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Q U I N T U S

Week 48, 24 november 2014, nummer 2376
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
INlevereN TekSTeN eN adverTeNTIeS: zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.
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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 december 2014 Quintus leeft WOS Sportgala 
19 december 2014 Quintus leeft From X-Mas with Love - voor ouderen en 

gehandicapten
20 december 2014 Quintus leeft From X-Mas with Love - vrije verkoop concert
27 december 2014 voetbal oliebollentoernooi
30 december 2014 handbal oliebollentoernooi
2 januari  2015 badminton nieuwjaarstoernooi
17 januari 2015 volleybal recreantentoernooi
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeer terein 

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
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

From XmaS WITh love 
20 december 2014
Luisteren naar prachtige nummers, zowel pop, rock als ne-
derlandstalig afgewisseld met gouwe ouwe kerstnummers 
als Let it Snow en Santaclause is Coming to town? 

Lekker aan je eigen gereserveerde tafel met een hapje en 
een drankje of hangend en kletsend aan een statafel in 
een tot theater omgebouwde sporthal? 

Kom dan naar het Quintus Leeft evenement From Xmas 
With Love op 20 december in hal 1. 

Een origineel Sinterklaaskado? Geef toegangskaartjes a € 15,00 of nodig je familie of vrienden uit aan een terrasta-
fel a € 22,50. Kijk voor meer informatie op www.fromxmaswithlove.nl
KOM JE OOK?
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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

ere/eerSTe dIvISIe dIvISIe

zaTerdag 29  November
20:15 Heren 2 Achilles AHV HS1 
20:40 Swift A HS1 Heren 1 
20:45 DSVD DS1 Dames 2 

zaalhaNdbalcomPeTITIe

zaTerdag 29 November. 
zaaldienst spelend team
11:00 Ventura E1 Quintus E1
12:50 Helius D2 Quintus D2 
13:00 Quintus E4 DIOS E1 
 Naomi de Brabander/Liza v Steekelenburg
14:00 Quintus D3 Westlandia D2 
 Lars Jansen.
14:45 Quintus D1 Westlandia D1 
 Richelle Vijftigschild/Julia Bellekom
15:30 Quintus DC3 Westlandia DC3 
 Elly de Vette.
16:40 Quintus D4 Vir.et Cel. D1 
 Laura Arkesteijn
17:25 Quintus HC1 W.H.C. HC1 
18:45 Quintus DC1 VOC DC1 
   
zoNdag 30 November 
zaaldienst spelend team
9:30 Quintus DB2 DIOS DB1 
 Lennart Bol
10:00 Stompw’92 E2 Quintus E3 
10:35 Quintus DA2 Gemini DA2 
 Jennifer Ouwerkerk
11:50 Quintus HA1 Volendam HA1 
12:10 V.Z.V. DA1 Quintus DA1 
13:30 Quintus DB1 VOC DB1 
14:00 MSV HS1 Quintus HS5 
14:15 W.H.C. DS3 Quintus DS3 
15:00 Quintus HS4 Northa HS1 
 Aad van Dijk
16:15 Quintus HS3 Snelwiek HS2 

Word vrIjWIllIger bIj oNze haNdbalvereNI-
gINg QUINTUS!
Elke week wordt er door vele jongens, meisjes, dames 
en heren gehandbald op Quintus. Als je HV Quintus van 
buitenaf beschouwt zie je een grote vereniging met een 
goede jeugdopleiding, gezellige vriendenteams en we 
draaien mee op de hoogste niveaus in Nederland en 
soms zelfs in Europa. 
Om dit te kunnen realiseren zijn er vele vrijwilligers binnen 
onze vereniging aan de slag: Trainers, leiders/coaches, 
scheidsrechters, bestuurders, barmedewerkers, zaal-
wachten. Vrijwilligers met taken in administratie, financiën, 
sponsoring, festiviteiten en nog veel, veel meer. Prachtig 
om te bedenken wat er elke week al gebeurt om iedereen 
lekker te laten handballen.

Toch zijn er zorgen bij het bestuur…
Al geruime tijd wordt er gezocht naar vrijwilligers die het 
aankunnen en aandurven om een pittige verantwoorde-
lijke taak op zich te nemen. Er is hulp nodig in het wed-
strijdsecretariaat, het wekelijks indelen van de scheids-
rechters en als voorzitter functiegroep scheidsrechters. 
Deze taken kunnen eventueel opgesplitst worden, zodat 
bijvoorbeeld twee vrijwilligers één taak op zich nemen.
U hoeft niet in het diepe te springen, u kunt informatie 
krijgen over deze vrijwilligerstaken bij het bestuur. U krijgt 
ook steun bij het overnemen en uitvoeren van deze taken.

gevraagd worden…
Het is bekend dat mensen het moeilijk vinden om zichzelf 
aan te bieden voor een vrijwilligersfunctie. Toch moet u 
weten dat zo’n aanbod van u van harte welkom is! 
Als u gelooft dat u de capaciteiten heeft om bovenstaande 
taken uit te voeren en daarbij tijd en zin om het op te pak-
ken, of misschien iemand kent in uw omgeving die hier 
geschikt voor zou zijn, laat u ons dat dan alstublieft weten. 
U bent van harte welkom als vrijwilliger bij HV Quintus! 
Het handbalbestuur,
Eric van Steekelenburg, Ton Vollebregt, Maurice van Lis, 
Annette Lie, Aad van Dijk 
e-mail: voorzitter@hvquintus.nl

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. 
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vOetBal

_
Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Site: www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Berry Jansen 06-12319640
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
Kledingcoörd.: VACANT

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaTerdag 29 November 2014
6868 14:30 Semper Altius 1 - Quintus 1
6880 12:30 Semper Altius 3 - Quintus 2
6891 12:00 Haagl./Winston 2 - Quintus 3
5157 12:45 Quintus 4 - Excelsior M 6
dienst bestuurskamer: Peter v.d. Valk

zaTerdag 6 december 2014
1654 14:30 Quintus 1 - Berkel 1
21024 12:00 Quintus 2 - Scheveningen 3
6890 14:30 Westlandia 5 - Quintus 3
18775 14:30 Quintus 4 - Schipluiden 3
23698 14:30 Quintus 5 - KMD 5
dienst bestuurskamer: Angela Reitsma

Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

zaTerdag 29 November 2014
122339 12:00 Quintus B1 - HBS B2
122419 11:00 Deltasport B1 - Quintus B2
126494 09:45 GDA C3 - Quintus C2
174537 09:00 Westlandia D1 - Quintus D1
176866 09:30 Quintus E3 - SVV E3
175013 09:00 Quintus F3 - VELO F12
116444 10:00 Zoetermeer MC2 - Quintus MC1
westl. 09:00 Verburch MP - Quintus MP
dienst: Anita Enthoven

zaTerdag 6 december 2014
118252 17:15 HBS A2 - Quintus A1
121772 12:00 Quintus B1 - Die Haghe B1
121876 12:00 Quintus B2 - VFC B5
127460 10:30 Quintus C1 - SVH/Celeritas C1
127426 09:30 GSC ESDO C2 - Quintus C2
179007 14:45 Dilettant MC1 - Quintus MC1
135099 10:30 Quintus D1 - Laakkwart. D2
135179 12:30 Scheveningen D4 - Quintus D2
146137 09:00 Quintus E1 - Honselersdijk E1
146136 09:00 Quintus E2 - Wat. Veld GONA E1
146599 09:00 Quintus E3 - sc Monster E7
146409 09:30 KMD E5 - Quintus E4
159876 09:00 Quintus F1 - HVC’10 F1
160466 09:00 LYRA F4 - Quintus F2

179881 09:30 RKDEO F11 - Quintus F3
westl. 09:00 sc Monster MP - Quintus MP
dienst: Tom Dijkhuizen

UITSlageN

zaTerdag 22 November 2014   
comp. Quintus A1 - HVC’10 A1 1-4
comp. HVC’10 B1 - Quintus B1 0-3
comp. Honselersdijk B2 - Quintus B2 1-4
comp. Houtwijk sv C1 - Quintus C1 2-1
comp. Quintus C2 - LYRA C4 1-6
comp. Quintus MC1 - Voorsch. ‘97 MC2 6-9
comp. Naaldwijk D1 - Quintus D1 1-3
comp. Quintus D2 - Quick D6 1-5
comp. sc Monster E1 - Quintus E1 3-1
comp. GDA E3 - Quintus E2 4-4
comp. Quintus E3 - FC ‘s-Gravenz. E11 4-4
comp. SVH/Celeritas E7 - Quintus E4 1-5
comp. LYRA F2 - Quintus F1 1-2
comp. Quintus F2 - Erasmus F2 6-0
comp. Quintus F3 - WIK F1 4-5
comp. Quintus 1 - Houtwijk sv 1 1-2
comp. Quintus 2 - MVV ‘27 3 3-2
comp. Quintus 3 - LYRA 5 1-3
comp. MSV ‘71 4 - Quintus 4 3-3
comp. FC ‘s-Gravenz. 12 - Quintus 5 6-3

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

BadMINtON

Quintus – Honselersdijk
Badmintonvereniging Honselersdijk nodigt de spelers van 
Quintus uit om op woensdag 26 november te komen spe-
len in de Sosefhal. U bent welkom vanaf 20.00 uur.

brIl gevoNdeN?
Afgelopen vrijdagavond ging ik na het spelen douchen. 
Voor het douchen heb ik, zoals altijd, mijn bril in de kleed-
kamer op de bank gelegd. Na het douchen was mijn bril 
verdwenen. Overal gezocht, in de kleedkamer, in mijn tas, 
in de hal, nergens. Wil iedereen even zijn tas controleren, 
misschien zit mijn bril per ongeluk bij iemand in zijn tas. 

Wim Arbouw tel. nr. 0174 - 630339

vrIjWIllIgerS gezochT
De 4e editie van “From Xmas with love” gaat weer van 
start van donderdag 18 t/m zondag 20 december 2014. 
(zie ook de voorpagina van het Quintusnieuws) 
Vrijdag 19 december staat de avond geheel in het teken 
van de mindervaliden. Het Platform Gehandicapten orga-
niseert in samenwerking met alle Zonnebloem afdelingen 
in het Westland voor haar leden een grandioze avond.

Aangezien er dan uiteraard geen badminton is, zijn er 
misschien leden bereid die vrijdagavond, om zich als 
vrijwilliger in te zetten. Vanaf 16.00 uur zijn er vrijwilligers 
nodig voor het klaarzetten van buffet en assisteren met 
opscheppen en drankjes verzorgen, daarna opruimen. 
Vanaf 19.00 uur zijn er vrijwilligers nodig in de hal voor 
bar/bediening/garderobe/muntverkoop. Begeleiden van 
mensen naar hun plaats en na afloop weer naar buiten 
begeleiden. Daarna nog stofzuigen en opruimen. 

Vind je het leuk om iets doen als vrijwilliger en je kunt 
niet op vrijdag, op zaterdag zijn vrijwilligers ook van harte 
welkom. Er zijn ook mensen nodig om te helpen met op-
bouwen vanaf maandagochtend tot woensdagmiddag en 
zaterdagavond.

Aanmelden als vrijwilliger bij Judith van Adrichem 
(jrvanadrichem@gmail.com)

najaars – en regiocompetitie

UITSlageN:
BC Sluyk Lekkerkerk 2 - BC Quintus 1 4 – 4 
BC Quintus 2  - Network 1  4 – 4 
BC Quintus 3  - De Zeemeeuwen 5 3 – 5 
BC Quintus 4  - BC Voorburg 6 4 – 4 
BC Voorburg 7  - BC Quintus 5 3 – 5 
BC Quintus M1  - BCN Rhoon M1 2 – 6 

Programma:
vrijdag 28 november 19.30 uur
BC Quintus 2  - BC ShuttLEQ 1
BC Quintus 3  - BC Voorburg 5
BC Quintus 4  - BC Ommoord 4
BC Quintus M1  - BC Pijnacker M1
vrijdag 28 november 20.00 uur
BC Ritte Spijkenisse 3 - BC Quintus 1
zondag 30 November 13.00 uur
BC Schollevaar 9 - BC Quintus 5

jeUgd
Vorig weekend heeft de jeugd meegedaan aan het West-
landtoernooi en daar bij een aantal keren een 1e prijs ge-
wonnen. Gefeliciteerd!! Jullie hebben Quintus mooi op de 
kaart gezet. Er zijn foto’s gemaakt en die zijn vast op de 
site te zien of via Danny Radder.

NIeUWjaarSToerNooI
December is altijd voor iedereen een beetje gekke, druk-
ke, maar o zo gezellige maand.
Week 50, van 8 t/m 13 december, is de laatste speelweek 
van dit jaar. Leden van de maandagmiddag gaan nog iets 
doen bij de afdeling jeu de boules en worden daarover 
uiteraard door Thea geïnformeerd.
De eerstvolgend speeldag is dan vrijdag 2 januari 2015 
en dan willen wij voor iedereen een Nieuwjaarstoernooi 
organiseren. Hierbij staat de gezelligheid voorop. Je moet 
je wel opgeven, maar je hoeft je niet met een partner op 
te geven. Als je zeker weet, dat je niet komt, wat natuurlijk 
wel jammer is, dan is het ook handig voor de toernooi-
commissie om te weten. Dit toernooi is bedoeld voor alle 
leden van de vereniging!!
We gaan natuurlijk na afloop in de kleine kantine proosten 
op het nieuwe jaar en vragen daarom ook een bijdrage 
van € 3,00 p.p.
opgeven kan per mail: jt.keehnen@kabelfoon.nl

De toernooicommissie, 
Anneke Keehnen, Peter van Kester en Rob Borst

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

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

vOlleyBal

{
ageNda
03-12-2014 Sinterklaastraining voor mini’s van 

18:00 – 19:30 uur, Sportcentrum 
Vreeloo

De Lier

13-12-2014 Minitoernooi VELO, Wateringen
16-12-2014 Bestuursvergadering, Kwintsheul
02-01-2015 Oliebollentoernooi voor heel PQV met 

intriducees, Sportcentrum Vreeloo 
De Lier

17-01-2015 Recreanten-Nieuwjaars-toernooi, Van 
der Voorthal

Kwintsheul

17-01-2015 Minitoernooi Visade, Sporthal 
Essesteijn

Voorburg

14-02-2015 Minitoernooi Zovoc, Sporthal volgt Zoetermeer
14-03-2015 Minitoernooi Netwerk, Sporthal De 

Viergang
Pijnacker

11-04-2015 Minitoernooi GSC, Sporthal De Fluit Leidschendam
05-06-2015 Pijl solutions bedrijven-, straten- en 

vriendentoernooi, Sportcentrum De Pijl
Naaldwijk

12/14-06-15 Duinrell-toernooi Wassenaar

competitieprogramma PQv Pijl solutions 
in de komende 2 weken
ma 24-11-2014 t/m zo 30-11-2014  
woensdag 26 november 2014 Sporthal
20:45 PQV HS 6 Punch HS 9 Van der Voort
vrijdag 28 november 2014 Sporthal
19:15 PQV DS 3 Int. Rijswijk DS 7 De Pijl
19:15 PQV HS 3 Kratos ‘08 HS 7 De Pijl
21:00 PQV HS 1 Kalinko HS 3 De Pijl
21:00 PQV DS 1 Kratos ‘08 DS 5 De Pijl
vrijdag 28 november 2014 Sporthal
19:00 SKC DS 5 PQV DS 4 Universitair
19:30 Kratos ‘08 HS 5 PQV HS 2 Tanthof
21:15 Velo DS 5 PQV DS 5 Velo
21:30 Delta DS 3 PQV DS 2 Kerkpolder
zaterdag 29 november 2014 Sporthal
12:30 Kalinko MC 2 PQV MC 1 Houtrust
15:00 Punch HS11 PQV HS 5 TU
16:00 Thor HS 3 PQV HS 4 De Waard

WedSTrIjdWIjzIgINgeN
Wedstrijd:  VVV/delta MB1 – PQV  MB1 spelen op 17-11 
om 19.15h in De Hoornbloem.
Tijdstip wedstrijd: VVV XR 1 – PQV XR1 spelen om 
20.30h in plaats van 21.00h.
vervallen: Velo DS 5 – PQV  DS5 van vrijdag 28-11- 2014.
Nieuwe datum: Velo DS 5 – PQV  DS5 spelen op 26 no-
vember om 19.15h in sporthal Velo

bekerWedSTrIjdeN
Alle bekerwedstrijden 1ste ronde zijn gespeeld. H1, H2 en 
H3 gaan verder naar de 2de ronde.
Deze 2de ronde bekerwedstrijden wordt gespeeld op 
woensdag 3 december 2014.

woensdag 3 december 2014 Sporthal Plaats
19:15 PQv hS 3 kratos ‘08 hS 10 Van der Voort Kwinstheul
20:00 PQv hS 1 kratos ‘08 hS 3 Vreeloo De Lier
20:00 PQv hS 2 Skc hS 1 Vreeloo De Lier

voor standen en uitslagen competitie zie:   
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125,
de Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app.

Met vriendelijke groet,
John Kerkhof, Wedstrijdsecretaris PQV

Uitslagen
Kratos ‘08 HS 9 PQV HS 3 0-4 08-25, 12-25, 15-25, 12-25
Monza HS 1 PQV HS 1 4-0 25-19, 25-20, 26-24, 25-19
PQV DS 4 Leython DS 5 3-1 23-25, 25-15, 25-18, 25-22
PQV DS 2 Aspasia DS 3 2-3 25-21, 16-25, 22-25, 25-10, 

13-15
PQV HS 4 Jupiter HS 2 0-4 18-25, 21-25, 17-25, 22-25
PQV HS 5 UFO HS 1 1-3 10-25, 22-25, 25-22, 20-25
Monza DS 1 PQV DS 1 4-0 25-17, 25-20, 25-21, 25-21
Punch DS 5 PQV DS 3 4-0 25-12, 25-15, 25-16, 25-16
Int Rijswijk XR 1 PQV XR 2 2-2 16-25, 25-17, 21-25, 25-20
PQV MB 2 Sovicos MB 1 4-0 25-18, 25-16, 25-14, 25-15
PQV MC 1 Velo MC 1 Geen uitslag
PQV DS 5 Punch DS11 1-3 10-25, 25-15, 23-25, 19-25
PQV MB 1 Delta MB 1 0-4 16-25, 19-25, 11-25, 14-25
PQV HS 2 VV Haagl 

HS 5
0-4 18-25, 13-25, 18-25, 20-25

PQV HS 6 Zovoc HS 5 2-3 25-08, 19-23, 25-23, 21-25, 
08-15

VVV XR 1 PQV XR 1 0-4 21-25, 13-25, 13-25, 11-25
VVV/Delta 
MB 1

PQV MB 1 2-2 25-23, 25-19, 19-25, 23-25

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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gyMNaStIek

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com

www.quintusgymnastiek.nl

gezochT: hUlP voor bIj de jeUgd SPorTmara-
ThoN 2014.
Net als vorig seizoen zoeken we ook voor deze Jeugd 
sportmarathon weer hulp in de vorm van tellers en coa-
ches.
Eerst wil ik kort even uitleggen wat de sportmarathon nu 
precies inhoudt. De sportmarathon is een soort toernooi 
waarbij de Lierse sportverenigingen zich kunnen tonen en 
waar in de zomer de volwassenen en in de kerstvakan-
tie de basisschooljeugd tegen elkaar kunnen sporten. En 
dus ook kennis kunnen maken met diverse sporten o.a. 
het volleyballen. De meeste sportverenigingen doen mee 
met de marathon in de sporthal en zwembad. Het doel is 
natuurlijk de beste sportploeg te worden over twee dagen. 
Punten worden verdiend door wedstrijden te spelen of bij 
sommige sporten een soort parcours tegen elkaar lopen.
Zo kan men dit jaar op maandag 29 december: Voet-
ballen, Touwtrekken, Korfballen, Tafeltennissen, Gymmen 
en Zwemmen. En op dinsdag 30 december kan men: 
Handballen, hardlopen, Tennissen, Volleyballen en Bad-
mintonnen.
Wie doen er mee deze editie?: De Liese schooljeugd uit 
de groepen 5 t/m 8. 
En dus zoeken wij als PQv Pijl solutions hulp om er voor 
te zorgen dat men op dinsdag 30 december van 12:00 
t/m 17:00 kan volleyballen. Wat hebben we nodig en wat 
spelen we precies?:
We hebben per wedstrijd best een hoop mensen nodig nl. 1x 
een scheidsrechter, 1x een teller en natuurlijk 2 begeleiders 

die de teams willen begeleiden in het spelletje volleybal. 
We gaan spelen op een groot veld (C-veld) en we spe-
len op CMV niveau 3 Maar dan wel in aangepaste vorm. 
Bijvoorbeeld het doordraaien na elke ralley wordt niet ge-
daan want dat loopt toch fout hebben we gemerkt. En er 
wordt niet gepassed op de service maar  men mag deze 
bal gelijk vangen. Maar verder is het spelletje bijna gelijk 
aan niveau 3 met dat verschil dat als er een speler uit gaat 
er een punt geteld wordt. Dit geeft nl een gevoel dat er 
punten gescoord worden i.p.v. dat men moet wachten tot 
het veld leeg is. En met de tijd van 2x7 minuten en een 
veld met 6 spelers is dit niet te doen. Maar als de set is af-
gelopen word er nog gekeken welk team de meeste spe-
lers heeft staan en dat team krijgt dan nog 1 punt bonus.

We zoeken dus mensen die willen fluiten,  tellen en be-
geleiden. Je hoeft als hulp echt niet de gehele dag 
aanwezig te zijn, mag wel natuurlijk. Als je maar een 
stukje van de middag kan is dat ook prima. Wil je al-
leen tellen en begeleiden?? Ook goed.. Als we maar 
mensen hebben lopen om het spelletje te laten zien 
en te begeleiden. Wil je meer weten? Dan kun je kijken 
op: http://www.lso.dlier.nl of info opvragen bij mij via: 
jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl op dit laatste adres 
kun je je ook aanmelden als wilt en kunt helpen natuurlijk.
Ik hoop dat we voldoende mensen krijgen die willen/kun-
nen helpen want dit is gratis publiciteit voor onze club!

Willem van Vliet, jeugdcoördinator

WoeNSdag 3 december SINTerklaaSvIerINg:
voor de groepen 1 t/m 4 van: 15.30- 17.00 uur.

doNderdag 4 december  SINTvIerINg:
voor de groepen 5 en ouder van: 18.30- 20.00 uur.

de peuters van de peutergym vieren het gewoon tijdens 
de reguliere les op woensdagochtend. 

Wij hopen jullie allemaal te zien

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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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

advIeS over SchoeNeN bIj gladde baNeN
In een eerder stadium hebben we jullie al geïnformeerd 
over de acties die vanuit het bestuur worden ondernomen 
richting de leverancier van de nieuwe tennisbanen om de 
bespeelbaarheid van de banen bij gladde omstandighe-
den te verbeteren. 
Daarbij is toen ook vermeld dat het schoeisel waarmee 
gespeeld wordt van invloed is op de grip die men heeft 
op de baan. De afgelopen tijd zijn er door enkele leden 
verschillende schoenen getest, om te ondervinden welke 
schoen de beste grip biedt. Het resultaat hiervan is dat we 
als bestuur een advies kunnen geven aan leden die op 
zoek zijn naar schoenen die meer grip bieden bij gladde 
omstandigheden.

De eerste schoen die geschikt is bevonden, is de Estrella. 
Deze schoen is speciaal gemaakt voor een gladde on-
dergrond. Onze sponsor iTennis heeft na overleg met ons 
besloten om deze schoen ook in het assortiment op te 
nemen. Leden van TVQ die vóór het einde van het jaar 
in de winkel van iTennis langs komen, kunnen de Estrella 
daar voor de introductieprijs van € 50,- aanschaffen. Le-
den die de schoen thuis gestuurd willen krijgen, kunnen 
een e-mail met adresgegevens en schoenmaat sturen 
naar info@itennis.nl. Zij betalen €5,95 extra voor de ver-
zendkosten. Let op: de schoen valt klein.

De tweede schoen die geschikt is bevonden, is de Gravier 
van Le CoqSportif. Deze schoen is verkrijgbaar bij Perry 
Sport en kost € 39,99.

Indien meer geschikte schoenen beschikbaar komen – 
want we weten dat hier vraag naar is – zullen we dat laten 
weten via de website. 

adres iTennis
Lierweg 61
2678 CT De Lier
Tel: 0174 761222

Sportieve groeten,
Bestuur TVQ

WeSTlaNdSe recreaNTeNcomPeTITIe
Al jaren doet onze vereniging mee met de recreantencom-
petitie voor de Westlandse tennisverenigingen. Dit jaar 
zijn er een aantal mensen uit de teams gestopt waardoor 
er een mogelijkheid is voor andere leden om zich hiervoor 
op te geven. Want ook voor 2015 wil Quintus graag weer 
met een of meer teams mee doen.
Deze competitie wordt gespeeld op 7 zaterdagavonden 
in april en mei. Het is een gezelligheidscompetitie waar 
iedereen aan mee kan doen. Je speelt zowel thuis bij 

Quintus als uit op een ander tennispark in het Westland. 
Dat verschilt per week maar is aan het begin van de com-
petitie bekend.
Er wordt op een avond één dames-, één heren- en twee 
mixed dubbels gespeeld met minimaal 4 personen in een 
team. Je speelt dus op een avond 2 partijen als je met 
4 personen bent. Je mag je eigen team samenstellen en 
aanmelden. Maar je mag je ook individueel aanmelden en 
dan vorm je samen met anderen een team.
Als je niet iedere zaterdag wilt of kan spelen kan je dit op-
geven en als je een team hebt samengesteld dan is het 
goed om minimaal 6 personen te hebben zodat je onder-
ling kan uitmaken wanneer wie speelt.
Als er veel individuele aanmeldingen binnenkomen stel ik 
in overleg een of meerdere teams voor onze vereniging 
samen. Hierbij kijk ik naar de speelsterkte. En als men-
sen zich met elkaar opgeven - omdat ze met elkaar willen 
spelen maar net geen team hebben kunnen vormen – vul 
ik deze aan.
Heb je je al eens eerder opgegeven als invaller dan is nu 
de kans om mee te doen. Ik heb zelf een paar keer mo-
gen invallen en ik kan alleen maar zeggen dat het reuze 
leuk en gezellig was. Lekker bezig met de sport die je leuk 
vindt en gezelligheid met je teamgenoten en zelfs met de 
tegenstanders.
Iedereen kan mee doen dus geef je op! De uiterste datum 
van opgeven is 25 januari  2015.
Voor meer informatie en het opgeven van een team of in-
dividueel kan je met mij contact opnemen,
coriendebruin@gmail.com of per telefoon 06-16330072.

Beste sportieve Quintus Tennis le-
den,

Hier een bericht van de Piramide-Piet
Welke kleur hij heeft weten we nog niet
We weten wel zijn doel voor komend 
seizoen
Hij gaat 7 zondagen “Piramide” doen

En om zo veel  mogelijk deelnemers op de Piramidedag 
te laten spelen
Wil de Piramide-Piet het volgende aanbevelen
Zorg dat jullie allemaal zo vaak mogelijk aanwezig zijn
Dat is voor jezelf en de tegenstander wel fijn

De data voor komend seizoen staan hieronder in een rij
Ben je minimaal 5 x beschikbaar dan is de Piramide-Piet 
heel blij
Ga naar tvgtoernooi@gmail.com om jezelf voor 25 januari 
op te geven
Dan zullen we weer spannende tennispartijen beleven!

piramide-speel-zon-dagen: 
8 februari
8 maart
12 april
3 mei
12 juli
6 september
4 oktober
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een bordje patat en frikandel of kroket. Dat hadden ze wel 
verdiend nadat ze allemaal zo hun best hadden gedaan. 
Na het gezamenlijk eten in de kantine was het dan zo-
ver… de prijsuitreiking. Het scheelde niet veel, maar ook 
dit jaar was Quintus, met 4 punten verschil, te sterk voor 
Honselersdijk. We werden na afloop gelijk uitgenodigd 
voor een revanche volgend jaar. 3 keer is scheepsrecht 
zeggen ze altijd, maar dat laten wij natuurlijk niet gebeu-
ren. Maar voordat we op de zaken vooruit kijken, we gaan 
natuurlijk ook volgend jaar weer genoeg toernooien orga-
niseren waaronder het invitatieweekend. Kijk allemaal dus 
de toernooiagenda voor volgend jaar en zet die datums 
alvast in je agenda, zodat jij er bij bent. 

Met sportieve groeten.
De toernooicommissie. 

Verslag uitwisselingstoernooi Quintus - 
hoNSelerSdIjk
Zondag 9 november werd door de jeugdcommissie het 
jaarlijkse uitwisselingstoernooi met Honselersdijk georga-
niseerd. Vorig jaar gingen wij met de beker naar huis, dus 
dit jaar moesten we de titel verdedigen. De dag zou van 
10:30 tot 15:00 uur duren, maar door een miscommunica-
tie moesten we het speelschema een beetje aanpassen. 
Na overleg hebben we het schema gehalveerd. Iedereen 
speelde nu niet een wedstrijdje van een half uur, maar van 
15 minuten. Iedereen heeft in ieder geval genoeg wedstrij-
den kunnen spelen en zijn steentje bij kunnen dragen aan 
de eventuele overwinning. Het gaat natuurlijk om het ple-
zier dat de kinderen hebben, maar ze hebben toch al op 
zo een jonge leeftijd de wil om te winnen en waren daarom 
ook erg fanatiek. Honselersdijk kon maar tot 13:00. We 
konden dus nog net de kinderen lekker verwennen met 
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www.8vandeheul.nl

start verkoop
donderdag 27 november  

van 18.30 tot 19.30 uur 
rijnpoort Makelaars, Heulweg 80 te kwintsheul

8 Fraaie woningen met zonnige tuin in  
kwintsheul vanaf €198.850,-v.o.n.

ontwikkeling en realisatie:

•	 Sportvelden,	winkels		
en	basisschool	vlakbij

•	 Mogelijkheid	van	een		
starterslening

0174 294 652

Informatie en verkoop:

•	 Woonoppervlakte	91m2	en	116m2

•	 3	Ruime	slaapkamers
•	 Zonnige	tuin	met	berging
•	 Volop	parkeerplaatsen

Meld je  
nu  

aan!


