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Q U I N T U S

Week 18, 2 mei 2016, nummer 2451
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
26 april 2016 Oranjecomité Koningsnacht Kievit 18:30 uur
27 april 2016 Oranjecomité Koningsdag Kievit  9:10 uur
8 juni 2016 Avond4daagse Wandelvierdaagse start Quintus Kleine kantine 18:00 uur
17 juni 2016 Oranjecomité 39e Verkade-Klimaat Oranjeloop Leeuwerik 18:00 uur
10 t/m 16 juli 2016 Sportkamp Sportkamp Quintus Wanssum
15 oktober 2016 VetHeuls Feestavond Quintus hal 21:30 uur
24-26 maart 2017 VetHeuls VetHeuls en Qlympics Quintus 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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eredIvISIe

zaterdag 7 mei
20.15 Heren 1 Volendam

zondag 8 mei
14.00 Dames 1 Dalfsen

bekercomPeTITIe FINale

donderdag 5 mei hemelvaartsdag
13.30 VOC  Dames 1

veldhaNdbalcomPeTITIe  

zondag 8 mei
12:00 Ventura HA1 Quintus/DIOS HA1 
13:00 Quintus/DIOS 1 Oliveo HB1 

BEKERFINALE 5 MEI OM 13.30 UUR IN ALMERE
Onze meiden rekenen op uw massale steun in Almere! 
U kunt nog steeds kaarten bestellen via de NHV-site, we 
hopen u daar te zien!!
Zij die zich opgegeven hebben voor de bus, worden later 
geinformeerd over de vertrektijd. Dit was niet op bekend 
op het moment dat de kopij voor dit Quintusblad ingele-
verd moest worden.

ToT doNderdag 5 meI !!! 

dameS eN begeleIdINg heel veel SUcceS ge-
WeNST!!!

T-shirts zijn niet meer te bestellen. Wel kunt u nog 
een sjaal kopen in de bus naar Almere.

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

t.b.v Europacup
& buitenlandse stages

En steun de Damesselectie Virto Quintus

SJAAL
€ 10,- per stuk

SLEUTELHANGER
€ 3,- per stuk

KOOP NU!
koNINklIjke oNderScheIdINg jaN vaN keSTer

Op 26 april jl. heeft Jan van 
Kester uit handen van Sjaak 
van der Tak zijn lintje in ont-
vangst mogen nemen als on-
derdeel van zijn Koninklijke 
onderscheiding en benoe-
ming als Ridder in de orde van 
Oranje Nassau. 
De benoeming heeft hij te 
danken aan al zijn activiteiten 
binnen onze vereniging maar 
vooral ook binnen de handbal-
sport in Nederland en Europa. 

We zijn enorm trots op Jan en feliciteren hem dan ook met 
zijn onderscheiding.

reTUrN krUISFINale

zondag 8 mei wordt de return tegen Sercodak/Dalf-
sen gespeeld om een plek in de Best Of Three. He-
laas is het onze meiden niet gelukt om hierin een goe-
de uitgangspositie te verwerven, want er moet met vijf 
doelpunten verschil gewonnen worden. De wedstrijd 
in Dalfsen zag er – ondanks de nerveuze start - in de 
eerste helft goed uit, maar in het begin van de tweede 
helft nam de tegenstander het voortouw. Hun achter-
stand werd weggepoetst en hoewel onze meiden er 
alles aan deden om bij te blijven, wilde dat maar niet 
lukken. Veel kansen werden gemist en het geluk was 
ook niet aan onze zijde. Toch moeten we vertrouwen 
houden dat we nog steeds de kans hebben om de 
BOT te halen, in handbal is alles mogelijk! Daarbij 
hebben we de steun van supporters hard nodig! 

Daarom een oproep aan de supporters van Quintus: 

kom zoNdag 8 meI Naar de eekhoUT-hal
om oNze meIdeN aaN Te moedIgeN!

De entreeprijs houden we op € 6,-- voor volwassenen 
en voor de jeugd t/m 15 jaar is de toegang gratis. 
Graag tot zondag!!
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Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

SPeelTIjdeN komeNde Week
Woensdagavond is er gewoon training met in acht neming 
van de 2 minuten stilte om 20.00 uur.
vrijdag is ook een normale speelavond.

Het bestuur

clUbToerNooI
Afgelopen vrijdagavond en zaterdag hebben 55 leden 
meegedaan met het clubtoernooi.
Deze 55 mensen hebben met elkaar maar liefst 122 wed-
strijden gespeeld!
Het was een echt clubtoernooi met leden van de maan-
dagmiddag, de woensdagmorgen, de vrijdagavond en 
ook de jeugd was met 6 deelnemers vertegenwoordigd.
Zoals bij elk toernooi zijn er wat dingetjes, die beter had-
den gekund, maar over het algemeen verliep het gewel-
dig. De combinatie van dames recreanten met de compe-
titiespelers werd door iedereen als zeer positief ervaren, 
net als de combinatie van een jeugdcompetitiespeler sa-
men met een seniorencompetitiespeler.
Natuurlijk moet er soms ook, lang, gewacht voordat je 
weer een partij kon spelen en natuurlijk waren er ook deel-
nemers, die, zeker, op het einde, veel wedstrijden achter 
elkaar moesten spelen.

We hebben zoveel mogelijk met allerlei wensen rekening 
gehouden. De één kon alleen op zaterdagmorgen spelen 
en die ander kon juist niet op zaterdagmorgen. Volgens 
ons is ook dat bij vrijwel iedereen gelukt. Carly moest on-
verwacht op zaterdagmiddag om 4 uur werken. We heb-
ben al haar wedstrijden naar voren gehaald en zo kon ze 
samen met Danny om 3 uur haar finale mixpartij gaan 
spelen tegen Marlène. Natuurlijk werd het een bloedstol-
lende partij. Danny en Carly wonnen de 1e set met 23 – 
21. De 2e set werd gewonnen door Marlène en Arjen met 
16 – 21, dus ook nog een 3e set en natuurlijk verlenging, 
maar Carly en Danny wonnen met 22 – 20! 

Kwart voor 4, maar er stond al iemand van het publiek 
klaar met de auto om haar weg te brengen. 
In de finale herendubbel liet Arjen ons nog schrikken. Hij 
gleed uit en bleef liggen, iets met zijn hamstring.
Hij was toch in staat de 1e set af te spelen en haalde daar-
mee net voldoende punten om samen met Danny de 1e 
plaats te veroveren.

Er zijn in totaal van alle 122 partijen “slechts” 22 drie-set-
ters gespeeld. Ook de jeugd had hele spannende partijen 
en was opa Frans bereid deze te tellen. Voor alle jeugdle-
den was er een mooie medaille
Na afloop was de prijsuitreiking in de kleine kantine. Dit 
verliep een beetje rommelig, omdat in de grote kantine 
het 2e elftal van de voetbal zeer luidruchtig hun kampi-
oenschap vierde en halverwege de prijsuitreiking het buf-
fet werd gebracht. De prijzen zijn gegaan naar:

Damesdubbel C 1e plaats Janny / Wil
Damesdubbel C 2e plaats  Trudy / Judith

Damesdubbel A/B 1e plaats Marlènen / Annemarie
damesdubbel A/B 2e plaats   Dukky / Anouk

Gemengd dubbel B 1e plaats Johan / Annemarie
Gemengd dubbel B 2e plaats Aad / Marja

Herendubbel B/C 1e plaats Johan / Paul Vijverberg
Herendubbel B/C 2e plaats   Nick / Stefan

Mix A Klasse 1  1e plaats Danny / Carly
Mix A Klasse 2e plaats  Marlène / Arjen

Herendubbel A  1e plaats   Danny / Arjen
Herendubbel A 2e plaats  Joost / Sander
Heren single A 1e plaats   Arjen (MET WISSELBEKER!)
Heren single A 2e plaats    Paul van Leeuwen

Dames single A 1e plaats  Marlène (MET WISSELBEKER!)
Dames single A 2e plaats   Anouk 

Heren single B 1e plaats Stefan
Heren single B 2e plaats   Dennis

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

vOlleyBal

{
ageNda
10-05-2016 Bestuursvergadering, 19:30 in De Pijl Naaldwijk
11-05-2016 Bijeenkomst trainers en coaches, 19:30-21:30 ntb
14-05-2016 bekerFINale: PQV H3 – Bourgondië H1, 

11:00 uur
Vianen

20-05-2016 Pijl solutions bedrijven, vrienden en familietoernooi, 
in De Pijl

Naaldwijk

bIjeeNkomST TraINerS eN coacheS PQv oP 
11 meI 2016
Op woensdag 11 mei wordt de jaarlijkse trainers/coa-
chesbijeenkomst gehouden. Deze keer neemt Wim van 
Hattum, oud trainer/coach, de trainers en coaches van 
PQV mee door een interessant programma. Het program-
ma bestaat uit: Jaaropbouw trainingen (nut/noodzaak), 
Communicatie, Groepsvorming, Samenstellen oefen-
groepen en Verhouding positie spel vs techniek
Wie : Trainers/coaches PQV
Datum : woensdag 11 mei 2016
Locatie : De Lier
Tijd : 20.00-22.00uur
Opgeven kan bij je TC-coördinator. Geef je geen training 
of ben je geen coach maar vind je het wel leuk om aanwe-
zig te zijn? Neem dan even contact op met Margriet van 
der Lingen. Alvast bedankt,

Margriet

Vrijdag 20 mei Pijl solutions bedrijVen-, 
Vrienden- en familietoernooi
Ook die jaar organiseert PQV weer het volleybaltoernooi 
voor teams van alle mogelijke samenstellingen, behalve 
volledige competitieteams. De enige voorwaarde is dat er 
steeds minimaal twee dames in het veld staan. Het toernooi 
zal worden gehouden op vrijdagavond 20 mei in De Pijl. 
We kunnen om half 8 in de zaal; de eerste wedstrijd begint 
om kwart voor 8. Heb jij een vriendengroep, collega’s of 
familie die wel eens een keer wil volleyballen? 
Meld je aan via wilfreddezeeuw@gmail.com.
Deelnamekosten zijn 20 euro per team, dat kan je te beta-
len op de avond zelf.

Dick van Geest en Wilfred de Zeeuw

UITSlageN
UFO DS 1 PQV DS 3 2-0 25-23, 25-13
PQV DS 3 In Up Go DS 2 0-2 20-25, 18-25
GGV HS 1 PQV HS 3 1-2 11-25, 25-20, 04-15
PQV HS 3 Gem-Kan. HS 3 1-2 17-25, 25-14, 11-15
VV Haagl. DS 6 PQV DS 5 1-3 25-23, 24-26, 23-25, 

24-26

competitieprogramma PQv in de komende 2 weken
zaterdag 14 mei 2016   

11:00 BH6C OO Bourgondie HR 1 PQV HS 3 Helsdingen, Vianen

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 

wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

finale bekerwedstrijden 2015-2016
Op zaterdag 14 mei 2016 om 11:00h speelt onze PQV 
heren 3 de bekerwedstrijd finale tegen Bourgondië heren 
1 in sporthal Helsdingen te Vianen. Gefeliciteerd met jullie 
plaats in de finale. Wij gaan ervan uit dat veel PQV leden 
de gelegenheid hebben om onze jongens aan te moedi-
gen. 

Rest ons nog te bedanken:
- medewerkers van de bar
- mensen achter de wedstrijdtafel
- alle mensen die even hand-en spandiensten deden
- de tellers
- Randy “Pro Racketshop”
- de zaalbeheerder voor een half uur extra speeltijd
- iedereen, die we vergeten te noemen, maar we bedan-
ken vooral alle deelnemers voor hun deelname en prach-
tige partijen, die we te zien kregen.

De toernooicommissie
Peter van Kester

Anneke Keehnen
Rob Borst

PS Dank jullie wel voor de 
heerlijke flessen wijn! Zeer 
gewaardeerd, Anneke

Ruim 60 jaar leeftijdsverschil en allebei genieten van bad-
minton, ook dat is Quintus badminton!

badmINToNToerNooI
Voor mensen, die graag een toernooi spelen, is er op 4 en 
5 juni een seniorentoernooi van de Westlandse Badminton 
Federatie in de Sosefhal in Honselersdijk. Inschrijven kan 
tot 22 mei, info: www.bvhonselersijk.nl/wbf-toernooi-2016
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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

SPecIale acTIe voor NIeUWe TeNNISledeN
Bij Tennisvereniging Quintus hebben we momenteel ruim-
te voor nieuwe leden, en daarom hebben we een speciale 
actie bedacht: 
elk nieuw senior lid mag gratis een nieuw jeugd- of junior 
lid aanmelden. 
Het nieuwe jeugd- of junior lid hoeft dan t/m 2017 géén 
contributie te betalen (alleen eenmalig € 10 borg voor het 
spelerspasje die je bij eventuele afmelding terug krijgt).  
Een geweldig aanbod dus als het je leuk lijkt om te gaan 
tennissen en je ook nog een kind, kleinkind, neefje, nicht-
je, buurmeisje of buurjongen hebt die deze sport wel eens 
zou willen gaan proberen. 

IN memorIam

Vorige week hebben we het bericht ontvangen dat 
Chris Wiepjes op 79–jarige leeftijd na een lang ziek-
bed is overleden.
Chris is kort na de oprichting lid geworden van ten-
nisvereniging Quintus. Hij speelde met veel plezier 
en was geducht door zijn hoge ballen die met grote 
precisie werden geslagen waardoor het voor meni-
ge tegenstander lastig was om van hem te winnen. 
Binnen de vereniging is hij jaren vrijwilliger geweest, 
onder meer als eindredacteur van de redactiecom-
missie. Hij deed dit werk nauwgezet en vol over-
gave.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en wij 
wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit 
verlies .

Bestuur
Tennisvereniging Quintus

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

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. 

Bestaande senior leden die ook nog kinderen kennen die 
graag kennis zouden willen maken met de tennissport, 
willen we ook graag laten profiteren van deze actie: 
elk bestaand senior lid van TVQ mag daarom maximaal 
twee kinderen aanmelden die dan ook t/m 2017 géén 
contributie hoeven te betalen. 
Deze actie is geldig tot 1 augustus 2016, dus maak er snel 
gebruik van!
 

Bestuur TVQ
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SPecIale acTIe voor NIeUWe TeNNISledeN
mIxToerNooI 
Op maandag 16 mei (2e pinksterdag) 
van ca 13.00 – 17.00 (ligt aan het aantal deelnemers)
Tweede Pinksterdag staat op de Uithoek in het teken van 
het mixtoernooi. 
Schrijf je in met een mixpartner en ga de strijd aan met 
andere mixkoppels.
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com.
Uiterste inschrijfdatum: woensdag 11 mei. 
Deelname is gratis.

4e Speeldag Piramide

Zondag 1 mei is de vierde speeldag van de piramidecompetitie 2016 
gespeeld. Hieronder vind je de uitslagen van de gespeelde wedstrijden. De 

overige wedstrijden graag voor 24 juni spelen! 

Tijd    uitslag

10.30 Johan Enthoven  Damon van der Stap 1-2

10.30 Ingrid van Schie  Patricia Vogelaar 2-1

11.00 Annelies van Heijningen  Monique Bruinen 2-0

11.00 Vera vd Ende  Marlene Bruinen verzet

11.30 Frank van der Stap  Hans Bal verzet

11.30 Gertjan Ravensbergen  Jordy van Schie 2-0

12.00 Luzia ten Westenend  Melanie vd Wetering 0-2

12.00 Edwin van Koppen  Marco van Schie verzet

12.30 Caroline van Oostrom  Yvonne vd Arend verzet

12.30 Arjen van Laarhoven  Berry Jansen 0-2

13.00 Desiree Rouwhorst  Pascalle Rouwhorst 2-1

13.00 Bas Otten  Frank van Schie 2-1

13.30 Dennis Duijvestijn  Richard Moerman verzet

13.30 Freek Batist  Roy Jansen 2-0

14.00     

14.00 Dave de Recht  Guy Tanguy verzet

14.30 Mart van Zeijl  Michel de Bakker verzet

14.30 Femke Duijndam Astrid Vis 2-0

15.00 Sander Zaat  Dennis van Leeuwen verzet

15.00 Connie van Zeijl Sandra van der Valk verzet

15.30 Steef van Zeijl  Sven Bontje 0-2

15.30 Piet Onings  Cor Bontje 0-2

16.00 Mariska Jansen-Boerma  Miranda van Meurs 2-0

16.00 Jan Duijndam  Maarten Suderee 2-0

16.30 Corien de Bruin  Jorien Koning 2-0

Onderstaande wedstrijden zijn niet ingepland door afwezigheid van eerstgenoemde 
deelnemers. Deze wedstrijd moet ingehaald worden voor 24 juni. De eerstgenoemde 
speler neemt contact op om een afspraak te maken. De uitslag graag per e-mail sturen 
aan tvqtoernooi@gmail.com 

 Cies Duijndam  Laurens Vis  

 Ron vd Berg  Remi Broch  

 Geert Broch  Sjaak van Meurs  

 Kees Grimbergen  Edwin Duijvesteijn  

 Daan Bos  Loek Broch  

 Richard Noordermeer  Jan Hofland  

 Stefan van der Pluijm  Rob Roessingh  

 Stef Beun  Bas Bruin  

 Yvon van Meurs  Esmee Krijgsman  
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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

Onderstaande wedstrijden zijn niet ingepland door afwezigheid van eerstgenoemde 
deelnemers. Deze wedstrijd moet ingehaald worden voor 24 juni. De eerstgenoemde 
speler neemt contact op om een afspraak te maken. De uitslag graag per e-mail sturen 
aan tvqtoernooi@gmail.com 

 Cies Duijndam  Laurens Vis  

 Ron vd Berg  Remi Broch  

 Geert Broch  Sjaak van Meurs  

 Kees Grimbergen  Edwin Duijvesteijn  

 Daan Bos  Loek Broch  

 Richard Noordermeer  Jan Hofland  

 Stefan van der Pluijm  Rob Roessingh  

 Stef Beun  Bas Bruin  

 Yvon van Meurs  Esmee Krijgsman  

 Bianca vd Abbeele  Miriam van der Drift  

 Charlotte Vergouwen  Irmgard Bomers  

 Carla Disseldorp  Gon Zwirs  

 Cor van Ruijven  BLESSURE  

 Jos Janmaat  BUITENLAND  

 Anneke Faber  GEEN WEDSTRIJD  


