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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

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

29 december 2016

Vereniging/org.

Oliebollentoernooi

Eekhouthal

20:00 uur

PQV volleybal

Nieuwjaars recreanten toernooi

Hal 2/gr. kantine

19:00 uur

8 januari 2017

Quintus

24 t/m 26 maart 2017

VetHeuls

24 januari 2017

Activiteit

Handbal

Nieuwjaars receptie

VetHeuls en Qlympics

Grote kantine

Quintus complex

16:00 uur

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

ZAALHANDBALCOMPETITIE		
Woensdag 21 december
20:00 TOGB DMW1
Quintus DMW1		
20:15 Quintus DMW2 TOGB DMW2		

voetbal

_
Materiaal:
Kledingcoörd.:

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren:
Susan v.d. Wansem
email: susan@vdwansem.nl
A:
Mirjam de Ruiter
06-28720829
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
Freek Batist
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
tel: 06-41 53 68 77
e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl

Tim de Kok
Koen van Zeijl
VACANT

06-42747752
06-47500623

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

3

volleybal
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Agenda

28-12-2016
06-01-2017
24-01-2017
07-02-2017

• D
 e grote clubactie heeft onze vereniging € 310 Euro opgeleverd. Bedankt allemaal voor jullie verkoop inzet.
• De RABO sponsoractie had een opbrengst van € 251.
• Het aantal jeugdleden begint langzaam toe te nemen.
Als dit doorzet wordt volgend seizoen een extra team
wordt ingeschreven.
• Bij de senioren (heren alsook dames) is een redelijk
stabiele trend. Wat niet betekent dat op alle niveau spelers noodzakelijk zijn. De technische commissie is bezig
om op alle niveaus evenveel spelers te krijgen.
• Ellen Heskes zal gaan helpen tijdens de mini trainingen
in Naaldwijk. Welkom Ellen en veel plezier.
• De heren recreanten in Naaldwijk zijn definitief gestopt.
Jammer en vervellend als naar jaren met zoveel spelplezier maar door een te kort aan spelers de groep aan
het begin van het volleyseizoen moet stoppen.
• Materialen, alle volleybalteams hebben een nieuwe volleybal ontvangen. De berichten zijn positief.
• Voor de jeugd wordt extra sportmaterialen besteld voor
de trainingen.
• De Jeugd sportmarathon is op woensdag 28 december
2016 in Sc Vreeloo de Lier. Helpers zijn altijd welkom
opgeven kan bij Willem van Vliet.
• Het oliebollentoernooi is op vrijdag 6 januari 2017 in Sc
Vreeloo de Lier. Wij vertrouwen erop dat het een gezellige - en sportieve avond wordt.
• Het recreantentoernooi is op zaterdag 21 januari 2017
in van Eekhouthal in Kwintsheul. Inschrijven is nog mogelijk dus probeer een leuk volleybalteam op te stellen
en geef je op.
Groet, PQV Bestuur

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

Sportmarathon, SC Vreeloo
Oliebollentoernooi, SC Vreeloo
Nieuwjaarsrecreantentoernooi, Quintus
Bestuursvergadering, Quintus

De Lier
De Lier
Kwintsheul
Kwintsheul

Competitieprogramma PQV in de komende 2 weken
Ma 19-12-2016_Zo 25-12-2016

maandag 19 december 2016
20:45 BD3C-09

PQV DS 2

Zaaldienst:
SCVreeloo
Novo DS 3

SC Vreeloo, DE LIER

19:45 RHXA-FE Volcano XR 1

PQV XR 1

Fortunahal, DELFT

19:45 BD3C-10

PQV DS3

Het Spant, Leimuiden

maandag 19 december 2016
dinsdag 20 december 2016
Setumup DS3

Zaaldienst dames 3
Voor de bekerwedstrijd op maandag 19 december dient
dames 3 de zaaldienst te verzorgen.
Scheidsrechterbeoordelingen thuiswedstrijden
Vergeet niet na je thuiswedstrijd de digitale scheidsrechter beoordeling in te vullen.
Voor het beoordelingsformulier zie:
http://www.pqv-volleybal.nl/teamindeling-en-trainingstijden/sr-beoordelen.
Voor standen en uitslagen competitie zie:
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125,de
Nevobo competitie-app en onze eigen PQV-app.

Scottie Bedankt!
Op de eerste training van het seizoen kwam hij de trainingshal binnen, een wat schuchtere en gelukkig ook hele
lange en brede jongen. Nederlands met een mooi accent,
wat Portugees bleek te zijn. Die eerste training beviel en
er volgde er meer. Heren 3 was nog wel op zoek naar een
goede middenaanvaller. En zo kreeg Heren 3 hun eigen
international in de gelederen; Scott. Zo plots hij binnenkwam zo voorspeld was het dat hij afgelopen week de
laatste wedstrijd zou spelen. Scott gaat medio volgende
week weer terug naar huis in Brazilië. We hebben de afgelopen maanden genoten van Scott zijn enthousiasme,
inzet en plezier in het spelletje. Met de week werd Scott
beter en dat resulteerde in een aantal spijkerharde snelle
middenaanvallen in de laatste twee wedstrijden.
Scott we gaan je missen, en wensen je heel veel geluk en
succes in je verdere leven.

Met vriendelijk groet,
John Kerkhof, Wedstrijdsecretaris PQV,
wedstrijdzaken@pqv-volleybal.nl
Uit de bestuurskamer 15 december 2016
Terwijl het volleybalseizoen in volle gang is komt het bestuur bijeen vlak voor de Kerst om een volle agenda door
te nemen. Hieronder een korte impressie van de besproken punten:
• Namens de Nevobo was Frans Muijzers voorzitter afdeling West aanwezig om te horen wat onze ideeën, meningen, wensen, problemen en ambities zijn van onze
PQV vereniging en hoe wij kijken naar de Nevobo als
overkoepelende organisatie. Het PQV bestuur hebben
het gesprek erg fijn en constructief gevonden.
• Het blijft moeilijk om alle commissies goed bemand te
krijgen. Voor de Sponsor, de Technische en de Toernooicommissie zijn wij op zoek naar geïnteresseerde
kandidaten. Zie je mogelijkheden en wil je een steentje
bijdragen aan jouw vereniging neem dan eens contact
met ons op. Wij zijn op zoek naar jou.
• De contributies zijn op 10% bijna allemaal betaald.
Graag zo spoedig mogelijk je contributie betalen om
achterstand in onze betalen te voorkomen.

Over de wedstrijd tussen PQV H3 en Monza H2 valt niet
zo veel te vertellen. PQV haalde nooit het hoge niveau
van de voorgaande weken. Zelfs niet een niveau dat als
acceptabel kan worden aangemerkt. Kortom we hebben
het Monza wel heel erg makkelijk gemaakt. En gingen met
0-4 verlies op naar de kantine voor de bitterballen en afscheidsspeeches. Zoals inmiddels bekend heeft Heren 3
het positieve punten rondje. En zoals Scott zei; het is niet
heel erg om te verliezen als je maar plezier hebt met elkaar! En zo is het meer net.
Namens alle heren, Erik Bongaards.
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Secretaris Quintus Badminton
Miranca van Zeijl
e-mail: secrbcquintus@gmail.com
http://www.quintus-badminton.nl

FEESTDAGEN
Nog een paar dagen en dan is het
alweer Kerstfeest. Even een paar weken geen badminton. Gezien het grote
aantal mensen met een blessure, met name op de vrijdagavond, komen deze rustweken prima uit. We wensen
iedereen een voorspoedig herstel toe.
Voorafgaand aan deze weken is op alle afdelingen van
Quintus Badminton al gezellig Kerstfeest gevierd. De
jeugd deed dat vorige week met een december dobbel. De
vrijdagavond deed dit afgelopen vrijdag na het spelen met
allerlei heerlijke hapjes
aangeboden door de
barcommissie. De senioren van de maandagmiddag
hebben
maandag 19 december een kerstlunch. Tot
slot de woensdagmorgendames, zij hadden
afgelopen woensdag
een overheerlijk Indonesisch buffet. Dit buffet werd gevolgd door
muziek, dans en vooral
veel gezelligheid!

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een
gezellige jaarwisseling!
Namens het bestuur, Anneke Keehnen
Uitslagen
BC Quintus 1
- BCRS 3
BC Quintus 2
- BCRS 5
BC Mix 8
- BC Quintus 3
Annemiek bedankt voor het invallen
Sweti-Day 2
- BC Quintus 4
BC Quintus M1
- BC Selecta M1
Joost bedankt voor het invallen

8 - 0
5 - 3
4 - 4

- BC Quintus 1
- BC Quintus 2
- BC De Zeemeeuwen
Sanne bedankt voor het invallen
BC Tab Fly Over M2
- BC Quintus M1

6 - 2
4 - 4
3 - 5

BC Quintus 2
- BC Leiden 2
BC Mix 9
- BC Quintus 4
BC Quintus M1
- BC Mix M1
Aad bedankt voor het invallen

6 - 2
8 - 0
3 - 5

BV Onder Ons 1
TFS Barendrecht 9
BC Quintus 3

4 - 4
5 - 3

8 - 0

Programma
vrijdag 6 januari 2017
BC Schipluiden 2
Tijdens deze lunch werden ook de drie dames bedankt,
die ruim 12 jaar lang de woensdagmorgen commissie
hebben gevormd. Anja, Jeannet en Loes heel erg bedankt
voor jullie inzet al deze jaren. De bloemen en cadeaubonnen hebben jullie zeker verdiend. Het bestuur is heel erg
blij, dat maar liefst 4 dames van de woensdagmorgen
hebben toegezegd de komende jaren de woensdagmorgencommissie te willen vormen. Dat zijn Trudy v.d. Valk,
Judith v. Adrichem, Helma Schaap en Ingrid Volder. Heel
veel succes toegewenst!

zaterdag 7 januari 2017
BV Onder Ons 5

20:00u
- BC Quintus 3
20:00u
- BC Quintus 3

Namens de TC / Wedstrijdsecretariaat
Iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en
sportief 2017 gewenst!!
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Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl

Ledenadministratie
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

iTennis naar de Australian Open

ning. Het enige wat je heeft te doen is iTennis te liken op
facebook zodat je de verrichtingen van Bas Zwinkels in
Australië op de voet kan volgen.

Bas Zwinkels mede eigenaar van onze sponsor iTennis
in de Lier is door het racketmerk Yonex uitgenodigd om
in januari 2017 de rackets van de mondiale tennistop te
bespannen op de Australian Open.

Kom langs in de winkel of bel 0174-761222 om een afspraak te maken, dan kun je er zelfs op blijven wachten.
Meer informatie op www.itennis.nl/bespannen

De afgelopen jaren heeft Bas zijn visitekaartje afgegeven
door kwaliteit te leveren op de twee grootste toernooi van
Nederland; het ABN AMRO World Tennis Tournament en
het grastoernooi Ricoh Open in Rosmalen. Het Yonex bespanteam bestaat uit 20 bespanners en zij bespannen
tijdens dit toernooi meer dan 5000 rackets voor de profs.
Bas is de enige Nederlander en slechts één van de vijf
Europeanen die geselecteerd is om dit keer in Melbourne
zijn bespan-vaardigheden in te zetten.

Wil je kans maken op één van de gratis bespanningen?
Tag op onze facebookpagina drie vrienden die volgens
jou echt hoog nodig toe zijn aan een nieuwe bespanning!
iTennisTip: Bespan je racket minimaal 1x per jaar.
Zo verminder je de kans op blessures aanzienlijk en
speelt je racket ook een heel stuk lekkerder.

iTennis is trots! En om dit te vieren geven krijgt iedereen in
de maand december €10,- korting op zijn nieuwe bespan-
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Secretariaat
info.quintusgymnastiek@gmail.com
tel. 06-51959722
www.quintusgymnastiek.nl
Redactie
info.quintusgymnastiek@gmail.com

jeudeboules
Secretariaat
Jan de Boer
jan.de.boer@kabelfoon.nl
tel 0174-294144
Voor nieuws verwijzen we u naar de
website www.quintus-jeudeboules.nl

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

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie

Eekhout
Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740
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