
1

Q U I N T U S

Week 39, 26 september 2016, nummer 2472
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
27 september 2016 Badminton Algemene Leden Vergadering 

(ALV)
VdKnaap corner 19:30 uur

29 september 2016 Voetbal Algemene Leden Vergadering 
(ALV)

Kleine kantine 20:00 uur

15 oktober 2016 VetHeuls Feestavond Hal 2 21:30 uur
27 oktober 2016 OMNI Bestuursvergadering VdKnaap corner 20:00 uur
24 januari 2017 PQV volleybal Nieuwjaars recreanten toernooi Hal 2/gr. kantine 19:00 uur
24 t/m 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

kom je kIjkeN?
vrIeNdjeS eN vrIeNdINNeTjeS avoNd eN mIddag 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 30 september en zaterdag 1 oktober organiseert Scouting Kwintsheul een meekijkavond/midd-
dag, 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. Vanzelfsprekend kun je ook je 
eigen vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de scouting als je benieuwd bent wat ze bij de scouting doen. 
Zo kun je bij de bevers kijken op zaterdag als je 5,6, of 7 jaar bent en van spelen, ontdekken, knutselen en 
samenwerken houdt. Op deze dag zullen ze diverse spelen doen waaronder op de wal in de sloot en de bever-
estafette. 
Ben je 7, 8, 9 of 10 jaar oud dan kun je vrijdagavond bij de welpen het junglebook ontdekken. Zij zullen op 30 
september gaan spelen met Baloe en maken vuur met Mogli. 
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). De zeerobben hebben een spannend zeilspel op het 
programma staan op 30 september en de zeeverkenners zullen de “Sterkste Zeeverkenner” competitie doen 
waarbij zowel op het land als het water gestreden wordt wie de sterkste man/vrouw is van de zeeverkenners. 
Dus kortom voor alle leeftijden is er in het weekend van dertig september en één oktober wat te beleven bij 
Scouting Kwintsheul. Kijk op onze website voor meer informatie over Scouting Kwintsheul (zie ook flyer op vol-
gende pagina): http://www.scouting-kwintsheul.nl/komjekijken/
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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

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

ere/eerSTe dIvISIe

zaterdag  1 oktober 2016
20:00 E en O 1 Dames 1  
19:30 D.S.V.D. 1 Dames 2  
20:15 Heren 1 LIONS 1

zondag 2 oktober
13:30 Heren 2 Havas 1 
15:30 Merksem  Heren1 

veldhaNdbalcomPeTITIe  

zaterdag 1 oktober
12:00 Quintus F2 Oliveo F2 
12:55 Quintus E2 Hercules E2 
 Beau Radder/Nina Koers 
13:25 DWS HC1 Quintus/DIOS HC1 
14:00 Quintus E3 DIOS E1 
 Esther Paalvast/Isa Kooy 
15:05 Quintus E4 EHC E2 
 Iris Nederpelt/Melike Pamuk 
15:05 Verburch D1 Quintus D3  
16:10 Quintus D5 VELO D4 
 Dionne Nieuwmans 

zondag  2 oktober
9:30 VELO E1 Quintus E1  
10:00 Gemini F1 Quintus F1  
11:00 Hercules DC1 Quintus DC1  
11:00 Stompw ‘92 DC2 Quintus DC4 
12:00 Quintus DC3 Schipluiden DC2 
 Robert Bruggink/Thijs van Driest 
12:00 EHC D3 Quintus D4  
12:30 Saturnus L DC1 Quintus DC5  
13:05 Quintus DB3 TOGB DB1 
 ? 
14:15 Quintus DC2 Hercules DC2 
 Quinty van Zundert/Suzette Teekens 
14:35 VELO D1 Quintus D2  
15:20 Quintus DB2 Northa DB1 
 Joost van Dijk 

•  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

algemeNe ledeNvergaderINg
Op dinsdag 27 september a.s. zal de Algemene leden-
vergadering plaatsvinden. Nadere informatie krijgt ieder-
een binnenkort apart via de mail. Op de ALV wordt u door 
de bestuursleden geïnformeerd over de stand van zaken 
binnen uw eigen badmintonvereniging. Natuurlijk is er ook 
ruimte voor vragen en discussie. Tijdens de ledenverga-
dering kunnen ook nieuwe bestuursleden worden voorge-
dragen. Daarom nogmaals een:
herhaalde oProeP NIeUWe beSTUUrSledeN. 

Een behoorlijk aantal bestuursleden geeft al jaren te ken-
nen er echt mee te willen stoppen. Het is al eerder ge-
zegd, “zonder bestuur geen badmintonvereniging.”
vacatures:
-  Voorzitter
-  Penningmeester
-  Secretaris
-  Jeugdvoorzitter
Kom op leden, natuurlijk kost het tijd om in een bestuur te 
zitten, maar geen enkele vereniging kan draaien zonder 
vrijwilligers, die er de schouders onder durven en willen 
zetten.

vaN de PeNNINgmeeSTer
Het nieuwe seizoen is alweer van start en direct beginnen 
de sponsoracties. Komende week starten er twee acties. 
De eerste is de rabo clubkas campagne. Hiervoor 
hebben de meeste Rabobank leden inmiddels een code 
ontvangen en zij kunnen tot 10 oktober hun stem uitbren-
gen. Totaal vijf stemmen waarvan maximaal twee stem-
men op één vereniging. Wij hopen weer op veel steun van 
onze leden want hoe meer stemmen hoe meer geld voor 
onze vereniging.
Dan start op 1 oktober de  grote club actie. Hiervoor 
worden weer loten aangeboden waarmee mooie prijzen 
te winnen zijn. U kunt natuurlijk ook loten verkopen aan 
vrienden, buren en familie. De jeugdleden krijgen ko-
mende zaterdag hun lotenboekjes uitgereikt waarmee zij 
opa’s, oma.s, ooms en tantes, buren etc kunnen vragen 
of zij loten willen kopen. Door de eenmalige machtiging 
in te vullen en het aantal loten geven zij aan hoeveel lo-
ten zij willen kopen. Voor het jeugdlid dat de meeste loten 
verkoopt zorgen wij weer voor een leuke prijs. Alle loten 

verkopers krijgen al een thuisfilm aangeboden van Pathé. 
Trouwens voor elke 20 loten die je verkoopt wordt door 
de Grote clubactie ook al een prijsje beschikbaar gesteld 
namelijk een vrijkaartje voor Bobbejaanland, Slagharen 
of een dagje Schiphol. Verder krijg je korting in de Masita 
webshop. Kinderen tot en met 13 jaar kunnen zich ook op 
de site inschrijven voor de Kids-verkoopwedstrijd. Hier-
mee kun je strijden met de beste verkopers uit het land en 
mooie prijzen verdienen als i-pad, fietsen, trainingspak-
ken etc.  Dus doe allemaal je uiterste best om zoveel mo-
gelijk loten te verkopen.

yoNex dUTch oPeN
Van dinsdag 11 tot en met zondag 16 oktober vindt in Top-
sportcentrum Almere de Yonex Dutch Open 2016 plaats. 
De Yonex Dutch Open is het grootste internationale bad-
mintonevenement dat Nederland kent. Het evenement 
heeft een zeer lange traditie in de internationale bad-
mintonwereld en wordt dit jaar al weer voor de 68e keer 
georganiseerd. Ook dit jaar staat de Yonex Dutch Open 
weer garant voor topbadminton, met veel wedstrijden op 
een hoog niveau en met spelers uit de top van de wereld. 
Vooral Europa en Azië zijn sterk vertegenwoordigd tij-
dens dit toernooi. Uiteraard zullen onze Olympiërs, Jacco 
Arends, Eefje Muskens en Selena Piek ook meedoen. 
Kaartverkoopacties (kinderen t/m 17 jaar gratis toegang 
en voorverkoopkortingen). Nieuw is de weekend passe-
partout.
‘Gratis’ bus beschikbaar voor verenigingen. 
Bedrijventoernooi op donderdagavond 13 oktober, 
Loop mee aan de hand van een badmintontopper op za-
terdag 15 of zondag 16 oktober. 
Jeugdclinics op zaterdag 15 en zondag 16 oktober, Mixed 
Recreanten Team Toernooi op zondag 16 oktober.

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

gyMNaStIek

p
Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com
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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
24-09-2016 Seizoenstart competitie, Vreelohal De Lier
13-10-2016 Bestuursvergadering Quintus Kwintsheul
24-01-2017 Nieuwjaarsrecreantentoernooi, Quintus Kwintsheul

vaN de voorzITTer
We zijn begonnen en hoe!!!
Zaterdag 24 september 
werden er in de Vreeloo hal 
de hele middag veel span-
nende potten gespeeld.
Hier en daar was een per-
fect resultaat, ergens an-
ders weer wat minder, maar 
het belangrijkste??
De sfeer was prima! Ook bij de pub quiz bij de jeugd en 
senioren deed iedereen enthousiast mee.
Hartstikke gezellig.
Ik hoop dat dit de voorbode van een super leuk seizoen 
gaat worden.
Veel plezier iedereen.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline de Gelder

comPeTITIeProgramma PQv IN de
komeNde 2 WekeN
ma 26-09-2016_zo 2-10-2016   
woensdag 28 september 2016 zaaldienst: vd voorthal
19:30 D3O-HD PQV DS 4 Yaarana DS 1 Eekhouthal, KWINTSHEUL
21:00 H1F-FL PQV HS 1 Monza HS 1 Eekhouthal, KWINTSHEUL
20:30 H4H-KA Monza HS 5 PQV HS 5 De Wielepet, MONSTER
vrijdag 30 september 2016 zaaldienst: Sc vreeloo
21:15 H2K-GE PQV HS 3 Kalinko HS 5 SC Vreeloo, DE LIER
19:30 MA3F1-DE Netwerk MA 2 PQV MA 1 Viergang, PIJNACKER
19:30 D3O-IC Punch DS 5 PQV DS 2 TU-Sportcentrum, DELFT

21:15 H2J-IC GGV HS 1 PQV HS 2 Vijf Meihal, LEIDEN
zaterag 1 oktober 2016   
12:30 MC2J1-AB Kalinko MC 4 PQV MC 2 Houtrust DEN HAAG
12:30 MC2I1-EC Kalinko MC 5 PQV MC 1 Houtrust DEN HAAG

ma 3-10-2016_zo 09-10-2016   
woensdag 5 oktober 2016 zaaldienst: vd voorthal
21:00 D2L-FL PQV DS 1 Monza DS 1 SC Vreeloo, DE LIER
19:30 RHXB-BD PQV XR 2 Volcano XR 2 Eekhouthal, KWINTSHEUL

dinsdag 6 oktober 2016   
21:00 D3P-EF VVV Delta DS 5 PQV DS 3 Hoornbloem, DEN HOORN 

vrijdag 7 oktober 2016   
19:30 RHXA-DE Int Rijswijk XR 2 PQV XR 1 Marimbahal, RIJSWIJK ZH
19:30  DEO MA 2 PQV MA 1 Jan Janssen, NOOTDORP
21:15 D4I-KL Monza DS 3 PQV DS 5 De Wielepet, MONSTER
21:30 H2K-DG Yaarana HS 1 PQV HS 3 R.Visscherstr, DEN HAAG
21:30 D2L-EF VVV Delta DS 3 PQV DS 1 Kerkpolder, DELFT

21:30 H1F-EF VVV Delta HS 1 PQV HS 1 Kerkpolder, DELFT

zaterag 8 oktober 2016   
12:30 MC2I1-BC Kalinko MC 3 PQV MC 1 Houtrust, DEN HAAG
14:30 MC2J1-CB VV Haagl MC 2 PQV MC 2 Essesteyn, VOORBURG

ScheIdSrechTerbeoordelINg eN ThUISWed-
STrIjdeN
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrech-
ter beoordeling in te vullen. 
Voor standen en uitslagen competitie zie:   http://www.vol-
leybal.nl/competitie/vereniging/6125,
de Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app. 

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof 

Wedstrijdsecretaris PQV
wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

Clubmagazine 2016-2017
Tijdens de opening van het PQV volleybalseizoen is het 
Clubmagazine voor het komend seizoen uitgedeeld. In 
het Clubmagazine staan de belangrijkste zaken vermeld 
voor het komend volleybalseizoen. 

Helaas is het magazine niet helemaal compleet afgedrukt. 
De oplettende lezer heeft vast al de informatie op de al-
lereerste bladzijde gemist, waar normaliter adresgege-
vens van bestuur en commissies staan vermeld. Bij deze 
Nieuwsflits wordt de ontbrekende pagina alsnog als bij-
lage toegevoegd. 
Wie dat wil kan de bladzijde zelf printen en invoegen in 
het boekje.

Het volleybalwedstrijdprogramma staat op de Nevobo 
site vermeld en de laatste wijzigingen, scheidsrechters en 
zaaldiensten worden elke week in de digitale Nieuwsflits 
weergegeven.    

Mocht je het Clubmagazine niet hebben ontvangen stuur 
dan een Email naar wedstrijdzaken@PQV-volleybal.nl
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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

zaTerdag 24 SePTember 2016:

De finale dag van de dubbels bij Quintus.
Wat een strijd is er geleverd. Allemaal 3-sets. Hierdoor is 
de zogenaamde middag-finales toch 
ook avond-finales geworden bij de heren.
Helaas is een wedstrijd niet doorgegaan. 
Dankzij de barcommissie kwam de 
inwendige mens niets te kort… Dank daarvoor.

We kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi en zo-
als onze voorzitter al vertelde in zijn speech; je moet ei-
genlijk op vakantie gaan als het toernooi begint, het weer 
is bijna altijd goed!
We hadden dit jaar alle poules op de baan A – B – C. Top!

de UITSlageN:

heren a : 
1e Dave de Recht/Maurice Schouten
2e Johan Enthoven/Damon van der Stap
heren b:
1e Frank van Schie/Marco van Schie
2e Andre van Meurs/Frans van Meurs
heren c:
1e Sven Bontje/Stefan van der Pluim
2e Piet Onings/Rob Itterson (opgave)

dames a:
1e Patricia Krans/Desiree Rouwhorst
2e Yvonne van der Arend/Jorien Koning
dames b:
1e Yvonne van der Harg/Ineke van Worcum
2e Lia Kester/Nicolet Broch
dames c:
1e Charlotte Vergouwen/Kim Zuiderwijk
2e Bianca van Abbeele/Yvonne Olierhoek

De toernooicommissie wil iedereen bedanken, zeker ook 
voor de mooie bloemen die gemaakt zijn door de kers-
verse oma. We hopen jullie allemaal weer terug te zien bij 
het volgend toernooi. Hou de mail en de site in de gaten!! 

rabobaNk clUbkaS camPagNe
Klanten van de Rabobank kunnen tussen 27 september 
en 10 oktober geld verdienen voor hun favoriete vereni-
ging door te stemmen via Rabobank.nl/westland. Hoe 
meer stemmen een vereniging binnen haalt, hoe meer 
geld het oplevert. Per persoon mag je vijf keer stemmen, 
en maximaal twee stemmen op één vereniging. Breng dus 
vooral je stem uit op Tennisvereniging Quintus en op an-
dere verenigingen die je een warm hart toedraagt!

Ouder-kind tOernOOi Op zOndag 9 OktOber
Op zondag 9 oktober staat het jaarlijkse ouder-kind toer-
nooi op het programma. Een mooie kans dus om eens sa-
men met één van je ouders de strijd aan te gaan tegen an-
dere koppels! Als je ouders niet mee kunnen doen, mag je 
ook gerust een oom, een tante, een buurman, buurvrouw 
of andere volwassene vragen. 

de deadline om je op te geven voor dit toernooi is 
maandag 3 oktober. Je kunt je opgeven door een mailtje 
te sturen naar jeugdtennisquintus@hotmail.com . Bij het 
aanmelden is het belangrijk om te vermelden met wie je 
speelt, en of deze persoon al tenniservaring heeft of niet. 
Dan kunnen wij hier rekening mee houden bij het indelen 
van de wedstrijden. Je inschrijving is overigens pas defi-
nitief nadat je een bevestigingsmail van ons hebt ontvan-
gen.

Het toernooi zal om 10.30 uur beginnen en naar verwach-
ting tot ongeveer 15.00 uur duren. 

Wij hopen op een grote opkomst, zodat we er weer een 
mooie dag van kunnen gaan maken!

Sportieve groeten,
De jeugdcommissie

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


