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Q U I N T U S

Week 20, 17 mei 2016, nummer 2453
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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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
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

vrIeNdjeS eN vrIeNdINNeTjeS dageN bIj ScoUTINg kWINTSheUl

Altijd al benieuwd geweest of scouting iets voor jou is? En wil je elke 
week iets geks, nieuws, spannends en avontuurlijks beleven? Kom 
vrijblijvend kijken of het iets voor jou is!
Op vrijdag 20 mei 2016 organiseert Scouting Kwintsheul een mee-
kijkdag, de vriendjes- en vriendinnetjesdag.  Alle leden mogen al hun 
vrienden, vriendinnen, neefjes, nichtjes, buren etc. meenemen naar 
het programma om ze kennis te laten maken met scouting. Vanzelf-
sprekend kun je ook je eigen vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
naar de scouting als je benieuwd bent wat ze bij de scouting doen.
Ben je 7, 8, 9 of 10 jaar oud dan kun je vrijdagavond  bij de welpen 
het junglebook ontdekken.
De zeerobben (10 t/m 12 jaar) en zeeverkenners (12 t/m 16 jaar) zijn 
vrijdagavond actief in en op het water en zeilen in de vletten aan de 
Zweth (Langewateringkade 50). 
Kijk op onze website voor meer informatie over Scouting Kwintsheul. 
hieronder nog een overzicht van de tijden:
Welpen 
(7 t/m 10 jaar)

Raaphorst Vrijdag 20 mei, 19.00 – 20.30 uur

Zeerobben 
(10 t/m 12 jaar)

Zweth Vrijdag 20 mei, 19.00 – 20.45 uur

Zeeverkenners 
(12  t/m 16 jaar)

Zweth Vrijdag 20 mei, 19.00 – 21.00 uur
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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

we beginnen met de inleiding van de scheidsrechters.
De wedstrijd begint om 20.15 uur en kunnen we met el-
kaar vanaf het terras van de van der Knaapcorner bekij-
ken.
Na afloop kijken de twee scheidsrechters kort terug op de 
wedstrijd, waarna we kunnen afsluiten.
Als je vragen hebt voor de scheidsrechters kun je deze 
vooraf via de mail stellen.
Graag zien we jullie op deze bijeenkomst. Kun je niet, laat 
het even weten!

Een sportieve groet,
Kees Jansen

laaTSTe WedSTrIjd SeIzIeN 2015-2016
Zaterdagavond 21 mei a.s. spelen de Dames hun laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Niet de finale waar ze van 
droomden, maar tegen VenL om plek 3 en 4. Afgelopen 
zaterdag was de wedstrijd in Geleen en hoewel het niet 
echt makkelijk ging, zijn onze dames tot de laatste minuut 
met volle inzet er voor gegaan. Dit zal ook zeker zaterdag 
het geval zijn, dus rekenen we op een mooie wedstrijd als 
seizoensafsluiting! De avond zal ook in het teken staan 
van afscheid nemen van maar liefst zes speelsters van 
het 1e team. Lisa en Carmen stoppen bij Quintus, Rinka, 
Delaila en Tamara beginnen aan hun buitenlandse droom 
en Marieke zet een punt achter haar 30-jarige handbal-
carrière. Tenminste in verenigingsverband, voor Oranje is 
zij nog een aantal maanden actief. We wensen haar veel 
succes de komende maanden en hopen op een mooie 
definitieve afsluiting in Rio!
Ook de andere meiden wensen we nog heel veel succes 
en een mooie toekomst! Natuurlijk hopen we jullie nog 
eens te zien in de Eekhouthal!

beTerSchaP eN bedaNkT
Piet de Bruin, één van onze trouwe vrijwilligers en sup-
porters, heeft vanwege zijn gezondheid het rondbrengen 
van de aanplakbiljetten waarop de wedstrijden van onze 
eerste teams, op moeten geven. Wachtend op een ope-
ratie aan zijn hart wensen wij hem sterkte en daarna een 
voorspoedig herstel! Piet, bedankt voor alles wat je de af-
gelopen jaren voor onze vereniging gedaan hebt! 

BEDANKT
Afgelopen seizoen hebben we weer mogen rekenen 
op veel vrijwilligers die op zaterdagavond en/of zon-
dagmiddag een stukje van hun vrije tijd opofferden aan 
onze dames- en herenselectie. Zodat zij op een goede 
manier hun wedstrijden konden spelen. We zijn hen 
daar veel dank voor verschuldigd en hopen dat we het 
volgende seizoen weer op hun inzet mogen bouwen!
Ook onze sponsors, zonder wie we geen topsport kun-
nen bedrijven:
NAMENS STQ EN DE CT’S: HEEL VEEL DANK!
We wensen jullie allemaal een mooie zomer en hopen 
jullie weer te zien in september.

eredIvISIe

zaterdag 21 mei
20.15 Dames 1 V & L

veldhaNdbalcomPeTITIe

dinsdag 17 mei
19.00  Quintus D3 Velo D1
Woensdag 18 mei
19.00 HVOS C1 Quintus C1 
zaterdag 21 mei
10:00 VELO E8 Quintus E4 
10:00 Oliveo F2 Quintus F1 
10:20 DIOS E1 Quintus E1 
11:15 DIOS E2 Quintus E2 
13:00 Verburch D1 Quintus D2 
13:20 Quintus F3 ODIS F2 
14:15 Quintus F2 Stompwijk ‘92 F1 
15:05 Verburch D2 Quintus D4 
15:10 Quintus E3 Hercules E3 
Kim Hersbach / Lisa Warmerdam
zondag 22 mei
9:30 Quintus D6 Foreholte D1 
Tara Engelvaart / Zella de Vreugd
10:20 Quintus D5 Gemini D2 
Lexie Lourens / Eva van der Wel
11:10 Quintus/DIOS 1 Hercules HC1 
Kees Jansen
11:40 Hellas DC1 Quintus DC1 
11:50 VELO D2 Quintus D3 
11:55 Quintus/DIOS 1 Hercules HA1 
12:15 Quintus DA1 Westlandia DA1
13:00 EHC DC1 Quintus DC4 
13:05 Verburch DB2 Quintus DB2 
13:30 Quintus DC2 Hercules DC1 
Sander Bellekom
13:50 VELO DB1 Quintus DB1 
14:35 Quintus DC3 Gemini DC3 
Ricardo Leijster
15:10 WHC HB1 Quintus/DIOS HB1

beste Scheidsrechters,
Zoals een aantal van jullie al hebben gemerkt, is sinds 
kort de Functiegroep Scheidsrechters nieuw leven inge-
blazen. Deze nieuwe start willen we vorm geven in een 
bijeenkomst voor alle scheidsrechters binnen Quintus. 
Ook andere mensen met interesse om scheidsrechter te 
worden zijn van harte welkom.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd rondom de afslui-
tende thuiswedstrijd van onze Dames op zaterdagavond 
21 mei en zal plaatsvinden in de van der Knaapcorner.
Op deze bijeenkomst krijgen we sowieso een inleiding 
van de scheidsrechters Remmerswaal en Hommen, die 
onze Dames zullen fluiten.
Graag nodigen we alle scheidsrechters uit voor deze bij-
eenkomst. Inloop is vanaf 18.30 uur. Om 18.45 uur willen 
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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
badmINToNToerNooI
Voor mensen, die graag een toernooi spelen, is er op 4 en 
5 juni een seniorentoernooi van de Westlandse Badmin-
ton Federatie in de Sosefhal in Honselersdijk. 
Inschrijven kan tot 22 mei, info: www.bvhonselersijk.nl/
wbf-toernooi-2016

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

vOlleyBal

{
ageNda
22-08-2016 Start trainingen seizoen 2016-2017

geeN ToerNooI
Tot nu toe hebben we pas 4,5 team op de lijst voor het Pijl 
solutions volleybaltoernooi op 20 mei.
Daarom hebben we besloten om het niet door te laten 
gaan.Erg jammer na zes jaar, maar misschien volgend 
jaar beter.

Groeten, 
Dick en Wilfred

helaaS geeN beker, maar ook geeN lege 
haNdeN.
Afgelopen zaterdag mochten Heren 3 afreizen naar Vianen. 
De provincie uit om de bekerfinale te spelen tegen Bour-
gondië HR1, een recreanten team uit Wijk bij Duurstede.  
Hoewel het een recreanten team was, namen ze de beker 
competitie uiterst serieus. Dit was onder andere te merken 
door bij een eerdere wedstrijd van ons te komen filmen om 
deze te analyseren. Zo hoopte de tegenstander goed op 
de hoogte te zijn van onze krachten en mogelijke zwaktes. 
Wij waren nu echter wel weer op volle sterkte (Welkom te-
rug Thom!) en de door hun eerder bijgewoonde wedstrijd 
was niet onze beste. Met deze feiten in ons achterhoofd 
hoopte we ondanks de goede voorbereiding van Bour-

gondië, toch een aantal verrassingen te laten zien.
Er werd leuk gevolleybald van beide kanten, maar helaas 
maakten wij meer fouten en was de tegenstander gewoon 
beter. Het 3-0 verlies vat het ook wel samen.

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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TellerS eN ScheIdSrechTerS gezochT
Hallo allemaal, we zijn als club weer op zoek naar tellers 
en scheidsrechters om het volleyballen te begeleiden bij 
de sportmarathon in De Lier. Bij deze sportmarathon spe-
len families, straten, hokken of andere vriendengroepen 
in diverse sporten tegen elkaar. Dit jaar wordt er op don-
derdag 2 juni 2016 gevolleybald in SC Vreeloo in De Lier.
Deze sportmarathon wordt gespeeld op 2 en 3 juni aan-
staande. En er wordt gevolleybald op donderdag 2 juni 
vanaf 19:00 uur. En je raad het al we zoeken voor de vol-
leybal tellers en scheidsrechters. We spelen op 2 velden 
dus is het wel handig om met een aardige groep vrijwil-
ligers aanwezig te zijn. 
Dus mocht je zin hebben om te helpen met het begelei-
den van het volleyballen, wat we natuurlijk allemaal ho-
pen, laat het weten en meld je aan bij mij via het e-mail 
adres jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl 
Hier wordt overigens volgens de normale spelregels 
gevolleybald. Alleen voetfouten moeten streng worden 
afgefloten voor de veiligheid van de spelers natuurlijk. 

Groeten,
Willem van Vliet

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. 

Helaas voor het publiek (bedankt voor de komst allemaal!) 
was het feestje voor de tegenstander.
We zijn na de wedstrijd niet met lege handen naar huis ge-
gaan. Van de bond kregen we allemaal nog een mediale 
als bewijs dat we in de finale hebben gestaan, waarschijn-
lijk in het kader van ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. 
Ondanks de zure nasmaak van deze wedstrijd (verloren 
van een team met 3 vrouwen), kijken we wel alvast posi-
tief uit naar de toekomst. Nog een paar laatste trainingen, 
de altijd gezellige team-bbq en dan zit dit mooie volleybal-

seizoen er ook 
weer op. Vol-
gend jaar spe-
len we weer 
een klasse ho-
ger en zullen 
we weer hard 
moeten gaan 
werken pun-
ten binnen te 
gaan halen. Ik 
kijk er in ieder 
geval naar uit!

Remco

$
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

Naam:     ......................................................................
Leeftijd:  .......................................................................

onderdelen
Enkelspel            Ja/Nee
Dubbelspel         Ja/Nee       Partner: ............................
Mix dubbelspel   Ja/Nee       Partner: ............................

de uiterlijke inschrijfdatum is donderdag 26 mei. 
geef je tijdig op, na deze deadline kunnen we helaas 
geen spelers meer toevoegen aan het speelschema.

Alle deelnemers zullen vrijdag 27 mei het speelschema 
per mail ontvangen.

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

clUbkamPIoeNSchaPPeN jeUgd oP 
zoNdag 29 meI

Op zondag 29 mei zullen de clubkampioenschappen voor 
alle jeugd- en juniorleden georganiseerd worden.  Je kunt 
je opgeven voor maximaal drie onderdelen: enkelspel, 
dubbelspel en mix dubbelspel. Het toernooi zal van 10.30 
tot ongeveer 15.30 duren.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
jeugdtennisquintus@hotmail.com (gewoon reageren op 
deze mail dus). Vermeld hierbij de volgende gegevens:
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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

Wanneer?  woensdag 8 t/m zaterdag 18 juni
Voor wie?  Alle leden vanaf 16 jaar
Hoe duur?   €5,-
Aanmelden? Ga naar: www.toernooi.nl  

en zoek op: enkel en mix 2016 

Uiterste inschrijfdatum:
maandag 30-05-2016

 
Finaledag op zaterdagmiddag 18 juni 

(in verband met de Westlandse Cross)

clUbkamPIoeNSchaPPeN 2016


