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Q U I N T U S

Week 38, 18 september 2017, nummer 2522
u 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
gymNaSTIek
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
26 september 2017 Andreashof Quintus sportdag Complex 08:00 uur
26 september 2017 Badminton Algemene Ledenvergadering V.d.Knaapcorner 19:30 uur
5 oktober 2017 Voetbal Algemene Ledenvergadering Kleine kantine 19:30 uur
14 oktober 2017 Vetheuls Vetheuls oktober editie Hal 2 21:30 uur
26 oktober 2017 OMNI-vereniging Bestuusvergadering V.d.Knaapcorner 20:00 uur
11 november 2017 Gymnastiek Onderlinge wedstrijden Eekhouthal

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

vOetBal

_
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 email: susan@vdwansem.nl
A: Tim de Kok 06-42747752
 email: timdekok86@hotmail.com
B: Berry Jansen 06-12319640
 email: witteber@gmail.com
C: Karin Grootscholten 06-19034755
 email: grootscholtenkarin@gmail.com
D: Michel Tetteroo 06-40214780
 email: bowsermike@live.nl
E: Patrick Mansveld 06-13776695
 email: patrickmansveld@caiway.nl
F en MiniF: Dave Hendriks 06-51704411
 email: davenadi@xs4all.nl

Secretariaat
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl

ERE/EERSTE DIVISIE/BENE-LEAGUE

zaterdag 23 september
19:30 D.S.V.D. 1 Dames 2 
20:15 Bocholt Heren 1 
20:45 V.Z.V. 1 Dames 1 

veldhaNdbalcomPeTITIe  
 
Woensdag 20 september
18:15 Westlandia D1 Quintus D1 

zaterdag 23 september
10:00 Foreholte F1 Quintus F2 
11:40 Quintus F1 Hellas F1 
12:10 Hercules E2 Quintus E2 
12:35 Quintus F3 Verburch F2 
13:30 Quintus E1 ODIS E1 
14:35 Quintus D1 ODIS D1 
15:30 Quintus D3 EHC D2 
 Isa vd Kooij/Esther Paalvast
18:45 Aalsmeer 3 Quintus HS2 

zondag 24 september
10:00 WHC E2 Quintus E3 
10:00 DIOS DA1 Quintus DA1 
10:15 Oliveo HB2 Quintus/DIOS HB1 
10:50 Quintus DC2 HVV ‘70 DC1 
11:40 Hillegom D1 Quintus D4 
11:55 Quintus/DIOS 1 DWS HC1 
12:00 Oliveo HA1 Quintus/DIOS HA1 
13:10 Hellas HC2 Quintus HC2 
14:10 Quintus DC3 VELO DC2 
15:15 Quintus DB2 VELO DB3 

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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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

{
 UITSLAGEN wEEk 10 SEpT. – 17 SEpT. 2017

PQV HS 1 VVV Delta HS 4 3-2 19-25, 25-18, 21-25, 
25-20, 15-8

Kratos ‘08 DS 
10

PQV DS 4 0-3 7-25, 13-25, 25-27

PQV HS 3 Timios HS 1 0-3 16-25, 13-25, 14-25
Kratos ‘08 DS 8 PQV DS 5 3-0 25-20, 27-25, 25-11
PQV DS 2 Setumup DS 1 3-2 25-21, 25-22, 25-27, 

22-25, 15-9
PQV DS 1 In Up Go DS 1 3-0 27-25, 25-16, 25-15
PQV MB 1 Inter Rijswijk MB 1 0-3 3-25, 9-25, 14-25

ageNda
15-09-2017 Start Grote Clubactie tot 23-11-2017
16-09-2017 Eerste bekerwedstrijden Zie info tzt
26-09-2017 Start Rabo clubkascampagne – stem op 

PQV tot 10-10-2017
12-10-2017 Bestuursvergadering Kwintsheul

comPeTITIeProgramma IN de komeN-
de TWee WekeN
ma 18-9-2017 - zo 24-9-2017   
maandag 18 september 2017 zaaldienst:
21:00 D4J-FG Zovoc DS 6 PQV DS 5 Sporthal v Doornen-

plantsoen, ZM
woensdag 20 september 2017 zaaldienst: eekhout hal
19:30 D3O-LA PQV DS 3 UFO DS 1 Eekhout hal, KWINTS-

HEUL
zaterdagdag 23 september 2017 zaaldienst: sc vreeloo
12:00 MC2O1-C PQV MC 1 Kalinko 

MC 3
SC Vreeloo, DE LIER

14:00 H2J-FG Monza HS 3 PQV HS 3 SC Vreeloo, DE LIER
14:00 D2J-FL PQV DS 2 Kratos ‘08 

DS 5
SC Vreeloo, DE LIER

14:00 MA2J1-FC GSC MA 2 PQV MA 1 De Fluit, LEIDSCHEN-
DAM

17:30 MB2Q1-ED Zovoc MB 3 PQV MB 1 Noord-Westerhal, ZOE-
TERMEER

ma 25-9-2017 - zo 1-10-2017   
woensdag 27 september 2017 zaaldienst: eekhout hal
19:30 D4J-GE PQV DS 5 Punch DS 8 Eekhout hal, KWINTS-

HEUL
donderdag 28 september 2017 zaaldienst:
21:30 D2K-JB VV Haaglan-

den DS 5
PQV DS 1 Essesteyn, VOOR-

BURG
vrijdag 29 september 2017 zaaldienst: sc vreeloo
19:30 MA2J1-CD PQV MA 1 Zovoc MA 2 SC Vreeloo, DE LIER
19:30 MC2O1-CD PQV MC 1 Velo MC 2 SC Vreeloo, DE LIER
19:30 D4I-HD PQV DS 4 Inter Rijs-

wijk DS 7
SC Vreeloo, DE LIER

21:15 H2J-GE PQV HS 3 Kalinko 
HS 4

SC Vreeloo, DE LIER

21:15 H3O-KA PQV HS 4 Timios 
HS 4

SC Vreeloo, DE LIER

leT oP! 
- Dames 6 speelt maandag 18 september in 
Sporthal Van Doornenplantsoen, Van Doornenplantsoen 2,  
2722 ZA Zoetermeer.

voor standen en uitslagen competitie zie: 
https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL9M8P,
de Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app.

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof 

Wedstrijdsecretaris PQV
wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl

alv vaN volleybalvereNIgINg PQv PIjl 
SolUTIoNS
Afgelopen dinsdag 12 september heeft de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) in de kleine kantine van het 
Quintus complex in Kwintsheul plaatsgevonden. Tijdens 
de opening werd er medegedeeld dat de hoofdsponsor 
Harm Teurniet van Pijl Solutions recent is overleden. Ver-
der waren er geen mededelingen of ingekomen stukken.
 
De notulen, jaarverslag, (positieve) rekening en verant-
woording van het seizoen van 2016-2017 zijn door de 
PQV leden goedgekeurd. Daarnaast is er op voorstel van 
de Kascommissie decharge aan het Bestuur en treedt 
Gerard Scholtes na 2 jaar af uit de kascommissie. Tijdens 
de vergadering heeft zich geen vrijwilliger gemeld en het 
Bestuur is daarom nog op zoek naar een vervanger om 
Wilfred de Zeeuw bij te staan in de kascommissie. Mocht 
je geïnteresseerd zijn neem graag contact op met het Be-
stuur.
 
Joyce van Schie is tijdens de vergadering afgetreden als 
secretaris. Helen Loots heeft zich kandidaat gesteld en is 
tijdens de vergadering aangesteld. Jacqueline van Gelder 
was als voorzitter reglementair aftredend maar herkies-
baar. Wouter Loots heeft aangegeven de functie Techni-
sche Zaken nog één seizoen in te vullen en treedt daarbij 
af als 2de secretaris. Het overige Bestuur blijft ongewij-
zigd (Henk Feunekes als Penningmeester, Willem van 
Vliet voor Jeugdzaken en John Kerkhof voor Wedstrijdse-
cretaris).
 
De ALV is verder akkoord gegaan met het volgende voor-
stel om de contributie met €2,50 te verhogen:

VERhooGDE coNTRIBUTIES 2017-2018
Senioren (H1) 260,00 Jeugd D/E 117,50

Senioren (Overige) 247,50 Recreanten Compe-
titie 172,50

Jeugd A 187,50 Recreanten De Lier 127,50
Jeugd B 162,50 Recreanten (overige) 127,50
Jeugd C 147,50

Verder waren er geen op- en/of aanmerkingen met be-
trekking tot de begroting van 2017-2018.
 

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL9M8P
mailto:wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl
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Voor wat betreft de commissies binnen de vereniging blijft 
de Technische Commissie, Jeugdcommissie, Scheids-
rechterscoördinator, Commissie van Beroep, Ledenadmi-
nistratie en Materiaal Beheer ongewijzigd. 

Voor de Activiteitencommissie hebben Natalie van den 
Enden, Nadine Houben en Art van Marrewijk zich gemeld 
om deze commissie nieuw leven in te blazen. Ten behoe-
ve van de Sponsorcommissie, is het Bestuur op zoek naar 
vrijwilligers om de huidige sponsorcommissie aan te vul-
len dan wel bij te staan. Met betrekking tot de PR commis-
sie vraagt het Bestuur alle teams elke week weer een kort 
stukje aan te leveren voor in de Nieuwsflits.

Het Bestuur uit daarnaast zijn zorg dat het erg lastig blijkt 
om vrijwilligers te vinden voor verscheidene functies dan 
wel activiteiten. De ALV verleent het Bestuur mandaat als 
blijkt dat vrijwilligers zich niet op eigen kracht melden, 
teams aan mag wijzen als verplichte vrijwilligers. Het Be-
stuur zal een overzicht publiceren met aankomende acti-
viteiten en functies waarin duidelijk uiteen wordt gezet wat 
er van de vrijwilligers wordt verwacht. Mocht je geïnteres-
seerd zijn om de handen uit de mouwen te steken, neem 
graag contact op met het Bestuur.
 
Komend seizoen blijft de Klankbordgroep onder de func-
tie Technische Zaken behouden en Wouter Loots zal la-
ter dit jaar een nieuwe bijeenkomst organiseren nadat de 
VT2 volleybaltrainerscursus is afgerond. Met de trainers-
cursus is het Bestuur blij om te trachten een eenheid met 
de verschillende trainers te creëren en de kwaliteit van de 
trainingen te verhogen.
 
Vanaf het seizoen 2017/2018 is zoals al eerder gecom-
municeerd het verplicht met het digitale wedstrijdformu-
lier te gaan werken. Het Bestuur is nog op zoek naar een 
extra tablet (voor in de Eekhouthal). Er is één tablet be-
schikbaar voor de Vreeloo-hal. Aanvoerders kunnen voor-
afgaand aan de wedstrijd thuis al de teamindeling uploa-
den. Volgend jaar zal er tevens gekeken worden om de 
ALV eventueel naar een trainingsavond te verplaatsen.

Schroom dus niet om contact op te nemen met het Be-
stuur, mocht je interesse hebben voor:
• Een functie als vrijwilliger in de kascommissie; 
• Een functie in de commissie Technische Zaken (per 

seizoen 2018-2019); 
• Een functie als vrijwilliger in de sponsorcommissie; 
• of indien je nog een tablet beschikbaar hebt.

Namens het bestuur,
Helen Loots (secretaris)

beSchrIjvINg vaN de exTra acTIvITeITeN vaN 
PQvS
Het bestuur wil alle leden en teams inschakelen bij het 
organiseren van deze activiteiten. Om leden te helpen om 
een keus te maken of teams te helpen wanneer ze aan 
de beurt zijn volgt hieronder een beschrijving van de ac-
tiviteiten.

algemeeN
Bij alle activiteiten is vroeg beginnen met communicatie 
belangrijk. Via de nieuwsflits, maar het kan ook recht-
streeks bij de doelgroep, bijvoorbeeld bij de trainingen. 

Als het om volleyballen gaat, hoort het opbouwen en af-
breken van de netten uiteraard ook bij de organisatie. 

olIebolleNToerNooI
Jaarlijks toernooi in de kerstvakantie voor alle leden plus 
de familie en vrienden die ze mee willen nemen. Gezel-
ligheid staat voorop. Om krachtsverschillen te beperken 
kunnen de deelnemers willekeurig over de teams worden 
verdeeld. De spelregels kunnen echte volleybalregels 
zijn, maar allerlei creatieve alternatieven zijn ook mogelijk. 
Voor de pauzes kan je oliebollen regelen via een Bakker 
van Delft. Ook kan je de pauzes opvullen met een kwis. 
Alles kan.

SPorTmaraThoN de lIer, jeUgd
Jaarlijks tweedaags toernooi in de kerstvakantie van al-
lerlei sporten. Georganiseerd door het Liers SportOverleg 
(LSO). Deze benadert alle Lierse scholen en maakt het 
wedstrijdschema. Meestal doen meer dan 100 kinderen 
mee. Ook onze vereniging doet mee, gedurende 1 mid-
dag. Spelregels zijn volgens het mini-volleybal. Meer 
info over de spelregels bij Willem van Vliet. De organisa-
tie houdt in dat er ca. 8 vrijwilligers van PQV nodig zijn: 
scheidsrechter, teller, coach voor de twee teams om van 
te voren de spelregels uit te leggen en tijdens de wedstrijd 
te coachen. 

SPorTmaraThoN de lIer, volWaSSeNeN
Jaarlijks tweedaags toernooi in mei van allerlei sporten. 
Georganiseerd door het Liers SportOverleg (LSO). Deze 
zorgt voor de werving en maakt het wedstrijdschema. Veel 
vriendengroepen doen mee. Meestal doen meer dan 100 
mensen mee. Ook onze vereniging doet mee, gedurende 
1 avond. Spelregels zijn de normale volleybalregels. De 
organisatie houdt in dat er ca. 6 vrijwilligers van PQV no-
dig zijn: scheidsrechter, teller, iemand om  van te voren de 
spelregels uit te leggen.

Q-LympIcS BIj QUINTUS
Vergelijkbaar met sportmarathon voor de jeugd, maar dan 
bij Quintus, meestal in het voorjaar tegelijk met Vetheuls. 
Dit behelst 1 of 2 extra overlegjes. Maar die zijn meer ter 
afstemming.

mINI-ToERNooI
De mini’s (9-12 jaar) spelen 8 keer per jaar op zaterdag-
ochtend een toernooi tegen kinderen van andere vereni-
gingen in de regio Haaglanden. Ca. eens per drie jaar is 
PQV gastheer voor een toernooi. Willem van Vliet is de 
wedstrijdleider. Hij heeft ca. 10 mensen nodig om te hel-
pen. Dat kunnen deels ook jeugdspelers zijn. De scores 
worden bijgehouden door CMV Haaglanden. Ouders van 
de deelnemende teams zijn zelf scheidsrechter en tel-
ler. De taak van de organiserende vereniging is om de 
sporthal in te richten met tape op de grond voor de kleine 
velden, badmintonnetten, telborden, fluitjes, wedstrijdfor-
mulieren, klok en zoemer. Hiervoor is een draaiboek be-
schikbaar. (Heeft Willem in zijn bezit)

SINTerklaaS
Voor de mini’s is het leuk als tijdens de training sinterklaas 
of zwarte piet langs komt voor een sinterklaas of pieten-
training.
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leUke afSlUITINg vaN heT SeIzoeN voor de 
jEUGD (mINI’S, c, B, A)
PQV heeft een budget voor jeugdactiviteiten. Voor de mi-
ni’s en C’s is het leuk om naar Duinrell of Drievliet of Sjors 
Jansen te gaan. B en A zou bijvoorbeeld kunnen water-
skiën bij de Wollebrand, of naar een eredivisiewedstrijd. 
De kinderen herinneren zich dit nog heel lang. Andere 
sporten doen het ook, dus het is nodig om kinderen aan 
PQV te blijven binden.
Ooit was er voor de oudere jeugd het Duinrelltoernooi in 
Wassenaar. Dat is er niet meer, maar elders in het land 
zijn nog wel andere toernooien. Ook bijvoorbeeld op Texel 
tijdens de zomervakantie.

bradelIer beach ToerNooI
Tijdens de donderdagavond van de Bradelier in augustus, 
langs de Hoofdstraat.  Vanuit de organisatie van Bradelier 
wordt een zandbak neergelegd. PQV organiseert hier sa-
men met het oranje commité een beachvolleybaltoernooi 
voor vrienden-teams. De teams kunnen zich aanmelden 
bij het Oranje comité. Vooraf moeten de twee velden wor-
den opgebouwd met netten van het Oranje comité
Tijdens de avond moet iemand de wedstrijden aankon-
digen, verder zijn nodig: twee scheidsrechters per wed-
strijdronde. Tellen doen de teams zelf en er zijn 2 man no-
dig voor het verwerken van de uitslagen. Ook worden de 
scheidsrechters door PQV zelf ingedeeld. 

Secretaris Quintus badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl!

BadMINtON

vrijdag 22 september 19.30u
Quintus 1 - Sluyk Lekkerkerk 2 
Quintus 2 - Crosh Smash 1  
Quintus 4 - Mix 11  
 
zaterdag 23 september 19.30u
Mix 9 -  Quintus 3 

groTe clUbacTIe
Het seizoen is weer van start 
gegaan en de meeste leden 
hebben alweer een shuttletje 
geslagen. Een nieuw seizoen 
betekent ook weer nieuwe ac-
ties en zo staat de Grote Club-

actie alweer op stapel. Vanaf zaterdag 16 September mo-
gen de loten weer worden verkocht. Voor de senioren zijn 
er weer contante loten beschikbaar welke op de speelda-
gen gekocht kunnen worden. 

Voor de jeugd zijn er inschrijfboekjes beschikbaar met 
eenmalige machtigingen welke op zaterdag 16 septem-
ber uitgereikt zullen worden. Voor iedereen die 20 loten 
of meer verkoopt zijn er leuke extra’s te verdienen zoals 
shoptegoed van € 10,- voor sortboxx.com, een gratis 
entreekaart voor Bobbejaanland, 50% korting voor een 
rondleiding op Schiphol of 50% korting bij Madame Tus-
sauds. Uiteraard stelt de vereniging nog een prijs 
beschikbaar voor het jeugdlid wat de meeste loten 
verkoopt.

Maak deze week dus vast je familie, buren, juffen en 
meesters warm om straks loten bij jou te kopen. de loten 
kosten € 3,- per stuk waarvan 80% voor de vereni-
ging. Met deze opbrengst kunnen we straks een mooi 
feest organiseren als we 40 jaar bestaan.

We hebben dit jaar ook een superlot beschikbaar. Dit lot 
kost € 150.- en vertegenwoordigd 50 loten. Het zou leuk 
zijn als we een sponsor konden vinden die dit lot zou wil-
len kopen. Buiten de grotere kans op prijzen is dit een 
mooie kans om onze vereniging te steunen. Kijk eens in 
je omgeving of je een geschikte kandidaat kunt vinden. Ik 
hoor het graag.

Groetjes Wim

SPeeldageN
Het was niet helemaal duidelijk, maar ook dit jaar mogen 
leden van de maandagmiddag en de woensdagmorgen 
bij elkaar spelen! Kan je niet op de maandagmiddag, dan 
ga je lekker een keer op woensdagmorgen spelen en an-
dersom. Kom ook gerust eens meespelen op de vrijdag-
avond. Het kan allemaal! Wat nieuw is, is dat er dit jaar de 
mogelijkheid is om ook op zaterdagmorgen te spelen. Dat 
kan na de training van de jeugd. Van 11.00 – 12.00 uur 
mag iedereen van de banen in hal 2 gebruik maken. Wel-
licht leuk om je familie of vrienden, die doordeweeks niet 
kunnen spelen, kennis te laten maken met badminton. 
Voorwaarde, nee vereiste, is wel, dat je zelf bij het weg-
gaan alles op moet ruimen!

WeSTlaNd oNTmoeT
Van 21 september tot 1 oktober is Westland ontmoet….
Ook badminton Quintus doet hieraan mee.  Wij beginnen 
zelfs al eerder. Via Westland Ontmoet, kan er bij ons ge-
speeld worden op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 
22 september.

UITSlageN comPeTITIe roNde 1

Quintus 1 - Bavel 4 2 - 6
Quintus 2 - Shuttle Up 1 3 - 5
Quintus 3 - Leiden 5 8 - 0
Delft 9  - Quintus 4 3 - 5
Randstad M1 - Quintus M1 1 - 7
     
Programma comPeTITIe roNde 2

donderdag 21 september 20.00u
De Zeemeeuwen M1    - Quintus M1
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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

$
teNNIS

Secretariaat
Luzia ten Westenend
Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul
Tel: 06-17184669
e-mail tvqbestuur@gmail.com
ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Beste Lezer,
Voor het laatste nieuws en het overzicht van de aanko-
mende activiteiten van Tennisvereniging Quintus verwij-
zen wij u vanaf heden graag naar onze website 
www.quintus-tennis.nl .

Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ
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