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Q U I N T U S

Week 14, 30 maart 2015, nummer 2394
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.

haNdbal
voeTbal
badmINToN
volleybal
gymNaSTIek
TeNNIS
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
12 april ronde van de glazen stad 
9 mei Scouting Westlander Business Trophy
13 juni +14 juni voetbal E+F weekend 
19 juni oranje com oranje loop 
20 juni handbal ouder /kind toernooi 
28 juni gymnastiek demo / gymnastiek gala 
17 juli jeu de boules zandtoernooi 
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeerterein 

Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nlO M N I
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OMNI-vereNIgINg 

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

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

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

QlympIcS grooT SUcceS

Ondanks het wat mindere weer was de 1e Qlympics een 
groot succes.

Op zaterdag 28 maart werd het 1e Qlympics gehouden 
tijdens het ‘Vet Heuls’. In de ochtend regende het, maar 
gelukkig bij de start om 13.00 uur was het bijna droog 
en kon gestart worden met zelfs 18 teams; meer dan het 
maximum gedachte aantal van 16. 
De organisatie had door enige aanpassingen dat toch 
mogelijk gemaakt zodat alle 180 opgegeven kinderen van 
8 tot 14 jaar konden mee doen.
Op het Quintus sportcomplex was het een levendige boel 
met al die ‘zwervende’ groepen jeugd op het complex. In 
de gymzaal van de Andreasschool vlogen de jongeren op 
en over de mat, in de sporthal leefden ze zich fanatiek uit 
met badminton, volleybal en handbal. Op het nog natte 
voetbalveld werd flink gescoord en bij de tennis werden 
rake tennisballen geslagen op pionnen en vrijwilligers. En 
in de Jeu de Boules kas was de gemiddelde leeftijd in een 
klap een stuk gedaald. 

Fantastisch, dank aan alle vrijwilligers van de 7 verenigin-
gen van Quintus die dit mogelijk hebben gemaakt; zowel 
in de voorbereiding als bij de uitvoering. Een groot compli-
ment voor deze samenwerking: Quintus leeft!!

Namens het Omni bestuur, Chris Batist



3

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 dIvISIe dIvISIe
  
donderdag 2 april
20:30 Dalfsen 1 Dames 1

zaterdag 4 april
20.00 Hercules Heren 1
20.15 Dames 1 VOC
 
bekerWedSTrIjd

donderdag 23 april
20.30 Dalfsen Dames 1 

halve FINale beker
Zoals wellicht bekend zijn onze meiden – door een super-
overwinning op VOC – doorgedrongen tot de halve finale 
van de nationale bekercompetitie.
De loting viel niet helemaal mee, want voor het derde keer 
achtereenvolgende jaar treffen we nationaal kampioen 
Sercodak/Dalfsen in deze wedstrijd.
Maar onze meiden gaan er voor en proberen met 200% 
inzet voor een verrassing te zorgen. Daarbij zou het leuk 
zijn als zij wat support ontvangen van hun fans.

De wedstrijd is op donderdag 23 april en buiten het team, 
zijn er nog 30 plekken over in de bus. Laten we er een 
gezellig uitje met elkaar van maken!
Daarom een oproep om u aan te melden bij José, via mail-
adres joseheuvelman@hotmail.nl. Kosten voor de bus zijn 
€ 5,--, de vertrektijd van de bus volgt later maar reken er 
op dat dit ‘s middags zal zijn. 
We rekeNeN op UW STeUN! 

vrIjWIllIgerSFeeST
Afgelopen vrijdag hebben we ons 65-jarig bestaan ge-
vierd en al onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. En als je 
een feestje geef dan moet er gewoon veel georganiseerd 
worden om er ook een leuk feest van te maken. Wat ons 
betreft is dat absoluut gelukt en was het heel fijn te zien 
dat jong en oud zich vermaakte en dat er ook “oud beken-
den” langs kwamen. Gewoon even lekker bijkletsen!!
Nu hebben wij het best druk en dan is geweldig om te 
zien dat die vrIjWIllIgerS het gewoon weer oppak-
ken en er voor zorgen dat ons feest lekker loopt.  Daarom 
via deze weg iedereen hartelijk bedankt die VetHeuls en 
onze verjaardag/vrijwilligersavond tot een succes hebben 
gemaakt!!

Bestuur HV Quintus 

programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

Woensdag 1 april 2015
6899 20:00 HVC’10 8 - Quintus 4

zaterdag 11 april 2015
6863 14:30 Houtwijk sv 1 - Quintus 1
6876 12:00 MVV ‘27 3 - Quintus 2
6887 14:30 LYRA 5 - Quintus 3
14632 12:45 Quintus 4 - MSV ‘71 4
18098 14:30 Quintus 5 - FC ‘s-Gravenz. 12
dienst bestuurskamer: Marcel Vis

programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

vrijdag 3 april 2015 (goede vrijdag)
toern. ocht. Quintus F2 bij HBS

zaterdag 4 april 2015 (paaszaterdag)
122908 12:00 Quintus B1 - DUNO B1
129047 10:30 sc Monster C4 - Quintus C2
187045 10:00 Nieuwerkerk MC2 - Quintus MC1
137221 10:30 sc Monster D5 - Quintus D2
149216 09:00 Quintus E1 - FC ‘s-Gravenz. E3
151989 09:30 Quintus E3 - Schipluiden E4

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
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179884 08:30 Quintus F3 - Wilhelmus F9
westl. 08:30 Quintus MP - sc Monster MP
dienst: Stefanie Nederpelt    

maandag 6 april 2015 (2e paasdag)
WK* nnb Quintus F1 bij MVV ‘27
toern. mi. Quintus F3 bij Forum Sport
WK* nnb Quintus MP bij FC ’s-Gravenz.
*  Westlands Kampioenschap

zaterdag 11 april 2015
124611 12:00 Quintus B1 - Vredenburch B1
124715 12:00 Quintus B2 - FC ‘s-Gravenz. B6
131499 10:30 Quintus C1 - DUNO C1
131389 12:15 SVH/Celeritas C3 - Quintus C2
187014 08:30 Voorsch.’97 MC2 - Quintus MC1
140229 10:30 Quintus D1 - Maasdijk D1
140199 09:00 FC ‘s-Gravenz. D6 - Quintus D2
153837 09:00 Quintus E1 - SVH/Celeritas E1
153836 09:00 Quintus E2 - sc Monster E3
154300 09:30 Quintus E3 - Maasdijk E4
153983 10:15 VELO E11 - Quintus E4
167287 08:30 Quintus F1 - VELO F2
167712 11:30 Escamp hsv F2 - Quintus F2
179891 10:30 Haagl./Winston F8 - Quintus F3
westl. 09:00 Naaldwijk MP - Quintus MP
dienst: Tom Dijkhuizen

UITSlageN

dinsdag 24 maart 2015 
Haagl.cup Quintus 1 - Wippolder 1 1-2
comp.  FC ‘s-Gravenz. 11 - Quintus 4 3-2

Woensdag 25 maart 2015   
comp. Wat. Veld GONA E1 - Quintus E2 2-5

zaterdag 28 maart 2015
comp. Quintus A1 - HBS A2 1-1
comp. Die Haghe B1 - Quintus B1 3-2
comp. VFC B5 - Quintus B2 3-1
comp. SVH/Celeritas C1 - Quintus C1 5-0
comp. Quintus C2 - GSC ESDO C2 0-1
comp. Laakkwart. D2 - Quintus D1 1-1
comp. Quintus D2 - Scheveningen D4 3-4
comp. Honselersdijk E1 - Quintus E1 7-1
comp. sc Monster E7 - Quintus E3 2-3
comp. Quintus E4 - KMD E5 4-2
comp. HVC’10 F1 - Quintus F1 2-2
comp. Quintus F2 - LYRA F4 3-4
comp. Quintus F3 - RKDEO F11 4-6
comp. Quintus 1 - Naaldwijk 1 1-1
comp. Quintus 2 - Naaldwijk 2 1-1
comp. Quintus 3 - HVC’10 4 afg.
comp. HVC’10 8 - Quintus 4 afg.
comp. Westlandia 9 - Quintus 5 8-1

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

BadMINtON

recreaNTeNcompeTITIe
Afgelopen donderdag heeft het recreantenteam uit ge-
speeld tegen Zeemeeuwen 2. Er was één dame bij, die 
wel heel erg goed speelde en erg sterk was. Wij lieten ons 
niet kennen en speelden uiteindelijk 3 – 3.
Aanstaande vrijdag, 3 april spelen we thuis tegen Velo, 
ondanks dat het Goede Vrijdag is.

WeSTlaNToerNooI
Op zaterdag 4 april is in Naaldwijk het Westland toernooi 
voor senioren. Er hebben zich heel wat mensen van Quin-
tus opgegeven. Het zou leuk zijn als Quintus ook nog wat 
prijzen in de wacht kan slepen. Veel succes allemaal!! 
Heb je nog vragen over dit toernooi dan kan je contact op-
nemen met Danny Radder. E-mailadres: waza_danny@
hotmail.com

clUbToerNooI
24 en 25 april!!!! Vrijdagavond en de hele zaterdag
Afgelopen woensdag was ik even bij onze woensdag-
morgendames om te vertellen over het clubtoernooi. Ge-
lukkig waren er meteen een paar enthousiaste dames, die 
zich gelijk hebben opgegeven. Ook van de maandag ver-
wacht ik, dat er zich nog wel leden op gaan geven voor dit 

leuke toernooi. Het is maar 1 x per jaar en iedereen wordt 
ingedeeld op zijn eigen niveau. Van de vrijdagavondle-
den krijg ik hele verrassende aanmeldingen. Leuk, dat 
belooft wat. Aanmelden kan natuurlijk nog steeds, ook als 
je geen partner heb. Wij gaan dan op zoek naar iemand. 
Meer informatie? Anneke Keehnen 0174 – 296318 of per 
mail: jt.keehnen@kabelfoon.nl 

beTerSchap
Van de vrijdag zijn Rob, Wally al langere tijd geblesseerd 
of ziek. Ook Noi missen we al een tijdje. Op de woensdag 
en maandag zijn ook vast leden, die tijdelijk niet kunnen 
spelen. We wensen alle leden, die tijdelijk om wat voor re-
den dan ook, niet kunnen spelen veel sterkte en we hopen 
jullie allemaal weer gauw te zien!

QlympIcS
Afgelopen zaterdag zijn bij Quintus de QLYMPICS gehou-
den. Een sportmiddag voor kinderen tussen de 8-14 jaar, 
waarbij ze in teams alle 7 sporten van Quintus konden be-
oefenen. Het was een drukte van jewelste, 200 springende 
en luidruchtige kinderen, maar het is een zeer geslaagde 
1e editie geworden. Al deze 200 kinderen hebben kunnen 
ervaren wat een plezier je kan beleven met badminton. Ik 
heb een hoop enthousiaste kinderen gezien tijdens het 
badmintonnen, dus het zou leuk zijn als we binnenkort of 
volgend seizoen nog wat nieuwe talentjes kunnen verwel-
komen. Vind je het badminton een leuke sport, bel dan 
gerust voor meer informatie of kijk op de web-site!

Kevin
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WoeNSdagmorgeN
Het duurt nog even, maar woensdag 6 mei is het weer 
zover. We gaan dan met ongeveer 20 dames naar Ber-
gen Op Zoom. Dat is al jarenlang een erg leuke traditie. 
Er wordt eerst een toernooi gespeeld en ’s middags volgt 
er nog een programma georganiseerd door ons oud-lid 
Elly v.d. Zande. Voor de dames, die niet meegaan, wordt 
dit een vrije ochtend. Deze ochtend kunnen we in juni “in-
halen”

Jeannet Borst

vrIjdagavoNd eN jeUgd
Willen alle leden, die op de vrijdag spelen en nog geen 
spelerspasje hebben, een pasfoto inleveren? Dan kan 
voor iedereen een spelerspas worden aangemaakt. Dat 
is handig voor ons met de indeling van het spelersbord. 
Ook handig als bijvoorbeeld de jeugdleden één of meer 
partijen met de vrijdagleden mee willen spelen.

De vrijdagavondcommissie

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

vOlleyBal

{
UITSlageN
Monza MB 2 PQV MB 1

DEO HS 4 PQV HS 5 4-0 25-19, 25-23, 25-12, 25-10

PQV DS 2 Delta DS 3 1-3 13-25, 23-25, 21-25, 25-14

PQV DS 4 SKC DS 5 4-0 25-09, 25-18, 25-15, 25-19

PQV HS 2 Kratos ‘08 HS 5 2-3 22-25, 18-25, 25-17, 25-21, 
11-15

I. Rijswijk DS 7 PQV DS 3 1-3 16-25, 21-25, 25-22, 15-25

Kratos ‘08 DS 5 PQV DS 1 3-1 24-26, 25-22, 25-11, 25-10

PQV MB 2 Kalinko MB 3 3-1 25-15, 25-16, 16-25, 25-15

PQV MC 1 DEO MC 1 0-4 12-25, 11-25, 12-25, 18-25

Kalinko HS 3 PQV HS 1 4-0 25-20, 25-22, 25-23, 25-16

PQV DS 5 Velo DS 5 2-3 19-25, 25-17, 13-25, 25-23, 
08-15

competitieprogramma pQv in de komende 2 weken
ma 30-03-2015 t/m zo 05-04-2015 bekerwedstrijden + reserve 

maandag 30 maart 2015 Sporthal plaats

21:15 Houten  HS 1 PQV  HS 3 De Molenwiek Houten

woensdag 1 april 2015 Sporthal plaats

21:30 Punch DS 4 PQV DS 3 TU-Sportcentr. Delft

20:45 PQV  XR 1 I. Rijswijk 
XR 2

Vd Voorthal Kwintsheul

ma 06-04-2015 t/m zo 12-04-2015 Speelweek 24 

woensdag 8 april 2015 Sporthal plaats

19:15 PQV  HS 6 I. Rijswijk 
HS 6

Vd Voorthal Kwintsheul

20:45 PQV  XR 2 DSOV XR 1 Vd Voorthal Kwintsheul

vrijdag 10 april 2015 Sporthal plaats

19:15 PQV  HS 3 VVV HS 1 De Pijl Naaldwijk

21:00 PQV  HS 1 Kratos HS 2 De Pijl Naaldwijk

21:00 PQV  DS 1 DEO DS 1 De Pijl Naaldwijk

21:00 PQV  DS 3 Sovicos DS 4 De Pijl Naaldwijk

19:30 Delta HS 5 PQV  HS 5 Kerkpolder Delft

19:30 Sovicos 
MC 1

PQV  MC 1 Steenwijklaan Den Haag

19:30 I. Rijswijk 
DS 6

PQV  DS 4 Marimbahal Rijswijk Zh

21:30 Kratos DS 3 PQV  DS 2 Tanthof Delft

zaterdag 11 april 2015 Sporthal plaats

13:00 Punch HS 7 PQV  HS 4 TU-Sportcentr. Delft

14:30 Jumpers 
HS 2

PQV  HS 2 Sporthal Lipa Den Haag

15:15 I. Rijswijk 
MB 2

PQV MB 2 Marimbahal Rijswijk

bekerWedSTrIjd hereN 3
VC Houten HS1 - PQV Heren 3 op maandag 30 maart ’15 
in sporthal De Molenwiek te Houten om 21:15h. 

ScheIdSrechTerbeoordelINgeN ThUISWed-
STrIjdeN
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrech-
ter beoordeling in te vullen.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

agenda

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

21-04-2015 Bestuursvergadering, Quintus Kwintsheul

22-04-2015 Mini challenge CMV-leden

28-05-2015 Bestuursvergadering, Quintus Kwintsheul

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

Naaldwijk

12/14-06-15 Duinrell-toernooi Wassenaar
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gyMNaStIek

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com

www.quintusgymnastiek.nl

WedSTrIjddrUkTe.
De selectie zit inmiddels midden in het wedstrijdseizoen 
en boekt hier en daar mooie resultaten.
Zo hebben we doorstromingen naar de halve landelijke 
finale behaald, maar ook plaatsen kunnen
bemachtigen op de district finales. In de verschillende 
turncompetities (TUCO) loopt het lekker,
ook daar is er een plaats in de finale behaald. Er zijn dus 
nog wat wedstrijden te gaan. Voor iedereen
geldt dus nog even flink doorzetten om op de volgende 
wedstrijden te vlammen!
Alle wedstrijdverslagen zijn terug te lezen op de facebook 
pagina van  turnselectie Quintus en onze 
website www.quintusgymnastiek.nl 

goede vrIjdag
Op goede vrijdag 3 april en ma 6 april zijn er geen 
trainingen. Ook in de meivakantie van de basisschool 4 
t/m 17 mei vervallen de lessen. Let op: Veel middelbare 
scholen wijken hier van af, zij hebben al eerder vakantie.
Rest mij nog iedereen gezellige dagen toe te wensen, met 
wat rust….. en daarna knallen.

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

ondernemen. Wat we precies gaan doen verklappen we 
nog niet, maar ga er maar van uit dat er een gaaf pro-
gramma in elkaar wordt gezet door de jeugdcommissie!

Slaapzak en luchtbed mee!
Zoals gezegd moet je je slaapzak en een luchtbed (of een 
matje) meenemen. We gaan slapen op het Quintus terrein 
(kantine en jeu de boules ruimte)

$
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

geeF je op voor heT QUINTUS jeUgd 
INvITaTIe TeNNISkamp!

hallo tennisvrienden!
In het weekend van 18 en 19 april organiseert de jeugdaf-
deling van Quintus een Jeugd Invitatie Tenniskamp voor 
alle jeugd- en juniorleden.
Dit betekent dat je één vriendje of vriendinnetje mee mag 
nemen voor een weekend boordevol tennis, spelletjes en 
gezelligheid!
Het evenement start op zaterdag 18 april om 16.00 uur 
en eindigt op zondag 19 april om 13.00 uur, dus je moet 
je slaapzak, luchtbed en tandenborstel meenemen!

Wat gaan we doen?
Uiteraard speelt tennis een centrale rol dit weekend, maar 
daarnaast gaan we nog allerlei andere leuke activiteiten 
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De begeleiding slaapt hier ook om er voor te zorgen dat 
de kinderen een goede nachtrust krijgen.

eten en drinken
Door alle inspanningen zal je best honger en dorst heb-
ben! Wij zorgen voor het avondeten, ontbijt en genoeg te 
drinken.

kosten
Het is bijna niet te geloven, maar dit weekend kost je he-
lemaal niets!
Dus waar wacht je nog op?
Aanmelden vóór 7 april
Wees op tijd met aanmelden want VOL=VOL….zorg er-
voor dat wij vóór 7 april 2015 je inschrijfformulier hebben 
ontvangen.
Het inschrijfformulier is te downloaden via de Quintus site 
(www.quintus-tennis.nl) onder het kopje ‘Jeugd’.

vragen?
Heb je vragen over je deelname aan dit fantastische 
weekend?
Neem dan buiten kantoortijden contact op met Hans Bal 
(06-51380438)

beSTe ledeN vaN QUINTUS TeNNIS
Op zaterdag 25 april vindt het jaarlijkse invitatietoernooi 
plaats voor tennisleden vanaf 16 jaar.

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. 

Wat is het invitatietoernooi?
Het invitatietoernooi is bedoeld 
voor mixkoppels. Je kunt zowel 
een niet-lid als een TVQ-lid als 
mixpartner uitnodigen om dit 
toernooi mee te spelen.
Je schrijft je dus samen in. Af-
hankelijk van het aantal kop-
pels maakt de toernooicom-
missie een poule-indeling of 
een winnaars/verliezers sche-
ma.
Een mooie gelegenheid voor niet-leden om kennis te ma-
ken met onze gezellige tennisvereniging!

Wat is het tijdstip van het toernooi?
Het toernooi staat gepland van 10.00-17.00 uur. 
Maar afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit ook 
ingekort worden.

Wat zijn de kosten?
Het toernooi kost 5 euro per koppel

Wat is de uiterste inschrijfdatum?
Graag inschrijven voor vrijdag 17 april
Bij inschrijving graag vermelden met wie je speelt. In-
schrijven via tvqtoernooi@gmail.com.

Groeten,
De Toernooicommissie


