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Q U I N T U S

Week 29, 14 juli 2014, nummer 2357
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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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
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 vastgeleg-
de 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 nemen 
is de hal gewoon geopend. Hier staan immers de daar-
voor bestemde snoep-, blikjes- en koffieautomaten. 

Met vriendelijke groet, 
namens de kantinecommissie, Angela Reitsma
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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

beSTe allemaal,
Ik heb woensdag ochtend op de Uithoek een gesprek ge-
had met René van Vliet van Ton de Rooy.
Op het onderwerp gladheid zijn we vrij uitvoerig in gegaan.
Allereerst hebben we besloten om een gladheidstest te 
nemen.
Dit is een test die wordt gemeten door een speciaal daar-
voor ontworpen meetinstrument.
Deze kan de stroefheid van een baan meten zowel van 
een natte als en droge.
De waarde die dan aangegeven wordt bepaald dan of de 
baan voldoet aan de door de NOC/ NSF afgegeven waar-
den waaraan een baan binnen moet vallen.
Dit om vast te kunnen stellen of de fabrikant van de vloer 
geen fabricage fouten heeft gemaakt.
Mocht het meetresultaat negatief zijn moeten we met de 
fabrikant en Ton de Rooy naar een oplossing zoeken.
Echter als het resultaat positief is moeten we met Ton de 
Rooy ook naar een oplossing zoeken want ook dan is de 
baan te glad om lekker te spelen.
Verder gaf hij aan de de onderlinge gaatjes in de mat gro-
ter is geworden ten opzichte van de oude.
Daarmee wil hij aangeven dat het oppervlak waar je op 
staat een kleinere is dan in de oude situatie, gevolg min-
der grip omdat je minder ondergrond hebt waar je op staat.

In het gesprek werd ook duidelijk dat als we een oplossing 
gaan zoeken om met nat weer het probleem te tackelen 
we wellicht een ander probleem krijgen als de baan dan 
weer droog is 
Dan zou hij zo stroef kunnen worden dat de kans op bles-
sures ook groter word, denk aan verdraaiingen. 
Je zolen zullen even als de ballen dan ook vele malen har-
der slijten.
Kortom nog niet zo eenvoudig.
Ook gaf hij aan dat er een internationaal onderzoek is 
gestart naar schoeisel voor diverse banen, alleen wist hij 
niet of dit al afgerond was.
Zo ja, dan zouden we de resultaten daarvan krijgen en 
anders worden we op de hoogte gehouden van het ver-
loop ervan.

Ik heb verder een gesprek met Jongerius gehad en hem 
namens het bestuur de opdracht gegeven om de verbouw 
van de toiletten op zich te nemen.
Afgesproken dat we gaande het project contact met el-
kaar houden over de zelfwerkzaamheden, was geen en-
kel probleem.
 
Met Jongerius evenals Eekhout gesproken over de ver-
nieuwing van het terras.
Beide waren enthousiast en gaan er werk van maken.
Wordt vervolgd.
 
Allemaal een fijne zondag.
A.S week ben ik alleen telefonische bereikbaar ivm de 
vierdaagse.
 

Groeten,
Frans.

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

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. 

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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TENNISVERENIGING QUINTUS AANMELDINGSFORMULIER
 

 
 
Ledenadministratie TVQ 
Jan de Recht 
Riviergrondel 2 
2295 HG  KWINTSHEUL 
Tel: 0174-295566 
E-mail: janerna@kabelfoon.nl      
 
Lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december (s.v.p. aankruisen) 
○ SENIOR-lid (alle dagen van de week) € 100,- 
○ DALUUR-lid (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 17.00 uur) € 70,- 
○ JUNIOR-lid (op 1 januari 12 t/m 18 jaar) € 50,- 
○ JEUGD-lid (op 1 januari nog geen 12 jaar) € 40,- 
 
Inschrijfgeld eenmalig  € 7,- per persoon 
Borg voor spelerspasje eenmalig € 10,- per persoon 
 
Betaling gaarne op bankrekening 12.65.75.118 
Ten name van Tennisvereniging Quintus 
 
 
Ondergetekende meldt zich aan als lid van tennisvereniging Quintus tot wederopzegging. 
(opzeggingen schriftelijk uiterlijk 1 december van het lopende jaar). 
 
Naam en voorletter(s) :   
 
Roepnaam :   
 
Straat / huisnr. :   
 
Postcode / Woonplaats :   
 
Geboortedatum :   
 
Telefoon :    
 
E-mail :   
 
Bank/gironummer :  
 
Dit formulier volledig ingevuld opsturen of mailen naar de ledenadministratie (zie boven). 
 
Handtekening (voor junior- en jeugdleden handtekening ouders): …………………… 
  
Datum: …………………… 
  

NIeUWe jeUgdledeN 50% korTINg op coNTrI-
bUTIe 2014
Als je je nu aanmeldt bij tennisvereniging Quintus, krijg je 
als jeugd- of  juniorlid 50% korting op de contributie voor 
2014. Jeugdleden (op 1-1-2014 nog géén 12 jaar) betalen 
voor het restant van 2014 dan nog slechts €20,- en junior-
leden (12 t/m 18 jaar op 1-1-2014) betalen €25,-.
Er is voor jeugdleden geen wachtlijst, dus je kunt na het 
aanmelden ook meteen starten met tennissen. Bovendien 

start er in het najaar weer een nieuwe serie tennislessen 
voor de jeugd, dus het is nú een goed moment om deze 
mooie sport uit te gaan proberen tegen een gereduceerd 
tarief. Voor de jeugd worden gedurende het jaar ook nog 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals het ouder-
kind toernooi en uitwisselingen met andere verenigingen. 
Vul het aanmeldingsformulier (ook te vinden op de site: 
www.quintus-tennis.nl) dus in en kom gezellig tennissen 
bij Quintus!



5

 
 

5e	  Speeldag	  Piramide	   	   	   	  

Zondag 13 juli was de vijfde speeldag van de piramidecompetitie 2014. Hier volgen 
de uitslagen van de wedstrijden die gespeeld zijn. Voor degene  die niet gespeeld 
hebben, graag de uitslagen voor 29 augustus doorgeven. 

Tijd 	    	   uitslag 

10.00 Carola de Bakker _ Mariska Jansen-Boerma 0-2 

10.00 Loek Broch _ Dennis van Leeuwen 0-2 

10.30 Johan Enthoven _ Geert Broch 	  
10.30 Jan Duijndam _ Frank van der Stap 2-‐0	  
11.00 Hans Bal _ Kees Grimbergen 	  
11.00 Gon Zwirs _ Carla Disseldorp 	  
11.30 Freek Batist _ Bart de Bakker 	  
11.30 Daan Bos _ Chris Batist 1-‐2	  
12.00 Lisa de Bakker _ Tessa Torn-Gardien 	  
12.00 Berry Jansen _ Remi Broch 0-‐2	  
12.30 Angelo Zwirs _ Fabio Zwirs 	  
12.30 Bas Bruin _ Paul van Marrewijk 0-‐2	  
13.00 Anneke Faber _ Kim Berkhout 0-‐2	  
13.00 Damon van der Stap _ Laurens Vis 	  
13.30 	  _ 	   	  
13.30 Melanie vd Wetering _ Astrid Vis 0-‐2	  
14.00 Esmee Krijgsman _ Marja van Leeuwen 1-‐2	  
14.00 Robbin Jansen _ Theo Rieswijk 	  
14.30 Michel de Bakker _ Frank van Luijk 0-‐2	  
14.30 Dave de Recht _ Ron vd Berg 2-‐0	  
15.00 Bas Otten _ Cies Duijndam 0-‐2	  
15.00 Jan Hofland _ Wesley van Schie 	  
15.30 Bram van Zeijl _ Koen van Zeijl 2-‐0	  
15.30 Dide van Adrichem _ Yvonne vd Arend 	  
16.00 Danielle vd Berg _ Desiree Rouwhorst 2-‐1	  
16.00 Roy Jansen _ Marco van Schie 	  
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 29 augustus doorgeven via tvqtoernooi@gmail.com  

	  Karin Klunder _	   Pascalle Rouwhorst 	  
	  Marjan van Kester _	   Luzia ten Westenend 	  
	  Miranda van Meurs _	   Natasja de Bakker 	  
	  Irmgard Bomers _	   Charlotte Vergouwen 	  
	  Rick Duijvestijn _	   Richard Moerman 	  
	  Dennis Duijvestijn _	   Jordy van Schie 	  
	  Rik Klunder _	   Richard Noordermeer 	  
	  Mart van Zeijl _	   Koen van Koppen 	  
	  Jimmy Broch _	   Arjen van Laarhoven 	  
	  Frank van Schie _	   Sander Zaat 	  
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•  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

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer


