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Q U I N T U S

Week 20, 12 mei 2014, nummer 2348
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
volleybal
gymNaSTIek
TeNNIS
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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 BCQ 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 
27 juli tot 3 aug 2014 kermis gebruik parkeerplaats 
7aug tot 10 aug 2014 handbal trainingweekend
16 okt 2014 Quintus leeft sponsor-diner
17 en 18 okt 2014 Quintus leeft feest
8 nov 2014 gymnastiek onderlingen wedstrijden

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

eredIvISIe dIvISIe

zaterdag 17 mei
20.30 DOS  Dames 1

veldhaNdbalcomPeTITIe

velddienst eigen wedstrijd.
dinsdag 13 mei
18:30    Quintus D2 Unitas`63 D1
 Esmee Martens.

donderdag 15 mei
18:00 Hellas D1 Quintus D1
19:15 Quintus HBJ1 Westlandia HBJ
 2e ronde RAB.
 Frank Reijgersberg.

vrijdag 16 mei
20:00 Kwieksport 1 Quintus HB1
   
zaterdag 17 mei
11:45 Schipluiden 2 Quintus HV F3
12:00 ODIS F1 Quintus F2
12:15 DIOS E3 Quintus E5
12:50 Hellas D2 Quintus D2
13:00 Quintus E2 Westlandia E2
 Gerda Schoenmaker
13:50 Quintus E1 HWC E1
	 Mandy	Treffers/Camilla	Vijverberg
14:35 Oliveo DC1 Quintus DC2
14:40 Quintus D3 VELO D2
	 Lilian	Keijzer
15:30 Quintus E4 ROAC E1
	 Lisa	Bellekom/Cindy	Olierhoek.
   
zondag 18 mei
9:15 Hillegom DC1 Quintus DC4
10:00 Quintus HB1 Oliveo HB1
10:00 W.H.C. F1 Quintus F1
10:40 Foreholte D1 Quintus D1
11:05 Quintus DB4 Saturnus L DB1
	 Martin	Duijvesteijn
11:15 Verburch DB1 Quintus DB2
11:30 Stompw ‘92 D1 Quintus D4
12:00 Celeritas HA1 Quintus HA1
12:05 Quintus DC1 Gemini DC1
13:15 Quintus DC3 Indus`67 DC1
	 Romy	Kunath/Phebe	van	Steekelenburg.
13:25 Verburch DB3 Quintus DB3
13:30 Gemini E2 Quintus E3
16:00 W.H.C. HC1 Quintus HC1

NK A-jeugd 10 mei
Afgelopen zaterdag werd het NK voor de A-jeugd ge-
speeld. De HAJ1 van Quintus deed hieraan mee.

Tijdens het NK hebben zij de 6e plek behaald. Van harte 
gefeliciteerd met dit resultaat!

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. 

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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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 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 jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

maandag 12 mei 2014
185708 19:00 Quintus A1 - VELO A2

Woensdag 14 mei 2014
180095 18:30 Quintus D1 - Loosduinen D1

zaterdag 17 mei 2014
185685 12:45 FC ‘s-Gravenz. A2 - Quintus A1
174566 09:00 Quintus E2 - FC ‘s-Gravenz. E5
190334 09:30 Quintus E4 - LYRA E12
Dienst: Aad Vis

maandag 19 mei 2014
185714 19:00 HVC’10 A1 - Quintus A1

Woensdag 21 mei 2014
183804 19:00 HVC’10 MC1 - Quintus MC1

zaterdag 24 mei 2014
172283 11:00 Quintus C2 - VDL C2
188618 11:00 Vitesse Delft C3 - Quintus C3

maandag 26 mei 2014
185709 19:00 Quintus A1 - Erasmus A1

UITSlageN

zaterdag 10 mei 2014   
comp. WIK MA1 - Quintus MA1 ?
comp. Quintus B1 - Maasdijk B1 1-2
comp. Quintus B2 - Schipluiden B2 6-0
comp. Quintus C1 - sc Monster C2 2-3
comp. sc Monster C4 - Quintus C2 3-8
comp. Quintus C3 - Loosduinen C1 1-13
comp. LYRA MC2 - Quintus MC1 ?
comp. sc Monster D2 - Quintus D1 2-4
comp. sc Monster D5 - Quintus D2 2-2
comp. Haagl./Winston E2 - Quintus E1 5-2
comp. Verburch E2 - Quintus E2 2-2
comp. Quick E9 - Quintus E3 5-1
comp. Quintus E4 - Den Hoorn E13 10-3
comp. Quintus F1 - Semper Altius F1 2-0
comp. Excelsior M F3 - Quintus F2 afg.
comp. Quintus F3 - GDA F4 4-3
comp. Quintus F4 - SEP F6M 1-1
comp. DVC 1 - Quintus 1 1-3
comp. VDL 2 - Quintus 2 1-6
comp. Quintus 4 - Loosduinen 4 5-1
comp. Quintus 5 - Westlandia 7 5-5

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

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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Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront. 

ageNda
23-05-2014 Pijl solutions Bedrijven- en Stratentoer-

nooi in De Pijl
Naaldwijk

04/05-06-
2014

Sportmarathon rond sportcentrum 
Vreeloo, (05-06-2014 Volleybal 19.00 )

De Lier

05/06-07-
2014

Met PQV naar de interland 
Nederland – Tsjechië

Rotterdam

11-09-2014 Algemene Ledenvergadering Vreeloohal De Lier

TellerS eN ScheIdSrechTerS gezochT
Hallo allemaal, we zijn als club weer op zoek naar tellers 
en scheidsrechters om het volleyballen te begeleiden 
bij de sportmarathon in De Lier. Bij deze sportmarathon 
spelen families, straten, hokken of andere vriendengroe-
pen in diverse sporten tegen elkaar. Op woensdag wordt 
er gekorfbald, gejeu de bouled, gevoetbald, getennist, 
gezwommen en gegymt. Op donderdag wordt dan ge-
handbald, gebadmintond, gevolleybald, getafeltennist, 
touwgetrokken en iets gedaan met atletiek. Dit alles in en 
rondom SC Vreeloo in De Lier.
Deze sportmarathon wordt gespeeld op 4 en 5 juni aan-
staande. En er wordt gevolleybald op donderdag 5 juni 
vanaf 19:00 uur. En je raad het al we zoeken voor de vol-
leybal tellers en scheidsrechters. We spelen op 2 velden 
dus is het wel handig om met een aardige groep vrijwil-
ligers aanwezig te zijn. 
Dus mocht je zin hebben om te helpen met het begelei-
den van het volleyballen, wat we natuurlijk allemaal ho-
pen, laat het weten en meld je aan bij mij via het e-mail 
adres wedsec.delier@pqv-volleybal.nl .

Hier wordt overigens volgens de normale spelregels 
gevolleybald. Alleen voetfouten moeten streng worden 
afgefloten voor de veiligheid van de spelers natuurlijk. 

Groeten,
Willem	van	Vliet

mINI’S IN acTIe
We mochten met de mini’s een dagje uit. Helaas kon niet 
iedereen mee. Wouter, Rory en Jamie konden niet mee. 
Maar Aimee, Evi, Duuk, Madelief, Iris, Steijn, Britt en ik 
gingen wel mee samen met Edith, Wilfred en de vader 
van Madelief. Op zaterdag 10 mei om half een vertrokken 
we met drie auto’s van de windroos naar Drievliet. Het re-
gende wel maar dat vonden we niet erg. Toen we binnen 
waren ging de tijd wel heel snel. Ondanks de regen was 
het toch heel erg leuk. Een voordeel van het mindere weer 
was dat je overal snel in kon en dat er bijna nooit een rij 
stond. We gingen als eerste in de waterglijbaan. We waren 
toch al nat van de regen, dus we konden niet verder nat 
worden. Daarna gingen we naar de draaikolk, Nautilus, , 
Kopermijn, Formule X, het reuzenrad en de zweefmolen. 
We zijn ook in de splash geweest. Daar ging Wilfred  ook 
in mee. Jammer genoeg werd hij niet nat. In de formule X 
zijn we misschien wel 10 keer geweest. We renden met-
een door en mochten gelijk weer omdat er geen rijen 
stonden. De anderen gingen in de 5d film, maar ik hou 
niet van films, dus ik ben niet gegaan. Halverwege heb-
ben we patatjes gegeten en wat gedronken, we deden na-
melijk alsof het kinderfeestje van Madelief gevierd werd. 
Dat was heel erg lekker. Als we nat waren van de Splash 
of de regen, gingen we in de zweefmolen om droog te 
draaien. Ik vind de zweefmolen het allerleukste. Bijna alle 
attracties hebben we kunnen doen. Evi heeft ook nog wat 
lekkers getrakteerd omdat zij jarig was geweest. Evi en 
Madelief nog van harte gefeliciteerd. Om 17.00 uur gin-
gen de attracties dicht en moesten we helaas weer naar 
huis gaan. De middag is veel te snel voorbij gegaan. We 
hebben een superleuke middag gehad!
 

Groetjes	van	Sara

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

vOlleyBal

{

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
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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 jeUgd & jUNIoreN
In het weekend van 17 & 18 mei zullen de clubkampioen-
schappen voor alle jeugd- en juniorleden georganiseerd 
worden. Het belooft weer een mooi weekend vol tennis 
en gezelligheid te worden! Je kunt je opgeven voor maxi-
maal drie onderdelen: enkelspel, dubbelspel en mix dub-
belspel. Op beide speeldagen zal er vanaf 10.00 uur tot 
17.00 uur gespeeld worden (alle finales zijn op zondag). 
In principe is het de bedoeling dat je bij deelname het hele 
weekend beschikbaar bent, maar als je een verhindering 
hebt waar je écht niet onderuit kan, geef dit dan aan bij je 
aanmelding en dan zal de jeugdcommissie zoveel moge-
lijk haar best doen om hier rekening mee te houden. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
jeugdtennisquintus@hotmail.com. 
Vermeld hierbij de volgende gegevens:

Naam:     ....................
leeftijd:  ....................

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

verhindering
Zaterdag: van..........     tot.........
Zondag:    van..........     tot.........

de uiterlijke inschrijfdatum is maandag 12 mei. geef 
je tijdig op, na deze deadline kunnen we helaas geen 
spelers meer toevoegen aan het speelschema.

Alle deelnemers zullen uiterlijk vrijdag 16 mei het speel-
schema per mail ontvangen.

Sportieve	groeten,
De jeugdcommissie

gyMNaStIek

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

FINale Nk
Eindelijk is het dan zover, na verschillende voorwedstrij-
den wordt zondag, de finale van het Nederlands Kampi-
oenschap gehouden. Zondag 18 mei mogen Charelle en 
Dagmar afreizen naar Waalwijk. Beiden komen uit binnen 
de derde divisie. Charelle (jeugd 1) heeft zich geplaatst 
voor de toestelfinale sprong, en voor Dagmar (junior 1) 
is het nog maar de vraag of zij haar oefening mag laten 
zien; zij is nl. eerste reserve op balk. Wij hopen voor jou 
natuurlijk dat je aan bod komt.
Laat wat moois zien! Jullie zijn in ieder geval al heel ver 
gekomen. We lezen de volgende keer graag hoe het jullie 
is vergaan.

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

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer


