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Q U I N T U S

Week 07, 15 februari 2016, nummer 2440 
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
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TeNNIS
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jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
17 februari 2016 Sportkamp Informatieavond Sportkamp 2016 Kl. Kantine 19:30 uur
3 maart 2016 OMNI Qlympics overleg met VetHeuls v.d. Knaap Cr 20:00 uur
15 maart 2016 OMNI algemene ledenvergadering (ALV) v.d. Knaap Cr 20:00 uur
18 maart 2016 Quintus Leeft Kinderdisco bij opening 2e hal Nieuwe 2e hal 19:00 uur
18 maart 2016 Quintus Leeft Officiele opening nieuwe 2e hal Nieuwe 2e hal 20:00 uur
19 maart 2016 VetHeuls Feestavond met Radio 538 Nieuwe 2e hal 22:00 uur
20 maart 2016 VetHeuls/OMNI Qlympics voor jeugd van 8-14 jaar Complex 13:00 uur
20 maart 2016 VetHeuls Pub Quiz Nieuwe 2e hal 13:00 uur
20 maart 2016 VetHeuls Rad van Avontuur Nieuwe 2e hal 15:00 uur
3 april 2016 wielrennen ronde van de glazen stad Complex
10 t/m 16 juli 2016 Sportkamp Sportkamp Quintus Wanssum

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

offIcIËle opeNINg hal 2
de afgelopeN jareN hebbeN We veel geld bIjeeN WeTeN Te 

brengen voor de renovatie van het Quintus-complex en de 
realISaTIe vaN eeN 2e vaSTe SporThal. 

heT reSUlTaaT vaN de NIeUWe SporThal IS Te zIeN op
18 maarT om 20.00 UUr 

eeN reSUlTaaT WaT We meT elkaar bereIkT hebbeN eN Waar WIj 
alleN heel TroTS op mogeN zIjN.

INloop 19.30 UUr, IedereeN IS Welkom!!
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Persbericht:

inschrijving Westlander business trophy 
geopend

Op zaterdag 4 juni 2016 vindt voor de 14e keer de 
Westlander Business Trophy plaats. De Westlander 
Business Trophy is een zeilevenement met authen-
tieke, meer dan 100 jaar oude zeilende platbodems. 
Lezers zijn van harte uitgenodigd om met een team 
van collega’s (bijv. als bedrijfsuitje), klanten, relaties 
of vrienden aan dit evenement deel te nemen. Deel-
nemers zijn verzekerd van een gezellige, actieve en 
volledig verzorgde dag op en rond het water. Onder 
leiding van een ervaren schipper worden twee zeil-
wedstrijden gevaren tegen de andere deelnemende 
teams op en rondom de Foppenplas in Maasland. 
Zeilervaring is hierbij niet vereist. De dag begint om 
9.30 uur en eindigt rond 20.00 uur.

De opbrengst van de Westlander Business Trophy is 
volledig bestemd voor Scouting Kwintsheul. Scou-
ting Kwintsheul is een vereniging waarbij ongeveer 
120 jeugdleden actief zijn en wordt volledig draai-
ende gehouden door vrijwilligers. 

Voor meer informatie over de Westlander Business 
Trophy kan men terecht op de website www.west-
landerbusinesstrophy.nl. 
Tevens kan contact opgenomen worden met de 
organisatie van de Westlander Business Trophy via 
wbt@scouting-kwintsheul.nl.
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kamp 2016

Een nieuw jaar is weer  begonnen en ook de voorberei-
dingen voor het kamp van 2016 zijn weer in volle gang. 
Wie heeft er dit jaar weer zin om mee te gaan naar  
Wanssum?

Wat houdt het kamp precies in?
Op het kamp in Wanssum zijn ongeveer 250 kinderen 
van verschillende sportverenigingen. Samen met je Quin-
tusvrienden zit je in een tent van maximaal 10 personen 
waarmee je het dagprogramma afwerkt. Een week kamp 
in Wanssum houdt in dat je met vriendjes een vriendinne-
tjes een week lang lol hebt. Op het programma staan on-
der meer sport- en spel, puzzeltochten bosspellen, spook-
tocht, bonte avond en ga zo maar door. 

Het kamp wordt geleidt door de kampstaf. Dit is een erva-
ren team dat ervoor zorgt dat alles op het kamp goed is 
geregeld. Zij zorgen onder andere voor het koken van het 
eten, het uitzetten van de spellen, de EHBO en alles wat er 
bij zo’n kamp komt kijken. Iedere tent vanuit Quintus wordt 
geleid door minimaal 2 begeleiders vanuit Vereniging.  

Wanneer is het?
Als ieder jaar is het kamp weer in de éérste week van de 
basisschoolvakantie. Om precies te zijn vanzondag 10 juli 
t/m zaterdag 16 juli

Waar is het?
Het kamp wordt als ieder jaar georganiseerd in het Lim-

burgse Wanssum. Het vindt plaats op een multifunctioneel 
sportcomplex gelegen in een bosrijk gebied. 

voor wie is het?
Ieder lid van Quintus tussen de 8 en de 12 jaar (basis-
school) kan zich opgeven voor dit kamp. Het is dus be-
doeld voor zowel jongens als meisjes voor iedere sporttak 
van Quintus.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het kamp bedragen dit jaar €210,- per per-
soon

hoe kan ik inschrijven?
Voor degene die al weten hoe het werkt is het vanaf heden 
mogelijk om in te schrijven via: 
quintussportkamp@hotmail.com. Graag ontvangen we 
dan per mail de volgende gegevens:
- Naam:
- Adres:
- Telefoon: (bij voorkeur 06)
- emailadres
- Zorgverzekeringsmaatschappij
- Zorgverzekeringsnummer
- Bij wie je in de tent wil (miximaal 3 namen)Voor degene 
die nog niet precies weten wat het kamp inhoudt en mis-
schien nog wat vragen hebben, organiseren we op woens-
dag 17 februari van 19:30 uur tot 20:30 uur  een inschrijf/
infoavond in de kleine kantine van Quintus. Wil je je die 
avond direct inschrijven kun je dat doen door bijgevoegde 
inschrijfstrook ingevuld mee te nemen. 

Inschrijfstrookje Quintuskamp 2016

Naam   ………………………………………………………………………
Adres   ………………………………………………………………………
Postcode  …………………………………..…………………………………
Woonplaats  ……………………………………………………………………..
Telefoon  ……………………………………………………………………..
Geboortedatum  …………………………………………………………………….
E-mail adres  ……………………………………………………………………
Verzekering  ……………………………………………………………………
Verzekering nr. .…………………………………………………………………..

O  Ja, ik ga mee op kamp naar Wanssum van 10 juli t/m 16 juli 2016.

Ben je al vaker mee geweest op kamp?
O  Ja
O  Nee

Bij wie wil je in de tent?

………………………………………..........................…………

………………………………………..........................…………

………………………………………..........................…………
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aangepaste indeling training 2015-2016
Met oog op de komende oplevering en ingebruikname 
van tweede hal zal het trainingsschema wijzigen.
Komende week zal middels een nieuwsbericht op de 
website het nieuwe schema gepubliceerd worden.
Kortom houdt de website in de gaten voor indeling na de 
voorjaarsvakantie.

eredIvISIe/eerSTe dIvISIe

dinsdag 16 februari
20.30 Heren 1 LIONS 1
zondag 21 februari
13.30 Dames 2 Aalsmeer 1
15.15 Heren 2 Aalsmeer 2

zaalhaNdbalcompeTITIe

Woensdag 17 februari
20:00 Quintus DR2 Foreholte DR2
donderdag 18 februari
21:00 VELO DR1 Quintus DR1

zondag 21 februari
10:00 VOC DC1 Quintus DC1  
10:30 Quintus DA1 DSS DA1  
11:05 VOC DA2 Quintus DA2  
11:45 Quintus DB1 DSS DB1  
12:15 Quintus/DIOS 1 V.L.C. HA1  
14:10 Dongen HS1 Quintus HS3  
15:45 Tornado DC1 Quintus DC4  
16:50 Quintus/DIOS 1 WHC HB1
18.00 Quintus HS4  Olympia’72 HS1 

challeNge cUp WedSTrIjd
A.s. vrijdag vertrekken onze dames naar Kastamonu om 
de kwartfinales te spelen om de Challenge Cup. Kasta-
monu B. Genclik SK is een gelijkwaardige tegenstander, 
dus dat gaan twee spannende wedstrijden worden. Wij 
wensen de dames en de begeleiding heel veel succes 
en plezier. Ook de 14 supporters die meegaan heel veel 
plezier! 
De wedstrijden worden gespeeld op 20 en 21 februari om 
17.00 uur plaatselijke tijd, dat is 16.00 uur in Nederland.

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

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

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

•  Taxi
•  Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)

•  Groepsvervoer (tot 50 pers.)
•  Zakelijk vervoer
•  Kindervervoer
•  Rolstoelbus
•  Airport vervoer

24 uur staan wij voor u klaar! 
Vraag vrijblijvend een offerte.

Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P

2295 RV Kwintsheul
06-10881420

info@vanmeteren.net

Voor al uw 
personenvervoer

BEl 06-1088 1420 
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Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

valeNTIjN bINgo! 
Vrijdag 12 februari, een volle grote kantine, veel mooie 
prijzen en een gezellige bingo master, dat waren de ingre-
diënten voor een geslaagde bingoavond! Heel veel dank 
aan alle sponsoren en aan alle deelnemers. Dankzij jullie 
allemaal hebben we een recordopbrengst van maar liefst 
€ 1.000,00 euro.
Dit mooie bedrag komt ten goede aan de jeugd voor o.a. 
een jeugdkamp.

van de pr-commissie
eerder deze week hebben de leden van de maandag-
middag en de woensdagmorgen een brief ontvangen 
over het “open huis” op zaterdag 27 februari. jullie 
hebben toch allemaal deze datum in jullie agenda 
gezet? Natuurlijk zijn op 27 februari ook de jeugdle-
den (met familie) en de leden van de vrijdag (met fa-
milie, collega’s en buren) van harte welkom. fijn, dat 
een aantal leden een stapel flyers mee wilden nemen 
om in hun eigen straat te bezorgen. Naar aanleiding 
van de flyeractie hebben zich al een aantal mensen 
aangemeld. goed nieuws dus.

clINIc bIj badmINToN QUINTUS!
Vrijdag 5 februari hebben we een badmintonclinic gege-
ven aan een bedrijf.
Marja Ouwerling (speelster van de vrijdag) had op haar 
werk wat mensen enthousiast gekregen om een keer te 
komen spelen en maar liefst 11 mensen waren naar Quin-
tus gekomen!
Na een korte voorstel ronde en wat uitleg startten we met 
een warming up gevolgd door heel wat korte oefeninge-
tjes!
Een speedcursus badminton noem ik het maar even wat 
door deze fanatiekelingen heel goed werd opgepakt!
Na een korte demo werden er nog wat partijen gespeeld 
waarmee de anderhalf uur om waren gevlogen!!
De groep had de smaak lekker te pakken en was niet 
meer uit de zaal te krijgen, ze bleven nog een lange tijd 
tegen elkaar spelen met heel veel lol, maar een sapje en 
een hapje in de kantine haalden ze uiteindelijk toch over 
om de gezelligheid te verplaatsen!
Ik vond het super leuk om te doen en aan de reacties te 
horen de groep ook!
Ik wil Marja en alle deelnemers dan ook bedanken, ook 
Kevin vd Meer voor zijn hulp!!

Lijkt het jou ook leuk om met wat collega’s of vrienden 
eens een avondje te komen badmintonnen en ook zo’n 
leuke clinic te krijgen neem dan contact op met de spon-
sorcommissie of schiet mij even aan!

Marco Eijgermans.

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

vOlleyBal

{
UITSlageN
Punch HS10 PQV HS 5 4-0 25-16, 25-15, 25-10, 

25-23
G.Kangeroes 
DS 2

PQV DS 1 3-1 25-20, 24-26, 25-20, 
25-22

PQV DS 2 DEO DS 1 0-4 19-25, 19-25, 14-25, 
23-25

PQV DS 4 Monza DS 5 1-3 22-25, 10-25, 25-13, 
17-25

PQV HS 3 VVV Delta HS 6 3-0 25-09, 25-11, 25-21

PQV MC 1 Zovoc MC 5 3-1 25-20, 25-19, 22-25, 
25-19

ageNda
12-03-2016 Minitoernooi Kratos’08, Tanthof Delft
17-03-2016 Bestuursvergadering 19:30 uur in De Pijl Naaldwijk
18-03-2016 Opening nieuwe 2e sporthal Quintus, 

20:00 
Kwintsheul

20-03-2016 Quintus Qlympics, 13:00 uur Kwintsheul
02-04-2016 Minitoernooi Delta, sporthal Buitenhof Delft
23-04-2016 Minitoernooi Netwerk, de Viergang Pijnacker
30-04-2016 Promotie- degradatiewedstrijden

competitieprogramma pQv in de komende 2 weken
ma 15-02-2016_zo 21-02-2016   
maandag 15 februari 2016   
21:30 RHXB DA Volcano XR 2 PQV XR 2 Fortunahal, Delft

woensdag 17 februari 2016 zaaldienst: vd voorthal
19:30 D4J KH PQV DS 5 Punch DS12 Vd Voorthal, Kwintsheul
21:00 RHXA GE PQV XR 1 Netwerk XR 1 Vd Voorthal, Kwintsheul

woensdag 17 februari 2016 zaaldienst: Sc vreeloo
19:30 MB1L2 DC PQV MB 1 VCO MB1 SC Vreeloo, De Lier
21:15 H4I Lk PQV HS 5 Punch HS10 SC Vreeloo, De Lier

vrijdag 19 februari 2016   
19:30 D4J fK SKC DS 9 PQV DS 5 Universitair SC, Leiden
19:30 D3P AG Yaarana DS 1 PQV DS 3 Roemer, Den Haag

19:30 H3P AG VVV Delta HS 6 PQV HS 4 Kerkpolder, Delft
19:30 D2K AG VVV Delta DS 3 PQV DS 2 Kerkpolder, Delft

20:45 D2J KH Waterland DS 2 PQV DS 1 Steupel, Nieuwkoop

21:30 H2J AG VVV Delta HS 2 PQV HS 2 Kerkpolder, Delft
21:30 H3O AG VVV Delta HS 7 PQV HS 3 Kerkpolder, Delft
21:30 H2I AG Liusna HS 1 PQV HS 1 Waterkanten, Lisse
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ma 22-02-2016_zo 28-02-2016   
woensdag 24 februari 2016 zaaldienst: vd voorthal
20:00 H4I GL Kratos ‘08 

HS10
PQV HS5 Tanthof, Delft

21:00 D4K Lj PQV DS 4 Monza DS 5 Vd Voorthal, Kwintsheul

vrijdag 26 februari 2016 zaaldienst: depijl
21:15 H2I GC PQV HS 1 Setumup HS 1 De Pijl, Naaldwijk

vrijdag 26 februari 2016 zaaldienst: Sc vreeloo
19:30 MB1L2 AC PQV MB 2 VCO MB 1 SC Vreeloo, De Lier
19:30 MB1L2 DG PQV MB 1 Monza MB 3 SC Vreeloo, De Lier

zaterag 27 februari 2016   
12:00 H4I KL Punch HS10 PQV HS 5 TU-Sportcentrum, Delft
18:00 H2J CG Punch HS 4 PQV HS 2 TU-Sportcentrum, Delft

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

QlympIcS: hUlp gezochT
Hallo allemaal, zoals jullie vorige week hebben kunnen le-
zen wordt zondag 20 maart a.s. weer de Qlympics gehou-
den. En natuurlijk doet PQV ook mee aan deze 2e editie.  
Maar jullie raden het al, we zoeken natuurlijk hulp voor 
deze middag om de kinderen bij het spel te begeleiden. 
Mochten jullie zondag middag 20 maart tussen 12:30 en 
17:00 nog niets te doen hebben zou ik zeggen. Kom hel-
pen bij de Qlympics om de volleybal te promoten en mis-
schien er voor te zorgen dat we ook in Kwintsheul nog een 
jeugdgroep kunnen krijgen.
Wat we precies gaan doen weet ik nog niet. Omdat we 
nog moeten kijken of de regels wat aangepast moeten 
worden om het makkelijker te maken. Of dat we misschien 
wel een heel ander spel gaan doen.
Daar ben ik nog niet over uit.
Mocht je tijd hebben meld je dan aan bij Willem van Vliet 
via: jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl

Met vriendelijke groeten,
Willem van Vliet

gyMNaStIek

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

Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Voor nieuws verwijzen we u naar de 
website www.quintus-jeudeboules.nl 

jeudeBOuleS

$
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 vrouwelijke tennisleden,

Zin in een sportief en gezellig avondje, samen met andere 
dames?
Dan is de Ladies Evening op de Uithoek echt iets voor jou!

Wanneer: vrijdag 18 maart
Tijd: 19.00 - 22.30 uur
aanmelden: Je geeft jezelf op door een e-mail te sturen 
naar tvqtoernooi@gmail.com. De toernooicommissie stelt 
op basis van alle inschrijvingen een mooi speelschema 
samen. Je staat steeds naast een andere dame en tegen-
over een ander koppel. We proberen daarbij rekening te 
houden met verschillende speelniveaus. Of je nu een er-
varen speelster bent of een beginneling, je bent van harte 
welkom!
kosten: gratis
Uiterste inschrijfdatum: zondag 13 maart

Groeten,
De Toernooicommissie


