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Q U I N T U S

Week 20, 11 mei 2015, nummer 2400
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
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
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

veldhaNdbalcomPeTITIe  

zaterdag 16 mei
10.00 Quintus F2 Westlandia F1 
10:00 Schipluiden E2 Quintus E2 
10:55 Quintus F1 Gemini F1  
11:50 Oliveo E1 Quintus E3 
14:45 Quintus DC5 Westlandia DC4 
 Sander en Joey
15:50 Quintus DC4 Olympia ‘72 DC1 
 Rhode + Tessa
      
zondag 17 mei
10:00 Quintus D2 VELO D2 
 Melissa Radder
10:20 Saturnus L D1 Quintus D3 
10:55 Quintus DB2 VELO DB2 
 Richelle en Julia
11:00 VELO D4 Quintus D4 
11:05 Hercules DC1 Quintus DC3 
11:55 Quintus DB1 Verburch DB1 
12:10 Oliveo HA1 Quintus HA1 
12:15 Schipluiden E1 Quintus E1
12:20 Gemini DA1 Quintus DA1 
12:55 Quintus DC1 Gemini DC1 
15:05 Quintus DC2 Schipluiden DC1 
 Anouk Zwinkels + Tessa van Zijl

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. 

AAn-  en Afmelden nieuwe voetbAlseizoen
Ben je nu aan het meetrainen en vind je voetballen leuk? 
Meld je dan aan voor het nieuwe seizoen. 
Dit kan door het formulier in te vullen dat je kan downloa-
den onder het kopje Algemeen op de site. De contributie 
hoeft pas met ingang van het nieuwe seizoen betaald te 
worden. Maar meld je wel nu al aan zodat we tijdig we-
ten hoeveel teams er aangemeld moeten worden bij de 
KNVB. 

Heb je geen zin meer om te voetballen? Meld je dan af, dit 
kan alleen door vóór 31 mei 2015 een mail te sturen naar 
ivanschie@tomselect.nl. Je moet je echt zelf afmelden, dit 
wordt niet gedaan door je leider of coördinator.

Ga je naar of kom je van een ander andere  vereniging, 
dan moet er een overschrijvingsformulier ingevuld wor-
den. Dit moet vóór 15 juni geregeld zijn. Hiervoor kun je 
contact opnemen met de ledenadministratie.
Ingrid van Schie - Ledenadministratie V.V. Quintus

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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gevoNdeN voorWerPeN
Er is een groot aantal voetbalschoenen, scheendekkers, 
trainingspakken, etc. achtergelaten in de kleedkamers, op 
de velden of op de tribunes. 
Bent u of is uw kind al een tijdje wat kwijt? Kom dat even 
kijken. Alles wat op zaterdag 16 mei niet is opgehaald 
gaat naar een goed doel.

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 16 mei 2015
21686 14:30 Quintus 3  - Honselersdijk 5
6897 14:30 Maasdijk 4  - Quintus 4
dienst bestuurskamer: Angela Reitsma

zaterdag 23 mei 2015
191718 14:30 Quintus 3  - Haagl./Winston 2
6908 13:00 LYRA 7  - Quintus 5

zaterdag 30 mei 2015
191708 14:30 Quintus 5  - Wanica Star 5

Programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

Woensdag 13 mei 2015
120563 20:00 Quintus A1 - Westlandia A2

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

zaterdag 16 mei 2015
125180 12:00 Quintus B1 - REMO B1
125187 12:00 LYRA B3 - Quintus B2
132562 12:30 Naaldwijk C1 - Quintus C1
132409 10:15 Honselersdijk C4 - Quintus C2
187011 12:30 Quintus MC1 - Voorsch. ‘97 MC2

141255 10:30 Quintus D1 - REMO D1
141439 10:00 KMD D3 - Quintus D2
155378 09:00 Quintus E1 - GSC ESDO E1
155377 09:00 Quintus E2 - LYRA E3
176969 09:30 Quintus E3 - NOCKralingen E2
155821 09:45 Vredenburch E7 - Quintus E4
177592 08:30 Quintus F2 - Quick Steps F1
179894 08:30 Quintus F3 - HVV F10
westl. 09:00 Verburch MP - Quintus MP
dienst: Anita Enthoven

dinsdag 19 mei 2015
179886 18:00 Quintus F3 - Vredenburch F6
122117 19:00 Vredenburch B1 - Quintus B1

zaterdag 23 mei 2015
168769 08:30 Quintus F1 - FC ‘s-Gravenz. F3
187036 11:00 OFB MC1 - Quintus MC1
westl. EINDTOERNOOI MP

zaterdag 30 mei 2015
187009 12:30 Quintus MC1 - MSV ‘71 MC1
148545 10:00 GSC ESDO E1 - Quintus E1

UITSlageN

Woensdag 6 mei 2015
comp. Wanica Star 2 - Quintus 3 2-1

donderdag 7 mei 2015   
comp. Quintus 4 - sc Monster 9 2-1

zaterdag 9 mei 2015   
comp. Vredenburch B1 - Quintus B1            19 mei
comp. Quintus 1 - Semper Altius 1 3-3
comp. Quintus 2 - Semper Altius 3 5-1
comp. Quintus 3 - HVC’10 4 1-3

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

BadMINtON

NIeUWe ShIrTS
Al heel veel mensen hebben een ‘nieuw’ shirt gepast, 
maar nog niet iedereen. Komende week is de laatste 
week waarin iedereen kan passen, daarna moeten we de 
pasbox weer inleveren.
De pasbox staat in de kast, zodat iedere afdeling erbij kan, 
met een lijst er in waar je je naam, maat en aantal shirts 
kunt aangeven, Voor alle competitiespelers geldt dat het 
dragen van het clubshirt tijdens een wedstrijd verplicht is.
Zit jou maat er niet bij of heb je geen gelegenheid meer 
om te passen en wil je toch ook een shirt, laat het mij dan 
even weten op svalstar@ziggo.nl. ook voor overige vra-
gen. De kosten voor een shirt zijn nu eenmalig € 20,00 
i.v.m. een 1e grote bestelling, later zullen de kosten € 
40,00 per stuk worden.

groeten, Sander Valstar

voorjaarShereNcomPeTITIe

Programma 

maandag 11 mei 20.30 uur
BV Onder Ons M1 - BC Quintus M1

Woensdag 13 mei 19.30 uur
BC Quintus M1  - BC Maassluis M1

zondag 17 mei 13.00 uur
BC Schipluiden M1 - BC Quintus M2

jeUgdcomPeTITIe

Programma

zaterdag 16 mei 
Kjoebie 1  - Van zundert Velo 1
Kjoebie 3  - Nerash 4

Training voor kjoebie 2
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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
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

hUlP gevraagd voor de SPorT maraThoN IN 
de lIer
Donderdag 4 juni a.s. is er weer de sportmarathon in 
De Lier. Wederom een gelegenheid om ons als PQV 
Pijl solutions te tonen bij de Lierse sporters. De sport-
marathon is een evenement waarbij diverse teams uit 
De Lier en omstreken het sportief tegen elkaar opne-
men. Deze sportmarathon wordt gespeeld over 2 da-
gen waarbij men aan diverse sporten mee kan doen. 
Op donderdag wordt er dus ook gevolleybald en daarvoor 
hebben we tellers en scheidsrechters nodig om deze 
wedstrijden te begeleiden. Coaching zoals bij de jeugd is 
niet nodig want dit gaat om volwassenen en die kunnen 
dat zelf wel af.  Dus heb je een avondje vrij en wil je fluiten 
of tellen? Laat mij dat dan weten a.u.b. aanmelden kan via 
jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl of via 06-51383160.

Groeten, Willem van Vliet

comPeTITIeProgramma PQv PIjl SolU-
TIoNS IN de komeNde 2 WekeN
ma 11-05-2015 t/m zo 17-05-2015   
zaterdag  16 mei 2015 Sporthal Plaats
11:00 PQV  HS 3 DVC HS 1 De Vliethorst Voorschoten

INSchrIjvINg WeSTlaNdcUP 2015 IS geoPeNd
De Westlandcup 2015 wordt dit jaar gehouden op 12 sep-
tember aanstaande.
het is de bedoeling dat de jeugd sowieso mee speelt 
maar senioren teams staan sowieso vrij om zich aan 
te melden voor dit voorbereidingstoernooi. zeker als 
het team weer aardig door elkaar gehusseld is. Is dit 
een mooi moment om elkaar goed/beter te leren ken-
nen en te zien waar je staat zo aan het begin van het 
seizoen.

dus speel mee en meld je aan bij Willem van vliet via: 

PQv Pijl solutions strAten- bedrijven- fAmi-
lie- enzovoorts-toernooi 2015
Op vrijdag 5 juni hebben we als PQV de hele avond de 
beschikking over sporthal de Pijl voor het jaarlijks terugke-
rende s-b-f enz.toernooi. Als je je nog niet hebt opgegeven 
voor deze sportieve maar vooral ook gezellige avond vol-
leyballen, trommel dan snel nog wat mensen op voor jouw 
team en ga o.a. de strijd aan met de bekerwinnaar van 
vorig jaar. Wellicht staan jullie deze avond op het hoogste 
schavot met bijpassende eeuwige roem. Voorwaarde, net 
als alle vorige editie’s, is, dat er tenminste 2 dames in het 
team moeten zitten. Alle andere randvoorwaarden hoor je 
wel op de avond zelf.
De Pijl is open vanaf 19.00uur en het eerste fluitsignaal 
staat gepland voor 19.30uur.          
De kosten voor deelname zijn niet inflatieonderhevig, 
namelijk nog steeds € 20,-- per team, in de zaal zelf en 
contant te voldoen, zodat we daar de bitterballen van kun-
nen betalen. Dus résùméé : vrijdag 5 juni, vanaf 19.00uur, 
sporthal de Pijl, nu opgeven bij Wilfred (wilfreddezeeuw@
gmail.com ) of bij Dick (d.c.vangeest@caiway.nl )
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Single en mix
Voor de Single schrijf je je alleen in, als dame of heer.
Voor de Mix schrijf je je in als mixkoppel, dus een dame 
en een heer.

zijn er ook verschillende niveaus?
Ja, er wordt bij beide onderdelen gespeeld in 3 niveaus. 
A- klasse: de meest sterke deelnemers
B- klasse: deelnemers die de A poule te sterk vinden
C- klasse: beginnende tennissers en deelnemers die de B 
     poule te sterk vinden

Wanneer vinden de clubkampioenschappen plaats?
De start is op woensdag 3 juni en de finale op zaterdag 
13 juni.
Op doordeweekse dagen wordt er in de avonden vanaf 
19.00 uur gespeeld.
In de weekenden spelen we overdag, m.u.v. de finales die 
op zaterdagavond gespeeld worden.

Wat zijn de kosten?
Die bedragen 5 euro per deelnemer, per onderdeel.

hoe schrijf ik me in?
Inschrijven gebeurt via onze online Toernooiplanner. Kijk 
op de site voor de link om je als deelnemer te registreren.
Bij Sportgegevens wordt er gevraagd om een lidnummer 
en speelsterkte. Hier kun je willekeurig iets invullen.

voor wanneer schrijf ik me in?
De uiterste inschrijfdatum is 25 mei!
Kijk in het groene boekje of op de website www.quintus-
tennis.nl voor alle reglementen.
 

Groeten,
De Toernooicommissie 

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-
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

clUbkamPIoeNSchaPPeN QUINTUS!
Hallo seniorleden en juniorleden vanaf 16 jaar,
Het is bijna weer zover, de jaarlijkse Clubkampioenschap-
pen Singles en Mix.
En inschrijven is nu al mogelijk!

Wat zijn de clubkampioenschappen?
Tijdens de komende Clubkampioenschappen wordt er ge-
streden voor de titel van Clubkampioen op twee onderdelen:

$
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


