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Q U I N T U S

Week 21, 18 mei 2015, nummer 2401
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
23 + 24 mei 2015 voetbal E+F wiekend 
29 mei 2015 voetbal vrijwilligersavond
4 juni 2015 avond4daagse avond 4 daagse start Quintus
13 juni 2015 Scouting Westlander Business Trophy
17 t/m 20 juni 2015 oranje com Oranjefeesten Kwintsheul
19 juni 2015 oranje com oranje loop 
28 juni 2015 gymnastiek demo / gymnastiek gala 
4 juli 2015 handbal ouder/kind toernooi 
10 juli 2015 wielrenen hard fietsen 
17 juli 2015 jeu de boules zand toernooi 
26 juli tot 2 aug 2015 kermis wateringen wagens op parkeer terrein 
1 augustus 2015 Varend Corso Varend Corso in Kwintsheul
24 en 25 oktober 2015 vet heuls oktoberfeest 
7 november 2015 gymnastiek onerlingen wedstrijden 
19 en 20 december vet heuls christmas with love 

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 23 mei
10.00 ODIS F2 Quintus F3 

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

PAsfoto’s (uPdAte 5!)
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.

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

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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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
Senioren  
R.W. van Binsbergen M  06-01-1994
F. Bonnaud M  07-04-1990
M. Dijkhuizen M  20-12-1994
A. van Holsteijn M  27-06-1994
R. Jansen M  15-12-1995
D. Maat M  18-04-1994
F. Vis M  26-11-1994
J. Zuidgeest M 21-11-1994
b-jeugd  
S. v.d. Boogaard M  03-02-1999
R. v.d. Knaap M  15-09-1999
J.W. Latuheru M  04-03-1999
L. Minkman M  15-12-1999
R.P. Oosterwijk M  12-03-1999
D. van Schie M  04-06-1999
J. Stam M  11-11-1999
T.P. van Uffelen M  09-01-1999
c-jeugd  
L. de Bakker M  29-10-2000
S.G. de Bruyn M  10-07-2000
U. Eroglu M  10-05-2000
M. Mouton M  09-11-2000
L.M. Mulder M  09-06-2000
F. Overdevest M  26-11-2000
S. Riebeek M  16-06-2000
S. v.d. Stap M  10-09-2000
T.W. Vijverberg M  12-01-2000
M.H. van der Voort M  05-02-2000
D.J. van Weert M  21-06-2000
F. van Wingerden M  27-05-2000
M. Zwirs M 10-12-2000
Nieuwe d-jeugd  
S.A. Bouwer M  15-09-2004
S.M.A. Jansen M  11-10-2004
R.C.A. van der Knaap M  03-04-2004
M.J. Latuheru M  06-02-2004
Y. Ourabi M  24-01-2004
R. van Selm M  09-12-2003
Meisjes  
L. van Zeijl V  16-01-2000

Programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 23 mei 2015
191988 14:30 Quintus 1 - Swift Boys 1
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)

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

Woensdag 20 mei 2015
187009 19:30 Quintus MC1 - MSV ‘71 MC1

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

zaterdag 30 mei 2015
148545 10:00 GSC ESDO E1 - Quintus E1

zondag 31 mei 2015
toern. Quintus F1 bij vv Vlodorp - Limburg
toern. Quintus F3 bij vv Vlodorp - Limburg

Woensdag 3 juni 2015
oefenw 17:00 Honselersdijk F1 - Quintus F1 (nieuw)
oefenw. 17:00 Honselersdijk F2 - Quintus F2 (nieuw)

UITSlageN

Woensdag 13 mei 2015   
comp. Quintus A1 - Westlandia A2 2-7
Donderdag 14 mei 2015   
nacomp. Quintus 2 - Zestienhoven 3 0-1

zaterdag 16 mei 2015   
comp. Quintus B1 - REMO B1 0-4
comp. LYRA B3 - Quintus B2 3-4
comp. Naaldwijk C1 - Quintus C1 3-6
comp. Honselersdijk C4 - Quintus C2 5-3
comp. Quintus MC1 - Voorsch. ‘97 MC2 -
comp. Quintus D1 - REMO D1 4-0
comp. KMD D3 - Quintus D2 3-0
comp. Quintus E1 - GSC ESDO E1 1-2
comp. Quintus E2 - LYRA E3 3-11
comp. Quintus E3 - NOCKralingen E2 5-5
comp. Vredenburch E7 - Quintus E4 6-2
comp. Quintus F2 - Quick Steps F1 1-9
comp. Quintus F3 - HVV F10 5-1
nacomp. Swift Boys 1 - Quintus 1 2-0
nacomp. Zestienhoven 3 - Quintus 2 3-3
comp. Quintus 3 - Honselersdijk 5 1-3
comp. Maasdijk 4 - Quintus 4 2-2

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

WoeNSdagmorgeN
We zijn dus met 20 dames van de woensdagmorgen 
naar Bergen op Zoom geweest. We hebben daar eerst 
een toernooitje gespeeld. We moesten flink aan de bak, 
want het zijn fanatieke spelers daar. Vervolgens kregen 
we een heerlijke lunch. Toen stonden er fietsen voor ons 
klaar. Eerst even een regenbui afgewacht om vervolgens 
door weer en vooral wind 25 km te fietsen. Uiteindelijk ein-
digden we bij een aspergekwekerij, waar we onze eigen 
asperge konden steken. Na een diner keerden we moe, 
maar voldaan weer richting Westland. We kijken er nu al 

naar uit, dat de spelers van Bergen op Zoom volgend jaar 
weer hier naartoe komen.

Leny Enthoven

nieuwsbRief
Binnenkort komt er weer een nieuwsbrief uit voor alle le-
den. Heeft u wat te melden of iets te vertellen? Stuur dan 
de kopij naar: Wim Arbouw wim.arbouw@gmail.com

jeUgdcomPeTITIe

UITSlageN
Kjoebie 1 - Van Zundert Velo 2                4-4
KjoeBie 2 - BV Onder Ons 6                    3-5

Programma 

zaterdag 23 mei
Training voor alle teams!

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

vOlleyBal

{
hereN 3 PakT de dUbbel

16 mei, 11 uur stond al weken lang rood omcirkeld in de 
agenda. 
De finaledag van het bekertoernooi. Van iedereen hoor 
je dat een finale spelen anders is, anders dan normaal. 
Maar hoe nieuw kan het zijn als het team per persoon ge-
middeld 25 jaar ervaring heeft. PD wedstrijden en compe-
titiekrakers zijn er verschillende geweest, dus hoe bijzon-
der kan het zijn. Maar ja…… het is echt anders. Bij een 
gewone competitiewedstrijd op vrijdagavond gebeurd het 
geregeld dat je na je werk even snel een pizza naar bin-
nenschuift en 10 minuten voor het begin aanwezig bent 
om het net op te zetten. Nu waren we met een compleet 
team en supporters al een uur voor het begin van de wed-
strijd in de kantine aan de koffie. Rustig kunnen omkleden 
en daarna naar het veld. Dit keer niet een klein veld met 

een andere wedstrijd er naast, maar alle ruimte op het 
centrecourt.
Met nog 35 minuten te gaan zaten wij in dubio of we al 
gingen warmlopen. Normaal is 15 minuten al voldoende, 
maar ja een finale, dan moet je wel extra warm zijn. De 
tegenstander DVC begon al wel in te lopen als team in 
een lijn. Dit zijn wij zeker niet gewend en dus langzaam 
en rommelig begonnen we ook warm te worden. Na het 
inslaan begon eindelijk de finale.

Super geconcentreerd en agressief aan het net werd DVC 
bestreden. Het veel jongere team was een sterk blok niet 
gewend en langzaam kwam er een voorsprong die niet 
meer weggegeven werd. De set werd soepel gewonnen 
met 25-21.
De tweede set werd met dezelfde concentratie begonnen. 
Bij een voorsprong van 4-2 verstapte Ard zich en kon hij 
met zijn geblesseerde knie niet verder spelen. Hierdoor 
hadden we een probleem. Van de 3 middenmannen stond 
er 1 op het midden, 1 geblesseerd op de bank en 1 als 
buitenaanvaller. 
De positie van Ard op het midden werd uiteindelijk gevuld 
met Erik. Normaal diagonaal en de laatste weken soms op 
buiten en nu maar een keer op binnen. Deze verschuiving 
kostte wat punten om weer in de flow te komen. Door hard 
werken werd de achterstand ingehaald en uiteindelijk om-
gebogen in een krappe 25-23 setwinst. De scherpte en 
kracht was er in de derde set even uit. Een totale teamdip 
zorgde voor een te grote achterstand om nog in te kunnen 
halen. Het hoogst haalbare in de derde set was het weer 
terug krijgen van de flow uit de tweede set. Dit lukte aardig 
en zo eindigde deze set in 14-25.

Nu de 4e set. Deze moesten we wel pakken, want een 5e zou 
erg lastig worden. Weer met de focus van het begin werd de 
vierde set begonnen. Een kleine voorsprong werd gepakt 
en deze werd heel langzaam vergroot. Aan het eind van de 
set was DVC gebroken. Er kwam geen service meer over 
het net en zo konden we het op 24-19 zelf gaan afmaken.  



6

Een goede service werd door DVC gepakt en opgezet 
naar de middenman. Deze had al een paar keer mooi 
gescoord, maar nu zat ons blok er goed bij. De geblokte 
bal konden zij redden en met een boogje diep in ons veld 
spelen. Met een goede verdediging, een hoge up naar de 
C positie werd de aanval afgemaakt. 
Eindelijk 3-1. De beker, de dubbel, een mooie finale!

In het programmaboekje hadden we al geschreven: We 
willen onze doelstelling: “10% beter dan de tegenstander” 
kunnen waarmaken. Maar het gaat tenslotte toch alleen 
maar om de laatste bal. Deze laatste bal is gewonnen en 
het filmpje is te zien op de PQV Facebookpagina.

Op het hoogtepunt moet je stoppen en nu dus lekker zo-
mervakantie voor het gehele team. 

Groeten, Remco
ageNda
28-05-2015 Bestuursvergadering, Vd 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, Wilhelmi-

naplein
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 sportmara-
thon is een evenement waarbij diverse teams uit De Lier 
en omstreken het sportief tegen elkaar opnemen. Deze 
sportmarathon wordt gespeeld over 2 dagen 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 bege-
leiden. 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 jeugdcoordina-
tor@pqv-volleybal.nl of via 06-51383160.

Groeten, Willem van Vliet

INSchrIjvINg WeSTlaNdcUP 2015 IS geoPeNd
De Westlandcup 2015 wordt dit jaar gehouden op 12 sep-
tember aanstaande. Het is de bedoeling dat de jeugd so-
wieso 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 kennen 
en te zien waar je staat zo aan het begin van het seizoen. 
Dus speel mee en meld je aan bij Willem van Vliet. 

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, na-
melijk nog steeds € 20,-- per team, in de zaal zelf en con-
tant te voldoen, zodat we daar de bitterballen van kunnen 
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 )

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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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 

clUbkamPIoeNSchaPPeN jeUgd eN jUNIoreN
In het weekend van 30 en 31 mei zullen de clubkampioen-
schappen voor alle jeugd- en juniorleden georganiseerd 
worden. Het belooft weer een mooi weekend vol tennis en 
gezelligheid te worden! Je kunt je opgeven voor maximaal 
drie onderdelen: enkelspel, dubbelspel en mix dubbel-
spel. Op beide speeldagen zal er (afhankelijk van het aan-
tal deelnemers, ongeveer) vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur 
gespeeld worden (alle finales zijn op zondag). In principe 
is het de bedoeling dat je bij deelname het hele weekend 
beschikbaar bent, maar als je een verhindering hebt waar 
je écht niet onderuit kan, geef dit dan aan bij je aanmel-
ding en dan zal de jeugdcommissie zoveel mogelijk haar 
best doen om hier rekening mee te houden. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: jeugdten-
nisquintus@hotmail.com (gewoon reageren op deze mail 
dus). Vermeld hierbij de volgende gegevens:

Naam:     ....................
leeftijd:  ....................

onderdelen
Enkelspel            Ja/Nee
Dubbelspel         Ja/Nee       Partner:
Mix dubbelspel   Ja/Nee       Partner:

verhindering
Zaterdag: van..........     tot.........
Zondag:    van..........     tot.........

de uiterlijke inschrijfdatum is dinsdag 26 mei. geef 
je tijdig op, na deze deadline kunnen we helaas geen 
spelers meer toevoegen aan het speelschema.

Alle deelnemers zullen uiterlijk vrijdag 29 mei het speel-
schema per mail ontvangen.

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:

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.

$
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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Maandag 25 mei 2015 

14.00-17.00 uur 

Davis Cup Toernooi bij TCY ! 

 

 

Maandag 25 mei (2e pinksterdag) wordt alweer voor de vierde keer het Davis Cup 
toernooi gehouden. Het Davis Cup toernooi van TCY is een gezelligheidstoernooi voor 
jong en oud. 

Er wordt gespeeld in 'landenteams' die bestaan uit jeugdspelers en seniorleden. Je speelt 
die middag in allerlei verschillende combinaties: enkelspel, maar ook dubbelspel met een 
leeftijdgenoot en dubbelspel in een junior/senior-team.  

Zoals ieder jaar moeten niet alleen de armen en benen, maar ook de hersenen gebruikt 
worden tussen de wedstrijden door.     

Inschrijven kan via het toernooiformulier op www.tennisclubypenburg.nl  

De deelnemers worden van tevoren in teams ingedeeld, maar je mag wel een 
vriend/vriendin of je vader/moeder opgeven als je daar graag bij in het team wilt.  

Er zijn geen inschrijfkosten en voor alle deelnemers is er een prijs, dus geef je gauw op! 

Voor vragen kun je mailen rolf.noordsij@casema.nl 

 


