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U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-sportfederatie.nl

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
Zaterdag 27 april
20.30 Hurry up

Ook alle scheidsrechters die op het NK A-jeugd fluiten, op
het RAB-toernooi of elders, heel veel succes en plezier
toegewenst.

Heren 1

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). Het Inschrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).

VELDHANDBALCOMPETITIE
Dinsdag 23 april velddienst spelend team
DDJ1 17:00 8933 Verburch D1		 HV Quintus D1
DBJ3 18:45 8582 HV Quintus DB3 Velo DB2
		
SR Sven Furth & Sander Bellekom
Donderdag 25 april velddienst spelend team
HCJ1 18:45 9559 HV Quintus HC1 Oliveo HC1
		
SR Gyllian Zwirs & Lars Jansen

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni a.s.
schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadministratie,

Zaterdag 27 april	Velddienst spelend team
E1
11:30 9488 Quintus E1		 HWC E1
GDJ5 11:55 9356 Hercules D2		 Quintus D5
DCJ5 12:00 8925 Westlandia 5		 Quintus DC5
DDJ3 12:20 8428 Quintus D3		 Westlandia 4
SR Julia Bellekom & Richelle Vijftigschild beg.
DCJ3 14:00 8887 Quintus DC3		 Kwieksp.1
			
SR Tara van Ruijven
Zondag 28 april
DAJ1 9:30
1299
DDJ2 12:30 9326
DBJ5 14:20 9157
DCJ6 15:00 8929

Saturnus’72 1		
VELO D5		
DIOS DB3		
VELO DC6		

DAM E S & HER E N

Ella
K A P SA LO N

Quintus DA1
Quintus D2
Quintus DB5
Quintus DC6

Kwintrum 3
2295 HZ Kwintsheul

WEDSTRIJDEN BUITEN QUINTUS FLUITEN
Zondag 28 April
11:10 uur
Unitas ‘63 DS1 - ROWAH DS1
		
SR: D. de Recht

Telefoon
(0174) 27 00 88

Wij zijn op Maandag gesloten
Vrijdagavond tot 19.30 uur
Zaterdagmiddag tot 18.00 uur
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Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTSHEUL.
Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder het “lidworden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.
Vragen? Mail dan naar ledenadministratie@hvquintus.nl.

N.K. ZAAL A-JEUGD
Zaterdag 27 april a.s. wordt in Amsterdam het zaalkampioenschap voor de A-jeugd gehouden. Onze meiden
hebben zich daarvoor geplaatst.
Wij wensen de meiden en Herman en Lara veel succes!

Jan Alma Cup.
HS3 heeft op zaterdag 20 april de finale van de JAC gewonnen. Het was een spannende strijd tussen HS3 en
Helius. De einduitslag was 34-29 en de wisselbeker is
mee naar Kwintsheul!
Alle spelers van HS3 en Frank en Silvia van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

NK B-jeugd, 20 april.
MB1 Nederlands kampioen, JB1 verdienstelijk zesde
De meiden van B1 waren al een paar weken kampioen in
de jeugddivisie geworden en het was noodzaak om vormbehoud te tonen tijdens de laatste wedstrijden.
Op zaterdag 20 april was het dan zover en we gingen met
z’n allen in de bus naar A’dam, het NK B jeugd kon beginnen.
De eerste twee wedstrijden tegen fysiek sterke ploegen
werden nipt gewonnen ( Dongen 13-12 BFC 15-13 ).
De wilskracht, spelopvatting en teamgeest waren belangrijke elementen tijdens deze wedstrijden.
Daarna tegen VOC en de halve finale tegen Kwiek kwamen de meiden los, waarbij iedereen aan spelen toekwam.
Als bekroning op het succesvolle seizoen, de finale tegen
VZV waarin alle facetten van handbal aanwezig waren.
Met goed handbal nam DB1 meteen afstand van de tegenstander en heeft het gedurende de wedstrijd niet
meer uit handen geven.
Het mag wel eens gezegd worden, je wordt niet zomaar
kampioen en zeker niet twee jaar achter elkaar
Meiden, begeleiding gefeliciteerd en ouders, supporters
en sponsoren bedankt!!
Het jeugdbestuur

LAATSTE WEDSTRIJD DAMES 1
Zaterdagavond speelde dames 1 hun laatste wedstrijd
van het seizoen. Na een stroeve eerste helft, waarbij ze
tegen een 11-17 achterstand aankeken, knokten ze zich
in de tweede helft naar een overwinning van 32-27. Aan
het verschil in stand kun je zien dat deze dames echt wel
kunnen handballen. Jammer dat zij dit af en toe pas laat
in de wedstrijd laten zien. De 3e plek is echter weer een
prima prestatie, wat dan ook een felicitatie verdient. Aan
het eind van de wedstrijd namen we afscheid van drie dames, t.w. Lisanne, Marjolein en Kelly Vollebregt. Laatstgenoemde heeft nog niet haar contract getekent, maar als
hier niets tussenkomt gaat ze haar handbaldroom waar
maken in Duitsland, de andere twee stoppen vanwege
studie met handballen. We wensen de meiden veel geluk
en succes in de toekomst en we hopen jullie nog regelmatig in de Van der Voorthal te ontmoeten.
Ze was er deze avond niet, maar ook Marloes Vrolijk zal
als fysiotherapeut niet meer terugkeren op de bank. Zij
verwacht – samen met Jos – hun eerste kindje en gaan
hiervan ten volle genieten. Marloes, ook jij bedankt voor
alles. Je was een trouwe en gezellige fysio en we zullen
je zeker missen. Heel veel geluk voor de toekomst en we
hopen ook jou nog vaak te zien!
Ook namen we afscheid van de twee teammanagers Joki
en Toos. Vele uren staken zij de laatste vier seizoenen in
de damesselectie, het is nu weer tijd voor andere dingen.
Hartstikke bedankt voor jullie inzet en ik weet zeker dat we
jullie nog regelmatig gaan zien!

NK HB1
Afgelopen zaterdag mochten de jongens B onverwachts
toch naar het NK.
Samen met de meiden B, in de bus, op naar Amsterdam.
Om 10 uur de eerste wedstrijd tegen ( achteraf de Nederlands Kampioen) Olympia ’89. Na een slechte eerste helft
3-7, wisten de mannen zich te herpakken en wonnen met
15-14. De spanning zat er direct in, en was voor menigeen
voelbaar.
De tweede wedstrijd moesten we tegen Cometas uit
Friesland. Ook hier liep het niet helemaal vanzelf en stonden wij dit keer na 30 minuten met lege handen. 12-13
voor de mannen uit het noorden. Voor de derde wedstrijd
werd er al een beetje gerekend. Aalsmeer 2 x winst, Cometas en Quintus beide 1 x winst en Olympia nog geen
winst. Het doelpunten gemiddelde zou in ieder geval een
rol spelen als wij niet wisten de winnen van Aalsmeer. In
de competitie waren het ook spannende wedstrijden, dus
er was hoop. Ook dit keer weer een spannende pot maar
helaas meer als een 18-16 nederlaag zat er niet in.
Aan de overkant zagen we op het scorebord een forse
winst voor Olympia ’89, en deze werd uiteindelijk de
lachende derde en mocht zich opmaken voor de winnaarspoule.
Wij moesten de strijd aangaan voor plek vijf, op dat moment het hoogst haalbare nog.
Eerst tegen Achilles, deze werd netjes gewonnen 20-16.
De kramp speelde dit toernooi bij sommige jongens wel
parten, waardoor de wisselbank slonk.
In de andere halve finales kwamen ook rare uitslagen.
Zo ging de favoriet Sittardia ten onder tegen Olympia en
Aalsmeer verloor van Snelwiek. Zo stond er een verrassende finale op deze mooie dag.

Graag willen we onze keeperstrainer Kevin feliciteren. Zijn
vriendin Judy – oud handbalster van het eerste – beviel
twee weken geleden van dochter Sara. Heel veel geluk
met z’n drietjes.
Onderstaand nog een dringende oproep.

GEZOCHT/GEVRAAGD

Een teammanager voor de damesselectie.
Hou je van organiseren en ben je gek van
het handbalspelletje, meld je dan! Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Joke Lekkerkerk 06 16032645,
rujolek@kabelfoon.nl.

Verloren

Afgelopen zaterdag na het feest, ben ik mijn zwarte jas,
van het merk Jack and Jones kwijt. Mijn fiets-, en kluissleutel van school zitten in de jaszak. Ik krijg dan geen
borg terug, als ik deze niet inlever aan het eind van dit
schooljaar.
Gaarne reactie naar Ivar 06 27589193
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Eerst nog de spannende finale kijken van de meiden en
die werden Nederlands Kampioen, gefeliciteerd dames.
Wij moesten er nog een keer voor gaan. Voor de vijfde
en zesde plaats tegen Volendam, ook dat is een bekende
uit de competitie. Het was een spannende wedstrijd met
een paar seconde voor tijd een 20-20 op het scorebord.
Helaas scoort Volendam en restte voor ons een “mooie”
zesde plaats. Toch was het een bijzondere dag, deelname
aan het NK, top.
Sven, Moritz en Job bedankt voor het meespelen.

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw

Daarna moe terug in de bus, met het toepasselijke liedje
“ik ben helemaal naar de klote”. De meiden uitgelaten, de
jongens beduidend iets rustiger dan de heenweg. Maar
een Harlem-Shake zat er toch nog wel in.
Op Quintus een ontvangst met een ere rondje in de rust
van de dames en daarna aan een buffet.
Jeugd commissie bedankt.

• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Eekhout
Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Bouw

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

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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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
Zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers
zie bardienstrooster http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/

Heulenaren de wedstrijd tegen Birmingham City gaan
aanschouwen. Ook staat er op zondag uiteraard weer de
klassieker “the Match of the Day” op het programma. De
Heulse D‑jeugd zal dan de strijd aangaan met de Engelse
leeftijdsgenootjes van Felixstowe & Walton United FC. De
winnaar mag dan weer een paar maanden de Vis-Currey
Cup in huis houden. Currey staat overigens voor Graham
Currey de contactpersoon overzee van het eerste uur. In
augustus, tijdens het traditionele Quintus-jeugdtoernooi,
dat Nol Vis overigens ook 27 jaar organiseerde, komt er
weer een afvaardiging van Felixstowe & Walton United FC
een bezoek aan Kwintsheul brengen.
Wij wensen de spelers, begeleiding en in het speciaal Nol
Vis hierbij een goede reis, heel veel plezier en succes in
de strijd om de Vis-Currey bokaal.
Wij willen Nol bedanken voor de vele jaren dat hij zijn ziel
en zaligheid in dit uitwisselingsgebeuren heeft gestoken.

Quintus D-jeugd weer naar Engeland
Komende vrijdag reist onze D-jeugd weer af naar Engeland. Traditierijk als deze uitwisseling is zal ook ‘Lange’
Nol Vis de reis vergezellen. Nol, in 1985 de oprichter van
het eerste uur, vindt het na 28 jaar echter welletjes geweest. Samen met Thijs Helleman, Peet Zwinkels en Jan
van der Woude maakte Nol als drijvende kracht achter
deze uitwisseling heel wat tripjes mee. Inmiddels hebben Peter Paul Damen, Johan van Paassen en Bas Otten
deze stokjes qua organisatie overgenomen.
Waar de reis de eerste 17 jaar naar Dale Hall ging, is de
laatste 11 jaar Felixstowe & Walton United FC het doel.
Traditiegetrouw brengt het gezelschap, dat bij gastgezinnen logeert, op zaterdag een bezoek aan Portman Road,
de thuisbasis van Ipswich Town, momenteel in Engeland
spelend op het een na hoogste niveau. Aldaar zullen de

Bestuur VV Quintus
3

Bericht van de ledenadministratie
De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn alweer in
volle gang, daarom willen we weten hoeveel teams we in
kunnen schrijven, dus graag nu aan- of afmelden voor komend seizoen.

159780
08:45 Maasdijk E2
- Quintus E2
162881
10:15 VELO E9
- Quintus E3
Dienst: William Dijkhuizen (ochtend) en Michel Zuijderwijk
(middag)

Leden die volgend seizoen stoppen met voetballen dienen zich vóór 31 mei af te melden, dit kan door een mail
te sturen naar ivanschie@tomselect.nl.
Bij afmelden na deze datum brengen we € 35,- kosten in
rekening.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een inschrijfformulier te downloaden vanaf de Quintus-site onder het
kopje Algemeen. Het ingevulde formulier (bij voorkeur
met de machtiging) kan samen met een pasfoto en het inschrijfgeld gezonden worden de ledenadministratie, t.a.v.
Ingrid van Schie, Hooghe Beer 14, 2295 MX Kwintsheul.

116452
14:30 Quintus A2
- RKDEO A2
181744 12:30 Naaldwijk MA1
- Quintus MA1
172574 12:45 Quintus B2
- GDA B3
150792 11:30 VOC C5
- Quintus C1
116493
10:45 Quintus C2
- RKDEO C8
116427
11:00 Quintus C3
- Westlandia C6
116499
10:00 Quintus D1
- Naaldwijk D1
177931 09:00 GDA D3
- Quintus D2
116513
09:30 Quintus E1
- VVK E1
157881 09:30 Honselersdijk E3
- Quintus E2
132248 10:00 SVH E5
- Quintus E3
116435
09:30 Quintus E4
- Naaldwijk E4
132285 09:00 SVH F1
- Quintus F1
127616 08:30 FC ‘s-Gravenz. F7
- Quintus F2
116559
08:30 Quintus F3
- Naaldwijk F3
116568
08:30 Quintus F4
- Sportcl. Monster F6
181744 12:30 Naaldwijk MA1
- Quintus MA1
Dienst: Anita Enthoven (ochtend) en Robert Jan van Beek (middag)

Zaterdag 11 mei 2013

PROGRAMMA SENIOREN

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaat)
Dinsdag 23 april 2013
20707

20:00

Quintus 2

Zaterdag 27 april 2013

9669
14:30 LYRA 5
25678
14:30 Quintus 3
19322
13:00 MSV ‘71 6
Dienst: Angela Reitsma (middag)

Zaterdag 4 mei 2013

23517
14:30 DVO ‘32 1
Dienst: Michel Zuijderwijk (middag)

- Excelsior M 4

Zaterdag 25 mei 2013

- Quintus 2
- MVV ‘27 5
- Quintus 5

132303
westl.

09:00 SVH F3
08:30 Quintus MP

- Quintus F2
- HVC’10 MP

Dienst: Marco Oosterwijk (ochtend) en Angela Reitsma (middag)

Uitslagen

- Quintus 1

Woensdag 17 april 2013
comp. Quintus A2

Zaterdag 11 mei 2013

-

VELO A5

4-1

comp. RKDEO A2

-

Quintus A2

5-3

comp. KMD MA1

-

Quintus MA1

1-0

comp. GDA B3

-

Quintus B2

1-7

comp. Quintus C1

-

VOC C5

9-0

comp. RKDEO C8

-

Quintus C2

0-11

comp. Westlandia C6

-

Quintus C3

6-2

comp. Naaldwijk D1

-

Quintus D1

2-3

comp. Quintus D2

-

GDA D3

5-1

comp. LYRA D9M

-

Quintus D3M

0-5

comp. VVK E1

-

Quintus E1

3-0

comp. Quintus E2

-

Honselersdijk E3

1-3

Zaterdag 20 april 2013

3263
12:00 Quintus 2
- MSV ‘71 4
16303
13:30 Honselersdijk 6
- Quintus 3
24822
12:30 Vitesse Delft 6
- Quintus 4
24033
14:30 Quintus 5
- HVC’10 7
Dienst: Anita Enthoven (ochtend) en Robert Jan van Beek
(middag)

Zaterdag 25 mei 2013

184735
15:15 VELO 1
- Quintus 3
Dienst: Marco Oosterwijk (ochtend) en Angela Reitsma (middag)

PROGRAMMA JEUGD

(Bron: KNVB en wedstrijdsecretariaten)

comp. Quintus E3

-

SVH E5

12-3

145174
15:00 Wippolder A2
- Quintus A2
116426
11:00 Quintus C3
- Honselersdijk C3
174660
09:30 Quintus E3
- Wateringse Veld E2
116440
09:30 Quintus E4
- Sportcl. Monster E8
116567
08:30 Quintus F4
- LYRA F10
westl.
08:30 Quintus MP
- HVC’10 MP
Dienst: Marco Gomes (ochtend) en Angela Reitsma (middag)

comp. Naaldwijk E4

-

Quintus E4

2-0

comp. Quintus F1

-

SVH F1

0-6

comp. Quintus F2

-

FC ‘s-Gravenz. F7

1-6

comp. Naaldwijk F3

-

Quintus F3

3-1

comp. Sportcl. Monster F6

-

Quintus F4

1-4

comp. Quintus 1

-

Vredenburch 1

10-0

Woensdag 1 mei 2013

comp. Quintus 2

-

Excelsior M 4

23 apr.

comp. Schipluiden 1

-

Quintus 3

8-1

comp. Ariston’80 11

-

Quintus 4

?

comp. Quintus 5

-

Excelsior M 6

Zaterdag 27 april 2013

184657

19:00 FC ‘s-Gravenz. C6

Zaterdag 4 mei 2013
172575
127197

12:00 KMD B2
10:30 FC ‘s-Gravenz. D4

- Quintus C2

- Quintus B2
- Quintus D2

4

3-0
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Het wordt een mix toernooi, maar iets anders dan u tot
nu toe van ons gewend bent. Geef je op met of zonder
partner en ga er maar vanuit, dat de toernooicommissie er
een hele leuke indeling van gaat maken met, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau, leuke partijen.

n

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

RECREANTENCOMPETITIE
Uitslag vrijdag 19 april 2013
Quintus VD1 – Den Hoorn 		 0 – 6

Honselersdijk – Quintus
Afgelopen woensdag hebben zeker 20 spelers van Quintus gehoor gegeven aan de uitnodiging van Honselersdijk
om daar te komen spelen. Zelfs van de maandagmiddag
en de woensdagmorgen waren er mensen gekomen. Het
was een gezellige avond. Speelkaarten bepaalden op
welke baan en met wie je kon spelen. Het was zo druk,
dat men soms zelfs een ronde over moest slaan om te
spelen. Positieve reacties na afloop van spelers van beide
verenigingen
Het bestuur

Wedstrijd
Vrijdag 26 april 2013 20:00 uur
Quintus VD1 – Pluimbal VD1
Voor afronding van de recreantencompetitie houd alvast
14 juni a.s. vrij

JEUGDCOMPETITIE

2 belangrijke datums
Zet ze in je telefoon of schrijf deze dagen in je agenda!
24 mei clubtoernooi gemengd dubbel
1 juni slotavond.
Meer hierover in de INFO, die iedereen binnenkort ontvangt of de komende weken in het Quintusblaadje en natuurlijk kunt u ook alles nalezen op onze eigen website
www.quintus-badminton.nl!
De toernooicommissie

Uitslagen
Kjoebie 1
Kjoebie 4
Kjoebie 5

Komende week zijn er geen competitie wedstrijden. Er zal
komende zaterdag 27 april ook géén training zijn. Het is
dus een vrij weekend voor iedereen.
4 mei zijn er weer een paar competitie wedstrijden, en is
er weer training voor de vrije teams.
Maar let wel, beide trainingsgroepen starten dan weer om
8:45uur!!!
Grtz, Mike

CLUBTOERNOOI
Op 24 mei is het laatste toernooi van dit seizoen. Laten we
er met z’n allen een volle bak van maken!
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Bij deze promotiewedstrijden dienen de teams voor eigen
scheidsrechters en tellers te zorgen.
Advies: houdt volgende week op http://bit.ly/pdmw2013
het programma in de gaten.
Na dit weekeinde zullen alle namen worden ingevuld.
Adres: Galgenwaard Sportcentrum,
Herculesplein 341, 3584AA Utrecht

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

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

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

Met vriendelijke groet, John Kerkhof, WS PQ

Promotiewedstrijden
zaterdag 27 april 2013
12:45 WPDH26 BC Inter Rijswijk HS6 PQ HS 4

- BV DEO 2		 6 – 2
- BC Vlist 1
- The Flying Shuttle 6 		 2 – 6

Agenda

Galgenwaard

14:00 WPDH26 BC PQ HS 4

nr. 10 H3P Galgenwaard

12:45 WPD

Kratos ‘08 DS9

PQ DS 2

14:00 WPD

PQ DS 2

nr. 10 D3P Galgenwaard

PQV Pijl
22-04-2013 Kennismakingstoernooi
Solutions
PQ, ALV Vollier, ALV PQV Pijl
14-05-2013 ALV
Solutions
PQV Pijl
17-05-2013 Kennismakingstoernooi
Solutions
Solutions Straten en
24-05-2013 Pijl
Bedrijventoernooi in De Pijl

Galgenwaard

Promotiewedstrijden
Zaterdag 27 april ’13 zijn promotiewedstrijden voor de dames 2 en heren 4. De winnaar en nummer 2 van de poule
spelen volgend seizoen derde klasse, nummer 3 krijgt
plaats in de opvullingvolgorde.

Kwintsheul
Kwintsheul
De Lier
Naaldwijk

Uitslagen afgelopen week
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Donar HS 2

PQ HS 1

3-1

25-13, 22-25, 25-13, 25-12

PQ DS 1

Sovicos DS 5

3-1

25-16, 25-18, 21-25, 25-18

Yaarana
HS 1
PQ HS 2

Delta HS 5

4-0

25-22, 20-25, 25-21, 23-25,
15-13
25-15, 25-12, 25-11, 25-14

Velo MA 1

PQ MA 1

0-4

20-25, 23-25, 17-25, 12-25

PQ MC 1

Int Rijswijk MC 3 0-4

10-25, 17-25, 19-25, 14-25

PQ HS 6
Red Stars
HS 1
PQ HS 5

Punch HS 9

0-4

PQ HS 3

2-3

Punch HS12

4-0

11-25, 06-25, 16-25, 20-25
25-19, 20-25, 25-20, 18-25,
12-15
25-18, 25-13, 25-19, 25-21

PQ HS 4

3-2

bereiden. Op 14 mei worden de beslissende ledenvergaderingen gehouden.
Om elkaar alvast wat beter te leren kennen organiseren
we twee kennis-makingstoernooien voor alle seniorenteams, meisjes A en recreanten. De eerste is aanstaande
maandag 22 april in de Van der Voorthal in Kwintsheul,
vanaf 19:30uur. We beginnen met een gezamenlijke warming up en aansluitend spelen we een aantal onderlinge
wedstrijdjes tussen soortgelijke teams.
We hopen zo veel mogelijk leden op deze avond te zien!

Ahoy, Ahoy, Fusie in zicht!
Zoals je in een eerdere nieuwsflits en een e-mailbericht
van het bestuur hebt kunnen lezen, zijn de besturen van
Pijlslag Quintus en Vollier bezig met de voorbereiding van
een fusie.
In februari zijn de meningen gepeild via de team-aanvoerders. Daaruit kwam groen licht om de fusie verder voor te

Op vrijdag 17 mei herhalen we dit feestje in sporthal
Vreeloo van Vollier.
Groeten,
Wilfred de Zeeuw
Voorzitter Pijlslag Quintus

te
nnis

Verslag 1e DD (20/04/2013 - TOERNOOI)
Een zonovergoten gezellige dag, de DD1.
Het dubbeldag tennistoernooi;
Op zaterdag 20 april vond weer het dubbeldag tennistoernooi plaats!
Het was die dag weer tijd voor mijn jaarlijkse bardienst en
door een late ziekmelding was er een plekje over die door
de barman ingevuld werd. Mooier kan het niet, lekker tennissen en bardienst draaien!
Iedereen was goedgemutst, waarschijnlijk mede door het
prachtige weer. Er waren 16 dames en 16 heren die om
en om 3 kwartier speelden! Bij winst ging het koppel een
baantje omlaag en bij verlies een baantje omhoog zodat
de wedstrijden steeds gelijkwaardiger werden.

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

Het is inmiddels enkele weken geleden dat jullie konden
stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Uiteindelijk hebben we een bedrag van EUR 434,25 bij elkaar gestemd. Langs deze weg willen wij alle leden bedanken die op ons hebben gestemd.”

Er was heerlijke soep en broodjes en natuurlijk ook een
drankje op zijn tijd.

Voor het invitatietoernooi kan uitsluitend deelgenomen
worden door mixkoppels.
Je kunt zowel een niet-lid, als een TVQ-lid als mixpartner
uitnodigen om met dit toernooi mee te spelen. Afhankelijk
van toernooibezetting maakt de toernooicommissie een
poule-indeling of een winnaars/verliezers schema.
Komt allen en laat de niet-leden kennismaken met onze
gezellige tennisvereniging!!!
Uiterste inschrijvingsdatum zondag 5 mei.
De Heul
Openingstijden:
Inschrijven via tvqtoernooi@gmail.com
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
Supermarkt
Je bent pas ingeschreven als je een bevestigingsmail terug hebt gehad.
Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
leden waken
over de
– Onze
Sigaretten
– Zuivelproducten
veiligheid in het dorp.
– Groente/fruit – Telefoonkaarten
Stuur een mail naar
–frits.berendse@gmail.com
Tevens zijn wij ov-oplaadpunt
en geef je ook op!
Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

De Heul
Supermarkt

Het damestoernooi is uiteindelijk gewonnen door Femke
& Luzia die met 7-5 wonnen van Letty en Marianne. Bij de
heren ging de strijd tussen Nol & Chris en Damon & Ron
waarbij met 10-4 Damon en Ron de wedstrijd beslisten!
Al met al een lekker dagje mede door de toernooicommissie en natuurlijk mijn maatje Daan!
Groeten Rik

Openingstijden:
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
– Sigaretten
– Zuivelproducten
– Groente/fruit – Telefoonkaarten
– Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

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