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Q U I N T U S

Week 21, 21 mei 2013, nummer 2299
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

 

          

Vanuit de Kantinecommissie  -  mei 2013 

 
Op dit moment beschikken wij over een groot aantal enthousiaste vaste kantinemedewerkers, het  

“Team Barbezetting”. 

Zij worden bijgestaan door ingeroosterde teams van de handbal en voetbal.  

Al deze vrijwilligers voorzien u graag van een drankje en/of hapje als u de kantine bezoekt.  

 
Deze enthousiaste groep barmedewerkers vervult voor ons een zeer waardevolle rol. Het is erg 

belangrijk dat de organisatie van de kantine goed verloopt, want voor de financiering van de 

nieuwbouw van de kleedkamers en later de sporthal zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de 

kantine-opbrengsten.  

 
Naast deze grote groep, die zich al inzet voor de kantine,  zoeken we nog 20 mensen om het             

Team Barbezetting uit te breiden. Vooral op zaterdag en zondag lopen wij nog tegen een aantal 

knelpunten aan.  
Wij streven naar een rooster waarbij u maximaal eens per 4 weken voor 3 uur ingeroosterd wordt.  

Vanzelfsprekend mag u zelf aangeven of de zaterdag of zondag uw voorkeur heeft, welke “shift” en met 

wie u uw 3-urige dienst wilt draaien. 

U kunt hierbij kiezen voor:  van 8.30 tot 11.30, van 11.30 tot 14.30 of van 14.30 tot 17.30.  

Indien u vaker wilt dan 1 x per 4 weken, ook dan horen we dat graag.  

Voor de zaterdagavonden, waar regelmatig de handbaltalenten in actie komen, kunt u zich ook 

aanmelden. 
Wellicht bent u dan ook bereid tot sluitingstijd de kantinedienst op u te nemen? 

 
Voor zowel de maandag- dinsdag- als woensdagavond kunnen we ook nog wat extra ondersteuning 

gebruiken. 
Op maandag en dinsdag draait de barbezetting van 19.00-21.30 én van 21.30 tot 23.30. 

Op de woensdagavond zien wij de bar graag geopend van 19.00 tot 21.45. 

 
We hopen dat u zich geroepen voelt om ons team te versterken. 

U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij  

René van Kester (afdeling handbal): 06-10 62 97 67, rene@kesterkw.nl 

Angela Reitsma (afdeling voetbal): 06-10 61 91 51, reitsma@kabelfoon.nl 

 
In de kantine vindt u ook een “meetlat” waar u zich aan kunt melden, vergeet u dan niet dit telefonisch 

of per email te bevestigen bij René of Angela? 

 
EEN NIEUWE ACCOMMODATIE DOOR UW BIJDRAGE! 
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veldhaNdbalcomPeTITIe
dinsdag 21 mei
DCJ2 19:00  8994 Quintus DC2 HWC DC1
   Gerda Schoenmaker
Woensdag 22 mei
DCJ5 19:00  8924 Schipluiden 2 Quintus DC5
zaterdag 25 mei
E2 11:30  8768 Quintus E1 DIOS E1
GDJ5 12:20  9288 Quintus D5 Foreholte D1
  Nicky de Bakker; Ivana Barendse bgl.
DCJ7 12:50  8468 Hercules 3 Quintus DC7
DDJ2 13:00  9325 Westlandia 2 Quintus D2
DDJ3 13:10  9352 Quintus D3 Schipluiden 2
   ?
DCJ6 14:00  9250 Quintus 6 Saturnus L.1
  Tara Engelvaart; Zella de Vreugd bgl.
DCJ3 14:50  9552 Quintus 3 Hermes DC1
   Joost van Dijk
DCJ4 15:00  9605 Verburch 3 Quintus DC4
zondag 26 mei
DCJ2 10:00  8828 Quintus DC2 Foreholte 1
   Sander Bellekom    Sven Furth
DBJ5 11:00  8576 Quintus DB5 Kwieksp.1 
   Kitty van Dijk
DBJ6 11:00  9151 Westlandia 3 Quintus DB6
DCJ6 11:00  8923 ODIS DC6 Quintus DC5
DBJ3 12:00  8573 Quintus DB3 Schipluiden 1
   Ard Vollebregt?
HAJ1 12:00  1223 EHC HA1 Quintus HA1
DDJ4 12:35  8931 EHC DC2 Quintus D1
DDJ4 12:40  9232 Stompw’92 1 Quintus D4
HBJ1 13:10  54 Quintus HB1 Hercules HB1
   H. v.d. Ham M.R.R. v.d. Zalm
DAJ1 14:20  1328 Quintus DA1 Westlandia 2
   Martin Duijvestijn
DBJ4 14:20  8595 DIOS DB2 Quintus DB4

WedSTrIjdeN bUITeN QUINTUS FlUITeN

zondag 26 mei
13:05 uur     Verburch DB1 - WPK/Westlandia DB1
                       SR: B. Donker
13:45 uur       Saturnus ‘72 DS1 - HWC DS2
                       SR: D. de Recht
13:55 uur        ODIS DS1 - Verburch DS1
                       SR: M. v.d. Goes
15:20 uur       Hellas HB1 - SOS-Kwieksport HB1
                      SR: ? 
maandag 27 mei
19:00 uur       WPK/Westlandia DA1 - HWC DA1
                      SR: J. de Groot
 
TraININg NIeUWe ledeN bIj de d- eN e-jeUgd
Als je kennis wilt maken met de handbalsport en je wilt 
een aantal keer meetrainen dan ben je van harte uitgeno-

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

digd om hieraan deel te nemen. Tot het eind van het sei-
zoen is er de mogelijkheid om gratis een aantal trainingen 
mee te doen. Dus kom naar Quintus en train mee !!!!

de trainingstijden zijn:
de e-jeugd: dinsdagmiddag van 15.45 tot 17.00 (leeftijd 
2005 -2006)
de d-jeugd maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 (leeftijd 
2003-2004)
de jongens woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 (leef-
tijd 2003-2004)

MVG Jeugdcommissie Quintus

loTerIj bIj de hereN TegeN voleNdam 
Afgelopen zaterdag is er weer een loterij geweest 
Ten behoeve van de topsport van Quintus.
Deze loterij is mede mogelijk gemaakt door: 

Wij wensen degene die de tegoedbonnen gewonnen 
heeft, veel plezier bij het karten.

berIchT vaN de ledeNadmINISTraTIe.
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer 
in volle gang. Naar aanleiding hiervan willen wij graag bij-
tijds van je weten of je wilt gaan handballen of dat je even-
tueel 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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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 naar de ledenadmini stratie, 
t.a.v. Ingrid van Schie, Hooghe Beer 14, 2295 MX Kwints-
heul.

PaSFoTo’S
Op onze site staat een bijgewerkte lijst van mensen die 
nog een pasfoto moeten inleveren. Voor al deze mensen 
geldt: een pasfoto met achterop je naam af geven aan de 
Hooghe Beer 14 te Kwintsheul.
Zonder pasfoto kunnen wij geen spelerspas laten maken 
en zonder spelerspas kun je geen wedstrijden spelen.

Programma SeNIoreN
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

Zaterdag 1 juni 2013
184735 13:00 VELO 1 (zat) - Quintus 3 (zat)

Programma jeUgd
(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)

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)

Zaterdag 1 juni 2013
toern. 09:00 Quintus MP - bij Quintus
Eindtoernooi Westlandse competitie Mini Pupillen (einde ca. 12:00)

UITSlageN
maandag 13 mei 2013
comp. SVH E5 - Quintus E3 5-5
comp. SVH F1 - Quintus F1 4-1
Woensdag 15 mei 2013

Quintus E1 nw - KMD E1 nw 8-2
Quintus D1 nw KMD D1 nw 2-6

zaterdag 18 mei 2013
Quick Boys D2 - Quintus D nw 4-1

comp. Honselersdijk 6 - Quintus 3 7-0
comp. Hermandad 1 - Quintus 1 4-1

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/

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 

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

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
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badmINToN

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

clUbToerNooI
Aanstaande vrijdag 24 mei is het laatste clubtoernooi van 
dit seizoen. Alle deelnemers krijgen deze week nog be-
richt. Denk aan het inschrijfgeld van € 3,00 p.p. Heb je nog 
vragen of wil je toch nog mee doen, stuur dan even een 
mailtje naar: jt.keehnen@kabelfoon.nl

Anneke Keehnen

laaTSTe SPeelavoNd vrIjdag
Is op 31 mei!

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 voor hooP
In het weekend van 24 en 25 mei is in het Hofpark in Wa-
teringen de “Samenloop voor Hoop”
Zakken, waarop u een persoonlijke tekst kan schrijven, 
kunt u kopen bij Thea Kleijberg! Ze kosten € 5,00 en de 
opbrengst komt geheel ten goede aan het KWF.

recreaNTeNcomPeTITIe
Uitslag
BV Verburch VD2 - BC Quintus VD1 6 – 0
Noi bedankt voor het invallen

Wedstrijd donderdag 30 mei
BC Mix VD 3  - BC Quintus VD1

jeUgdcomPeTITIe 
Uitslag
The Flying Shuttle 1  - Kjoebie 2  ? - ?     

Wedstrijden zaterdag 25 mei
BC Zeemeeuwen 2  - Kjoebie 3      aanvang 8:30uur
BC Schipluiden 2  - Kjoebie 4    aanvang 12:00uur
Kjoebie 5   - BBS 1      aanvang 8:45uur

Wedstrijden zondag 26 mei
BC Veglo 1   - Kjoebie 1  aanvang 10:00uur
BSM 1    - Kjoebie 2  aanvang 10:00uur

Voor team 1 & 2 is er gewoon training! Deze zal echter wel 
om 8:45 uur starten!

Grtz, Mike 

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

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.

Agenda
24-05-2013 Pijl Solutions Straten en Bedrijven-

toernooi in De Pijl
Naaldwijk

FUSIe vaN PQ meT vollIer eeN FeIT 
NIeUWe Naam: PQv PIjl SolUTIoNS
Op dinsdag 14 mei 2013 hebben de leden van Volleybal 
Vereniging Pijlslag Quintus en de leden van volleybalver-
eniging Vollier uit De Lier in Algemene Ledenvergaderin-
gen bij Quintus unaniem besloten tot een fusie.
De nieuwe naam van de vereniging wordt 

PQv Pijl solu tions, 
met als vestigingsplaats Westland. 
In het nieuwe seizoen zullen alle leden gaan spelen in 
nieuwe shirts met deze naam. Aan het ontwerp van deze 
shirts wordt nog gewerkt.
Het nieuwe logo is bijna klaar maar er moeten nog enkele 
kleine aanpassingen worden gedaan voordat wij het de-
finitief kunnen presenteren. Verder wordt er gewerkt aan 
een volledig nieuwe website en de nieuwe domeinnaam 
zal worden: pqv-volleybal.nl.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van PQV 
Pijl solutions zijn de volgende leden tot bestuurslid be-
noemd:
Naam Oude functie Nieuwe functie 
Wilfred de Zeeuw PQ voorzitter voorzitter
Joyce van Schie Vollier secretaris 
Wouter Loots PQ secretaris vice-secretaris
Geoffrey van 
Paassen

Vollier penningmeester penningmeester 

John Kerkhof PQ wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris 
(duo)

Willem van Vliet Vollier 
wedstrijdsecretaris

wedstrijdsecretaris 
(duo)

Ciska van de Garde 
en Marieke de Jong

Vollier SR coördinator SR coördinator

Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid technische 
zaken en een bestuurslid jeugdzaken. De vacature voor 
de technische zaken wordt tijdelijk vervuld door Dick van 
Geest voorheen PQ bestuurslid algemene zaken.
Verder wordt er nog gezocht naar leden voor de diverse 
commissies, zoals:
Technische zaken – bij voorkeur in elk geval nog een 
dame uit de PQ gelederen
PR commissie – leden die willen helpen bij het opzetten 
en onderhouden van de nieuwe website

Sponsorcommissie – leden die willen helpen bij het wer-
ven van sponsors en adverteerders of die op andere ma-
nieren inkomsten willen helpen genereren
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter Wilf-
red de Zeeuw (tel. 0174.629246 en e-mail wilfred.zeeuw@
kpnplanet.nl).
De Technische Commissie is nu druk bezig met het op-
stellen van een voorlopige teamindeling en een trainings-
schema voor het seizoen 2013-2014. Deze zullen binnen-
kort worden gepubliceerd.

oPzeggeN lIdmaaTSchaP
Leden van PQV Pijl solutions die hun lidmaatschap willen 
opzeggen dienen dat statutair te doen voor 1 juni 2013. 
Hoezeer wij het ook betreuren als leden hun lidmaatschap 
opzeggen, moeten wij dat wel voor 1 juni weten zodat de 
Technische Commissie hier rekening mee kan houden 
met de opgave van de teams aan de NeVoBo en met de 
voorlopige teamindeling.
Leden van PQ kunnen zich schriftelijk per e-mail afmel-
den bij de ledenadministratie Jacqueline de Gelder (eg-
bertdegelder@kabelfoon.nl) met een kopie aan Wouter 
Loots (w.loots@telfort.nl). Leden van Vollier kunnen zich 
afmelden bij de secretaresse Petra Vreugdenhil (secreta-
ris@vollier.nl). 

TraININgeN eN zaalrUImTe IN jUNI 2013
De trainingen eindigen vrijwel allemaal deze maand mei 
behalve in de Windroos in Naaldwijk. 
Wij hebben echter in de maand juni 2013 op de vier maan-
dagen 1/3 hal gehuurd in de van der Voorthal (Quintus) 
voor trainingen voor PQ D2. Zij gaan trainen van 19:30 tot 
21:00 uur. 
Indien er teams of groepen zijn die ook nog in juni willen 
trainen of spelen dan kan dat in principe op maandagen 
vanaf 21:00 uur.
Neem hiervoor contact op met Wouter Loots 
(tel.0174.295436 of e-mail w.loots@telfort.nl

Een andere mogelijkheid om de spieren soepel te houden 
is beach-volleyballen op het strand van Monster: iedere 
maandag vanaf 19.45 uur.

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/

 
DAMES & HEREN 
K A P S A L O N 

Kwintrum 3
2295 HZ Kwintsheul

Telefoon
(0174) 27 00 88

 
Wij zijn op Maandag  gesloten

Vrijdagavond tot 19.30 uur
Zaterdagmiddag tot 18.00 uur

Ella
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gymNaSTIeK

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

oPeN leSSeN vaN za 1 jUNI T/m vr 7 jUNI.
Van zaterdag 1 juni t/m vrijdag 7 juni is er gelegenheid om 
bij de gym-en danslessen van Quintus een kijkje te ne-
men. Wij noemen dit de …...open lessen! Iedereen is van 
harte uitgenodigd om te kijken tijdens de lesuren. Ouders, 
verzorgers, opa`s, oma`s en uiteraard vriendjes en vrien-
dinnetjes zijn allemaal welkom, om te zien waar de leden  
zoal mee bezig zijn. Ook kunnen kinderen van dezelfde 
leeftijd meedoen in de recreatielessen.
Kijken kan bij alle lesuren, meedoen kan wel tijdens recre-
atie uren (niet bij de keurploeg uren).
Wij vinden het leuk om u dan te zien. 

Sportieve groeten bestuur en leiding.
maandag:
18.00 - 20.00 Keurgroep
dinsdag:
17.00 - 20.00 Keurgroep
Woensdag:
08.45 - 09.45 Peutergym
13.00 - 14.00 Jongensgym (vanaf groep 3)
14.00 - 15.00 Jongensgym (kleuters)
15.15 - 16.15 Meisjesgym (kleuters)
16.15 - 17.15 Meisjesgym (groep 3 t/m 5)
17.30 - 19.00 Acrogym (alle leeftijden)
19.00 - 20.00 Meisjesgym (groep 6 en ouder)
donderdag:
17.00 - 18.00 Kidsdance (5 t/m 7 jaar)
18.00 - 19.00 Jazz (vanaf 8 jaar)
19.00 - 20.00 Springgroep (8 t/m 11 jaar)
20.00 - 21.00 Springgroep (vanaf 11 jaar)

vrijdag:
15.45 - 17.15 Plezierturnen
17.30 - 19.30 Keurgroep
21.00 - 22.00 Herentrim (volleybal)
zaterdag:
09.00 - 12.00 Keurgroep

dISTrIcTFINale vIerde dIvISIe.
Zaterdag 25 mei moet Dagmar Davids wederom aantre-
den in de turnace te Amsterdam.
Dit keer voor de districtsfinale van de vierde divisie. Dag-
mar heeft vanaf haar plaatsing hiervoor inmiddels alweer 
een aantal weken kunnen trainen, dus dat gaat helemaal 
goedkomen. Wij wensen haar veel punten, maar of de jury 
dat ook doet? Succes hoor!

TUco WedSTrIjd PoUle 1
Afgelopen zaterdag was de 2e wedstrijd voor de turnsters 
uit poule 1. Dit is een combinatieteam met Donar, waar-
van 2 turnsters van Quintus. Lois van Adrichem en Laura 
Groenewegen. Voor Laura was het na een langdurige 
blessure weer haar eerste wedstrijd en mocht dit team 
vandaag op 2 toestellen versterken. We gingen ditmaal 
naar Zoetermeer om tegen 2 teams te strijden. We startte 
de wedstrijd op sprong. Lois maakte een mooie overslag 
en overslag ½ draai. Nog even geen sprong voor Laura. 
Op naar brug. Met het inturnen lukte het Laura nog niet 
helemaal, maar met een kleine aanpassing in de oefening 
heeft ze toch een mooie brugoefening laten zien! Lois d’r 
oefening was weer keurig!! Bij balk ging het helemaal fan-
tastisch. De meiden lieten een hele mooie oefening zien 
zonder voortijdig de balk te verlaten. Keurig gedaan mei-
den! Als laatste naar vloer ook hier nog even geen oefe-
ning voor Laura (misschien de volgende wedstrijd Laura) 
Lois liet hier een mooie oefening zien.
Toen de uitslag. Lois werd individueel 1e!! Top gedaan 
meid! Bij de team uitslag werden we 3e. Maar niet ge-
treurd jullie hebben laten zien wat jullie konden en weer 
lekker wedstrijdervaring opgedaan. Op naar de volgende 
wedstrijd.

Groeten, Sandra
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

de clUbKamPIoeNSchaPPeN QUINTUS
Het is bijna weer zover, het tennis-hoogtepunt van het 
jaar: De Clubkampioenschappen Quintus!
Van 12 tot 22 juni vinden de jaarlijkse clubkampioen-
schappen single en mix plaats. Deze zijn voor alle seni-
orleden en juniorleden vanaf 16 jaar. Je kan je vanaf nu 
inschrijven via onderstaande link tot en met 4 juni. 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7B6D9 
F34-FD2E-4108-9064-08C714DA1193
Inschrijfgeld: 5 euro per deelnemer per onderdeel. 

Groeten, De TC

jeUgdKamPIoeNSchaPPeN
Graag even de aandacht voor het volgende.
Door omstandigheden zijn de speeldata van de jeugd-
kampioenschappen iets gewijzigd. 
De jeugdkampioenschappen zullen nu gehouden worden 
op de volgende dagdelen.

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. 

Houdt er dus rekening mee dat op bovenstaande dagde-
len, de banen niet of nauwelijks beschikbaar zijn voor vrij 
tennis.  Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
De Jeugdcommissie


