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Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
Inleveren teksten en advertenties:
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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

Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

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

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Activiteitenkalender
Datum

28 december 2015

29 december 2015

Vereniging/org.
PQV volleybal

handbal

Activiteit

oliebollentoernooi

Sporthal

oliebollentoernooi

Sporthal

2 januari 2016

voetbal

oliebollentoernooi

Sporthal

16 januari 2016

PQV volleybal

recreanten volleybaltoernooi

Sporthal

3 januari 2016

3 april 2016

Quintus

wielrennen

Nieuwjaars receptie

ronde van de glazen stad

19:00 uur

20:00 uur

grote kantine 16:00 uur

Complex

19:00 uur

Quintus complex gesloten op
oudejaarsdag
Het hele Quintus complex is gesloten van donderdag
31 december 2015 om 12:00 uur.
tot vrijdag 1 januari 2016 om 12:00 uur.
Gedurende die periode heeft niemand toegang tot
het complex.
Iedereen moet het complex 31-12-2015 voor 12:00 uur
hebben verlaten.

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

Barcommissie
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

Tel. 0174-294208

Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

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

voetbal

_
Materiaal:
Kledingcoörd.:

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
email: susan@vdwansem.nl
A:
Freek Batist
06-41536877
B:
Berry Jansen
06-12319640
C:
Ron v.d. Merwe
06-11245493
D:
Michel Tetteroo
06-40214780
email: bowsermike@live.nl
E:
Patrick Mansveld
06-13776695
F en MP:
Dave Hendriks
06-51704411
email: davenadi@xs4all.nl
Dames:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman
06-13630863
quintusscheidsrechters@gmail.com
coördinator:

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

Tim de Kok
Koen van Zeijl
VACANT

06-42747752
06-47500623

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

badminton

!

Grote clubactie
Vlak voor de feestdagen kregen we te horen wat de opbrengst is van de Grote Clubactie.
Een schitterend bedrag, waar
wij erg blij mee zijn. Heel veel
dank aan iedereen, die loten
heeft gekocht!!

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

2015 zit er bijna op. De vrijdagavondspelers hadden op
vrijdag de laatste speelavond van dit jaar. Het was een
volle zaal die avond met competitiespelers, publiek, recreanten en jeugdspelers. Er moest zelfs weer worden
gewacht tot er een baan vrij kwam om te kunnen spelen.
De spelers van de maandagmiddag hebben afgelopen
maandag genoten van een heerlijke kerstlunch. De dames van de woensdagmorgenmorgen hebben vorige
week een lunch gehad, waarbij iedereen iets had klaargemaakt. Vooral de Indonesische gerechten vonden gretig
aftrek.
De laatste training van dit jaar op de woensdagavond
werd vervroegd, zodat de zaal konden worden opgebouwd voor “Pink Floyd Project”
Graag wensen we alle leden van badminton Quintus, de
donateurs, de sponsors, de club van 50 en iedereen, die
we vergeten op te noemen een heel fijn Kerstfeest toe en
een gezellige jaarwisseling.
Het bestuur

Wim Arbouw / penningmeester
Web-site
Natuurlijk kunt u ook allerlei informatie vinden op
onze web-stie www.quintus-badminton.nl
Van de PR commissie
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de PR
en Sponsorcommissie achter de schermen hard aan het
werk om onze eigen badmintonvereniging Quintus te promoten. Heeft u gelezen, dat u korting op de contributie
krijgt als u een nieuw lid aanbrengt bij de vereniging? En
dan krijgt die nieuwe speler ook nog een racket van de
vereniging!! Dus kijk eens in uw omgeving, wie er belangstelling heeft om te sporten en neem degene eens een
keer mee om kennis te laten maken met de sport, die we
allemaal zo graag beoefenen!
Binnenkort is de nieuwe flyer klaar. Natuurlijk kunnen wij
als leden van de PR commissie al die flyers rond gaan
brengen. Het grootste gedeelte zal ook wel door ons gedaan moeten worden. Maar wat zou het fijn zijn, als iedereen straks een klein stapeltje mee neemt en om ze even
bij hen in de straat bij de buren in de bus te doen. Vele
handen maken licht werk en ledenwerving is ook in het
belang van alle leden!

Uitnodiging van BV Honselersdijk
Voor alle badmintonners, die het veel te lang vinden duren voordat ze weer kunnen spelen, bestaat de mogelijkheid om op woensdag 23 december te badmintonnen bij
onze vrienden in Honselersdijk. Het is een ongedwongen
kersttoernooi dat begint om 20.00 uur.
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Namens de PR en Sponsorcommissie wens ik iedereen
fijne kerstdagen en veel gezondheid voor 2016

Zaterdag 9 januari 09.30 uur
BV Deo 7		
- BC Quintus 2

Anneke Keehnen

Zaterdag 9 januari 14.00 uur
Van Zundert Velo 9
- BC Quintus 4

COMPETITIE
UITSLAGEN
SV Vridos 2		
BC Quintus 5		
BC Quintus 1		
BC Quintus 2		
BC Quintus 3		
BC Mix 6		
BC Ommoord 3		
BC Quintus M1		
BC De Zeemeeuwen 1
BC Hillegom 7		

Zondag 10 januari 14.00 uur
BC Flair 5		
- BC Quintus 3

- BC Quintus 1		7 – 1
- BC Vlist 1		2 – 6
- Conquesto 4		4 – 4
- BC De Zeemeeuwen 3 – 5
- BC orbiton 2		1 – 7
- BC Quintus 4		7 – 1
- BC Quintus 5		5 – 3
- BC Maassluis M3
1–7
- BC Quintus 1		5 – 3
- BC Quintus 3		4 – 4

De eerste woensdag-training is weer op 6 januari.
Namens de TC wens ik iedereen fijne feestdagen een
voorspoedig en sportief nieuwjaar toe!!
Sander Valstar / wedstrijdsecretaris

programma
Vrijdag 8 januari 19.30 uur
BC Quintus 1		
- Van Zundert Velo 6
BC Quintus 5		
- BC Raptim 1
BC Quintus M1		
- BC ShutLEQ M1

volleybal

{
Agenda
28-12-2015
16-01-2016
16-01-2016
04-02-2016
13-02-2016
12-03-2016
02-04-2016
23-04-2016

Oliebollentoernooi, Van der Voorthal
PQV Recreantentoernooi, Van der
Voorthal
Minitoernooi Haaglanden, Sporthal
Essensteijn
Bestuursvergadering, De Pijl
Minitoernooi Zovoc, Noordwesterhal
Minitoernooi Kratos’08, Tanthof
Minitoernooi Delta, sporthal Buitenhof
Minitoernooi Netwerk, de Viergang

Uitslagen

Bekerwedstrijden
Let op! de in rood aangegeven volleybalwedstrijden zijn
voor de 3de bekerronde.

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

PQV DS 4

Punch DS 9

2-3

PQV HS 4

Red Stars
HS 1

0-4

Scheidsrechterbeoordelingen thuiswedstrijden
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrechter beoordeling in te vullen.
Voor standen en uitslagen competitie zie: http://www.
volleybal.nl/competitie/vereniging/6125,de Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app.
Met vriendelijk groet,
John Kerkhof
Wedstrijdsecretaris PQV

Kwintsheul
Kwintsheul
Voorburg
Naaldwijk
Zoetermeer
Delft
Delft
Pijnacker

We zoeken nog steeds!!! hulp bij de jeugd
sportmarathon 2015.
Net als vorig seizoen zoeken we ook voor deze Jeugd
sportmarathon weer hulp in de vorm van tellers en coaches. Intussen hebben enkele personen zich aangemeld
maar dat is verre van genoeg!!!
Eerst wil ik kort even uitleggen wat de sportmarathon nu
precies inhoudt. De sportmarathon is een soort toernooi
waarbij de Lierse sportverenigingen zich kunnen tonen en
waar in de zomer de volwassenen en in de kerstvakantie de basisschooljeugd tegen elkaar kunnen sporten. En
dus ook kennis kunnen maken met diverse sporten o.a.
het volleyballen. De meeste sportverenigingen doen mee
met de marathon in de sporthal en zwembad. Het doel is
natuurlijk de beste sportploeg te worden over twee dagen.
Punten worden verdiend door wedstrijden te spelen of bij
sommige sporten een soort parcours tegen elkaar lopen.
Zo kan men dit jaar op maandag 28 december: Voetballen, Touwtrekken, Korfballen, Tafeltennissen, Gymmen en
Zwemmen.
En op dinsdag 29 december kan men:
Handballen, hardlopen, Tennissen, Volleyballen en Badmintonnen.

26-24, 20-25, 23-25, 25-17,
12-15
15-25, 19-25, 11-25, 21-25

Competitieprogramma PQV in de
komende 2 weken
Ma 21-12-2015_Zo 27-12-2015
maandag 21 december 2015
19:15

D3P

GH

PQV DS 3

Ma 28-12-2015_Zo 3-01-2016

Zaaldienst: vd Voorthal
Red Stars DS 1

Vd Voorthal,

woensdag 30 december 2015

Zaaldienst: vd Voorthal

21:15

PQV HS 1

19:30

BH3C
BH3B

11

11

PQV HS 3

I.Rijswijk MB 2

Kratos ‘08 HS10

Vd Voorthal

Marimbahal
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is afgelopen word er nog gekeken welk team de meeste
spelers heeft staan en dat team krijgt dan nog 1 punt bonus.

Wie doen er mee deze editie?: De Lierse schooljeugd uit
de groepen 5 t/m 8.
En dus zoeken wij als PQV Pijl solutions hulp om er voor
te zorgen dat men op dinsdag 29 dcember van 12:00
t/m 18:00 kan volleyballen.
Wat hebben we nodig en wat spelen we precies?:
We hebben per wedstrijd best een hoop mensen nodig
nl. 1x een scheidsrechter, 1x een teller en natuurlijk 2 begeleiders die de teams willen begeleiden in het spelletje
volleybal. We gaan spelen op een groot veld (C-veld) en
we spelen op CMV niveau 3 Maar dan wel in aangepaste
vorm. Bijvoorbeeld het doordraaien na elke ralley wordt
niet gedaan want dat loopt toch fout hebben we gemerkt.
En er wordt niet gepassed op de service maar men mag
deze bal gelijk vangen. Maar verder is het spelletje bijna
gelijk aan niveau 3 met dat verschil dat als er een speler
uit gaat er een punt geteld wordt. Dit geeft nl een gevoel
dat er punten gescoord worden i.p.v. dat men moet wachten tot het veld leeg is. En met de tijd van 2x7 minuten en
een veld met 6 spelers is dit niet te doen. Maar als de set

We zoeken dus mensen die willen fluiten, tellen en begeleiden. Je hoeft als hulp echt niet de gehele dag aanwezig
te zijn, mag wel natuurlijk. Als je maar een stukje van de
middag kan is dat ook prima. Wil je alleen tellen en begeleiden?? Ook goed.. Als we maar mensen hebben lopen
om het spelletje te laten zien en te begeleiden. Ik hoop
dat met name de jeugdteams (MB1 en MB2 en misschien
MC1) kunnen helpen. Maar ook zijn er volwassenen nodig
om dit festijn in goede banen te leiden.
Wil je meer weten? Dan kun je kijken op:
http://www.lso.dlier.nl of info opvragen bij mij via:
jeugdcoordinator@pqv-volleybal.nl op dit laatste adres
kun je je ook aanmelden als wilt en kunt helpen natuurlijk.
Ik hoop dat we voldoende mensen krijgen die willen/kunnen helpen want dit is gratis publiciteit voor onze club!
Willem van Vliet, jeugd coördinator

gymnastiek

p

Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
Redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

tennis

$

Het bestuur, de toenooicommissies en de
barcommissie wensen
jullie prettige kerstdagen en een goed en sportief 2016!

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

kelpartijen gespeeld. De Toernooicommissie maakt voor
iedere speeldag een wedstrijdschema. Bij winst stijg je op
de piramide en bij verlies zak je naar beneden. Er is een
aparte piramide voor dames en voor heren.
Speeldata: 7 febr / 6 maart / 3 apr / 1 mei / 3 juli / 4 sept / 16 okt
Kosten: 5 euro voor de gehele competitie (wij regelen de ballen)
Aanmelden: Stuur een mail naar tvqtoernooi@gmail.com
Sluitingsdatum aanmelden: 29 januari
Speciale aandacht voor: De competitie bestaat uit 7
zondagen. Het is altijd mogelijk dat deelnemers een keertje afwezig zijn of graag in de ochtend of middag willen
spelen. Dit kun je tijdig aan ons laten weten per mail. Wedstrijden die niet op de dag zelf gespeeld worden, dienen
altijd ingehaald te worden op een ander moment. De Toernooicommissie streeft ernaar zoveel mogelijk wedstrijden
op de dag zelf in te delen. We vragen deelnemers dan
ook om hier rekening mee te houden. Veel afwezigheid
of afzeggen op het laatste moment is erg lastig voor het
wedstrijdschema en de totale piramide.
Voor meer informatie over de piramide kun je terecht op
de website.
Sportieve groet,
De Toernooicommissie

Beste seniorleden en juniorleden van 16 jaar,
Zoals in de toernooikalender van 2016 staat trappen we
het tennisjaar af met:
Het Snerttoernooi
Datum: Vrijdag 15 januari. Tijd: 19.00 - 22.30 uur
Kosten: Gratis
Opzet toernooi: Deelnemers schrijven zich in als mixkoppels. Na de sluitingsdatum maakt de Toernooicommissie een schema voor het toernooi. We zorgen ervoor
dat je elke wedstrijd tegenover een ander mixkoppel staat
van ongeveer vergelijkbaar niveau. Naast de baan wordt
overheerlijke erwtensoep geserveerd!
Aanmelden: Stuur een mail naar tvqtoernooi@gmail.
com en laat ons weten met welke mixpartner je deelneemt
aan het snerttoernooi.
Sluitingsdatum aanmelden: 10 januari
Piramidecompetitie
In februari gaat de jaarlijkse piramidecompetitie van start.
Op 7 zondagen, verspreid over 7 maanden, worden en5

WESTLANDSE
VERHUIS
SERVICE
TEL. 0174 - 29 72 79
WWW.WESTLANDSEVERHUISSERVICE.NL

Voor al uw

personenvervoer

BEl 06-1088 1420

•

Taxi

•

Groepsvervoer (tot 50 pers.)

•
•
•
•
•
Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P
2295 RV Kwintsheul
06-10881420
info@vanmeteren.net

Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)
Zakelijk vervoer
Kindervervoer
Rolstoelbus

Airport vervoer

24 uur staan wij voor u klaar!
Vraag vrijblijvend een offerte.
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