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Q U I N T U S

Week 17, 21 april 2014, nummer 2345
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

Sportblad per post ontvangen: maak  60,- per jaar over op rek.nr. 19.04.50.940 
t.n.v. OMNI-vereniging Quintus te Kwintsheul (IBAN NL96RABO0190450940).

Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
INlevereN TekSTeN eN adverTeNTIeS: zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.

haNdbal
voeTbal
badmINToN
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gymNaSTIek
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jeU de boUleS
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Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

O M N I

OMNI-vereNIgINg 

acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
16 mei 2014 handbal 10 jaar b,c,q feest 
24 mei 2014 voetbal vrijwilligersfeest 
25 mei 2014 voetbal n.k.s voetbal toernooi 
4 juni 2014 wandelen avond 4 daagse
14 juni 2014 handbal ouder-kind toernooi
20 juni 2014 oranjeloop hard lopen
21 juni 2014 voetbal E+F weekend 
2 juli 2014 wieler com wielerronde van kwintsheul 
5 juli 2014 OMNI Qlympics jeugdsportmiddag
18 juli 2014 jeu de boules zandtoernooi 
20 t/m 26 juli 2014 Quintus sportkamp in Wanssum
27 juli tot 3 aug kermis parkeerplaats 
7aug tot 10 aug handbal trainingweekend

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

contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

St. Beheer en exploitatie Sportaccommodatie 

kaNtINe
Tel. 0174-294208

barcommissie
Angela Reitsma: 06-10619151
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl.nl
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl
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haNdBal

kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 
glbroch@kabelfoon.nl

voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

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

veldhaNdbalcomPeTITIe

zondag 27 april, velddienst spelend team
9:15 DIOS E4 Quintus E4 
10:30 ROAC DB1 Quintus DB4 
11:00 Quintus DB3 VELO DB4 
 Anita Alleblas
11:50 Hercules DC1 Quintus DC1 
12:00 Quintus DB2 VELO DB1 
12:10 Verburch D2 Quintus D4 
13:05 Quintus HA1 DIOS HA1 
 Peet Zwinkels

dindsdag 29 april
19:00 Schipluiden 1 Quintus DA1 

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? Stuur dan je mail naar 
ledenadministratie@hvquintus.nl. 

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 a.s. af te melden, dit kan door een 
mail te sturen naar ivanschie@tomselect.nl. Bij afmelden 
na deze datum brengen we € 35,00 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 kan samen met 
een pasfoto en het inschrijfgeld gezonden worden de le-
denadministratie, t.a.v. Ingrid van Schie, Hooghe Beer 14, 
2295 MX Kwintsheul.

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 3 mei 2014
85799 14:30 Quintus 1 - Verburch 1
65199 12:00 Quintus 2 - Victoria’04 2
81308 14:30 Naaldwijk 4 - Quintus 4
dienst bestuurskamer: Marcel Zaat

zaterdag 10 mei 2014
82897 14:30 DVC 1 - Quintus 1
66242 11:30 VDL 2 - Quintus 2
71240 12:45 Quintus 4 - Loosduinen 4
70799 14:30 Quintus 5 - Westlandia 7
dienst bestuurskamer: Mario Zwirs

vOetBal

_
Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
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: Bas Otten 06-49885833
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Karin Grootscholten 06-19034755
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl
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Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

Woensdag 23 april 2014
185679 19:00 Quintus A1 - Die Haghe A1

zaterdag 3 mei 2014
185671 14:30 Quintus A1 - HVC’10 A1
182690 14:30 Quintus MA1 - Scheveningen MA1
121225 08:30 Quintus C1 - Quick C4
172811 11:00 Quintus C2 - KMD C2
183804 11:00 HVC’10 MC1 - Quintus MC1
174565 10:00 Die Haghe E2 - Quintus E2
163050 08:30 FC ‘s-Gravenz. E14 - Quintus E4
148102 08:30 Quintus F3 - FC ‘s-Gravenz. F7
dienst: Martin Vijverberg

zaterdag 10 mei 2014
182563 12:00 WIK MA1 - Quintus MA1
165064 12:00 Quintus B1 - Maasdijk B1
153304 12:00 Quintus B2 - Schipluiden B2
145056 08:30 Quintus C1 - sc Monster C2
162985 10:30 sc Monster C4 - Quintus C2
172128 14:00 Quintus C3 - Loosduinen C1
183824 08:45 LYRA MC2 - Quintus MC1
163006 08:30 sc Monster D2 - Quintus D1
163013 09:00 sc Monster D5 - Quintus D2
163020 10:30 Haagl./Winston E2 - Quintus E1
174573 09:00 Verburch E2 - Quintus E2
163037 12:30 Quick E9 - Quintus E3
143411 09:45 Quintus E4 - Den Hoorn E13
157338 08:30 Quintus F1 - Semper Altius F1
163069 11:00 Excelsior M F3 - Quintus F2
162919 08:30 Quintus F3 - GDA F4
163808 09:45 Quintus F4 - SEP F6M
dienst: Tom Dijkhuizen

Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: marlene_tommy@hotmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

Waardevolle SPeler
Na afloop van het toernooi ter gelegenheid van het 35- 
jarig bestaan werd ook de wisselbeker uitgereikt voor de 
meest waardevolle speler van afgelopen seizoen.

meest waardevolle speler
1.  Marco Eijgermans  95,5%                    
2.  Dennis Persoon  81,8%                    
3.  Paul van Leeuwen  75,0%                    

meest waardevolle speelster
1.  Daphne van der Elst   69,0%
2.  Marlène de Vreede  66,7%
3.  Anouk van Marrewijk  62,5%

Sander Valstar

jeUgd

UITSlageN 
KjoeBie 2  - BC TAB Fly Over 1    6 – 2          
KjoeBie 3  - BC Gouweslag 4       0 – 8            
KjoeBie 4  - BC Schollevaar 9      0 – 8           

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 

 
DAMES & HER EN 

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 17.00 uur

Ella
 

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
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Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront. 

ageNda
29-04-
2014

Mei-vakantie, tijd voor een vol-
leybalinstuif in De Pijl voor basis-
schoolkinderen

Naaldwijk

23-05-
2014

Pijl solutions Bedrijven- en Stra-
tentoernooi in De Pijl

Naaldwijk

05-07-
2014

Met de jeugdteams naar de inter-
land Nederland - Tsjechie

Rotterdam

11-09-
2014

Algemene Ledenvergadering 
Vreeloohal

De Lier

recreaNTeN kamPIoeN
In grote getale naar Delfgauw. Lekker op tijd om even een 
lekker bakkie koffie tot ons te nemen Aad bedankt voor 
het bonbonnetje. In de kantine was er een soort Tupper-
ware avond maar dan alleen voor aquarium liefhebbers 
dus als we zouden winnen konden we geen polonaise 

Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

vOlleyBal

{
door de kantine lopen, even terug naar de realiteit omkle-
den en lekker warm spelen. Tegenstander waar bent u?? 
Okay we waren wat te vroeg dus niets aan de hand, net 
even opgezet en toen kon de match beginnen... Zo en dat 
ging toch goed met z’n allen, de rust bewaard, goed ge-
communiceerd etc. Wat natuurlijk niet vergeten mag wor-
den het publiek, nl Mieke en Wilfred de Zeeuw, leuk hoor 
het bloemetje na afloop. We gingen het nog even vieren in 
scrumpy met een lekker bittergarnituurtje, toppie kampi-
oenen! Eindstand 1 – 3.

Patricia Vogelaar

UITSlageN
PQV HS 2 Yaarana HS 1 3-2 28-30, 25-23, 25-22, 12-25, 

15-13
DEO HS 3 PQV HS 3 3-0

Oefeninterland JOng nederland – JOng 
NoorWegeN
Ik ben afgelopen woensdag (16-4-2014) naar het EK van 
jong oranje geweest. Ze moesten tegen Noorwegen. Het 
was in Den Haag in sporthal Houtrust. Samen met Chan-
tal, Mariska en trainer Wilfred zijn we erheen gereden. De 
tribunes zaten helemaal vol. Ze begonnen met inspelen 
en daarna werd het volkslied gezongen. Toen begon de 
wedstrijd.  De 1e set was heel spannend. Die hebben ze 
uiteindelijk wel gewonnen. De andere sets waren wat min-
der spannend en hadden ze dus ook allemaal gewonnen. 
Dus uiteindelijk hebben de heren uit jong oranje met  4-0 
gewonnen. Door deze wedstrijd heb ik heel erg veel ge-
leerd en ben ik blij dat ik meegegaan was. Wat mij nog het 
meest opviel waren de harde smashen over het net. Die 
gingen echt hard. 
Het was in ieder geval super leuk en ik ga zeker weten de 
volgende keer weer mee!

Eva Boekestijn (MB2)

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

$
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

INvITaTIeToerNooI
Een impressie van een geslaagd invitatietoernooi 2014!
Nadat het vorig jaar in het invitatietoernooi in het “water 
“was gevallen is het dit jaar beter gegaan!

We hebben de deelnemers gevraagd om “iets” op te 
schrijven over het toernooi. Dit is het resultaat!
 
“Het beloofde een zwoele paasweekend te worden maar 
de wind was te koud dus starten we in lange broek. Alleen 
de diehards hadden wel een korte broek aan, maar dat 
waren er maar twee.
Gelukkig ging hierna de zon schijnen en de derde helft.... 
o wee, we speelden 3 partijen van 3 kwartier, dus de 4e 
helft was heerlijk in het zonnetje met een biertje en de hul-
diging van de winnaars!
Al waren dat wel enkele van de toernooi-commissie, toch 
bedankt!
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En we hebben zelfs één van de mooiste vrouwen van de 
Heul in de hekken zien klimmen, hier zijn helaas geen 
foto’s van....
Een heel gezellig toernooi met fijne mensen die sportief 
een balletje slaan, voor herhaling vatbaar. Fijne paasda-
gen toegewenst!
Mijn invitatie wil wel lid worden maar een beetje jam-
mer...... wachtlijst!
Was erg gezellig en leuk om met zo’n goede maat te spe-
len! Mirjam.
Edwin en Mirjam... Van kater naar Paashaas....
Bart en Bianca.. We hadden finale ingepland, maar he-
laas....”
 
De winnaars bij de verliezerspoule waren: Edwin & Mirjam
De winnaars bij de winnaarspoule waren: Willem & Astrid.
We hebben helaas nog een blessure gehad, Bianca 
sterkte!

de TC.
---------------------------------------------------------------------------
de clubkampioen-
schappen mix en 
singles staan voor de 
deur! 
Schrijf je in. 
Je vindt de link op de 
site van Quintus tennis. 
Let op, als je met de mix 
meedoet, moet je part-
ner ook inschrijven! 
het toernooi is van 
18 t/m 28 juni 2014.

heT QUINTUS TeNNIS jeUgd kamP WaS eeN SUc-
ceS!
Op 12 en 13 april was de ‘Uithoek’ alleen toegankelijk 
voor ‘de jeugd’.
In dit weekend vond namelijk het Quintus Jeugd Invitatie 
Tenniskamp plaats.
De jeugd leden van TVQ mochten samen met een intro-
ducé deelnemen aan dit kamp.
Na aankomst op zaterdagmiddag gingen de kinderen 
meteen de baan op en vormden zij duo’s met hun intro-
ducé. Er werden al meteen behoorlijke rally’s en mooie 

punten gespeeld én je leerde op een leuke sportieve ma-
nier meteen de andere kinderen kennen.
De speciaal voor dit weekend aangeschafte nieuwe tafel-
tennistafel was een goed alternatief als de tennisbanen 
vol waren en je even op je beurt moest wachten
Uiteraard was tennis de rode draad van het weekend, 
maar aan alle overige activiteiten werd ook enthousiast 
en met veel lol meegedaan. 
Na het gezamenlijke avonddiner werd de kantine van 
TVQ omgebouwd tot een heus casino en konden alle kids 
punten (en snoep) verdienen door te gaan gokken aan de 
diverse tafels. 
Na dit gokfestijn werden er een aantal groepen gemaakt 
en werden de kinderen de duistere en donkere bossen 
van het Quintus terrein opgestuurd met een opdracht. Her 
en der zaten angstaanjagende Quintus-leden verscholen 
om de kids te helpen met het vervullen van de opdracht. 
Door het gegil wist de leiding precies waar de groepen 
zich bevonden, en uiteindelijk heeft iedereen de opdracht 
gehaald!
Inmiddels was de TVQ- kantine omgebouwd tot een bio-
scoop en werd er gekeken naar een spannende film.  Bij 
sommige kids sloeg de moeheid toe (niet alleen bij de 
kids) en zochten hun luchtbed en slaapzak op in de kas 
van de jeu de boules….
Zo rond middernacht lagen kinderen in de kas….alleen 
was gek genoeg alle moeheid bij de meeste kinderen in-
eens verdwenen en werd er nog volop gelachen en nage-
praat over de eerste dag.

Na een korte nacht volgde een uitgebreid ontbijt en een 
speciale tennis-clinic gegeven door echte tennisleraren 
(Patrick en Jeroen).  Wonder boven wonder had iedereen 
nog meer dan genoeg energie om hier aan deel  te ne-
men. Na de clinic hadden alle kids nog de gelegenheid  
om  lekker vrij  te (tafel)tennissen, te sjoelbakken of ge-
woon te chillen…..
Ter afsluiting werden er nog enkele prijzen uitgereikt aan 
een aantal gelukkige deelnemers van de loterij.  Hierna 
ging iedereen moe maar zeer voldaan richting huis.
Met dank aan alle (30!) kinderen , de  tennisleraren Pa-
trick en Jeroen en  leden van het jeugd bestuur kunnen 
we terugkijken op een enorm gaaf, intensief maar heel 
gezellig jeugd tennis weekend. Tot volgend jaar (?)

Het TVQ Jeugdbestuur


