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Q U I N T U S

Week 25, 16 juni 2014, nummer 2353
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
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
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

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: 
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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

Algemene Ledenvergadering 2014

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

ageNda  
1. Opening door de voorzitter.  
2.  Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden-

vergadering van 24 juni 2013. Vaststelling van het 
verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergade-
ring van 13 maart 2013.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
4.  Jaarverslag en Jaarrekening:
 - Bespreking geschreven jaarverslagen
 - Presentatie financieel verslag 2013 – 2014
 - Verslag Kascommissie
 - Voorstel tot goedkeuring geschreven jaarverslagen. 
 -  Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag 

2013 – 2014  
 -  Voorstel tot decharge van het bestuur voor het ge-

voerde beheer in het afgelopen boekjaar.  
5.  Bedanken kascommissie.  
Pauze  
6. Presentatie begroting 2014 – 2015.   
7. Presentatie contributievoorstellen.  
8.  Voorstel tot goedkeuring begroting 2014 – 2015. 

(inclusief contributievoorstellen)  
9.  Bestuursverkiezing.  
 - Eric v Steekelenburg, voorzitter - bekrachtiging ALV
 - Ton Vollebregt, bestuurslid - bekrachtiging ALV
 -  Aad van Dijk, bestuurslid - benoeming vanaf juli 

2014
 - Anette Lie, secretariaat - benoeming vanaf juli 2014
 -  Theo van Paassen, bestuurslid - aftredend (niet 

herkiesbaar)
 -  Maurice van Lis, penningmeester - aftredend en 

herkiesbaar
  Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar 

benoemd.
10. Rondvraag.  
11. Sluiting.  

De stukken zijn vanaf vrijdag 20 juni op te vragen via: 
administratie@hvquintus.nl. Vooraf kan een verzoek tot 
verzending per mail op 20 juni ingediend worden op dit-
zelfde adres. Inzage van de papieren versie is mogelijk op 
afspraak met de voorzitter Eric van Steekelenburg.

gezochT/UrgeNT
- Planner scheidsrechters
- voorzitter Scheidsrechtercommissie
- Wedstrijdsecretaris
 
Planner scheidsrechters
Wij zoeken een (of meer) vrijwilligers die de scheidsrech-
ters willen indelen, zodat elke handbalwedstrijd van Quin-
tus een of twee scheidsrechters heeft.
 
voorzitter scheidsrechterscommissie
Ook zoeken we een nieuwe voorzitter voor de scheids-
rechterscommissie. In deze functie ben je het aanspreek-
punt voor onze scheidsrechters, ben je de schakel tussen 
scheidsrechter en bestuur. Organiseer je de opleiding en 
begeleiding van (nieuwe) scheidsrechters. Je geeft infor-
matie over verandering van regels, praktische zaken enz. 
Daam van Dijk legt deze functie neer, maar blijft bereid 
om de nieuwe voorzitter in te werken.
 
Wedstrijdsecretaris
Daarnaast zoeken we een nieuwe wedstrijdsecretaris. 
Carin Furth stopt met het wedstrijd secretariaat maar 
heeft te kennen gegeven haar opvolger aan het begin van 
volgende seizoen in te werken.
Het handbalbestuur realiseert zich dat invulling van bo-
venstaande functies uitermate belangrijk is voor het goed 
functioneren van de vereniging en hopen dan ook dat vrij-
willigers zich aanmelden. Van ons kunt U alle steun ver-
wachten.
 
Wil je een van deze uitdagende functies op je nemen of 
denk je iemand te kennen die hier geschikt voor is, laat 
het weten!

Eric van Steekelenburg    06-53371696
Aad van Dijk   0612962522

 

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

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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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

INlevereN SPelerSTaSSeN
Zaterdag 21 juni a.s. van 9:30 tot 11:00 uur moeten de tassen van alle teams ingeleverd worden op Quintus.

Bestuur vv Quintus

WeSTlaNdSe TeamS SUcceSvol bIj Nk veld-
haNdbal 
Bij handbal kennen we een seizoen met twee compe-
tities, een zaalcompetitie in de wintermaanden en een 
veldcompetitie verdeeld over twee delen: een najaars-
competitie, die na de zaalcompetitie vervolgd wordt met 
een voorjaarscompetitie. Omdat de voorbereiding op de 
zaalcompetitie niet altijd goed te combineren valt met het 
eerste deel van de veldcompetitie spelen van HV Quintus 
de DB1 en DA1 niet altijd in hun  sterkste opstelling op 
het veld. 
In Noord Holland, Zuid Holland, Brabant en de regio 
Utrecht leeft het veldhandbal nog bijzonder en hebben de 
handbalverenigingen vaak schitterende buitenaccommo-
daties. In Oost Nederland en Limburg is er veel minder be-
langstelling voor veldhandbal. Zij hebben een verlengde 
zaalcompetitie en soms alleen een korte voorjaarscom-
petitie.
Toch organiseert het NHV jaarlijks ook een NK voor de 
kampioenen van de regionale competities veldhandbal. 
Dit NK veld was zaterdag j.l. en werd gespeeld op vier lo-
caties verspreid over West en Midden Nederland. Er wa-
ren  Nederlandse Kampioenschappen veldhandbal in vier 
leeftijdscategoriën (senioren, A-, B- en C-jeugd).

Van HV Quintus hadden de HA1 en DC1 zich daarvoor 
weten te plaatsen. De HA1 mocht naar Waarburg, ge-
meente Schagen (vereniging Con Zelo) en de DC1 naar 
de fraaie accommodatie van SDS’90 in Blaricum. Beide 
teams wisten daar uiteindelijk de Nederlandse titel te ha-
len door het toernooi tussen 4 regionale kampioenen te 
winnen. De HA1 o.l.v. Ferry Bakker had voor dit toernooi 
aanvulling vanuit de HB1 en DC1 o.l.v. Ron Gram had 
aanvulling vanuit de DC2 en DD1. Hoewel de tegenstand 
op een NK veld niet vergelijkbaar is met op een NK in de 
zaal, moet je als team toch flink strijden voor zo’n prijs en 
dat aan het einde van het seizoen. Het NK wordt in toer-
nooivorm gespeeld.
De meeste succesvolle teams bij een NK veld beschikken 
over het algemeen over veel fysieke lengte en kracht. Ge-
lukkig konden onze teams met veel snelheid en techniek 
daar toch effectieve middelen tegenover zetten.
Bij de DB en DA hadden de teams van buur VELO zich 
weten te plaatsen voor het NK veld en zij wisten ook bei-
den het toernooi winnend af te sluiten. Een mooi succes 
dus voor het handbal in onze regio. 
We feliciteren onze succesvolle spelers en speelsters met 
dit fraaie resultaat.
 

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
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begeleider per e-mail aan: Qlympics@quintus-omni.nl 
Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.

helP mee bIj de QlymPIcS
PQV Pijl solutions organiseert op de Qlympics de Volley-
balwedstrij-den bestaande uit een aangepaste vorm van 
mini volleybal. Daarbij hebben we de hulp nodig van een 
aantal mensen voor het geven van instructies, fluiten, tel-
len en zo nodig begeleiden van de teams. Dus zo’n vier 
personen per wedstrijd.
Veel handen maken licht werk en met voldoende per-
sonen kan men met elkaar afwisselen. De Qlympics 
zijn op zaterdag 5 juli 2014 en de hulptroepen wor-
den om 12:00 uur verwacht. De volleybalwedstrijden 
zullen plaatsvinden in de sporthal van Quintus (van 
der Voorthal). Heb je vragen, bel dan met Willem van 
Vliet (06-5138.3160) of Wouter Loots (0174.295436).  
Je kunt je ook bij hun opgeven of per e-mail aan secreta-
riaat@pqv-volleybal.nl

vaN de zaal Naar heT STraNd
Op maandag 16 juni om 19.30 uur zetten we het net weer 
neer op het strand van Monster. (bij de molen rechtdoor) 
Dan kan iedereen meedoen. De recreanten uit Kwintsheul 
zullen er zeker zijn, dat zijn de vaste zandhappers.  Hoe 
dat er vorig jaar uitzag, zie je hiernaast op de foto. We heb-
ben ruim 200 spelende leden, dus we kunnen ook  een 
tweede net opzetten. Dat zou gaaf zijn.  Je kan ‘s avonds 
gratis parkeren.

Wilfred 

meT z’N alleN Naar de 
World leagUe WedSTrIjd 
NederlaNd – Tsjechië
Het bestuur vond het een goed 
idee om met zo veel mogelijk leden 
naar Nederland – Tsjechië te gaan 
om het eerste seizoen als PQV Pijl 
solutions af te sluiten. Deze wed-
strijden, want het zijn er 2 per week-
end, worden gespeeld op zaterdag 
5 en zondag 6 juli aanstaande. Het 
bestuur heeft er voor gekozen om op zondag 6 juli a.s. te 
kiezen. Dit omdat op zaterdag 5 juli ook de Q-lympics in 
Kwintsheul zijn. En ook daar zijn leden van PQV actief in 
de begeleiding. De wedstrijd wordt gespeeld in het Top-
sport Centrum in Rotterdam, naast de Kuip dus. Aanvang 
van de wedstrijd is 15:00 uur. Deuren gaan om 14:00 uur 
open dus lijkt het ons verstandig dat we om 13:30 uur ver-
trekken vanaf De Pijl in Naaldwijk en vanaf SC Vreeloo 
in De Lier. Daarbij is er nog een leuk nieuwtje voor de 
jeugdleden want voor de jeugd is deze wedstrijd gratis. 
Voor de senioren kost deze wedstrijd € 10,- p.p. Introdu-
cees zijn natuurlijk van harte welkom om deze wedstrijd 
mee te maken.
Mocht je zin hebben om mee te gaan laat dit dan even aan 
John en Willem via (wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl) En 
geef dan ook gelijk even aan of je kan rijden en vanaf waar 
je wilt vertrekken. Dan kunnen wij nl even kijken of er ge-
noeg auto’s zijn om iedereen te vervoeren. Graag opge-
ven vóór zondag 29 juni aanstaande. Dit i.v.m. de planning 
en de kaarten natuurlijk.

Groeten, John en Willem

ageNda
05-07-2014 Qlympics sportestafette, 

13.00 – 17.00 uur in de Van 
der Voorthal,

Kwintsheul

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

NIeUWS UIT de beSTUUrSkamer
Een nieuwe penningmeester is er nog niet, maar er is 
goede hoop, dat daar binnenkort wat aan gedaan gaat 
worden. Er zit voortgang in bepaalde gesprekken, maar 
het is nog even afwachten. Wat wel opnieuw opgestart 
gaat worden, is het overleg met de andere westlandse 
verenigingen, al worden dat er wel steeds minder. Be-
doeling van deze gesprekken is van elkaar op de hoogte 
blijven. PQV heeft niet alleen flink wat leden, maar er zijn 
ook heel veel oud-leden en die proberen we via verschil-
lende initiatieven weer wat meer bij onze club te betrek-
ken. Zo is er al eens een wedstrijdje geweest tussen oud 
heren 1 van Quintus en net zo’n stelletje van Pijlslag en 
dat smaakte naar meer. Komend seizoen gaan we daar 
ongetwijfeld meer van horen.
We hebben ons voorgenomen met lekker veel mensen 
naar de volleybalinterland Nederland- Tsjechië te gaan op 
zondag 6 juli. De opbrengst van de Rabo clubkascampag-
ne was daar al voor bestemd. Elders in deze nieuwsflitsen 
een wervend stukje hierover.
Belangrijkste onderwerp van deze vergadering was de 
voorbereiding voor het nieuwe seizoen in de vorm van de 
teamindelingen. Veel en vaak is hierover gepraat en ook 
het resultaat hiervan staat in deze nieuwsflits. Hierbij al-
vast een aankondiging voor de ALV, die is gepland voor 
11 september in de Lier. Aanvang 20.00uur en nadere be-
richtgeving volgt tegen die tijd. Als laatste nog een orga-
nisatorisch puntje; als je nog ballen thuis hebt, die je echt 
niet kunt bergen, breng ze dan bij mij, Dick van Geest en 
wat de spelerskaarten betreft, die kun je inleveren aan de 
Kranenburglaan bij Jacqueline de Gelder. 
Wij zijn nog niet uitvergaderd maar hebben nu al weer zin 
in volgend seizoen.

doe mee aaN de QlymPIcS
Dit is een sportief gebeuren voor teams van jongens en 
meisjes van 8 tot 14 jaar op zaterdag 5 juli 2014 van 13:00 
tot 17:00 uur op het sportcomplex van Quintus. De teams 
spelen zeven wedstrijden tegen wisselende tegenstan-
ders. Elke wedstrijd bestaat uit instructies en eventueel 
vooraf oefenen gevolgd door de echte wedstrijd van 10 tot 
15 minuten. De wedstrijden bestaan uit aangepaste vor-
men van badminton, gymnastiek, handbal, jeu de boules, 
tennis, voetbal en volleybal. Schrijf je in als team met een 

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