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GEVONDEN
Afgelopen zondag is er op het Quintus terrein een ring
met inscriptie gevonden.
Voor verdere informatie bel nr. 0174 297339.
Sport Federatie Quintus

Kopij voor de handbal graag per e-mail
Zondag voor 19.00 uur naar
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@vandervoortquintus.nl
Voor uitgebreide versie Quintusblad zie
Vandervoortquintus.nl (kopje clubblad)

ERE/EERSTE DIVISIE
Woensdag 18 mei HELLASHAL
19.30 Handbalacademie
Dames 1
Zaterdag 21 mei
20.15 Dames 1

Dalfsen

Dinsdag 24 mei
20.30 Dames 1

DSS

VELDHANDBALCOMPETITIE

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89 Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl

Dinsdag 17 mei
HCJ1 18:30 13977 Quintus C1

DIOS C1

Jordy de Groot
Zaterdag 21 mei
Velddienst
spelend team
DDJ2 10:00 14124 ODIS D1
Quintus D2
DCJ4 11:40 13726 Hermes C1
Quintus C4
E1
12:20 13157 Quintus E1
Gemini E1
HCJ1 12:40 13984 Hellas C1
Quintus C1
E2
13:10 13290 Quintus E2
Westlandia 2
DCJ5 13:30 13822 Hercules C3
Quintus C5
DDJ1 14:00 13043 Quintus D1
Verburch D1
Sander Bellekom
DDJ3 14:50 14125 Quintus D3
Verburch D4
Bob van Velthoven
HCJ2 15:40 13014 Quintus C2
Foreholte C1
Jennifer Ouwerkerk
bgl. F. v. Dijk
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Zondag 22 mei
Velddienst
09.20 - 10.15 uur: DC2
10.15 - 11.00 uur: DC1
11.00 - 14.00 uur: DA2
14.00 - 16.40 uur: HA2
DCJ2 9:30
13650 Quintus C2
VELO C2
Sander Bellekom
DCJ1 10:20 13763 Quintus C1
Ventura C1
Jordy de Groot
DBJ2 11:15 14168 Quintus B2
Foreholte B2
Sven Furth
DAJ2 12:10 1187 Quintus A2
HWC A1
sr. Wings
DAJ4 12:10 2663 Schipluiden 1 Quintus A4
DBJ4 12:55 13539 Hellas B3
Quintus B4
HAJ2 13:20 1181 Quintus A2
Westlandia 1
sr. Hercules
DBJ1 14:30 2582 Quintus B1
VELO B1
T. Steenvoorden
DBJ3 15:05 13477 Verburch B3
Quintus B3
DCJ3 15:05 13685 VELO C3
Quintus C3
DAJ1 15:30 1240 Quintus A1
Gemini A1
O. de Bruin / M. A. van het
Hoff
GDJ1 15:30 13321 Wings GD1
Quintus GD1

HUISARTSENDIENST
VOOR SPOEDPATIËNTEN
BUITEN DE GEWONE WERKUREN

CENTRALE HUISARTSENPOST
WESTLAND
Middelbroekweg 2a,
2e etage Behandel Centrum Westland,
(lift aanwezig)
2671 ME Naaldwijk
Uitsluitend na telefonische afspraak

0174 - 63 87 38
OPENINGSTIJDEN





op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur
op zaterdag en zondag, dag en nacht
tijdens feestdagen, dag en nacht

APOTHEEK



NK ZUID-HOLLAND SELECTIE JONG
De Zuid-Holland selectie Jong eindigde voor de tweede
keer op rij tijdens het NK op de 2e plek. Een prachtig
resultaat van deze ploeg. Mede door inbreng van onze
Quintus jongens (Sander Bellekom, Max de maat, Bob
Kouwenhoven, Nigel Zuiderwijk en Rene de Bakker).
We zijn trots op „‟onze‟‟ Jongens met het behalen van
dit prachtige resultaat.

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur
Zaterdag
11.00-13.00 uur

Buiten deze tijden is apotheek Naaldwijk voor spoedrecepten bereikbaar. Tot 23.00 uur is hier een apothekersassistente aanwezig en kunt u bij de apotheek terecht
zonder van tevoren telefonisch contact op te nemen. Indien de apotheek gesloten is kunt u aanbellen.
ADRES
Stokdijkkade 35
2671 GX Naaldwijk
Tel. 0174-628488
Fax: 0174-621341
Uitsluitend geopend voor spoedeisende gevallen,
dus niet voor herhalingsrecepten!
VERGEET UW VERZEKERINGSGEGEVENS NIET!

VERLOREN
Ik ben op donderdag mijn zwarte broek vergeten op
Quintus.
Wij trainden op het veld van 5 tot 6
Heeft iemand die meegenomen?
Bel me dan 0641616149
Dominique Bulsing

Na 23.00 uur wordt de dienst overgenomen door de apothekersassistente die aanwezig is bij de Centrale Huisartsen Post.
Tel. 0800-APOWEST (0800-2769378)
GRATIS NUMMER

AMBULANCE-AUTO
MAATSCHAP VERLOSKUNDIGEN
Wateringen e.o. en Wateringse Veld
Of voor de eerste afspraak

1-1-2
0174-226939
0174-226289

Inleveren teksten en advertenties:
Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul
Telefoon: 0174-293897
Bankrekening: 12.65.04.539
Inleveren teksten en advertenties
Vóór maandag 09.00 uur bij de redactie.
Quintus-sportcomplex:
Leeuwerik 1, Kwintsheul
Tel. clubgebouw: 0174-294208
Tel. Van der Voorthal: 0174-296454

Onze leden waken over de
veiligheid in het dorp
Stuur een mail naar
frits.berendse@hetnet.nl
en geef je ook op!
Kijk voor meer op
www.heulsebuurtpreventie.nl

Wilt U het Quintusblad per post ontvangen?
Maak €60,= per jaar over op bankrekeningnummer
nr.12.65.04.539 t.n.v. Sportblad Quintus o.v.v.
Quintusblad, naam en adres.
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BERICHT VAN DE LEDENADMINISTRATIE
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer in volle gang. Naar aanleiding hiervan willen wij
graag bijtijds van je weten of je wilt gaan handballen
of dat je eventueel gaat stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen,
je zo snel mogelijk op te geven (dit in verband met
de opgave van het aantal teams voor het komende
seizoen).

Afgelopen week haalden onze meiden de bekerfinale
door de dames van Hellas met ruime cijfers te verslaan. Een prima eerste helft resulteerde in een 18-8
voorsprong bij rust.
In de tweede helft liep deze zelfs op tot een verschil
van 14 doelpunten. In een laatste poging om de schade te beperken ging Hellas met een dubbele mandekking spelen. Daardoor werd het een rommelige eindfase, maar veel dichterbij kwamen de Haagsen niet.
De eindstand was 34-25.

Inschrijfformulieren zijn via de site van HV Quintus te
downloaden (www.vandervoortquintus.nl -> Algemeen
-> Ledenadministratie).

Als onze dames dit in de slotfase van de competitie
voort kunnen zetten, belooft het nog een leuk spektakel te worden. Wij zijn u graag bij de wedstrijden!

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1
juni a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de
ledenadministratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10,
2295 PC KWINTSHEUL.
De mogelijkheid om per email af te melden bestaat
ook, op de site van Quintus kan je hiervoor een speciaal afmeldingsformulier vinden.

FINALE BEKERWEDSTRIJD
QUINTUS NAAR ALMERE
Door in een geweldige halve finale de dames van Hellas ruim met 34-25 te verslaan, hebben onze dames
zich geplaatst voor de finale van de Nationale beker!
Deze zal gespeeld worden op donderdag 2 juni (Hemelvaartdag) om 13.30 uur in Almere.

Het afmeldingsformulier kan verzonden worden naar
het volgende emailadres:
ledenadministratie@vandervoortQuintus.nl.

VAN DE SELECTIES

De tegenstander wordt de winnaar uit de halve finale
Fortissimo-SEW. Deze wedstrijd wordt donderdag 19
mei a.s. gespeeld.

Heren 1 heeft het seizoen 2010-2011 in stijl afgesloten met een overwinning op E&O in Emmen. Het was
een gek slot van een spannende competitie. Wie de
tegenstander van Volendam in The Best of Three zou
worden, bleef tot de laatste avond open.

IEDEREEN IS WELKOM
EN KAN MEE MET DE COMBIREGELING!

Van te voren was het realistisch om te denken dat
Aalsmeer de beste papieren had. Een uitwedstrijd bij
Hurry Up moest toch gewonnen kunnen worden?
En Volendam zou toch wel van de Limburg Lions winnen?
Dat onze mannen E&O de baas zouden aan kunnen
was bekend, maar zou ze dat ook in Emmen lukken?

Speciaal voor deze wedstrijd en om onze meiden massaal te steunen organiseren we een combiregeling:
Busvervoer en entreekaartje
voor de finale in Almere voor slechts € 19.50.

Ja, dat laatste lukte inderdaad en toen ik hoorde dat
Aalsmeer bij Hurry Up verloren had, maakte mijn hart
al een sprongetje.
De laatste mededeling, dat Volendam van de Lions had
verloren en de finale zodoende aan onze mannen
voorbij ging, was toch wel een beetje teleurstellend.
Het doet echter niets af aan de prima prestatie van
onze mannen door op de 3e! plek de competitie af te
sluiten.
De felicitaties aan onze nieuwe trainers, de jongens en
de begeleiding is dan ook welgemeend. Goed gedaan
en de doelstelling voor het volgend seizoen mag duidelijk zijn: de finale!

De juiste vertrektijd wordt nog bekend gemaakt, maar
zal rond 10.30 uur zijn.
De kaartverkoop is op zaterdag 21 mei en dinsdag
24 mei a.s., voorafgaand aan de laatste 2 thuiswedstrijden van onze dames.
Een derde mogelijkheid is op maandag 30 mei a.s.
van 18.00 – 19.00 uur.

Voor Dames 1 staan nog maar liefst vier competitiewedstrijden op de agenda.
 Woensdag 18 mei spelen zij de uitwedstrijd tegen
de HandbalAcademie in de Hellashal.
De wedstrijd begint in Den Haag om 19.30 uur.
 Zaterdag 21 mei a.s. wordt de koploper uit Dalfsen
verwacht.
 En dinsdag 24 mei a.s. de inhaalwedstrijd tegen
DSS.

WIJ REKENEN OP VEEL REACTIES!
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STROHALM
Het eerste team heeft de uitdaging opgepakt om lijfsbehoud in de derde klasse te verwezenlijken.
In een thriller werd Concordia verslagen met 3 tegen
2, zodat er een beslissingswedstrijd is afgedwongen
tegen Escamp HSV. Deze beslissingswedstrijd is noodzakelijk voor directe degradatie of nacompetitiewedstrijden. Deze wedstrijd wordt gespeeld op woensdag
18 mei om 19.30 bij Velo te Wateringen. Eindelijk,
voor mij een thuiswedstrijd! Jongens en mannen, probeer jezelf op te peppen voor een zinderend slot want
ik blijf erbij: WIJ HOREN IN DE DERDE KLASSE.
Succes en wij hopen op veel Heulse bezoekers as
woensdag.

Secretariaat
F.N. Berendse
Dorpskade 76
2291 HS Wateringen
Tel. 0174-297771
e:mail
frits.berendse@hetnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARISSEN
Senioren
Frits Berendse
(297771)
A
Freek Batist
(06-41536877)
B
Peter Paul Damen
(06-13171242)
C
Johan van Paassen
(06-50204335)
D
Bas Otten
(06-49885833)
E
Dennis Jansen
(06-54613676)
F en MP
Patrick Mansveld
(06-13776695)
Dames
Mirjam de Ruiter
(06-28720829)
Kledingcoörd. John Nieuwmans
(06-55388247)
Materiaal
Leon Grootscholten
(06-28330351)
KOPIJ
Lia Stijger
(622822)
liastijger@hetnet.nl
site
www.quintus-voetbal.nl
afgekeurd?
telefoon 295499

VOETBALKLEDING VOOR HET KOMENDE SEIZOEN
Alle voetballeden opgelet:
Wij zouden nog terug komen op de voetbalkleding voor
de komende seizoenen. Wij kunnen u mededelen dat
we sponsors hebben gevonden en dat we bijna rond
zijn voor de jeugd.
Hieronder de sponsors t/m eind juni 2014
Zat. 1

MEDEDELINGEN
PUPIL VAN DE WEEK
Afgelopen zondag 15 mei, bij de wedstrijd Quintus 1–
Concordia 1, was Floor Overdevest pupil van de
week. Floor speelt als linkshalf in de E1.
Wil je meer van onze pupil weten, ga dan naar onze
site www.quintus-voetbal.nl

Afd. A
Afd. B
Afd. C

ONDERLING TOERNOOI ZONDAG 19 JUNI 2011
Op zondag 19 juni 2011 wordt het onderling toernooi
voor de senioren gespeeld.
Naast de 6 seniorenteams worden ook de A1, B1 en
de 7 tegen 7 teams uitgenodigd.

Afd. D
Afd. E
Afd. F

Tevens is er de mogelijkheid een team op te geven
bestaande uit leden die op een of andere manier aan
VV Quintus zijn verbonden als Bestuurder, Leider,
Commissielid of Trainer.
Liefhebbers voor dit team (BLoCT) kunnen zich telefonisch aanmelden bij Frits Berendse.

Afd. MP
Afd. Dames 1

Tenslotte kunnen teams van de zusterverenigingen
van de Voetbal zich ook aanmelden.

Het tenue wordt gesponsord door de
Jachthaven
En de trainingspakken door Yellow
Suport
De Gier drive systems en
Van der Knaap groep
Hier zijn we nog naar een sponsor
op zoek
(Bedrijven meld je aan a.u.b.)
Aviboor BV en
Avisloop
Aad van de Helm BV en
VOF Wim van Leeuwen
Gigaset Communicatie
EG Personeelsdiensten en
Rijnpoort Makelaars
v.d. Valk & v. Zeijl en
Elcinco (t/m eind juni 2012)
AGrooplant (t/m eind juni 2012)

Wij zoeken dus alleen voor de afdeling B nog bedrijven die hun naam graag op het shirt willen
laten zetten. Vind u het als bedrijf een goed idee,
meld u dan bij de sponsorcommissie van VV Quintus.
Kijk op de site www.quintus-voetbal.nl
Sponsorcommissie Quintus
Corine Vis en Ruud Brabander en Perry van der Knaap

Na het toernooi is er ook een grote loterij en een gezamenlijk buffet.
De teams moeten om 10:00 uur aanwezig zijn, aanvang van het toernooi om 10:30 uur.
De loting wordt later bekend gemaakt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Frits Berendse,
telefoon 0174-297771 of via e-mail
frits.berendse@hetnet.nl

PROGRAMMA SENIOREN (ZON)

LEDEN MUTATIES
Om niet voor verrassingen te komen staan in de aanloop van het nieuwe seizoen is het voor Bestuur en
ledenadministratie belangrijk om te weten welke ledenmutaties wij kunnen verwachten. Het is dan ook
belangrijk om adreswijzigingen en of aan- en afmeldingen voor 31 mei 2011 door te geven aan onze ledenadministratie, Ingrid van Schie via ivanschie@tomselect.nl
In het geval van jeugdspelers is het ook belangrijk de
betreffende jeugdcoördinator te informeren.

Woensdag 18 mei 2011
aanv.
- Escamp HSV 1 (zon) 19:30
Quintus 1 (zon)
Beslissingswedstrijd voor nacompetitie of degradatie. Deze
wedstrijd wordt gespeeld bij Velo.

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)

Zondag 22 mei 2011
aanv.
188718 DRGS 3
- Q 3(zon-5e-H)
14:00
15044
Q 4(zon-6e-H)
- VELO 12 (zon)
13:00
scheidsrechter nog niet bekend
veld 2
Wedstrijd van Quintus 3 staat bij het sluiten van de kopij nog
niet definitief vast. Kijk op de site voor meer informatie.
dienst: Frits Berendse
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PROGRAMMA JEUGD

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Westblok 28
2291 XB Wateringen
emailadres: secrbcquintus@gmail.com

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)
Maandag 16 mei 2011
157645 Duindorp sv B1

- Q B2 (5e-6)

aanv.
18:30

aanw.
17:15

Dinsdag 17 mei 2011
189191 Q MA1 (1e-07) - Nicolaas Boys MA1
Lars van Steekelenburg

aanv. aanw.
19:30 18:30
veld 2

Dinsdag 25 mei 2011
vr.sch. Quintus nw E1
vr.sch. Quintus nw E2
vr.sch. Quintus nw E3

aanv.
18:00
18:00
18:00

- KMD nw E1
- KMD nw E2
- KMD nw E3

http://badminton.sisoftco.com of
http://www.Badminton.sisoftco.com

Wilt u op de site kijken voor de badminton?
Klik dan op :
http://www.Badminton.sisoftco.com

aanw.
17:30
17:30
17:30

JEUGDCOMPETITIE

UITSLAGEN
Zaterdag 14 mei 2011
comp.
LYRA B1
comp.
Schipluiden C3
comp.
Q D1
vr.sch. Quintus F1
vr.sch. Quintus F3
comp.
FC 's-Gravenz. 15
(zat)
Zondag
comp.
comp.
comp.
comp.

15 mei 2011
Q 1(zon)
VELO 10 (zon)
Q 4(zon)
Q 5(zon)

-

-

Q B1
Q C2
Den Hoorn D2
HBS F4
HBS F8
Q1(zat-7e-I)

Concordia 1 (zon)
Q 3(zon)
VELO 12 (zon)
MSV '71 2 (zon)

UITSLAGEN ZATERDAG 14 MEI
KjoeBie 1
- Sluyk Lekkerkerk 3
BV Onder Ons 2
- KjoeBie 2
KjoeBie 3
- Nerash 1
Marc van Duyn & Dennis Persoon bedankt
invallen!
KjoeBie 4
- BC Fly Over 2
Julia bedankt voor het invallen!
KjoeBie 5
- BC Swingdregt 5
BC Flying Shuttle 4 - KjoeBie 6
Esmee bedankt voor het invallen!
BC Blue Sky 8
- KjoeBie 7
KjoeBie 8
- Luck Raeck 3

2-0
0-7
5-0
6-1
0-5
1-4

3-2
6-6
22 mei
1-7

4–4
4–4
6–2
voor het
5-3
8–0
7–1
0–8
7–1

Zoals jullie zien, is er her en der aardig wat geschoven
met invallers. Bedankt allemaal voor de medewerking!
Ook betreft de begeleiders van KjoeBie 2 & 3, Danny
en Jolanda bedankt dat jullie het overgenomen hebben.
WEDSTRIJDEN
Wedstrijden Zaterdag 21 Mei
KjoeBie 1
- DEO 1
BC Zeemeeuwen 3 - KjoeBie 2
BC Schollevaar 6
- KjoeBie 3
BC Mix 8
- KjoeBie 4
KjoeBie 6
- BC Mix 11
KjoeBie 7
- BC Schipluiden 5
BC Randstad 8
- KjoeBie 8

Aanvang
08:45 uur
08:45 uur
13:00 uur
09:00 uur
08:45 uur
08:45 uur
09:30 uur

Wedstrijden Zondag 22 Mei
BC Zigo 9
- KjoeBie 5

10:00 uur

 KjoeBie 5 heeft zaterdag geen wedstrijd, maar er
is wel training.
 Voor KjoeBie 7 & 8 wordt het een speciale wedstrijd! Beide teams kunnen namelijk kampioen
worden!!
Aanstaande zaterdag spelen jullie beiden tegen de
nummer twee in de poule. Terwijl jullie de nummer 1
in de poule zijn.
Als jullie genoeg punten behalen, kunnen jullie in de
laatste wedstrijd niet meer ingehaald worden.
Dus zijn jullie kampioen!
Mochten jullie aanstaande zaterdag niet genoeg punten behalen, dan hebben jullie volgende week nóg
een kans om kampioen te worden.
Succes dus allemaal!

DAMES & HEREN
KAPSALON

Ella

Kwintrum 3
2295 HZ Kwintsheul

Telefoon
(0174) 27 00 88

Wij zijn op Maandag gesloten
Vrijdagavond tot 19.30 uur
Zaterdagmiddag tot 18.00 uur

Grtz, Mike
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Blue sky 8 – Quintus 7
We vertrokken heel erg vroeg van Quintus ( 7:50 )
toen we groepjes hadden gemaakt konden we vertrekken.
Er waren een paar erg mooie acties en kansen van
Quintus, maar ook van Blue sky .
Zoals een hele snelle reactie van Beau en een mooie
service van de tegenpartij.
Ook waren er een paar erg mooie smashes van Mattew
en Joost en waren Gijs en Wouter ook lekker bezig.
Al met al we staan nu eerste, laten we hopen dat het
zo blijft.
Het was een erg leuke wedstrijd
stand : 8-0 voor Quintus 7
groetjes heel kjoebie 7

Ook Sanne had een spannende 3-setter helaas verloor
Sanne ook.
Bij de gemengd dubbels ging het lekker, alleen bij
Marc en Sanne was het super spannend geworden.
Gelukkig hebben we alle 2. Dus we gingen tevreden
naar huis met een eindstand van 5-3
Groetjes Linda Zwinkels
Kjoebie 4 - BC Fly Over 2: 5-3
De wedstrijd van deze ochtend was extra spannend.
Kjoebie 4 stond tot op dat moment op de 1e plaats in
de competitie en de tegenstanders op de 2e plaats.
Bij verlies zouden die rollen omgedraaid worden dus er
stond wat op het spel, ondanks dat de competitie nog
niet helemaal klaar is.
Iris was er niet, maar gelukkig hadden we aan Julia
een waardige invalster. (Bedankt Julia, voor het invallen en je inzet!)
De Dubbels waren al gelijk spannend. Annemiek en
Julia wonnen direct, maar Michael en Arjen hadden een
derde set nodig om de punt binnen te halen.
Bij de Enkels leden we bij de heren eenmaal verlies,
ondanks heel sterk en tactisch spel. Ook bij de dames
bleef er één punt liggen.
Toen werd het pas echt spannend. Want er moest in
ieder geval één Mix-partij gewonnen worden om deze
wedstrijd te winnen.
De spanning bij de spelers, supporters en de leiding
was te voelen! Met de laatste technische tips van Denise en supporting en natte dweil (tegen de gladde
zolen, hoor; niet om het zweet van de gezichten te
vegen…) van Danny Radder begonnen de Mix-partijen
tegelijk.
Bij iedere punt werd er gezucht of gejuicht door de
supporters en uiteindelijk werd de Mix van Julia en Michael (die een geweldige partij speelden!!!) gewonnen
en werd de eindstand in ons voordeel beslist.
Het was een mooie ochtend, met geweldige rally‟s en
een waardige en sportieve tegenstander.

Kjoebie 1 - Vlietwijk
Deze wedstrijd was verzet zodat Marco ons weer goede tips kon geven! Vrijdag avond om half 8 hadden we
een wedstrijd thuis op Quintus. Zoals gewoonlijk begonnen we met de heren dubbel, gespeeld door Armand en Marc.
We hadden 2 banen dus ook de damesdubbel kon gespeeld worden, Sanne en Linda.
De heren hadden het niet heel erg zwaar. En wonnen
overtuigend met 2 sets.
De dames dubbel was een tikkeltje te zwaar voor
Quintus en verloren jammer genoeg in 2 sets.
Daarna speelden we de enkels. Armand had een eitje
en won de eerste set met 12-21, hij had in de 2e set
zijn tactiek verbeterd en zo won hij heel overtuigend
met 2-21.
Ondertussen was Linda nog met haar enkel bezig, de
tegenstander was gewoon wat beter. Dus dit punt
werd weggegeven aan de tegenstander zo stond het:
2-2 het kon dus alle kanten nog op.
Marc ging singelen, maar de tegenstander was heel
erg pittig en helaas verloor Marc, maar hij heeft niet
opgegeven.
Sanne haar enkel tegenstander was ook pittig, maar
door goede tip van onze coach Marco heeft Sanne haar
2e set stukken beter gespeeld helaas verloor ze toen
net aan.
Toen de gemengd dubbel Armand en Linda hadden net
aan gewonnen met 21-17 en 21-18, ook Marc en Sanne was het spannend 21-15 en 21-18 maar gelukkig
hebben ze die pot gewonnen!
De einduitslag is geworden 4-4.
Groetjes Linda Zwinkels

Met nu nog twee wedstrijden te gaan, en nog steeds
als koploper in de competitie, worden het nog spannende weken !
Flying Shuttle, BC 4 tegen Kjoe Bie 6
Na een lange reis naar Barendrecht, konden we weer
onze eerste wedstrijd sinds de vakantie spelen. Ik
moest beginnen met Ruben aan een herendubbel, die
begon met een spannende eerste set: 23-21, maar
helaas won de tegenstander. De 2de set ging, helaas
wat minder.
De eerste damesdubbel werd gespeeld door Dominique
en Esmee, die niet onderdeden voor de tegenstander.
Ze verloren maar het was wel een zeer spannende
strijd!
Van de 4 singles die werden gespeeld, was die van
Ruben het meest succesvol. Hij won met gemak 2 sets
met 2 keer de stand 8-21.
Daarna kwamen er nog 2 mixes, waarvan beiden leuk
waren om naar te kijken, maar waar de tegenstander
de bovenhand had.
Na al deze leuke wedstrijden werd het wel helaas 7-1
voor de thuisploeg, maar we hadden wel plezier!
Esmee, bedankt voor het invallen, hopelijk vond je het
leuk om mee te spelen.
Quint van Velthoven

Deo – Kjoebie 1
We hadden een druk weekend want de volgende dag
moesten we weer spelen tegen Deo in Nootdorp. We
hadden maar 1 baan, dus werd het een lange dag in
een sporthal.
Armand en Marc hadden het best makkelijk met de
dubbel en wonnen ook met 21-14 en 21-15. Sanne en
Linda hadden het iets moeilijker en verloren de eerste
set met 21-12, maar de 2e set kwamen ze terug en
pakten de set met 21- 19. Dat belooft een spannende
3e set. Helaas verloor Quintus met 21-18.
Armand moest enkelen en zat met 2 vingers in zijn
neus te spelen en won.
Linda haar eerste set van haar enkel verloor ze met
21-11, maar ze herstelde in de 2e set en won met
spannende rally‟s met 22-20. Dat werd een 3-setter,
helaas verloor ze met 21-18.
Marc zijn tegenstander was pittig, het werd een 3setter helaas was dit punt voor de tegenstander.
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Secretariaat
Wouter Loots
Wilgenhove 36
2295 RB Kwintsheul
Tel. 0174-295436

vrijdag 27 mei 2011
Sporthal Vreeloo
Westlandse nacompetitie
Vanaf 19:15 op veld 1
driekamp met Monza H1/2, Vollier H2 en Velo JA1,
onderling fluiten en tellen

www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/

Vanaf 19:15 op veld 2
driekamp met Vollier H3, PQ H4 en Monza H4,
onderling fluiten en tellen

HALLO VOLLEYBALLERS
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.

Vanaf 19:15 op veld 3
driekamp met PQ D1, Monza D1 en Velo MA1,
onderling fluiten en tellen

AANGEPASTE TRAININGSTIJDEN DAMES EN HEREN

N.B.:
Er is op het laatste moment nog één bardienst
bijgekomen in de v.d. Voorthal voor Heren 3 op
25 mei a.s.

In verband met de naderende zomer is er in overleg
met alle trainers besloten om voor zowel de damesteams als voor de herenteams op een gezamenlijk tijdstip te trainen. Met ingang van 9 mei vinden de trainingen plaats van 19.30 uur tot en met 21.00 uur in
de Van der Voorthal in Kwintsheul.
Anko Goudswaard

Johan Lievaart, WS PQ

AGENDA

OVERZICHT WEDSTRIJDEN,
ZAAL(BAR)DIENSTEN
PIJLSLAG QUINTUS-TEAMS
PROGRAMMA TOT EN MET HET
EINDE VAN HET SEIZOEN

14-06-2011
17/19-06-2011
15-08-2011
14-09-2011

De Westlandse nacompetitie is in volle gang. Teams
die hieraan deelnemen moeten de informatie op de
site http://www.vollier.nl/20102011/progwc2011.htm
maar goed in de gaten houden.

Bestuursvergadering
Van der Voorthal 20.00 uur
Duinrell toernooi
Start trainingen
seizoen 2011-2012
Algemene Leden Vergadering
kantine Van der Voorthal 20.00 uur

Johan Lievaart, WS PQ
STRATENTOERNOOI IN DE PIJL
Aan alle leden van Pijlslag Quintus
Beste volleyballer,
Op vrijdag 20 mei organiseert Pijlslag Quintus een
Stratentoernooi in de Pijl.
Om van het toernooi een succes te maken, hebben we
de hulp van de leden gevraagd.
Lukt het jou om mensen uit je straat te verleiden om
mee te doen?
Ook als je maar één of twee aanmeldingen hebt, kunnen we die nog steeds combineren tot een buurt- of
dorpsteam.

Zie ook hieronder waar alles, zoveel mogelijk met wijzigingen, is opgenomen in ons vertrouwde overzicht
met daarbij ook alle zaal(bar)diensten tot aan het einde van dit seizoen.
Let op: er zijn datumwijzigingen voor
PQ H2 (20-05  18-05)
PQ H3 (20-05  18-05)
PQ D1 (20-05  27-05)
woensdag 18 mei 2011
Zaal(bar)dienst v.d. Voorthal: Heren 1
Westlandse nacompetitie

De aanmelding is verlengd tot zondag 15 mei.

Vanaf 19:15 op veld 1
driekamp met PQ D1, Vollier D1 en Velo D3,
onderling fluiten en tellen

Je kan de naam van het team en de aanvoerder doorgeven in een mailtje naar: pijlslagquintus@gmail.com.
Een telefoontje kan ook. Zet „m op!

woensdag 18 mei 2011
Sporthal de Wielepet
Westlandse nacompetitie

Dick van Geest, Wilfred de Zeeuw (629246)

Vanaf 19:15 op veld 1
driekamp met Monza D3, PQ D3 en Velo D5,
onderling fluiten en tellen
Vanaf 19:15 op veld 2
driekamp met Monza H1/2, PQ H2 en Velo JA1,
onderling fluiten en tellen
Vanaf 19:15 op veld 3
driekamp met Monza H4, Velo H5 en PQ H3,
onderling fluiten en tellen
vrijdag 20 mei 2011
Zaaldienst Sporthal de Pijl:
Toernooicie Recreatie stratentoernooi
Vanaf 19:15 op veld 1 en 2,
oproep aan leden teams enthousiast te maken voor dit recreantentoernooi !!
woensdag 25 mei 2011
Bardienst v.d. Voorthal: Heren 3
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Secretariaat
Secretariaat
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2295 PM Kwintsheul
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Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
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OEFENWEDSTRIJD TEGEN DEVONA.
Zaterdag 21 mei zal er in Wateringen een oefenwedstrijd plaatsvinden tegen Devona.
Deze wedstrijd is vriendschappelijk, en wordt gehouden voor de recreatie- meisjes van de woensdag. De
meisjes die hieraan meedoen horen woensdag nog
precies hoe laat zij daar aanwezig moeten zijn. (voor
zover jullie dat nog niet weten.) Ook drie keurploeg
meisjes Charelle, Nikki, en Lois gaan het opnemen tegen meisjes uit de derde divisie van DEVONA.
Dus doe allemaal jullie best; hartstikke leuk zo`n extra
wedstrijd!

TENNISCLINIC
Beste tennisleden,
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei, organiseren wij
voor de leerlingen van de basisschool de Andreashof
een tennisclinic.
Donderdag zal dit van 09.00, tot 14.00 uur duren, op
vrijdag zal dit van 09.00, tot 12.00 uur zijn.
Wij doen dit, omdat we meer jeugdleden willen werven
voor de tennisvereniging.
Helaas kan er tijdens deze clinic niet vrij getennist worden!
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens de jeugdcommissie

TUCO WEDSTRIJDEN IN MOORDRECHT.
Aanstaande zaterdag is er weer een turncompetitie
wedstrijd. De organisatie is in handen van TUMO/
Moordrecht.
Dit keer is poule 6 aan de beurt (Sophie, Iris, Charelle, Mirte, Milou, Annebel en Dana)
Dit clubje meiden komt in de ochtend aan de beurt,
terwijl poule 3 (Jennifer, Michelle, Bo, Ellen, Allysha
en Suzanne) s`middags aan de beurt zijn. Allemaal
vechten voor je “plekkie”, zou ik zeggen.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VOOR DE JEUGD EN
JUNIOREN
Van 21 mei tot en met 29 mei zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd en junioren. Hierdoor kan
er in het weekend van 21 en 22 mei niet vrij getennist worden.
Op zondag 29 mei zal vanaf 11 uur de finales worden gespeeld, zodat ook dan niet vrij getennist kan
worden.

De uitslagen lezen jullie volgende keer weer.

Door de clubkampioenschappen kan er tevens op
maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei tussen 17.00 uur en 19.30 uur beperkt en/of niet
vrij getennist worden.
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om de spelers
aan te komen moedigen.
De jeugdcommissie

Voor al uw fietsplezier, voor groot en klein
moet u bij Boutkan tweewielers zijn

Boutkan tweewielers
Kerkstraat 2-4 2295 LG Kwintsheul
Tel. 0174 292394
Nu ook uw adres voor het laten maken van uw sleutels. Ook hebben wij een groot assortiment gloeilampen.
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