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Q U I N T U S

Week 18, 28 april 2015, nummer 2398
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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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
9 mei 2015 Scouting Westlander Business Trophy
23 + 24 mei 2015 voetbal E+F weekend 
4 juni 2015 avond4daagse avond 4-daagse start Quintus
17 t/m 20 juni 2015 oranje com Oranjefeesten Kwintsheul
19 juni 2015 oranje com NIFE-Oranjeloop 
28 juni 2015 gymnastiek demo / gymnastiek gala 
4 juli 2015 handbal ouder/kind toernooi
17 juli 2015 jeu de boules zandtoernooi 
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeerterein 
1 augustus 2015 Varend Corso Varend Corso in Kwintsheul

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 

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
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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

eredIvISIe dIvISIe  

zaterdag 2 mei
20:15 Dames 1 D.O.S. DS1
 
veldhaNdbalcomPeTITIe  

donderdag 30 april
20:00 Quintus DA1 Snelwiek DA1
   
zaterdag 2 mei
10:30 Quintus F4 Schipluiden F3
11:30 Quintus F3 Schipluiden F2
   
zondag 3 mei
12:30 VELO DA2 Quintus  DA2
13:00 Quintus HA1 Oliveo HA1
14:30 Quintus D1 SV Hillegom 
 Gerda Schoenmakers

aFSlUITINg SeIzoeN 2014-2015 
Zaterdag 2 mei a.s. om 20.15 uur spelen onze dames de 
laatste wedstrijd van het seizoen. De derde plek is ste-
vig in handen en er staat dan ook niet veel meer op het 
spel. Toch hopen wij dat u in grote getale naar de Van der 
Voorthal komt om het seizoen op een mooie manier af te 
sluiten. U moet het tenslotte daarna weer vier maanden 
zonder competitiewedstrijden doen!

Tevens nemen wij afscheid van Alex, José, Marinda en Ri-
anne. Rianne heeft haar hele handballeven voor Quintus 
gespeeld, maar ook de anderen verdienen een mooi af-
scheid. Daarom heeft STQ besloten om voor deze avond 
geen € 7,50 maar € 5,-- entree te heffen. De jeugd t/m 15 
jaar mag gratis naar binnen.

Na de wedstrijd zorgen wij voor een nootje en een hapje, 
dus blijf allemaal nog even gezellig in de kantine!

ToT zaTerdag !!!!

Voor de zomermaanden wens ik u mooie en zonnige da-
gen. Graag tot in september of eerder bij de wedstrijden in 
de voorbereiding, die in augustus begint.

Adri

berIchT vaN de ledeNadmINISTraTIe.
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al-
weer in volle gang.
Naar aanleiding hiervan willen wij graag bijtijds van je 
weten of je wilt gaan handballen of dat je eventueel gaat 
stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo 
snel mogelijk op te geven (dit in verband met de opgave 
van het aantal teams voor het komende seizoen). Het In-
schrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen 
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni 
a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadminis-
tratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTS-
HEUL. Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder 
het “lid-worden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.

Vragen? Stuur dan je mail naar ledenadministratie@hv-
quintus.nl. 

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant
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Pasfoto’s (uPdate 3)
De 2e jaars E die volgend seizoen in de D gaan spelen 
moeten een pasfoto inleveren voor het aanvragen van 
een spelerspas. Verder zijn er nog meer passen die gaan 
verlopen.
Zouden de volgende personen daarom z.s.m. een pasfo-
to met achterop hun naam af willen geven in de bestuurs-
kamer of aan de Hooghe Beer 14, te Kwintsheul?
Alvast bedankt.

Naam m/v geb.datum
Bakker, K.C. de M 07-07-1999
Bakker, L. de M 29-10-2000
Binsbergen, R.W. van M 06-01-1994
Bonnaud, F. M 07-04-1990
Bouwer, S.A. M 15-09-2004
Bruyn, S.G. de M 10-07-2000
Dijkhuizen, M. M 20-12-1994
Eekhout, I.A.N. M 20-11-2004
Eroglu, U. M 10-05-2000
Holsteijn, A. van M 27-06-1994
Holstein, C. van M 02-05-1999
Jansen, R. M 15-12-1995
Jansen, S.M.A. M 11-10-2004
Kester, F.A. M 26-09-1995
Knaap, R. van der M 15-09-1999
Knaap, R.C.A. van der M 03-04-2004
Knaap, S. van der M 20-03-2004
Latuheru, J.W. M 04-03-1999
Latuheru, M.J. M 06-02-2004
Maat, D. M 18-04-1994
Mouton, M. M 09-11-2000
Mulder, L.M. M 09-06-2000
Nieuwmans, J.H. M 10-10-2000
Noordermeer, M.J.J. M 22-06-2004
Ourabi, Y. M 24-01-2004
Overdevest, F. M 26-11-2000
Paassen, S. van M 24-01-2000
Riebeek, S. M 16-06-2000
Rijn, S.W. van M 12-11-2003
Schie, T.B.J. van M 08-09-2004
Selm, R. van M 09-12-2003
Stam, J. M 11-11-1999
Stap, S.v.d. M 10-09-2000
Veen, F.J. ten M 01-03-2000
Vijverberg, T.W. M 12-01-2000
Vis, F. M 26-11-1994
Voort, M.H. van der M 05-02-2000
Weert, D.j. van M 21-06-2000

Wingerden, F. van M 27-05-2000
Zeijl, L. van V 16-01-2000
Zuidgeest, J. M 21-11-1994
Zwirs, M. M 10-12-2000

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 2 mei 2015
6861 14:30 Berkel 1 - Quintus 1
6874 12:30 Scheveningen 3 - Quintus 2
6891 12:00 Haagl./Winston 2 - Quintus 3
191362 12:45 Quintus 4 - sc Monster 9
6915 13:00 Wanica Star 5 - Quintus 5
dienst bestuurskamer: Robert Jan v. Beek

Woensdag 6 mei 2015
6886 19:30 Wanica Star 2 - Quintus 3

zaterdag 9 mei 2015
4417 14:30 Quintus 1 - Semper Altius 1
4441 12:00 Quintus 2 - Semper Altius 3
22265 14:30 Quintus 3 - HVC’10 4
dienst bestuurskamer: Peter v.d. Valk

Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

Woensdag 29 april 2015
187006 19:00 Quintus MC1 - Nieuwerkerk MC2
175560 19:00 Quintus D2 - Escamp hsv D2

zaterdag 2 mei 2015
120563 14:30 Quintus A1 - Westlandia A2
123921 10:30 FC ‘s-Gravenz. B2 - Quintus B1
131499 10:30 Quintus C1 - DUNO C1
130205 08:30 Quintus C2 - FC ‘s-Gravenz. C4
188681 08:30 Quintus F2 - DUNO F1 BM
179886 08:30 Quintus F3 - Vredenburch F6
dienst: Sjan v.d. Knaap

zaterdag 9 mei 2015
122117 11:00 Vredenburch B1 - Quintus B1
westl. 09:00 VDL MP - Quintus MP
dienst: Aad Vis

donderdag 14 mei 2015 (hemelvaartsdag)
toernooi  Quintus F1 bij vv Maasdijk

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

BadMINtON

clUbToerNooI
Na het wekenlang aangekondigd te hebben was hat af-
gelopen weekend dan zover, het clubtoernooi van Bad-
mintonvereniging Quintus. Het is uiteindelijk een toernooi 
geworden, waar vooral de gezelligheid en de sportiviteit 
voorop hebben gestaan. Op de vrijdagavond en de zater-
dag zijn  maar liefst 90 wedstrijden gespeeld.
Niet iedereen kon precies ingedeeld worden in de juiste 
poule. We hebben, als toernooicommissie geprobeerd 
de poules zo in te delen, dat iedereen leuke wedstrijden 
kon spelen. Juist hierdoor ontstonden hele verrassende 
wedstrijden. Compliment aan alle spelers, die zich heb-
ben aangepast en alles hebben gespeeld. Dat betekende, 
dat er spelers waren, die ook gesingeld hebben, spelers, 
die alleen op de zaterdag al 9 wedstrijden moesten spe-
len, maar ook spelers, die de hele vrijdagavond aanwezig 
waren om slechts 2 wedstrijden te spelen.

Vrijdagavond hadden we wat moeite met het tijdschema. 
Dit kwam doordat er veel lange wedstrijden waren. De 
laatste wedstrijd begon vrijdag pas om 23.00 uur. Ieder-
een bleef gezellig kijken om daarna onder het genot van 
een drankje en hapje het nog erg laat te maken in de klei-
ne kantine. 

Zaterdag was iedereen weer present. Op deze dag had-
den we 2/3 hal, waardoor het toernooi wat intiemer werd 
en iedereen ook goed de gespeelde wedstrijden kon vol-
gen. Van de 90 wedstrijden zijn er maar liefst 20 in een
3-setter geëindigd. De single van Lesley en Nick heeft 
maar liefst 1 uur geduurd en eindigde in het voordeel van 
Lesley met de setstanden 13-12, 21-13 en 28-26! In de 
dames single kon Joyce helaas niet verder spelen van-
wege een knieblessure. Zij moest ook de finale van de 
damesdubbel spelen. Haar plaats werd, heel sportief, in-
genomen door de 11-jarige Esmey, waardoor het publiek 
toch kon genieten van een spannende partij! 
Op zaterdag verliep het tijdschema vrijwel vlekkeloos, 
waardoor precies volgens planning de slotwedstrijden om 
16.00 uur gespeeld konden worden.

Op baan 4 werd de dames dubbel C gespeeld met o.a. 
8 dames van de woensdagmorgen en hun plezier was 
soms luid en duidelijk te horen op de andere banen. 

Voor alle gespeelde poules was er alleen een beker voor 
de nummer 1 en zo is de uitslag:
dames dubbel c
Loes Mossink en Dyenne Zuiderwijk
dames Single
Carly van Marrewijk
Zij heeft hiermee ook de wisselbeker gewonnen
dames dubbel b
Carly van Marrewijk en Annemieke Verbaan
gemengd dubbel c
Aad Buitelaar en Marja Ouwerling
heren dubbel c
Joost Janmaat en Johan van Leeuwen
heren dubbel a
Dennis Persoon en Marco Eijgermans
gemengd dubbel b
Carly van Marrewijk en Dennis Persoon
gemengd dubbel a
Kevin v.d. Meer en Anouk van marrewijk
heren single c
Dennis Persoon
heren Single b
Joost Verbaan
heren single a
Kevin v.d. Meer
Hij heeft hiermee voor de 3e keer de wisselbeker gewon-
nen en mag hem dus houden!

Tijdens het toernooi stond er een kraam staan van “Pro- 
Racket” met producten van Kumpoo en Yonex. Dit was 
een leuke aanvulling voor het toernooi. Veel leden hebben 
een nieuw racket of schoenen gekocht.

Na afloop was de prijsuitreiking in de kleine kantine. Hier-
na hebben ca 35 leden nog gesmuld van een heerlijk chi-
nees buffet. Wat we veel hebben gehoord, dat de leden 
door dit toernooi elkaar veel beter hebben leren kennen, 
zeer waardevol!

UITSlageN

Woensdag 22 april 2015   
comp. Westlandia MC1 - Quintus MC1 2-4

zaterdag 25 april 2015   
comp. Quintus A1 - Westlandia A2 2 mei
comp. DUNO B1 - Quintus B1 2-0
comp. Quintus B2 - Westlandia B4 0-5
comp. Quintus C1 - HVC’10 C1 2-1
comp. Quintus C2 - sc Monster C4 1-9
comp. Quintus MC1 - Westlandia MC1 5-0
comp. VELO D3 - Quintus D1 2-0

comp. Quintus D2 - sc Monster D5 1-5
comp. FC ‘s-Gravenz. E3 - Quintus E1 4-0
comp. KMD E2 - Quintus E2 10-1
comp. MSV ‘71 E3 - Quintus E3 7-6
comp. Quintus E4 - Loosduinen E3 1-2
comp. VCS F1 - Quintus F1 3-3
comp. HBS F5 - Quintus F2 6-2
comp. Wilhelmus F9 - Quintus F3 6-0
comp. TAC’90 1 - Quintus 1 1-1
comp. Loosduinen 2 - Quintus 2 2-4
comp. Wanica Star 2 - Quintus 3 6 mei
comp. Quintus 4 - Westlandia 7 2-3
comp. Quintus 5 - GDA 5 2-1
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Wat ons nog rest als toernooicommissie is een aantal 
mensen te bedanken.
Loek, zaalbeheerder, voor de hulp. Marco, meedenken op 
de achtergrond. Wim en een aantal anderen voor de hulp 
achter de wedstrijdtafel. Willeke voor de barbezetting.
Alle deelnemers aan dit toernooi, want we hebben het 
met elkaar gedaan!!!

Als laatste willen Joyce beterschap wensen met haar knie.

De toernooicommissie
Anneke Keehnen en Peter van Kester

de oudste deelneem-
ster van dit toernooi 
ria glasbergen (74) 
met de jongste deel-
neemster esmey 
Sieck (11 jaar) 
Dit illustreert mooi dat 
men deel kan nemen 
aan een toernooi onge-
acht leeftijd en klasse!
Een compliment aan 
beide dames!

voorjaarShereNcomPeTITIe

Programma 

vrijdag 1 mei 19:30 uur
BC Quintus M1   - Invictus M1
BC Quintus M2   - Conquesto M3

jeUgdcomPeTITIe

UITSlageN
BC Schollevaar 1  - KjoeBie 1  5 – 3 
BC DKC 10   - KjoeBie 3   0 – 8

Programma 

zaterdag 2 mei 08:45 uur
KjoeBie 2   - BV Onder Ons 6

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

vOlleyBal

{
ageNda
16-05-2015 Bekerfinale PQV H3 – DVC H1, aanvang 

11:00 uur, de Vliethorst
Voorschoten

28-05-2015 Bestuursvergadering, Van der Voorthal Kwintsheul
05-06-2015 Pijl solutions bedrijven-, straten- en 

vriendentoernooi, Sportcentrum De Pijl
Naaldwijk

12/14-06-15 Duinrell-toernooi Wassenaar
18-07-2015 Volleybaltour NeVoBo, Wilhelminaplein Naaldwijk

INlooPTraININg eN zo, NIeUWS
Bij de berichtgeving over de inlooptrainingen van de he-
ren op 13 en 20 mei is wat onduidelijkheid ontstaan. Die 
gaan gewoon door. Maar..  sommige leden, met name van 
heren 5/6, hebben hieruit geconcludeerd, dat er voor hen 
geen mogelijkheid tot trainen meer zou zijn dit seizoen. 
Nou, die is er wel, want we hebben de beschikking over 
de trainingszaal t/m eind mei. De trainingen zullen tot die 
tijd dus gewoon doorgaan, al zal die qua bemensing op 
13 en 20 mei wel wat worden aangepast. Dus wil je een 
lekker balletje blijven slaan, kom dan gewoon op de voor 
jouw gewende tijd naar de training.

En dan nog een dingetje voor de dames: in de vorige 
nieuwsflits stond vermeld, dat jullie als trainersgroepen 
van trainer gewisseld zouden zijn. Helaas moeten we mis-
schien sommigen van jullie teleurstellen, maar de trainer, 

die jullie het hele jaar al hebben gehad, zal tot het eind 
van dit seizoen zijn (want het zijn allemaal mannen!) klus 
gewoon afmaken. Dus ook voor jullie geldt: kom op de 
voor jouw gewende tijd nog lekker een maandje ballen!

Namens Tc en de hele rataplan, Dick

UITSlageN
PQV HS 2 VCS HS 2 2-0 25-15, 25-23

In Up Go HS 1 PQV HS 2 2-0 25-23, 28-26

PQV MC 1 Zovoc MC 2 2-2 26-24, 14-25, 25-16, 15-25

competitieprogramma PQv in de komende 3 weken
ma 27-04-2015 t/m zo 3-05-2015   

dinsdag 28 april 2015 Sporthal Plaats
20:15 DSOV XR 2 PQV  XR 2 Emerald Delfgauw
zaterdag  16 mei 2015 Sporthal Plaats
11:00 PQV  HS 3 DVC HS 1 De Vliethorst Voorscho-

ten

Scheidsrechterbeoordelingen thuiswedstrijden
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
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heid dus om ook eens tegen kinderen van een andere 
vereniging te tennissen! 

We spelen thuis op Quintus, van 10.30 uur - 14.00 uur. 
Er kunnen maximaal 16 kinderen aan deze uitwisseling 
meedoen, geef je dus snel op! 

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar jeugdten-
nisquintus@hotmail.com . Graag bij je aanmelding ook je 
leeftijd vermelden. 

We hopen weer op jullie enthousiasme!

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

beSTe ledeN vaN QUINTUS TeNNIS,
 
op zaterdag 25 april vindt het jaarlijkse invitatietoer-
nooi plaats voor tennisleden vanaf 16 jaar.
 
Wat is het invitatietoernooi?
Het invitatietoernooi is bedoeld voor mixkoppels. Je kunt 
zowel een niet-lid als een TVQ-lid als mixpartner uitnodi-
gen om dit toernooi mee te spelen.
Je schrijft je dus samen in. Afhankelijk van het aantal kop-
pels maakt de toernooicommissie een poule-indeling of 
een winnaars/verliezers schema.
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. 
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com.
 

Groeten,
De Toernooicommissie

heT QUINTUS TeNNIS jeUgd kamP WaS Weder-
om  eeN SUcceS!
Op 18 en 19 april was de ‘Uithoek’ alleen toegankelijk 
voor ‘de jeugd’.
In dit weekend vond namelijk het Quintus Jeugd Invitatie 
Tenniskamp plaats…jaargang 2!
Vanwege het grote succes van vorig jaar, werd besloten 
wederom een Tennis Jeugd Kamp te organiseren!
Na aankomst op zaterdagmiddag gingen de kinderen 
meteen de baan op , of lekker tafeltennissen en uiteraard 
alvast de luchtbedden opblazen voor de nacht.
Uiteraard was tennis de rode draad van het weekend, 
maar aan alle overige activiteiten werd ook enthousiast 
en met veel lol meegedaan. 
Na het gezamenlijke avonddiner werd de kantine van TVQ 
omgebouwd tot een heus casino en konden alle kids pun-
ten (en snoep) verdienen door te gaan gokken aan de di-
verse tafels. 
Na het gokken werd de (algemene) kennis getest d.m.v. 
een quiz onder leiding van de inmiddels befaamde Quiz 
Brother Jan Duijdam…
Hierna werden  er een aantal groepen gemaakt en wer-
den de kinderen de duistere en donkere bossen van het 
Quintus terrein opgestuurd met een opdracht. Her en der 
zaten angstaanjagende Quintus-leden verscholen om de 
kids te helpen met het vervullen van de opdracht. Door het 
gegil wist de leiding precies waar de groepen zich bevon-
den, en uiteindelijk heeft iedereen de opdracht gehaald!
Inmiddels was de TVQ- kantine omgebouwd tot een bio-
scoop en werd er gekeken naar een spannende film.  
(Ver) na middernacht lagen kinderen in de kas…. alleen 
was gek genoeg alle moeheid bij de meeste kinderen in-
eens verdwenen en werd er nog volop gelachen en nage-
praat over de eerste dag.

Na een korte nacht volgde een uitgebreid ontbijt en werd 
er nog volop getennist…o.a. door het spelen van drie ron-
des ‘Rondje om de baan’.
 Ter afsluiting werden er nog enkele prijzen uitgereikt aan 
een aantal gelukkige deelnemers van de loterij. Hierna 
ging iedereen moe maar zeer voldaan richting huis.
Met dank aan alle (33!) kinderen én de leden van het 
jeugd bestuur kunnen we terugkijken op een enorm gaaf, 
intensief maar heel gezellig jeugd tennis weekend.
Tot volgend jaar!

Het TVQ Jeugdbestuur

uitwisseling Quintus – Verburch oP zondag 
17 meI

Beste jeugdleden,
Op zondag 17 mei staat de uitwisseling met de jeugd van 
Verburch weer op het programma. Een mooie gelegen-

$
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
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4e SPeeldag PIramIde
Zondag 3 mei is de vierde speeldag van de piramidecompetitie 2015. De tijden in het 
speelschema hieronder zijn richttijden. We verwachten je wel op de aangegeven tijd 
op Quintus. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op 
met je tegenstander en met Femke Duijndam: 0644480495. 

Tijd    uitslag
10.00 Remi Broch _ Dave de Recht 
10.00 Mariska Jansen-Boerma _ Melanie vd Wetering  
10.30 Arno van Steekelenburg _ Jordy van Schie  
10.30 Sandra van der Valk _ Conny Kerklaan  
11.00 Arjen van Laarhoven _ Geert Broch  
11.00 Luzia ten Westenend _ Yvonne vd Arend  
11.30 Berry Jansen _ Richard Moerman  
11.30 Dennis van Leeuwen _ Edwin van Koppen  
12.00 Dennis Duijvestijn _ Rob Zwinkels  
12.00 Berna van der Krogt _ Charlotte Vergouwen  
12.30 Roy Jansen _ Frank van Schie  
12.30 Dide van Adrichem _ Esmee Krijgsman  
13.00 Pascalle Rouwhorst _ Yvon van Meurs  
13.00 Cor Bontje _ Marco van Schie  
13.30 Laurens Vis _ Ron vd Berg  
13.30 Loek Broch _ Sjaak van Meurs  
14.00 Mart van Zeijl _ Richard Noordermeer  
14.00 Karin Klunder _ Astrid Vis  
14.30 Cies Duijndam _ Frank van der Stap  
14.30 Anneke Faber _ Gon Zwirs  
15.00 Michel de Bakker _ Jan Hofland  
15.00 Daan Bos _ Hans Bal  
15.30 Cor van Ruijven _ Aad Grootscholte  

Onderstaande wedstrijden worden op een andere dag gespeeld, omdat er een verhin-
dering is doorgegeven. 
De eerste speler dient contact op te nemen met de tegenstander. 

Sander Zaat _ Damon van der Stap  
Jan Duijndam _ Johan Enthoven  
Freek Batist _ Bas Otten  
Cindy Olierhoek _ Desiree Rouwhorst  
Miranda van Meurs _ Caroline van Oostrom  
Yvonne O _ Natasja van Selm  
Irmgard Bomers _ Patricia Vogelaar  
Melissa Grootscholte _ Bianca vd Abbeele  


