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Q U I N T U S

Week 22, 26 mei 2015, nummer 2402
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

O M N I

_
!

{p
$



2

acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
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

overlIjdeNSberIchT

Via deze weg willen wij u mededelen dat Jeannette Wissenburg. Bedrijfsleider van de Kastanjehof na een 
ziekbed van bijna een jaar is overleden aan de gevolgen van kanker. De ziekte was verspreid over een aantal 

plekken in haar lichaam. 

AdriAnA MAriA Wissenburg-vAn dijk
- jeAnnette -

* 15 oktober 1957                                                             † 22 mei 2015

Jeannette is opgebaard in het uitvaartcentrum, Herenstraat 85 te Wateringen.
We komen samen voor de avondwake op dinsdag 26 mei om 19.30 uur in de parochiekerk van St. Jan de 

Doper, Herenstraat 164 te Wateringen, waarna er gelegenheid is tot condoleren.

De Woord- en Communieviering bij haar uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 27 mei om 10.30 uur in voor-
noemde kerk, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats op de parochiële begraafplaats 

aan de Julialaan te Wateringen.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in dorpshuis “Kastanjehof”,
Kerkstraat 43a te Kwintsheul.
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 Informatiebijeenkomst  

nieuwbouw fase 2:  

realisatie permanente tweede sporthal 
  

 

 
 

Quintus Leeft en gaat door! 
 
In 2013 hebben de verenigingen op het Quintus complex een eerste stap gezet in 
verdere ver- en nieuwbouw door hervormingen van Sportfederatie en beheersstichting. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in realisatie van de eerste fase: nieuwbouw van 
kleedkamers en bestuursruimte.  Maar we zijn er nog niet aangezien de tweede fase 
wacht waarbij de huidige tijdelijke sporthal zal worden vervangen door een 
permanente hal met voorzieningen anno 2015.  
 
De start van dit plan is nabij en daarom willen wij alle leden van de Quintus 
verenigingen, inwoners van Kwintsheul maar ook alle andere geïnteresseerden van 
harte uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.  
Deze zal gehouden worden op zaterdag 30 mei op het sportcomplex van 15:30 tot 
17:00. Om 16:00 uur zullen de plannen in een korte presentatie toegelicht worden, 
waarna er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Ook hopen we op ideeën en aanmeldingen voor het team van fondsenwerving, want er 
is behoefte aan versterking en nieuwe plannen om de laatste benodigde middelen 
binnen te halen.  

 
Aangezien we ook bij deze fase streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van 
de leden, de Heulse gemeenschap en geïnteresseerden hopen we op een grote 
opkomst om bij dit moment stil te staan.  
 
Het bestuur van de Sportaccommodatie 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 30 mei
09.30 Quintus F4 Kwieksport F2 
10:20 Quintus F3 Kwieksport F1
11:10 Quintus F2 W.H.C. F1 
12:00 Quintus F1 VELO F1 
13:00 Quintus E3 EHC E1
 Ricardo de lijster
13:15 Verburch DC1 Quintus DC3
13:15 Verburch E1 Quintus E1 
13:50 Quintus D1 VELO D1
 Amy Dulfer
14:05 Verburch E2 Quintus E2 
14:40 Quintus D2 Schipluiden D1
 Thijs en Robert

zondag 31 mei
13:00 MSV DC1 Quintus DC5
10:00 Quintus DC2 W.H.C. DC1
 Stef van Kester
11:00 Hellas DC2 Quintus DC4
11:05 Quintus DC1 Westlandia DC1
11:55 Kwieksport DB1 Quintus DB2
12:15 Quintus DA1 Foreholte DA1
13:15 VELO DB1 Quintus DB1
12:55 ODIS D3 Quintus D4
13:30 Quintus HA1 HARO HA1
15:05 VELO D3 Quintus D3 
15:20 DIOS DA1 Quintus DA2
15:40 Snelwiek HC1 Quintus HC1

beSTe haNdbalvrIeNdeN,
Het wedstrijd- en scheidsrechterssecretariaat is tijdelijk 
onbemand in verband met vakantie. Voor spoedeisende 
gevallen kunt u contact opnemen met het Secretariaat, 
quintus@handbal.nl. Andere zaken graag  zelf even op-
pakken.
 
Iedereen fijne wedstrijdstrijden!!

INformaTIebIjeeNkomST NIeUWboUW 
faSe 2: realISaTIe PermaNeNTe TWee-
de SPorThal

deze zal gehouden worden op zaterdag 30 mei op 
het sportcomplex van 15:30 tot 17:00. om 16:00 uur 
zullen de plannen in een korte presentatie toegelicht 
worden, waarna er gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

vooraaNkoNdIgINg algemeNe ledeN 
vergaderINg hv QUINTUS

maandag 22 juni 2015
aanvang 20.00 uur 
Quintuscomplex, van der knaap corner (1e verdieping) 
Corner open vanaf 19.30 uur, koffie/thee staat klaar
Een hartelijk welkom aan alle leden!

De voorzitter, Eric van Steekelenburg

De stukken zijn digitaal vanaf medio juni op te vragen bij 
secretarishv@hvquintus.nl

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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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 6!)
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
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

c-jeugd  
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
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
Nieuwe d-jeugd  
S.A. Bouwer  M 15-09-2004
S.M.A. Jansen  M 11-10-2004
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 jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

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

dinsdag 19 mei 2015  
comp. Vredenburch B1 - Quintus B1 -
comp. Quintus F3 - Vredenburch F6 7-1

Woensdag 20 mei 2015   
comp. Quintus MC1 - MSV ‘71 MC1 1-2

zaterdag 23 mei 2015   
comp. OFB MC1 - Quintus MC1 2-1
comp. Quintus F1 - FC ‘s-Gravenz. F3 -
comp. Quintus 1 - Swift Boys 1 2-1
comp. Quintus 3 - Haagl./Winston 2 5-5
comp. LYRA 7 - Quintus 5 7-0

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

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

vrIjdagavoNd
Afgelopen vrijdag was het volle bak in de hal. Alle banen 
bezet en er moest door een aantal leden een ronde ge-
wacht worden eer ze weer konden spelen. Iedereen heeft 
er dus nog steeds zin in! Daarom wordt er op de vrijdag-
avond doorgespeeld in de maand juni.
We hebben op 12, 19 en 26 juni 1/3 hal. Intussen is er een 
lijst opgesteld, wie er komt spelen op welke avond.
Op deze dagen is de hal tot onze beschikking van 20.30 
uur tot 22.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per 
avond per speler. Dit bedrag MOET vooruit betaald wor-
den. Dit kunnen jullie betalen bij Anneke Keehnen.
En ja hoor, ook op deze avonden bestaat de mogelijkheid 
om na afloop iets te drinken.. De 12e is de “Knaap Cor-
ner” boven voor ons geopend, de andere 2 dagen gewoon 
onze eigen kleine kantine.

We gaan er vanuit, dat iedereen, die zich heeft opgege-
ven om te komen spelen ook echt komt. Heeft iemand 
zich niet opgegeven en komt toch gezellig op vrijdag een 
shuttletje mee slaan, Prima, Gewoon komen en meebeta-
len in de kosten voor de huur van de hal.

Het bestuur

laaTSTe avoNd
We hebben jarenlang nog als afsluiting een gezellig 
avond gehad, de ene keer met een barbecue, een andere 
keer met een buffet. Dit jaar willen we het anders gaan 
doen. Na afloop op de laatste speelavond, dus op vrijdag 
26 juni, gaan we nog iets gezelligs organiseren. Dus eerst 
even spelen en dan na afloop in de kantine iets leuks on-
der het genot van een hapje en drankje. Wat dat precies 
gaat worden ga ik nu nog niet verklappen. Jullie horen hier 
binnenkort meer over. Schrijf het dus alvast in je agenda, 
niets anders afspreken op vrijdag 26 juni.

Marlou Gardien

voorjaarSmaNNeNcomPeTITIe

Uitslagen en programma
BV Onder Ons M1 - BC Quintus M1 5 – 3 
BC Quintus M1  - BC Maassluis M1 4 – 4 
BC Scipluiden M1 - BC Quintus M! 8 – 0 

Programma 29 mei 19.30 uur
BC Quintus M1  - Van Zundert Velo M1
BC Quintus M2  - Tab fly over M2

jeUgdcomPeTITIe

Programma woensdag 37 mei 19.30 uur
ESPE Papendrechtse BC 1 - Kjoebie 1

zaterdag 30 mei 09.00 uur
EVBC Vlietwijk 4  - Kjoebie 2
Narash 4   - Kjoebie 3

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

vOlleybal

{
agenda
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
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar scheidsrechters en/of tellers voor bij 
de sportmarathon van 4 juni a.s. in SC Vreeloo in De Lier. 
Tot nu toe heb ik nog maar 1 helpende hand en dat is niet 
genoeg om het volleyballen doorgang te laten hebben.

Op deze sportmarathon hoeven we alleen maar te fluiten 
en te tellen en hoeven NIET te coachen.
Er wordt gevolleybald volgens de normale NeVoBo regels 
met 2 uitzonderingen.
1. Voet op de middenlijn is altijd fout, dit omwille van de 
veiligheid.
2. Smashen op een dame is niet toegestaan, dit overigens 
altijd ter beoordeling van de scheids.
Kun je niet een hele avond (18:30/19:00 t/m ongeveer 
22:00 uur) is dat geen probleem. Je kan ook een vroege 
of een late sessie fluiten. Als we maar voldoende mensen 
houden die willen fluiten en of tellen op 2 velden.
Met vriendelijke 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. 
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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 )

lAAtste trAiningen seizoen 2014-2015 en vA-
kaNTIePerIode
Aanstaande woensdag 27 mei worden de laatste trainingen 
van het seizoen 2014-2015 gehouden. In de periode 01-06-
2015 t/m 23-08-2015 worden geen trainingen gehouden, 
uitgezonderd de teams H1 en H3 die wellicht eerder starten 
met buitentrainingen. Op maandag 24 augustus starten de 
zaaltrainingen weer en de competitie start op maandag 14 
september 2015. In de vakantieperiode zullen alleen Nieuws-
flitsen verschijnen wanneer dat door het bestuur wenselijk 
wordt geacht. De laatste Nieuwsflits van seizoen 2014-2015 
wordt dus in principe verzonden op zondag 31 mei.

Cees

verslAg uitWisselingstoernooi Quintus - 
verbUrch
Op zondag 17 mei stond de uitwisseling tussen de jeugd 
van Quintus en Verburch op het programma. Op deze 
zonovergoten dag was het zowel op als naast de baan ge-
nieten. De kinderen maakten er een hele mooie strijd van 
onder het toeziend oog van enthousiast publiek van beide 
verenigingen. Het ging lang gelijk op, dus het bleef tot het 
einde toe spannend wie er met de wisselbeker vandoor 
zou gaan. Uiteindelijk haalde Quintus in de laatste twee 
speelronden net iets meer punten, en daardoor bleef de 
beker dit jaar in Kwintsheul! Alle kinderen bedankt voor 
jullie deelname en tot ziens bij de clubkampioenschappen 
van 30 & 31 mei!

Sportieve groeten, De jeugdcommissie

UITNodIgINg feeSTavoNd vrIjdag 26 jUNI: 
TvQ 30 jaar
In 2015 bestaat Tennisvereniging Quintus alweer 30 jaar en 
dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  Het be-
stuur nodigt alle leden daarom uit voor een feestelijke avond 
op vrijdag 26 juni. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in de kantine 
van TVQ, waar men verwelkomd zal worden met koffie/thee 
en een lekkernij. Vervolgens zal er om 20.15 uur een pubquiz 
worden georganiseerd, waarbij ook enkele vragen over de 
historie van onze vereniging aan bod zullen komen. Teams 
voor de quiz (max. zes personen per team) kunnen van tevo-
ren of ter plaatse geformeerd worden, zorg er gewoon voor 
dat je op tijd aanwezig bent als je mee wilt doen.
Na afloop van de quiz zullen de DJ’s Ruud de Niet en Peet 
de Haas de feeststemming nog verder verhogen met hun 
muzikale bijdrage.
Op deze feestavond worden alle drankjes tegen het geredu-
ceerde tarief van € 1,- verkocht, en de laatste ronde wordt 
om 00.30 uur geserveerd. Gelieve je aan te melden door te 
mailen naar tvq30jaar@hotmail.com . Je hoeft geen quiz-
team op te geven, we willen alleen graag weten of je komt.

Wij hopen uiteraard op een geweldige opkomst, dan maken 
we er met zijn allen een gedenkwaardige avond van!

Het bestuur

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

$
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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