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Q U I N T U S

Week 09, 26 februari 2018, nummer 2545
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 locatie Tijd
8 maart 2018 OMNI-vereniging Algemene Leden Vergadering (ALV) Vd Knaap Corner 20:00 uur
10 maart 2018 Handbal Europacupwedstrijd DS1 - Zagreb Quintus complex 18:45 uur
23-25 maart 2018 VetHeuls VetHeuls weekeinde Quintus complex
24 maart 2018 VetHeuls Feestavond Hal 2 22:00 uur
25 maart 2018 OMNI-vereniging Qlympics Quintus complex 13:00 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

Cashless Betalen (ofwel afrekenen zonder Contant geld) 
Sportieve Quintus leden/bezoekers,
Al enige jaren kunnen we in de Quintus-kantine betalen met Pin. Sinds 1,5 jaar is ook Contactloos betalen mo-
gelijk met de pinpas. (Tot € 25,- per keer, max 2 keer per dag). Het aantal Cashless betalingen neemt dan ook 
fors toe. Dit bevordert een vlot en veilig betalingsverkeer in onze kantine. 
Tijd voor een vervolgstap dus het volgende voorstel: vanaf 1 Aug 2018 => Maandag - Dinsdag - Woens-
dag - Donderdag - Vrijdag uitsluitend Cashless betalen (ofwel afrekenen zonde contant geld) in de kantine van 
ons Quintus complex. 
Zaterdag - Zondag blijft vooralsnog zoals het nu is. Dit alles geldt dus niet voor de Tenniskantine. Uiteraard kunt 
U op dit voorstel reageren, we zijn tenslotte gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Quintus. 

Rene van Kester 
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VetHeulsVetHeuls
Qlympics 2018
Na de successen van vorige jaren, kan je dit jaar ook weer meedoen aan de Qlympics.
De afdelingen van Quintus organiseren gezamenlijk een “allround-sportmiddag” voor 
alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar. Dit vindt plaats op de zondagmiddag in het Vet-
Heuls weekend, op zondag 25 maart. Zorg dat je er op tijd bij bent!

Hoe kan je meedoen?
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden of sport-
vrienden een team maken van 8 tot 10 sporters. Het maakt niet uit of het een gemengd 
team is, of jongens en meiden apart, welke sport ze doen, en ook de leeftijden in het 
team mogen variëren. Het is voor leden van de sportvereniging, maar ook introducees 
zijn van harte welkom. Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je 
ook individueel inschrijven. Het is dus gewoon voor iedereen die zin heeft om een mid-
dagje te sporten. Ook is het leuk als je als team zelf voor een coach zorgt; bijvoorbeeld 
een oudere broer of zus, of een vader of moeder die jullie deze middag langs alle on-
derdelen begeleid.

Wat gaan We doen?
Elk team speelt deze middag alle sporten die bij Quintus gespeeld worden. Dus bij de 
QLYMPICS speel je allemaal: volleybal, badminton, voetbal, tennis, gym, jeu de boules, 
handbal en rolstoelhandbal. Een echt allround-sport-spektakel dus op ons eigen sport-
complex.

Waar en Wanneer vindt Het plaats ?
De start vindt plaats op zondag 25 maart om 13.00 uur in de eekhouthal, die dit 
weekend ook in het teken staat van “VetHeuls”. Daarna verspreiden de teams zich over 
de sporthallen, het handbalveld, het kunstgras voetbalveld en de tennis- en jeu-de-
boules-banen. En rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking van de QLYMPICS zijn Hal 2 
(tijdens het rad van Avontuur).

Hoe inscHrijven ?
Als je 8 á 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin je een leuke naam voor jullie team 
en stuur je een mail naar: Qlympics@vetheuls.nl . Hierin noem je je teamnaam, de na-
men en leeftijden van jullie spelers, samen met de sport die ze beoefenen. Als je een 
coach hebt, geef deze dan ook door. Per team willen we graag één mailadres van de 
contactpersoon. Als je je individueel in wilt schrijven, of met een kleiner groepje, stuur 
je ook je gegevens door naar dit mailadres. Let op dat je een bevestiging krijgt van je 
inschrijving, dan pas weet je zeker dat je er bij bent.
Er is plaats voor 16 teams, dus geef je snel op, want VOL = VOL.
Uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 3 maart 2017.

8 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent!

Wat ga je nU doen ????
vraag je vrienden en vriendinnen of zij meedoen op 25 maart en geef je op voor 
de Qlympics bij: Qlympics@vetheuls.nl 
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Geachte Quintus leden, leiders, begeleiders, trainers, vrienden, familie en supporters,

Quintus is een schiterende OMNI vereniging met 7 mooie diverse sporten onder één dak.

Om nu eens eenmalig met elkaar te sporten, zouden we de onderlinge band nog eens extra kunnen 

vergroten. Door dit te doen in een sport die we op Quintus nog niet beoefenen, maar welke bezigheid 

iedereen ongetwijfeld kent, dagen wij jullie uit om gezamenlijk te komen spinnen!

In hal 2 gaan we zaterdagmiddag 24 maart met zoveel mogelijk Quintus fanaten 3 uur de sporteve strijd 

aan op de spinningfets onder de bezielende leiding van Fast Sspinning instructeurs.

Probeer als team / vereniging / bedrijf/ met familie of vrienden, met zoveel mogelijk personen de zaal te 

vullen! We hebben de beschikking over 135 fetsen en het zou mooi zijn om in deze 3 uur het event vol te 

fetsen.

De opbrengst van deze acte is voor de vernieuwing van de kleedkamers in de Eekhout hal.

Inschrijven kan door een fyer in te vullen welke in de kantne liggen of door een mail te sturen naar 

spinning@vetheuls.nl  of via www.quintus-omni.nl

Dan maken we er met elkaar een sporteve middag van!

Het VetHeuls / Fast Sspinning comité 
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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

ere/eerste dIVIsIe/Bene-leagUe

donderdag 1 maart
20.30 Dames 1 Foreholte 1

zaterdag 3 maart 
19:15 Nieuwegein 1 Heren 2 
20:00 Heren 1 Visé 1 

zondag 4 maart
13:30 Dames 2 DSS DS1 
 
zaalhaNdbalcomPeTITIe  
 
zaterdag 3 maart 
19:35 Gemini 1 Quintus HS3
 
zondag 4 maart
10:00 ODIS F3 Quintus F4 
11:45 Quintus DB3 TOGB DB1 
 Joost v Dijk
12:00 VZV DB2 Quintus DB2 

Woensdag 7 maart
20:15 Quintus HMW1 Gemini HMW1 

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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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

{
27 aprIl 2018 – 
koningsdag – feestmiddag – de lier - barpersoneel
Op 27 april Koningsdag dit jaar wordt er in De Lier in een 
tent tegenover het ’t Centrum in de Hoofdstraat een feest-
middag/avond georganiseerd. De organisatie is op zoek 
naar een vereniging om tegen een mooie vergoeding de 
bar te bedienen. 
Bier tappen, frisdrank inschenken, verkopen. Alles rond-
om het regelen achter de bar van 17.30-20.30 uur. 
Als PQV zouden we hier graag gehoor aan willen geven 
en daarom zijn wij op zoek naar ongeveer 16 enthousiaste 
personen (die ouder zijn dan 18 jaar). 
 
Willen jullie als team, groep, individu aan deelnemen meld 
je dan aan via secretaris@pqv-volleybal.nl voor woens-
dag 7 maart 2018!!!!

Helen Loots

ageNda
datum activiteit vrijwilligers Plaats 
06-03-2018 Technische commissie  Kwintsheul
20-03-2018 Trainers en coaches 

overleg
 Kwintsheul

25-03-2018 Qlympics Quintus DS3 + HS3 
(6)

Kwintsheul

27-03-2018 Klankbordgroep  Kwintsheul
05-04-2018 Bestuursvergadering  Kwintsheul
10-04-2018 Technische commissie  Kwintsheul
20-04-2018 Koningsspelen dS4 (4) De Lier
21-04-2018 Activiteitenmiddag Leidschendam
17-05-2018 Bestuursvergadering  Kwintsheul
juni 2018 Sportmarathon vol-

wassenen
DS1 + HS2 
(6)

De Lier

aug. 2018 Beach Bradelier DS5 (6) De Lier

competitieprogramma in de komende twee weken
woensdag 28 februari 2018 zaaldienst: eekhout hal
19:30 RHXB-HB PQV XR 1 VVV Delta XR 2 Eekhout hal, KWINTS-

HEUL
20:45 RHXC-BA PQV XR 2 DEO XR 1 Eekhout hal, KWINTS-

HEUL
ma 5-3-2018 - zo 11-3-2018   
woensdag 7 maart 2018 zaaldienst: eekhout hal
19:30 D4J-GK PQV DS 5 Monza DS 2 Eekhout hal, KWINTS-

HEUL
21:15 D4I-HJ PQV DS 4 DEO DS 3 Eekhout hal, KWINTS-

HEUL
vrijdag 9 maart 2018 zaaldienst: sc vreeloo
19:30 MA1I2-AD PQV MA 1 Leython DC MA 1 SC Vreeloo, DE LIER
19:30 MB2P2-DE PQV MB 1 Velo MB 1 SC Vreeloo, DE LIER
19:30 CC61C2-FB PQV N6 1 Netwerk N6 1 SC Vreeloo, DE LIER
21:15 D2J-FA PQV DS 2 SKC DS 3 SC Vreeloo, DE LIER
21:15 H2J-GK PQV HS 3 Kratos ‘08 HS 5 SC Vreeloo, DE LIER

21:30 D3O-LI PQV DS 3 Sovicos DS 5 SC Vreeloo, DE LIER
21:15 D2K-EB Velo DS 3 PQV DS 1 Velo-hal, WATERIN-

GEN
21:30 H2K-FA I. Rijswijk 

HS 6
PQV HS 2 Marimbahal, RIJSWIJK 

zaterdag 10 maart 2018  
13:30 H3O-GK Thor HS 2 PQV HS 4 De Waard, BERGAM-

BACHT
14:00 MC3E2-CE Kratos ‘08 

MC 1
PQV MC 1 Tanthof, DELFT

15:30 H2I-EB VCO HS 1 PQV HS 1 Broekplein, LEIDEN

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

UItslagen week 17 – 24 feBrUarI 2018.
Nesselande HS 4 PQV HS 2 1-3 16-25, 20-25, 25-20, 20-25
Punch DS 4 PQV DS 1 3-1 25-23, 26-24, 25-20, 14-25
Punch DS 13 PQV DS 4 0-4 10-25, 11-25, 16-25, 4-25
Netwerk XR 2 PQV XR 1 4-0 25-10, 25-13, 26-24, 25-18
Leython DC MA 1 PQV MA 1 4-0 25-2, 25-12, 25-6, 25-16

QlymPIcS oP zoNdag 25 maarT 2018 bIj QUINTUS
Op zondag 25 maart 2018 organiseren de zeven Quintus 
verenigingen voor de vierde keer de Qlympics. Dit is een 
sportmiddag voor sportliefhebbers van 8-14 jaar met acht 
verschillende sporten. 
Zie de bijgevoegde flyer: Qlympics 2018.pdf

SPINNINg eveNT oP zaTerdag 24 maarT 2018 
bIj QUINTUS
Op zaterdag 24 maart 2018 van 14:00 – 17:00 uur wordt 
een spinning event gehouden waarvan de opbrengst is 
voor de renovatie van de kleedkamers in de Eekhouthal. 
Zie de bijgevoegde flyer: Vet fast spinning event op-
roep 2018.pdf

hIJs hokIJ Van start In plaY offs
Op vrijdag 2 maart beginnen voor Hijs Hokij de playoffs in 
de BeNeLiga in de eigen Uithof. 
Op die dag staat de eerste kwart finale wedstrijd gepland 
tegen Chiefs Leuven. De kwart finale is een best of 3 serie 
(het team wat als eerste2x wint plaatst zich voor de halve 
finale).  Zaterdag 3 maart is de uitwedstrijd in Leuven en 
een eventuele 3e wedstrijd zal op dinsdag 6 maart plaats 
vinden.
Ook voor deze kwartfinale is Uw bedrijf/club weer uitge-
nodigd om de wedstrijd gratis bij te wonen. Aanvang van 
de wedstrijd op de Uithof op 2 maart is 20.30 uur.
U kunt kaarten aanvragen door uiterlijk donderdag 1 
maart te mailen naar PR@hijshokij.nl met opgave van Uw 
naam, het aantal benodigde kaarten en de club/het bedrijf 
namens wie U de kaarten aanvraagt. Iedere aanvrager 
krijgt van ons een bevestigingsmail.

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

BadMINtON

jeUgdvoorzITTer
Er is een hele tijd overheen gegaan, maar het is gelukt 
om iemand te vinden voor de functie van jeugdvoorzit-
ter! We zijn er heel blij mee. Haar naam is Tessa Boeters 
en ze heeft 2 kinderen, die beiden spelen op de zater-
dagmorgen. Tessa vindt het een hele uitdaging en wil 
zich graag op deze manier nuttig maken voor de ver-
eniging. Als jeugdvoorzitter heeft ze ook zitting in het 
bestuur en is op deze manier de verbindende schakel. 
Tessa, welkom en we wensen je een hele mooie tijd toe! 
Groot compliment voor de jeugdcommissie. Deze groep 
jonge mensen heeft ruim 1½ jaar met elkaar alles omtrent 
de jeugd draaiende gehouden! Super!

Namens het bestuur, Anneke Keehnen

voorjaarSvakaNTIe
De voorjaarsvakantie geldt alleen voor woensdag 28 
februari. De hal is gesloten voor de woensdagmorgen-
dames van 9.00 – 11.00 en er is ’s avonds geen training. 
Er kan worden gespeeld op maandagmiddag 26 februari 
en vrijdag 2 maart!! De woensdagmorgendames zijn na-
tuurlijk van harte welkom op maandagmiddag en vrijdag-
avond om te komen spelen.
Er staan voor de jeugd op zaterdag wedstrijden gepland, 
dus in tegenstelling tot eerdere berichten is er ook op za-
terdag badminton!

bedrIjveNToerNooI
De eerste 2 teams hebben zich al opgegeven voor het 
oergezellige bedrijventoernooi! Hoe zat het ook alweer? 
Op vrijdag 6 april is bij badminton Quintus een bedrijven-
toernooi. Een team kan uit 4, 5 of 6 personen bestaan. 
De samenstelling van het team maakt niet uit man/vrouw, 
jong/oud, ervaren/onervaren, alles kan. De kosten per 
team bedragen € 25,00 (incl. 1 consumptie p.p.) Weet 
je een bedrijf, dat niet als team mee wil doen, maar wel 
als bedrijf reclame wil maken? Voor € 15,00 sponsor je 
een van de 12 wedstrijdbanen. De hele avond is die baan 
voorzien van dat bedrijfslogo. Inschrijven kan tot 24 maart, 
mail naar toernooi@quintus-bdminton.nl 

clUbToerNooI
De datum staat nu definitief vast, het clubtoernooi zal wor-
den gehouden op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei!!
Blok deze datum alvast in jullie agenda. De inschrijfformu-
lieren krijgen jullie t.z.t., maar kan je niet wachten om je op 
te geven, dan kan dat natuurlijk al.

jUmboacTIe
Wij sparen bij de Jumbo in Poeldijk voor sportpunten! Spa-
ren jullie met ons mee? Lever ze direct in bij de winkel zelf, 
of doe ze in spaarbus bij Quintus zelf, of verzilver de punten 
via de website of app van sparen voor je sportvereniging 

jeUgd

jeUgdcomPeTITIe, UITSlageN:
Ouderkerk j1  - KjoeBie 1  0-8
DKC o4    - Kjoebie 2  3-5
KjoeBie 3  - Ribad o2    1-7
 
wedstrijden van volgend weekend:

zaterdag 3 maart:
KjoeBie 1  - Alblasserdam j2
KjoeBie 2  - Gouweslag o4
Kjoebie 3  - Conquesto o10

Hallo allemaal,
hier een berichtje van team 1 

Dewy, Maaike en Naomi, wij hebben vandaag onze eerste 
wedstrijd gespeeld.
Verzamelen bij Quintus op het parkeerterrein om kwart 
over 8 voor sommige erg vroeg maar ja je heb er wat voor 
over om op badminton te zitten.
Op naar Ouderkerk aan de IJssel daar moesten we om 
half 10 spelen tegen de 3 Maanen. We zitten op dit mo-
ment met zijn 3 in een team eigenlijk net 1 te weinig maar 
daar doe je niks aan. Maar weet je het is wel dat je beter je 
best moet doen omdat je extra wedstijden moet spelen. Ik 
zelf heb er gewoon 3 gespeeld vanwege mijn knie. We zijn 
zo super bezig dat we ze alle 8 hebben gewonnen. Dus de 
uitslag was 0-8. Toen de domper van dit hele verhaal dat 
deze punten misschien niet mee tellen omdat we met 3 spe-
len en niet met 4. Hooooooop heeeel erg snel dat de bond 
reageert en dat alles gewoon mee telt en dat wij de com-
petitie gewoon mogen af maken op naar volgende week. 

Groetjes Naomi van der stap

kjoebIe dkc 4 TegeN kjoebIe QUINTUS 2
Afgelopen zaterdag heb-
ben wij onze eerste com-
petitiewedstrijd gespeeld. 
De herendubbel is gewon-
nen met 6-21 en 7-21. De 
damesdubbel was heel 
spannend maar die heb-
ben we uiteindelijk helaas 
verloren. De Jordy en Sven 
hebben hun singels allebei 
gewonnen en de dames 
singels hebben ze allebei verloren met een drie-setter. De 
mix van Keith en Eline is gewonnen met 12-21 en 9-21 en 
de mix van Yilla en Sven is gewonnen met 9-21 en 9-21. 
Uiteindelijk heeft Quintus gewonnen met 5-3.

Yilla Krouwer

kleedkamerS
In de Eekhouthal (hal 1) staat een verbouwing van de 
kleedkamers gepland. Om hier geld voor in te zamelen 
wordt er op 24 maart een spinning event gehouden. U 
kunt hier meer overlezen in een aparte bijlage.
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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

$
teNNIS

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


