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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

11 maart 2021 OMNI-vereniging Algemene Ledenvergadering 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.

In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless worden 
betaald (pinnen).
 
Helaas geldt dat beide kantines vooralsnog a.g.v. de coro-
na maatregelen van de overheid tot nader bericht gesloten 
zijn.

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

     Kwintsheul          0174 29 57 40          www.eekhoutbouw.nl

Al 75 jaar 
vernieuwend.

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
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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

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

Secretariaat: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{

In memoriam Ben van der Eijk
De wat oudere Pijlslag-volleybal-
lers en volleybalsters onder ons 
zullen hem zeker nog kennen. 
Ere-lid van onze vereniging Ben 
van der Eijk.
Als één van de eerste volleybal-
lers in het Westland kwam hij als 
lid van de Honselersdijkse volley-
balvereniging Reactie, over naar 
de omnivereniging SVN in Naald-
wijk. Dat zal ergens in 1964 zijn geweest. Ben was vanwege zijn 
lengte een gedoodverfde spelverdeler en dat heeft hij jaren-
lang met verve gespeeld. Eerst in het toenmalige Heren 1, dat 
zijn wedstrijden speelde op de betonnen vloer van bloemen-
veiling CCWS, nu Floraholland Westland. Hij bediende daar 
mannen als Aad van Dalen onveranderlijk met ballen “hoog 
boiten”. Het ging toen voornamelijk om zo hard mogelijk.
Na te zijn verhuisd naar gymzaal aan de Anjerlaan en later naar 
sportcentrum De Pijl werd Ben ingehaald door de aanstormen-
de jeugd en liet hij zijn kunsten zien in lagere teams. Befaamd 
waren zijn “no look” prikballen over het midden die hem vaak 
tot topscoorder van de wedstrijd maakten.
Samen met o.a. Arie Aarse en Siem Veenman heeft hij jaren-
lang met veel plezier en enthousiasme deel uitgemaakt van 
één van de herenteams van Pijlslag. 
Het aantal herenteams nam af en Ben verhuisde zo van H6 naar 
H5 en H4. 

Toen ik hem eens vroeg: “Ben, zou jij nog wel eens in H1 wil-
len spelen?”, sprak hij de legendarische woorden: “Cees, als 
je maar lang genoeg wacht, dan kom je vanzelf weer in H1.”

Na zijn actieve jaren als volleyballer bleef Ben een trouwe be-
zoeker van De Pijl, waarbij hij niet zelden (voornamelijk dames)
teams voorzag van hapjes en drankjes. Na een akkefietje met 
de toenmalige pachter kwam daar een einde aan en werd zijn 
wekelijkse uitje verlegd naar snackbar De Hoogenhouck. In de 
sporthal zagen wij Ben niet meer, maar hij bleef wel altijd op 
de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging door de 
Nieuwsflits en het jaarlijkse Clubmagazine die hij als ere-lid 
ontving.

Ben is op 17 februari 2021 op 79-jarige leeftijd overleden. (zie 
ook de rouwkaart-bijlage bij deze nieuwsflits)
En inderdaad, hij was een bijzondere man.

Cees

Wedstrijden/scheidsrechters in de komende 2 weken

De NeVoBo onderzoekt mogelijkheden tot het vervolgen 
of beëindigen van de competitie 2020-2021. 
De trainingen zijn door de vereniging geheel stilgelegd 
conform de richtlijnen van de overheid, tot tenminste 
02-03-2021.
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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

! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON


