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Q U I N T U S

Week 32, 4 augustus 2014, nummer 2360
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
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
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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

dameS yoUTh 6e bIj jeUgd Wk oNder 18
Afgelopen zondag heeft de dames Youth selectie o.l.v. 
bondscoach Alex Vaassen een fantastisch gespeeld WK 
onder 18, afgesloten met een prachtige 6e plaats. In de 
afsluitende  wedstrijd in Macedonië om de 5e plaats werd 
verloren van Zuid Korea. Na een 17-17 ruststand toonde 
Zuid Korea in het laatste kwartier zich wat effectiever.  
Het was voor deze jeugdselectie het tweede internatio-
nale toernooi in een maand. De speelsters en ouders heb-
ben zelf bijgedragen om de benodigde financiën hiervoor 
bij elkaar te brengen. Na het Open EK in Zweden volgde 
dus het WK in Macedonië. Tijdens het WK werden in een 
tijdsbestek van 14 dagen 7 topwedstrijden gespeeld. 
Hoogtepunt tijdens het WK voor Jong Jong Oranje was 
de overwinning op Hongarije na een 5 doelpunten ach-
terstand o.a. door geweldige reddingen van Rinka in het 
doel, waardoor een plaats bij de eerste 8 werd veilig ge-
steld. Na een kansloze nederlaag in de kwartfinale te-
gen Roemenië (de latere wereldkampioen), kwam door 
een overwinning op Brazilië, de 5e plaats binnen bereik. 
Ondanks een fantastisch gespeelde wedstrijd werd niet 
gewonnen, omdat tegenstander Zuid Korea ook gewoon 
een topwedstrijd speelde. Voor meer wedstrijddetails over 
het WK, zie www.nhv.nl, onder het kopje Oranje.
Zes van de speelsters van de YOUTH- selectie: Rinka 
Duindam, Anoek Zwinkels, Sabine Vollebregt, Suzanne 
de Bakker en de 2 nieuwe aanwinsten Delaila Amega 
(ex-SEW) en Tessa van Zijl (ex-Verburch) maken komend 
seizoen deel uit van onze damesselectie. De gemiddelde 
leeftijd gaat dus verder omlaag. We feliciteren de dames 
Youth en hun begeleiding van harte met dit mooie resul-
taat. We hopen dat de speelsters met deze rijke ervaring 
komend seizoen hun voordeel zullen doen in de compe-
titie.
Deze meiden krijgen net als de WK-gangers bij de voet-
bal nu eerst 2 weken vakantie voordat zij instromen in het 
voorbereidingsprogramma van de damesselectie.

ooIevaarScUp deN haag
22, 23, 24 augustus 2014 wordt 
het toernooi om de Ooievaars-
cup voor de 5e keer gespeeld.
De volgende ploegen doen o.a. 
mee: HV Hellas, Westfriesland 
SEW, V&L, Handbal Venlo, Ui-
lenspigel (BE), DHW Antwerpen(BE), Yutz (FR).
Wilt u mooie wedstrijden zien, kom gerust even kijken!

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
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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

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

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

UITNodIgINg zomerToerNooI 31 aUgUSTUS
Op zondag 31 augustus staat de volgende activiteit op 
het programma: het Zomertoernooi! Tijdens dit toernooi 
zullen zowel dubbelpartijen als enkelpartijen worden ge-
speeld. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar 
jeugdtennisquintus@hotmail.com. De wedstrijden zullen 
op de dag zelf ingedeeld worden, je krijgt dus niet van te-
voren een speelschema toegestuurd. 
Hieronder even de belangrijke gegevens op een rij:
zomertoernooi
datum: Zondag 31 augustus
Tijdstip: van 11:00 tot 15:00 uur (10:45 uur aanwezig)
Uiterlijke inschrijfdatum: Woensdag 27 augustus
aanmelden: mailen naar jeugdtennisquintus@hotmail.
com

We hopen natuurlijk weer op jullie enthousiasme, dan 
gaan we er samen weer een mooie dag van maken! Uiter-
aard worden er rond lunchtijd weer broodjes knakworst 
geserveerd en kan er tussen de tenniswedstrijden door 
ook lekker getafeltennist worden .

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

Beste tennisleden,
Dit jaar hebben we soms met onze nieuwe tennisbanen 
last van gladde banen. Hier is overleg met de aannemer 
Ton de Rooij van onze tennisbanen geweest en die heeft 
de banen bezien en met een middel schoongespoten. Dit 
heeft echter onvoldoende geholpen, want gladheid na re-
gen bleef soms voorkomen.
Het bestuur heeft wederom besloten overleg te voe-
ren met Ton de Rooij. Dit overleg is begin juli ge-
voerd namens het bestuur door Frans van Meurs 
met Rene van Vliet, werknemer bij Ton de Rooij. Over 
het onderwerp gladheid is vrij uitvoerig gesproken. 
Allereerst is aangegeven dat de leden soms nog steeds 
last hebben van gladheid. Er is besloten om een glad-
heidstest te laten uitvoeren. Dit is een test die wordt ge-
meten door een speciaal daarvoor ontworpen meetinstru-
ment. Deze kan de stroefheid van een baan meten zowel 
van een natte als een droge. De waarde die dan aangege-
ven wordt bepaald dan of de baan voldoet aan de door de 
NOC/ NSF afgegeven waarden waaraan een tennisbaan 
binnen moet vallen. Dit om vast te kunnen stellen of de fa-
brikant 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. Ech-
ter 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 de aannemer aan 
de onderlinge gaatjes in de mat groter zijn 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 minder grip omdat je minder ondergrond 
hebt waar je op staat.

In het gesprek werd ook duidelijk dat als we een oplos-
sing gaan zoeken om met nat weer het probleem te tac-
kelen, we wellicht een ander probleem krijgen als de baan 
dan weer droog is. Dan zou hij zo stroef kunnen worden, 
waardoor de kans op blessures ook groter wordt, denk 
aan verdraaiingen. De zolen zullen even als de ballen dan 
ook vele malen harder slijten. Kortom nog niet zo eenvou-
dig. 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 resul-
taten daarvan krijgen en anders worden we op de hoogte 
gehouden van het verloop ervan.
Als er meer bekend is over de test, zullen we u dit laten 
weten.

Het bestuur


