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Week 6, 4 februari 2013, nummer 2284
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.
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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)

ageNda

22 t/m 24 maart VetHeuls weekend

eredIvISIe/eerSTe dIvISIe

Woensdag 6 februari
20.00 BEVO  Dames 2

NacomPeTITIe dameS 1
13-2 20.30 Succes Schoonmaak/VOC  -  Dames 1
16-2 20.30 Hellas  -  Dames 1
23-2 20.15 Dames 1  -  Handbal Venlo
02-3 19.00 Westfriesland/SEW  -  Dames 1
09-3 20.45 Sercodak/Dalfsen  -  Dames 1
16-3 20.15 Dames 1  -  Succes Schoonmaak/VOC
06-4 20.15 Dames 1  -  Hellas
13-4 20.00 Handbal Venlo  -  Dames 1
20-4 20.15 Dames 1  -  Westfriesland/SEW

beKercomPeTITIe

dinsdag 5 februari
20.30 Dames 1 Fortissimo
dinsdag 19 februari
20.30 Heren 2  LIONS 1
donderdag 21 februari
20.00 LIONS 2 Heren 1

zaalhaNdbalcomPeTITIe

zaterdag 9 februari. zaaldienst:
12.20 - 14.30 uur     DDJ4
14:30 - 16:40 uur     DCJ4
12:40 - 14:40 uur     DCJ5 hal 2
14:40 - 16:10 uur     D5 hal 2
DDJ1 12:10  3890 Verburch D1 Quintus D1
DCJ2 12:30  6290 Quintus DC2 HVV’70 DC1
  ? 

DCJ6 12:50  6538 Quintus DC6 Westlandia 5
 hal 2 Bob van Velthoven
HCJ1 13:15  7633 Aalsmeer 1 Quintus HC1
DCJ7 13:20  3580 Quintus DC7 DIOS DC4
  Joost van Dijk
DCJ5 13:40  3607 Quintus DC5 Hillegom DC2
 hal 2 Mirjam Koole
E3 13:50  4236 Hermes E1 Quintus E1
DDJ4 14:10  3872 Quintus D4 VELO D4 
  Tara Engelvaart - Zella de Vreugd
DDJ3 14:30  3876 Quintus D3 VELO D5 
 hal 2 Tessa Jansen - Rhodé Uittenbroek
DCJ4 15:00  7184 Quintus DC4 DIOS DC3
  Jennifer Ouwerkerk
GDJ5 15:20  4172 Quintus D5 EHC D2
 hal 2 Sabien Roessen Suzette Teekens
DCJ3 15:20  6431 Westlandia 3 Quintus DC3
DCJ1 15:50  6374 Quintus DC1 VELO DC1
  Kitty van Dijk
 
zondag 10 februari. zaaldienst:
10:00 - 13:20 uur     DBJ3
13:20 - 17:00 uur     HBJ1
DCJ2 10:00  6423 Kwieksp DC1 Quintus DC2
DBJ3 10:10  7447 Quintus DB3 Gemini DB1
   sr. SOS-Kwieksport
HS3 11:10  7413 Quintus HS3 Hellas HS4
   D. van Bemmelen 
DBJ2 12:20  5674 Quintus DB2 Hellas DB1
   sr. Hercules 
HS4 13:20  3172 Quintus HS4 Savosa HS1
   O. Bekink 
DBJ4 14:10  5768 Verburch 2 Quintus DB4
HBJ1 14:40  8123 Quintus HB1 SDS’99 HB1
   F. de Bruin - R. van Mastrigt
HCJ1 15:20  7634 Rijnstreek 1 Quintus HC1
HS5 15:50  7268 Quintus HS5 Vires et Cel.1
   sr. Hercules 

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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WedSTrIjdeN bUITeN QUINTUS FlUITeN    

zondag 10 februari
14:20 uur      SOS-Kwieksport HB1 - Foreholte HB1
                      SR: HV Quintus
14:30 uur       DIOS HA1 - Westlandia HA1
                      SR: M. Bakker / R. Bakker

geFelIcITeerd PromoTIe !!!
Afgelopen week bereikte ons een goed bericht van een 
van onze landelijke scheidsrechters. Jelle Melkert heeft te 
horen gekregen dat hij is gepromoveerd naar de Heren 
2e divisie. Wij wensen Jelle en zijn koppelgenoot Brad-
ley veel succes en een hoop mooie wedstrijden toe in de 
toekomst. 

De FGS 

NIeUWe jeUgdScheIdSrechTerS
Zaterdag 2 februari hebben Jessica Bruggeling en Sha-
ron Nooitmeer hun eerste wedstrijd gefloten.
Begeleider Frank Reijgersberg was zeer tevreden en met 
deze goede beoordeling hebben ook zij het scheidsrech-
terdiploma HS1 behaald.
Jessica en Sharon, van harte gefeliciteerd met het be-
haalde resultaat en wij wensen jullie nog veel leuke wed-
strijden bij HV Quintus.    

verloreN!!!!
Zaterdag 26 januari heeft mijn dochter Femke vd lans 
gehandbald bij quintus. Quintus ddj3 - Westlandia d2. Zij 
kwam echter  weer naar huis zonder jas. 
Femke zegt dat zij de jas in haar tas heeft gedaan maar 
helaas was dit dus niet het geval. Misschien in de tas van 
iemand anders gedaan?? Of toch in de kleedkamer blij-
ven hangen. Mijn vraag is dus heeft iemand deze jas ge-
vonden. Zou leuk zijn als ze hem weer aan kan. 
Graag mailtje naar lmapf@hotmail.com of 
tel. 06-30496291.

blNv heeFT deze maal 
Weer eeN aNder bleSSUre verhaal
Ferry Bakker (coach van HA1) kan wel een opkikker ge-
bruiken want na zijn operatie gaat hij een moeilijk traject  
in van weken revalideren.
Ferry, houd moed en herstel goed! En heel veel sterkte 
toegewenst
Marinka v.d. Ark hoekspeelster van D2 moet enkele we-
ken rust houden door kuit en scheenbeen blessure.
Bij de B-jeugd heeft Tessa Jansen een knieblessure. Tara 
van Ruijven (enkelblessure) en Jessica Bruggeling een 
kuit/schenen kwetsuur waardoor zij allen langs de kant 
moeten toekijken.
Meiden, voor allen: houd moed ’t komt goed!
Quinty Jansen van DC2 zit al enkele weken in de lappen-
mand!
Quinty heel veel sterkte gewenst  met je herstel.

Dit was het weer tot een volgende X

veTheUlS WeeKeNd 2013
22 T/m 24 maarT a.S.

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/

Programma SeNIoreN
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

dinsdag 5 februari 2013 aanv.
113848 TAC’90 3 - Quintus 5 (beker) 20:00

zaterdag 9 februari 2013 aanv.
24870 Quintus 1 - Swift Boys 1 14:30
8882 Quintus 2 - Ariston’80 3 13:45
15571 DHC 1 - Quintus 3 15:00
20104 FC ‘s-Gravenz. 10 - Quintus 4 14:45
18103 Quintus 5 - Westlandia 6 15:45
Dienst: Maria van Wingerden  (middag)
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zaterdag 16 februari 2013 aanv.
24575 Westlandia 3 - Quintus 2 14:30
15660 Honselersdijk 8 - Quintus 5 13:00
Dienst: Michel Zuijderwijk  (middag)

Programma jeUgd
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)

zaterdag 9 februari 2013 aanv.
159372 VVK A1 - Quintus A1 15:30
144225 Schipluiden A2 - Quintus A2 12:30
179409 Den Hoorn MA2 - Quintus MA1 10:30
172576 Quintus B2 - Schipluiden B2 12:00
153310 VDL C1 - Quintus C1 10:30
139261 Westlandia C4 - Quintus C2 11:30
116426 Quintus C3 - Honselersdijk C3 10:00
160953 Maense D1 - Quintus D1 09:00
116508 Quintus D2 - Laakkwart. D4 08:30
155697 Sportcl. Monster E1 - Quintus E1 10:00
116527 Quintus E2 - VELO E5 09:30
174649 Wateringse Veld E2 - Quintus E3 10:15
127361 FC ‘s-Gravenz. E15 - Quintus E4 09:30
140335 Westlandia F2 - Quintus F1 09:00
116562 Quintus F3 - Excelsior M F7 08:30
116567 Quintus F4 - LYRA F10 10:45
westl. Naaldwijk MP Quintus MP 09:00
Dienst: Anita Enthoven (ochtend) en Maria van Wingerden  (middag)

zaterdag 16 februari 2013 aanv.
172565 Schipluiden B2 - Quintus B2 14:30
181513 Westlandia D3 - Quintus D2 (beker) 10:00
169886 Quintus D3M - Groeneweg D5M 10:30
145778 VDL E3 - Quintus E3 09:00
181714 Quintus E4 (beker) - Honselersdijk E6 09:30
westl. Quintus MP - KMD MP 08:30
Dienst: Stephanie Nederpelt (ochtend) en Michel Zuijderwijk  
(middag)

UITSlageN

zaterdag 2 februari 2013
comp. Westlandia A3 - Quintus A1 0-4
comp. Quintus A2 - Wippolder A2 5-1
comp. Quintus MA1 - SVH MA1 2-2
comp. Quintus C1 - MVV ‘27 C2 1-2
comp. Quintus C2 - HBS C4 4-2
comp. VCS C3 - Quintus C3 10-4
comp. Quintus D1 - Wippolder D2 1-5
comp. Quintus D3M - LYRA D8M 0-2
comp. Maasdijk E1 - Quintus E1 1-5
comp. Quintus E2 - FC ‘s-Gravenz. E5 3-4
comp. LYRA E6 - Quintus E3 7-5
comp. Quintus E4 - SVH E7 8-1
comp. Quintus F1 - Nootdorp F2 1-4
comp. Quintus F2 - LYRA F4 5-10
comp. KMD F4 - Quintus F3 4-3
comp. DHL F4 - Quintus F4 ?
comp. Hargasport 1 - Quintus 1 1-3
comp. Sportcl. Monster 6 - Quintus 2 1-2
comp. Quintus 3 - KMD 3 2-0
comp. Quintus 4 - Sportcl. Monster 9 2-6
comp. Maasdijk 4 - Quintus 5 3-7

badmINToN

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

clUbToerNooI
clubtoernooi enkelspel 15 februari voor alle leden van 
de badminton. Je kunt je opgeven voor de A, B of C klasse 
Aanvangstijd 19.30 uur.
NIeT vergeTeN om je in te schrijven of je af te mel-
den.!! Inschrijfgeld is € 2,50 p.p.
Opgeven kan bij de leiding van de maandagmiddag, de 
woensdagavond of bij de toernooicommissie
Anneke Keehnen (jt.keehnen@kabelfoon.nl) of Rob Borst, 
Stefan Vellekoop en Peter van Kester

PS Voor de toernooicommissie is het ook handig om door 
te geven als je niet mee doet met het singletoernooi. We 
gaan proberen of er naast het singletoernooi ook nog een 
mogelijkheid is dat men vrij kan spelen.

comPeTITIe
Vanaf eind februari zullen hier weer het programma en 
de uitslagen van de jeugd-, dames- en herencompetitie 
staan. 

WeSTlaNdToerNooI, laaTSTe oProeP
In het weekend van 9 en 10 februari is het Westlandtoer-
nooi voor senioren. Dit toernooi wordt gehouden bij Mix 
in Naaldwijk. Er is ook een D-klasse, speciaal voor recre-
anten! Voorgaande jaren was Quintus altijd goed verte-
genwoordigd. We hopen ook dit jaar weer op veel deelne-
mers. Je kan je opgeven bij Danny Radder
waza_danny@hotmail.com 

recreaNTeNcomPeTITIe

UITSlag
Quintus VD1  – Nerash VD1   2-4

aaNKomeNde WedSTrIjdeN bc QUINTUS vd 1
ma 11 feb 2013 
20:00u LBV De Pluimbal VD 1 - BC Quintus VD 1
vr 22 feb 2013 
20:00u BC Quintus VD 1 * - ABC Swindregt VD 3
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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/

Competitieprogramma voor de komende 2 weken 
Maandag 4 februari 
Zondag 10 februari

Beker 1e ronde en 
reserveweek

woensdag 6 februari 2013 Zaaldienst 
v.d. Voorthal: H6

19:15 MCM2J2 CE PQ MC 1 Monza MC 2 vd Voorthal

Maandag 11 februari
Zondag 17 februari

Speelweek 16

woensdag 13 februari 
2013

Zaaldienst 
v.d. Voorthal: D3

19:15 MAM2F2 BA PQ MA 1 Monza MA 1 vd Voorthal

     
vrijdag 15 februari 2013  
21:30 H4J Ea Punch 

HS 8
PQ HS 5 TU-Sportcentr.

WedSTrIjdWIjzIgINg meISjeS ma
De wedstrijd van 8 februari Pijlslag Quintus MA – Zovoc 
MA2 is vervallen. De tegenpartij kan geen genoeg spelers 
opstellen.

WedSTrIjdWIjzIgINg dameS 3
De wedstrijd van 27 februari Pijlslag Quintus dames 3 – 
Monza D5 is vervallen. De nieuwe datum wordt  3 april om 
20.45h in Van der Voorthal. 

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

UitSlagen afgelopen week
Int Rijswijk MC 3 PQ MC 1 4-0 25-10, 25-15, 25-16, 25-04
Punch HS 5 PQ HS 3 4-0 25-15, 25-18, 25-21, 25-09
PQ DS 2 Monza DS 4 4-0 25-11, 25-11, 25-09, 25-14
PQ HS 4 UFO HS 1 4-0 25-22, 25-16, 25-16, 25-18

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.

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.

 
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 

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.

aaNKomeNde WedSTrIjdeN bc QUINTUS vd 2
ma 04 feb 2013 
20:00 BC Voorburg VD 2 - BC Quintus VD 2*
do 14 feb 2013 
20:00 BC Sluyk Lekkerk. VD 1 - BC Quintus VD 2*
vr 22 feb 2013 
20:00 BC Quintus VD 2* -  BC Sluyk Lekkerk. VD 1

NIeUWe WebSITe!
We hebbeb een nieuwe site!! Hij is weliswaar nog niet he-
lemaal ingevuld, maar wel al te gebruiken!
Het adres is: http://www.quintus-badminton.nl 
E-mail: info@quintus-badminton.nl

zaterdag 25 januari werd het eerste team van bad-
minton Quintus ongeslagen KamPIoeN!!

Martijn van Straalen, Paul van Leeuwen, Danny Radder, 
Marlene de Vreede, Kevin v.d. Meer en Sabrina Groene-

woud NOGMAALS VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Leython DS 5 PQ DS 1 1-3 20-25, 25-22, 13-25, 21-25
Punch HS 7 PQ HS 2 0-4 17-25, 02-125, 02-125, 17-25
PQ HS 6 Vollier HS 2 0-4 11-25, 18-25, 09-25, 16-25
PQ HS 1 Visade HS 6 2-3 27-29, 18-25, 25-23, 25-21, 

11-15
PQ XR 1 Volcano XR 1 3-1 23-25, 25-14, 25-23, 25-19

agenDa
06-02-2013 Bestuursvergadering Kwintsheul
20-04-2013 Gezamenlijk georganiseerd mini-toernooi De Lier

D2 ++
De dames van Pijlslag-Quintus Dames 2 zijn ook dit sei-
zoen weer goed op dreef. Na het kampioenschap van vo-
rig seizoen draaien ze ook nu weer mee in de top van de 
competitie. Afgelopen vrijdag werd er met 4 – 0 gewon-
nen van Monza, waardoor het aantal verloren sets dit 
seizoen nog altijd maar op twee staat! Het Leiderdorpse 
Leython is later in de competitie ingestroomd, heeft dus 
minder wedstrijden gespeeld, maar heeft vooralsnog pas 
één set verloren. Onze dames hebben deze competitie 
nog niet tegen Leython gespeeld en gezien het verloop 
van de competitie lijkt het kampioenschap in de twee on-
derlinge duels beslist te gaan worden.
De eerste ontmoeting tussen de twee kemphanen vindt 
op 1 maart om 21:00uur plaats in sporthal de Pijl. Ilo-
na van der Sar, Ilona van der Valk, Martine Grim, Es-
ther Grim, Caroline de Vetten, Lisette Romein, Julia van 
Gentevoort en Bianca van Luijk streven naar de perfecte 
prestatie en kunnen een uitzinnig thuispubliek daar na-
tuurlijk goed bij gebruiken. Komt allen 1 maart naar de 
Pijl!

Supporter X

pQ H1 VerSUS ViSaDe H6: ieDer pUnt een ge-
VeCHt
Vrijdagavond, 19:15 uur. De heren van Pijlslag-Quintus 
en van Visade staan op het punt hun match te beginnen. 
Met nog 0-0 op het bord begint de wedstrijd voor ons 
vol goede moed. Wij hebben namelijk niets te verliezen, 
wij kunnen alleen nog winnen. Stijf onderaan in de poule 
gaat het er nu om zoveel mogelijk punten te verdienen. 
Met zo’n instelling kan je maar één ding doen op zo’n 
cruciale avond, en dat is álles geven om het de tegen-
stander zo moeilijk mogelijk te maken. 
Met de ondersteuning van Herman Nowee (want van de 
8 man waren er maar 5 die konden spelen) ging het in 
de eerste set vrijwel gelijk op tussen beide teams. Onder 
een zee van kabaal wordt met man en macht gestreden 
om de set binnen te slepen, maar na een dubieuze bal 
die werd uitgegeven door de scheids, ging de tegenstan-
der toch met de set aan de haal. 27-29. Tot onze spijt.
Het nipte verlies van de eerste set had onze spelers ge-
motiveerd om nóg meer te proberen de tegenstander te 
vloeren, maar tevergeefs. Met een achterstand aan het 
begin van de set (ongeveer 7 punten tegen) was er toch 
een keerpunt waardoor de voorsprong niet verder werd 
uitgebreid. 
Jammer genoeg was dit niet genoeg om deze set te kun-
nen winnen, de eindstand 18-25.
In de derde set was er een kleine voorsprong voor onze 
partij. De tegenpartij was hier niet tevreden mee, en werd 
duidelijk gefrustreerd. En dat was precies wat wij nodig 
hadden. Met nog meer kabaal van onze kant liepen we 
over ze heen, de boosheid aan de andere kant van het 

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

net bleef groeien. Met als 
gevolg: hun spel liep niet 
meer en de heren in het 
groen hadden vleugels 
gekregen. 
Hoogtepunt was wel een 
mooie pass die goed werd 
aangegeven door Carlos, 
de set-upper, aan Mat-
thias, onze middenman, 
die de bal als een kanons-
kogel tussen de ogen van 
de enige brildragende 
Visade-speler sloeg. Bal 
en speler allebei op de 
grond, prachtpunt. 
De set werd prima voortgezet met gevarieerde aanvallen 
die uitstekend werden benut: onze eerste set was binnen 
met een eindstand van 25-23.
Nog steeds met vleugeltjes werd in de vierde set onder 
een luid ‘hup blauw!’ het geweldige spel van de heren in 
het groen voortgezet. Nu we realiseerden dat er ook nog 
winst op het menu kon staan vandaag, begon de honger 
naar punten zich echt te ontwikkelen. Passen kwamen 
goed aan, aanval op midden ging als een trein, de aanval 
op buiten maakte kanonnenvoer van de tegenstander en 
aan het net stond een blok waar de Berlijnse muur ja-
loers op zou zijn. Hier hadden de heren van Visade geen 
antwoord op en de vierde set was ook voor ons: 25-21.
Dan de beslissende vijfde set. Vol goede moed met maar 
1 doel: winnen. De tegenstander had hetzelfde idee, en 
begon het kanonnenvuur te openen. Er werd nog goed 
weerstand geboden en het ging redelijk gelijk op, maar 
dat mocht niet baten; de eindstand van de set was een 
zwaarbevochten 11-15 en met pijn in het hart werd het 
verlies geaccepteerd. 
2 punten zijn mooi meegenomen, maar hier hadden we 
meer kunnen halen. Met dit in het achterhoofd, en de 
realisatie dat de 11e plek nog maar 8 punten van ons ver-
wijderd is en nog 7 wedstrijden op het programma, zullen 
we ons volledig inzetten om toch van die degradatieposi-
tie weg te komen. 
Het kan, het moet. Volgend jaar gewoon weer 2de klasse, 
geen probleem.

Erik (vanaf de reservebank) 
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TeamTUco’S PoUle 4, 5 eN 6
Zaterdag 2 februari vonden er in 3 verschillende poules 
de teamtuco’s plaats in Waddinxveen. In elke poule ko-
men de turnsters van Quintus uit, aangevuld met turnsters 
van Donar. 
Poule 4 met Nikki van Dijk, Charelle Neijts, Tessa Paal-
vast, Sophie van der Ark (allen Quintus) en Lisa Krul (Do-
nar) startten deze wedstrijd op Brug. Ondanks de gladde 
liggers turnden alle meiden een mooie oefening met hier 
en daar een kleine misser. Nikki had met een 13.60 zelfs 
de een na hoogste score op dit toestel. Daarna door naar 
Sprong, waar allen een overslag turnden over de Pega-
sus. Tessa aarzelde in haar aanloop, waardoor ze slechts 
tot een handstand kwam, maar met wat extra passen op 
haar handen, kwam ze toch nog netjes aan de andere 
kant terecht. Een creatieve oplossing, maar de volgende 
keer graag weer gewoon! Op vloer turnden de meiden 
de sterren van de hemel. Alles lukte, stut halve draai rol 
voorover, flick-flack salto, losse radslag, het kon niet op. 
Ook het publiek merkten dit op en ik hoorde het geroe-
zemoes “wat zijn die meisjes goed”. Sophie wist op dit 
toestel zelfs de hoogste score neer te zetten, een 13.10! 
Als laatste naar Balk. Een toestel waar we normaal ge-
sproken goed op presteren. Tessa ging als eerste, maar 
zag erg op tegen de radslag, waardoor ook enkele andere 
elementen de mist in gingen. Heel jammer, maar dit kan 
gebeuren. Dit voerde de druk bij de andere meisjes wel 
op. Charelle en Sophie turnden heel stabiel, maar helaas 
een val bij de radslag. Nikki en Lisa turnden foutloos en 
Lisa had hier zelfs de hoogste score, een 12.90. Nu was 

het wachten op de uitslag. Op de 1e plaats is geëindigd 
Quintus-Donar met een puntentotaal van 195.500. Nikki 
was met een puntentotaal van 49.65 zelfs 1e van alle 21 
turnsters die meededen. Geweldig! Gefeliciteerd meiden, 
goed gedaan met zijn allen. 

Voor poule 5 was het de 2e tucowedstrijd. Bij de 1e wed-
strijd, waar Dana van Kesteren en Britt Alleblas meeturn-
den, eindigden het team van Donar-Quintus 1e. Vandaag 
mochten Dana en Britt thuis blijven, maar hun teamge-
nootjes van Donar turnden weer een uitstekende wed-
strijd. Met een puntentotaal van 181.450 eindigden ze 
deze keer weer op de 1e plaats. Nog 1 wedstrijd te gaan, 
dus Dana en Britt zet ‘m op de volgende keer. 

Poule 6: Eva v.d. Valk, Julia Zuurendonk, Ilse v.d. Drift en 
Lisa Vermeer. En Jaella en Chayenne van Donar maakte 
dit groepje compleet. Voor een aantal de eerste wedstrijd 
dus heel spannend allemaal. 
Bij een turncompetitie doen zes meiden mee, waarvan 
vijf per toestel hun oefening laten zien en de beste vier 
punten tellen. Wij begonnen bij vloer. Lisa hoefde dit toe-
stel niet te doen. Eva en Julia lieten een mooie oefening 
zien. Dit werd beloond met voor Eva een 10.6, voor Ju-
lia een 10.55 en Ilse een 9.45. Het volgende toestel was 
balk. Altijd een lastig onderdeel en ook lukte vandaag de 
koprollen niet. Ilse had bij dit toestel even een onderdeel 
rust. Als derde gingen we naar sprong. Ondanks de soms 
kromme benen hebben de meiden het netjes gedaan. Eva 
werd beloond met een 12, Ilse kreeg ook een 12 en Lisa 
een mooie12.2. Na toch wel een hele tijd moeten wachten 
het laatste toestel en dit was brug. Hier mochten we al-
lemaal meedoen, want nu deed Chayenne haar oefening 
niet. Ook op brug zag het er netjes uit. Nu wachten op de 
prijsuitreiking, maar gelukkig kwam deze snel na de wed-
strijd. Met een puntentotaal van 169.450 zijn we derde ge-
worden!! Keurig meiden. 
Meiden, wij zijn trots op jullie,

Groetjes Linda en Jeanette

beTalINgSherINNerINg coNTrIbUTIe 2013 / oP-
zeggINg lIdmaaTSchaP

Wie de schoen past trekt hem aan.

Begin december 2012 ontving iedereen, tegelijk met het 
jaarboekje 2013, een verzoek tot betaling van de contri-
butie 2013 van TVQ, te voldoen uiterlijk 1 januari 2013.

Wie dit nog niet heeft gedaan wordt dringend verzocht om 
dit per omgaande te doen op bankrekening 12.65.75.118 
ten name van penningmeester TVQ met vermelding van 
uw lidmaatschapsnummer en/of pasnummer. 
Er staat nog ca. € 5.000 aan contributies open !!!!
Per heden zullen de spelerspasjes van diegenen die hun 
contributie nog niet hebben betaald, in het elektronisch 
afschrijfsysteem worden geblokkeerd. U kunt nu dus niet 
meer tennissen. Pas na betaling worden de betreffende 
pasjes weer vrijgegeven.
Indien u onverhoopt toch nog mocht besluiten in 2013 
geen lid meer te willen zijn van onze vereniging dan ge-
lieve u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de le-
denadministratie, bij voorkeur per E-mail met vermelding 
van uw lidmaatschapsnummer en/of pasnummer. 
Bij inlevering van uw spelerspasje (onbeschadigd en on-
beschreven) bij de ledenadministratie wordt de door u 
destijds betaalde borg ad € 10,- terug betaald.

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

gymNaSTIeK

Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl
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Bij vragen of problemen gaarne even contact opnemen 
met:

ledenadministratie TVQ
Jan de Recht
Riviergrondel 2
2295 HG  Kwintsheul
Tel. : 0174-295566
E-mail:  janerna@kabelfoon.nl.

geeF je oP voor de PIramIdecomPeTITIe 
Ook dit jaar staat de Piramidecompetitie op de planning 
van de toernooicommissie. Verspreid over het tennissei-
zoen speel je op zeven zondagen een wedstrijd tegen 
een tegenstander die jouw speelsterkte benadert. Je 
speelt om 2 gewonnen sets, waarbij de eventuele 3e set 
een tiebreak is. De reglementen van de piramidecompeti-
tie staan in het groene boekje van TVQ.

Hieronder staan de geplande piramidecompetitie zonda-
gen:

10 maart
7 april
5 mei
2 juni
14 juli
8 september
6 oktober

Uiterste inschrijfdatum 18 februari 2013
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com  
Je bent ingeschreven als je een bevestiging hebt ontvan-
gen van de TC. 
Deelnamekosten € 5 per persoon.

Beste tennisvrienden,

Nu de sneeuw weer is verdwenen, kunnen we weer aan 
tennissen gaan denken. Op zondag 17 februari staat 
het eerste tennistoernooi van dit jaar alweer op het pro-
gramma. Dit Wintertoernooi zal om 11:00 uur beginnen, 
en duurt tot 15:00 uur ‘s middags. Tijdens de lunchtijd zul-
len wij weer voor een broodje knakworst zorgen om jullie 
stevige trek te stillen. 

Je kunt je opgeven voor dit toernooi door een mail te stu-
ren naar jeugdtennisquintus@hotmail.com. 
let op: je inschrijving is pas compleet als je een bevesti-
ging van ons hebt ontvangen. Als je dus na een paar da-
gen nog geen reactie op je mail hebt ontvangen, trek dan 
even aan de bel. 

De inschrijving sluit op maandag 11 februari om 18:00 
uur, dus zorg ervoor dat je je vóór die tijd hebt aangemeld!

We hopen dat de komende weken weer wat warmer 
wordt, zodat de banen weer bespeelbaar worden. En ui-
teraard hopen we dan op een grote opkomst, zodat we er 
weer een mooi toernooi van kunnen maken!

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

rabobaNK clUbKaSacTIe ooK IN 2013
Ook in 2013 doet TVQ weer mee met de Rabobank Club-
kasactie.
Hoe werkt het ook alweer? 
Rabobank Westland stort jaarlijks een bedrag in de pot 
van de Rabobank Clubkas Campagne. Van 4 tot en met 
17 maart 2013 kunnen de Rabobankleden via de site van 
de Rabobank een stem uitbrengen op hun favoriete ver-
eniging of stichting. Hoe meer stemmen voor uw vereni-
ging, des te hoger het sponsorbedrag dat u ontvangt.
In de maand februari ontvangt u een brief van de Rabo-
bank met uw persoonlijke inlogcode. Bewaar deze brief 
goed en stem tussen 4 en 17 maart 2013 op TVQ.

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

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

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 

 


