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GEEN THEO REINCKE TOERNOOI 2012
Helaas hebben wij moeten besluiten het toernooi niet
door te laten gaan.
Het spijt ons enorm voor alle mensen die zich net als
wij verheugden op een mooie dag handbalplezier op
ons eigen Quintusveld. Het is ons helaas niet gelukt
voldoende scheidsrechters te krijgen om de vele wedstrijden van het toernooi te bezetten, ondanks onze
grote inspanningen hiertoe.
Velen van hen konden niet door werk, andere verplichtingen, blessures enz. Wij willen hen die zich wel aangemeld hebben daar heel hartelijk voor bedanken, daaronder ook de scheidsrechters van andere
verenigingen.

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
Jeugdsecretariaat
Annette Lie
Grutto 50, 2295 PV Kwintsheul
Lie58@caiway.nl

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)

Onze dank gaat ook uit naar onze sponsoren die ons
gul hun toezegging hebben gedaan:
BCQ, Anaco-Greeve, Tommies, Xstyles B.V.,
Hornbach, Sport 2000, Bakkerij Rodenrijs, van
der Windt verpakkingen, telers van tomaten, paprika's en komkommers.
En tegen de enthousiaste vrijwilligers en spelers die er samen met ons een heel goed toernooi van
hebben willen maken zeggen wij:

VELDHANDBALCOMPETITIE
Dinsdag 22 mei
Velddienst spelend team
DAJ1 18:45 2269 Quintus A1
sr. Verburch
Dinsdag 23 mei
DCJ2 19:15 9815

Foreholte C1

HANDBAL
VOETBAL
BADMINTON
VOLLEYBAL
GYMNASTIEK
TENNIS
JEU DE BOULES

Hercules A1

Hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Namens de toernooicommissie, Ria van Dijk.
ZET IN JE AGENDA:

Quintus C2

27 juni
Algemene
Ledenvergadering
Handbal.

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

SEIZOEN 2011-2012
De competitie van het handbalseizoen is ten einde. De
heren speelde zaterdag jl. hun laatste wedstrijd en
namen aan het eind afscheid van Kevin, Robert, Rolf?
en Mark. Jammer, maar we moeten hun keuzes accepteren. We wensen hen alle goeds voor de toekomst en
hopen natuurlijk wel dat ze nog regelmatig de weg
naar de Van der Voorthal zullen vinden.

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 dames sloten hun seizoen helaas met een matige
bekerfinale af. Van te voren nog zo positief gestemd
over hun kansen – zij waren tenslotte de eerste die
Dalfsen in de competitie versloegen – lukte het niet de
beker te winnen. Er is denk genoeg gezegd en geschreven, maar voor de ongeveer 150 supporters die
er waren ook erg jammer. In ieder geval bedankt dat
jullie er waren!

De mogelijkheid om per email af te melden bestaat
ook, op de site van Quintus kan je hiervoor een speciaal afmeldingsformulier vinden.
Het afmeldingsformulier kan verzonden worden naar
het volgende emailadres:
ledenadministratie@hvquintus.nl.

We bedanken iedereen voor hun inzet. De teams en
hun begeleiding, sponsors, pers, vrijwilligers, Loek en
natuurlijk ook de supporters!
We hopen dat we volgend seizoen weer op jullie mogen rekenen!
Een mooie zomer gewenst!
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OKT
Komend weekend wordt door de Oranjedames het OKT
gespeeld. De wedstrijden vinden plaats in Guadalajara
(Spanje) en Kroatië, Spanje en Argentinië zijn de tegenstanders.

HUISARTSENDIENST
VOOR SPOEDPATIËNTEN
BUITEN DE GEWONE WERKUREN

CENTRALE HUISARTSENPOST
WESTLAND

De wedstrijd begint op vrijdag om 10.45 uur, zaterdag
13.00 uur en zondag om 10.15 uur.
Waarschijnlijk zijn de wedstrijden via een live-stream
op de NOS-site te volgen.

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

Voor voormalig Quintusspeelsters Marieke van der Wal
en Yvette Broch een heel spannend weekend.

0174 - 63 87 38

Wij wensen hen en de meiden van Oranje heel veel
succes en hopen dat zij voor een stunt kunnen zorgen
en zich plaatsen voor de Olympische spelen!

OPENINGSTIJDEN




BLNV MET WEETJES EN VERGEETJES
 Pechvogel van deze week is John van Ruijven.
De scheidsrechter, die met fietsen zijn bovenarm gebroken heeft! John, houd moed en herstel goed.
 Positief nieuws: Stephan van Meeteren heeft na
zijn kruisbandblessure weer zijn eerste speelminuten
gemaakt! Super ZIEL!
Dit was het weer namens BLNV tot een volgende X

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

APOTHEEK



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!
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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Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
emailadres: secrbcquintus@gmail.com

e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

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

WEDSTRIJDSECRETARISSEN
Senioren:
Frits Berendse
297771
A:
Freek Batist
06-41536877
B:
Petra Gram
06-23957834
C:
Ron v.d. Merwe
06-11245493
D:
Bas Otten
06-49885833
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
F en MP:
Karin Grootscholten 06-19034755
Dames:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
Kledingcoördinatie: John Nieuwmans
06-55388247
Materiaal:
Leon Grootscholten 06-28330351
Kopij:
Lia Stijger
622822
liastijger@hetnet.nl
Site:
www.quintus-voetbal.nl
Afgekeurd?:
telefoon
295499

Wilt u op de site kijken voor de badminton?
Klik dan op :
http://www.Badminton.sisoftco.com
SLOTTOERNOOI 25 MEI!
Aanstaande vrijdag is het zover. Dan wordt het slottoernooi MIX gespeeld. Graag alle deelnemers om
19.30 uur in de zaal aanwezig. Vergeet het inschrijfgeld niet, zoals afgesproken € 3,00 per persoon. Na
afloop prijsuitreiking in de kantine!
Nog vragen? Bel of mail gerust naar Anneke Keehnen
(0174 – 296318) of jt.keehnen@kabelfoon.nl
De toernooicommissie

MEDEDELINGEN

LET OP!
Op 25 mei is weliswaar het slottoernooi, maar vrijdag
1 juni is de laatste speelavond.
Dus kom allemaal nog spelen op 1 juni. Daarna moeten jullie het, maar liefst 3 maanden, zonder het geliefde badmintonspel doen.
Het bestuur

LID WORDEN VAN V.V. QUINTUS
Leuk dat er enkelen zijn die bij Quintus “proeftrainen”
om eerst zeker te weten of voetbal wel hun ding is,
maar we moeten binnenkort de teams in gaan schrijven bij de KNVB en hebben de concrete aantallen spelers nodig. Als je dus al even meetraint en je weet zeker dat je volgend seizoen lid wilt worden van de gezelligste club van het Westland, meld je dan z.s.m. aan
bij de ledenadministratie.
Het inschrijf- en machtigingsformulier is te vinden op
de site onder het kopje “algemeen”.
LIDMAATSCHAP OPZEGGEN?
Zo aan het einde van het seizoen, zijn alles commissies druk in de weer om het volgende seizoen voor te
bereiden.
We hopen het natuurlijk niet, maar als u wilt gaan
stoppen met spelen, wilt u zich dan vóór 31 mei afmelden bij de ledenadministratie? U kunt Ingrid van
Schie hiervoor een email sturen: ivanschie@tomselect.nl
Indien u niet uiterlijk op deze datum bent afgemeld,
zijn wij genoodzaakt u € 35,00 bondscontributie in rekening te brengen.
Angela Reitsma,
secretaris voetbalvereniging Quintus

DAMES- EN HERENCOMPETITIE

Woensdag 23 mei 2012
173760 Nootdorp MB1 - Quintus MB1

aanv.
19:00

Q 2(zat)
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Woensdag 30 mei 20.00 uur
BC Oudekerk V1
- BC Quintus V2
Dames 2 hebben nog 3 punten nodig voor het kampioenschap
Vrijdag 1 juni 19.45 uur
BC Quintus V1
- BC Tab/Fly Over V1
Dames 1 hebben nog 8 punten nodig voor het kampioenschap, afhankelijk van de uitslagen van Leiden en
Drop Shot zelfs minder
Vrijdag 8 juni 19.30 uur
BC Voorburg V1
- BC Quintus M1
Heren 1 hebben nu nog 2 punten nodig voor het kampioenschap, Afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd Deo tegen Zeemeeuwen op 2 juni zijn ze al kampioen!

UITSLAGEN
Zaterdag 19 mei 2012
bekerfinale Woubrugge 4

UITSLAGEN AFGELOPEN RONDE:
BV Deo M1
- BC Quintus M1
BC Quintus M2
- BC Pijnacker M2
BC Sluyk Lekkerkerk V1 - BQ Quintus V1
BC Quintus V2
- BC Drop Shot V3

Woensdag 30 mei 19.30 uur
BC Orbitorn M1
- BC Quintus M2

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)
aanv.
19:00

7–1
7–1

PROGRAMMA LAATSTE RONDE:

PROGRAMMA JEUGD
Maandag 21 mei 2012
167826
KMD C3
- Q C2 (6e-15)

UITSLAGEN VORIGE RONDE:
BC Quintus M1
- BC leiden M1
BC Quintus V1
- BC Bios V1

4-3

Allemaal heel veel succes gewenst!!
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JEUGD

VERSLAG DKC3 - KJOE BIE 5
Daar sta je dan, de voorlaatste wedstrijd en de kans
om kampioen te worden, bij gastheer DKC.
7 Punten hebben we nodig en je ziet wel wat spanning
bij sommigen.

JEUGDCOMPETITIE
WEDSTRIJDEN ZATERDAG 19 MEI
KjoeBie 2
- Boomgaardshoek 5 5 – 3
KAMPIOENEN!!!!
EVBC Vlietwijk 3
KjoeBie 4
DKC 3
KAMPIOENEN!!!!

- KjoeBie 3
- BC Ommoord 1
- KjoeBie 5

Eerst de heren dubbel, Kevin en Tim hebben even tijd
nodig om er in te komen maar gaan daarna lekker hun
eigen gang en met 2 sets is het eerste punt daar. 7-21
en 4-21
De dames dubbel van Esmée en Renée begint goed
maar in de tweede set krijgen de meiden het wat
moeilijker, gelukkig weten ze zich te herpakken in de
derde set. Klasse. 13-21 , 21-17 , 14-21

6–2
4–4
0–8

Alle kampioennen hartelijk gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat!
WEDSTRIJDEN ZATERDAG 26 MEI
KjoeBie 2
- BC Mix 6
BC de Zeemeeuwen 8
KjoeBie 5
BC Cross Smash 6

HE1 Tim heeft zichtbaar wat moeite, niet omdat de
tegenstand heel groot is maar wel een beetje zenuwen. Toch is 2 sets genoeg om de winst netjes te pakken. 7-21 en 10-21
DE1 Esmee begint aan een wedstrijd die wel eens heel
spannend kan gaan worden, helaas voor de dame van
DKC heeft zij erg veel last van haar nek en deze wedstrijd wordt gestaakt. 5-13

08:45

- KjoeBie 4
8:30
- BC
de Zeemeeuwen 9 08:45
- KjoeBie 6
09:00

HE2 Over de wedstrijd van Kevin kan ik kort zijn, klasse, 5-21 en 5-21 (geen tikfout)
DE2 Renée houdt haar koppie goed bij het spel en
weet ook deze winnend af te sluiten in 2 sets
12-21 en 12-21 (Ja we zijn gek op dubbele cijfers)

Na al drie kampioensteams te hebben, kan ook
KjoeBie 4 nog kampioen worden aanstaande zaterdag!
Succes dus aanstaande zaterdag!
Voor degene die vrij zijn op de zaterdagochtend is er
wel training om 08:45 uur.
Grtz, Mike

0-6 En ook ik begin wat zenuwachtig te worden, de
zevende wedstrijd.......
Tim en Esmee gaan voor de eerste mix, ze hebben
beide moeite met de concentratie maar weten zich hier
-heel knap- elke keer over heen te zetten en weer een
rijtje punten te pakken.
Eerste set is voor ons 13-21, de tweede set vind de
tegenstander nog wat meer kracht en het gaat zo gelijk op dat 1 begeleider en 3 moeders op het puntje
van de bank zitten. Als Tim en Esmee bij 19-19 de
wedstrijd weer naar zich toe trekken en 2 punten scoren hebben we 'm, YES.
De spanning valt er af en de felicitaties zijn er, nu voor
het mooi nog de laatste ook winnen.
Ook de tweede mix gaat perfect Kevin en Renée zijn
lekker op dreef en ze gaan vol gas.
Als beloning de cijfers, 4-21 en 9-21
en een eindscore van 0-8
Renée, Esmee, Tim en Kevin ik ben heel trots,
een geweldige prestatie.
Eddie,
begeleider KjoeBie 5
Alle kampioenen worden uiteraard ook van harte
gefeliciteerd door het bestuur!
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TRAININGEN SEIZOEN 2012-2013

Secretariaat
Wouter
Wilgenhove
2295
RB
Tel. 0174-295436

Loots
36
Kwintsheul

Trainingsoverzicht 2012-2013
Pijlslag Quintus
Dag Tijd
Locatie
Ma 18.00 – 19.30
Windroos
Ma 19.30 – 21.00
Windroos
Ma 19.15 – 20.45
vd Voorthal
Ma 19.15 – 20.45
vd Voorthal
Ma 19.15 – 20.45
vd Voorthal
Ma 20.45 – 22.15
vd Voorthal
Ma 20.45 – 22.15
vd Voorthal
Ma 20.45 – 22.15
vd Voorthal
Di
Vollier
Wo
Vollier

www.sportfederatie-quintus.nl/Volleybal/

HALLO VOLLEYBALLERS
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront.
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Ter gelegenheid van Koninginnedag heeft burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland op vrijdag
27 april 2012 koninklijke onderscheidingen uitgereikt.
De feestelijke uitreiking vond plaats in De Leuningjes
in Poeldijk. In totaal ontvingen 26 Westlanders een
koninklijke onderscheiding.

Do
Do

De heer H.A.M. van Steekelenburg te
Naaldwijk was gedurende 55 jaar drager bij de
dragersvereniging St. Barbara in Kwintsheul.
Van 1976-1984 was hij vrijwilliger bij volleybalvereniging Quintus in Kwintsheul. Sinds
1993 is hij vrijwilliger bij de Jeu de Boulesvereniging in Kwintsheul en sinds 2003 bij de dagbehandeling in het verzorgingshuis de Naaldhorst. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Monique Koene (van Steekelenburg)

20.15 – 21.37
21.38 – 23.00

Windroos
Windroos

Team
Mini’s & Mix C
MA
D1
D2
D3
Recreanten
H2/H3
H4/H5/H6
PQ-Vollier H1
PQ-Vollier H1
(Talententeam)
Recr. Dames
Recr. Heren

Overzicht wedstrijden, zaaldiensten en scheidsrechters
PQ-teams
Speelweek 21: 23 - 28 mei 2012
Westlandse nacompetitie

AGENDA

Wo 23-5-2012 Zaaldienst v.d. Voorthal: géén

25-05-2012

Pijl Solutions
Bedrijven en Stratentoernooi

De Pijl

19-06-2012

Bestuursvergadering
20.00 uur

De Pijl

1, 2 en 03-06- Duinrell-toernooi
2012

Wassenaar

20-08-2012

Begin trainingen
seizoen 2012 – 2013

vd Voorthal

20-08-2012

Begin trainingen
seizoen 2012 – 2013

Windroos

12-09-2012

Aanvoerdersvergadering
uur grote kantine)

12-09-2012

Algemene
Ledenvergadering vd Voorthal
(20.00 uur grote kantine)

28-12-2012

Oliebollentoernooi
met Vollier 19:00 uur

De Pijl

19-01-2013

Recreanten Nieuwjaarstoernooi

vd Voorthal

Vr 25-5-2012

Zaaldienst de Pijl: toernooicommissie

19:30

Pijl Solutions Straten/bedrijventoernooi

De Westlandse nacompetitie is volop bezig.
Je kunt alle gegevens vinden op de speciale site
http://www.vollier.nl/20112012/wvc_11_12.htm
Uitslagen na afloop graag per mail doorgeven aan Willem van Vliet.
Johan Lievaart, WS PQ

(19.30 vd Voorthal

DAMES & HEREN
KAPSALON

Ella

Kwintrum 3
2295 HZ Kwintsheul

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

Telefoon
(0174) 27 00 88

Wij zijn op Maandag gesloten
Vrijdagavond tot 19.30 uur
Zaterdagmiddag tot 18.00 uur
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SINGLE EN MIX 2012
Donderdag 14 juni is het weer zover; de start van de
clubkampioenschappen single en mix 2012. Zaterdag
23 juni is de finaleavond! Zullen de kampioenen van
2011 hun titel verdedigen? Zijn er nieuwe kanshebbers? Geven nieuwe leden zich op voor dit toernooi?
Zijn er genoeg dames die mee willen spelen in de single? Allemaal vragen waar we 4 juni antwoord op hebben, want dat is de sluitingsdatum van de inschrijfperiode.

Secretariaat
Secretariaat
Berestein 39
2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
Ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

De clubkampioenschappen zijn toegankelijk voor alle
Quintusleden van 16 jaar en ouder. Je schrijft je in
voor enkel en/of gemengd dubbel en voor de sterkste
klasse of de B-klasse. In Toernooi.nl omschreven als:
HE of HEB, DE of DEB, GD of GDB. Er wordt gespeeld
in poules, zodat iedereen een aantal wedstrijden
speelt. De uitslagen van de poules zijn bepalend voor
het verdere verloop van de ¼ , ½ en finalewedstrijden.

CLUBKAMIPOENSCHAPPEN
JEUD- EN JUNIORLEDEN
Van 3 t/m 9 juni zullen de clubkampioenschappen voor
de jeugd- en juniorleden dit jaar gehouden worden.
We willen er graag een mooi toernooi van maken voor
jullie, en hiervoor hebben we zoveel mogelijk deelnemers nodig, dus geef je snel op!! Dit kun je doen door
een
mail
te
sturen
naar
jeugdtennisquintus@hotmail.com .
Geef hierbij aan welke onderdelen je wilt spelen (enkelspel, dubbelspel en mixdubbelspel) en noteer indien
nodig daarbij wie je partner is. Iedereen mag zich voor
alle drie de onderdelen opgeven, maar als je dat wilt
doen kun je natuurlijk niet te veel verhinderingen hebben. Je inschrijving is pas definitief zodra je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen. De uiterlijke
inschrijfdatum is dinsdag 29 mei.







Er zal op de volgende dagen gespeeld worden:










Zondag 3 juni
Zondag 3 juni
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 9 juni

:
:
:
:
:
:
:
:
:

10.00
13.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
09.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

13.00
16.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
13.00
17.00



uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur





Elke deelnemer mag maximaal 3 dagdelen als verhindering opgeven. Als je de finaledag niet kan spelen
dan mag je wél meedoen, maar kun je alleen de poulewedstrijden meedoen.
Wij zien jullie inschrijvingen graag tegemoet!

Elke deelnemer/deelneemster schrijft zich persoonlijk in via
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=
2A2325E6-B952-4639-81FF-13252FA38197
Je geeft je eigen verhinderingen door.
Bij te weinig beschikbaarheid wordt je uitgesloten
van deelname (dit is ook afhankelijk van het aantal
inschrijvingen).
Als je tijdens de finaledag niet kan spelen ben je
verplicht dit te melden aan de toernooicommissie;
je kan dan alleen aan de poulewedstrijden deelnemen.
De speeltijd van de poulewedstrijden is exact 1 uur,
inclusief inslaan en wisselen. Er wordt niet gespeeld
om sets; het aantal gewonnen en verloren games
telt.
In de ¼ , ½ en finale wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Alle sets worden bij een stand van 66 door het spelen van een tiebreak beslist.
Het complete toernooireglement is te lezen in het
jaarboek 2012 van TVQ.
Inschrijfgeld is € 5,00 per persoon per onderdeel.

Uiterste inschrijfdatum maandag 4 juni.

Vriendelijke groeten,
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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