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Week 51, 17 december 2012, nummer 2278
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handbal
voetbal
badminton
volleybal
gymnastiek
tennis
jeu de boules

Sportblad per post ontvangen: maak € 60,- per jaar over op rek.nr. 12.65.04.539
t.n.v. Sportblad Quintus, o.v.v. Quintusblad, naam en adres.
Sportcomplex: Leeuwerik 1, Kwintsheul. Kantine: 0174-294208. Sporthal: 0174-296454.
Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897. Bankrek.: 12.65.04.539
De zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers kunnen hun bardienstrooster inzien op
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/
Inleveren teksten en advertenties: zondag vóór 19.00 uur bij de redactie.
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Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl
Voor uitgebreide versie zie
www.quintus-sportfederatie.nl (Quintusblad)

Jeugdsecretariaat
Annette Lie
Grutto 50,
2295 PV Kwintsheul
Lie58@caiway.nl

EREDIVISIE/EERSTE DIVISIE	

Begeleider Daam van Dijk was zeer tevreden en met deze
goede beoordeling hebben ook zij het scheidsrechterdiploma HS1 behaald.
Sabien, Suzette, Lisa en Cindy van harte gefeliciteerd met
het behaalde resultaat en wij wensen jullie veel fluitplezier
bij HV Quintus.

Zaterdag 22 december
20.00 BEVO		
Heren 1

BEKERCOMPETITIE

OLIEBOLLENTOERNOOI 2012
Op donderdag de 27e december is weer het traditionele
Oliebollen toernooi. Een mooie gelegenheid de kilootjes
die erbij zijn gekomen snel weer kwijt te raken.
“Door enkele spelers uit de Herenteams is gevraagd er
een tweedaags “of zelfs driedaags toernooi“ van te maken
aangezien zij aan èèn avond niet genoeg hebben om op
het oude gewicht te komen”.
Voorlopig houden we het dit jaar nog op èèn avond!

Dinsdag 18 december
20.15 Hercules
Heren 2

ZAALHANDBALCOMPETITIE
Vrijdag 21 december
DS3 20.10 2757 Kwieksport 1 Quintus 3
Zondag 23 december.
DCJ7 11:50 3442 VELO DC7
Quintus DC7
HS3 12:00 7407 Westlandia 2 Quintus HS3
DBJ3 13:20 7443 Westlandia 2 Quintus DB3

Dit toernooi is voor alle Breedtesporters die bij HV Quintus handballen. Het betreft hier zowel de (Dames & Heren) senioren als de A-teams jongens en meisjes Breedtesport.
Heb jij je, of je teamleiding nog niet opgegeven?
Dat kan bij Wim van Schie wim.vanschie@kabelfoon.net

Deel 1 zaalseizoen meisjes C1:
C1 begon de eerste wedstrijd van het zaalseizoen waar
we de veldcompetitie mee eindigde, namelijk tegen Westlandia C1. Jammer genoeg zonder Alicia, die nog steeds
geblesseerd aan haar enkel is. Dit keer ging het iets moeilijker, mede door de veel scorende linkeropbouw van
Westlandia. Gelukkig bleven we zelf ook genoeg doelpunten maken en wonnen we weer met 16-11. Een goed
begin van de zaalcompetitie!
De wedstrijd tegen Oliveo speelden we de hele wedstrijd
geconcentreerd en wonnen met 32-1! Zie verder www.hvquintus.nl

19.15u verwachten we je in Hal
1 zodat we om 19.30u kunnen
beginnen met de wedstrijden.
Uiteraard is er na afloop een
gezellig samenzijn waarbij de
drankjes worden gesponsord
door Businessclub Quintus
en de oliebollen door van der
Pluijm-Roodenrijs.
Tot ziens op 27 december…

NIEUWE JEUGDSCHEIDSRECHTERS
Afgelopen zaterdag hebben Sabien Roessen, Suzette
Teekens, Lisa Bellekom en Cindy Olierhoek hun eerste
wedstrijd gefloten. Sabien en Suzette floten de D4 en Lisa
en Cindy de D5 (gemengde D-jeugd).

Wim van Schie
Ard van Wingerden
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Kerststollenactie
De feestdagen komen langzaam dichterbij. De kerststollenactie van de damesselectie
is inmiddels volbracht en is zeer
geslaagd te noemen.
Deze actie heeft ons mede in
staat gesteld Europacup te mogen spelen.
De meeste mensen hebben hun gekochte kerststollen
ontvangen en hebben waarschijnlijk al kunnen proeven
hoe lekker ze smaken.
De kerststollen zijn gebakken door Meesterbakker
Roodenrijs, waarvoor onze hartelijke dank.
Ook een woord van dank naar alle vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan met het inpakken en wegbrengen van de stollen.
Het was een hoop werk, maar vele handen maken licht
werk.
We willen hierbij ook John Lipman bedanken voor het ter
beschikking stellen van zijn ruimte.
Last but not least een groot woord van dank aan onze
“meester verkoper” Geert Zwinkels.
Mede dankzij zijn inzet hebben we het aantal verkochte
stollen ten opzichte van vorig jaar kunnen overtreffen.
Geert, je bent een kanjer!!!!
De damesselectie wil dan ook iedereen bedanken voor
hun bijdrage en wenst iedereen een gezond, succesvol
en sportief 2013.

Namens de Hartstichting wil ik alle
collectanten en inwoners van Kwintsheul
fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2013
wensen. We hopen weer op uw steun in de
Hartweek (14 tot 20 april).
Ook ben ik op zoek naar iemand, die het
organiseren van de Hartweek in Kwintsheul,
wil overnemen in 2014. Ik heb 250 brieven
verstuurd, maar nog geen reactie gehad.
Hopelijk ontvang ik nu beter bericht.
Voor contact Piet de Bruijn
Onze leden waken over de
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar
frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!
Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen
en hopen jullie in 2013 weer te zien in de Van
der Voorhal.

De damesselectie.

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

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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Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen

Alle medewerkers van het Quintus-sportblad
en de dames van de lay-out
en al onze sportvrienden
en relaties van Quintussport
en de adverteerders
wensen wij

Fijne feestdagen
en een goede start in het Nieuwe Jaar toe.
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WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
susan@vdwansem.nl
A:
Freek Batist
06-41536877
B:
Petra Gram
06-23957834
C:
Ron v.d. Merwe
06-11245493
D:
vacant
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
F en MP:
Karin Grootscholten 06-19034755
Dames:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
Scheidsrechters- Carla Kester
coördinator:
quintusscheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

Kopij:

Lia Stijger
0174-622822
liastijger@hetnet.nl
Materiaal:
Leon Grootscholten
06-28330351
Kledingcoörd.: John Nieuwmans
06-55388247
Site:
www.quintus-voetbal.nl

Uitslagen

Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

Dinsdag 11 december 2012
comp. Quintus A1
Zaterdag 15 december 2012
comp. Naaldwijk MA1
comp. Zoetermeer B2
comp. Quintus B2
comp. Quintus MB1
comp. MVV ‘27 C2
comp. HBS C4
comp. Quintus C3
comp. Wippolder D2
comp. Quintus D3M
comp. Quintus E1
comp. FC ‘s-Gravenz. E5
comp. Quintus E3
comp. SVH E7
comp. Nootdorp F2
comp. LYRA F4
comp. Quintus F3
comp. Quintus F4
comp. Quintus 3
comp. Quintus 4
comp. KMD 6

Het bestuur van v.v. Quintus wenst iedereen, die op
welke manier of in welke functie dan ook betrokken
is bij onze vereniging:

hele fijne feestdagen
een prachtige jaarwisseling
en een gezond
en sportief 2013
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- Westlandia A3

4-1

-

6-0
1-2
2-3
5-0
1-2
2-2
2-6
2-2
7-1
4-1
2-4
9-0
1-10
2-3
?
0-3
1-3
3-4
2-3
0-2

Quintus MA1
Quintus B1
KMD B2
VVK MB1
Quintus C1
Quintus C2
VCS C3
Quintus D1
HVC´10 D5M
Maasdijk E1
Quintus E2
LYRA E6
Quintus E4
Quintus F1
Quintus F2
KMD F4
DHL F4
sportcl. Monster 7
Oliveo 2
Quintus 5

REGIOCOMPETITIE
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Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
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Uitslagen elfde speelronde
BC Quintus 1		
- BBV PIP 1			
BC Quintus 2		
- BC Sluyk Lekkerk 3
BC Mix 10		
- BC Quintus 3		
BC Mix 11		
- BC Quintus 4		
BC Quintus 5		
- BC Mix 12			

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

7–1
2–6
5–3
5–3
6–2

Programma twaalfde speelronde

We kregen deze week het bericht dat Aad van Hooft,
badmintonlid van de maandag is overleden. Onze
gedachten zijn bij de directe familie en we wensen
hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vrijdag 11 januari 2013, 19:30u
BC Quintus 3		
- BC Schipluiden 3
BC Quintus 4		
- BC The Smashing Fellows6
Zaterdag 12 januari 2013, 13:30u
Shuttlewoude 5		
- BC Quintus 5

Algemene leden vergadering
Zoals jullie allemaal weten zijn er bij de Quintus federatie
de laatste tijd nog al wat veranderingen gaande.
Zo wordt de sportfederatie Quintus omgezet in een Omnivereniging en een Stichting beheer en Exploitatie.
Hiervoor moeten wij als Quintus badminton dinsdag 15
januari onze goedkeuring geven.
Om alles volgens de regels te laten verlopen schrijven wij
op dinsdag 8 januari een algemene ledenvergadering uit om aan de leden goedkeuring te vragen hiermee
in te stemmen.
We zullen deze avond uitleg geven over het traject dat wij
de afgelopen maanden hebben gevolgd en tot welke organisatie structuur wij thans zijn gekomen.
Tevens kunt u horen wat de plannen zijn van de stichting
beheer en exploitatie en hoe de risico’s verdeeld zijn.

Zaterdag 12 januari 2013, 14:15u
BV Onder Ons 5
- BC Quintus 2
Zondag 13 januari 2013, 10:00u
PBC Boomgaardsh. 1 - BC Quintus 1
KERSTTOERNOOI
Niet vergeten!!
Vrijdag 21 december kersttoernooi
Aanvangstijd is 20.00 uur
Heeft u nog vragen? Bel dan even naar Anneke Keehnen
0174 -296318 / 06 – 180 93 184 of stuur een mail naar:
jt.keehnen@kabelfoon.nl

ALV dinsdag 8 januari om 19.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur
Wim Arbouw

Actiemaand
Januari is bij Quintus badminton een actiemaand. In deze
maand is het voor alle senioren vrij om op alle speeldagen
te spelen. Zo kunnen de leden vrij spelen op maandag
van 13.30 - 15.30 uur op woensdag van 9.00 – 11.30 uur
en op vrijdag van 19.30 – 23.00 uur. We hopen dat er veel
leden zijn die van de gelegenheid gebruik maken om eens
op een andere speeldag te kijken. Zeker op de woensdag
en vrijdag is er nog voldoende ruimte voor extra spelers.

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Feestdagen
Langs deze weg wil het bestuur alle leden en
vrijwilligers heel fijne Kerstdagen wensen en
een voorspoedig, gezond en sportief 2013.
(En voor de zekerheid, tussen kerst en Ouden Nieuw is er GEEN badminton!)

Eekhout
Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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van de samenwerking met Vollier zijn ook alle leden van
Vollier met aanhang van harte welkom. We verdelen de
deelnemers over de teams, zodat alle teams op papier
ongeveer even sterk zijn. Het team dat ook in het veld het
sterkst is, neemt de eeuwige roem mee naar huis en mag
de andere prijs ter plekke opeten of drinken.

Secretariaat
Wouter Loots
Wilgenhove 36
2295 RB Kwintsheul
Tel. 0174-295436
www.pijlslagquintus.nl

Zaterdag 19 januari 2013
Remko van Roon – Recreantentoernooi
Op de derde zaterdag in januari organiseert Pijlslag Quintus traditiegetrouw een recreantentoernooi voor teams
uit de omgeving. Het recreantenteam van onze vroegere
Quintus-tak, en met name Aad Bes, is er al weer druk mee
bezig. Nu de datum dichterbij komt, denken we terug aan
vorig jaar, toen tijdens een van de wedstrijden onze Remko van Roon zo plotseling onwel werd en in het veld overleed. Remko is het afgelopen jaar niet uit onze gedachten geweest, maar we worden nu weer nadrukkelijk met
het verlies geconfronteerd. Dat geldt niet alleen voor zijn
vrienden in het recreantenteam, maar uiteraard nog veel
meer voor zijn moeder en zijn zoon Nils. Ter nagedachtenis aan Remko draagt het toernooi dit jaar zijn naam.

Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

Competitieprogramma
17-12-2012_23-12-2012
wo 19-12-2012
20.45

H4J FI

PQ HS 4

Beker 3e ronde en
reserveweek
Zaaldienst
v.d. Voorthal: H5
KratosHS10

Van der Voorthal

PQ MA 1

Jan Janssenhal

vr 21-12-212
19.30

MAH1G AD DEO MA 1

Voor standen en uitslag en competitie zie:
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125

Wilfred de Zeeuw, voorzitter
De toernooicommissie:
Dick van Geest, Rick van Dijk, Wilfred de Zeeuw

John Kerkhof, WS PQ
Agenda

18-12-2012 Bestuursvergadering
28-12-2012 Oliebollentoernooi met Vollier,
19:00 uur, sporthal De Pijl
19-01-2013 Recreanten Nieuwjaarstoernooi,
Van der Voorthal

Kwintsheul
Naaldwijk
Kwintsheul
Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Vrijdag 28 december vanaf 19 uur:
Oliebollen -volleybaltoernooi in de Pijl
Het duurt nog even, maar noteer dit evenement alvast in
je agenda. Zoals elk jaar hopen we dat er ook veel familieleden en vrienden meedoen met het toernooi. In het kader

Telefoon
(0174) 29 28 63
Telefax
(0174) 29 34 74
assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

te
nnis

Voor het spelerspasje wordt een borg van 10 euro in rekening gebracht.
De contributie dient uiterlijk 1 januari 2013 te zijn betaald
op bankrekening 12.65.75.118 ten name van penningmeester TVQ onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
U ONTVANGT GEEN ACCEPTGIRO.
Omstreeks 1 februari 2013 zullen de spelerspasjes van
diegenen die hun contributie op die datum nog niet hebben betaald, in het elektronisch afschrijfsysteem worden geblokkeerd. U kunt dan dus niet meer tennissen.
Pas na betaling worden de betreffende pasjes weer vrijgegeven.
Indien u geen lid meer wilt zijn van onze vereniging, dan
gelieve u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de
ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail aan janerna@
kabelfoon.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer of pasnummer.
Bij inlevering van uw spelerspasje (onbeschadigd en onbeschreven) bij de ledenadministratie wordt de door u betaalde borg terugbetaald.

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

CONTRIBUTIE 2013
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in november 2012 is de contributie voor 2013 en 2014 ongewijzigd vastgesteld.
De contributies voor het tennisjaar 2013 zijn derhalve als
volgt:
- senioren (geboren vóór 1-1-1995) € 100,- daluurleden (geboren vóór 1-1-1995) € 70,- juniorleden (geboren na 1-1-1995 en vóór 1-1-2001)
€ 50,- jeugdleden (geboren na 1-1-2001) € 40,5

