze vroegere 
Quintus-tak, en met name Aad Bes, is er al weer druk mee 
bezig. Nu de datum dichterbij komt, denken we terug aan 
vorig jaar, toen tijdens een van de wedstrijden onze Rem-
ko van Roon zo plotseling onwel werd en in het veld over-
leed. Remko is het afgelopen jaar niet uit onze gedach-
ten geweest, maar we worden nu weer nadrukkelijk met 
het verlies geconfronteerd.  Dat geldt niet alleen voor zijn 
vrienden in het recreantenteam, maar uiteraard nog veel 
meer voor zijn moeder en zijn zoon Nils. Ter nagedachte-
nis aan Remko draagt het toernooi dit jaar zijn naam.

Wilfred de Zeeuw, voorzitter
De toernooicommissie: 

Dick van Geest, Rick van Dijk, Wilfred de Zeeuw

NIEUW CLUBMAGAZINE
In de komende week stel ik het nieuwe clubmagazine sa-
men voor de 2e helft van het seizoen 12-13.

Iedereen die kopy wil aanleveren kan dat doen tot uiterlijk 
donderdagmiddag 03-01-2013, 18.00 uur.
Prettige jaarwisseling.

Cees
AGENDA
19-01-2013 Remko van Roon Recreantentoernooi, 

Van der Voorthal
Kwintsheul

06-02-2013 Bestuursvergadering Kwintsheul

TRAININGEN IN DE KERSTVAKANTIE
Op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag zullen de trainingen 
komen te vervallen. 
Iedereen zal toch te druk bezig zijn met oliebollen eten, 
vuurwerk afsteken en champagne drinken. 
Of er voor de rest in de Kerstvakantie getraind gaat wor-
den ligt aan de trainers en spelers zelf. Hierover kunnen zij 
zelf afspraken maken.

Wij willen jullie in ieder geval alle-
maal een heel gelukkig, gezond en 
vooral sportief 2013 toewensen!

Nathalie en Nadine

NIEUWJAARSRECEPTIE
Graag willen wij al onze leden, kader en vrij-
willigers van alle bij de sportfederatie Quin-
tus aangesloten verenigingen en belangstel-
lenden uitnodigen een toost uit te brengen 
op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie, die 
gehouden zal worden in de Quintus kantine Leeuwerik 1 
te Kwintsheul.
Zondag 6 januari 2012 16.00 – 18.00 uur
Wij, als bestuur, hopen dat veel leden van de badminton 
van deze uitnodiging gebruik maken.

ACTIEMAAND
Januari is bij Quintus badminton een actiemaand. In deze 
maand is het voor alle senioren vrij om op alle speeldagen 
te spelen. Zo kunnen de leden vrij spelen op maandag 
van 13.30 - 15.30 uur op woensdag van 9.00 – 11.30 uur 
en op vrijdag van 19.30 – 23.00 uur. We hopen dat er veel 
leden zijn die van de gelegenheid gebruik maken om eens 
op een andere speeldag te kijken. Zeker op de woensdag 
en vrijdag is er nog voldoende ruimte voor extra spelers.

OUD EN NIEUW
Langs deze weg wil het bestuur alle leden en vrijwilligers 
een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig, gezond 

en sportief 2013 toewensen.  In verband met de school-
vakanties zal er pas weer badminton zijn in week 2, dus 
maandag 7, woensdag 9, vrijdag 11 en zaterdag 12 janu-
ari.

KERSTTOERNOOI

Het kersttoernooi was met ongeveer 30 deelnemers een 
zeer sfeervol gebeuren.
Alle deelnemers moesten eerst naar de kantine. Voor de 
fanatiekelingen was dat vervelend, want ze moesten eerst 
verplicht aan de koffie of chocomel met kerstkrans. In de 
hal was alles in kerstsfeer, net als alle spelers zelf.. Het 
viel niet mee om te spelen, want je had bijna alleen licht 
van de kerstmutsen, die iedereen op had.
Leuke partijen werden er gespeeld. Na afloop in de kan-
tine geproost op het nieuwe jaar en er werden onder alle 
deelnemers nog wat kleine prijsjes verloot.
Dank aan de deelnemers en aan het barpersoneel!
Ook de toernooicommissie wenst u een fantastische jaar-
wisseling en we hopen ook in 2013 weer veel toernooien 
voor alle leden te organiseren.

Anneke Keehnen
Peter van Kester
Stefan Vellekoop

Rob Borst

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
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HET NIEUWE JAAR 2013 IS IN AANTOCHT!
Langs deze weg wil het bestuur van Tennis Vereniging 
Quintus alle leden en vrijwilligers een voorspoedig, ge-
zond en sportief 2013 wensen.

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP 14 JANUARI 2013 in de kantine op de Uithoek.
Zoals jullie weten zijn er bij de Quintus federatie de laat-
ste tijd gesprekken gaande om de organisatie te wijzi-
gen. Zo wordt de sportfederatie Quintus omgezet in een 
Omnivereniging en een Stichting Beheer en Exploitatie. 
Hiervoor moeten wij als Tennis Vereniging Quintus (TVQ) 
dinsdag 15 januari over vergaderen in federatie verband 
en onze goedkeuring wordt gevraagd op de voorliggende 
statuten.
Zoals afgesproken in de ALV van 27 november en om al-
les volgens de regels te laten verlopen schrijven wij op 
maandag 14 januari een algemene ledenvergadering uit 
om met onze leden de voorliggende stukken te bespre-
ken, de voorwaarden welke TVQ gevraagd heeft bij vast-
stelling van nieuwe statuten en goedkeuring te vragen om 
in te stemmen met de voorstellen.
Tevens kunt u de uitwerking zien van het besluit in de af-
gelopen ALV van 27 november tot wijziging van onze ei-
gen statuten en huishoudelijk reglement i.v.m. het gelijk 
laten lopen van ons boekjaar met het kalenderjaar.
Zie voor agenda en meer informatie onze website
http://www.quintus-tennis.nl
Tot op de ALV van maandag 14 januari om 20.00 uur.

HET BESTUUR

UITNODIGING

Het bestuur van Tennisvereniging Quintus nodigt alle le-
den uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op 
MAANDAG 14 JANUARI 2013 in De Uithoek om 20.00 
uur.

Agenda met stukken zijn beschikbaar tijdens vergadering 
of kijk op de website www.quintus-tennis.nl

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter
2.  Notulen algemene ledenvergadering 27 november 

2012 
3-.  Bespreking van organisatorische wijzigingen van 

Sport Federatie Quintus (SFQ)
 •  Statuten van STICHTING BEHEER EN EXPLOITA-

TIE SPORTACCOMMODATIE QUINTUS  
(na omzetting van de vereniging Sportfederatie 
Quintus in de stichting)

 •  OPRICHTING EN STATUTEN VAN OMNI-VERENI-
GING QUINTUS

4-.  Bespreking en vaststelling van tekstwijziging STATU-
TEN TVQ en huishoudelijk reglement TVQ. 

5. Rondvraag en sluiting

De Ledenvergadering is onbevoegd belangrijke beslis-
singen te nemen indien niet tenminste voldoende stem-
gerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In 
voorkomend geval zal de voorzitter de vergadering slui-
ten. Aansluitend zal de voorzitter een nieuwe ALV met de-
zelfde agendapunten openen. Ongeacht het aantal aan-
wezige of vertegenwoordigde leden, is deze vergadering 
bevoegd besluiten te nemen. Dit houdt in dat bij meerder-
heid van stemmen een besluit zal worden genomen.(zie 
hiervoor artikel 18 van de Statuten)
In voorkomend geval zal het sluiten van de vergadering en 
het heropenen van een nieuwe ALV in dezelfde notulen 
worden verwerkt.

OP DEZE AVOND ZIJN DE BANEN NIET GESLOTEN 
EN KAN ER DUS WEL GETENNIST WORDEN

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

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 

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


