
1

Q U I N T U S

Week 21, 23 mei 2016, nummer 2454
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
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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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

vooraaNkoNdIgINg algemeNe ledeN 
vergaderINg hv QUINTUS

maandag 20 juni 2016

aanvang 20.00 uur 
Quintuscomplex, Van der Knaap Corner (1e verdieping) 
Corner open vanaf 19.30 uur

Een hartelijk welkom aan alle leden!

De voorzitter, Eric van Steekelenburg

de stukken zijn digitaal vanaf medio juni op te vra-
gen bij secretaris@hvquintus.nl

veldhaNdbalcomPeTITIe  

zaterdag 28 mei
11:00 VELO E7 Quintus E4 
11:00 Hercules D2 Quintus D5 
13:45 Quintus F1 VELO F3 
14:40 Quintus E3 Gemini E1 
 Laura van der Wel / Roxy Grootscholten

zondag 29 mei
9:30 Quintus D2 Hillegom D1 
 Bob Kouwenhoven
10:00 Schipluiden E2 Quintus E2 
10:00 WHC F1 Quintus F3 
10:20 Quintus D4 Westlandia D4 
 Sabieb Roessen/ Suzette Tekens
11:00 VELO DC1 Quintus DC1 
11:05 SOS-Kwieksp E1 Quintus E1 
11:10 Quintus/DIOS 1 Helius HC1 
 Aad van Dijk 
12:15 Quintus DB1 Gemini DB1 
12:30 Quintus/DIOS 1 Snelwiek HB1 
13:15 Ventura DA1 Quintus DA1 
13:20 Quintus DC4 Verburch DC1 
13:40 Quintus/DIOS 1 Hellas HA1 
14:25 Quintus D3 Westlandia D2 
 Elly de Vette
15:15 Quintus DC2 DIOS DC2 
 Julia Bellekom / Richelle Vijftigschild

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

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

BadMINtON
Hij vertelde verder, dat hij samen met de huidige jeugd-
voorzitter, Danny Radder, op vrijdagavond nog training 
geeft aan de oudere jeugd.
Ook vertelde hij, dat helaas het 1e team, dat landelijk 
speelde, gedegradeerd is, maar het 2e gepromoveerd 
naar de 2e klasse. Natuurlijk benadrukte hij, dat men bij 
Quintus kan badmintonnen voor alle leeftijden en alle ni-
veaus. Marco deed ook een serieuze oproep om je te mel-
den als vrijwilliger. Geen vereniging kan draaien zonder 
vrijwilligers.
Wil je het interview helemaal horen, WOS uitzending ge-
mist. Het werd op de radio uitgezonden op zondag 21 mei 
vanaf half 5.

hereNcomPeTITIe
BC Quintus M1 - Randstad  1 – 7 

kamPIoeN
Team 2 is kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd, 
Erik, Ruben, Lennart en Michael Sieck.
In dit team hebben ingevallen Arjen, Dennis, Joost  en 
Matthew. Natuurlijk ook een beetje dank zij hen, dat team 
2 zaterdag 21 mei de bloemen in ontvangst mocht nemen.

zIekeNboeg
Éen van onze jeugdleden heeft vrijdag haar kuitbeen ge-
broken tijdens de competitie. Beterschap Anouk! We ho-
pen je volgend seizoen weer volledig hersteld op de baan 
terug te zien.

jeUgdkamP
In het weekend van 17, 18 en 19 juni is het jaarlijkse 
jeugdkamp. 

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

vOlleyBal

{
Opening vOlleybalseizOen 2016-2017
zaterdag 24 september starten de eer-
ste thuiswedstrijden van het seizoen 2016-
2017 in sportcentrum SC Vreeloo. De ope-
ning van het volleybalseizoen zal in het 
teken staan van “Samen Spelen, Samen 
Bouwen aan een vereniging”.

Zaterdag zullen ‘s middags vanaf 12.00 uur door de vier 
jeugdteams de eerste volleybalwedstrijden worden ge-
speeld, achtereenvolgend door de senioren- en recrean-
tenteams.  Een sterk punt van onze vereniging is dat ’s 

middags het complete volleybalaanbod van de jeugd, se-
nioren tot recreatief volleybal in de verschillende klassen 
in de sporthal is te zien.

Rond een uur of 18:00 na de volleybalwedstrijden willen 
we je graag verwelkomen met een borrel en een hapje, 
om deze dag op een sportieve manier met ons te vieren 
en af te sluiten. Wie onze PQV volleybalvereniging een 
warm hart toewenst is bij deze afterparty aanwezig. 

Het belooft een leuke, gezellige middag te worden en we 
zien je dus ook graag op zaterdag 24 september. Voor het 
organiseren zoeken wij nog een aantal vrijwilligers die 
zich eenmalig willen inspannen.  Opgeven kan bij wed-
strijdzaken@PQV-volleybal.nl

Groeten, 
Activiteitencommissie PQV

Tip: noteer de datum alvast in je agenda.

SPeleN
Nog een aantal weken te spelen voordat de zomervakan-
tie gaat beginnen. Aanstaande woensdag is de laatste 
training van dit seizoen.
Vrijdag 3 juni is de laatste speelavond voor de vrijdag. Een 
aantal leden heeft te kennen gegeven, dat ze nog een 
aantal weken door willen spelen in de maand juni. Wie wil 
er doorspelen op vrijdag 10, 17 en 24 juni?
Graag zo spoedig mogelijk even mailen i.v.m. het huren 
van de hal. Er kan dan ook door het bestuur ingeschat 
worden of 1/3 hal voldoende is of dat 2/3 nodig is. Ook 
Eddie moet dit weten i.v.m. bezetting van de bar. Natuur-
lijk zijn hier kosten aan verbonden. Hoe meer mensen 
komen, hoe lager de kosten. Graag jullie reactie naar 
jt.keehnen@kabelfoon.nl

vrIjWIllIger vaN de Week
Zondagmiddag was er bij de WOS een interview met de 
vrijwilliger van de week en dit keer was het onze eigen 
marco eIjgermaNS. Marco vertelde in dit interview 
onder meer, dat badminton als zaalsport heel wat anders 
is dan een shuttle slaan op de camping. De shuttle kan 
hele hoge snelheden halen. (Het record staat al op 421 
km/uur (Tan Boon Heong) Natuurlijk halen wij dat bij lange 
na niet, maar geeft wel aan, dat badminton echt een se-
rieuse sport is. Marco vertelde over zijn jaren als jeugd-
voorzitter en zijn werk in de technische commissie. 



5

En je raad het al we zoeken voor de volleybal nog steeds 
tellers en scheidsrechters. We spelen op 2 velden dus 
is het wel handig om met een aardige groep vrijwilligers 
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 ge-
volleybald. 
Alleen voetfouten moeten streng worden afgefloten voor 
de veiligheid van de spelers natuurlijk.

Groeten,
Willem van Vliet

Nevobo SPelerSkaarTeN
Graag zou ik van alle teams de mapjes met spelerskaar-
ten ontvangen. Het heeft geen haast, maar het zou fijn zijn 
als ik deze ruim voor de start van het nieuwe seizoen in 
mijn bezit heb. Het kan thuis in de brievenbus op Kranen-
burglaan 39 in Naaldwijk of op de training maandagavond 
in Kwintsheul. Alvast bedankt.  

Jacqueline

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

Agenda
02-06-2016 Sportmarathon in Sportcentrum 

Vreeloo
De Lier

21-06-2016 Bestuursvergadering Sportcentrum 
De Pijl, 19:30 uur

Naaldwijk

11-08-2016 Beachvolleybaltoernooi De Brade-
lier

De Lier

22-08-2016 Start trainingen seizoen 2016-2017
08-09-2016 Algemene Ledenvergadering, Eek-

houthal, 
Kwints-
heul

10-09-2016 Westlandcup sporthal Verburgh Poeldijk
24-09-2016 Start competities seizoen 

2016/2017 in Sportcentrum Vreeloo
De Lier

Nog STeedS TellerS eN ScheIdSrechTerS ge-
zochT
Hallo allemaal, we zijn als club nog steeds op zoek naar 
tellers en scheidsrechters om het volleyballen te begelei-
den bij de sportmarathon in De Lier. Bij deze sportmara-
thon spelen families, straten, hokken of andere vrienden-
groepen in diverse sporten tegen elkaar. 
Dit jaar wordt er op donderdag 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. 

•  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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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

$
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


