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Week 22, 26 mei 2014, nummer 2350

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.
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OMNI-vereniging
Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

OMNI

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

Activiteitenkalender
Datum

Vereniging/org.

Activiteit

voetbal

onderlinge wedstrijden

4 juni 2014

wandelen

14 juni 2014

handbal

7 juni 2014

20 juni 2014

hard lopen

E+F weekend

wieler com

5 juli 2014

wielerronde van kwintsheul

OMNI

18 juli 2014

27 juli tot 3 aug 2014

7aug tot 10 aug 2014
17 en 18 okt 2014
17 januari 2015

ouder-kind toernooi

voetbal

2 juli 2014

8 nov 2014

avond 4 daagse

oranjeloop

21 juni 2014

16 okt 2014

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

Qlympics jeugdsportmiddag

jeu de boules

zandtoernooi

kermis

gebruik parkeerplaats

handbal

trainingweekend

Quintus leeft

sponsor-diner

Quintus leeft

feest

gymnastiek

onderlinge wedstrijden

volleybal

recreantentoernooi

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
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QLYMPICS, zal je zeggen: Wat is dat?
Alle afdelingen van Quintus hebben de handen ineen geslagen en organiseren op zaterdag 5 juli voor alle sportliefhebbers van 8 tot 14 jaar een gezellige “allround-sportmiddag”.
En dat zijn de QLYMPICS.
Hoe kan je meedoen?
Je mag zelf met een aantal vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden, vrienden
uit je buurt of sportvrienden een team maken van 8 à 10 sporters. Het is de bedoeling
dat er in elk team zowel jongens als meiden zitten. Het is voor leden van alle sportverenigingen, maar ook introducees zijn van harte welkom.
Als je geen team hebt, maar wel graag mee wil doen, kan je je individueel inschrijven,
dan zullen wij je bij een team indelen. Maar het is natuurlijk leuk als je zelf probeert om
een team te maken.
Nog leuker is het als je als team ook een coach meeneemt, bijvoorbeeld een oudere
broer of zus, of vader of moeder, die jullie deze middag langs de onderdelen begeleid.
Wat gaan we doen?
Alle sporten die bij Quintus gespeeld worden, zal jullie team op deze middag uitvoeren.
Dus bij de QLYMPICS volleybalt, voetbalt, handbalt, jeu-de-boules, tennist, badmintont
en gymt jullie team tegen de andere teams. Een echt allround-sport-spektakel dus !
Waar vindt het plaats?
Alles speelt zich af op de sportaccommodaties van Quintus, dus in de sporthallen, op
de tennis- en jeu-de-boules banen, het voetbal- en handbalveld en in de gymzaal.
Wanneer?
Op zaterdagmiddag 5 juli van 13.00-17.00 uur
Hoe inschrijven?
Als je 8 à 10 sportliefhebbers verzameld hebt, verzin dan een leuke naam voor jullie
team en stuur een mail om je op te geven naar: Qlympics@quintus-omni.nl
Noem in de mail jullie teamnaam, de namen en de leeftijden van je spelers, samen met
de sport die ze beoefenen. Als je een coach hebt, geef deze dan ook door. Per team
willen we graag één mailadres van de contactpersoon.
Er is plaats voor 16 teams dus geef je snel op, want vol is vol!
Uiterlijke inschrijfdatum is: 30 juni.
Inschrijfgeld?
We vragen een symbolisch inschrijfgeld van 1 euro per deelnemer en dit wordt geïnd
op zaterdagmiddag 5 juli.
7 sporten op één middag! Zorg dat je erbij bent !
Vraag je vrienden en vriendinnen en geef je op voor de QLYMPICS.
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-------------------- PERSBERICHT -------------------

Op zondag 15 juni 2014 begint om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de St. Jan de Doperkerk aan
de Herenstraat in Wateringen waarin bisschop Van den
Hende voorgaat. Aansluitend aan deze viering wordt het
nieuwe deel van het kerkhof ingezegend.

Kerkhof St. Jan de Doper uitgebreid
Het kerkhof St. Jan de Doper aan de Julialaan in Wateringen is uitgebreid. Op zondag 15 juni 2014 wordt het nieuwe deel van het kerkhof ingezegend door Mgr. dr. J.H.J.
Van den Hende, bisschop van Rotterdam.

--------------------- EINDE PERSBERICHT ---------------------

Het bestuur van de St. Jan de Doperparochie koesterde
al lange tijd de wens om de begraafplaats uit te breiden
omdat het door een gebrek aan ruimte een probleem ging
worden om nog familiegraven uit te geven. De parochie
wilde graag ook op termijn de mogelijkheid blijven bieden
om overledenen op het kerkhof in de nabijheid van de
kerk te begraven.

De Heul
Supermarkt

Het parochiebestuur en de gemeente hebben de afgelopen jaren overleg gevoerd over de mogelijkheden voor
uitbreiding. In het kader van het bestemmingsplan Juliahof kreeg de parochie een perceel naast de begraafplaats
aangeboden waarop de uitbreiding gerealiseerd kon worden. Na overdracht van 1500 m2 grond in maart 2013 kon
worden begonnen met de inrichting van het terrein. Het
grond- en straatwerk is door de parochie uitbesteed. Veel
van het inrichtingswerk is door vrijwilligers uitgevoerd: zo
is er door de parochianen gewerkt aan het hek rond het
nieuwe deel van het kerkhof en aan taludbekleding en beplanting.

Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Openingstijden:
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
– Sigaretten
– Zuivelproducten
Telefoon
(0174)
29
63
– Groente/fruit –28Telefoonkaarten
Telefax
(0174) 29 34 74
– Tevens zijn wij ov-oplaadpunt
assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

De Heul
Supermarkt

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

Het nieuw verworven terrein biedt plaats aan ongeveer
200 extra graven, waarmee het totaal aantal graven op
het kerkhof op meer dan 600 komt. De begraaftraditie die
rond 1819 op deze plek is begonnen kan daardoor nog
jaren worden voortgezet. Overleden parochianen van de
St. Joseph- en St. Jan de Doperparochie uit Wateringen
en Wateringseveld kunnen hier hun laatste rustplaats krijgen. Voor veel nabestaanden is het daardoor heel makkelijk om het graf of de urn van hun dierbaren te bezoeken
aangezien het kerkhof op loopafstand van hun woning ligt.

• Woningbouw

Van Meteren

• Utiliteitsbouw

Personenvervoer

• Bedrijfsruimten

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
• Verbouw/renovatie

Eekhout
Bouw

info@vanmeteren.net

www.vanmeteren.net

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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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

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE

VELDHANDBALCOMPETITIE

BLNV heeft nog wat te melden.
Pechvogel Jill Voois heeft een langdurige blessure gehad. Zij mag inmiddels weer trainen .
Jill houd moed het komt goed!
Mark den Haan is geopereerd aan zijn heup die hem het
hele jaar al parten gespeeld heeft.
Mark, heel veel sterkte gewenst en volgend weer in topvorm.
Jelle Melkert heeft
maanden
TEL. al
0174
- 29 72een
79 knieblessure en
heeftWWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL
daardoor alle super toernooien niet kunnen fluiten.
Een enorme strop voor de handbal maar vooral voor hem
STERKTE

Zaterdag 31 mei
11:00 Hercules F1
Quintus F1
11:50 Hercules F2
Quintus F2
12:00 Oliveo E4
Quintus E5
14:20 Verburch D1
Quintus D2
14:25 ODIS E1
Quintus E2
16:00 Ventura HB1
Quintus HB1
				
Zondag 1 juni
10:00 Quintus DC1
Internos DC1
10:00 Hillegom HC1 Quintus HC1
10:00 Gemini F2
Quintus F3
11:00 Quintus DB4
Stompw ‘92 DB2
Daam v Dijk
11:05 ODIS DC3
Quintus DC3
12:00 Quintus HA1
Hellas HA1
Peet Zwinkels
16:10 Kwieksport DC1 Quintus DC4
				
Maandag 2 juni
17:30 VELO E1
Quintus E1
				
Dinsdag 3 juni
19:00 Quintus DC2
DIOS DC1
Sander Bellekom

Dit was het weer namens BLNV tot een volgende X

voetbal

_

Kopij:

Materiaal:
Kledingcoörd.:
Site:

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:
Bas Otten
06-49885833
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
F en MP:
Karin Grootscholten 06-19034755
Dames:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman
06-13630863
coördinator:
quintusscheidsrechters@gmail.com

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

Lia Stijger
liastijger@hetnet.nl
Tim de Kok
Koen van Zeijl
John Nieuwmans
www.quintus-voetbal.nl

0174-622822
06-42747752
06-47500623
06-55388247

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.
Leden die volgend seizoen stoppen met voetballen dienen zich vóór 31 mei a.s. af te melden, dit kan door een
mail te sturen naar ivanschie@tomselect.nl. Bij afmelden
na deze datum brengen we € 35,00 kosten in rekening.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een inschrijfformulier te downloaden vanaf de Quintus-site onder het
kopje Algemeen. Het ingevulde formulier kan samen met
een pasfoto en het inschrijfgeld gezonden worden de ledenadministratie, t.a.v. Ingrid van Schie, Hooghe Beer 14,
2295 MX Kwintsheul.
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badminton
Jeugdcompetitie

Secretaris Quintus Badminton
Marlène de Vreede
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl

!

Uitslagen
KjoeBie 1 - BC Orbiton 2
KjoeBie 2 - ABC Swindregt 2  	
KjoeBie 3 - Conquesto 8
 	
KjoeBie 4 - BC Dynamo Sassem 4

Kampioenen
Team 1 en team 2 hebben afgelopen zaterdag een fantastisch resultaat neergezet waardoor ze allebei kampioen
zijn geworden! Van harte gefeliciteerd!

6-2
7-1
0-8
3-5

volleybal

{
Agenda

04/05-06-2014 Sportmarathon rond sportcentrum Vreeloo, (05-06-2014)
Volleybal 19.00 uur

De Lier

10-06-2014

Bestuursvergadering in De
Pijl, 19.30 uur

Naaldwijk

Algemene Ledenvergadering
Vreeloohal, 19.30 uur

De Lier

05-07-2014

Qlympics sportestafette,
13.00 – 17.00 uur in de Van
der Voorthal,

Kwintsheul

05/06-07-2014 Met PQV naar de interland
Nederland – Tsjechië, 15.00
uur

Rotterdam

13-09-2014

Poeldijk

11-09-2014

	Zelf vonden ze de afkorting M&M’s veel beter, en ze
hebben gelijk. Dit team bestond uit Isa, Alette, Eva en
Chantal van MB2, Claudia (moeder van Rory) en Syliva
van de damesrecreanten uit Naaldwijk en Edith (moeder van Steijn en trainster van de mini’s). Ik ben erg trots
op dit team. Ze wisten zelfs twee wedstrijden te winnen.
-	Recreanten zijn vaak op de eerste plaats geëindigd.
Ook nu eindigde het team Velo in de optelling van Dick
en Wilfred onnavolgbaar op nummer 1. Ik zeg onnavolgbaar omdat we bang waren dat bij controle van de berekening de volgorde anders zou zijn. Velo at de taart niet
op, maar besloot om dat de volgende ochtend thuis te
doen, bij het aanvoerders-echtpaar. Zo zie je maar wat
een gezellige sport het volleyballen is. Vaste deelnemer
is ook Verburch, dit jaar zelfs met twee teams. Kratos
en ons eigen PQV ontbraken dit jaar, maar nieuwkomer
Break Out uit Maasdijk veroverde het zilver, dat wil zeggen de abrikozenvlaai.
-	In de opsomming tot nu toe heb ik nog allerlei teams die
elk jaar meedoen niet genoemd: Berry’s Bar, Hup Blauw,
Het Zooitje en Op Herhaling, die zich zo laat hadden
aangemeld dat ze zich Op De Valreep noemden. Voortaan gaan we een categorie “vrienden” toevoegen. Het
team Hup Blauw kreeg uit handen van de organisatie
de derde prijs (de andere helft van de vlaai). Het team
zou bijna zijn gediskwalificeerd wegens het gebruiken
van de yell van een concurrerende vereniging, maar de
organisatie was vergeten om dit op te nemen in het toernooiregelement.

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

Westlandcup, Verburchhal

Bedrijven, straten, familie, recreanten,
moeders, meisjes en vrienden!
Vrijdag 23 mei organiseerde PQV voor de vierde keer het
Pijl solutions volleybaltoernooi. In de aankondiging noemde ik het tot nu toe een toernooi voor bedrijven, straten,
familie en recreanten.
-	De categorie straten is nooit zo best vertegenwoordigd
geweest. De allereerste keer kwam Bianca Barendse
met haar Bruinvis-team en Nadine Houben en Bryan
Gietema hadden een Kranenburg/VanKoppenlaanteam. Maar die zien we niet meer.
-	Bedrijven zijn er altijd geweest: sponsor Pijl solutions
zelf, Edelweiss waren er. Maar vaste deelnemende bedrijven zijn Bomgroep en Baggerteam (van Zeijl).
-	In de categorie familie waren er wel twee keer de Bosjes
en scoor ik zelf goed met mijn familieteam Ons Bennie
Zuunig, althans wat betreft het deelnemen en het veroveren van de laatste plaats. Dit jaar hadden we ook een
gelegenheidsteam die ik de naam Moeders en Meisjes
had gegeven.

Al met al een succesvolle avond, en volgend jaar weer.
Dick en Wilfred
Kledingadvies
De oproep om shirts met een beschadigde opdruk in te
leveren voor reparatie heeft slechts een kleine 20 shirts
opgeleverd. Dat viel dus mee. Om te voorkomen dat er bij
de overige shirts ook wat loslaat, adviseer ik om het shirt
alleen te gebruiken voor de wedstrijden en bij de trainingen een lekker oud t-shirt aan te trekken.
groeten,
Wilfred
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gymnastiek
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ook hoogte en diepte punten. Zo schoot Allysha tijdens de
kip weg met haar hand en klapte ze daardoor hard tegen
de brug aan, ging Sophie met inturnen door haar rug bij de
landing van haar salto op balk en viel ook Mirte erg hard
op de balk. Maar ook de hoogte punten mogen we niet
vergeten: Dagmar turnde een erg mooie oefening op de
balk, Lois liet zien hoe mooi een oefening op de vloer kon
zijn, Allysha maakte 2 erg mooie overslagen bij sprong en
Laura haalde haar zolendraai aan de brug. Hierdoor bleef
de onderlinge strijd wel spannend en uitdagend genoeg.
De uitslag van beide wedstrijden was als volgt:
Poule 1-2: 4e Dos Schoonhoven, 3e Donar-Quintus, 2e
Velocitas-Wilskracht en 1e GV Boskoop-Quintus.
Poule 3: 4e Donar-Quintus, 3e Aspasia-HouVast, 2e Mobilee Woerden en 1e Heres Bodegraven

Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
Redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl

Zaterdag 24 mei Tuco 2 Reeuwijk, Poule 6
Het was nog even spannend of ik mee kon doen, want ik
was de dag ervoor heel hard gevallen, blauwe knie/dikke
elleboog en stukje tand eraf L
Maar gelukkig kon ik meedoen, want anders hadden we
ook nog te weinig meisjes gehad.
Balk: bij balk ging het heel goed. Ik had geen wiebels, ook
niet na de ½ draai. Na de kattesprong hield ik mijn been
goed geheven en ’t belangrijkste ik ben niet gevallen!
Vloer: Ook dit toestel ging goed. Mijn arabier voelde super
lekker. Alleen bij mijn handstanddoorrol bleef ik zo’n 5 tellen staan, maar ik rolde nooit door. Verder wel heel netjes
gelukkig.
Sprong: Met inturnen lukte ’t helemaal niet, maar bij de
echte wedstrijdsprongen ging het echt super goed. Raar
hé? Dat is mijn truc.
Brug: Ging ook super goed. Na mijn zwaaien stond ik
mooi stil. En aan de lage ligger heb ik goed doorgeturd.
Jeanette en mama vonden dit een hele goede allroundwedstrijd. Als grapje zeiden mama en Jeanette dat ik voor
de volgende wedstrijd ook maar weer moest vallen. Nou
echt niet!
Bij de prijsuitreiking ik te horen dat we 2e zijn geworden
en ik had ook super cijfers. Zo hoor heb ik ze nog nooit
gehad. Ik ben super blij!
(Sprong: 12,85, Brug: 14,15, Balk 11,70, Vloer 10,50 Totaal 49,20 punten!)

Op zondag 25 mei mochten de meiden uit poule 4-5 hun
TuCo turnen in Woerden. Deze groep bestaat uit: Maéva
Alfred, Nikki van Dijk, Charelle Neijts, Dana van Kesteren en Tessa Paalvast. De meiden hadden vandaag niet
helemaal hun wedstrijd waardoor er een aantal dingen
mis gingen. Zo kwamen Dana en Nikki in hun aanloop bij
sprong beiden niet goed uit waardoor hun overslagen niet
zo goed gingen, had Maéva erg veel vallen op balk en kon
Charelle helaas niet turnen aan brug door een ontsteking.
Maar natuurlijk waren er naast de diepte punten en de
nette oefeningen ook hoogte punten: zo turnde Charelle
een erg nette oefening op vloer, turnde Nikki een hele
mooie balkoefening en turnde zij vandaag voor het eerst
een streksalto van de brug af. De uitslag van de wedstrijd
was als volgt:
4e Mobilee-B, 3e Quintus, 2e Donar en 1e Mobilee C

Groetjes Naomi
Verslag NK Toestelfinales
Op zondag 18 mei waren de Nederlands Kampioenschappen Toestelfinales. Charelle Neijts (Jeugd 1 N4)
had zich geplaatst op sprong. En Dagmar Davids (Junior
3e divisie) had zich als 1e reserve geplaatst op balk. Het
inturnen op sprong ging erg goed bij Charelle. Helaas was
dit niet het geval tijdens haar 2 wedstrijdsprongen. Beide
landingen gingen niet goed. Hierna was het wachten op
ronde 2, de vraag was: zou er een turnster uitvallen waardoor Dagmar toch nog mocht turnen? Maar helaas, dit
was niet geval. Toch waren we erg trots! Want als kleine
vereniging hebben we toch maar mooi mee gedaan aan
het NK!
Verslag TuCo wedstrijden weekend van 2425 mei
Op zaterdag 24 mei mochten de meiden uit poule 1-2
en poule 3 hun TuCo turnen in Den-Haag. In poule 1-2
vormen Allysha van Dijk en Sophie van Dijk samen met
meiden van Donar een groep. En vormen Dagmar Davids,
Laura Groenewegen en Lois van Adrichem samen met
meiden van GV Boskoop een groep. In poule 3 vormen
Stella Paalvast en Mirte Oosterwijk samen met meiden
van Donar een groep. Er werden 2 wedstrijden tegelijk geturnd waarbij er nette oefeningen voorbij kwamen, maar
7

tennis
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Het was zeer warm dus er moest veel gedronken worden,
en uiteraard ontbrak de beroemde Quintus knakworst
lunch niet.
Ook gezien de hitte en de spannende wedstrijden hebben
onze jeugd talenten een fantastische prestatie geleverd!
Iedereen kan terugkijken op een geslaagde en gezellige
tennisdag!

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 uitslagen van de jeugd clubkampioenschappen zijn
geworden:
HE jeugd:
1e Wouter Bal
2e Cas de Bakker

De Clubkampioenschappen
mix en singles staan voor de
deur!
Schrijf je in.
Je vindt de link op de site van
Quintus tennis.
Let op, als je met de mix
meedoet, moet je partner ook
inschrijven!

DE jeugd
1e Eva van der Valk
2e Ilse van der Drift
HD jeugd
1e Brick Perez en Wouter Bal
2e Cas de Bakker en Sem de Bakker

Het toernooi is van
18 t/m 28 juni 2014

He junioren
1e Daan van der Valk
2e Kay de Bakker

Quintus jeugd- en juniorenkampioenschappen
Op zondag 18 mei vonden de Quintus jeugd- en juniorenkampioenschappen plaats.
Er waren niet zoveel inschrijvingen als vorig jaar, maar er
was toch een uitdagend programma gemaakt voor onze
jeugd talenten.
Het aanwezige publiek kon in in de zon genieten van
mooie wedstrijden en spannende rally’s.

Iedereen bedankt voor je deelname en tot volgend jaar!
Met sportieve groet,
Jeugdcommissie TVQ

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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4e	
  Speeldag	
  Piramide	
  
Zondag 1 juni is de vierde speeldag van de piramidecompetitie 2014. De
tijden in het speelschema hieronder zijn richttijden. We verwachten je wel op
de aangegeven tijd op Quintus. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig
kunnen zijn, neem dan contact op met je tegenstander en met Femke
Duijndam: 0644480495.
Tijd

	
  	
  

	
  	
  

10.30

Theo Rieswijk

_ Dennis van Leeuwen
_ Esmee Krijgsman

10.30

Nicolet Broch

11.00

Angelo Zwirs

11.00

Tessa Torn-Gardien

11.30

Geert Broch

11.30

Marja van Leeuwen

12.00

Richard Moerman

12.00

Wesley van Schie

12.30

Carola de Bakker

12.30

Berry Jansen

13.00

Pascalle Rouwhorst

13.00

Bas Bruin

13.30

Charlotte Vergouwen

13.30

Johan Enthoven

14.00

Mariska Jansen-Boerma

14.00

Loek Broch

14.30

Remi Broch

14.30

Arjen van Laarhoven

15.00

Koen van Zeijl

15.00

Marco van Schie

15.30

Jan Duijndam

15.30

Robbin Jansen

16.00

Paul van Marrewijk

16.00

Jan Hofland

_ Michel de Bakker
_ Daan Bos

16.30

Jimmy Broch

_ Bart de Bakker

_ Jordy van Schie
_ Irmgard Bomers
_ Ron vd Berg
_ Luzia ten Westenend
_ Hans Bal
_ Frank van Schie
_ Dide van Adrichem
_ Kees Grimbergen
_ Danielle vd Berg
_ Frank van Luijk
_ Natasja de Bakker
_ Laurens Vis
_ Marjan van Kester
_ Fabio Zwirs
_ Damon van der Stap
_ Dennis Duijvestijn
_ Dave de Recht
_ Sander Zaat
_ Cies Duijndam
_ Richard Noordermeer

uitslag

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Een aantal deelnemers heeft een verhindering aan ons door gegeven. Deze
wedstrijden staan hieronder vermeld. De eerstgenoemde speler dient contact
op te nemen met zijn of haar tegenstander om de wedstrijd op een ander
moment in te halen. De uitslag graag uiterlijk 4 juli doorgeven via
tvqtoernooi@gmail.com

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Karin Klunder
Yvonne vd Arend
Astrid Vis
Lisa de Bakker
Carla Disseldorp
Kim Berkhout
Bram van Zeijl
Freek Batist
Roy Jansen
Rik Klunder
Mart van Zeijl

	
  	
  

_	
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_	
  
_	
  
_	
  
_	
  
_	
  
_	
  
_	
  
_	
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Desiree Rouwhorst
Melanie vd Wetering
Dide van Adrichem
Gon Zwirs
Miranda van Meurs
Anneke Faber
Frank van der Stap
Bas Otten
Ron vd Berg
Rick Duijvestijn
Koen van Koppen

	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

