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Q U I N T U S

Week 50, 8 december 2014, nummer 2378
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

From XmaS WITh love 
20 december 2014
Luisteren naar prachtige nummers, zowel pop, rock 
als nederlandstalig afgewisseld met gouwe ouwe 
kerstnummers als Let it Snow en Santaclause is Co-
ming 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 sport-
hal? 
Kom dan naar het Quintus Leeft evenement From 
Xmas With Love op 20 december in hal 1. 
Een origineel Sinterklaaskado? Geef toegangskaart-
jes a € 15,00 of nodig je familie of vrienden uit aan 
een terrastafel a € 22,50. Kijk voor meer informatie 
op www.fromxmaswithlove.nl
KOM jE OOK?

NIeUW adreS voor ‘de UIThoek’ 
(Tennis en jeu de boules)
De gebouwen op het Quintus complex bekend als “De Uit-
hoek” van de Tennis Vereniging Quintus (TVQ) en de jeu 
de Boules Vereniging Quintus hebben van de gemeente 
een eigen nummer gekregen  Vanaf 1 december 2014  is 
het nieuwe adres voor de kantine op de Uithoek  “Leeu-
werik 1D”. 
Gaarne voortaan dit nieuwe adres gebruiken. 

kaartverkoop:
Toegangskaarten kosten €5,-. (leerlingen van de Andreas-
hof hebben gratis toegang). De kaartverkoop is reeds 
gestart. Voor en na schooltijd kunt u kaartjes kopen in de 
aula van de school (graag contant en gepast betalen). 

 

	  

Een kerstavond met 
Scrooge! 
	  

	  

Kent u het kerstverhaal over de norse rijke vrek 
Scrooge? Hij wil zelfs met kerst zijn personeel 
geen vrijaf geven en is te gierig voor een 
kerstbonus. En aan de operatie van het kreupele 
zoontje van zijn werknemer Bob Cratchit wil hij 
zeker niet meebetalen! 
Op de avond voor kerst wordt  Scrooge bezocht 
door geesten die hem wijzen op zijn fouten in het 
verleden en heden. Ook wordt hem een blik in de 
toekomst gegeven; zal Scrooge daardoor zijn 
leven beteren? Het klassieke kerstverhaal in 
Dickensstijl over deze mopperende gierigaard 
wordt in het weekend van 12 december 
opgevoerd door, voor en met inwoners uit 
Kwintsheul. 
	  

	  
Krijgt Tiny Tim zijn operatie? 

Muziekvereniging St. Gregorius, basisschool WSKO Andreashof,  Koor Beatween en vele Heulenaren 
werken mee aan de totstandkoming van deze kerstmusical. Kinderen, ouders en leerkrachten spelen 
rollen in het stuk of werken achter de schermen aan kostuums of het decor. De muzikale begeleiding is 
in handen van Paul Verhoeven (dirigent St. Gregorius) en de regisseur is Ilona van der Meer 
(leerkracht WSKO Andreashof). De uitvoering vindt plaats in de aula van de school die helemaal in 
sfeer wordt aangekleed! 

  

 

Speeldata: 

Donderdag 11 december try out 
aanvang 20:00 uur 

Vrijdagavond 12 december  
Aanvang voorstelling: 20:00 uur 

Zaterdagmiddag 13 december 
Aanvang voorstelling: 14:00 uur 
(aangepaste voorstelling met 
verteller voor onze jonge leerlingen ; 
maar iedereen is welkom!) 

Zaterdagavond 13 december 
Aanvang voorstelling: 20:00 uur 

Muziekvereniging 
St. Gregorius en koor Beatween zorgen voor de 
muzikale omlijsting 

Kaartverkoop: 

Toegangskaarten kosten €5,-  

( leerlingen van de Andreashof 
hebben gratis toegang). De 
kaartverkoop is reeds gestart. 
Voor en na schooltijd kunt u 
kaartjes kopen in de aula van de 
school ( graag contant en gepast 
betalen).  

 

kerstmusical op 11, 12 en 13 december in de heul
eeN kerSTavoNd meT Scrooge 
Kent u het kerstverhaal over de norse rijke vrek Scrooge? 
Hij wil zelfs met kerst zijn personeel geen vrijaf geven en 
is te gierig voor een kerstbonus. En aan de operatie van 
het kreupele zoontje van zijn werknemer Bob Cratchit wil 
hij zeker niet meebetalen!
Op de avond voor kerst wordt Scrooge bezocht door 
geesten die hem wijzen op zijn fouten in het verleden en 
heden. Ook wordt hem een blik in de toekomst gegeven; 
zal Scrooge daardoor zijn leven beteren? Het klassieke 
kerstverhaal in Dickensstijl over deze mopperende gierig-
aard wordt in het weekend van 12 december opgevoerd 
door, voor en met inwoners uit Kwintsheul.
Muziekvereniging St. Gregorius, basisschool WSKO An-
dreashof, Koor Beatween en vele Heulenaren werken 
mee aan de totstandkoming van deze kerstmusical. Kin-
deren, ouders en leerkrachten spelen rollen in het stuk of 
werken achter de schermen aan kostuums of het decor. 
De muzikale begeleiding is in handen van Paul Verhoeven 
(dirigent St. Gregorius) en de regisseur is Ilona van der 
Meer (leerkracht WSKO Andreashof). 
De uitvoering vindt plaats in de aula van de school die 
helemaal in sfeer wordt aangekleed!
Speeldata:
- Donderdag 11 december try out aanvang 20:00 uur
-  Vrijdagavond 12 december Aanvang voorstelling: 20:00 

uur
-  Zaterdagmiddag 13 december Aanvang voorstelling: 

14:00 uur (aangepaste voorstelling met verteller voor 
onze jonge leerlingen ; maar iedereen is welkom!) 

-  Zaterdagavond 13 december Aanvang voorstelling: 
20:00 uur  
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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  13 december
20:30 Hellas 1 Heren 1

zondag 14 december
13:30 Dames 2 Nieuwegein 1
15:25 Aalsmeer 2 Heren 2
 
zaalhaNdbalcomPeTITIe

zaterdag 13 december. zaaldienst spelend team
9:30 Hellas E2 Quintus E4 
9:50 Roda`71 D1 Quintus D4 
10:00 Quintus F1 Westlandia F1 
11:00 Quintus F3 Kwieksport F1 
11:00 Hercules E2 Quintus E3 
12:40 Hercules D2 Quintus D3 
13:00 Quintus DC4 Gemini DC2 
 Elly de Vette
14:05 Quintus DC3 Hellas  
 Judy de Heij?
15:10 Quintus D2 Conventus D1 
 Evi Lauwen/Elles Zwinkels
19:10 Gemini DA1 Quintus DA1 

zondag 14 december. zaaldienst spelend team
10:30 Quintus HS4 DIOS HS3 
 Aad van Dijk
10:40 VELO D1 Quintus D1 
10:55 ODIS E2 Quintus E2 
11:00 Schipluiden A2 Quintus DA2 
11:45 Quintus HS3 Saturnus LHS1 
11:50 V.Z.V. DB1 Quintus DB1 
13:35 Verburch DS2 Quintus DS3 
15:00 Quintus HA1 Hellas HA1 

blNv meld de volgende pechvogels 
Melissa Pijl van de B1 heeft problemen met haar rug 
waardoor ze voorlopig uit de roulatie is, Melissa heel veel 
sterkte,
Britt Bulsing ook van de B1 heeft een gescheurde pees 
aan haar vinger, ze moet zeker twee weken rust houden.
Femke Erkens en Mieke jansen ook van de B1 zijn op de 
weg terug na knieproblemen.  
Bij de heren 1 zijn er ook personele problemen na Rens 
Reijgersberg (knie) zijn ook daar ook Niels van Lier (breuk 
in middenhandsbeentje) jeroen Hemmes (gebroken 
neus) bij gekomen. 

Allen,  Houd moed en herstel goed ! Namens BLNV

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

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 13 december 2014
6867 14:30 Ariston’80 1 - Quintus 1
6879 14:30 Verburch 3 - Quintus 2
2095 14:30 Quintus 3 - Wanica Star 2
6907 14:30 Westlandia 7 - Quintus 4
6918 14:30 GDA 5 - Quintus 5
dienst bestuurskamer: Marcel Vis

Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

zaterdag 13 december 2014
118418 14:30 Quintus A1 - Die Haghe A1
122117 10:30 Vredenburch B1 - Quintus B1
122268 10:30 FC ‘s-Gravenz. B6 - Quintus B2
127801 12:45 DUNO C1 - Quintus C1
127862 09:00 Quintus C2 - SVH/Celeritas C3
102340 12:30 Quintus MC1 - Nieuwerkerk MC2
135718 08:45 Maasdijk D1 - Quintus D1
135709 10:30 Quintus D2 - FC ‘s-Gravenz. D6
147060 10:00 SVH/Celeritas E1 - Quintus E1
147059 09:00 sc Monster E3 - Quintus E2
147325 10:00 Maasdijk E4 - Quintus E3
146903 09:30 Quintus E4 - VELO E11
160757 09:00 VELO F2 - Quintus F1
161064 09:30 Quintus F2 - Escamp hsv F2
179882 08:30 Quintus F3 - Haagl./Winston F8
westl. 08:30 Quintus MP - VDL MP
dienst: William Dijkhuizen

dinsdag 16 december 2014
122339 18:30 Quintus B1 - HBS B2

zaterdag 20 december 2014
128268 10:30 Quintus C1 - sc Monster C1
136521 13:30 Erasmus D2 - Quintus D2
161358 09:00 Quintus F1 - MVV ‘27 F1
161655 09:00 Quintus F2 - Honselersdijk F2
103834 09:00 Quintus F3 - Leidschenveen F7
116437 12:30 Quintus MC1 - Zoetermeer MC2
dienst: Angela Reitsma

UITSlageN
Woensdag 3 december 2014   
comp. Quintus 4 - Schipluiden 3 0-7
zaterdag 6 december 2014   
comp. HBS A2 - Quintus A1 0-4
comp. Quintus B1 - Die Haghe B1 1-8
comp. Quintus B2 - VFC B5 2-2
comp. Quintus C1 - SVH/Celeritas C1 2-5
comp. GSC ESDO C2 - Quintus C2 nnb
comp. Dilettant MC1 - Quintus MC1 nnb
comp. Quintus D1 - Laakkwart. D2 8-0
comp. Scheveningen D4 - Quintus D2 5-0
comp. Quintus E1 - Honselersdijk E1 3-0
comp. Quintus E2 - Wat. Veld GONA E1 1-9
comp. Quintus E3 - sc Monster E7 6-3
comp. KMD E5 - Quintus E4 5-0
comp. Quintus F1 - HVC’10 F1 1-1
comp. LYRA F4 - Quintus F2 5-4
comp. RKDEO F11 - Quintus F3 4-4
comp. Quintus 1 - Berkel 1 2-4
comp. Quintus 2 - Scheveningen 3 3-1
comp. Westlandia 5 - Quintus 3 1-4
comp. Quintus 5 - KMD 5 3-1

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

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

badMINtON

e-maIl
Elke week krijgen jullie het Quintusnieuws via de mail. Het 
gebeurt nogal eens, dat de mail terugkomt, omdat het 
e-mailadres niet meer klopt. Als jullie een ander e-mail 
adres krijgen willen jullie er dan aan denken om dit door te 
geven aan de ledenadministratie? 
keesentrees@kabelfoon.nl.
Als je dat te ingewikkeld vindt, stuur je nieuwe e-mailadres 
even door naar mij en ik zorg dat het dan bij de ledenad-
ministratie komt.
Anneke Keehnen (jt.keehnen@kabelfoon.nl)

vrIjWIllIger vaN heT jaar
Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn donderdag 18 decem-
ber, in onze eigen Quintushal, de verkiezingen sportman 
en sportvrouw van het jaar. Nieuw dit jaar is de verkiezing 
van sportvrijwilliger. Afgelopen woensdag zijn er opname 
geweest in de Quintushal van de WOS. Genomineerd 
voor vrijwilliger van het jaar zijn Peet “Baard” en onze ei-
gen Simon Zwolle. Zoals Sander Valstar het zegt in een 
kort interview: “Simon doet niet alleen veel voor de bad-
minton, maar vooral veel voor het gehele sportcomplex.” 
Wil je er meer over weten, kijk dan op de site van de WOS 
of bij uitzending gemist.
Wil je erbij zijn, dan kan dat! Het is donderdag gratis en-
tree. Het belooft een fantastische avond te worden.

vaN de PeNNINgmeeSTer
Er is al eerder een bericht geweest, dat rond een be-
paalde datum de automatische incasso’s zouden worden 
afgeschreven. Rond 15 december is er nog een ronde, 
dat er geïncasseerd wordt. Het gaat hierbij om gezinnen 
waarin meerdere personen lid zijn of personen die aange-
geven hebben in termijnen te willen betalen.

Wim Arbouw

Najaars – eN regiocompetitie

UITSlageN:
Smashing Maasdam 1 - BC Quintus 1  2 – 6 
BC Sluyk Lekkerkerk 4 - BC Quintus 2  4 – 4 
BC Den Hoorn 1  - BC Quintus 3  4 – 4 

Programma:
maandag 8 december 19.30 uur
Schuttle up 1  - BC Quintus 1

vrijdag 12 december 19.30
BC Quintus 2  - BC Mix 4
BC Quintus 3  - BC Wassenaar 3
BC Quintus 4  - ABC Swindregt 5
BC Quintus M1  - BC Maassluis M4

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 speel-
week 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. Dit toernooi is bedoeld voor alle leden van de 
vereniging!! Ook leden van Badmintonvereniging Honse-
lersdijk zijn zeer welkom. Heb je je niet opgegeven en je 
bedenkt op 2 januari, dat het na al die kerstmenu’s, sla-
tjes, oliebollen etc. wel lekker is om even te spelen, loop 
dan ook gerust binnen en je kan vast meespelen!
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

En natuurlijk wensen wij iedereen een gezellige 
feestmaand!

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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WeSTlaNd ToerNooI 2014
Zaterdag 15 november was het dan weer zo ver: Het jaar-
lijkse Westland Toernooi stond weer op het programma, 
dit jaar voor het eerst een 1-dags toernooi. Dat maakte 
het toernooi er niet minder op en 11 van de jeugdleden 
schreven zich in voor het toernooi. Helaas was Bryan er 
uiteindelijk niet vanwege een blessure. 
Hierbij wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie deelname 
en volgens mij was het weer zoals gewoonlijk een super 
toernooi☺.

Het eerste Quintus-lid die in actie kwam was Ryan. Hij 
speelde een single, maar zijn tegenstander bleek helaas 
een maatje te groot. Maar ook van verlies kan je leren, dus 
je speelt nooit voor niets. 
Vervolgens duurde het even voordat het toernooi namens 
Quintus op gang kwam waardoor er ’s ochtends weinig 
wedstrijden waren. Gelukkig waren er tussen 12:00 en 
15:00 (volgens het wedstrijdschema) 12 wedstrijden 
waarvan jullie er liefst 10 wisten te winnen!! Mooie wed-
strijden kunnen zien, om er een paar te noemen Ruben- 
Lennard. Goeie pot jongens!  En Carly en Anouk dan! Ze 
speelden allebei met een wanted en wisten ook hun eer-
ste dubbel-wedstrijd te winnen. 
Daarna speelde Dennis inmiddels zijn 2e single wedstrijd. 
De 1e set was vrij ‘makkelijk’ voor Dennis en ook de 2e 
set kwam hij goed uit de startblokken en kwam 14-7 voor, 
daarna werd het 14-8 waarop Nick langs de kant zei: 
Maakt niet uit Dennis, je wint toch wel! Precies! Dat deed 
Dennis dus niet waardoor hij verloor in 3 sets (ik was iets 
te voorbarig!). 
Vervolgens een stukje verder in het toernooi stonden er 
vele toppers op het programma, de gebroeders Albers 
die voor de verandering weer eens tegen elkaar mochten 
spelen. En wat denk je van Michael Vellekoop tegen Den-
nis, het werd een mooie en spannende 3 setter waarbij 
Michael de 3e set uiteindelijk met 23-21 wist te winnen. 
Dat zijn leuke uitslagen☺ Even later stonden de Arjen en 
Joost in de Herendubbel finale tegen Ruben en Lennard. 

Super jongens Quintus 1e en 2e! Anouk die mooie 1e 
plaats pakte met haar wanted en Carly die ff de damessin-
gel 1e plaats naar haar toe sleept. Ik kan wel door blijven 
gaan, maar jongens al met al een SUPER toernooi, met 
super wedstrijden en een mooie prijzenlijst, die ik hieron-
der even zal opsommen. Nogmaals: Bedankt voor jullie 
inzet allemaal. 
En volgend jaar titels verdedigen!

Prijzen
Dennis en Michael: 1e prijs herendubbel 1
Michael: 1e prijs herensingle 1
Arjen: 1e prijs herensingle 2
Arjen en joost: 1e prijs herendubbel 2
joost: 2e prijs herendubbel 2
Ruben en Lennard: 2e prijs herendubbel 2
Anouk: 1e prijs damesdubbel 1 (samen met een wanted)
Carly: 1e prijs damessingle 2

Een prachtige lijst al zeg ik het zelf!
…….
Tenslotte wil ik hierbij ook de begeleiding bedanken!
- Marco Eijgermans
- Marlou Gardien
- Danielle Lange
- Marlene de Vreede
- Danny Radder
- Brenda van der Scheer
- Nick Broch
Ook ouders, ooms, tantes, oma’s, opa’s en iedereen die ik 
vergeten ben heel erg bedankt voor het supporten!
Het was weer een erg geslaagd toernooi, op naar volgend 
jaar!

Groet, Nick Broch
Jeugdcommissie Quintus Badminton

Op de foto staat Dennis er niet bij, maar hij had toch echt 
de 1e prijs in het heren dubbel!
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edWIN beNNe oN ToUr bIj PQv PIjl SolUTIoNS 
op 14 januari 2015
Op woensdag 14 januari 2015 geeft Edwin Benne een 
clinic bij PQV in SC Vreeloo in De Lier voor onze trainers. 
De avond begint om 19:00 uur en bestaat uit een deel the-
orie en een training aan Heren 1 en 2 van PQV.
We hebben ook de trainers van VELO en Monza uitgeno-
digd.
Dit wordt een bijzondere en leerzame avond. 
Ook spelers die (nog) geen trainer zijn, zijn welkom. 
er is dan geen training voor h3-h6.
Zie ook de bijgevoegde flyer.

Groeten, Wilfred de Zeeuw

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

introducees, Sportcentrum Vreeloo 
De Lier

14-01-2015 Volleybalclinic met Edwin Benne, 19:00 
uur 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 Vier-

gang
Pijnacker

11-04-2015 Minitoernooi GSC, Sporthal De Fluit Leidschen-
dam

05-06-2015 Pijl solutions bedrijven-, straten- en vrien-
dentoernooi, Sportcentrum De Pijl

Naaldwijk

12/14-06-15 Duinrell-toernooi Wassenaar

UITSlageN
Monza MB 2 PQV MB 2 3-1 25-19, 25-16, 20-25, 25-10
PQV HS 2 SKC HS 1 0-3 18-25, 10-25, 09-25
PQV HS 1 Kratos ‘08 HS 3 3-1 25-22, 18-25, 25-21, 25-12
PQV HS 3 Kratos ‘08 HS10 3-0 25-11, 25-14, 25-07

2015, héT volleybaljaar!

Hallo allemaal! 
2015 belooft een prachtig volleybaljaar te worden. Met de 
WK Beachvolleybal en het EK Volleybal Dames in Neder-
land staat het volleybal straks volop in de schijnwerpers. 

De twee evenementen bieden ook unieke kansen om héél 
Nederland enthousiast te maken voor het volleybal en ook 
voor onze club! Ter promotie van onze prachtsport werd 
onlangs de campagne join Volleybal gelanceerd. Daar-
over lees je alles op www.volleybal.nl/join.
Wij supporteren natuurlijk Oranje!
De evenementen in 2015 kunnen we als club natuurlijk 
niet missen! Voor de WK en EK geldt een speciale pe-
riode waarin alleen clubs via een zogeheten WK & EK 
ambassadeur kaarten kunnen kopen voor de mooiste 
wedstrijden. Ik ben ambassadeur voor onze club en de 
schakel met de Nevobo. Houd de nieuwsflitsen, PQV App 
en de internetsite goed in de gaten en zorg dat je erbij 
bent. Een WK en EK in eigen land en de andere Oranje-
evenementen, mag je niet missen! Laten we 2015, het 
volleybaljaar, ook binnen onze club vieren! 

Met een sportieve groet, Willem van Vliet

competitieprogramma PQv Pijl solutions 
in de komende 2 weken
ma 08-12-2014 t/m zo 14-12-2014 Speelweek 11 

woensdag 10 december 2014 Sporthal Plaats
19.15 PQV DS 5 Monza DS 4 vd Voort Kwinstheul
20:45 PQV DS 2 Kratos ‘08 DS 3 vd Voort Kwinstheul
donderdag 11 december 2014 Sporthal Plaats
21:00 VVV HS 1 PQV HS 3 Hoornbloem Den Hoorn
vrijdag 12 december 2014 Sporthal Plaats
19:15 PQV HS 2 Sky jump HS 2 Vreeloo De Lier
19:15 PQV MB 2 Kratos ‘08 MB 2 Vreeloo De Lier
19:15 PQV MB 1 Int. Rijsw MB 2 Vreeloo De Lier
21:00 PQV DS 4 Int. Rijswijk DS 6 Vreeloo De Lier
21:00 PQV HS 4 Punch HS 7 Vreeloo De Lier
21:00 PQV HS 5 Delta HS 5 Vreeloo De Lier
19:30 DEO DS 1 PQV DS 1 j.janssenhal Nootdorp
19:30 Kratos HS 2 PQV HS 1 Tanthof Delft
19:30 Sovicos DS 4 PQV DS 3 Steenwijklaan Den Haag
21:30 Int. RijswHS 6 PQV HS 6 Zweedenzaal Rijswijk
ma 15-12-2014 t/m zo 21-12-2014   

vrijdag 19 december 2014 Sporthal Plaats
19:15 PQV MC 1 Kalinko MC 2 Vreeloo De Lier
21:00 PQV XR 1 Volcano XR 1 Vreeloo De Lier
21:00 PQV HS 1 Punch HS 3 Vreeloo De Lier
21:00 PQV HS 5 Punch HS11 Vreeloo De Lier
19:30 Punch HS 9 PQV HS 6 TU Delft

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

vOlleybal

{

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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beste sportieve Quintus Tennis leden,
De TC wil jullie wat vragen.
Hebben jullie nog zin om in het nieu-
we jaar lekker te tennissen??
Het nieuwe jaar goed beginnen??
Ben je minimaal 5x aanwezig? 
Doe dan mee met de piramide van 
Quintus!!
Geef je op met onderstaande link!
De data voor komend seizoen staan 
hieronder in een rij.
Ga naar tvqtoernooi@gmail.com  om jezelf voor 25 janu-
ari 2015 op te geven 
Piramide-speel-zon-dagen: 8 februari, 8 maart, 12 april, 
3 mei, 12 juli, 6 september, 4 oktober 2015

NIeUW adreS voor ‘de UIThoek’
De nieuwe wet “Besluit Adressen & Gebouwen” betekent 
voor Quintus dat de opstallen in “De Uithoek” van de Ten-
nis Vereniging Quintus (TVQ) en de jeu de Boules Vereni-
ging Quintus voortaan een eigen nummer krijgen. Van de 
gemeente hebben we middels het besluit dd. 1 decem-
ber 2014  voor de kantine een nieuwe adres  gekregen nl. 
“Leeuwerik 1D”. Gaarne vanaf heden gebruik maken van 
dit nieuwe nummer. 

Bestuur Omni, Tennis en Jeu de Boules.

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  
of via www.westlandcompetitie.nl

 

$
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

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

zaalbeSchIkbaarheId vaN der voorThal
Op maandag 15 december is sporthal Van der Voorthal in 
Kwintheul niet beschikbaar. 
Hierdoor vervallen een aantal trainingen of worden trai-
ningen naar een andere sporthal verplaatst. 
Door het tekort aan beschikbare velden in SC Vreeloo 
kunnen de recreanten en dames 5 in deze week niet trai-
nen. Wij zijn nog zoekende of ergens anders nog velden 
in deze week beschikbaar zijn om training te geven. Wordt 
vervolgd.

Trainingen in sc vreeloo 
Dames 2 traint op ma 15 december om 20.30-22:00
Dames 3 traint op ma 15 december om 20.30-22:00
Dames 4 traint op ma 15 december om 20.30-22:00
Heren 1 traint op wo 17 december om 19.30-21:00
Heren 2 traint op wo 17 december om 19.30-21:00

Heren 6 traint op wo 17 december om 21.00-22:30
Recreanten en dames 5 hebben geen training.

bekerWedSTrIjdeN 3de SPeelroNde 
Heren 1 en Heren 3 zijn de bekerwedstrijden doorgeko-
men. Beide teams dienen rekening te houden met de 3de 
speelronde bekerwedstrijden en deze worden gespeeld 
tussen 15 december t/m 21 december of 29 december 
t/m 3 januari 2015. Heren 1 speelt de volgende ronde als 
een uitwedstrijd en Heren 3 speelt een thuiswedstrijd. 
Houd hier dus rekening mee.

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

John Kerkhof, Wedstrijdsecretaris PQV


