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Q U I N T U S

Week 24, 9 juni 2014, nummer 2352
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
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
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
7 september 2014 voetbal E + F toernooi
16 okt 2014 KBO feest
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

berIchT vaN de kaNTINecommISSIe
Ongemerkt zijn we zo maar weer aan het eind van het sei-
zoen beland en hebben bemerkt dat de meeste sporten 
met trainen aan het afbouwen zijn, dan wel al zijn gestopt. 
Om ons zeer gewaardeerde team kantinemedewerkers 
niet overbodig in te zetten (we houden ze liever enthou-
siast voor volgend seizoen), hebben wij het volgende be-
sloten.
de kantine wordt gesloten van maandag 9 juni t/m 
zondag 3 augustus. Dit behoudens de reeds vastge-
legde evenementen bij Loek. 
Voor vergaderingen geldt dat de 3 vergaderruimtes ge-
woon gebruikt kunnen worden, zij beschikken immers 
over koffiezetapparatuur. Een vergadering dan wel graag 
aanmelden bij Loek. 

Voor hen die toch na 9 juni de trainingsbal ter hand ne-
men is de hal gewoon geopend. Hier staan immers de 
daarvoor bestemde snoep-, blikjes- en koffieautomaten. 

Met vriendelijke groet, 
namens de kantinecommissie

Angela Reitsma

chrysantenkwekerij guus van leeuwen
is op zoek naar een 
zaTerdaghUlp

Leeftijd vanaf 16 jr. Bel voor info of een afspraak
Guus van Leeuwen 06-21610412

Hooghe Beer 13, Kwintsheul
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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.

O M N I
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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

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

BadMINtON

SpeeldaTa komeNd SeIzoeN
Afgelopen vrijdag had de oproep om allemaal nog een 
keer te komen spelen, succes gehad, want de hele avond 
waren 8 banen bezet en moesten een aantal mensen 
langs de kant wachten op hun beurt. Een leuke afsluiter 
met na afloop veel gezelligheid in de kantine.

Volgens seizoen wordt gestart op de volgende data:
Maandag;   1 september
Woensdag:   3 september
Woensdagtraining:  20 augustus
(training begint eerder i.v.m. vroege start competitie)
Vrijdag:   5 september
Zaterdag:   6 september

Verder kunnen ook komend seizoen de maandag en 
woensdag seniorengroepen vrij bij elkaar spelen.
Voor het komend seizoen geldt als proef dat de vrijdag-
spelers ook op woensdag bij Honselersdijk mogen spelen 
en spelers van Honselersdijk mogen ook op de vrijdag bij 
Quintus komen spelen.

Alle leden een fijne vakantie!
Namens het bestuur Wim Arbouw

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.

Stukken zijn digitaal op te vragen via
administratie@hvquintus.nl.

dcj2 3 x kampIoeN!
Eind van de zomer 2013 zijn we benaderd om de DCJ2 
te gaan coachen. Leuk meidenteam, dus vol enthou-
siasme zijn we gaan ballen. De start was best wel saai, 
doelsaldo na de vijf wedstrijden +134 en kampioen. Dus 
in de zaal competitie naar een zwaardere poule. Het werd 
leuker, wedstrijd na wedstrijd werd met veel inzet, ple-
zier en zweetdruppels gespeeld en steeds lukte het om 
de punten binnen te slepen. Dat ging echt niet vanzelf ! 
Zou het lukken om ongeslagen kampioen te worden? Ja 
hoor na 12 wedstrijden 24 punten dus weer feest! Toen 

de veldcompetitie in het voorjaar, weer een zware, hogere 
poule voor ons en teams die ‘wat recht te zetten’ hadden. 
We starten waar we gebleven waren, met punten binnen 
slepen. Het einde van  het seizoen naderde, 3x scheeps-
recht ? 
Jazeker! Ook het veldseizoen voorjaar weer alle punten 
binnen en weer kampioen! 
Meiden van DCJ2 en alle invallers bedankt voor een fan-
tastisch handbal jaar met veel spelplezier een mooi spel. 
Annie bedankt voor het steeds weer regelen van voldoen-
de speelsters. 
Succes volgend jaar en blijf blessure vrij.

Coaches Jaap en Chris

reServeShIrTS
Wil iedereen nog even checken of hij/zij reserve shirts in 
zijn bezit heeft.
ik mis nog drie tassen?
Graag zsm inleveren bij Esther, zie adres in de tas.
Bvd.

jeUgd

jeUgdcompeTITIe
De jeugdcompetitie is weer afgelopen en dat heeft ons dit 
seizoen 2 kampioenen opgeleverd. Een fantastisch resul-
taat dus!
Op de volgende pagina staan de uiteindelijke poulestan-
den van alle teams:

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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ageNda
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

vaN de zaal Naar heT STraNd
Op 2 juni was het prachtig weer en hebben de mini’s uit 
Naaldwijk onder leiding van Edith, Sabine en met chauf-
feur Alexander (vader van Duuk) de laatste training gehad 
op het strand van Monster (Molenslag). Het nieuwe net is 
best breed en hoog, maar dat kan je compenseren door 
met zes voorspelers en nul achterspelers in het veld te 
staan.

Na de mini’s hebben ook de meiden van MC en een paar 
van MB het strand onveilig gemaakt, maar daar heb ik he-
laas geen foto’s van. 

Op maandag 16 juni om 19.30 uur zetten we het net 
weer neer. Dan kan iedereen meedoen. De recreanten 
uit Kwintsheul zullen er zeker zijn, dat zijn de vaste zand-
happers. Hoe dat er vorig jaar uitzag, zie je op de laatste 
foto. We hebben ruim 
200 spelende leden, 
dus we kunnen ook 
een tweede net opzet-
ten. Dat zou gaaf zijn. 
Je kan ‘s avonds gratis 
parkeren.

9 juni is het tweede pinksterdag, dus dan is het tijd voor 
familie, vrienden, pinkpop of andere leuke bezigheden.

Wilfred 

EEn oud-hollands gEzElschapsspEl?
Hier een foto van Willem voor een bord met stickers. Ge-
nomen tijdens een van de bijeenkomsten van de techni-
sche commissie. Als de competitie voorbij is zoeken be-
stuursleden en tc-mensen andere bezigheden. 

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

vOlleyBal

{

  punten gespeeld Winst gelijk verlies Wedstrijden games punten
1 Quintus, bc j1 46 8 7 0 1 46 - 18 99 - 44 2755 - 2162
2 DEO, BV J1 41 8 6 1 1 41 - 23 89 - 56 2657 - 2319
3 Ouderkerk, BC J1 29 8 2 2 4 29 - 35 65 - 77 2266 - 2522
4 Orbiton, BC J2 22 8 2 1 5 22 - 42 55 - 91 2420 - 2716
5 Sluyk Lekkerkerk, BC J3 22 8 0 2 6 22 - 42 51 - 91 2236 - 2615

1 Quintus, bc j2 52 9 8 1 0 52 - 20 110 - 52 3156 - 2611
2 TAB Fly Over, BC J1 34 9 2 3 4 34 - 38 77 - 82 2704 - 2751
3 Katwijkse, BC J1 33 9 2 4 3 33 - 39 75 - 86 2718 - 2932
4 ABC Swindregt J2 25 9 1 2 6 25 - 47 59 - 101 2672 - 2956

1 Conquesto J8 80 10 10 0 0 80 - 0 160 - 4 3438 - 1655
2 The Flying Shuttle J2 48 10 7 1 2 48 - 32 101 - 76 3185 - 2975
3 Gouweslag, BC J4 39 10 5 0 5 39 - 41 89 - 92 3112 - 3201
4 Honselersdijk, BV J3 38 10 5 1 4 38 - 42 84 - 97 3129 - 3285
5 Invictus, BC J3 20 10 1 0 9 20 - 60 50 - 129 2667 - 3508
6 Quintus, bc j3 15 10 1 0 9 15 - 65 46 - 132 2595 - 3502

1 Ouderkerk, BC J4 58 8 8 0 0 58 - 6 118 - 15 2730 - 1544
2 Schollevaar, BC J9 40 8 6 0 2 40 - 24 85 - 57 2529 - 2308
3 Dynamo Sassem, BC J4 30 8 3 1 4 30 - 34 68 - 75 2462 - 2496
4 Noordwijkerhout, BK J2 23 8 2 1 5 23 - 41 52 - 89 2245 - 2664
5 Quintus, bc j4 9 8 0 0 8  9 - 55 25 - 112 1729 - 2683

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

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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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

pIramIde:
Hallo allemaal van de piramide. Er is in het Quintusblad 
een foutje geslopen wat betreft de uitslagen van de pira-
mide ronde van 1 juni. Onze excuses ervoor. Jullie vinden 
de juiste uitslagen op de site. Voor degene die de wedstrij-
den nog moeten spelen:  De uitslagen moeten uiterlijk 4 
juli binnen zijn. Hou rekening met de komende clubkampi-
oenschappen, deze worden gespeeld van woensdag 18 
juni t/m zaterdag 28 juni.

De TC

Willem demonstreert hier 
zijn zelfgemaakte ingewik-
kelde versie van Vier op een 
Rij. We zien vijf kolommen 
met daaronder tot wel tien 
rijen. In werkelijkheid gaat 
het om de zoveelste bijeen-
komst over de teamindeling 
voor de damesteams. De foto is expres onscherp, zodat 
de namen niet leesbaar zijn. 
We zijn er namelijk nog steeds niet helemaal uit. Na de 
selectietrainingen is door de trainers en TC een indeling 
gemaakt en toegelicht. Dat heeft reacties en nieuwe ge-
spreksstof opgeleverd. Zeker is dat het nieuwe D1 uitkomt 
in de tweede klasse. Ook zeker is dat de Nevobo het ver-
zoek van PQV om een extra derde klasse plek heeft ge-
honoreerd, zodat er drie teams in de derde klasse kunnen 
spelen! 
Maar de laatste stap: wie speelt in welk team is dus nog 
niet 100% zeker. Ik doel vooral op de speelsters van oud 
D1 en oud D2. Daarover vinden nog wat gesprekken 
plaats, in de hoop dat het voor zo veel mogelijk meiden 
een leuk volleybaljaar kan worden. 
En eerlijk gezegd is het ook nog nooit gebeurd, dat de 
indeling op 1 juni al rond was. 
Bij de heren is de indeling van de teams 1 t/m 4 zo goed 
als rond. Aan de indeling van H5 en H6 wordt nog gewerkt. 
We doen ons best om volgende week de (voorlopige) lijst-
jes te publiceren in de nieuwsflits.

groeten, namens de TC(+), Wilfred

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. 

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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

 


