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U kunt dit blad ook lezen op onze website:
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Week 01, 30 december 2013, nummer 2330

IN

handbal
voetbal
badminton
volleybal
gymnastiek
tennis
jeu de boules

Sportblad per post ontvangen: maak 60,- per jaar over op rek.nr. 19.04.50.940
t.n.v. OMNI-vereniging Quintus te Kwintsheul (IBAN NL96RABO0190450940).
Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
Inleveren teksten en advertenties: zondag vóór 19.00 uur bij de redactie.
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OMNI-vereniging
Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 191, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

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

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

OMNI

Activiteitenkalender
Datum

Vereniging/org.

Activiteit

handbal

nieuwjaarsareceptie

30 december 2013

volleybal

18 januari 2014

wandel tocht rust

5 januari 2014 (16.00 - 18.00 uur)
18 januari 2014

olliebollentoernooi

wandelen rust punt

volleybal

24 januari 2014

8 en 9 februari 2014

28+29+30 maart 2014
6 april 2014

12 april 2014

recranten toernooi

handbal

klaverjasdrive

badminton

badminton toernooi

VetHeuls

538 feest

wielrennen

ronde v/d glazen stad

badminton

badminton feest

Het bestuur van de OMNI-vereniging Quintus wenst alle leden, vrijwilligers en
overige betrokkenen van de Quintus verenigingen en organisaties een gelukkig en
sportief 2014 toe.

St. Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie

Stichting Beheer en
Exploitatie Sportaccommodatie Quintus

Contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

kantine

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454

Barcommissie
Angela Reitsma: 06-10619151
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl.nl
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

Tel. 0174-294208

e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl

http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

De lotnummers die de From Xmas with Love loterij hebben gewonnen zijn als volgt:

5 Dinerbon twv €150 :
645533 (opgehaald)

11 Qwin knuffel : 646971

4 Gaastra jas twv €200
naar keuze : 646521

10 Familiespel : 643438 (opgehaald)

3 ADO shirt : 642790

9 Qwin knuffel : 646616
8 Familiespel : 644211 (opgehaald)

2 Feyenoord shirt :
643306

7 Dinerbon Brothers twv €50 : 647489 (opgehaald)

1 NL elftal shirt : 646536

6 Boek Coen Moulijn : 644915 (opgehaald)

Zit uw lotnummer erbij? Neem contact op met
jody@fromxmaswithlove.nl en u krijgt de prijs zo snel mogelijk!
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handbal
Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
Jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

EREDIVISIE/EERSTE DIVISIE

Handbalvereniging QUINTUS
organiseert een
gezellige klaverjasdrive
(of jokeren)
op vrijdagavond
24 JANUARI 2014

Zaterdag 4 januari 2014
TEAM VAN DE WEEK HEJ5
19:30 V&L		
Dames 1
20:15 Heren 1		
Tachos
20:30 SEW 2		
Dames 2
Zondag 5 januari
13.30 Heren 2		

Handbal Venlo 1

( t.b.v. de europacup dames 1 )

BEKERWEDSTRIJDEN
Dinsdag 14 januari
20.30 Dames 2
VELO 1

Adres: Kwekerij de Barreveld (tegenover ATA garage).
Middel Broekweg 144,
(ingang Ewoudslaan)Honselersdijk
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Inschrijfkosten: € 7,50

ZAALHANDBALCOMPETITIE
Zaterdag 4 januari
13:00 26855 Quintus E3
Verburch E1
		
Sabien Roessen en Suzette Teekens
13:50 24759 Quintus E1
VELO E1
Mandy Treffers en Camilla Vijverberg
14:40 30845 Quintus D4
Westlandia D5
Joost van Dijk
15:30 21985 Quintus D3
TOGB D2
Esther Zwinkels
18:30 15532 Quintus DB2
Ventura DB1

Inschrijven kan bij de organisatoren:
Marjan van Steekelenburg 06-10608509,
Jan van Gaalen 06-22428178,
José Heuvelman 06-24266847
en Leny Zwinkels 06-24710465, of via de mail:
fasteek@kabelfoon.nl en lenyzwinkels@live.nl
Na afloop van het klaverjassen is er nog een loterij met
heel veel prachtige prijzen !!!

Zondag 5 januari
09:00 14113 Quintus DB3
Schipluiden 2
		 Lars
10:00 10195 Quintus HS4
Meeuwen HS1
10:20 27595 Gemini E1
Quintus E2
10:25 10799 Quintus DA2
Verburch DA2
hal 2 Aad van Dijk
10:50 22542 ODIS D2		 Quintus HV D2
11:05 16044 Quintus HB1
Volendam HB1
11:35 18089 Quintus DC3
Schipluiden 1
hal 2 ?
12:10 45990 Quintus DB1
VZV DB1
12:30 20042 Hercules HC1
Quintus HC1
12:35 48221 Quintus DB4
Roac DB1
hal 2 Martin Duijvesteijn
13:40 17756 Quintus DC2
Oliveo DC1
hal 2 Jennifer Ouwerkerk
13:40 9732 EDH HS1
Quintus HS3
13:35 51668 Hercules HA1
Quintus HA1
15:00 10499 Quintus DA1
VZV DA1
16:00 30098 VELO D4
Quintus D5

Nieuwjaarsreceptie
Zo 5 januari 16.00 - 18.00 uur

Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Sportgala
De foto’s gemaakt door Marijke Dofferhoff vindt u hier:
https://picasaweb.google.
com/117294358207511118998/Sportprijzen2013We
stland?authuser=0&feat=directlink

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

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING
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Secretaris Quintus Badminton
Plein 1957 16
2295 PL Kwintsheul
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

Het bestuur van badmintonvereniging Quintus wenst
alle leden, sponsors en donateurs een gezond, sportief en mooi 2014 toe

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw

NIEUWJAARSTOERNOOI
Vrijdag 3 januari is er een Nieuwjaarstoernooi!
Opgeven kan nog tot 30 december 19.00 uur. Dan gaan
we de indeling maken.
Aanvang 20.00 uur
Inschrijfgeld: € 3,00 p.p.
Na afloop gaan we natuurlijk naar de kantine om te proosten op het nieuwe jaar!
En natuurlijk zijn leden van de maandag en woensdag
ook van harte welkom.
jt.keehnen@kabelfoon.nl of 0174 - 296318

• Bedrijfsruimten

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE
Eekhout

• Verbouw/renovatie

De toernooicommissie

TEL. 0174 - 29
72 79
Bouw
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL
Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740

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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volleybal
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druk en dat ging de hele dag zo door tot 14:00 uur. De
kinderen deden een soort van lijnbal/niveau 3 CMV mix
waardoor het spelletje niet al te moeilijk werd. In de begin jaren moesten de kinderen nog wel echt volleyballen
maar dat was gewoon veel te moeilijk. Dus vandaar deze
variant is gekozen. En er werd dan ook fanatiek gestreden
om de winst. Zo wist Luc Broer (de zoon van Wim Broer,
oud voorzitter van Vollier) mij te vertellen dat ze alles al
hadden gewonnen en dus het volleyballen best konden
verliezen om toch nog eerste te worden. Maar dat gingen
ze niet doen wat ze wilde alles winnen. En dus moesten
zij wachten op de allerlaatste wedstrijd waarin ze mochten
aantreden.
Soms ontstond er ook nog een discussie over wie er gewonnen had want men dacht dat als men een veld leeggespeelt had je ook gewonnen had. Dus konden we diverse malen uitleggen dat dit niet het geval was en dat men
op tijd speelde. Dat viel niet altijd in goede aarde helaas.
Maar de klapper was toch wel het bonuspunt, als men nl
na afloop met meer spelers in het veld stond dan de tegenstander kreeg men een bonus punt. En tja als je dan
gelijk staat met bijvoorbeeld 6-6 met 4 spelers in het veld
en je hebt de eerste set gewonnen. Maar de tegenstander heeft nog 5 spelers in het veld staan. Speel je toch
nog gelijk in sets. Echter wisten we dit altijd netjes uit te
leggen en dan ging het wel goed. Behalve bij 1 team die
maar bleef terug komen om toch die overwinning te halen.
Echter was alles netjes via de regels gegaan dus was er
geen spelt tussen te krijgen.
Ook waren er wat teams bij met hele lange leerlingen die
dus vrolijk aan het net konden dunken. En dat het liefst
nog met 1 hand deden. Een reden voor PQV om volgend
jaar de regels wederom iets aan te passen en de kids te
dwingen de bal met 2 handen te blijven spelen. Dan zijn
we ook gelijk af van het handbal en korfbal gegooid :).

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

MORGEN - 30-12-2013 –
Oliebollentoernooi in Kwintsheul!

Agenda
30-12-2013
18-01-2014
13-02-2014

Oliebollentoernooi (zie separate inforKwintsheul
matie via e-mailbericht bestuur)
Recreanten Nieuwjaarstoernooi Van der
Kwintsheul
Voorthal, 19:00 uur
Bestuursvergadering 20:00 SportcenNaaldwijk
trum De Pijl

Jeugd Sportmarathon 2013 weer een
succes
Afgelopen vrijdag en zaterdag konden de 5e tm 8e groepers van de basisscholen in De Lier weer meedoen aan
de jeugd sportmarathon 2013. Met een totale inschrijving
van maar liefst 40 teams was het flink aanpoten geblazen
voor de organisatie van het toernooi.
De kinderen gingen op vrijdag, voetballen, Touwtrekken,
Korfballen, Tafeltennissen, Gymmen en Zwemmen.
En op zaterdag gingen de kinderen, Handballen, Hardlopen, Tennissen, Volleyballen en badmintonnen.

De sfeer was goed en ik hoorde diverse kinderen zeggen
dat ze het volleyballen toch wel erg leuk vonden. Dus stiekem hopen we natuurlijk dat er nog wat aanwas bij komt.
Want kinderen kunnen we altijd gebruiken natuurlijk.

Bij PQV Pijl solutions was het met volleyballen weer gezellig druk.
En gelukkig hadden we na een hoop oproepjes ook genoeg vrijwilligers.
Zo hebben Josje, Floor, Suzanne en Iris van Meisjes B1
geholpen met tellen en dat dat niet altijd mee viel was ook
wel te zien aan het schema. Gelukkig had Willem die in
3-voud meegenomen.
De wedstrijden werden begeleid door: Kevin, Huib, Laura,
Bianca, Manon en ondergetekende.
Zaterdag morgen waren we om 8:30 begonnen met het
opbouwen van het veld zodat we ruim voor 9:00 uur klaar
waren. Bij binnenkomst stonden er zelfs al kinderen klaar
om te beginnen terwijl het toernooi toch echt pas om 9:00
uur begon.

Volgende kerstvakantie is er weer een jeugdsportmarathon in SC Vreeloo en ik hoop dat er dan natuurlijk weer
voldoende vrijwilligers zijn.
Dick van Geest is ook nog even wezen kijken en heeft ook
nog een potje gefloten, nog bedankt Dick!.
En ik hoop dat Dick ook genoten heeft van zoveel jeugdvolleybal. Dit is nl echt een uniek evenement dat zeer
groot is opgezet.
Komende zomer (juni of juli) is er weer een sportmarathon maar dan voor volwassenen. Tzt zal ik wel weer wat
oproepen gaan plaatsen voor scheidsrechters en tellers.

En om 9:00 ging het los en kregen we het toch lekker

Willem van Vliet
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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 toernooicommissies wensen u een goed en sportief 2014!
Houd ook komend jaar de toernooikalender weer in de
gaten, want er worden voor jong en oud diverse tennisactiviteiten georganiseerd!

De Heul
Supermarkt

Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
– Sigaretten
– Zuivelproducten
– Groente/fruit – Telefoonkaarten
– Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

Tot ziens op de tennisbaan!
Beste tennisleden,
Het bestuur van TVQ wenst u een fantastisch 2014 met
sportief speelgenot in goede gezondheid. Alle informatie
en alle activiteiten in 2014 vindt u weer terug in het jaarboekje en de website. Geef je tijdig op o.a. voor de piramidecompetitie die weer op diverse zondagen gehouden
wordt. En als u het nog niet gedaan heeft, maak snel uw
contributie over.
Namens het bestuur,
Chris Batist

De Heul
Supermarkt
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Horizontaal
3) Moeder met noten op haar zang strijdt voor meisjesonderwijs (6)
6) Aarselgrond pour jouer au tennis (6,5)
8) Misschien i.p.v. Miss Anne om 8 uur (9)
9) Bent u blind in die Europese stad? (6)
12) Gekleurde vrede achter Russische tralies (10)
14) De sneeuwkuil is vertaald door/over de NSA (7)
16) Is De Man Al overleden? (7)
18) “Ha Jan” klonk zo, kwam en trof 11 miljoen mensen (6)
19) Eer u dol gedraaid werd van zijn perfect day (3,4)
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Verticaal
1) Dit schandaal kwam niet van het rund (12)
2) Metalen Margaret (8)
4) Nichtje dat “Ja” zegt (5)
5) Zetelruil (15)
7) Ik las weer op het eiland (3)
10) Boeken verzamelen (5)
11) De ontvanger van 4 (6)
13) Het dorp heeft ’n race langs de Maas (5)
14) Autofoto van het jaar (6)
15) Stop de post (5)
17) Samen met de Thalys op de HSL (4)
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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

Hallo puzzelaar,
Met plezier sturen wij jullie de cryptogram met de allerbeste wensen voor 2014!
Ook dit jaar is er voor de snelste goede inzending(en) een
wijntje of bloemetje.
Succes ermee.
Groet, Willem & Astrid
C R Y

Openingstijden:
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
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