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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse 

Voorzitter:     Sjoerd Hofstra                 06-11914968 
     Email: s.hofstra21@chello.nl 
Vice-Voorzitter     Sarel Olierhoek 
administrateur:     Email: s.olierhoek@gmail.com 06-33714427 
Penningmeester:    Jesper van Eersel 
     Email: jmvaneersel@upcmail.nl 
Secretaresse     Loes Bakker                 06-30015406  
     Email: helobak@gmail.com 
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 

helobak@gmail.com 

mailto:helobak@gmail.com
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Beste Boulers, 
 
 
Hallo even een kort woordje (ja dat kan ik ook) van mij als nieuwe voorzitter. 
 
Na een goede en vlotte vergadering is het nieuwe bestuur benoemd en het ziet er nu als volgt 
uit: 
 

Voorzitter: Sjoerd Hofstra 
 

Vice voorzitter en ledenadministratie: Sarel Olierhoek 
 

Secretaris/secretaresse: Loes Bakker 
 

Penningmeester: Jesper van Eersel 
 
 

Ik spreek de verwachting en de hoop uit dat we de plooien           
die er ongetwijfeld zullen zijn met een goede onderlinge                         
communicatie  kunnen gladstrijken. 
 
Om het samen te vatten: Laat het bestuur besturen en steun         
ons waar nodig. 
 
 
En dan natuurlijk houden wij volgend jaar ook een nieuwjaarsrecptie en wel vanaf                   
14.00uur op: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjoerd Hofstra 
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Beste boulers en koersballers, 

 

De jaarvergadering is al weer achter de rug.  

Behalve een (deels) nieuw bestuur heeft de vergadering op mij ook een positieve 
indruk achter gelaten en we gaan proberen om er met z’n allen een gezellig jaar van 
te maken. 
Ik vind dat we er vanuit moeten gaan dat we allemaal onze best doen en dat we dus 
ook iedereen in zijn of haar waarde moeten laten. 
 
Laat het bestuur besturen en de commissies functioneren dat is voor iedereen het 
beste. 
 
Mochten er dingen niet helemaal duidelijk zijn vraag het aan de betreffende per-
soon of personen en vooral: Communiceer goed en duidelijk! 
 
Namens het nieuwe bestuur:  

 

Sjoerd Hofstra 

Sarel Olierhoek 

Loes Bakker 

Jesper van Eersel 
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               maandag                                                      woensdag 

 

02-12 Peter Bruinzeel 06-20773068 04-12 Sarel Olierhoek 06-33714427 

09-12 Albert Boer  617803  11-12 Joke Koedoot  621464 

16-12 Sjoerd Hostra  06-11914968 18-12 Piet Nab   06-10863190 

23-12 Wim Snoek  610372  25-12 1ste Kerstdag 

30-12 Piet Been  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 kantine-

commissie  verzorgd worden. 
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Uitslag van de kaverjasavond van  

1 november 2019 
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 Na een nacht met de eerste vorst, waardoor de ruiten van de   
 auto flink gekrabd moesten worden, op naar het Cees van den 
 Oever 1-2-3toernooi. 
 Heel de dag volop zon gehad, leek wel voorjaar. 
 
 Er werden 5 partijen gespeeld, tètè á tètè - triplet-doublet, die 
 heel goed ingedeeld waren door de toernooicommissie. 
 De sfeer kwam er direct goed in door de gezellige muziek, met 
 veel meezingers, verzorgd door onze DJ Jaap.  
 
 Na 2 partijen op naar de kantine voor een zelfmeegebrachte 
 lunch en natuurlijk Ineke’soep, aangeboden door de vereniging. 
 Daarna de laatste 3 partijen. 

 
In afwachting van de uitslagen in de kantine werden er warme hapjes uitgedeeld, die erin ging als 
koek. 

Ons nieuw lid Ad van Nielen was de kampioen met 5 gewonnen partijen. 
Winny van Ballegooijen 2e met 4 gewonnen partijen en  

Ben Bos 3de met 3 gewonnen partijen. 
 
Het was een zeer geslaagde dag !! 
 
Groetjes Albert Boer 
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Hier weer een berichtje van de koersballers 

Wij hebben ons jaarlijks bij elkaar gespaarde diner, deze keer met een extra bijdrage, ge-
houden bij Bonheur/Lust in Barendrecht.. 

Henk en Wil, hadden dit uitstekend geregeld en wij hebben prima eten en een gezellige 
avond gehad. Ik, had dit jaar de eer om dit jaar de prijs uitreiking te doen voor de beste 
speelster en speler van het afgelopen seizoen.  

Toen dit aan mij gevraagd werd had ik natuurlijk de eerste domper te pakken want het was 
natuurlijk duidelijk dat ik het niet was. E.e.a. neemt niet weg , dat het natuurlijk wel de 
besten waren die hiervoor in aanmerking kwamen. 

Bij de dames was het een spannende race die uiteindelijk gewonnen is door Maartje met 
slechts 8 punten verschil met Riet Rijke, waarbij nog vermeld dient te worden, dat Maartje 
1 wedstrijd minder gespeeld heeft dus uiteindelijk een ware kampioene. 

Bij de mannen was het verschil veel groter en kwam Goof met 69 punten meer en 4             
wedstrijden minder gespeeld dan Piet en kwam als een ware kampioen naar voren. 

Na het overhandigen van de cadeau bonnen konden wij toasten op de 2 kampioenen. 

Onderstaand nog het eindstanden lijstje.  

 

Naam:                             punten:                  wedstrijden:              gemiddeld: 

Heren: 

1, Goof                              806                            41                            19,6 

2. Piet                                737                            46                            16,0 

3. Henk                              612                            45                            13,6 

4. Gerard                           598                            42                             14,2 

5. Willem                          593                            36                             16,4 

6..Maarten                         430                            45                               9,5 

 

Dames: 

1. Maartje                          684                            44                             15,5 

2. Riet Rijke                      676                            45                             15,0 

3. Magda                           635                            48                             13,2 

4. Wil                                 610                           43                              14,1 

5. Marry                             554                           44                              12,5 

6. Riet Rossen                   509                           46                              11,0 

7. Lenie                             370                            27                              13,7           
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Helaas heeft Maria dit jaar wegens gezondheids redenen af moeten haken.  

Al met al hebben wij wederom een bijzonder plezierige avond gehad en bij deze wil ik nog 
3 personen bedanken te weten:  Henk voor het altijd weer koffie en thee zetten                      
(wat mogelijk een beetje ten koste van het koersballen gaat??),                                                              
Wil voor de financieele zaken en Goof voor het organiseren met alles erop en eraan en het 
bijhouden van de standen.  

Gezien de leeftijd van sommigen van ons groepje dienen wij er rekening mee te houden, 
dat in de loop van komende tijd er bij zijn die om wat voor reden dan ook af moeten haken. 
Wij hopen dan ook dat er mogelijk jeu de boulers zijn die zich bij ons aan willen aan                                    
sluiten. 

Een reden zou kunnen zijn, dat het jeu de boules te zwaar wordt en dan bieden wij een leuk 
alternatief. 

Een compliment wil ik ook nog maken naar Vitesse en dan speciaal Sjaak en zijn maatje 
Johan, die er voor zorgen, dat de verwarming het weer doet en aanstaat als wij komen en  
voor het aanvegen van de kantine. 

 

Dit was het dan weer, 

Groetjes Piet Rijke. 
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Ingezonden door: Arie van Ballegooien 

Algemeen Dagblad, 26 oktober 2019 
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Ondanks het slechte weer waren er toch 

een aantal echte boulers die ondanks de 

natte banen gewoon een balletje gingen 

gooien.  
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Beste lezers, 

Mijn 7e jaar als redactrice zit er bijna weer op. Hoop dat jullie volgend jaar                      

wederom leuke stukjes, foto,s e.d. willen blijven sturen.                                                         

Want zonder jullie kan ik geen Boulespraat maken. 

Fijne dagen 

Diny van der Zand 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 december 

   Elke maandag     toernooi  

 
 

 Bep Groeneweg   7 december 

 Henk Tijssen  18 december 

 Coby v/d Schee  19 december 

 Ben v/d Voordt  20 december 

 Magda Heijboer  20 december 

       Jan v/d Have  25 december 

 Hans Koedoot  28 december 

 Joke de Goeij  30 december 

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER: Sjoerd Hofstra 

Boules-Praat Diny van der Zand 

Klaverjascommissie Sarel Olierhoek 

 
SECRETARESSE: Loes Bakker 

Computergroep Arie van Ballegooijen, Henk Bossen-

broek, Ben Bos, Sjoerd Hofstra, Sarel 

Olierhoek,  Arie en Nel Visser (bij toer-

beurt) 

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: Sarel Olierhoek 

 

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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