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Q U I N T U S

Week 51, 18 december 2017, nummer 2535
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
volleybal
TeNNIS
gymNaSTIek
jeU de boUleS
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acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
22 december 2017 Badminton Kersttoernooi Eekhouthal 19:30 uur
28 december 2017 Handbal Oliebollentoernooi Eekhouthal
29 december 2017 Volleybal Oliebollentoernooi Eekhouthal 19:00 uur
7 januari 2018 Alle verenigingen Nieuwjaarsreceptie Grote kantine 16:00 uur
13 januari 2018 Badminton Open huis/Jeugd, wie neem je mee Eekhouthal 09:00 uur
20 januari 2018 Volleybal Recreantentoernooi Eekhouthal 19:00 uur
9 februari 2018 Badminton Valentijnsbingo Kantine 19:30 uur
8 maart 2018 OMNI-vereniging Algemene Leden Vergadering (ALV) Vd knaap corner 20:00 uur
23-25 maart 2018 VetHeuls VetHeuls weekend Quintus complex
24 maart 2018 VetHeuls Feestavond Hal 2 22:00 uur
6 april 2018 Badminton Bedrijventoernooi Eekhouthal 19:30 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
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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

haNdBal
kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 

glbroch@kabelfoon.nl
voor aanvraag digitale versie mailen naar

annette.lie@quintushandbal.nl

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
annette.lie@quintushandbal.nl
jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@quintushandbal.nl

eredIvISIe

z aterdag 23 december
20:00 Foreholte DS1  Dames 1

veld/zaalhaNdbalcompeTITIe

dinsdag 19 december
18:15 Quintus/DIOS HC1 hellas HC1

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
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Secretariaat
Helen Loots
Hudson 21
2548 HP Den Haag
Tel. 06-13416065
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

vOlleyBal

{
Trainen in de kerstperiode
De komende periode kunnen we helaas 
de maandagen geen gebruik maken van 
de sporthallen i.v.m. de feestdagen (1e 
kerstdag en nieuwjaarsdag) Deze trainin-
gen komen dan ook te vervallen.

woensdag 3 januari kunnen de trainingen wel doorgaan 
in SC Vreeloo (alleen D1 en de heren)
in de Eekhouthal hebben de dames van dames 4 al een 
optie genomen om te trainen ivm een wedstrijd die zij vrij-
dag 5 januari moeten spelen. Hierover heeft Wouter ook 
een e-mail gestuurd. Alle jeugdteams hebben in de kerst-
vakantie geeN training.

p.s. 29 december zien we natuurlijk iedereen op het olie-
bollentoernooi in Kwintsheul toch????

Met vriendelijke groeten,
Willem van Vliet

Fijne kerstdagen! & een gelukkig en sportief 2018!
Het kalenderjaar mag dan misschien bijna ten einde zijn; 
dat geldt natuurlijk niet voor het volleybalseizoen. Sterker 
nog, daar zijn we pas net op de helft. Dat betekent dat 

er nog genoeg tijd is om hoger op de 
ranglijst te komen, maar ook dat het 
wel vanaf nu moet gebeuren.

Soms maken we allemaal wel enkele 
keuzes die achteraf niet zo slim blij-
ken. Neem nou die ene volleybal die 
je laat gaan en waarvan je zeker weet 

dat hij uit gaat… 
Over leermomenten en goede voornemens gesproken, 
de feestdagen komen er weer aan! Sinterklaas is net ge-
weest en de eerste kerstbomen staan vast al in de kamer.
Tijd om eens te kijken hoe we de afgelopen maanden 
hebben gespeeld en waar we staan in de poule. Hoe zijn 
de zaaldiensten verlopen en hoe 
moeten wij onze scheidsrechters 
bedanken voor hun aanwezigheid.

Wij zijn erg tevreden en zien dat de 
nieuwsflitsen goed gevuld zijn met 
mooie verhalen. Wij zien met veel 
inzet de jeugd weer stralen. Onze 
trainers motiveren alle teams en wij 
zien dit terug tijdens de wedstrij-
den.
Succes dus allemaal en een scorend 2018.

Groetjes, 
Het bestuur van PQV

compeTITIeprogramma IN de komeN-
de TWee WekeN

In de komende 2 weken ligt de competitie stil.

Uitslagen week 11 dec. – 16 dec. 2017
Kalinko DS 8 PQV DS 3 1-3 26-24, 24-26, 18-25, 14-25
PQV DS 4 Sovicos DS 7 4-0 25-6, 25-13, 25-15, 25-12
PQV HS 3 Timios HS 3 1-3 25-22, 22-25, 25-27, 11-25

VVV Delta DS 3 PQV DS 2 2-3
25-22, 25-21, 20-25, 22-25, 
12-15

PQV XR 2 Kalinko XR 4 3-1 25-21, 25-11, 23-25, 25-22
VTC Woerden DS 4 PQV DS 1 4-0 25-6, 25-19, 25-14, 25-15
Kalinko MC 3 PQV MC 1 4-0 25-13, 25-15, 25-20, 25-16
PQV HS 4 DEO HS 2 0-4 10-25, 9-25, 28-30, 17-25
PQV HS 2 Yaarana HS 1 4-0 25-17, 25-17, 25-11, 25-16
PQV MB 1 VV Haagl. MB 3 1-3 25-21, 23-25, 17-25, 15-25
Castellum HS 1 PQV HS 1 4-0 25-11, 25-13, 25-17, 25-22

oliebollentoernooi vrijdag 29 december 2017
Binnen PQV heerste grote verwarring over het oliebol-
lentoernooi. De grote vraag was of het eerst volgende en 
oliebollentoernooi van PQV nu op 29 december 2017 of 
29 december 2018 plaatsvindt?

Snel werd op donderdag om 23.15uur een spoed verga-
dering georganiseerd door het organiserend team. Het 
overgrote meerderheid van dames 2 was hierbij aanwezig. 
De verwarring vereiste een uitgebreid onderzoek maar 
gelukkig bracht het bestuur uitkomst. Het eerst volgende 
toernooi vindt echt plaats op 29 december 2017 plaats. 

Op zich wel jammer anders had dames 2 haar bijdrage 
in het vrijwilligerswerk voor PQV er gelijk opzitten dit sei-
zoen. Tegelijkertijd moesten wij toegeven dat het bestuur 
een slimme keus heeft gemaakt met de nieuwe verdeling 
van alle vrijwilligerstaken. 

Meer tijd namen de andere agendapunten in. Dames 2 
besprak allerlei mogelijke ideeën welke soms erg uiteen 
liepen. De eerste  discussie ontstond doordat de wens 
geuit werd dat iedereen elke seconde geëntertaind moest 
worden. De andere aanwezige leden besloten in dat geval 
het toernooi te boycotten. Deze discussie was nauwelijks 
afgerond of er werd bijna gebeld naar een drilsergeant. 
De meeste leden mochten best een paar kilootjes verlie-
zen, zo werd geopperd. Anderen vonden niet alleen dit 
idee belachelijk maar vonden ook dat PQV zich niet met 
gewichten moesten bemoeien. Wij hebben tenslotte geen 
sportschool met allerlei gewichten op een rek. 

Ruim na middernacht hadden wij 2 zaken bereikt: de taken 
waren verdeeld en het besluit dat iedereen wit ondergoed 
onder zijn sportkleding moest dragen was genomen. 

Ook nieuwsgierig geworden? Kom zelf kijken en doe ge-
zellig mee. 
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Waar : Eekhouthal, Kwinsheul
Wanneer: vrijdag 29 december 2017
Tijdstip :  vanaf 19.00uur

Kledingvoorschriften: 
Onder: wit ondergoed 
Boven: weten wij nog niet 

Blijf de nieuwsflits volgen...want het volgend overleg staat 
maandag alweer gepland. 

Één ding staat vast, tot 29 december euhhhh

Dames 2
Groetjes,
Margriet

de Week vooraFgaaNd aaN kerST
De leden van de maandag-
middag beginnen op maan-
dag 18 december rond 12.00 
uur. Eerst lekker badminton-
nen. Daarna een heerlijke 
broodmaaltijd in de kleine 
kantine. Al die calorieën van 
de lunch en het kerstbrood 
kunnen daarna er weer afgespeeld worden door nog een 
rondje badminton.

Op de woensdagmorgen wordt gestart met een klein 
onderling toernooitje. Deze ochtend wordt afgesloten met 
een overheerlijke lunch.

De jeugd van zaterdagmorgen heeft op 9 december een 
gezellige middag gehad met sinterklaas- kerstviering met 
een dobbelspel en veel andere gekke spellen. 23 decem-
ber is er voor de jeugd nog een trainingsmorgen o.l.v. Ray-
mond
Kerstminton op vrijdagavond voor leden van de gehele 
vereniging en er hebben zich heel wat mensen opgege-
ven. We starten om 20.00 uur. Mocht je iets later binnen 
komen dan is dat geen probleem. Deze avond wordt geor-
ganiseerd door de toernooicommissie en zij voorspellen 
een avond vol verrassingen. 

We wensen alle leden, donateurs, sponsors, leden van de 
club van 50, trainers en iedereen, die badminton Quintus 
en goed hart toedraagt, hele mooie en warme Kerstdagen 
toe en een gezellige jaarwisseling!
Het bestuur

2018
Na de kerstvakantie wordt er weer gestart met badminton 
op:
maandag 8 januari
woensdag 10 januari
Vrijdag  12 januari
Zaterdag 13 januari

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740

NIeUWSbrIeF
Heeft u iets te melden voor de nieuwsbrief? Kopij kan t/m 
de kerst worden ingestuurd naar:
wim.arbouw@gmail.com 

vaN de pr-commISSIe
Op zaterdag 13 januari is er ’s morgens “Open Huis”. Om 
hier aandacht op te vestigen willen wij tussen Kerst en 
Oud- en Nieuw of in de eerste week van januari gaan flye-
ren. Wie wil ons hiermee helpen?

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

BadMINtON
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Secretariaat: Luzia ten Westenend
Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul
Tel: 06-17184669
e-mail tvqbestuur@gmail.com
ledenadministratie: Jan de Recht
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


