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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse
Voorzitter:

Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
Vice-Voorzitter
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com
Penningmeester: Jesper van Eersel
Email: jmvaneersel@upcmail.nl
Secretaresse
Loes Bakker
Email: helobak@gmail.com
PR
Huib Westerhout
Email: hg.westerhout@hetnet.nl
Leden
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com

06-11914968
06-33714427
0180-616964
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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Het was weer een maand met pieken en dalen, zo hebben
we op 7 februari tijdens een bijzondere plechtigheid
afscheid moeten nemen van onze oud-voorzitter

Ruud Kappetijn.
Ik heb inmiddels vernomen dat het voor Coby een grote
steun is geweest dat er zoveel mensen van onze club
aanwezig waren en we hopen dat we haar snel terug
zullen zien.

Voor de nieuwe competities in dit kalenderjaar en dan bedoel ik zowel de
mix- als de doublet competitie zijn inmiddels de eerste wedstrijden alweer
gespeeld en er zullen ongetwijfeld ook in deze jaargang weer hele spannende
wedstrijden tussen zitten.
En het eerste interne toernooi van het jaar, het snerttoernooi, is ondertussen
ook alweer gespeeld en het mag gezegd worden: Het weer en de sfeer waren
goed maar de snert was beter!
Het is duidelijk dat we een prima draaiende kantinecommissie hebben die garant
staat voor ”sfeer & kwaliteit”
Opmerkelijk in dit verband is dat de dames ”op de kleintjes letten” maar de
boodschappen niet bij AH halen,
Ben benieuwd naar de lunch van het komende Jan van Uden toernooi dat al op
1 april wordt gespeeld.
Binnenkort kan je je hiervoor inschrijven en ik hoop dat het gezellig druk wordt.
Verder doet het me deugd dat we weer enkele nieuwe gezichten mogen
verwelkomen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze gezichten op zich niet echt nieuw zijn
maar voor ons boulers zijn ze dat wel.
Ik sluit met de opmerkelijke en prettige mededeling
dat zowel Piet Laban als Gré Knieriem in de
afgelopen maand 94 zijn geworden en namens ons
GEFELICITEERD
beide
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maandag

woensdag

02-03 Joke Koedoot

621464

09-03 Sjoerd Hofstra

0611914968

04-03 Sarel Olierhoek 063371447
11-03 Albert Boer

617803

16-03 Wim Snoek

610372

18-03 Piet Nap

23-03 Piet Been

617693

25-03 Arie v Ballegooijen 615772

30-03

0610863190

????????

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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Uitslag van de klaverjasavond van 7 februari 2020

Volgende klaverjasavond is vrijdagavond 6 maart 2020
Aanvang:
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….kosten

Simon komt bij Jaap en zegt; Jacobus er komen 2 van de 4 Golden Girls naar Rotterdam.
Jaap; Nou wat mot ik daarmee.
Simon; die kunnen heel goed koersballen en die geven een demonstratie bij Vitesse in Barendrecht.
Die 2 vrouwen zijn kampioen van hun club geworden en nou is mij gevraagd of ik een stuk in de
Bruine Rotterdammer wil schrijven ze komen een Vrijdag hier naar toe.
Jaap; Tsjonge Tsjonge Tsjonge hij heb weer wat. Wat kennen die golden girls nou meer dan wat ik
ken. Wij Rotterdammers zijn toch veel beter dan die Amerikaanse.
Simon; Ja maar Jacobus, als ze het jou nou goed uit
kunnen leggen hoe het allemaal werkt, dan kan je dit
nog is tegen meneer Harmsen zeggen en krijg je mogelijk toch die promotie van Groepschef.
Jaap; Dat wel natuurlijk Simon. Maar ik ken wel met je
meegaan want ik ken natuurlijk goed Amerikaans
spreken en daar heb jij natuurlijk geen kaas van gegeten.
Simon; Wat jij wilt Jacobus, dan ga ik wel achterop jou
brommert en gaan we naar Vitesse in Barendrecht.
Jaap; Simon daar wonen toch alleen maar boeren.
Simon; Welnee Jaap dat is toch allemaal verandert.
Daar wonen tegenwoordig ook een heleboel
Rotterdammers.
Bij Vitesse aangekomen en na de ontvangst zeg Jaap
tegen Simon; Waar zijn die 2 Golden Girls nou???
Simon; Nou daar staan ze en wijst Riet en Wil aan.
Jaap; Ja maar Simon dat zijn toch geen Amerikaanse???
Simon; Nee dat niet, maar ze zijn wel de beste van de club ze hadden vorige week 26 punten.
Riet en Wil vroegen of Jaap toch mee wilde spelen en hij zei om jullie een plezier te doen wil ik dit
wel effe doen. Maar niet zeuren als je gaat verliezen want ik ben er wel erg goed in. Simon schudde
meewarig zijn hoofd. Er kwam natuurlijk niks van terecht en al mopperend ging Jaap samen met
Simon op de brommert terug naar Rotterdam.
Daar aangekomen ging Simon nog even mee een kop koffie drinken en Nellie vroeg ging het goed
Jaap. Nou zegt Jaap die boerinnen kenne der niks van. HoHo zeg Simon volgens mij heb je dik
verloren. Echt waar Jaap zegt Nellie van die boerinnen ??Ja zegt Simon echt waar!!
Jaap doet zijn vingertje naar Simon omhoog en zegt jij weet wel wat dit betekent hè

Deruit deruit!!!
Piet Rijke
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Beste Boulers
Gré Knieriem heeft het beheer over de, tot nu toe, gespaarde DE punten aan mij overgedragen.
Op dit moment zijn er ruim 11000 punten bij elkaar gespaard. Om deze te zijner tijd om te kunnen zetten in iets leuks voor de club hebben we er nog veel meer nodig.

Dus....... sparen met z’n allen!!!!!
Vraag familie, vrienden en buren om mee te doen.
Lever ze in bij mij en ik knip ze voor je uit.

Met dank aan Gré die hier jarenlang voor zorgde.

Tineke van der Have
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Arie Gouwens

1 maart

Miep Mastenbroek

4 maart

Henk Bossenbroek

9 maart

Jesper van Eeersel

16 maart

Tineke vd Have

19 maart

Pons de Kok

21 maart

Hans Scheeoers

26 maart

Elke maandag
Colofon
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toernooi
Kopij voor de

Redactie:

Boulespraat@gmail.com

Diny van der Zand

Inleveren voor: 26 maart

VOORZITTER:

Sjoerd Hofstra

Boules-Praat

Diny van der Zand

Klaverjascommissie

Sarel Olierhoek

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

SECRETARIS:

Loes Bakker

Computergroep

Arie van Ballegooijen, Henk Bossenbroek, Ben Bos, Sjoerd Hofstra, Sarel
Olierhoek, 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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