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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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CONTACT HOUDEN
Beste boulers en koersballers, in dit tijdperk waarin de maatregelen tegen verspreiding van het Corona
virus ons leven voor een belangrijk deel bepalen zien we elkaar beduidend minder dan we gewend zijn
en/of zouden willen. Dit betekent dat één van de belangrijkste aspecten van onze club, het sociale
contact, ook op een laag pitje staat. Zoals ook door onze koning in zijn televisie toespraak van
afgelopen vrijdag nog eens is benadrukt.
Hieraan kunnen we lijfelijk weinig doen maar er zijn wel degelijk kleine dingen om aan te denken.
Dit is de tijd om initiatief te tonen en wat eerder iemand te bellen te mailen of te appen dan dat je
normaal zou doen.

Hallo, hoe is het met je, hoe breng jij je dagen door nu er niet gespeeld wordt, hoe los jij het boodschappen doen op, gaat verder alles
wel een beetje of kan ik je misschien ergens mee helpen?

En verder alle variaties die je op dit thema kan verzinnen. Maar blijf je bewust van de gevaren van
persoonlijk contact en denk na als je met andere mensen in contact komt. Zet bijvoorbeeld je ervaringen
op de mail en stuur ze naar de Boule Praat om met anderen te delen.
Realiseer je echter wel dat veel leden van onze club tot de zogenaamde ”risico groep” horen. Denk er
over na en als het lukt doe er iets mee.
En dan nogmaals mede namens het bestuur van Vitesse het verzoek om voorlopig de banen niet te
bezoeken anders wordt er een slot op het hek gedaan.
Weest zo verstandig om hier gehoor aan te geven.
Er mogen absoluut geen activiteiten op de accommodatie plaatsvinden.
We horen oud en (eigen)wijs genoeg te zijn om hieraan gehoor te geven.
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7 maart waren we met 8 koppels
(16 gezellige Vitesse boulers)aanwezig
in De Lier om de strijd aan te gaan
tegen De Boul Lier en De Beijerse
worp. Het begon pas om 13.00 uur dus
iedereen was goed uitgeslapen, fris en
fruitig. Even paniek want er was er één
zijn portemonnee kwijt (lag thuis) maar
gelukkig had hij een goed gevulde
broodtrommel bij zich en het
belangrijkste zijn Jeu de Boules ballen.
Nico was erbij als supporter en gaf
hier en daar tips maar we hopen dat hij
zelf weer gauw mee kan om een
balletje te gooien.
Een mooie locatie met 15 binnen- en
36 buiten banen en je kon beslissen
met je tegenstanders waar je wilde
spelen.
De meeste kozen voor binnen daar er
een straf windje stond ondanks de
blauwe lucht en het zonnetje.
Het was een ongelooflijke leuke en
sportieve middag waarbij we het er
helemaal niet slecht vanaf brachten.
Jesper en Marja waren de beste van
onze club met 3 gewonnen
wedstrijden +24 punten.
Sarel en Sjoerd + 8 , Ben en Joke +5
en Jaap en Eva +4 met allemaal
2 gewonnen wedstrijden.
Al met al een leuke en leerzame dag.
Een aanrader voor alle Vitesse boulers om ook eens gezellig mee te gaan.
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Sportpark De Bongerd
Clubgebouw Vitesse
Dierensteinweg 6B
2991 XJ Barendrecht
Telef oon: 0180-615277
********************************************************************
Beste Jeu de Boulers

Hierbij nodigen wij jullie uit voor ons Regio Doublet toernooi

Datum:

Woensdag 15 April 2020

Na de koffie of thee hopen we op een gezellige en sportieve dag
De kantine is de gehele dag open. Dranken, soep en belegde broodjes zijn verkrijgbaar.

Aanmelden tot uiterlijk : 13 April 2020 - 12:00
Inschrijven

: Via OnTip of vitessejdb@gmail.com

Info telefoon

: 0180- 532889, Marja Dubel

Vitesse leden via het inschrijfformulier in het clubgebouw.

Vriendelijke groet
namens de toernooicommissie JdB Vitesse
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Einduitslag van 6 maart 2020
1e

Peter Overman

2336 1624 1921 5881

2e

Tiny Kruyt

1778 2058 1921 5757

3e

Sarel Olierhoek

1843 2152 1600 5595

4e

Rob Klepke

1843 1624 1976 5443

5e

Wim Snoek

1311 1689 2294 5294

6e

Arie Visser

1651 1274 2338 5263

7e

Jan v/d Zand

2336 1698 1058 5092

8e

Cor Ooms

1423 1274 2338 5035

9e

Gerard van Rossen

1579 1278 1976 4833

10e

Wil van Prooyen

1423 2152 1186 4761

11e

Diny v/d Zand

1384 1050 2294 4728

12e

Jan

1159 2058 1401 4618

13e

Harry de Wildt

1778 1144 1611 4533

14e

Ben Bos

1600 1273 1611 4484

15e

Albert Boer

1651 1689 1058 4398

16e

Wil Sneep

1579 1273 1101 3953

17e

Henk Tijssen

696 1698 1401 3795

18e

Nel Visser

1384 1144 1101 3629

19e

Riet van Rossen

1159 1278 1186 3623

20e

Marry Buurman

1311 1050 1009 3370

21e

Loes Bakker

696 1600 1009 3305

Sarel
7

v/d

Have

Als ik witlof zie moet ik vaak denken aan vroeger,
ik vond dat vies, maar als mijn vader thuis was en we
aten dit moest ik het opeten of ik dat wilde of niet, er
werd me een appelmoes over heen gesmeerd want ik
zou en moest het opeten.
Dit is inmiddels 73 jaar geleden, waar blijft de tijd.

Wim Snoek

Henk Tijssen
Riet van Rossen

Hans den Herder en Eva Hergt
Ben Bos

8

Koersbal
Voor zover de boeken het aangeven is koersbal begonnen in Australie, en daarna overgewaaid naar
Engeland waar het een grote groei heeft doorgemaakt. Ook wordt in Engeland veel Bowls gespeeld en
zoals bekend zijn beide sporten ook naar Nederland gekomen.
In 1968 was koersbal een onderdeel bij de IIIe Paralympische Spelen die
gehouden werden in Tel Aviv. Tot en met de spelen in
Seoul 1980 was dit een vast onderdeel.
Na deze periode is koersbal vervangen door Boccia, deze
sport vertoont veel overeenkomsten met koersbal en
petanque (jeu de boules).
Het is natuurlijk leuk om vast te stellen, dat koersbal een
olympische sport is geweest, zij het met een beperking. Dit neemt natuurlijk
niet weg, dat je ongelooflijk veel moet oefenen om er aan mee te kunnen
doen.

Zoals een ieder weet spelen wij iedere Vrijdag fanatiek
ons spelletje, maar als wij nu eens bij de Nederlandse
Sportkoepel kunnen bereiken om ouderen koersbal
Olympisch te maken, dan zullen wij iets meer moeten
gaan oefenen om er aan mee te kunnen doen.
Wij hebben daar dan een budget voor nodig en zullen een
beroep op de kas van Vitesse/jeu de boules moeten doen
voor het beleggen van trainingskampen.
Ik denk als dit zijn beslag gaat krijgen, dat er dan ineens
wat jeu de boulers zich bij ons aan zullen gaan aanmelden om een kans te maken mee te gaan.
Wij laten het maar over ons heen komen en houden ons voorlopig maar bezig met het koersbal op de
Vrijdag middag want zo als ik het zie hebben wij het nog steeds naar ons zin met zijn allen.
Mochten er echter een paar jeu de boulers zijn die bovengenoemde serieus nemen dan zijn er nog 2 of 3
van harte welkom om met ons mee te doen en wie weet wat er uit voort kan komen.
Groetjes Piet Rijke
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Hijmen v/d Poel

4 april

Maarten Moerkerken 18 april

Hinne Huitema

12 april

Harry de Wildt

Elke maandag
Colofon
Redactie:
Diny van der Zand
10

20 april

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

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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