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Q U I N T U S

Week 37, 7 augustus 2015, nummer 2417
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
TeNNIS
gymNaSTIek
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
12 september 2015 Open Monumenten Sonnehoeck, Andreaskerk en Gemaal 

Broekpolders
22 september 2015 OMNI-vereniging Bestuursvergadering
17 oktober 2015 VetHeuls Herfst feestavond Jeugd
24 oktober 2015 Quintus Leeft Oudere jongeren feestavond
7 november 2015 gymnastiek onderlinge wedstrijden 
17,18 en 19 december Quintus Leeft Evenement
2 januari 2016 voetbal oliebollentoernooi
16 januari 2016 volleybal volleybaltoernooi
3 april 2016 wielrennen ronde van de glazen stad 

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
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eredIvISIe

zaterdag 12 september
18:00 Volendam HS2 Heren 2 
19:00 Dames 1 VOC  DS1 
21:00 Heren 1 Hellas HS1

zondag 13 september
14:00 Fortissimo DS1 Dames 2 

veldhaNdbalcomPeTITIe  

zaterdag 12 september
11:50 DIOS D2 Quintus D2 
12:00 Hellas E2 Quintus E2 
12:40 DIOS DC3 Quintus DC3 
13:00 Hellas E1 Quintus E1 
14:00 Hellas D1 Quintus D6 
15:00 Hellas D3 Quintus D3 

zondag 13 september
09:30 Quintus F2 Hercules F1 
10:15 Quintus F1 VELO F2 
10:30 ROAC D1 Quintus D4 
10:30 EHC DC1 Quintus DC2 
10:40 Quintus/DIOS 1 Ventura HA1 
11:05 Quintus E3 Oliveo E3 
 Sabine Roessen /Suzette Tekens
12:00 Quintus D5 ODIS D3 
 Nicky de Bakker /Ivana Barendse
12:00 Quintus/DIOS 1 Hercules HB1 
12:00 Westlandia DA1 Quintus DA1 
12:50 Quintus DC1 Westlandia DC1 
13:55 Quintus DB2 Westlandia DB3 
 Peet Zwinkels
15:00B Quintus DB1 Westlandia DB1

STarT haNdbalSeIzoeN hv QUINTUS
Zowel onze dames als de heren zijn goed begonnen aan 
het nieuwe handbalseizoen.
De dames behaalden een zwaar bevochten overwinning 
van 20-26  in Emmercompascuum. De open agressie 
dekking van de tegenstander overviel de meiden, maar 
gelukkig lieten ze zich niet gek maken en bleven ze vech-
ten voor ieder punt. Van een 4-1 achterstand, rustten ze 
uiteindelijk met minimaal verschil 11-12. Tot halverwege 
de tweede helft met een stand van 17-17 hielden de da-
mes het lang spannend, maar het moegestreden DOS 
moest daarna het hoofd buigen.  Met veel inzet en door-
knokken werd de ploeg onder de debuterende trainer Pe-
ter Lauwen uiteindelijk beloond met twee punten. 

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

De heren wonnen van AHV/Swift met 17-24. Vorig seizoen 
konden zij in de uitwedstrijden van de reguliere- en na-
competitie geen potten breken in Arnhem. Toen werd uit 
twee wedstrijden slechts 1 punt mee naar Kwintsheul ge-
nomen. Een mooie start dus!

We hopen natuurlijk dat dit een mooi vervolg gaat krijgen 
in de komende thuiswedstrijden die zaterdag 12 septem-
ber op het programma staan. De eerste thuiswedstrijd 
geeft voor deze avond een mooi affiche:
19.00u dames Virto-Quintus  -  SuccesSchoonmaak/VOC
21.00u heren Koornneef Werving en Selectie/Quintus – Hellas
Voor de trainer van VOC – Alex Curescu - een confrontatie 
met de ploeg die hij vorig jaar onder zijn hoede had en bij 
de heren een echte derby. 
De teams hebben hierbij de ondersteuning van het pu-
bliek hard nodig en daarom hopen we ook op een volle 
Van der Voorthal. 
We zien u graag bij dit spektakel!!

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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haNdbalveld IN gebrUIk geNomeN
De nieuwbouw van de 2e sporthal vordert gestadig en dit 
weekeinde is met de in gebruik name van het handbalveld 
de eerste mijlpaal bereikt. Om plaats te maken voor de 2e 
sporthal is het buiten handbalveld verplaatst naar de plek 
waar eerst de tijdelijke sporthal stond.
Dit weekeinde is het nieuwe handbalveld in gebruik geno-
men en daarmee is het eerste stukje van de nieuwbouw 
klaar. 
Naast het handbalveld ligt de bouwput voor de 2e hal er 
door de overvloedige regen zeer modderig bij maar daar 
zal deze week verandering in komen met het storten van 
de fundering en de vloer.
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vOetBal

_
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT

voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 email: susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Berry Jansen 06-12319640
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: Michel Tetteroo 06-40214780
 email: bowsermike@live.nl
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Dave Hendriks 06-51704411
 email: davenadi@xs4all.nl
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

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

BadMINtON

Wist u dat?
• In de Algemene Ledenvergadering is besloten, dat de 

contributie verhoogd wordt?
• Dat u, ondanks deze verhoging, omgerekend een hele 

avond kunt badmintonnen voor € 4,50 per avond?
• Dat dit bedrag voor een hele morgen of middag spe-

len zelfs nog lager is?
• Dat onze 1e team landelijk gaat spelen? 4e divisie 

landelijk. Kom eens kijken als ze een thuiswedstrijd 
spelen. Zeer de moeite waard en aanmoedigingen 
kunnen ze altijd gebruiken.

• Het 2e team helaas vorig seizoen gedegradeerd is, 
maar dat ze er voor gaan knokken om terug te ko-
men?

• Team 3, 4 en 5 komend seizoen allemaal in de 4e 
klasse district gaan spelen?

• U gerust iemand gratis mee mag nemen om kennis te 
laten maken met badminton?

• Dat u als lid van de maandagmiddag ook op woens-
dagmorgen mag badmintonnen en omgekeerd?

• Dat er ook op woensdagavond bij badmintonvereni-
ging Honselersdijk badminton gespeeld kan worden?

• Dat wij een nieuwe sponsor hebben en u hier binnen-
kort meer over hoort?

• Dat er met ingang van dit seizoen ook een knipkaart 
is voor niet leden. 

• Dat deze knipkaart € 48,00 kost en u hiervoor 6 x mag 
komen spelen?

• De commissies van de maandag, woensdag en vrij-
dag u hier alles over kunnen vertellen?

• Dat de leden van de maandag en de woensdag net 
zo belangrijk zijn als de jeugdleden en de leden van 
de vrijdagavond?

• Dat badminton Quintus op zoek is naar vrijwilligers? 
En met name hard op zoek is naar een nieuwe pen-
ningmeester?

Wist u dat?
• Er op facebook een jeugdsite is, die u kunt delen?
• Dat Quintus badminton genomineerd is voor de leuk-

ste vereniging?
• Dat u kunt stemmen van 7 september tot en met 11 

oktober?
• Dat u de juiste link om te stemmen nog van ons krijgt?
• Dat u ook alle informatie kunt vinden op de website 

van Badminton Quintus? www.quintus-badminton.nl
• Dat u uw eigen vereniging kunt steunen door loten te 

kopen van de grote clubactie?

Wist u dat?
• De hele maand september kinderen tussen de 6 en 

18 jaar vrijblijvend op zaterdag mee mogen doen met 
een training bij BC Quintus om te ondervinden wat 
een leuke en energieke sport badminton is?

• De eerste training op zaterdag 5 september geweest 
is?

• Dat de training voor kinderen van 6 t/m 13 jaar is van 
08.45 tot 10.30 uur

• Dat de training voor kinderen van 14 t/m 18 jaar is van 
10.30 tot 12.00 uur

• Dat aanmelden niet nodig is en dat er een racket ter 
beschikking is voor je?

• Dat deze trainingen plaatsvinden in de Van der Voort-
sporthal aan de Leeuwerik in Kwintsheul?

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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algemeNe ledeN vergaderINg 
aaNSTaaNde doNderdag 
De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op donder-
dag 10 september 2015 om 20:00 uur in de kleine kantine 
bij Quintus. 
De uitnodiging met agenda is aan de leden verstuurd, 
maar de agenda met de bijbehorende stukken staan ook 
op de PQV website (>vereniging/documentatie). 
De financiele stukken zullen op de vergadering ter inzage 
liggen maar zijn ook op te vragen bij secretariaat@pqv-
volleybal.nl .

Op de agenda staan de jaarverslagen en het financieel 
overzicht over het afgelopen seizoen.  Verder kiezen we 
een nieuwe voorzitter en het bestuurslid Technische za-
ken.
Bij de begroting wordt ook het voorstel besproken om de 
meeste contributies met €5 per lid te verhogen. Het spe-
cifieke voorstel wordt op de vergadering gepresenteerd.
Nu Pijl solutions nog weer voor vijf jaar onze hoofdspon-
sor blijft, stelt het bestuur voor om de competitiespelende 
senioren nieuwe trainingspakken aan te laten schaffen 
voor €31,50 inclusief een bijdrage van de vereniging. Bij 
aanname van dit voorstel kunnen de pakken vanaf maan-
dag 14 september tijdens de trainingen worden gepast. 
Deze trainingspakken worden dan onderdeel van het ver-
enigingstenue. 

Op de vergadering zullen voorbeelden van de trainings-
pakken worden getoond en aan het einde van de verga-
dering zal het nieuwe Clubmagazine voor dit seizoen wor-
den uitgedeeld. 

Komt dus allen!
Wouter Loots

comPeTITIeProgramma PQv PIjl 
SolUTIoNS IN de komeNde 2 WekeN
ma 7-09-2015_zo 13-09-2015 bekerronde  
woensdag 9 september 2015 zaaldienst: vd voorthal

19:30 BD0C 65 PQV DS 4 Inter Rijswijk 
DS 4 Vd Voort, Kwintsheul

vrijdag 11 september 2015
zaaldienst:
de Pijl

 

19:30 BD0B 76 PQV DS 2 Aspasia DS 1 De Pijl, Naaldwijk
19:30 Oefenw,  PQV H3 PQV H4 De Pijl, Naaldwijk
21:00 BD0C 71 PQV DS 3 In Up Go DS 4 De Pijl, Naaldwijk
21:00 Oefenw.  PQV H1 PQV H2 De Pijl, Naaldwijk
ma 14-09-2015_zo 20-09-2015   

vrijdag 18 september 2015
zaaldienst:
de Pijl

 

19:30 D4J KD PQV DS 5 Punch DS11 De Pijl, Naaldwijk

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

vOlleyBal

{
vrijdag 18 september 2015 zaaldienst: Sc vreeloo
19:30 MC2Q1 FA PQV MC 1 DEO MC 1 SC Vreeloo, De Lier
19:30 MB2O1 AB PQV MB 1 Sovicos MB 1 SC Vreeloo, De Lier

19:30 MB2N1 BE PQV MB 2 Inter Rijswijk 
MB 3 SC Vreeloo, De Lier

21:15 H4I LA PQV HS 5 UFO HS 1 SC Vreeloo, De Lier

20:45 H3P FG Kalinko 
HS 5 PQV HS 4 Houtrust, Den Haag

21:15 D2J EH GGV DS 1 PQV DS 1 Vijf Meihal, Leiden

21:30 H2J FG Punch 
HS 5 PQV HS 2 TU, Delft

zaterag 19 september 2015   
17:00 H2I FG DVC HS 1 PQV HS 1 Custwijck,Driebruggen

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.

UITNodIgINg aaNvoerderSoverleg
Bedankt voor de teams waarvan wij afgelopen week de 
namen van de aanvoerders hebben ontvangen. Van een 
paar teams hebben wij nog niet de aanvoerders mogen 
ontvangen. Gaarne deze aan mij doorgeven.

Op donderdag 10 september om 19.00h is voor alle 
aanvoerders in de Van der Voorthal te Kwintsheul vooraf-
gaande aan de algemene ledenvergadering een aanvoer-
dersoverleg. Als team ben je verplicht om een aanvoer-
der te leveren. Bespreek de komende training binnen het 
team wie de aanvoerder wordt voor het komend seizoen. 
De taken van een aanvoerder is divers zoals dat zij/hij de 
contactpersoon is van het team naar technische commis-
sie, het wed¬strijd¬secretariaat en de trainer. 

Onderwerpen tijdens de aanvoerdersoverleg zijn:
• correct invullen van het wedstrijdformulier (rug- en 

borstnummers moeten in opklimmende volgorde wor-
den ingevuld);

• begroeten van de scheidsrechter en de aanvoerder van 
de tegenstander;

• afhandelen van de toss (speelhelftkeuze of opslagkeuze);
• contact houden met de scheidsrechter tijdens de wed-

strijd;
• Het zo nodig teamgenoten temperen;
• controleren van het wedstrijdformulier en zo nodig cor-

rigeren in overleg met teller en scheids¬rechter;
• tekenen van het wedstrijdformulier;
• bedanken van de scheidsrechter en aanvoerder tegen-

stander.
Zouden de teams de naam van de aanvoerder aan mij 
door kunnen geven. Alvast bedankt.

Met vriendelijk groet, 
John Kerkhof

Wedstrijdsecretaris
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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

verSlag zomerToerNooI 30 aUgUSTUS
Op zondag 30 augustus werd het zomertoernooi georga-
niseerd door de jeugdcommissie. Deze datum bleek niet 
zo gunstig te zijn, omdat er diezelfde dag een voetbaltoer-
nooi voor de jeugd was op Quintus, waardoor er veel jon-
gens niet mee konden doen met de tennis. Het toernooi 
verplaatsen was helaas ook geen optie in verband met 
andere geplande activiteiten in de weken eromheen, en 
dus was de opkomst bij het zomertoernooi met zes deel-
nemers nogal gering.

Toch wilde de jeugdcommissie onder leiding van Desiree 
en Jan lekker gaan tennissen met de kinderen die zich 
hadden opgegeven en daarom ging het gewoon door. Er 
werd gestart met beschuit met muisjes, omdat Jan op 18 
augustus vader was geworden van Jari Duijndam. Daarna 
werd onder bijzonder zonnige omstandigheden gestart 
met een warming up die bestond uit een potje ‘rond om de 
baan’ en vervolgens een spelletje minitennis. Hierna wer-
den nog wat dubbelpartijen gespeeld, en uiteraard is er 
tussendoor nog gezamenlijk geluncht met broodjes knak-
worst. Alles bij elkaar was het daarom tóch een geslaagde 
dag, ondanks de lage opkomst. 

Op zondag 11 oktober staat het Ouder-Kind toernooi op 
het programma. Hierover volgt later meer informatie, maar 
noteer de datum maar alvast in de agenda!

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

het is zover, het gaat donderdag 10 september         
beginnen. de clubkampioenschappen dubbels.

Wat zijn de clubkampioenschappen?
Tijdens de Clubkampioenschappen Dubbels wordt ge-
streden voor de titel van Clubkampioen in de dubbelcate-
gorie. Je schrijft je dan ook samen in met een maatje van 
hetzelfde geslacht. 
zijn er ook verschillende niveaus?
Ja, dat zijn er drie. 
A: Sterkste klasse
B: Middelsterke klasse
C: Minst sterke klasse
Wanneer vinden de clubkampioenschappen plaats?
Van 10 t/m 19 september. 
Op doordeweekse dagen wordt in de avonden vanaf 
19.00 uur gespeeld.
In de weekenden spelen we overdag, m.u.v. de finales die 
op zaterdagavond gespeeld worden.

ageNda
10-09-2015 Alg. Ledenvergadering, vd Voorthal Kwintsheul

12-09-2015 Westlandcuptoernooi Verburch (och-
tend/jeugd, middag/senioren) Poeldijk

03-10-2015 Minitoernooi Inter Rijswijk, Marimbahal Rijswijk
15-10-2015 Bestuursvergadering,De Pijl Naaldwijk
31-10-2015 Minitoernooi Kalinko, Houtrust sporthal Den Haag

12-12-2015 Minitoernooi Monza, Westlandhal ‘s Graven-
zande

16-01-2016 Minitoernooi Haaglanden, Sporthal 
Essensteijn Voorburg

13-02-2016 Minitoernooi Zovoc, Noordwesterhal Zoetermeer
12-03-2016 Minitoernooi Kratos’08, Tanthof Delft
02-04-2016 Minitoernooi Delta, sporthal Buitenhof Delft
23-04-2016 Minitoernooi Netwerk, de Viergang Pijnacker

de groTe clUbacTIe;
Houden jullier er rekening mee dat maandag 14 septem-
ber de lotenverkoopboekjes op de trainingen uitgedeeld 

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer

worden, ook is er een mogelijkheid om op de jaarverga-
dering van 10 september lotenboekjes mee te nemen. 
Vanaf 19 september start de landelijke lotenverkoop van 
de Grote Clubactie 2015.
Vanaf die dag mogen de lotenverkopers langs de deuren 
gaan en langs vrienden en familie om loten te verkopen. 
Volgens de organisatie vanaf 6.00 uur, dat vinden wij erg 
vroeg om aan te bellen? 
De site www.clubactie.nl.  wordt inmiddels veel bezocht.

Met vriendelijke groet,
Herman Nowee
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6e	  Speeldag	  Piramide	  

Zondag 6 september was de zesde speeldag van de piramidecompetitie 2015. Hieronder 
vind je de uitslagen van de wedstrijden die gespeeld zijn. 

hieronder 
d 	  	     	  	   uitslag 

09.30 Roy Jansen _ Hans Bal 1-‐2	  

10.00 Aad Grootscholte _ Cor van Ruijven 0-‐2	  

10.00 
Dide van Adrichem 

_ 
Caroline van 
Oostrom 

2-‐0	  

10.30 Gon Zwirs _ Patricia Vogelaar 2-‐0	  

10.30 Sandra van der Valk _ Natasja van Selm verzet	  

11.00 Berry Jansen _ Frank van Schie 2-‐0	  

11.00 Charlotte Vergouwen _ Melissa Grootscholte 0-‐2	  

11.30 Arjen van Laarhoven _ Dennis Duijvestijn 0-‐2	  

11.30 Daan Bos _ Sjaak van Meurs 1-‐2	  

12.00   _   	  	  

12.00 Jan Duijndam _ Laurens Vis 2-‐0	  

12.30 Pascalle Rouwhorst _	   Yvon van Meurs blessure	  

12.30 Roy Jansen _ Damon van der Stap 0-‐2	  

13.00 Anneke Faber _ Irmgard Bomers 0-‐2	  

13.00 Desiree Rouwhorst _ Melanie vd Wetering 2-‐0	  

13.30 Bas Otten _ Sander Zaat 2-‐0	  

13.30 Johan Enthoven _ Remi Broch 1-‐2	  

14.00 Dave de Recht _ Richard Moerman 2-‐0	  

14.00 Jan Hofland _ Rob Zwinkels 	  	  

14.30 

	  

_ 

	  

	  	  

14.30   _   	  	  

 

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

 

 

6e SPeeldag PIramIde

Zondag 6 september was de zesde speeldag van de piramide-
competitie 2015. Hieronder vind je de uitslagen van de wed-
strijden die gespeeld zijn.
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__________________________________________________________________________________ 
 
	  

	  

 

	  

Edwin van Koppen _ Loek Broch 	  	  

	  

Mart van Zeijl _ Dennis van Leeuwen 	  	  

	  

Cies Duijndam _	   Freek Batist 	  	  

	  

Frank van der Stap _	   Ron vd Berg 	  	  

	  

Geert Broch _	   Marco van Schie 	  	  

	  

Astrid Vis _	  
Mariska Jansen-
Boerma 	  	  

	  

Jordy van Schie _	   Cor Bontje 	  	  

	  

Michel de Bakker _	  
Richard 
Noordermeer 	  	  

	  

Luzia ten Westenend _	     	  	  

	  

Esmee Krijgsman _	   Miranda van Meurs 	  	  

	  

Cindy Olierhoek _	   Carla Disseldorp 	  	  

	  

Yvonne Olierhoek _	   Bianca van Abeele 	  	  

	   	   	   	   	  

	   	  

geen	  wedstrijd	  ivm	  
blessure	   	  	  

	  

	  

Barry Jansen voorlopig	  uit	  competitie	  ivm	  blessure	  

	  

	  

Conny Kerklaan voorlopig	  uit	  competitie	  ivm	  blessure	  

	  

	  

Karin Klunder voorlopig	  uit	  competitie	  ivm	  blessure	  

	  

	  

Arno van 
Steekelenburg voorlopig	  uit	  competitie	  ivm	  blessure	  

	  

	  

Berna van der Krogt 

	   	   	  

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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10.30 Gon Zwirs _ Patricia Vogelaar 2-‐0	  

10.30 Sandra van der Valk _ Natasja van Selm verzet	  

11.00 Berry Jansen _ Frank van Schie 2-‐0	  

11.00 Charlotte Vergouwen _ Melissa Grootscholte 0-‐2	  

11.30 Arjen van Laarhoven _ Dennis Duijvestijn 0-‐2	  

11.30 Daan Bos _ Sjaak van Meurs 1-‐2	  

12.00   _   	  	  

12.00 Jan Duijndam _ Laurens Vis 2-‐0	  

12.30 Pascalle Rouwhorst _	   Yvon van Meurs blessure	  

12.30 Roy Jansen _ Damon van der Stap 0-‐2	  

13.00 Anneke Faber _ Irmgard Bomers 0-‐2	  

13.00 Desiree Rouwhorst _ Melanie vd Wetering 2-‐0	  

13.30 Bas Otten _ Sander Zaat 2-‐0	  

13.30 Johan Enthoven _ Remi Broch 1-‐2	  

14.00 Dave de Recht _ Richard Moerman 2-‐0	  

14.00 Jan Hofland _ Rob Zwinkels 	  	  

14.30 

	  

_ 

	  

	  	  

14.30   _   	  	  

 

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

 

 


