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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
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Hoi boulers en koersballers,
Het voorjaar 2019 toont zich in vele varianten
zoals niet te veel zon, veel bewolking en nogal
wat nattigheid.
Dit laatste heeft veel invloed op onze speelmiddagen, omdat een deel van ons ledenbestand er
weinig zin in heeft om tussen de buien door hun
ballen te werpen.
Dit betekent, mede gezien ook de inmiddels groeiende
groep leden die elders in Europa verblijft met hun camper,
caravan of tent, dan wel gebruik makende van een hotel/
appartement-arrangement, dat op zo’n middag slechts 6 tot
8 banen actief gebruikt worden.
Maar ook met kleinere groepen spelers en speelsters blijven
de middagen, waar onderook die van de koersballers,
uitermate gezellig!
Onze groep toernooiboulers blijft in de regio voorts ook regelmatig succesvol met
prijzenwinnaars als Jesper van Eersel, Nico Bakker, Ben Bos, Sjoerd Hofstra en
Sarel Olierhoek. We blijken als Vitesse dus geduchte en gewilde tegenstanders te
zijn.
Voor de komende maand duim ik voor meer zonnestralen en -warmte en ik wens
jullie veel speel- en vakantieplezier toe.
En tenslotte: vergeet jullie acties voor leden winst
(broer/zus/ouders/kleinkinderen) niet! Tot horens
maar weer,
Peter Bruinzeel
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maandag

woensdag

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 sanecommissie verzorgd worden.
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menspraak met de kanti-

Een autobestuurder uit Bombay
was een man, die alles zo dom dee
dat al het verkeer
bij het zien van die heer
maar liefst over Eindhoven omree
Een doedelzakspeler in Glasgow
die zei op een dag " wat is dat nou ?
mijn kilt die is zoek
en ik heb ook geen broek
nu speel ik straks bloot in de vrieskou"
Een zekere Achmed uit Bagdad,
Zat plat met zijn gat op een badmat.
Zo las hij zijn dagblad,
En iedereen zag dat.
't Is vreemd, maar in Bagdad daar mag dat.
Een volslanke dame uit Asten
Wilde niets weten van vasten.
Want zij had veel trek
In lekkere snack.
En liever de lusten dan lasten.
Er was eens een man uit Bagdad,
die droomde dat hij zijn schoen at,
hij werd wakker met kracht,
in het midden van de nacht,
en zag dat hij niet gedroomd had.
Een duizendpoot miste in Loenen
des morgens opeens al zijn schoenen.
Hij wist niet dat heel
’t hotel personeel
al veel uren lang stond te boenen

Een jonge student uit Stavoren
had schulden tot over zijn oren.
Hij zei tot zijn mam
hoe dat toch zo kwam.
Omdat hij zijn beurs was verloren.
Een bajeskoor ging eens naar Lingen
om in een zangconcours te zingen.
Maar eens in de zaal,
ging het aan de haal.
Met beker. Ja, zo gaan die dingen.
Een volslanke vrouw uit Margraten
kon gappen van kleding niet laten
Nu had ze weer pas
een rok en een jas,
Maar weer, zoals steeds, niet haar maten
In Aken daar woonde een aker,
bekend als een zeer trage schaker.
Hij komt op zijn bord,
meestal tijd tekort.
Won wel, maar verloor toch veel vaker
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Beste lezers van de boulespraat,
Ik kan deze boulespraat helaas niet vol maken,
omdat er deze keer niets toegezonden is voor
de boulespraat.
Jammer maar helaas.
Ik hoop voor de maand augustus dat er ik een
volle boulespraat mag leveren.
Helaas ivm vakantie zal er geen BP in de
maand juli zijn.
Fijne zomer
De redactie
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Marry Buurman

10

juni

Elly Schippers

4

juli

Cor Ooms

12

juni

Martin Postema

9

juli

Toos Kamen

15

juni

Sarel Olierhoek

10

juli

Maria de Vos

27

juni

Winny v Ballegooijen 10

juli

Elly Baan

28

juni

Jo Bak

12

juli

Jacques Hooimeijer

28

juni

Hans Ravenstein

13

juli

Jaap Horsten

18

juli

Hans de Wit

26

juli

Maartje Aartse

28

juli

Elke maandag
Colofon
Redactie:
Diny van der Zand
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toernooi
Kopij voor de
Boulespraat@gmail.com
Inleveren voor:

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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