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Q U I N T U S

Week 23, 3 juni 2013, nummer 2301
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

veldhaNdbalcomPeTITIe

Woensdag 5 juni
HAJ1 19:00  1204 Quintus HA1 DIOS HA1

donderdag 6 juni
HCJ1 19:00  9094 Gemini HC1 Quintus HC1

zaterdag 8 juni velddienst spelend team
DDJ4 11:30  9340 Quintus D4 Westlandia 2
 Julia Bellekom/Richelle Vijftigschild/bgl. Lennart Bol
DDJ1 12:20  8975 Quintus D1 Hillegom DC2
            Yenn Starrenburg /Lisa Warmerdam/bgl. Lennart Bol
DDJ2 13:10  9359 Quintus D2 ODIS D2
Jessica Bruggeling/Sharon Nooitmeer/bgl. Daam van Dijk
DDJ3 13:20  9329 Verburch D3 Quintus D3
DCJ3 13:50  8918 Westlandia 2 Quintus DC3
GDJ5 14:00  9350 Quintus D5 Hermes D1
 Britt Bulsing/Yoni Zuijderwijk/bgl. Daam van Dijk
DCJ5 14:50  8896 Quintus DC5 VELO DC3
   Mirjam Koole?
DCJ4 15:40  9604 Quintus DC4 ODIS DC4
   Joost van Dijk

zondag 9 juni  velddienst spelend team
DBJ6 11:00  8543 Quintus DB6 Gemini DB2
   Sander Bellekom
DBJ3 11:00  8593 Hercules DB1 Quintus DB3
E1 11:20  9475 Gemini  E1 Quintus E1
DBJ5 12:00  8620 Quintus DB5 ROAC DB1
   Elly de Vette
DBJ4 12:00  8596 W.H.C. DB1 Quintus DB4
DBJ2 12:00  33 Hellas DB1 Quintus DB2

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

HCJ1 12:20  9094 Gemini HC1 Quintus HC1
   ?
DCJ6 13:00  8947 Quintus DC6 Verburch 4
   ?
DCJ7 13:00  8469 Northa DC2 Quintus DC7
HAJ1 14:00  1196 Westlandia 1 Quintus HA1

WedSTrIjdeN bUITeN QUINTUS FlUITeN

zondag 9 juni 
12:45 uur        VELO DA1 - WPK/Westlandia DA1
                    SR: M. v.d. Goes
13:00 uur       Hermes HS2 - EDH HS1
                   SR: B. Donker

zeT alvaST IN je ageNda: 
maandag 24 juni algemene ledenvergadering
Wil je stukken van te voren digitaal ontvangen, vraag dit 
dan aan via administratie@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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badmINToN

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

SloTavoNd
Afgelopen zaterdag was de slotavond van de badminton 
van seizoen 2012 – 2013.
Jammer genoeg hadden niet zo veel mensen zich opge-
geven, maar de mensen, die er waren hadden een top-
avond! Een overheerlijke barbecue, gevolgd door een 
heerlijke ijsbeker. Karaoke, muziek, gezelligheid.
Dank aan de sponsor V & R Techniek, die de ruimte ter 
beschikking had gesteld.

Fijne vakantie en tot volgend seizoen.
Anneke Keehnen (toernooicommissie)

maNNeN- eN vroUWeNcomPeTITIe

de laatste uitslagen van dit seizoen
BC Maassluis H1 - BC Quintus H1  4 – 4 
hereNTeam1 is hiermee KamPIoeN geworden.
Van harte gefeliciteerd!

BC Quintus V1  - BC Randstad V1 3 – 5 
BC Quintus H1  - Erasmus H1   2 – 6 
BC Quintus H2  - EVBC Vlietwijk H1 2 – 6 

recreantencompetitie
BC Mix VD3  - BC Quintus VD 1 6 – 0 

Ook de recreantencompetitie is voor dit seizoen klaar met 
spelen.
Op deze laatste avond van het seizoen heeft Mix de spe-
lers van Quintus uitgebreid verwend met drankjes en hap-
jes. Een leuke slotavond.

WedSTrIjd verSlag badmINToN
Het was een thuiswedstrijd en we hebben ook keihard ge-
streden.
Kjoebie 5 tegen BBS 1. Ze waren heel sterk maar we had-
den hun ook wat hoeken van de baan laten zien.
Martijn heeft vooral zijn best gedaan maar helaas wel ve-
loren, de rest natuurlijk ook. 
Bryan en Ryan hebben hun double daarna Bryan zijn sin-
gle en toen nog een double Matthew en Bryan die hadden 
hun ook gewonnen.
We hebben 3-5 verloren jammer maar we waren niet 
slecht aan het spelen we hebben allemaal keihard ons 
best gedaan maar jammer genoeg net niet gelijk ge-
speeld of gewonnen. 

Matthew

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.
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blNv WIl laTeN WeTeN daT ……
Bij de jongens B nog steeds pechvogels zijn:
Dean heeft na een korte terugkomst weer zijn enkelban-
den ingescheurd!
Zo liep hij de NK voor afdelingsselecties mis.
Dean van Haeren wat een pech, seizoen weg!
Koen van Dijk hoort eindelijk “na maanden blessureleed” 
deze week wat er met zijn schouder aan de hand is.
Koen houd goede moed en herstel goed!
Max Zijderveld heeft ook zijn enkel geblesseerd.
 

Andere blessure pechvogels zijn mij onbekend maar zo-
als u bent gewent…..
Met een e-mail kunt u laten weten wie ik zeker niet moet 
vergeten.
 
Namens BLNV tot de volgende X maar weer;

Reijgersberg Silvia  fam.reijgersberg@kabelfoon.nl
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Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.

agenda
19-06-2013 Bestuursvergadering PQV Pijl Solutions 
  20.00 uur Kwintsheul
02-09-2013 Aanvang trainingen seizoen 2013-2014
07-09-2013 Westlandcuptoernooi in de Verburchhal 
  Poeldijk

INSTUIF-TraININg voor baSISScholeN: maaN-
dag 10 jUNI 18.00-19.30 UUr. WINdrooS
Om kinderen van de basisscholen kennis te laten maken 
met volleybal is er maandag 10 juni een instuif-training. 
Op de vaste tijd en plaats: van 18.00 uur tot 19.30 uur in 
de gymzaal van de Windroos aan de Hoge Woerd.
Heb je een zoon of dochter, buurmeisje, neefje, kleinkind 
of ken je iemand die je warm wil maken voor onze sport, 
nodig hem/haar dan uit voor deze instuif-training!
Mini’s spelen volgend seizoen 4x op zaterdag een toer-
nooi in de regio. Spelregels zijn aangepast aan hun leef-
tijd en niveau. We beginnen met gooien en vangen. Daar-

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/

mee leren kinderen al vroeg om de boog van een bal in 
de lucht te beoordelen. Tijdens het stratentoernooi bleek 
maar weer dat dat voor sommigen best moeilijk is!
Sabine Kleijweg, Lianne van der Harst, Wilfred de Zeeuw

zaalrUImTe IN jUNI 2013
In de maand juni 2013 is op de vier maandagen 1/3 van de 
hal gehuurd in de van der Voorthal (Quintus) voor trainin-
gen 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) 

Voorlopig trainingsschema en voorlopige teamindeling
Het voorlopige trainingsschema en de voorlopige teamin-
deling zijn momenteel in de maak.
Zodra die gegevens bekend worden vind je ze in de daar-
opvolgende Nieuwsflits. 

SeIzoeN 2013-2014
De trainingen beginnen weer in de week van 2 septem-
ber 2013 gelijk met het begin van het schooljaar. Welke 
dag(en) en welke tijd(en) je kunt trainen kun je vinden in 
het voorlopige trainingsschema en eind augustus zullen 
we het definitieve trainingsschema bekend maken via 
deze Nieuwsflitsen. De competitie begint dit jaar in de 
week van maandag 16 september 2013 dus er zal weinig 
tijd zijn voor oefenwedstrijden. 
Het Westlandcuptoernooi is dit jaar op zaterdag 7 sep-
tember in de Verburchhal.

“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

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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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

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

gymNaSTIeK

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

verSlag WedSTrIjd (voor)INSTaPPerS 1 jUNI
Vandaag mochten de jongste meiden van Quintus zich 
van hun beste kant laten zien in een wedstrijd tegen 
Donar. We hebben het dan over: Maéva Alfred, Maudi 
Verbeek, Julia v.d. Voort, Desi Koene, Dewi Boeters en 
Naomi Eijgermans. We begonnen de wedstrijd op vloer. 
Maéva turnde voor het eerst een arabier-flikflak, die super 
ging. Verder werden er mooie arabieren, boogjes en rad-
slagen geturnd door alle meiden. Hierna mochten we naar 
sprong.  Er werden mooie koprollen gemaakt door Dewi 
en Naomi. Julia en Desi maakten een mooie handstand-
plof. Maudi en Maéva deden dit ook en bij beiden ging ook 
de salto erg goed. Door naar balk. Af en toe was er even 
een wiebel te zien, maar veel meiden zijn op de balk ge-
bleven. Ze hebben allemaal een nette oefening geturnd. 
Op naar het laatste toestel: de brug. Het inturnen verliep 
super en zo ook de wedstrijdoefening. Er werden mooie 
zwaaien gemaakt en ook de buikdraai heeft iedereen ge-
haald! Na wat spelen in de valkuil met alle zachte blokken 
was het dan eindelijk tijd voor de prijsuitreiking! :-)

Bij de Instap D1 is Maéva 1e gewonnen en bij de Voorin-
stap D2 is Naomi 2e geworden! Super!
Meiden jullie hebben het allemaal erg goed gedaan! Op 
naar volgend seizoen!

Groetjes
Cindy, Jeanette en Sandra

laaTSTe TUco WedSTrIjd PoUle 1
Afgelopen zaterdag stond de laatste van 3 wedstrijden 
van de Turncompetitie voor Poule 1 op het programma. 
Zouden ze de finale halen? Het zou een spannende wed-
strijd worden.
De meiden van Quintus: Lois van Adrichem en Laura 
Groenewegen zitten in dit combinatie team met 3 meiden 
van Donar. Ze startte de wedstrijd op brug, alwaar ze al-
lemaal een hele nette oefening lieten zien. Als tweede 
toestel naar sprong. Laura deed door haar blessure dit 
toestel niet. Lois maakte 2 mooie sprongen, zo ook de 
meiden van Donar.
Als 3e toestel naar vloer. Voor Laura wwas het weer voor 
het eerst sinds lange tijd (na herstel van een blessure) dat 
ze haar vloeroefening mocht doen. Ze liet een hele mooie 
oefening zien. En Lois liet ook een erg mooie vloeroefe-
ning zien. Als laatste naar balk, op dit toestel moesten we 
gaan knallen. Maar helaas.. Meerdere meiden zijn er van 
af gevallen of maakten veel wiebels.
En toen de prijsuitreiking, zouden we Mobilee verslagen 
hebben?? Want als dat het geval zou zijn, dan zouden we 
de finale bereiken. 
Helaas werden we 4e met een totaalscore van 163,20 en 
dus geen plek in de finale, maar desalniettemin hebben 
jullie je van je beste kant laten zien. We zijn trots op jullie.

Groeten,
Sandra, Cindy en Jeanette
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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

Als we eerst eens kijken naar de wedstrijd van de dames 
dubbel jeugd. Hier stonden de zusjes van der Berg met 
hun vriendinnen tegen elkaar! Uit eindelijk hebben britt 
v/d berg en Sanne de bakker gewonnen van jill v/d 
berg en Floor van Kester.Ook hadden we de heren 
enkel jeugd. Hier hebben we echt hele leuke wedstrijd-
jes gezien van onze mannen zoals; Stijn v/dWel, Koen de 
Bakker, Cas de Bakker en Wouter Bal. Als je net 10 bent 
en dan al zo goed tennist en hele lange rally’s speelt dan 
verdien je heel hard applaus! En die waren er voor de win-
naar; Wouter Bal en tweede Stijn van der Wel! In de he-
ren dubbel jeugd kwamen Stijn van der Wel en Sem 
de bakker in de finale en wel tegen rick de veen en 
dylan de brabander. Maar deze waren toch net iets te 
sterk voor de jongens en dus kunnen Rick en Dylan zich 
kampioen noemen.
Toen was het tijd voor de Junioren. Jammer genoeg waren 
er bijna geen inschrijvingen in de dames onderdelen en 
dus stond Lisa de Bakker als enige in geschreven bij het 
onderdeel Dames Enkel Junior. Ja dat wordt moeilijk spe-
len als je geen tegenstanders hebt. Maar Lisa wou graag 
spelen en durfde ze het aan om tegen de jongens te gaan 
spelen en hoe. Van de vijf wedstrijden heeft ze er toch nog 
twee gewonnen!! Maar in het geweld van de boys waren 
er toch wel een paar te sterk! Er werden echt hele goede 
partijen gespeeld en wij hebben echt super mooi tennis 
gezien! Top jongens; Sean v/d Stap, Kay de Bakker, Mark 
van der Voort, Sven de Bruyn en Daan v/d Valk. De finale 
van de heren junior enkel werdt gewonnen door; daan 
v/d valk en tweede Sven de bruyn. 
En dan was er natuurlijk nog het onderdeel Dubbel! Ook 
hier was bij de dames weinig animo! Dus deden de Da-
mes ; Lisa de Bakker en Vivien Olie mee bij de Heren Ju-
nior Dubbel! Meiden jullie hebben daar aardig je mannetje 
gestaan, top en gewoon volgend jaar weer inschrijven en 
wie weet verslaan jullie ze dan?
De finale van de heren dubbel junior was super span-
nend! Deze werd zelf een tiebreak!! Er werd gespeeld 
door daan v/d valk en Kay de bakker tegen Sean v/d 
Stap en mark v/d voort. En deze laatste twee waren in 
de tiebreak toch het fitst en de sterkste! Na de prijs uit-
reikingen met bekers was er ook nog een loterij en dus 
ging niemand met lege handen naar huis en kunnen we 
terug kijken op een geslaagd weekend! Iedereen super 
bedankt voor de leuke wedstrijden en het enthousiasme 
en we hopen dat jullie er het volgende toernooi weer bij 
zijn! En hopelijk de afwezigen dan ook??

Groet, 
De Jeugdcommissie.

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. 

IN memorIam
Bert Bastiaan.Net
Onlangs kregen wij het overlijdensbericht van ons oud-
lid Bert Bastiaan.Net
Bas was lid van onze tennisvereniging van 1 januari 
1986 tot 1 januari 2012
Wij zullen hem herinneren als een bereisd persoon die 
veel van gezelligheid hield.
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.

Bestuur Tennisvereniging Quintus

verSlag clUbKamPIoeNSchaPPeN jeUgd /jU-
NIor 2013, KWINTSheUl 27 meI 2013
Het was weer tijd voor de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen tennis voor jeugd- en juniorleden. En we weten niet 
of het aan het weer lag of aan de volle agenda’s van onze 
leden, maar we hadden dit jaar niet echt veel aanmeldin-
gen. Om precies te zijn waren het er 20 L 
Maar dit mocht de pret niet drukken en dus hadden we 
het toernooi in de afgelopen vrijdagavond en zaterdag en 
zondag gepland. En dit was een zeer geslaagd en span-
nend toernooi!We hebben in alle onderdelen spannende 
en goede wedstrijden gezien dus dat belooft wat voor de 
toekomst!!
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4e SPeeldag PIramIdecomPeTITIe 2013
Zondag 2 juni is de vierde speeldag van de piramidecom-
petitie 2013. De tijden in het speelschema hieronder zijn 
richttijden. We verwachten je wel op de aangegeven tijd 
op Quintus. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig kun-
nen zijn, neem dan contact op met je tegenstander en met 
Femke Dekkers: 0644480495. 

tijd      uitslag
10.00 Laurens Vis _ Cies Duijndam 2-1
10.00 Corien de Bruin _ Marjan van Kester 2-0
10.30 Irmgard Bomers _ Luzia ten Westenend 0-2
10.30 Gon Zwirs _ An Dekkers 1-2
11.00 Theo Rieswijk _ Arno van Steekelenburg 2-0
11.00 Samantha van Schie _ Ellen Mol 2-0
11.30 Charlotte Vergouwen _ Erika Jongerius 0-2
11.30 Tessa Gardien _ Astrid Rieswijk 2-1
12.00 Kees Grimbergen _ Remi Broch 1-2
12.00 Geert Broch _ Jimmy Broch 0-2
12.30 Marjolein Reith _ Mariska Boerma verzet
12.30 Gerard Koop _ Jordy van Schie 2-0
13.00 Willem Torn _ Rob Roessingh v Iterson verzet
13.00 Marja van Leeuwen _ Carola de Bakker verzet
13.30 Richard Moerman _ Robbin Jansen 2-0
13.30 Bram van Zeijl _ Barry Jansen 1-2
14.00 Kim Bruggeling _ Esmee Krijgsman 2-1
14.00 Daniël Spaans _ Marco van Schie 1-2
14.30 Daan Bos _ Bas Bruijn 2-0
14.30 Bas Otten _ Freek Batist 2-1
15.00 Jan Hofland _ Corné Duijvestijn verzet

Een aantal deelnemers heeft door gegeven verhinderd te 
zijn. Onderstaande wedstrijden worden daarom op een 
andere dag gespeeld. De eerstgenoemde speler neemt 
contact op met zijn/haar tegenstander om de wedstrijd te 
plannen. De uitslag graag mailen naar tvqtoernooi@gmail.
com, deze moet uiterlijk vrijdag 5 juli binnen zijn. 

tijd      uitslag
 Ron van den Berg _ Berry Jansen
 Roy Jansen _ Hans Bal
 Johan Enthoven _ Damon van der Stap
 Astrid Vis _ Femke Dekkers
 Yvonne vd Arend _ Dide van Adrichem
 Lia Kester _ Miranda van Meurs
 Jorien Koning _ Nicolet Broch
 Melanie vd Wetering _ Carla Disseldorp
 Annelies v Heijningen _ Anneke Faber
 Dave de Recht _ Koen van Zeijl
 Bart de Bakker _ André van Meurs
 Loek Broch _ Bart de Groot
 Arjen van Laarhoven _ Edwin van Koppen
 Dennis Duijvestijn _ Rik van Adrichem
 Mart van Zeijl _ Peter Meint Heida

Veel plezier met jullie Wedstrijden!


