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Quintus maakt al decennia reclame voor regionale handbal

Klein dorp, grote naam in
Europese competities
De handbalsters van Quintus
spelen sinds 1968
onafgebroken op het hoogste
niveau. Een unicum dat nog
fraaier wordt met de
wetenschap dat de club uit
Kwintsheul ook al decennia in
de Europa Cup uitkomt. Ook
nu met twee wedstrijden tegen
het Griekse Kamaterou was
het weer feest. Hoe doen ze
dat toch in dat kleine dorpje?

Een sfeer die mede wordt verzorgd
door de onmisbare trommelaar
Wim Zwinkels, rennend langs de
tribune om de supporters op te
zwepen. Een andere superfan die
geen wedstrijd overslaat, is Jan de
Vreede (71). In het verleden is hij

e Wim Zwinkels zweept met zijn trommel het publiek bij Quintus op. Hij is een van de vaste supporters
die de eredivisie- en Europese duels bezoeken. FOTO PATRICK DOLKENS

een prima doelman bij buurman
Westlandia in Naaldwijk. Tegenwoordig schrijft hij tijdens de
Quintus-wedstrijden alles op en
bewaart hij de programmaboekjes
en krantenartikelen thuis keurig in
een grote doos.
,,Ik ga naar Quintus, omdat het in
de hoogste divisie speelt. Het zijn
altijd mooie wedstrijden en zeker
die Europese duels, daarvan kan ik
genieten. Quintus is een professionele vereniging met een aanzuigende werking voor de regio. Het is
echt een visitekaartje voor het hele
Westland”, aldus de immer aanwezige De Vreede.
Het is opmerkelijk dat het de
Heulse club steeds maar weer lukt
om in de Europese top mee te
draaien. Het begon al in 1979, toen
Quintus de nationale beker won en
de club het Europese avontuur te-

gen Iskra Partisanske, toen nog uit
Tsjecho-Slowakije, mocht aftrappen. Daarna volgen tegenstanders
uit vrijwel alle landen van Europa.
Van noord tot zuid en van warm tot
(heel) koud. Resultaten waren er
ook volop met successen in de
kwart- en de halve finale.

Opleiding

Prestaties van formaat waarop ze in
‘De Heul’, zoals Kwintsheul liefkozend wordt genoemd, supertrots
zijn. Met de niet meer weg te denken Sportfederatie Quintus waarvan handbal, opgericht in 1950, de
oudste tak is. Landstitels, bekers en
Super Cups prijken op de palmares
van één van de grootste handbalclubs van ons land. Daar moet wel
een gedegen jeugdopleiding aan
ten grondslag liggen.
Jan van Kester, één van de iconen

die al heel lang betrokken is bij het
klaarstomen van talenten voor de
hoofdmacht, bevestigt dat. ,,De
kracht is dat wij altijd beschikken
over goede jeugdtrainers. Ook spelers en speelsters uit het eerste team
worden daarvoor ingeschakeld. Die
talenten groeien uit tot topspeelsters, die het spelen bij Quintus
combineren met de deelname aan
de Handbal Academie. Vervolgens
verdienen zij een mooie transfer
naar een grote buitenlandse club.
Jammer voor ons, maar daar zijn wij
toch trots op.”
Door de twee overtuigende overwinningen op Kamaterou (34-18 en
35-17) is het acteren op het Europese
podium in de volgende ronde al
weer verzekerd. Opnieuw de mogelijkheid voor Quintus om Kwintsheul en het regionale handbal verder op de kaart te zetten.

HOCKEY

Van den Bree: ‘Ik hoor bij Cartouche thuis’
Victor van den Bree (23) is na
één seizoen Zoetermeer terug
bij de hockeyers van Cartouche.
De aanvaller is weer topfit en
behoort, ondanks zijn jonge
leeftijd, al tot de routiniers van
de Voorburgse promotieklasser.

Van den Bree kwakkelde bijna twee
seizoenen lang met een hardnekkige enkelblessure. Het leek de behendige aanvaller van Cartouche
verstandig om op een lager niveau
te gaan spelen. ,,Ook in overleg met
Michiel (Van der Struijk, coach Cartouche, red.) koos ik vorig jaar zomer om even een stapje terug te
doen”, zei Van den Bree gisteren na
het 2-2 gelijkspel tegen Victoria, de

Monsterscore
voor HRC: 124-0
HRC heeft enorm uitgehaald tegen Ascrum. De
Haagse rugbyers verpletterden de Amsterdamse
studentenclub met 124-0.
Bij rust was al een comfortabele 62-0 voorsprong
bereikt. In totaal kreeg Ascrum, dat overweegt om
zich uit de ereklasse terug
te trekken, maar liefst
twintig tries en twaalf
conversies om de oren.
Het duel van RC Hoek van
Holland met RC Castricum werd uitgesteld.

Zege voor Hijs,
Panters afgelast
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Aanzuigende werking
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De trouwe supporters zitten er zaterdagavond weer allemaal. Geen
wedstrijd willen ze missen van hun
idolen. Niet in de competitie en al
helemaal niet tijdens de Europese
duels. Tiny Eekhout (85) bijvoorbeeld, de oma van Nicole van Meteren, die tot voor kort deel uitmaakte
van de hoofdmacht. Zelf was Eekhout ooit een voortreffelijk handbalster bij het Haagse Athene. En
wat een toeval: toen haar kleindochter met Quintus vijf jaar geleden tegen Lokomotiva Zagreb
lootte, was dat de club waar oma in
1959 óók al tegen had gespeeld.
,,Ik ben fan van handbal en zie
Quintus graag spelen. Zeker toen
Nicole nog in het eerste zat. Ik
reisde ook altijd met Quintus mee
naar de uitwedstrijden, ook in het
buitenland. Samen met een grote
groep supporters is dat altijd genieten op die tripjes. En ook nu weer is
het hier in de hal heel gezellig”, vertelt Eekhout.

Kort

e Van den Bree is terug op het
oude nest. FOTO FRANK VAN LEEUWEN

runner-up in de promotieklasse.
,,Bij Zoetermeer heb ik weer veel
minuten kunnen maken en zijn we
met een heel leuk team ook kampioen in de eerste klasse geworden.”
Toch miste Van den Bree zijn

jeugdliefde Cartouche. ,,Ik hoor
hier thuis. Dit is mijn omgeving, ik
woon hier vijfhonderd meter vandaan, bij mijn ouders. Ik voelde dat
ik terug moest.”
Toen Van der Struijk hem afgelopen zomer belde, hoefde Van den
Bree dan ook geen seconde over een
mogelijke terugkeer op het tweede
niveau van Nederland na te denken.
,,De keus was voor mij duidelijk. Ik
wist dat er qua fitheid een stapje bij
moest worden gezet. Ik ben een
maand met mijn ouders op vakantie gegaan, heb iedere dag gesport.
Ik zat vaak in de sportschool en heb
veel met mijn vader gefietst. Daardoor kwam ik heel fit terug.”
Het lukte hem om weer bij het

vlaggenschip van de Voorburgers
aan te haken. Daar behoort de 23-jarige door het vertrek van veel spelers inmiddels al tot de routiniers.
,,Als ik het goed heb, ben ik de op
drie na oudste van de selectie. Het is
een beetje een andere rol die ik nu
heb. Zo lever ik een bijdrage aan de
teambuildingsessies. We hebben
bijvoorbeeld op het strand
gerugbyd. Dan moet je elkaar gewoon een keertje beetpakken en
goed aankijken. Dat helpt enorm.”
Cartouche staat na zes duels op
een bescheiden tiende plaats in de
promotieklasse. Van den Bree: ,,Het
geduld is er om op ons proces te
vertrouwen.”
– Kees Romijn

Hijs heeft na de 15-3 zege
op Chiefs Leuven ook de
tweede wedstrijd van het
weekend gewonnen. Tegen Mechelen Golden
Sharks werd het 4-2. Na de
eerste periode leidde het
team van Chris Eimers al
met 4-0. Na afloop ontstond er een vechtpartij.
Jay de Ruiter, Ernesto
Klem, Julian van Nes, Joey
Oosterveld en drie Belgen
kregen allemaal een straf.
Zoetermeer Panters zou
gisteren tegen Eaters Geleen spelen, maar de ploeg
van Frank Versteeg heeft
te veel blessures en coronabesmettingen om te
kunnen spelen.
HANDBAL

Hellas overtuigt,
VELO wint ruim
Hellas won in de eredivisie overtuigend van Dynamico: 19-34. Quintus
had veel moeite met Opleidingsteam Bevo, maar
won toch met 36-31. EHC
was, ondanks de negen
doelpunten van Youri
Verschut, niet opgewassen tegen koploper BFC
en verloor met 41-27.
WHC/Hercules verloor
met 32-27 van Opleidingsteam Aalsmeer. Bij de
vrouwen was VELO te
sterk voor de andere
nieuwkomer PSV: 31-22.
TAFELTENNIS

Regioteams
blijven ploeteren
Het is Taverzo 2 en DHC
niet gelukt om op de ranglijst te stijgen, waardoor
ze beide op de laatste plek
blijven staan. De reserves
van de Zoetermeerse tafeltennisclub verloren
met 5-2 van Klimaatgroep
Stars. Taverzo 1 had een
vrij weekend. In de eredivisie vrouwen verloren
DHC kansloos van Westa,
dat één plek hoger staat:
1-6. Samenda Schipper
zorgde voor het enige
winstpunt van DHC.

