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Q U I N T U S

Week 23, 2 juni 2014, nummer 2351
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
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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
4 juni 2014 wandelen avond 4 daagse
7 juni 2014 voetbal onderlinge wedstrijden
14 juni 2014 handbal ouder-kind toernooi
20 juni 2014 oranjeloop hard lopen
21 juni 2014 voetbal E+F weekend 
30 juni 2014 handbal Algemene Ledenvergadering 
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 
7 aug 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 onderlinge wedstrijden
17 januari 2015 volleybal recreantentoernooi

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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QlymPIcS
QlymPIcS, zal je zeggen: Wat is dat?
Alle afdelingen van Quintus hebben de handen ineen geslagen en organiseren op za-
terdag 5 juli voor alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar een gezellige “allround-sport-
middag”. 

En dat zijn de QLYMPICS.

hoe kan je meedoen?  
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden, vrienden 
uit je buurt of sportvrienden  een team maken van 8 à 10 sporters. Het is de bedoeling 
dat er in elk team zowel jongens als meiden zitten. Het is voor leden van alle sportver-
enigingen, maar ook introducees zijn van harte welkom. 
Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je individueel inschrijven, 
dan zullen wij je bij een team indelen. Maar het is natuurlijk leuk als je zelf probeert om 
een team te maken.        
Nog leuker is het als je als team ook een coach meeneemt, bijvoorbeeld een oudere 
broer of zus, of vader of moeder, die jullie deze middag langs de onderdelen begeleid.

Wat gaan we doen?  
Alle sporten die bij Quintus gespeeld worden, zal jullie team op deze middag uitvoeren. 
Dus bij de QLYMPICS volleybalt, voetbalt, handbalt, jeu-de-boules, tennist, badmintont 
en gymt jullie team tegen de andere teams. Een echt allround-sport-spektakel dus !

Waar vindt het plaats? 
Alles speelt zich af op de sportaccommodaties van Quintus, dus in de sporthallen, op 
de tennis- en jeu-de-boules banen, het voetbal- en handbalveld en in de gymzaal.

Wanneer? 
Op zaterdagmiddag 5 juli van 13.00-17.00 uur

hoe inschrijven? 
Als je 8 à 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin dan een leuke naam voor jullie 
team en stuur een mail om je op te geven naar: Qlympics@quintus-omni.nl 
Noem in de mail jullie teamnaam, de namen en de leeftijden van je spelers, samen met 
de sport die ze beoefenen.  Als je een coach hebt, geef deze dan ook door. Per team 
willen we graag  één mailadres van de contactpersoon.
Er is plaats voor 16 teams dus geef je snel op, want vol is vol!      
Uiterlijke inschrijfdatum is: 30 juni.                    

Inschrijfgeld?  
We vragen een symbolisch inschrijfgeld van 1 euro per deelnemer en dit wordt geïnd 
op zaterdagmiddag 5 juli. 

7 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent ! 
Vraag je vrienden en vriendinnen en geef je op voor de QLYMPICS.
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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

maandag 2 juni
19.00   Ventura DCJ1 Quintus DCJ1 halve finale

dinsdag 3 juni
19.00  Quintus DC2 DIOS DC1 Sander

donderdag  5 juni
19.00  Quintus HBJ1 Snelwiek HBJ1 halve finale

dbj4 veldkamPIoeN !!!!
Wij, meiden van de DBJ4 zijn ongeslagen veldkampioen 
geworden !!! We willen de (speelgerechtigde) meiden van 
de DA2 heel hartelijk bedanken voor hun inzet en om ons 
team compleet te krijgen. Verder voor iedereen van Quin-
tus, die aan dit kampioensschap z”n/haar steentje heeft 
bijgedragen,
…….. een dank jullie wel !

Met de sportieve groetjes van de meiden
(en ouders) van de DBJ4

blNv IS ToT heT laaTST Toe IN beWegINg
De pechvogel aan het slot van het seizoen is rowan 
zwirs!

Hij brak enkele  weken geleden zijn arm waardoor hij de 
laatste HC  buiten wedstrijden niet kon keepen.
rowan, houd moed en herstel goed en laten we hopen 
dat je de afsluitings toernooien weer wedstrijd fit bent!
 
Dit was de afsluiting van het seizoen weer namens BLNV 

tot een volgende X

ALV 2014
Maandag 30 Juni 2014 wordt de Algemene Ledenver-
gadering gehouden in de kantine van het Quintus-
complex in Kwintsheul. 
De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 
staat de koffie/thee klaar.

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

BadMINtON

laaTSTe SPeelWeek
Deze week is de laatste speelweek voor de zomervakan-
tie.
Een aantal woensdagmorgen leden hebben extra be-
taald, zodat zij nog een aantal weken door kunnen spelen.
Voor de vrijdagavondleden is vrijdag 6 juni de laatste 
speelavond van dit seizoen. Kom allemaal nog een keer 
en we maken er met elkaar een gezellige avond van met 
na afloop natuurlijk nog een hapje en een drankje in de 
kleine kantine.
Jullie krijgen te zijner tijd natuurlijk nog te horen wanneer 
er weer gespeeld kan worden. De woensdagavondtrai-
ning start half augustus.
Alle leden wensen we een mooie zomervakantie!

Het bestuur

jeUgd

clUbkamPIoeNSchaPPeN
Aanstaande zaterdag, 7 juni zijn de clubkampioen-
schappen voor de jeugd van 08.30 tot 12.30 uur.
Wat zou het leuk zijn als er heel veel publiek naar deze 
wedstrijden komt kijken!
De prijsuitreiking is vanaf 17.00 uur bij Zwinkels. Gevolgd 
door en knallend, supergeweldige feestavond.
Vergeet niet dat er voor deze feestavond een dresscode 
is: Hollywood (gala). 

Heb je nog vragen? Bel dan gerust naar jullie eigen jeugd-
voorzitter

Danny Radder

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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Agenda
04/05-06-2014 Sportmarathon rond sportcentrum 

Vreeloo,
(05-06-2014 Volleybal 19.00 uur

De Lier

05-07-2014 Qlympics sportestafette,13.00 – 17.00 
uur in de Van der Voorthal,

Kwintsheul

10-06-2014 Bestuursvergadering in De Pijl, 
19.30 uur

Naaldwijk

05/06-07-2014 Met PQV naar de interland Nederland 
– Tsjechië, 15.00 uur

Rotterdam

11-09-2014 Algemene Ledenvergadering 
Vreeloohal, 19.30 uur

De Lier

13-09-2014 Westlandcup, Verburchhal Poeldijk

ook voor PQv vrIjWIllIgerS!!
Hallo allemaal, het onderstaande stukje heb ik pas gele-
den ook al eens in de Nieuwsflits laten plaatsen. Maar ik 
vind dat het nog wel een keertje onder de aandacht ge-
bracht mag worden.

Vorig jaar is de NeVoBo begonnen met een soort gelijk 
initiatief. En vanuit Vollier zijn er toen nog best een aantal 
naar het onderstaande vrijwilligers gebeuren geweest. En 
ik was daar zelf ook bij en dat was best gezellig moet ik 
zeggen. Winderig dat wel maar wel leuk! Ik raad dan ook 
alle vrijwilligers aan om dit evenement te bezoeken. Het 
gaat hier dan ook om scheidsrechters, bestuursleden, 
trainers, mensen die toernooien organiseren en natuurlijk 
niet onbelangrijk iedereen die geholpen heeft deze toer-
nooien, sportmarathons en de nog te spelen Q-lympics 
tot een succes te maken.
Hieronder staat het verhaal. Opgeven kan bij mij of via: 
http://shop.zetes.be/BasketEditor.aspx

Dit jaar vindt op woensdag 16 t/m zondag 20 juli 2014 
hét beachvolleybal evenement van de zomer plaats: de 
transavia grand slam. Voor liefhebbers van zon, strand, 
topsport en spetterende feesten is de transavia grand 
slam een niet te missen evenement. 

In aanloop naar het WK Beachvolleybal 2015 wordt er 
ook deze zomer in vier steden gespeeld. Op woensdag 
en donderdag zijn er kwalificatie-rondes in Apeldoorn, 
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 

In Den Haag zijn daarnaast op vrijdag, zaterdag en zon-
dag topteams uit Brazilië, Verenigde Staten, Duitsland, 
China en de rest van de wereld te bewonderen. Het enige 
toernooi van de FIVB Beach Volleyball World Tour in Ne-
derland is bovendien de ideale gelegenheid om de Oranje  
beachvolleybalteams aan te moedigen. Wereldkampioe-
nen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen en hun col-
legae van Beachvolleybal Team Nederland (BTN) kunnen 
alle support gebruiken om opnieuw tot grote hoogten te 
stijgen. Meer informatie over de grand slam is te vinden 
op www.transaviagrandslam.nl. In samenwerking met de 
Bas van de Goor Foundation organiseert de Nevobo tij-
dens de transavia grand slam op vrijdag 18 juli voor de 
tweede maal een speciale avond voor vrijwilligers. En jij 
bent daar voor uitgenodigd!
Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom om wedstrij-
den te komen kijken in the Hague beachstadium. Naast 
spectaculair topbeachvolleybal kun je genieten van heer-
lijke drankjes, lekkere snacks en een afsluitende beach-
party waar bekende dj’s tot diep in de nacht het strand 
van Scheveningen zullen onderdompelen in zomerse 
sferen.... Allemaal ingrediënten voor een onvergetelijke 
beachvolleybalavond!
Meegenieten? Meld je hier aan (eventueel met introdu-
cee). Vul in het veld code niet de naam van je vereniging 
in maar Nevobo vrijwilliger. Je ontvangt een e-ticket waar-
mee je die vrijdag bij de transavia grand slam gratis toe-
gangskaartjes krijgt en in totaal 5 consumptiebonnen voor 
de nodige snacks en drankjes.
Graag tot ziens op 18 juli waar we samen mogen genieten 
van de mondiale beachvolleybaltop en beginnen met af-
tellen naar het eerste WK Beachvolleybal op Nederlands 
zand!

Groeten, Willem van Vliet
wedsec.delier@pqv-volleybal.nl

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

vOlleyBal

{

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

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 
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4e	  Speeldag	  Piramide	  
Zondag 1 juni werd de vierde piramide gespeeld. Hier de uitslagen die 
bekend waren ten tijde van het versturen van de gegevens naar het 
clubblad. 
Tijd 	  	     	  	   uitslag 

10.30 Theo Rieswijk _ Dennis van Leeuwen 0-‐2	  
10.30 Nicolet Broch _ Esmee Krijgsman 0-‐2	  
11.00 Angelo Zwirs _ Jordy van Schie 0-‐2	  
11.00 Tessa Torn-Gardien _ Irmgard Bomers 1-‐2	  
11.30 Geert Broch _ Ron vd Berg 0-‐2	  
11.30 Marja van Leeuwen _ Luzia ten Westenend 0-‐2	  
12.00 Richard Moerman _ Hans Bal 0-‐2	  
12.00 Wesley van Schie _ Frank van Schie 0-‐2	  
12.30 Carola de Bakker _ Dide van Adrichem 2-‐1	  
12.30 Berry Jansen _ Kees Grimbergen 2-‐0	  
13.00 Pascalle Rouwhorst _ Danielle vd Berg 	  	  
13.00 Bas Bruin _ Frank van Luijk 2-‐1	  
13.30 Charlotte Vergouwen _ Natasja de Bakker 0-‐2	  
13.30 Johan Enthoven _ Laurens Vis 0-‐2	  
14.00 Mariska Jansen-Boerma _ Marjan van Kester 2-‐0	  
14.00 Loek Broch _ Fabio Zwirs 2-‐0	  
14.30 Remi Broch _ Damon van der Stap 0-‐2	  
14.30 Arjen van Laarhoven _ Dennis Duijvestijn 2-‐0	  
15.00 Koen van Zeijl _ Dave de Recht 2-‐0	  
15.00 Marco van Schie _ Sander Zaat 	  	  
15.30 Jan Duijndam _ Cies Duijndam 	  	  
15.30 Robbin Jansen _ Richard Noordermeer 	  	  
16.00 Paul van Marrewijk _ Michel de Bakker verzet	  
16.00 Jan Hofland _ Daan Bos verzet	  

16.30 Jimmy Broch _ Bart de Bakker 	  	  

Een aantal deelnemers heeft een verhindering aan ons door gegeven. Deze 
wedstrijden staan hieronder vermeld. De eerstgenoemde speler dient 
contact op te nemen met zijn of haar tegenstander om de wedstrijd op een 
ander moment in te halen. De uitslag graag uiterlijk 4 juli doorgeven via 
tvqtoernooi@gmail.com  

	  	   Karin Klunder _	   Desiree Rouwhorst 	  	  
	  	   Yvonne vd Arend _	   Melanie vd Wetering 	  	  

	  	   Astrid Vis _	   Dide van Adrichem 	  	  

	  	   Lisa de Bakker _	   Gon Zwirs 	  	  
	  	   Carla Disseldorp _	   Miranda van Meurs 	  	  

	  	   Kim Berkhout _	   Anneke Faber 	  	  
	  	   Bram van Zeijl _	   Frank van der Stap 	  	  

	  	   Freek Batist _	   Bas Otten 	  	  

	  	   Roy Jansen _	   Ron vd Berg 	  	  
	  	   Rik Klunder _	   Rick Duijvestijn 	  	  

	  	   Mart van Zeijl _	   Koen van Koppen 	  	  

$
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 
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 partner ook 
inschrijven! 

het toernooi is van 
18 t/m 28 juni 2014


