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Q U I N T U S

Week 20, 13 mei 2013, nummer 2298
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

Sportblad

eredIvISIe

zaterdag 18 mei
20.15 Heren 1  Volendam
maandag 20 mei
14.00 Aalsmeer Heren 1

veldhaNdbalcomPeTITIe
maandag 13 mei
HCJ1 18:30  9093 Hercules 1  Quintus HC1
dinsdag 14 mei
DDJ2 17:15  9233 Quintus D2 Quintus D4
   Mirjam Koole 
DBJ2 19:30  24 Quintus DB2 Snelwiek DB1
Woensdag 15 mei
HAJ1 19:00  1201 Quintus HA1 Gemini (Z) 1
   D. den Elzen N. den Elzen
dinsdag 21 mei
DCJ2 19:00  8994 Quintus DC2 HWC DC1
   Gerda Schoenmaker
Woensdag 22 mei
DCJ5 19:00  8924 Schipluiden 2 Quintus DC5

WedSTrIjdeN bUITeN QUINTUS FlUITeN

donderdag 16 mei
20:00 uur     Unitas ‘63 - ROWAH DS1
                     SR: D. de Recht
Woensdag 22 mei
20:00 uur      Hellas HA1 - WPK/Westlandia HA1
                      SR: D. de Recht

harTelIjK daNK
Niet genoemd maar zeker niet onbelangrijk zijn de optre-
dens geweest van onze scheidsrechters Jelle Melkert en 
Daam van Dijk op het NK voor de A-jeugd op 27 april.
Ook jullie hebben volop gefloten, hartelijk dank daarvoor!
 

haNdbal

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)

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

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

veel SUcceS
De scheidsrechters Jordy de Groot, Gyllian Zwirs, Lisa 
Warmerdam, Stef van Kester en Bob van Velthoven als-
mede alle spelers en speelsters die examen gaan doen, 
héél véél succes!

berIchT vaN de ledeNadmINISTraTIe.
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al-
weer in volle gang.
Naar aanleiding hiervan willen wij graag bijtijds van je 
weten of je wilt gaan handballen of dat je eventueel gaat 
stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo 
snel mogelijk op te geven (dit in verband met de opgave 
van het aantal teams voor het komende seizoen). Het In-
schrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen 
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni 
a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadminis-
tratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTS-
HEUL. Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder 
het “lid-worden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.
Vragen? Mail dan naar ledenadministratie@hvquintus.nl. 

Klaverjas 8 juni 2013
13.30 ontvangst 14.00 uur starten tot + 18.00 uur 
(men kan blijven hangen voor een hapje en drankje) 
Prijs: € 15,- per koppel
Locatie: Zwethlaan 1a te Honselersdijk
Aanmelden bij:  marjolein018@hotmail.com
  b.steekelenburg@live.nl
Tel: 06- 30304618 (mob. Marjolein)
Hoofdprijs: (groentekist + VVV- bon twv € 50,-
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PaSFoTo’S
Zouden de volgende personen z.s.m. een pasfoto met 
achterop hun naam af willen geven aan de Hooghe 
Beer 14, te Kwintsheul?
Zonder pasfoto kunnen wij geen spelerspas laten maken 
en zonder spelerspas kun je niet aan wedstrijden deelne-
men.

Naam       Geb.datum
Holsteijn, Léon van 15-02-1992
Holsteyn, Mark van 08-02-1992
Haas, Dylan de 22-01-1992
Schie, Frank van 04-01-1992
Zwinkels, Dirk 28-10-1992
Barendse, Sven 14-01-1997
Pan, Xiao Guang 29-10-1997
Kester, Bart van 28-09-1997
Sarigül, Murat 12-11-1997
Sibbald, Juliette 17-07-1997
Vis, Dion 29-07-1997
Vollebregt, Toni 10-11-1997
Knaap, M.P. van der 01-03-2002
Zeijl, Thijs van 22-08-2002

bericht van de ledenadministratie
De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn alweer in 
volle gang, daarom willen we weten hoeveel teams we in 
kunnen schrijven, dus graag nu aan- of afmelden voor ko-
mend seizoen.

Leden die volgend seizoen stoppen met voetballen die-
nen zich vóór 31 mei af te melden, dit kan door een mail 
te sturen naar ivanschie@tomselect.nl. 
Bij afmelden na deze datum brengen we € 35,- kosten in 
rekening.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een inschrijf-
formulier te downloaden vanaf de Quintus-site onder het 
kopje Algemeen. Het ingevulde formulier (bij voorkeur 
met de machtiging) kan samen met een pasfoto en het in-
schrijfgeld gezonden worden de ledenadministratie, t.a.v. 
Ingrid van Schie, Hooghe Beer 14, 2295 MX Kwintsheul.

PROGRAMMA SENIOREN
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

Maandag 13 mei 2013
19322  18:30 MSV ‘71 6 - Quintus 5

Zaterdag 18 mei 2013
16303 14:00 Honselersdijk 6 - Quintus 3
Dienst: Maria van Wingerden (middag)

Zaterdag 25 mei 2013
184735 15:15 VELO 1 - Quintus 3
Dienst: Angela Reitsma (middag)

PROGRAMMA JEUGD
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)

Maandag 13 mei 2013
132248 18:30 SVH E5 - Quintus E3
132285 17:30 SVH F1 - Quintus F1

Woensdag 22 mei 2013
116513 18:00 Quintus E1 - VVK E1

Zaterdag 25 mei 2013
132303 09:00 SVH F3 - Quintus F2
westl. 08:30 Quintus MP - HVC’10  MP
Dienst: Marco Oosterwijk (ochtend)

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/

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
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Uitslagen
Zaterdag 11 mei 2013
comp. Quintus A2 - RKDEO A2 9-5
comp. Naaldwijk MA1 - Quintus MA1 3-1
comp. Quintus B2 - GDA B3 5-1
comp. VOC C5 - Quintus C1 0-13
comp. Quintus C2 - RKDEO C8 8-1
comp. Quintus C3 - Westlandia C6 1-8
comp. Quintus D1 - Naaldwijk D1 3-1
comp. GDA D3 - Quintus D2 ?
comp. Honselersdijk E3 - Quintus E2 11-3
comp. SVH E5 - Quintus E3 ?
comp. Quintus E4 - Naaldwijk E4 5-1
comp. SVH F1 - Quintus F1 ?
comp. FC ‘s-Gravenz. F7 - Quintus F2 ?
comp. Quintus F3 - Naaldwijk F3 5-1
comp. Quintus F4 - Sportcl. Monster F6 3-3
comp. Quintus 2 - MSV ‘71 4 7-1
comp. Honselersdijk 6 - Quintus 3 18 mei
comp. Vitesse Delft 6 - Quintus 4 ?
comp. Quintus 5 - HVC’10 7 1-2

badmINToN

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

clUbToerNooI
Op 24 mei is het laatste toernooi van dit seizoen. Het 
wordt een mix toernooi, Geef je op met of zonder partner 
en ga er maar vanuit, dat de toernooicommissie er een 
hele leuke indeling van gaat maken met, voor iedereen op 
zijn of haar eigen niveau, leuke partijen.
Als je mee wilt doen met dit MIX toernooi of als je verhin-
derd bent, stuur dan even een mailtje naar: 
jt.keehnen@kabelfoon.nl

Anneke Keehnen

SloTavoNd
Omdat op vrijdag 31 mei de laatste speelavond is, is dit 
jaar de slotavond op zaTerdag 1 jUNI!
We organiseren een BBQ voor alle leden. Partners zijn 
van harte welkom.
We mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de fantas-
tische locatie bij onze sponsor V&R Techniek. Bij deze al-
vast HEEL ERG BEDANKT voor het beschikbaar stellen!
Graag zo snel mogelijk opgeven bij leden van de toernooi-
commissie! We beginnen om ca. 17.00 uur. De kosten zul-
len rond de € 10,00 tot € 15,00 zijn, dit is afhankelijk van 
het aantal deelnemers!
Stuur een mail naar jt.keehnen@kabelfoon.nl

Anneke Keehnen, Rob Borst, 
Peter van Kester, Stefan vellekoop

SameNlooP vaN hooP
In het weekend van 24 en 25 mei is in het Hofpark in Wa-
teringen de “Samenloop van Hoop”

Zakken, waarop u een persoonlijke tekst kan schrijven, 
kunt u kopen bij Thea Kleijberg!

maNNeN- eN vroUWeNcomPeTITIe

UITSlageN:
BC Quintus H1  - LUSV H1  8 – 0 
BC Quintis H2  - USSR H2  2 – 6 

WedSTrIjdeN:
Woensdag 15 mei om 19.00 uur onder voorbehoud
BC Quintus V1  - ABC Swindregt V1

jeUgd
BC QUINTUS 
OOK DIT JAAR WILLEN WIJ WEER EEN GAAF JEUGD-
UITJE ORGANISEREN. DIT JAAR WILLEN WIJ GAAN 
MIDGETGOLFEN EN BOWLEN IN RESPECTIEVELIJK 
KWINTSHEUL EN DE LIER. 
DE KOSTEN VOOR DEZE MIDDAG BEDRAGEN € 
12,50 PER PERSOON. (DE KOSTEN MOETEN OP DE 
DAG ZELF WORDEN BETAALD!) HET JEUGDUITJE 
ZAL PLAATSVINDEN OP zoNdag 19 meI 2013 om 
12.30 UUr OP HET PARKEERTERREIN VAN QUIN-
TUS, VANUIT HIER ZULLEN WIJ MET DE FIETS NAAR 
PAVILJOEN DE ZWETH GAAN, OM ONGEVEER 18.00 
UUR ZULLEN WIJ TERUG ZIJN BIJ QUINTUS. DUS ALS 
JE MEE WIL MET DIT SUPER LEUKE UITJE GEEFT 
JE DAN SNEL OP BIJ STEFAN VELLEKOOP OF MAIL 
NAAR: stefan@vrtechniek.nl

jeUgdcomPeTITIe 

UITSlageN:
BC Hillegom 3  - Kjoebie 1
Kjoebie 2  - Boomgaardshoek 2  1 – 7
Kjoebie 3  - BC Astrix 1      1 – 7
Kjoebie 4  - Sluyk Lekkerkerk 6      3 – 5
Conquesto 7  - Kjoebie 5

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



4

ageNda
14-05-2013 ALV PQ, ALV Vollier, ALV PQV Pijl 

Solutions Kwintsheul

17-05-2013 Kennismakingstoernooi PQV Pijl Solutions De Lier

24-05-2013 Pijl Solutions Straten en Bedrijventoernooi 
in De Pijl Naaldwijk

algemeNe ledeNvergaderINgeN 
oP dI 14 meI 2013
Op dinsdag 14 mei 2013 om 20:00 uur houdt Volleybal 
Vereniging Pijlslag Quintus een Algemene Ledenverga-
dering (ALV) in de Grote Kantine bij Quintus. In deze ALV 
zal het seizoen 2012 – 2013 vervroegd worden afgesloten 
en zal er worden gestemd over de fusie met Vollier.

Tegelijkertijd houdt volleybalvereniging Vollier een Alge-
mene Ledenvergadering in de Kleine Kantine bij Quintus 
om haar seizoen af te sluiten en te stemmen over de fusie.

Als beide verenigingen de fusie goedkeuren houden wij 
vervolgens om 21:00 uur de eerste Algemene Ledenver-
gadering van de Volleybal Vereniging PQV Pijl Solutions 
in de Grote Kantine bij Quintus. In deze vergadering zal 
het nieuwe bestuur worden benoemd en zal de begroting 
inclusief voorstel voor de contributies voor het seizoen 
2013 – 2014 worden behandeld.
De uitnodigingen met de agenda’s voor de ALV’s zijn af-
gelopen donderdag verstuurd.
De agenda’s en bijbehorende stukken worden op de web-
site geplaatst.

UPdaTe PIjlSolUTIoNS STraTeNToerNooI 2013.
Nog een paar weken en dan is het 24 mei. De dag van 
het Pijlsolutions stratentoernooi. We hebben inmiddels al 
een aantal aanmeldingen binnen, van zowel bedrijven-, 
familie-, als recreantenteams, maar er kunnen best nog 
een paar teams bij. Dus; als je je team nog niet hebt opge-
geven, of je zoekt nog snel wat mensen bij elkaar, geef je 
opgave dan snel door aan één van ons, via 
wilfred.zeeuw@kpnplanet.nl of d.c.vangeest@caiway.nl 
Zoals je inmiddels wel weet, bestaan de teams uit tenmin-
ste twee dames, spelen we op recreantenhoogte met re-
creantenregels. De kosten zijn € 20,= per team, maar daar 
ben je wel een hele avond voor onder de pannen (vanaf 
19.00 uur), met een hoop gezelligheid op de koop toe.
Dus: 24 mei, vanaf 19.00uur in sporthal de Pijl.
Be there.

De toernooicie, Wilfred, Rick en Dick

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/

WedSTrIjd zaTerdag 18 meI
aanvang 11:00 uur
The Flying Shuttle 1  - Kjoebie 2
De andere teams hebben een vrije week. Er is deze 
zaterdag ook geen training ivm het pinksterweekend. 

Grtz, Mike

QUINTUS Kjoe bIe 3 TegeN aSTerIx 1
We hadden weer een thuis wedstrijd. Ondanks dat het 
de vorige keer bij Asterix 8-0 was geworden, hadden we 
toch wel hoop. We spelen namelijk op een of andere ma-
nier beter als we thuis spelen. Velo uit, was bijvoorbeeld 
8-0, maar tegen velo thuis, was 3-5. Toch veel beter! Te-
rug naar onze wedstrijd. Toen we de wedstrijden wilden 
gaan beginnen, waren er nog maar 2 teamleden. We be-
sloten om dan alvast maar de 2 singles die er gespeeld 
konden worden, te spelen. Die werden helaas verloren. 
Toen uiteindelijk de uitgeslapen tegenstanders arriveer-
den, konden we ook de andere wedstrijden gaan spelen. 

Ze werden helaas allemaal verloren met een paar span-
nende wedstrijden er tussen. Maar toen kwam de laatste 
wedstrijd, de mix van Joost en mij. Na een drie-setter had-
den wij de eer nog een beetje gered en gewonnen! Er za-
ten hele leuke rally’s tussen en een bloedende knie.. We 
gingen er namelijk echt voor. Uiteindelijk was het dus 1-7 
geworden, maar wel beter dan de vorige keer. 

Carly van Marrewijk

coNQUeSTo 7  TegeN Kjoe bIe 5
Vandaag op Moederdag hebben we gespeeld bij de ver-
eniging Conquesto in Zoetermeer.
Er zaten spannende wedstrijden bij maar de tegenstan-
der was toch sterker. We hebben verloren met 7-1.
Vandaag hadden we ook een zieke en speelden we met 
zijn drieën de wedstrijden.
 

Martijn van adrichem

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. 
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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

clUbKamPIoeNSchaPPeN voor jeUgd- 
eN jUNIorledeN

beste tennisvrienden,

Van 22 mei t/m 26 mei zullen de clubkampioenschappen 
voor jeugd- en juniorleden worden gehouden. Je kunt in 
maximaal drie verschillende onderdelen meespelen: en-
kelspel, dubbelspel en mix dubbelspel.

Geef je op door deze mail te beantwoorden en aan te 
geven met welke onderdelen je mee wilt spelen en wat 
je verhinderingen zijn. Als je meedoet aan het (mix) dub-
belen, dan moet je ook even de naam van je partner op-
geven. Per persoon kunnen maximaal twee dagdelen als 
verhindering worden opgegeven, en de finaledag 26 mei 
kan niet als verhindering worden opgegeven. Vermeld bij 
het opgeven ook je eigen naam en je leeftijd. De uiterlijke 
inschrijvingsdatum is zondag 19 mei, na deze datum kun-
nen wij helaas geen kinderen meer aan de speelschema’s 
toevoegen.

Naam: 
leeftijd: 

onderdelen
Enkelspel             Ja/Nee
Dubbelspel          Ja/Nee       Partner:
Mix dubbelspel   Ja/Nee       Partner:

dagdelen waarop gespeeld wordt:
Woensdag 22 mei van 17.00 uur - 19.00 uur   
Donderdag 23 mei van 17.00 uur - 19.00 uur   
Vrijdag 24 mei van 17.00 uur - 19.00 uur     
Zaterdag 25 mei van 10.00 uur - 13.00 uur     
Zaterdag 25 mei van 13.00 uur - 16.00 uur  
Zondag 26 mei van 10.00 uur - 13.00 uur     
Zondag 26 mei van 13.00 uur - 16.00 uur.   

Verhinderingen hieronder aangeven (maximaal 2):
.........................................................................................
.........................................................................................

Vriendelijke groeten,

De jeugdcommissie

beste tennissers en tennissters,
 
De zomer is in aantocht en hiermee ook de vernieuwing 
van onze tennisbanen. De puntjes worden op de i gezet 
qua uitvoering. Er is door de commissie een planning op-
gezet en dat betekent dat er ‘na wat voorwerk’ nu van uit-
gegaan wordt dat en op vrijdag 28 juni echt gestart wordt 
met boren van gaten in de bestaande banen en er dan 
ook niet getennist kan worden.
- van 28 juni t/m 5 juli kan er dus niet getennist worden
-  van 6 juli (afhankelijk van het weer) t/m 28 juli kan er op 

asfalt met noodbelijning gespeeld worden
-  van 29 juli t/m 4 aug kan er niet gespeeld worden i.v.m. 

aanbrengen van de coating, lijnen etc. op de asfaltlaag
-  vanaf 5 augustus kan er (als het goed weer is geweest 

en alles volgens planning verliep) gespeeld worden op 
de nieuwe banen. Er worden dan nog wel enkele werk-
zaamheden door ons eigen vrijwilligers verricht.

Hou de website in de gaten voor het juiste nieuws rond 
deze dagen.
 
Succes met de uitvoering en even genoegen nemen met 
een ‘zomerpauze’’.

Het bestuur

“SameN STerK voor mUzIeK eN KerK”

Zaterdagavond 5 oktober zal voor de 7e maal een ker-
kenveiling worden gehouden in Kwintsheul.
De opbrengst van deze veiling zal in zijn totaliteit ten 
goede komen aan de Andreas-parochie en de muziek-
vereniging St. Gregorius.  
Met elkaar zullen wij trachten om er een spetterende 
en muzikale avond van te maken. De avond zal plaats-
vinden in de aula van de basisschool “de Andreashof”.
Naast de veiling kunt u een optreden verwachten van 
de muziekvereniging, het smartlappenkoor de Water-
landers en een muzikale verrassing.
Voor deze avond  roepen wij u hulp in. Heeft u een leuk 
idee om een kavel aan te bieden meld u zich dan aan 
via onze  website of neemt u telefonisch contact op 
met onderstaan nummer. Alle kavels zullen vermeldt 
worden op de website: www.kerkenveilingkwints-
heul.nl

André van Meurs tel. 0174-297706

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt


