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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse 
 
Voorzitter:     Peter Bruinzeel                 06-20773068 
     (tevens lid bestuur Vitesse) 
     Email: peter@bruinzeel.nl 
Vice-Voorzitter:     Sjoerd Hofstra                 06-11914968 
     Email: s.hofstra21@chello.nl 
Penningmeester:    Jesper van Eersel 
     Email: jmvaneersel@upcmail.nl 
Secretaris     Sjoerd Hofstra                 06-11914968 
     Email: s.hofstra21@chello.nl  
PR     Huib Westerhout    0180-614478 
     Email: hg.westerhout@hetnet.nl 
Leden      Sarel Olierhoek 
administrateur:     Email: s.olierhoek@gmail.com 06-33714427 
 
Internet: http://www.kvvitesse.nl 
Redactie: boulespraat@gmail.com 
 

 
 
JEU DE BOULE 
Maandag: 13.30 uur – 17.00 uur 
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen 
 
Woensdag: 13.30 uur – 17.00 uur 
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen 
 
Zaterdag: 13.30 uur – 17.00 uur 
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen 
 
KOERSBAL 
Vrijdagmiddag:  van13.30-15.30 uur  
 
KLAVERJASSEN 
Vrijdagavond: van Oktober t/m April 
Elke 1e vrijdag van de maand klaverjassen 
Aanvang 19.30 uur 

Adres: 

Sportpark de Bongerd  
Clubgebouw Vitesse   
Dierensteinweg 6B 
2991 XJ Barendrecht 
Telefoon: 0180-615277 

Contributie: € 90.20 per jaar 
Rekeningnummer  NL77RABO0305434306  
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht 

 

Jeu de Boules 
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In de afgelopen maanden hebben jullie de vernieuwing en aanpassing van de                           
korfbalvelden kunnen meebeleven. Andere indeling, andere afmetingen, nieuwe                                   
grasmatten en geverfde toeschouwersbanken.   

 

 

 

 

   

Naast de reeds bekende speelvelden voor de  jeu de boule- en beachbalaccomodatie 
werd vorige week als afronding ook  nog een basketbalveldje aangelegd, zodat Vitesse 
nu beschikt over een accommodatie voor  4 verschillende te spelen sporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit brengt uiteraard bestuurlijk vergaderwerk met zich om over gebruiksinvulling, 
kantine-opening met bijbehorende  schoonmaakactiviteiten e.d. in kaart te brengen.  

Inmiddels hebben Vitesse-voorzitter Leo Visser en ik al een uitvoerig gesprek gehad 
met Wethouder Nico Bults om over het huidige reilen en zeilen van Vitesse te praten en 
de geconstateerde knelpunten  (o.a. de samenwerking met De Bongerd tijdens het            
zaalseizoen en de wens tot    realisering van een toiletvoorziening nabij de boulebanen) 
onder de gemeentelijke  aandacht te brengen. Een goed gesprek die overigens (nog) niet 
leidde tot concrete  toezeggingen, doch we blijven optimistisch. 
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Terug naar onze boulesectie. We moesten inmiddels afscheid nemen van koersbalster 
Bep Nieuwenhuize. Een aantal van onze leden bezochten de uitvaartplechtigheid aan 
de Maeterlinckweg. Echtgenoot Willem heeft overigens toegezegd zijn                                      
koersbalcarriere bij onze vereniging normaal te continueren. 

Een teleurstellende mededeling vond ik terug in de vorige Boulepraat: een vijftal                                  
leden stopten met hun activiteiten binnen onze kantinecommissie, een commissie die 
zorgt voor veel plezier/genot tijdens de evenementen die zij regelmatig voor de      
koersballers/boulers verzorgt. Ik neem aan dat Albert Boer met de zijnen er voor 
kunnen zorgen, dat de nodige personele aanvullingen worden gerealiseerd en de            
fameuze mosselavond en snertmiddagen (onze kasversterkers) doorgang kunnen                     
blijven vinden.  

 

 

 

Ik roep vanaf deze plaats onze 
leden op om eens contact  met         

Albert Boer                                     
op te nemen over de                      

inhoud/omvang van zo’n  deel-
name in deze commissie.  

 

 

 

Hij zal u graag en uitgebreid informeren. Overigens kan ook onze barcommissie de 
nodige uitbreiding gebruiken, omdat deze groep barmensen aan het uitdunnen is. 
Lidmaatschap van deze commissie betekent een  middag in de 2 maanden van               
13.00 tot 17.00 u een bardienstje draaien in de Vitessekantine, resp. de Paraplu. 
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Tenslotte vraag ik jullie aandacht nog even 
voor ons ledenbestand,                                      

thans 77 en dus ver af van ons streefgetal van 
100.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktie dus graag binnen  

familie-, vrienden/vriendinnen- en 

kennissenbestand!! 

 

Tot ziens en horens op de banen, 

Peter Bruinzeel 
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               maandag                                                      woensdag 

 

01-10 Ben v d Voordt  624320  03-10 Huib Westerhout  614478 

08-10 Henk Bossenbroek  06-38707899 10-10 Arie v Ballengooien 615772 

15-10 Peter Bruinzeel   06-20773068 17-10 Albert Boer   617803 

22-10 Piet Been   617693  24-10 Martin Postema  558186 

29-10 Wim Snoek   610572  31-10 Sarel Olierhoek  06-33711427 

 

Bij verhindering zelf contact opnemen met 

een van de anderen op deze lijst om te             

ruilen. 

Aanvang bardienst is om 13.00 uur en              

eindigt als de leden naar de baan gaan                  

om te spelen 

Na het spelen is er weer bardienst. 

 

 

Graag de bar en de keuken schoon achter laten. 

Eventuele hapjes op woensdag zullen in samenspraak met de kantinecommissie  verzorgd 

worden. 
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Na iedere ronde wordt er weer geloot met wie en tegen wie u speelt. 

Het meenemen van een gezellige introducé  is toegestaan. 

 

De eerste datums  zijn:   Vrijdag 5 oktober 2018 

               Vrijdag 2 november 2018 

                    Vrijdag 7 december 2018 

                                         Vrijdag 4 januari 2018 

                                                    Vrijdag 1 februari 2018   

                                       Vrijdag 1 maart 2018 

                                     Vrijdag 5 april 2018 
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Op 5 september werd een regiotoernooi gehouden op onze Vitesse-banen. 
  
Het aantal deelnemers bedroeg 88, waarvan 64 deelnemers van verenigingen uit te        
regio, en 24 van VITESSE Jeu de Boules. 
  

   De resultaten liepen sterk uiteen, en Vitesse speelde een             
   bescheiden rol in het resultaat. 
  
   De eerste 3 plaatsen werden ingenomen door: 
  

1. Cor Visser en Sieb Huizenga, JdB Nieuwerkerk a-d IJssel 
2. Alie Bokhoven en Nies Paardenkoper, USV 

3. Jan Rotmans en Wilma Bijl, USVD 
  

Het beste VITESSE-koppel eindigde op plaats 10.   
Dit waren Ben Bos en Nico Bakker.                                                                             
Op plaats 15 eindigden Albert Boer en  Jan Verwoerd. 
   
Sjoerd Hofstra en Sarel Olierhoek eindigden op plaats 20. 
Ben van de Voort en Gerard Vermaas eindigden op plaats 25. 
  
Deze wedstrijd-dag begon met mooi weer.  
Aan het einde van de ochtend begon het te regen en al snel 
viel het water met bakken op de baan. Het spel werd              
stilgelegd. 

  
Aangezien het tegen twaalven liep werd de lunchpauze 
aangekondigd. 
Dank zij een prima buffet van de Kantine-mensen bleef de 
stemming goed. 
  
Nadat het droog was geworden werd op de droge stukken 
van de baan het het spel voortgezet. Dank zij de zon,  die 

weer flink begon te schijnen werden de banen al snel droog. 
 
Tegen 17.00 uur reikte Albert de prijzen uit. De meeste 
prijzen waren in vloeibare vorm. 
  
Het geheel overziende kunnen we terugkijken op een   
gezellig toernooi, waar onze gasten zich thuis voelden. 
 
Fotoalbum druk op: Regiotoernooi 
 
Huib Westerhout 
  

https://photos.app.goo.gl/rdikAyekahJq9de19
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Beste boulers, 
  
Op 3 augustus jl. werd de Franse Avond van VITESSE Jeu de Boules 
2018 gehouden. 
  
Het was prachtig weer zoals deze gehele zomer. 
  
Omdat enkele leden hadden aangegeven dat de voorgaande jaren het 
festijn laat was afgelopen, was besloten het feest eerder te beginnen       
namelijk 16.00 uur. 
 Na enkele rondes spelen werd gestopt voor de start van het buffet. 
  
Dit keer werd het buffet verzorgd door de dochters en schoonzoon van 
Nel en Arie Visser en Winny en Arie van Ballegooien. 
Zonder afbreuk te doen aan de verzorging van de buffetten bij voorgaande 
Franse Avonden, bleek het dit jaar dit een topaanbieding te zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er was een breed aanbod van uitstekende gerechten, die de keuze alleen 
maar moeilijker maakte. 
 Dank voor het vele werk dat hier aan besteed was. 
  
Bij de loterij werden fraaie prijzen uitgereikt. 
  
Wat  opviel dat de fraaie aankleding in Franse Stijl  van de deelnemers in 
voorgaande jaren deze keer wat  zwakjes was. 
 
Huib Westerhout 



 

11 

Tot mijn spijt, ben ik vergeten vorige maand de foto,s van de                       

franseavond te zetten.  

Bij deze zal ik er nog wat foto,s inzetten.  Op de link worden jullie 

doorgestuurd naar alle foto,s van deze avond. 

  FRANSEAVOND 

                  Redactie Boulespraat 

                    Diny 

https://photos.app.goo.gl/FWHi3QV34qrnaMSV7
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BARENDRECHT- Meneer en mevrouw Laban trouwden 65 jaar geleden op            
19 augustus 1953. Locoburgemeester Peter Luijendijk was maandagmorgen 
naar de woning van het echtpaar gekomen, met bloemen en een cadeautje     
namens de gemeente. Naast de gelukswensen van de gemeente voor het          
briljante huwelijkspaar waren er verder nog felicitaties van de commissaris van de             
koning Zuid Holland en van de Koning zelf. (Door Janos van der Spoel) 

Vijfenzestig jaar samen zorgt voor een rijke geschiedenis en een figuurlijk boek vol 
belevenissen met elkaar. Mevrouw Laban, 'vijfenzestig jaar getrouwd. Het is erg     
onvoorstelbaar. We hebben een veel bewogen leven gekend. Armoede, maar ook 
zoveel mooie rijke momenten. Inwonen bij onze ouders. In elk huis een kamer.             
Tot dat we in Arnhem voor het eerst onze eigen huurwoning konden krijgen doordat 
mijn man daar werk kreeg.' Volgens meneer Laban is een huwelijk een kwestie van 
geven en nemen. Elkaar vrijheden gunnen en ruimte bieden. Natuurlijk kent een            
relatie ups en downs. Maar dat vereist inspanningen van beide zijden om daar goed 
mee om te gaan. Religie is een element die het echtpaar ook waar nodig steun 
biedt. Het bijzondere huwelijksfeest werd zondagmiddag met familie, vrienden en 
andere gasten gevierd in Ridderkerk. Op een mooie locatie uitkijkend over het               
water van de Lek. 'We zijn nog een beetje moe, maar het was heel gezellig', aldus 
het echtpaar. 

(uit het zuiden de schakelvan 23 augustus 2018) 
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Ons heeft het bericht bereikt dat  

Bep Nieuwenhuize  

op  10 september is overleden. 
 

De crematie plechtigheid vindt plaats op              
zaterdag 15 september om 15.00 uur. 

Locatie Maeterlinckweg 101 Rotterdam.  

Wij wensen Willem veel sterkte toe. 

 

________________________________________________________________

Iedere donderdagavond kan er gebould worden tot en met  
 
 
 
 
 
Dus geen zin om voor de buis te zitten, kom gerust even een 

balletje gooien. Vanaf 19.30 uur. 
 
Sarel 
 
 
Je komt toch ook? 



 

14 

 

                                                   

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 oktober  

   Elke maandag     toernooi  

 

 

Wim  de Neef   5 oktober 

Nico   Bakker   8 oktober 

Wil   Sneep   12 oktober 

Willem  Nieuwenhuize 23 oktober 

Tiny   Kruijt-Boes  26 oktober 

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER: Peter Bruinzeel 

Boules-Praat Diny van der Zand 

Klaverjascommissie Arie en Nel Visser 

 
SECRETARIS: Sjoerd Hofstra 

Computergroep Arie van Ballegooijen, Henk Bossen-

broek, Ben Bos, Sjoerd Hofstra, Sarel 

Olierhoek, Wil Sneep, Arie en Nel Visser 

(bij toerbeurt) 

Jeu de Boules Doublet competitie Ben Bos, Henk Bossenbroek 

Jeu de Boules Mix competitie Ben Bos, Marja Dubel 

Koersbal Goof van den Berg 

 
PENNINGMEESTER:  Jesper van Eersel 

Ledenadministratie   Sarel Olierhoek 

Lief en leedfonds:    Gerard en Riet van Rossen 

 
 
VICE-VOORZITTER: Sjoerd Hofstra 

 

Accommodatiecommissie Nico Bakker, Arie van Ballegooijen,             

Goof van den Berg, Ben Bos, Ben vd Voort 

Kantinecommissie Loes Bakker, Albert Boer, Ineke Boer,               

Tineke v/d Have, Ineke vd Velde 

Toernooicommissie Ben Bos, Henk Bossenbroek,  Jan Marz, 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker 
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