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Q U I N T U S

Week 53, 28 december 2015, nummer 2433 
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

Graag willen wij iedereen, die betrok-
ken is bij onze sportvereniging Quintus, 
dank zeggen voor de steun en inzet in het 
afgelopen jaar. 
Graag nodigen wij u uit voor onze  
nieuwjaarsreceptie in de grote Quintus-
kantine, Leeuwerik 1, Kwintsheul. 

HV en VV  Quintus

zondag 3 januari 2016
aanvang: 16.00 - 18.00 uur

Wij wensen u gezellige feestdagen  
en een fantastisch 2016

Wij hopen dat u met velen 
aanwezig zult zijn.

OMNI
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
28 december 2015 PQV volleybal oliebollentoernooi Sporthal 19:00 uur
29 december 2015 handbal oliebollentoernooi Sporthal 20:00 uur
31 december 2015 vanaf 12:00 uur gesloten tot 1-01-2016  12:00 uur Complex 12:00 uur
2 januari 2016 voetbal oliebollentoernooi Sporthal
3 januari 2016 Quintus  Nieuwjaars receptie Grote Kantine 16:00 uur
16 januari 2016 PQV volleybal recreanten volleybaltoernooi Sporthal 19:00 uur
3 april 2016 wielrennen ronde van de glazen stad Complex

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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HET QUINTUSJAAR 2015.

Beste Quintus leden, het jaar 2015 ligt weer achter ons. Voor Quintus is het een 
spannend, maar mooi jaar geworden. De vernieuwing van het Quintus complex is 
weer een nieuwe fase ingegaan. Het besluit van de Stichting Beheer & Exploitatie 
Quintus om te starten met de 2e fase (bouw 2e sporthal) werd begin dit jaar 
genomen. 
Afbraak van de ‘tijdelijke’ hal en de aanleg van het vernieuwde verharde handbalveld 
is al gereed. De nieuwe ‘wit-groene-streep’ hal  is in volle gang. Na de 1e paal werd 
hard gewerkt met mooi najaarsweer en de hal is dakdicht. De komende maanden 
wordt gewerkt aan de inrichting. Hopelijk kunnen we eind maart de opening vieren. 
Dan komt de Gymnastiek weer ‘echt’ gymmen op het complex. En kunnen we de 
kinderen van de Andreashof verwelkomen voor hun schoolgym. 
Ook in ‘De Uithoek’ zat men niet stil; daar is dit jaar het vernieuwde terras 
opgeleverd. Tennis en Jeu de Boules leden kunnen hier hopelijk nog lang van 
genieten.  Het ziet er prachtig uit.
Dit jaar hebben we echter afscheid moeten nemen van het Quintusblad op papier. 
Jaren hebben hier veel vrijwilligers hun tijd ingestoken. Bedankt nogmaals! De 
laatste ploeg tachtigers van de ‘drukploeg’ hebben we nog in het zonnetje gezet. 
Alle leden en geïnteresseerde Heulenaars ontvangen het Quintusblad nu digitaal 
en deze is natuurlijk ook te vinden op de website van de OMNI-vereniging Quintus: 
http://www.quintus-omni.nl 
Nieuw dit jaar was de ‘Qlympics’: een sportdag voor de gehele Heulse jeugd. Dit 
spektakel werd gehouden op de zaterdag 28 maart van het Vetheuls-weekend. Alle 
Quintus verenigingen werkten met hun jeugdafdelingen hier aan mee, klasse! De 
kinderen genoten van alle onderdelen. Vrijwilligers bedankt. De evaluatie was zo 
positief, dat we in 2016 het 2e ‘Qlympics’ organiseren. Hou het Quintusblad in de 
gaten.
Als Omni bestuur zijn we tevreden zoals het sportcomplex nu gebruikt wordt; hou 
het heel, schoon en geniet van de mogelijkheden van het complex. 
We wensen jullie allen een gezond en sportief 2016 toe en hopen jullie de hand 
te mogen schudden op de nieuwjaarsreceptie. Deze receptie, die voor alle leden 
van Quintus wordt georganiseerd, wordt verzorgd door de Handbal en Voetbal 
verenigingen.

Kom dus ook naar het 
Quintuscomplex op 3 januari 2016 
van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Chris Batist,
Namens het Omni bestuur .
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Nieuwe zeileN voor de Heulse zeeverkeNNers.

Afgelopen voorjaar hebben de Vrienden van Scouting Kwintsheul de actie “Roeien voor Zeilen” 
georganiseerd. Een evenement waarbij tegen sponsoring afstanden geroeid werden door de leden, leiding 
en vrienden van de vereniging. Jong en oud droeg zijn steentje bij en het resultaat mocht er dan ook zijn! 
Nu de boten voor onderhoud op de kant liggen zijn de zeilen beoordeeld en is tot de aanschaf van nieuwe 
zeilen over te gaan. Vier boten worden voorzien van nieuwe zeilen zodat er komend seizoen vol op 
wedstrijden gezeild kunnen worden met het nieuwe tuig. 
Scouting Kwintsheul wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor dit prachtige resultaat. De leden 
kunnen niet wachten om met de nieuwe zeilen het water op te gaan!
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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

Wij feliciteren Marieke van der Wal en het Nederlands Handbalteam met het behaalde 
zilver tijdens het WK Handbal in Denemarken. En daar zijn we trots op!



6

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

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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

BadMINtON

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

vOlleyBal

{
Het is zover: morgen 28-12-2015, oliebollen-
ToerNooI

Het is zover: morgen 28-12-2015, Oliebollentoernooi

Beste leden, vrienden, familie,

maandag 28 december is het zover. Het oliebollentoer-
nooi gaat van start. 

Jullie worden om 19:15 uur verwacht in de sporthal in 
Kwintsheul. 

Jullie worden ter plaatse in teams ingedeeld, waarna we 
om 19:30 uur kunnen starten met volleyballen. 
In de pauzes kunt u natuurlijk genieten van een lekkere 
oliebol van onze waanzinnige bakker Van Delft uit De Lier. 
Neem wat familie of vrienden mee en zorg dat je op tijd 
bent, dan kunnen op tijd van start.
Tot morgen !

De oliebollentoernooi-organisatoren
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compeTITIeprogramma pQv IN de komeNde 
2 WekeN
Ma 28-12-2015_Zo 3-01-2016 3de bekerronde

 
woensdag 30 december 2015 zaaldienst: vd voorthal
19:30 BH3C 11 PQV HS 3 Kratos ‘08 HS10 Vd Voorthal, Kwints-

heul
woensdag 30 december 2015   
21:15 BH3B 11 I. Rijswijk 

HS 4
PQV HS 1 Marimbahal, Rijswijk 

Zh
ma 4-01-2016_zo 10-01-2016   
maandag 4 januari 2016   
19:30 BD3C 08 Punch DS 5 PQV DS 3 TU- Delft
woensdag 6 januari 2016 zaaldienst: vd voorthal
21:00 RHXA GF PQV XR 1 Volcano XR 1 Vd Voorthal, Kwints-

heul
donderdag 7 januari 2016   
20:30 RHXB HA VVV Delta 

XR1
PQV XR 2 Kerkpolder, Delft

vrijdag 8 januari 2016 zaaldienst:
de pijl

 

19:30 D3P GL PQV DS 3 Velo DS 4 De Pijl, Naaldwijk
19:30 H3O GL PQV HS 3 Sovicos HS 4 De Pijl, Naaldwijk
21:15 H3P GL PQV HS 4 Kratos ‘08 HS 6 De Pijl, Naaldwijk
21:15 H2I GL PQV HS 1 Leython DC 

HS 5
De Pijl, Naaldwijk

vrijdag 8 januari 2016 zaaldienst: Sc vreeloo
19:30 MB1L2 DE PQV MB 1 GSC MB 2 SC Vreeloo, De Lier
21:15 D2K GL PQV DS 2 Velo DS 3 SC Vreeloo, De Lier
21:15 H2J GL PQV HS 2 Sovicos HS 3 SC Vreeloo, De Lier
21:15 D2J HF PQV DS 1 SKC DS 3 SC Vreeloo, De Lier
19:30 D4K GL Kratos ‘08 

DS 7
PQV DS 4 Tanthof, Delft

19:30 MC2N2 DE Velo MC 1 PQV MC 1 Velo-hal, Wateringen
21:30 H4I GL Kratos ‘08 

HS10
PQV HS 5 Tanthof, Delft

De scheidsrechters voor januari worden volgende week 
bekend gemaakt. 

bekerWedSTrIjdeN
Let op! de in rood aangegeven volleybalwedstrijden zijn 
voor de 3de bekerronde. 
Let op! wij hebben afgelopen week het bericht ontvangen 
dat  Kratos ’08 HS10 zich heeft afgemeld voor de beker-
wedstrijd tegen PQV heren 3. Wij wachten op de bevesti-
ging van de Nevobo. 

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 vriendelijk groet,
John Kerkhof, wedstrijdsecretaris PQV

NIeUWjaarSrecepTIe QUINTUS
Op zondag 3 januari is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij 
Quintus. Tussen 16.00 uur en 18.00 is er gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een drankje terug te 
kijken op 2015 maar ook om elkaar een voorspoedig en 
gezond 2016 te wensen. 

Ieder lid van Quintus is van harte welkom, dus ook alle 
leden van PQV Pijl solutions..

ageNda
28-12-2015 Oliebollentoernooi, Van der Voorthal Kwintsheul
03-01-2016 Nieuwjaarsreceptie Quintus, Van der 

Voorthal 16:00 – 18:00
Kwintsheul

16-01-2016 PQV Recreantentoernooi, Van der 
Voorthal

Kwintsheul

16-01-2016 Minitoernooi Haaglanden, Sporthal Es-
sensteijn

Voorburg

04-02-2016 Bestuursvergadering, De Pijl Naaldwijk
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

UITSlageN
Geen

laaTSTe oproep voor hUlp bIj de jeUgd 
SporTmaraThoN 2015.
Net als vorig seizoen zoeken we ook voor deze Jeugd 
sportmarathon weer hulp in de vorm van tellers en coa-
ches. Intussen hebben enkele personen zich aangemeld 
maar we kunnen nog wel wat hulp extra gebruiken.
Eerst wil ik kort even uitleggen wat de sportmarathon nu 
precies inhoudt. De sportmarathon is een soort toernooi 
waarbij de Lierse sportverenigingen zich kunnen tonen en 
waar in de zomer de volwassenen en in de kerstvakan-
tie de basisschooljeugd tegen elkaar kunnen sporten. En 
dus ook kennis kunnen maken met diverse sporten o.a. 
het volleyballen. De meeste sportverenigingen doen mee 
met de marathon in de sporthal en zwembad. Het doel is 
natuurlijk de beste sportploeg te worden over twee dagen. 
Punten worden verdiend door wedstrijden te spelen of bij 
sommige sporten een soort parcours tegen elkaar lopen.
zo kan men dit jaar op maandag 28 december:.
Voetballen, Touwtrekken, Korfballen, Tafeltennissen, 
Gymmen en Zwemmen..
en op dinsdag 29 december kan men:.
Handballen, hardlopen, Tennissen, Volleyballen en Bad-
mintonnen.

Wie doen er mee deze editie?: De Lierse schooljeugd uit 
de groepen 5 t/m 8..
En dus zoeken wij als pQv pijl solutions hulp om er voor 
te zorgen dat men op dinsdag 29 december van 12:00 
t/m 18:00 kan volleyballen (De laatste wedstrijd begint 
om 17:30).
Wat hebben we nodig en wat spelen we precies?:.
We hebben per wedstrijd best een hoop mensen nodig 
nl. 1x een scheidsrechter, 1x een teller en natuurlijk 2 be-
geleiders die de teams willen begeleiden in het spelletje 
volleybal..
We gaan spelen op een groot veld (C-veld) en we spe-
len op CMV niveau 3 Maar dan wel in aangepaste vorm. 
Bijvoorbeeld het doordraaien na elke ralley wordt niet ge-
daan want dat loopt toch fout hebben we gemerkt. En er 
wordt niet gepassed op de service maar  men mag deze 
bal gelijk vangen. Maar verder is het spelletje bijna gelijk 
aan niveau 3 met dat verschil dat als er een speler uit gaat 
er een punt geteld wordt. Dit geeft nl een gevoel dat er 
punten gescoord worden i.p.v. dat men moet wachten tot 
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het veld leeg is. En met de tijd van 2x7 minuten en een 
veld met 6 spelers is dit niet te doen. Maar als de set is af-
gelopen word er nog gekeken welk team de meeste spe-
lers heeft staan en dat team krijgt dan nog 1 punt bonus..

We zoeken dus mensen die willen fluiten,  tellen en bege-
leiden. Je hoeft als hulp echt niet de gehele dag aanwezig 
te zijn, mag wel natuurlijk. Als je maar een stukje van de 
middag kan is dat ook prima. Wil je alleen tellen en bege-
leiden?? Ook goed.. Als we maar mensen hebben lopen 
om het spelletje te laten zien en te begeleiden. 

Ik hoop dat met name de jeugdteams (MB1 en MB2 en 
misschien MC1) kunnen helpen. Maar ook zijn er volwas-
senen nodig om dit festijn in goede banen te leiden.
Wil je meer weten? Dan kun je kijken op: http://www.lso.
dlier.nl of info opvragen bij mij via:.
jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl op dit laatste adres 
kun je je ook aanmelden als wilt en kunt helpen natuurlijk. .
Ik hoop dat we voldoende mensen krijgen die willen/kun-
nen helpen want dit is gratis publiciteit voor onze club!

Willem van Vliet, jeugd coördinator

$
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

Beste seniorleden en juniorleden van 16 jaar,
Zoals in de toernooikalender van 2016 staat trappen we 
het tennisjaar af met:
heT SNerTToerNooI
datum: Vrijdag 15 januari. 
Tijd: 19.00 - 22.30 uur
kosten: Gratis
opzet toernooi: Deelnemers schrijven zich in als mix-
koppels. Na de sluitingsdatum maakt de Toernooicom-
missie een schema voor het toernooi. We zorgen ervoor 
dat je elke wedstrijd tegenover een ander mixkoppel staat 
van ongeveer vergelijkbaar niveau. Naast de baan wordt 
overheerlijke erwtensoep geserveerd!
aanmelden: Stuur een mail naar tvqtoernooi@gmail.
com en laat ons weten met welke mixpartner je deelneemt 
aan het snerttoernooi.
Sluitingsdatum aanmelden: 10 januari

pIramIdecompeTITIe
In februari gaat de jaarlijkse piramidecompetitie van start. 
Op 7 zondagen, verspreid over 7 maanden, worden en-
kelpartijen gespeeld. De Toernooicommissie maakt voor 
iedere speeldag een wedstrijdschema. Bij winst stijg je op 
de piramide en bij verlies zak je naar beneden. Er is een 
aparte piramide voor dames en voor heren.
Speeldata: 7 febr / 6 maart / 3 apr / 1 mei / 3 juli / 4 sept / 
16 okt
Kosten: 5 euro voor de gehele competitie (wij regelen de 
ballen)
Aanmelden: Stuur een mail naar tvqtoernooi@gmail.com
Sluitingsdatum aanmelden: 29 januari
Speciale aandacht voor: De competitie bestaat uit 7 
zondagen. Het is altijd mogelijk dat deelnemers een keer-
tje afwezig zijn of graag in de ochtend of middag willen 
spelen. Dit kun je tijdig aan ons laten weten per mail. Wed-
strijden die niet op de dag zelf gespeeld worden, dienen 
altijd ingehaald te worden op een ander moment. De Toer-
nooicommissie streeft ernaar zoveel mogelijk wedstrijden 
op de dag zelf in te delen. We vragen deelnemers dan 
ook om hier rekening mee te houden. Veel afwezigheid 
of afzeggen op het laatste moment is erg lastig voor het 
wedstrijdschema en de totale piramide.
Voor meer informatie over de piramide kun je terecht op 
de website.

Sportieve groet,
De TOerNOOiCOMMiSSie

gyMNaStIek

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

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. 


