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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

KANTINE
Tel. 0174-296454

Barcommissie
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

 Bardienstrooster 
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

ACTIVITEITENKALENDER 
Datum Vereniging/org. Activiteit Locatie Tijd

27 september 2020 Handbal-rolastoel Toernooi Quintus complex

29 oktober 2020 OMNI-vereniging Bestuursvergadering vd Knaap Corner 20:00 uur

CASHLESS BETALEN IN DE QUINTUS KANTINES
In de kantine van het Quintus complex kan op werkdagen 
(maandag t/m vrijdag) uitsluitend cashless (niet meer contant) 
worden betaald dus moet er worden gepind.
Op zaterdag en zondag kan er zowel worden gepind als ook 
contant worden betaald.

Per januari zijn enkele prijzen in onze kantine gewijzigd, er 
volgen nieuwe prijslijsten, maar de kassa’s zijn al wel hierop 
aangepast.

In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless worden 
betaald (pinnen).

Secretariaat: Wouter Loots, Postbus 181, 2290 AD Wateringen. Tel. 0174-295436
E-mail: secretaris@quintus-omni.nl  –  http://www.quintus-omni.nlOMNI-VERENIGING

ST. BEHEER EN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIE

•  Woningbouw

•  Utiliteitsbouw

•  Bedrijfsruimten

•  Verbouw/renovatie

Eekhout

Bouw

Bovendijk 7   /   2295 RV Kwintsheul   /   Tel. 0174 295740
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Altijd al benieuwd geweest of scouting iets voor jou is? Wil 
je elke week iets geks, nieuws,
spannends en avontuurlijks beleven? Kom vrijblijvend kijken!
Op vrijdagavond 2 oktober en zaterdagmiddag 3 oktober 
organiseert Scouting Kwintsheul in het kader van “West-
land Ontmoet” een meespeelavond/middag. Tijdens West-
landOntmoet besteed het Westland extra aandacht aan de 
behoefte om regelmatig met elkaar in contact te komen, zo-
wel georganiseerd als impulsief. Iedereen is welkom om te 
ontdekken wat we bij de scouting doen en daar in contact te 
komen met anderen. 

Zo kun je bij de bevers mee komen spelen op zaterdag 3 
oktober als je 5 t/m 7 jaar bent en van spelen, ontdekken, 
knutselen en samenwerken houdt. Op deze dag zullen we 
diverse spelletjes doen. Om 13.30 uur begint de opkomst in 
het scoutinggebouw aan de Raaphorst.

Ben je 7 t/m 10 jaar oud dan kun je vrijdagavond 2 oktober 
bij de welpen het Junglebook ontdekken. De opkomst van 
de welpen start om 19.00 uur in het scoutinggebouw aan de 
Raaphorst.
 

De zeerobben (10 t/m 12 jaar) hebben dit keer geen mee-
speeldag omdat deze groep momenteel vol zit. Als je inte-
resse hebt kun je wel altijd contact met ons opnemen om de 
mogelijkheden te bespreken. 

De zeeverkenners (12 t/m 16 jaar) zijn vrijdagavond 2 okto-
ber actief op het water en zeilen in de vletten. De opkomst 
van de zeeverkenners start om 19.00 uur aan in het scouting-
gebouw aan de Lange Wateringkade 50.

Ben je ouder dan 16 jaar en lijkt het je leuk om leiding te 
worden bij de bevers (5 t/m 7 jaar) dan zijn wij op zoek naar 
jou! Elke week komen de bevers bij elkaar en beleven de 
tofste, stoerste en leerzaamste avonturen. Ze worden op cre-
atieve manieren uitgedaagd en maken vrienden tijdens de 
opkomsten en weekenden. Het huidige leidingteam van de 
bevers is op zoek naar een nieuwe leid(st)er die samen met 
het huidige team de bevers elke week een onvergetelijke er-
varing wil geven! Je kunt op zaterdag 3 oktober meedraaien 
om te kijken of je het leuk vindt om leiding te geven bij de 
bevers maar op een andere dag kan dat natuurlijk ook!

Vanwege het corona-virus willen we van tevoren weten wie 
er mee komen spelen. Geef naam en leeftijd door in een 
email aan secretariaat@scouting-kwintsheul.nl. Wil je 
meer weten over Scouting Kwintsheul kijk op onze website 
http://www.scouting-kwintsheul.nl voor meer informatie.
 

KOM JE KIJKEN?
MEESPEELDAG BIJ SCOUTING KWINTSHEUL

Hieronder nog een overzicht van de tijden:
Bevers (5 t/m 7 jaar) Raaphorst Zaterdag, 3 oktober 13.30 – 15:00 uur

Welpen (7 t/m 10 jaar) Raaphorst Vrijdag 2 oktober, 19:00-20:30 uur

Zeerobben (10 t/m 12 jaar) - -

Zeeverkenners (12 t/m 16 jaar) Lange Wateringkade Vrijdag 2 oktober, 19:00-21:00
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

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

ERE/EERSTEDIVISIEHANDBALCOMPETITIE

Zaterdag 26 september
19.00 Dames 1 V&L 1
21.00  Heren 1 Volendam 2

Zondag 27 september  
13:30 Kwiek 2  Dames 2 
14:10 BFC 2  Heren 2 

VELD/ZAALHANDBALCOMPETITIE 

Zaterdag 26 september
09:00 TOGB F1 Quintus F1  
12:25 Quintus E2 Hercules E1 
  Naomi Vollebregt, Kaylee Lagraauw
13:35 Quintus D3 Oliveo D2
  Thijs Lans,Vince Zwirs 
14:30 Quintus DC1 VOC DC 1 
  Leona de Jong, Kim Kegge 
14:40 Quintus D1 Gemini D1 
  Jaimy Koole,Lotte Rutten 

15:45 Quintus HC1 Aalsmeer HC1 
  Richard Witasse  
19:00 Aalsmeer HA1 Quintus HA1  
19:00 Quintus HB1 Beekse Fusie Club HB1 
  Dylan Mouw, Anthony Ramdjas 
20:30 Quintus DS3 US DS1 
  Wil Hartman, Heiko de Vries 

Zondag 27 september
09:20 ROAC DC1 Quintus DC1 
10:25 ODIS F2 Quintus F2  
11:00 VOC DB2 Quintus DB2 
11:40 Gemini D2 Quintus D2  
11:55 VELO E7 Quintus E3  
12:00 Quintus DC3 VELO DC4 
  Katja v. Elswijk,Anouk v. Elswijk 
12:45 Feyenoord DB1 Quintus DB1 
13:15 Quintus DC2 TOGB DC2 
  Romee Bruggeling, Jill v.d.Berg
14:45 Oliveo HB1 Quintus HB1
14:50 ODIS DB1 Quintus DB1 
16:00 ODIS DA1 Quintus DA1 
17:00 VELO HC2 Quintus HC1 

Secretariaat: Quintus Handbal, Postbus 209, 2290 AE Wateringen
Jeugdsecretariaat: jeugdcommissie@quintushandbal.nlHANDBAL

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

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



5

Wedstrijden in de komende 2 weken
Ma 21-09-2020 - Zo 27-09-2020
vrijdag 25 september 2020  Zaaldienst: sc Vreeloo 
19:30 D3P-JB PQV DS 2 Punch DS 8 Vreeloo, De Lier

19:30 MC2I1-DF PQV MC 2 Zovoc MC 4 Vreeloo, De Lier

21:15 D3O-HD PQV DS 3 Kalinko 
DS 7

Vreeloo, De Lier

21:15 H3N-FL PQV HS 3 Punch HS 8 Vreeloo, De Lier

19:30 H1F-KA Sovicos HS 2 PQV HS 1 Steenwijkln, Den Haag

19:30 MA2K1-AB DEO MA 1 PQV MA 1 Janssenhal, Nootdorp

21:30 D2K-JB Kratos ‘08 DS 3 PQV DS 1 Tanthof, Delft

zaterdag 26 september 2020 Zaaldienst: 
14:00 MB2M1-FG Zovoc MB 2 PQV MB 1 Limiet, Zoetermeer

15:30 H2K-KA Punch HS 6 PQV HS 2 TU, Delft

Ma 28-09-2020 - Zo 4-10-2020 
woensdag 30 september 2020  Zaaldienst: sc Vreeloo
21:15 RHXA-DF Kalinko XR 2 PQV XR 1 Gaslaan, Den Haag

21:15 RHXB-BE Kalinko XR 4 PQV XR 2 Gaslaan, Den Haag

vrijdag 2 oktober 2020 Zaaldienst: sc Vreeloo
19:30 H2K-EA Sovicos HS 3 PQV HS 2 Steenwijkln, Den Haag

19:30 MB2M1-
EG

Velo MB 1 PQV MB 1 Velo, Wateringen

20:30 BD1B-54 VHZ DS 1 PQV DS 1 Estafette, Nw-Vennep

20:45 H1F-JA Kalinko HS 2 PQV HS 1 Houtrust, Den Haag

21:15 MA2K1-CB Velo MA 2 PQV MA 1 Velo, Wateringen

21:30 D3O-CH Kratos ‘08 DS 7 PQV DS 3 Tanthof, Delft

21:30 D3P-AJ Monza DS 2 PQV DS 2 Wielepet, Monster

zaterdag 3 oktober 2020 Zaaldienst: 
14:30 MC2I1-BD Kalinko MC 4 PQV MC 2 Houtrust, Den Haag

14:30 MC2K1-CD Kalinko MC 3 PQV MC 1 Houtrust, Den Haag

ALV 17 SEPTEMBER.
Op donderdag 17 september heeft de Algemene Leden Ver-
gadering plaats gevonden. De ALV begon met een speciaal 
moment, namelijk met een bijzondere huldiging. In het bijzijn 
van zijn familie en Burgemeester Bouke Arends werd Willem 
van Vliet gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de vereni-
ging en kreeg hij een lintje van de Orde van Oranje - Nassau 
opgespeld. 

Het nieuwe seizoen
Aan het afgelopen seizoen is vanwege het Corona virus ab-
rupt een einde gekomen. Echter zal in het nieuwe seizoen het 
Corona virus wederom weer een rol kunnen gaan spelen. Als 
vereniging volgen we de actualiteiten op de voet zodat evt. 
maatregelen die invloed hebben op de sport zo snel mogelijk 
worden ingevoerd. 
Het is van belang om tijdig wanneer je als team uit speelt je 
goed te laten informeren over de regels van de desbetreffende 
vereniging/ sporthal. Elke vereniging/ sporthal heeft een eigen 
invulling gegeven aan de regels, dit heeft vaak te maken met 
de grote van de hal of vereniging. Zorg dat je goed voorbereid 
bent om vervelende situatie te voorkomen. De informatie is te 
vinden op de website van de desbetreffende vereniging.
Het standpunt van het bestuur is, veiligheid gaat voor alles. 
Dus mocht een team het niet veilig vinden om ergens te spelen 
neem contact op met het bestuur. Zodat het bestuur kan kijken 
naar een passende oplossing.

Financiën 
Door de penningsmeester is er een korte uitleg gegeven over 
de financiële situatie van de vereniging. Er is door de kascom-
missie decharge gegeven aan het gevoerde financiële beleid 
van het afgelopen seizoen. De contributie zal dit jaar gelijk blij-
ven ten opzichte van het afgelopen jaar.

Scheidsrechters 
De indeling van de scheidsrechters en de zaaldiensten voor 
1ste helft van het seizoen is gemaakt. Tijdens de ALV werd er 
een oproep gedaan voor meer scheidsrechters. Er is tekort aan 
scheidsrechters en een tekort aan Niv 4 scheidsrechters. Wie 
graag scheidsrechter zou willen worden of hier meer informatie 
over zou willen ontvangen, neem contact op met de scheids-
rechter coördinatoren Yvonne van Lindhout en Coen Slaman

Bestuursfuncties 
Helen Loots is afgetreden als secretaris van de vereniging. 
Helen werd bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren. 
Joyce van Schie zal haar functie overnemen. John Kerkhof is 
afgetreden als algemeen bestuurslid. John werd bedankt voor 
zijn inzet van de afgelopen jaren. Gerard Scholtes zal vanaf 
dit seizoen de functie van wedstrijdsecretaris op zich nemen. 
Willem van Vliet zal na dit seizoen stoppen met zijn werk als 
Jeugdcoördinator. Voor meer informatie over de taken van de 
functie van Jeugdcoördinator, neem contact op met Willem

Huldiging
Tijdens de vergadering werd Heren 1 gehuldigd. Het team is 
afgelopen seizoen kampioen geworden. Verder werden Marie-
ke Koole, Ingrid Keehnen, Herman Nowee en Gerard Scholtes 
gehuldigd.  Zij zijn 25 jaar lid van de vereniging. 
Jacqueline van Gelder werd benoemd als erelid van de ver-
eniging. 

UPDATE REGELS BETREFFENDE CORONAVIRUS
Gezien de toename van het aantal besmettingen met het co-
ronavirus, is het noodzakelijk om alle maatregelen goed in acht 
te blijven nemen. Tijdens de ALV is een aantal zaken nog eens 
specifiek benadrukt. De belangrijkste punten rondom (de com-
petitie en) corona zijn hieronder samengevat. 

Secretariaat: Helen Loots, Naaldwijkseweg 276, 2691 PW ’s-Gravenzande
Tel. 06-13416065  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{
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! Secretariaat: Miranca van Zeijl
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

Een uitgebreider verslag van de ALV vind je verderop in deze 
Nieuwsflits.

•  Bij klachten kom je niet naar de training, wedstrijd of enige 
andere activiteit die gerelateerd is aan onze vereniging. Dit 
geldt ook voor milde klachten. Deze maatregel is en blijft van 
cruciaal belang in bestrijding van het virus. Door je niet te 
houden aan deze maatregel, dupeer je je eigen team en de 
vereniging. Het bestuur behoudt zich het recht voor om zo 
nodig individuele maatregelen te treffen.

•  Mocht er onverhoopt iemand met klachten of een positieve 
corona test in contact zijn geweest met teamgenoten, kan 
het gehele team mogelijk toegang tot activiteiten van de 
vereniging worden ontzegd (voor twee weken). Neem in een 
dergelijk geval direct contact op met het bestuur via voorzit-
ter@pqv-volleybal.nl. 

•  Kom zo veel mogelijk omgekleed naar trainingen en wed-
strijden in onze thuisaccommodaties. Douchen in beide 
sporthallen is door de accommodaties toegestaan (let wel: 
zonder zeep), maar we verzoeken jullie dit tot een minimum 
te beperken.

•  Iedereen dient de maatregelen getroffen door de accom-
modaties van andere verenigingen te respecteren en na te 
leven. Per sporthal en vereniging zijn verschillende maatre-
gelen genomen. Iedere vereniging is verplicht deze maatre-
gelen op hun website te publiceren. Neem deze maatrege-
len door voordat je vertrekt naar een uitwedstrijd.

•  Mocht je als team bezwaar hebben om een uitwedstrijd te 
spelen vanwege toenemende besmettingen, vragen we je 
contact op te nemen met Gerard Scholtes via wedstrijd-
zaken@pqv-volleybal.nl. We zullen zoeken naar een ge-
schikte oplossing. Mocht dit niet mogelijk blijken, kan het 
bestuur in overleg met het team besluiten dat een wedstrijd 
niet gespeeld wordt. Eventuele boete wordt voldaan door 
de vereniging.

We vragen om jullie begrip voor de maatregelen. Veiligheid 
gaat in dit geval voor andere zaken. Eventuele vragen kunnen 
jullie laagdrempelig sturen naar 
secretaris@pqv-volleybal.nl. 

Namens het bestuur,
De voorzitters 

De Grote Clubactie gaat weer van start!
Vanaf  zaterdag 19 september kun je loten kopen om Quintus 
badminton te steunen.
Een lot kost 3 euro, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct 
naar onze clubkas gaat. Vorig jaar hebben we met zijn alle 300 
euro opgehaald voor Badminton Quintus! Kunnen we dat dit 
jaar evenaren?
Het is natuurlijk belangrijk dat er bij de verkoop rekening wordt 
gehouden met de maatregelen van het RIVM om verspreiding 
te voorkomen. Om dat wat gemakkelijker te maken is er dit 
jaar de mogelijkheid om ook online loten te (ver)kopen met 
behulp van een QR-code die je gemakkelijk kunt scannen met 
een smartphone. 

https://clubactie.nl/lot/badminton-quintus/407451
Via deze link is het mogelijk om online een lot te kopen. Hij is 
dan meteen gekoppeld aan Quintus Badminton. Het selecte-
ren van een verkoper (een jeugdlid bijvoorbeeld) is niet ver-
plicht

We wensen alle leden heel veel succes met het verkopen en 
kopen van de loten. We gaan ons best doen met zijn allen! De 
steun kunnen we goed gebruiken.

Gezelschap en gezel-
ligheid bij Westland 
Ontmoet
Ook dit jaar doet Badminton Quintus weer 
hieraan mee. In Westland vindt van 24 september 
t/m 4 oktober WestlandOntmoet plaatst. De behoefte aan 
ontmoeten en de gezamenlijke strijd tegen eenzaamheid is de 
afgelopen periode meer een meer duidelijk geworden. Tijdens 
deze 4e editie worden met respect voor de richtlijnen op nog 
veel meer plaatsten voor nog veel meer inwoners in Westland 
kleinschalige ontmoetingen georganiseerd. Wij vinden dat je 
elkaar ook kan ontmoeten door middel van sport, zeker bij 
onze gezellige badmintonvereniging. Nodig eens iemand uit 
je buurt of je familie uit om te komen spelen. Dit kan altijd, 
maar is deze week is het extra speciaal. 

Dit zijn onze “WODAMODA’S” oftewel de woensdagmorgen-
dames.
Nieuwe spelers zijn altijd welkom en niet alleen dames, heren 
zijn ook zeker zeer welkom! Neem gerust eens iemand mee om 
hem of haar kennis te laten maken met badminton!
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Beste Lezer,
Voor het verdere laatste nieuws en het overzicht van de aanko-
mende activiteiten van Tennisvereniging Quintus verwijzen wij 
u vanaf heden graag naar onze website www.quintus-tennis.nl .

Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ

p Secretariaat: info.quintusgymnastiek@gmail.com, tel. 06-51959722 
Redactie: info.quintusgymnastiek@gmail.com  –  www.quintusgymnastiek.nlGYMNASTIEK

Secretariaat: Peter Smits, tel 0174-296412, petercorriesmits@gmail.com
Voor nieuws verwijzen we u naar de website www.quintusjeudeboules.comlJEU DE BOULES

$ Secretariaat: Luzia ten Westenend, Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul. 
Tel: 06-17184669. E-mail: tvqbestuur@gmail.comTENNIS

Ledenadministratie: Jan de Recht, Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen. Tel. 0174-295566. E-mail: janerna@kabelfoon.nl


