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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse
Voorzitter:

Peter Bruinzeel
Email: peter@bruinzeel.nl
Vice-Voorzitter: Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
Penningmeester: Jesper van Eersel
Email: jmvaneersel@upcmail.nl
Secretaris
Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
PR
Huib Westerhout
Email: hg.westerhout@hetnet.nl
Leden
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com

06-20773068
06-11914968

06-11914968
0180-614478
06-33714427

Internet: http://www.kvvitesse.nl
Redactie: boulespraat@gmail.com

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

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

Jeu de Boules

KLAVERJASSEN
Vrijdagavond: van Oktober t/m April
Elke 1e vrijdag van de maand klaverjassen

Aanvang 19.30 uur

Contributie: € 90.20 per jaar
Rekeningnummer NL77RABO0305434306
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht
3

Beste boulers en koersballers,

Wat was het gezellig druk tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst
op 2 januari jl. Ruim 55 aanwezigen
(waaronder Boulespraatredactrice Diny met echtgenoot Jan)
genoten van de champagne of een frisdrankje, aangevuld
met de geoffreerde oliebollen en frituurtjes.
Tijdens deze bijeenkomst werden -zoals gebruikelijk- ook de
winnaars van zowel onze mix-, alsmede de
doublettencompetitie 2018 gehuldigd.
Bij de mix gingen de cadeaubonnen naar Tiny Kruit bij de
dames en naar Ben Bos bij de heren. Bij de doubletters
bleken het duo Nico Bakker/Ben Bos met de 1e prijs er
vandoor te gaan en werd het echtpaar Winnie en Arie van
Ballegooijen mooi 2e. Een staande ovatie viel aan alle
winnaars tenslotte ten deel.
Het weer speelde tijdens de afgelopen weken gedurende
onze speelmiddagen een belangrijke rol, met op het moment van schrijven van mijn stuk je, alom witte sneeuw.
Regelmatig konden dan ook de
klaverjaskaarten ter tafel worden gesmeten.

Niettemin zijn we inmiddels toch aan het einde van de maand januari 2019 gekomen en zijn mensen
ook al weer bezig met de voorbereidingen van de komende (voorjaars) vakanties.
Nieuwe hoogte punten voor 2019.

Daarnaast kijken we voorts alweer uit naar ons eigen nieuwe speelhoogtepunt, t.w. het
SNERTOERNOOI op zaterdag 16 februari a.s. Ik wens vanaf deze plaats alle deelnemers een
geweldige dag toe en veel genieten van die snert en worst. Tenslotte nog even een bedankje aan onze
kantinemensen tijdens hun inzet op de 2e januari! Chapeau en tot horens maar weer,
Peter Bruinzeel
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maandag

woensdag

04-02 Henk Bossenbroek

06-38707899

06-02 Huib Westerhout

614478

11-02 Ben v d Voordt

624320

13-02 Sjoerd Hofstra

06-11914968

18-02 Arie v Ballegooien

615772

20-02 Piet Been

617693

25-02 Sarel Olierhoek

06-33714427

27-02 Albert Boer

617803

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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Vrijdag 4 januari is het weer gezellig klaverjassen.
U komt toch ook!
Kosten € 3,00 pp., bestemt voor de hapjes en
prijzen
Het meenemen van een introducé is toegestaan.
Wij spelen 3 partijen en starten om 19.30 uur.
Na iedere ronde wordt er geloot met wie en tegen
wie u speelt.
De komende datums zijn: vrijdag 1 februari,
1maart en 5 april
1e

2e

3e Totaal

1e

2e

3e Totaal

1e Riet van Rossen

1920 1891 2002 5813

14e Loes Bakker

1362 1891 1170 4423

2e Jan v/d Have

1719 2021 1737 5477

15e Diny v/d Zand

1405 1826 1155 4386

3e Yvonne Wilderman 1965 1134 2008 5107

16e Marry Buurman

1362 1834 1004 4200

4e Gerard van Rossen

1600 1848 1658 5106

17E Wil Sneep

1719 1134 1304 4157

5e Sarel Olierhoek

1510 1848 1689 5047

18e Henk Bossenbroek 1373 1436 1304 4113

6e Arie van Ballegooien 1373 2021 1634 5028

19e Cor Ooms

1510 1436 1155 4101

7e Arie Visser

1457 1826 1689 4972

20e Nel Visser

1032 1326 1658 4016

8e Wim Snoek

1965 1101 1737 4803

21e Rene Wilderman

1510 1326 1178 4014

9e Peter Overman

1435 1208 2008 4651

22e Maria de Vos

1187 1208 1600 3995

10e Rob Klepke

1510 1436 1634 4580

23e Henk Tijssen

1032 1600 1178 3810

11e Hans de Wit

1920 1436 1213 4569

24e Tiny Kruyt

1435 931

1004 3370

12e Jan v/d Zand

1457 1101 2002 4560

25e Harry de Wildt

1187 931

1170 3288

13e Ben Bos

1405 1834 1213 4452

Het meenemen van een gezellige introducé is toegestaan.
Maar wel even doorgeven aan Sarel.
6

De mix-competitie wordt gespeeld van maandag 4
februari tot en met woensdag 27 november en op
zowel maandag- als woensdagmiddag
Leden die zich op een speeldag melden door hun
nummer in het bakje te doen verplichten zich in
principe drie partijen uit te spelen, met uitzondering van omstandigheden die niet zijn voorzien.

Spelers die er op voorhand niet zeker van zijn dat ze 3 partijen kunnen spelen geven dit
vooraf aan de indelingscommissie door en zullen dan, als het mogelijk is, bij een eventuele restgroep ingedeeld worden. Dit is een groep die bestaat uit 3, 5 of 6 personen.
Voor het eurotoernooi tel je alleen mee als je tenminste 2 partijen gespeeld hebt.

Voor deelname aan de mix-competitie kom je alleen in aanmerking als je alle 3 de partijen van die middag voltooit.
Om voor vermelding in de einduitslag in aanmerking te komen moet je minimaal 25
speeldagen meegespeeld hebben.
Alleen het spelen in doublet vorm telt mee voor de mix-competitie. Spelvormen met
drie, vijf of zes spelers komen hiervoor niet in aanmerking.
De competitieleider publiceert een tussenstand op tafel in de kantine in de laatste week
van de maanden mei tot en met oktober en in de Boules Praat van deze maanden.
Nog enkele belangrijke regels:
De afworp vindt plaats vanuit een getrokken cirkel van maximaal Ø 50 cm of de O-but
ring.
De but wordt op minimaal 6- en maximaal 10 meter uitgeworpen.
De but moet na de uitworp minimaal 30 cm (± één voetlengte) uit de zijkant van de
baan liggen.
Een speler moet tijdens het gooien van zijn boules met beide voeten in de werpcirkel en
op de grond staan.
Voorts zijn alle regels van toepassing uit het reglement van de NJJB
Opgesteld door de toernooicommissie januari 2019
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De erwten liggen nog niet te weken maar het varken is er
al aan en de peen, de uien en de geurige selderij worden
zeer binnenkort uit de grond getrokken want die moeten
even rusten.

Dit alles om er voor te zorgen dat er weer een heerlijke
kom snert gegeten kan worden tijdens ons altijd
gezellige snerttoernooi.
Deze jaarlijks terugkerende happening vindt in 2019
plaats op zaterdag 16 februari en begint om 10.00 uur
natuurlijk met koffie of thee.
We spelen in de mix vorm 4 partijtjes eerlijk verdeeld
tussen 2 ’s morgens en 2 ’s middags en elke ronde een
andere maat.
Het ligt voor de hand om dan tussendoor de erwtensoep op te eten en dat doen we dan ook.
Zoals jullie gewend zijn wordt de snert met alle daarbij horende extra’s zoals roggebrood, spek,
worst enz. ik mag wel zeggen uitvoerig aangekleed en natuurlijk zijn alle ingrediënten van ”de
hoogste kwaliteit!”
En voor de Holle Bolle Gijzen, in de volksmond de ”HBG’s”
de volgende geruststelling: en tweede of zelfs derde keer
opscheppen zit gewoon in het pakket.

De toegevoegde waarde van deze snertdag is natuurlijk de
deelname van je echtgenoot dan wel echtgenote,
je vriend(en) dan wel vriendin(nen), je kennissen,
je familieleden, je buren of zelfs de buren van iemand
want iedereen is ter verhoging van de feestvreugde
bijzonder welkom.
Het motto op z’n Rotterdams is: Ken je niet boelen ken je
toch lekker soep komme eten! ja toch, niet dan?
Inschrijven kan vanaf maandag 14 januari en deelnemen kost € 7,50 per persoon bij inschrijving
te voldoen.
De gecombineerde snerttoernooi/kantine commissie

8

Het was weer een goed bezette
nieuwjaarsreceptie, de prijzen werden
uitgereikt en de hapjes en drankjes smaakt
prima. Een dikke vette pluim voor de kantinecommissie.
Klik op HIER voor de foto,s

Wie zegt dat koersbal spelen alleen voor SOFTIES is heeft het mis. Toen op 4 januari jl.
de verwarming in de kantine het weer eens af liet weten en het dus goed kous was, zijn
we met een aangepaste outfit gewoon gaan spelen. TOPPIE.
Wil Sneep
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VOORZITTER:

Peter Bruinzeel

Boules-Praat

Diny van der Zand

Klaverjascommissie

Sarel Olierhoek

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

SECRETARIS:

Sjoerd Hofstra

Computergroep

Arie van Ballegooijen, Henk Bossenbroek, 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
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