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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

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).
 

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
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            Het Oranjecomité Kwintsheul organiseert in samenwerking met 

Atletiekvereniging Olympus '70 op 

vrijdag 17 juni 2022 
43ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop 

Kwintsheul 
 
 
Leeftijdscategorieën   Afstand  Starttijd Kosten Voorinschrijving 
1. Jeugd t/m 8 jaar (+ ouders)     700 meter  19.00 uur €  3,00 --- 
2. Jeugd 9 t/m 12 jaar              1.400 meter  19.15 uur  €  3,00 --- 
3. Prestatielopers         5.000 meter    19.50 uur      €  8,00*)  € 7,00 
4. Prestatielopers                10.000 meter    20.00 uur      € 10,00*)  € 9,00 
 
De 5 km- en 10 km-loop tellen mee voor het Agium Zomer Runcircuit.  
 

                                            
 
*) Wedstrijdchip 
Evenals in voorgaande jaren wordt bij de 5 km- en 10 km-loop gebruik gemaakt van een 
wedstrijdchip. Lopers die nog niet beschikken over een loopchip, dienen er één aan te 
schaffen. De kosten bedragen eenmalig € 3,00 en de chip krijg je als je bij de kassa betaalt 
voor het inschrijfformulier. De chip kan bij alle loopwedstrijden in het Westland gebruikt 
worden. Er is een “statiegeldregeling”; je kunt de chip inleveren voor een consumptie in de 
feesttent. De chip moet bevestigd worden op de schoen van de loper. 
 
Open Westlands Jeugdkampioenschap 
Ook dit jaar wordt het OPEN WESTLANDS JEUGDKAMPIOENSCHAP gehouden. De twee 
categorieën voor jongens en meisjes zijn t/m 8 jaar de 700 meter en van 9 t/m 12 jaar de 
1,4 km. 
                    
Nieuwe parcoursen en locatie van start en finish  
Er zijn dit jaar voor alle afstanden nieuwe parcoursen uitgezet. Ook de locaties van de start 
en finish zijn veranderd, maar nog steeds op korte afstand van het veld aan de Kievit. Op 
dat veld staat de feesttent waarin kan worden ingeschreven voor de wedstrijden.  
Kleed- en douchegelegenheid wordt beschikbaar gesteld door Sportvereniging Quintus.  
 
Inschrijving 
De inschrijving van alle wedstrijden start om 18.00 uur in de tent op het terrein aan de 
Kievit. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 minuten voor de start.  
Voorinschrijving is mogelijk tot en met zondagavond 12 juni via deze link voorinschrijving of 
via de link op de site www.oranjefeesten-kwintsheul.nl.  
Graag een bewijs van de voorinschrijving meenemen op de wedstrijddag. 
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Prijzen  
Voor de jeugdlopen en 5 km- en 10 km-loop zijn voor de snelste jongens/meisjes en 
dames/heren bekers beschikbaar gesteld. Bij zowel de 5 km- als de 10 km-loop zijn er ook 
bekers voor de 1ste Heulse en 1ste Heulenaar. 
 
Prijsuitreiking en gezellig samenzijn 
De prijsuitreiking van de jeugdlopen over 700 en 1.400 meter vindt plaats direct na de 
wedstrijd over 1.400 meter bij de finish bij het veld aan de Kievit. De prijsuitreiking van de 5 
km en 10 km vindt plaats om 21.30 uur in de feesttent aan de Kievit.  
Om 20.45 uur start daar de muziek voor een gezellige avond. Iedereen is welkom! 
 
Uitslagen op internet 
De uitslagen komen op www.olympus70.nl en op de site van het Oranjecomité Kwintsheul:  
www.oranjefeesten-kwintsheul.nl 
 
Herinneringen  
De deelnemers aan de 700 en de 1.400 meter ontvangen aan de finish een medaille.  
De deelnemers aan de 5 km en 10 km ontvangen aan de finish een attentie van de 
hoofdsponsor VerkadeKlimaat als aandenken aan de 43ste VerkadeKlimaat-Oranjeloop. 
 
Kleedaccommodatie + parkeren  
Kleed- en douchegelegenheid wordt beschikbaar gesteld door Sportvereniging Quintus aan 
de Leeuwerik in Kwintsheul. U wordt verzocht buiten het parcours te parkeren.  
 
Parcoursrecords 10 km  
Eekhout Bouw stelt premies van € 100,- beschikbaar voor verbetering van de 
parcoursrecords. Omdat er dit jaar nieuwe parcoursen zijn uitgezet, zijn de winnaars van de 
10 km automatisch houder van het parcoursrecord en winnen zij de premie.  
 
Inlichtingen 
Voor inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar: info@oranjefeesten-kwintsheul.nl  
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

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

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
JO19: Patrick Mansveld 06-13776695
  patrickmansveld@caiway.nl 
JO17: Gino Zwirs 06-36548774
	 	 gino.zwirs@significant.nl	
JO15: Karin Grootscholten 06-19034755
  grootscholtenkarin@gmail.com 
JO13: Dirk Zwinkels 06-13366864
  dirk.zwinkels@outlook.com 
JO11: Daniël van Holsteijn 06-38626357
  dvanholsteijn@hotmail.com 
JO9 / JO7: Willem Dijkhuizen 06-14039000
  willem.dijkhuizen@gmail.com 

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

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

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

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


