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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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Als boulers hebben we drukke dagen achter de rug.
Op 12 augustus jl. een vergadering met onze Kantinecommissie
om het programma voor de Franse-avond vast te stellen en
afgelopen dinsdagavond hadden we als JdB-bestuur een
overlegvergadering met het Vitessebestuur.
Tijdens deze laatste bijeenkomst spraken wij over het regelen van
een betere bereikbaarheid van onze banen door een ambulance
(stuk wal weg te graven/hekwerk weg), her bestraten van de
toegangsweg langs het Beach terrein, alsmede vervaardiging van
handleidingen voor het AED-apparaat, kassa, koffiemachine en tv.

Op het terrein van de volkstuinen aan de
Barendrechtseweg staat nog een mogelijk
beschikbare wc-unit.
Het Vitessebestuur zegde toe voor een en
ander in actie te gaan komen.

Aanleiding voor het eerste item in het op een maandagmiddag na het boulen onwel
worden van Rob Klepke, die met een ambulance naar het Maasstad werd afgevoerd en
binnen 4 dagen van een pacemaker werd voorzien. Inmiddels is hij alweer op onze banen gespot.
Ons lid Arie Gouwens blijkt aan de chemo en Joke Snoek vecht nog steeds voor een
betere conditie benodigd voor operaties.

Ik wens beide veel sterkte toe.
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Mijn oproep voor mannelijke/vrouwelijke aanwas van onze
huidige barploeg (geslonken tot nog maar 8 man sterk) was een
GRANDIOOS succes, zegge en schrijven NUL personen
reageerden bij Ben Bos of bij mij. Ik dring nogmaals aan op actie
om een middagje je diensten voor je medespelers aan te bieden.

We mochten overigens vorige week ook nog meegenieten van het 50-jarige huwelijk van Joke en Piet de Goeij.
De etenswaren smaakten goed en de drankjes gingen er
ook goed in. Van harte gefeliciteerd nogmaals beiden.

Gistermiddag/avond vond met zo’n 60 personen de jaarlijkse
Franse-avond plaats onder voortreffelijke weersomstandigheden.
Onze voortreffelijke kantineploeg, aangevuld met de bbqspecialisten (de dochter en schoonzoon van de familie Visser en de
schoonzoon van fam. Ballegooien).
Winnaars van het boulespektakel waren overigens Joke Nab bij de
dames resp. Nico Bakker bij de heren.
Zie voor een reportage van dit festijn elders in deze editie.

Tenslotte nog een oproep mijnerzijds aan
onze leden: denk eens aan een verbetering
van de onderlinge communicatie binnen
onze groep.

Peter Bruinzeel
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maandag
02-09 Ben vd Voort
09-09

woensdag
0180-624320

Joke Koedoot

16-09 Albert Boer

0180-617803

23-09

Sjoerd Hofstra 06-11914968

30-09

Piet Been

04-09 Regiotoernooi Doubletten
11-09 Sarel Olierhoek

06-33714427

18-09Piet Nab

06-10863190

25-09 Arie van Ballegooien 01806-15772

0180-617693

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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Beste klaverjassers
Vanaf 4 oktober starten de gezellige klaverjasavonden weer. De kosten voor
deze avond zijn € 3,00 pp., bestemt voor de hapjes en prijzen.
Natuurlijk is het meenemen van een introducé toegestaan.
Wij spelen 3 partijen en starten om 19.30 uur. Na iedere ronde wordt er
geloot met wie en tegen wie u speelt.

Noteert u de volgende datums in uw agenda.
4 oktober, 1 november, 6 december,
3 januari, 7 februari, 6 maart en de laatste 3 april.

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

7

Voor het derde jaar op rij besloten Nico Bakker, Ben Bos, Anouschka Bijl (voor de onwetenden:
speelpartner Jesper) en Jesper van Eersel opnieuw een greep te doen naar de titel in Oisterwijk, te
weten het Pareltoernooi. Rond kwart over 9 vertrokken wij naar het gezellige Brabant om daar
10:00 te arriveren en ons samen met de overige 34 teams in te schrijven.
Het deelnemersveld werd verdeeld over twee poules, te weten
poule A en B, waarna ieder team vier wedstrijden speelt en deze
allen winnend proberen af te sluiten. De uiteindelijk winnaars
van poule A en poule B spelen daarna de finale op het hoofdveld
om uit te maken wie er met de uiteindelijk wisselbokaal naar
huis gaat.

Nico Bakker en Ben Bos wisten hen eerste twee partijen, waarvan de eerste even onderbroken door
een kleine regenbui, helaas niet winnend af te sluiten, waarmee de poulewinst niet meer binnen
handbereik lag. De laatste twee partijen werden daarentegen wel winnend afgesloten, waarmee er
toch met een goed gevoel kon worden teruggekeken op het toernooi.

Anouschka Bijl en Jesper van Eersel (vorig jaar verliezend finalist) begonnen voortvarend aan het
toernooi met klinkende overwinningen: 13-0, 13-2, 13-3 & 13-2. Met vier gewonnen partijen en
een saldo van +45 werd de finaleplaats veiliggesteld en kon daarmee revanche worden genomen op
de finale van vorig jaar.
Met het omroepen van de namen van de finalisten gierden de zenuwen bij Anouschka Bijl door
haar lichaam. Daar kwam nog eens bij dat de finale moest worden gespeeld tegen een team van
PCO Oisterwijk zelf. Eenmaal begonnen aan de finale, onder toezicht van ruim 80 man en Nico
Bakker op de eerste linie, gingen Anouschka en Jesper voortvarend van start. Al snel werd een
voorsprong van 11-3 bereikt waarmee duidelijk werd
dat de titel haast niet kon worden misgelopen.
Het thuisspelende team, aangemoedigd door het thuispubliek, stribbelde nog even tegen door een bal op punt
te leggen op ruim 10 meter. Jesper kon vervolgens aanleggen deze bal weg te schieten en zo de winst van de
finale te pakken. Een perfect schot (carreaux) op deze
10 meter volgde, waarmee de winst zeker werd gesteld.
De prijsuitreiking volgde, waarbij de prijzen werden
uitgereikt door de burgemeester van Oisterwijk
(zie foto) en vele felicitaties werden ontvangen van het
overige publiek. Een plek op de hoogste trede werd
ingenomen om zo de beker voor Vitesse omhoog te
kunnen houden.

We kunnen stellen dat het een ontzettende leuke dag is
geweest, zowel qua gezelligheid/sfeer als sportief
gezien. Wij hopen dan ook dat er volgend jaar nog meer
spelers van Vitesse de strijd willen aangaan op het
Pareltoernooi van 2020!
Groeten, Jesper
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Wat hebben we genoten van de fantastisch georganiseerde Franseavond.
De vele aanmeldingen, het mooie weer, de gezellige muziek en het heerlijke buffet heeft
er toe bijgedragen dat het een groot succes is geworden. In de pauze werd door Loes
Bakker een op Frankrijk gericht raadselspel verzorgd.
Een grote pluim en dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze Franseavond tot z’n succes hebben gebracht.
Zulk soort interne toernooien is zeker voor herhaling vatbaar.
Voor alle foto,s klik hier
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Beste boulers,
Op de Franse avond is er een klein foutje gemaakt, niet Wil Sneep maar
Joke Nab is 1e geworden bij de dames en Nico Bakker bij de heren.
We hebben natuurlijk de prijs overhandigd aan Joke.
Sorry Wil, volgende keer beter.
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Beste boulers,
Peter had in zijn woordje gezegd dat we NUL
aanmeldingen hebben gehad, maar er hebben zich
2 vrijwilligers aangeboden.
Wat zijn we blij met deze mensen t.w.

Wij wensen jullie veel succes.
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Goedendag. beste boulers.
Er is aan mij gevraagd een stukje over het jeu de boules toernooi bij de batard in Drunen op
zaterdag 3-8-2019 te schrijven! (waaraan met de deelname van de jdb,s van Vitesse ) is
misschien wel leuk is voor in de boelespraat.
We gingen de dag vroeg op pad aangezien het toch wel een 45 minuten rijden was (voor
Albert bleek het achteraf 60 minuten te zijn ) We gingen met 6 spelers en ja !!1 toeschouwer.
Albert/Ineke/Ineke( vrouw van Albert)/Joke/Piet/Nico/Jaap ,Er zouden meerdere meegaan
maar door omstandigheden is dit niet gelukt. Jesper heeft ons nog even voor hij op vakantie
ging ons opgegeven !bij de
Batard in Drunen. Het was
ook zijn idee , ga eens met
meerdere spelers van Vitesse daar naar toe ,wat hij
vertelde is een reuze
gezellige en gastvrije
vereniging, zodoende wij er
naar toe. En het klopte
gastvrij en heel gezellig we
hebben er heel leuk een
balletje gegooid .en wat ook
de bijgesloten foto’s laat zien
het natje ook goed was.
Zowel piet en Joke/Albert en
Ineke/Nico en Jaap hebben
de eer voor Vitesse hoog
gehouden daar hun partijtjes
te winnen en in de prijzen te
vallen .maar ook de
volgende keer wetende weer
welkom te zijn in Drunen
( ook effe onze toeschouwer
niet te vergeten Ineke voor
de aanmoediging) ook
werden de Vitesse spelers
door de krant geïnterviewd door het Brabant dagblad, (zie volgende pagina) over het jeu de
boules en de club Vitesse wat volgens Nico een aardige dame was ) gaan we ook nog
beroemd en berucht in Europa worden Haha , hopend daar later nog meer van te horen.
Misschien wel een leuk idee om de volgende keer met meerdere Vitesse jeu de boulers er
naar toe te gaan. De club heeft een mooie accommodaties buiten banen en binnen banen.
( o ja ben je kan daar ook word-feuten) Voor ons is deze dag een geslaagde dag uit geweest
droog weer, gezellig terrasje, leuke partijtjes jeu de boules en prijzen in de vorm van
boodschappen tas dus !op en top en tevreden terug naar Barendrecht o ja we hoefde niet
bij de benzine stations te stoppen om te plassen !!!!
Hopend hiermee dat een ieder het ook zoals ik het heeft ervaren zoals het beschreven staat
een gezellige boules dag Mvg jaap
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DRUNEN 3 augustus 2019

Meer dan vijftig man nam zaterdagochtend deel aan het zomertoernooi Jeu de Boules van vereniging Bâtard. Dat waren niet alleen Brabanders. Ook spelers uit regio Rotterdam waren van
de partij.
Vier mannen een twee vrouwen zitten aan een tafel in het clubgebouw. Ze komen uit Barendrecht en
spelen dadelijk in koppels tegen Drunense koppels, die lid zijn van Bâtard. Op de achtergrond klinkt
het repertoire van ABBA. "Ik ontdekte deze vereniging via de club van Vitesse," zegt Jaap Horsten
(66), die naast Nico Bakker (77) zit. "Nico, die hier al langer naartoe gaat, en andere clubleden
nodigden me eens uit. Toen is dat balletje gaan rollen,". Hij grinnikt. "Letterlijk. Inmiddels zijn we
hier al een aantal keer geweest. Het is hier fantastisch. Mooie omgeving; de mensen zijn gezellig. Dat
laatste hoort natuurlijk bij Brabant.”

Stoffig imago
Horsten betreurt het dat de balsport een stoffig imago heeft. "Het wordt altijd maar gezien als een
sport die 'oude mensen nog kunnen doen'. Maar dat is niet waar. De grote spelers in Oisterwijk
bijvoorbeeld, zijn jongeren van dertien, veertien jaar."
Enkele minuten later staat het Barendrechts koppel op het veld. Horsten met een zonnebril op, gefocust op zijn worp. Verderop speelt de rest van hun groep, onder wie Albert Boer (75), die er voor het
eerst is. "Ik hoorde dat dit een gezellige vereniging is. Dat klopt zeker." Tegenspeelster Gonnie van
Drunen (73) uit Drunen vraagt zich af wie van hen gaat winnen. Ze is al zestien jaar lid van Bâtard.
"Het is afwachten, hè. Deze mensen heb ik hier nog nooit gezien. Verder ken ik iedereen." De club
ziet ze als één grote familie, waar ze zich thuis voelt.
Dat club Bâtard vooral het sociale aspect van het Jeu de Boules belangrijk vindt, blijkt uit het
niet-competitieve karakter van de vereniging. Het draait om gezelligheid en er voor elkaar zijn.
Gebeurt er iets ergs met een lid, dan vangt men elkaar op. Dat gebeurde onlangs: twee bestuursleden
verloren hun vrouw. "Dan is het erg fijn dat je je verhaal hier kunt delen," aldus een van hen.

"Dat doe je één keer. Daarna ga je spelen”.
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Ongeveer 3 jaar geleden gingen Riet en ik, samen met een aantal bewoners van de Noenhof op bezoek bij Vitesse Jeu de Boules en werden daar door Goof v.d. Berg hartelijk ontvangen. Die middag
hebben een aantal bewoners gespeeld hetgeen resulteerde, dat Arie en Rob lid zijn geworden. Helaas
Arie heeft af moeten haken en wordt inmiddels verzorgd in Borgstede. Rob de Koning heeft ook
wegens gezondheidsklachten moeten afhaken.
Voor Riet was het jeu de boules te zwaar en Goof stelde toen voor om eens op Vrijdag te komen
koersballen. Zo gezegd zo gedaan en inmiddels zijn wij al 3 jaar lid.
Ik stelde mijzelf de vraag is koersballen nou wat
voor mij. Ik vond het eigenlijk maar niks, maar
Riet was bijzonder enthousiast en zijn wij dit
gaan doen.
Aanvankelijk dacht ik dat ga ik wel even doen.
Nou ik kan U vertellen ik ben van een koude
kermis thuisgekomen. Het is het voor mij in de
familie en kennissenkring een complete ramp.
Riet speelt beter dan ik en is reeds 1 keer 1e geworden. De prijs staat in de kast en iedere week
moet ik die af stoffen. Iedere Vrijdag belt mijn
dochter om 17.00 uur en vraagt dan steevast wat
ik gedaan heb. Ik geef ze dan maar even aan haar
moeder.
Het koersbal wordt door velen onderschat en zo af en toe komt er een jeu de bouler die het ook wel
eens effe zal doen. Iedere keer komen ze weer van een koude kermis thuis.
Het leuke is, dat wij een bijzondere fijne groep hebben en genieten met elkaar.
1 keer per jaar gaan wij met elkaar uit eten en daar sparen wij iedere maand € 2,50 voor.
Helaas wordt het overal duurder en kan men voor € 30,00 moeilijk meer een restaurant vinden voor
een 3 gangen menu met evt. nog gratis drankjes.
Gezegd dient te worden, dat een aantal koersballers door fysieke omstandigheden niet kunnen jeu de
boulen en kan men op de franse dag daar ook niet aan mee doen.
Van de week maakte Riet mij wakker en zei wat ben je aan het dromen???
Ja zei ik zo raar. Wil sneep zit het geld voor het etentje te incasseren en
ineens kwam er van de jeu de boules baan een drone binnenvliegen met
daarop een envelop met een geld bijdrage voor het einde jaars etentje. Nou
zei Riet dit is wel een hele rare droom en zei verder nog dromen zijn bedrog.
Ik ben maar weer gaan slapen.

Ik laat het hierbij en mogelijk lever ik nog wel
eens wat in. Je moet me maar niet helemaal
serieus nemen.

Gr. Piet Rijke
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Hans Scheepers

Joke Koedoot-de Kok
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Arie v. Ballegooijen

1 september

Ad

Piet Been

9 september

Loes Bakker
Arie Visser

23

september

Piet de Goeij

23

september

13 september

Ben Bos

26

september

17 september

Kees van Strien 26

september

Elke maandag
Colofon
Redactie:
Diny van der Zand
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Huisman

toernooi
Kopij voor de
Boulespraat@gmail.com
Inleveren voor: 26 september

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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