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Q U I N T U S

Week 07, 13 februari 2017, nummer 2492
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
9 maart 2017 OMNI Qlympics overleg Commissiekamer 20:00 uur
16 maart 2017 OMNI Algemene ledenvergadering Bestuur Voetbal 20:00 uur
24 t/m 26 maart 2017 VetHeuls VetHeuls Quintus complex
26 maart 2017 OMNI / VetHeuls Qlympics Quintus complex 12:30 uur

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

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
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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

ere/eerSTe dIvISIe  
 
zaterdag 18 februari
19:30 SMEZO/BFC 1 Heren 2 
20:00 Heren 1 AALSMEER 1  
20:30 V.Z.V. DS1 Dames 1

zondag 19 februari
13:30 Dames 2 PSV 1 

bekercomPeTITIe

dinsdag 14 februari
21.00 Ha-STU/Havana  Heren 1

zaalhaNdbalcomPeTITIe 

Woensdag 15 februari
20:00 Quintus DMW2 VELO DMW2  
 Tara Engelvaart/Jessica Bruggeling
20:00 VELO DMW1 Quintus DMW1 
20:55 Quintus HMW1 Snelwiek HMW1 
 Mirjam Koole/Anita Alleblas

zaterdag 18 februari
11:35 Hercules D3 Quintus D4 
13:00 Quintus F2 Gemini F2 zaal 2 

13:55 Quintus E2 Kwieksport E1  
 Wouter Zaat/Gian Verbraeken
14:00 Hercules D2 Quintus D3 
14:35 Quintus DC4 Stompw’92 DC2 
 Dionne Nieuwmans
14:55 Quintus E1 Gemini E1  
 Merel v Zijder veld/Denise Steringa
16:05 Quintus DC5 DIOS DC1  
 Femke Erkens/Iris Nederpelt
16:50 Hellas DC1 Quintus DC2 

zondag 19 februari
9:00 VELO F2 Quintus F1 
10:40 ROAC D1 Quintus D5 
11:00 VELO DC3 Quintus DC3 
11:55 Quintus DB3 WHC DB2  
 Marc de Vreede
11:55 Quintus D2 Hellas D1  
 Zella de Vreugd
12:10 DIOS DS1 Quintus DS3 
13:05 Quintus/DIOS 1 Snelwiek HC2 
 Ricardo de Leijster
14:55 Quintus DB2 Verburch DB1  
 Aad v Dijk
15:20 Gemini E3 Quintus E4  

dinsdag 21 februari
20:30 ROWAH DMW1 Quintus DMW2

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: Mirjam de Ruiter 06-28720829
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
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@quintus-voetbal.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
18-02-2017 Minitoernooi Noord Westerhal Zoetermeer
07-03-2017 Klankbodgroep TZ - Quintus Kwintsheul
11-03-2017 Minitoernooi Velohal Wateringen
26-03-2017 Qlympics Quintus Kwintsheul
30-03-2017 Bestuursvergadering Quintus Kwintsheul
08-04-2017 Minitoernooi Zuiderpark Den Haag
22-04-2017 Einde competitie
06-05-2017 P/D wedstrijden

comPeTITIeProgramma IN de 
komeNde TWee WekeN
ma 13-02-2017_zo 19-02-2017   
maandag 13 februari 2017 zaaldienst: Sc vreeloo
20:45 BD4C-04 PQV DS2 PQV DS3 SC Vreeloo, De Lier
woensdag 15 februari 2017   
20:15 H1F-EF VVVDelta HS 1 PQV HS 1 Hoornbloem,D Hoorn 
donderdag 16 februari 2017   
20:30 RHXB-CB VVVDelta XR 1 PQV XR 2 Kerkpolder, Delft
vrijdag 17 februari 2017 zaaldienst: Sc vreeloo
19:30 MC2N2-CF PQV MC 2 Zovoc MC 5 SC Vreeloo, De Lier
19:30 MC2M2-DA PQV MC 1 Kalinko MC 4 SC Vreeloo, De Lier
19:30 MA2J2-EB PQV MA 1 Kalinko MA 3 SC Vreeloo, De Lier
21:30 H1F-JF Kratos ‘08 HS 2 PQV HS 1 Tanthof, Delft
ma 20-02-2017_zo 26-02-2017   
woensdag 22 februari 2017 zaaldienst: 

eekhout 
 

19:30 D4I-LI PQV DS 5 Punch DS 10 Eekhoutl, Kwintsheul
21:00 RHXA-EB PQV XR 1 Kalinko XR 2 Eekhout,, Kwintsheul
21:45 H1F-LF Monza HS 1 PQV HS 1 De Wielepet, Monster
vrijdag 24 februari 2017
21:15 D3P-FA PQV DS 3 Kalinko DS 9 Wielepet, Monster
19:30 MC2N2-AC DEO MC 2 PQV MC 2 J.Janssen, Nootdorp
19:30 D3O-DC Yaarana DS 1 PQV DS 2 RoemerVis, Den Haag
19:30 H2J-DC Sovicos HS 3 PQV HS 2 Steenwijkln, Den Haag
21:00 H4H-FA Netwerk HS 3 PQV HS 5 Viergang, Pijnacker
21:30 H3O-FA VVVDelta HS 6 PQV HS 4 Kerkpolder, Delft

leT oP! bekerWedSTrIjd 
PQV dames 2 -  PQV dames 3
Voor de bekerwedstrijd voor maandag heeft Heren 5 zaal-
dienst en zal Fokke de wedstrijd fluiten.

ScheIdSrechTerbeoordelINgeN ThUISWed-
STrIjdeN
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrech-
ter beoordeling in te vullen. 
Voor het beoordelingsformulier zie: http://www.pqv-volley-
bal.nl/teamindeling-en-trainingstijden/sr-beoordelen.
Voor standen en uitslagen competitie zie:   http://www.vol-
leybal.nl/competitie/vereniging/6125,de Nevobo competi-
tie-app en onze eigen PQV-app.

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof 

Wedstrijdsecretaris PQV wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

digitaal Wedstrijd Formulier (dWF)
Het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) is de modernste 
manier van het registreren van wedstrijden in de Neder-
landse volleybalcompetitie. Met behulp van het Digitaal 
Wedstrijd Formulier zijn alle wedstrijdgegevens en uitsla-
gen snel up-to-date.
Na de introductie in 2013 en de daarop volgende verbete-
ringen, heeft inmiddels zo’n 63% van alle volleybalclubs in 
ons land de voordelen van werken met het Digitaal Wed-
strijd Formulier (DWF) ontdekt: eenvoudig en tijd- én kos-
tenbesparend. Vanaf seizoen 2017-2018 stappen we met 
de volledige zaalcompetitie helemaal over op DWF via de 
versie ‘Resultaat invoeren’, waar geen WiFi voor nodig is.

Binnenkort volgt een demofilmpje/presentatie van de ver-
sie ‘Resultaat invoeren’, een digitale flyer en een handlei-
ding waarop voor iedere gebruiker, stap voor stap, wordt 
toegelicht hoe het werkt. Wil je zeker weten of jouw com-
petitie over gaat op het DWF, bekijk dan het DWF gebruik 
bij de soorten competities en toernooien.pdf Wie toch nog 
vragen heeft, kan de Frequently Asked Questions bekij-
ken die binnenkort online komt en anders terecht bij de 
competitie afdeling op één van de Nevobo kantoren uit 
jouw regio.

Voor meer informatie kun je kijken op:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digi-
taal-wedstrijd-formulier
Bij PQV doen de mannen van Heren 5 al een proef met 
het resultaat invoeren van het DWF.

Hoe we dit volgends seizoen gaan invullen weten we nog 
niet zeker. Het voordeel is wel dat iedere telefoon of tablet 
met een wifi/4G verbinding het dwf kan opstarten via een 
internet browser.

Je kan naar het dwf gaan via: http://dwf.volleybal.nl Om 
in te loggen moet je je registreren bij de NeVoBo via je 
bondsnummer. Hierna kun je gewoon inloggen en je wed-
strijd op zoeken. 
Komend seizoen zullen we nog wel het e.e.a. in een kleine 
sessie gaan uitleggen (bijvoorbeeld bij de aanvoerders 
vergadering)

Met vriendelijke groeten,
Willem van Vliet 

korT verSlag vaN de beSTUUrSvergaderINg
Afgelopen dinsdag 7 februari heeft het bestuur weer ver-
gaderd en de onderstaande punten zijn besproken. 

• Willem schrijft het verslag voor de nieuwsflits.
• Ingekomen stukken: GGD campagne Ik pas, 30 of 40 

dagen zonder alcohol. En een NeVoBo boek “24 keer 
goud in handen” over succes verhalen in onze sport.
Hierin staan wel zaken om extra leden te werven maar 
ook zaken die voor PQV niet of nog niet spelen.  
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Secretaris Quintus badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

bedrIjveNToerNooI
De toernooicommissie heeft besloten om het bedrijven-
toernooi, dat gepland stond voor 17 februari uit te stellen 
naar april. De juiste datum hoort u zo snel mogelijk van 
ons. Dat geeft mensen wat meer de gelegenheid om col-
lega’s te vragen. Inschrijven kan nu al. We hopen dat de 
teams, die nu al ingeschreven hadden, ook dan mee wil-
len spelen in april. Meer informatie? Stuur een mail naar: 
toernooi@quintus-badminton.nl

WeSTlaNdToerNooI 2017!
Na een supergezellige bingoavond met heel veel leuke en 
mooi prijzen op vrijdagavond was het zaterdag tijd voor het 
Westlandtoernooi!

Quintus was heel goed vertegenwoordigd bij dit evene-
ment in Naaldwijk, heel veel deelnemers, veel publiek, 
veel mooie en spannende wedstrijden en ook veel win-
naars voor Quintus!
Veel “oude” bekende werden gezien en gesproken en het 
was ouderwets gezellig op de tribune in de Quintushoek!

Hier een overzicht van de winnaars:
DDC  1e Sanne /Marije
 3e Marja/Dukky
HDC  2e Michael/Stefan
GDC  3e Stefan/Marije
DDB  1e Anouk/Brenda
 3e Carly/Sarina
GDB  1e Sander R/Sarina
 2e Marco/Brenda
DEB  1e Carly
DDA  1e Marlene/Linda(bcMix)
HDA  1e Kevin/Danny
GDA  2e Danny/Marlene
HEA  2e Kevin

Kamp mail bij Jacqueline over een sportkamp. Meer 
info in deze nieuwsflits als het goed is.

• We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid Tech-
nische zaken, Wouter doet dit nu a.i. dus wie o wie gaat 
deze taak overnemen van Wouter?

• De secretaris heeft onlangs een advertentie geplaatst 
voor haar opvolging, er is wel interesse maar nog niets 
concreets tot op heden.

• De PR/Sponsorcommissie zoekt nog aanvulling, Her-
man gaat nog mensen benaderen.

• Het verslag van Frans Muijzers (NeVoBo) is aangepast 
en verstuurd.

• De CMV toernooien moet nog aan de nieuwsflits wor-
den toegevoegd in de agenda.

• De verenigings enquete gaan we dit jaar digitaal doen. 
Er is al een test enquete gemaakt en getest door het 
bestuur. Er moet nog wat gefinetuned worden.

• Financien: Er zijn wat meevallers o.a. mede door een 
gift van het Liers gevoel omdat we ook de beachvol-
leybal tijdens de bradelier regelen/bemensen. En ook 
door het wegvallen van wat zaalhuur. Er zijn ook nog 
wel wat punten die nog geregeld moeten worden con-
tributies enz. De gewijzigde jeugdcontributies zijn door-
gegeven aan de beheerders van het kindpakket.

• Bij de jeugd is inmiddels de tweede helft van het sei-
zoen ook gestart. Meisjes A verdiend nog wat extra 
aandacht. Met name betreffende het invallen bij de 
dames teams. Willem doet nog steeds te veel jeugd 
teams en zoekt nog naar hulp voor bij de mini’s op 
maandagavond. Komend seizoen moet dit echt anders 
maar daar wordt aan gewerkt.

• De klankbord groep is bij elkaar geweest en de ge-
sprekken met de dames teams zijn begonnen maar 
nog niet klaar. De heren hebben a.s. woensdag (15-2) 
een samenkomst in SC Vreeloo.

     Ook zal er gesproken gaan worden met de meiden van 
Meisjes A.

• Ook zal er gekeken worden naar een trainerscursus, is 
er een club in de buurt die zoiets organiseerd? Of gaan 
we als PQV dit zelf faciliteren? Wordt vervolgt.

• De PD regeling staat inmiddels online. Op dit moment 
zijn er 2 teams bij PQV die voor PD wedstrijden in aan-
merking kunnen komen. Maar we moeten nog een 
hoop wedstrijden spelen dus er kan nog van alles wij-
zigen. De uitslagen van de wedstrijden op woensdag-
avond van D4 en D5 moet nog goed geregeld worden. 
Onlangs hebben we daar nl een boete voor gehad. Joy-
ce gaat hier nog even achteraan. Vanaf seizoen 2017-
2018 gaan we allemaal over naar het DWF. Zie elders 
in deze nieuwsflits.

• De scheidsrechters bijeenkomst was geslaagd, Huib 
heeft het e.e.a. verteld over de gewijzigde spelregels 
en diverse vragen a.d.h. van zijn eigen ervaring ge-
deeld. Wat zeer leerzaam was. De beoordelingen zijn 
gemaild naar Tessa.

• De shirts zijn inmiddels weer te verkrijgen via Sport 
2000.

• Evaluatiepunten: 
Oliebollen toernooi was gezellig met een leuke op-
komst. Alleen wel erg weinig senioren. De jeugd sport-
marathon is weer goed verlopen Recreantentoernooi 
van 21 januari j.l. had 12 teams, gespeeld hal 2 verder 
geen bijzonderheden.

• Wouter heeft verslag gedaan van de OMNI-vereniging 
Quintus. Q-lympics zijn op 26 maart a.s. Inschrijving 
eindigd op 18-3-2017 Willem zoekt wel weer hulp, zie 
ook elders in deze nieuwsflits.

• Volgende vergadering is 30 maart a.s.

Willem van Vliet
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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

gyMNaStIek

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

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en iedereen die net 
buiten de prijzen viel bedankt voor jullie deelname en vol-
gende keer beter!

Marco Eijgermans

PS: Heeft iedereen de smaak te pakken van dit toernooi? 
12 en 13 mei is het CLUBTOERNOOI. Zet deze datum 
alvast in je agenda!!

jeUgdcommISSIe
De jeugdcommissie is samen met de jeugd ontzettend 
actief. Afgelopen vrijdag heeft de jeugdcommissie een 
bingoavond georganiseerd. Ze waren bij heel veel bedrij-
ven langs gegaan voor prijzen en dat is gelukt. Er was een 
hele stroom aan cadeaubonnen van kappers, eetgelegen-
heden, slagers, bakkers. Verder waren er diverse planten, 
bloemen, te veel om op te noemen. Het resultaat van de 
bingo en de lotenverkoop mag er zijn. De jeugdcommissie 
heeft met deze bingo meer dan € 800,00 opgehaald. Dit 
hele bedrag zal worden gebruikt voor uitstapjes met de 
jeugd en het jeugdkamp.

Komende week is de hele jeugd weer heel actief bezig. 
Ze gaan collecteren voor jantje beton. Van deze collecte 
komt ook een gedeelte ten goede aan badminton Quin-
tus! Niemand wil graag collecteren, maar met elkaar is het 
hartstikke gezellig en hoe meer collectanten hoe sneller 
het is gebeurd. Wil je meelopen met deze collecte? Dat 
kan, app Kevin en geef je op. 

Zoals gezegd hebben we een hele enthousiaste groep 
jeugdspelers met een hele leuke jeugdcommissie. Er is 
echter een probleem. Er is na het vertrek van Danny nog 
steeds niemand gevonden, die jeugdvoorzitter wil wor-
den. Wie zou dit op zich willen nemen? Heb je geen idee 
wat dit in zou houden, neem dan contact op met iemand 
van het bestuur of met Danny. 

WoeNSdagmorgeN
Sportieve vrouwen slaan een shuttletje
De WoMoDa’s, oftewel de WoensdagMorgenDames van 
Quintus badminton houden woensdag 22 februari een 
kennismakingstoernooi in de Eekhouthal. Sportieve vrou-
wen van allerlei niveaus en verschillende leeftijden kun-
nen een shuttletje slaan. De warming up is om 9.00 uur en 
meedoen aan het toernooi is geheel vrijblijvend. 
Zegt het voort! Jullie mogen natuurlijk ook een introducé 
meenemen!

Groetjes Ingrid, Elma, Trudy en Judith

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

WINTerToerNooI zoNdag 19 febrUarI
Ook in 2017 zal de jeugdcommissie weer enkele toernooi-
en organiseren en op zondag 19 februari staat de eerste 
daarvan alweer op het programma. Het Wintertoernooi 
begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. Ui-
teraard wordt er tussendoor ook weer voor wat eten en 
drinken gezorgd, zodat jullie genoeg energie hebben om 
lekker bezig te blijven.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar 
jeugdtennisquintus@hotmail.com (gewoon reageren op 
dit bericht dus ). De uiterste inschrijfdatum is donderdag 
16 februari.

Tot de 19e dus!

Sportieve groeten,
De Jeugdcommissie

Hallo dames,

Lekker bijkleppen na een potje meppen, dat is waar het 
om draait bij de Ladies Evening!

We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen op vrij-
dag 17 maart van 19.30-22.30 uur.

Tapas
Het leek ons gezellig om tennis 
te combineren met lekkere hap-
jes.
Daarom de vraag aan iedere 
deelnemer om 10 hapjes mee 
te nemen: zoet, hartig, warm 
of koud, alles is mogelijk! Ook 
smeersels voor op brood zijn van 
harte welkom. 
De Toernooicommissie zorgt voor voldoende stokbrood 
en toast. 

Speelschema
Van alle aanmeldingen maken wij een mooi speelsche-
ma, zodat iedere deelnemer verschillende dubbelpartij-
tjes speelt.

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 maart.
Wij hebben er zin in!

Groeten,
De dames van de Toernooicommissie


