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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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VOORZITTER IN CORONATIJD
Als voorzitter van een club in Coronatijd (saai) heb je bijna niets te doen.
Maar zodra de maatregelen ook maar iets versoepelen komt het spel op de wagen.
Gelukkig hebben we een aantal slagvaardige leden die gelijk begonnen zijn om spijkers met
koppen te slaan.
Op dit moment mogen we nog met maximaal 32 personen spelen en gelden er toch wel
strenge regels.
En is er een groep mensen bereid gevonden om toe te zien op de naleving
van dit protocol.
Zodra er veranderingen in de voorschriften zijn, en dan hoop ik op een
versoepeling, worden deze meegedeeld en toegepast.
Maar voorlopig is het wat het is.
Nu ik dit in de computer zit te rammen vraag ik me af hoeveel mensen iets naar Diny gestuurd
hebben om in de Boulepraat te zetten, voor de goede orde benadruk ik nog even dat wij als
bestuur, het niet noodzakelijk is, altijd eens zijn met wat er ingestuurd wordt maar we willen
niet zo ver gaan dat we gaan censureren.
Nu dit de laatste BP is van deze jaargang heb ik nog een aantal dingen die ik even kwijt moet:
Het plotseling overlijden van Ben Bos heeft natuurlijk ook gevolgen voor de voortzetting van
de taken die hij verrichtte.
Daarom de volgende oproep(en): 1. We zoeken nu natuurlijk een nieuw lid voor de
Toernooicommissie.
2. Iemand die het rooster maakt voor de bardiensten.
3. Iemand die het reilen en zeilen van de interne mix- en
doublet toernooien bijhoudt.
Geen karrenvracht aan werk maar het moet wel gebeuren! Dit mag natuurlijk gewoon één persoon zijn.
Verder willen we in de Boulepraat een oude rubriek nieuw leven inblazen namelijk: ”De Klos”
De klos wordt elke nieuwe BP door iemand ingevuld met of iets over zichzelf of iets wat hij/zij
graag kwijt wil of dat je meegemaakt hebt, kortom een verhaaltje dat geschikt is om in een
clubblad te zetten. Aan het eind geef je dan ”De Klos” door aan iemand die jij kiest enz. enz.
Daar er geen BP meer verschijnt voor augustus wijs ik voor deze eerste keer een Chinese
vrijwilliger aan:

Ik hoop dat Jan März voor het augustus nummer de klos oppakt.
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Ondanks dat we er niet bij mochten zijn, waren we er toch.

Voor altijd in ons
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Ben, jij was een zeer gewaardeerd en geliefd lid van onze vereniging.
Je was een uitstekende teamspeler die liever niet voorop liep.
De schok en het ongeloof waren dan ook heel groot bij het bericht van jouw plotseling overlijden. Het ging ons bevattingsvermogen te boven.
Je was zeer actief bij het organiseren en indelen van de toernooien en onderlinge wedstrijden,
wat je heel goed afging. We zullen je hierbij heel erg missen.
De Kantinecommissie zal bij een overleg je roep om bruine broodjes nooit vergeten.
Ben, we zijn vrienden geworden, gingen samen op de fiets op pad als er een cruiseschip lag.
Ik op een elektrische en jij op je gewone, wat jouw geen moeite kostte, daar je vaak naar de
sportschool ging.
Daarna naar de Fenixloods voor een biertje en patatje.
Ook vond je het prachtig met mij mee te rijden als ik een lange rit met de trailer had op
zondagmorgen heel vroeg, naar een cruiseschip in Amsterdam.
Onderweg kletsten we wat af over van alles.
Hilarisch was dat we bij Feijenoord op de tribune met allebei een oortje in, gelijk naar het liveverslag van Radio Rijnmond zaten te luisteren.
Bridgen bij ons met Tiny Kruyt vond je ook reuze gezellig, je bracht altijd een wijntje of gebak
mee.
Ben, wij van Vitesse zullen je enorm missen, het zal heel vreemd en leeg zijn zonder jou.
Albert Boer
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Bedankt voor jullie lieve woorden over onze Pa, de berichtjes via de app, e-mailtjes en
bedankt ook voor de bloemen.
Een prachtig bloemstuk! En heel fijn dat Nico, Marja en Jesper er toch bij konden zijn.
Het ontroerd ons enorm dat onze Pa zo geliefd is/was. Het is nog steeds niet te bevatten
dat hij er niet meer is.

Hopelijk hebben jullie gisteren zijn uitvaart via de live verbinding goed kunnen volgen.
Zo waren jullie er toch een beetje bij.
Wij vonden het erg spijtig en verdrietig dat niet iedereen van de jeu de boules vereniging er
bij mochten zijn door de Corona.
En ook dat er na de uitvaart geen gelegenheid was om met elkaar na te praten en een
drankje te doen.
Hopelijk kunnen we dit een jaar nog iets organiseren om onze Pa met jullie te herdenken.
Wij willen jullie ook veel sterkte wensen met het verlies van jullie goede, trouwe vriend.
Hopelijk tot gauw een keer.
Groetjes,
Bernd,
Gabriëlla en Michel
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Nu de 1e boulespraat
veel te jonge leeftijd
Ben Bos verschijnt,
epistel even bij

na het plotselinge op
overlijden van ons lid
wil ik daar middels dit
stilstaan.

Iedereen die het
stomheid geslagen
van het verlies van
Coronabeperkingen
bemoeilijkt.

hoorde was met
en de verwerking
Ben werd door de
nog eens extra

Ook de manier waarop
plaats vond droeg
onwerkelijke gevoel dat
zijn overlijden.

de herdenkingsdienst
bij aan het
was ontstaan door

Je zou kunnen zeggen: We waren gedwongen om op een
bijzondere manier afscheid te nemen van een bijzonder mens.
Nooit hoefde je je af te vragen: Is Ben er? want dan had je hem
al gehoord hij had, want hij had immers de stem van een
dorpsomroeper.
Hij laat bij ons een leegte achter want er was bijna geen
commissie te vinden of hij zat er in.
Je moest dan zijn roep om bruine broodjes wel op de koop toe
nemen!
Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we bij Vitesse een
glas op hem heffen ter afscheid en herdenking.
Ik eindig met een korte typering:
Ben: Markant, zeer gewaardeerd en node gemist.
Laten we proberen om Ben’s motto: HAVE A NICE DAY
zoveel mogelijk uit te voeren.
Namens ons allemaal:
Sjoerd Hofstra
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Beste Allemaal,
Ik heb de pen maar weer ter hand genomen, maar kan helaas niet
helemaal aan het verzoek van Sjoerd voldoen om weer een leuk stukje
te schrijven.
Afgezien van de Corona crisis die ons allemaal aangaat, zijn er de afgelopen periode weer dingen gebeurd die er bijzonder ingehakt hebben.
Zo ook het plotseling overlijden van ons aller dierbare Ben wat een
enorm verlies voor ons allemaal betekent en zeker voor allen die heel
veel jaren in de diverse commissies met hem hebben samen gewerkt en
met en tegen hem gebouled hebben.
Zelf heb ik aan de lijve ondervonden wat een dergelijk verlies betekent door het
plotseling overlijden van mijn biljart maatje en vriend Eddy Pieters Graafland.
Zelden heb ik iemand meegemaakt die zo integer en aardig was als hij.
Onvoorstelbaar hoeveel reacties zijn vrouw en kinderen hebben gekregen. Afgezien van
de clubs Feyenoord , Ajax en de KNVB heeft zij ook van de FIFA voorzitter
Dhr. Infantino en van burgemeester Aboutaleb een bericht van medeleven ontvangen.
Hier stop ik met de droevige berichtgeving.
De Corona crisis begint het leven gelukkig weer wat beter te maken en
de jeu de boules activiteiten kunnen, zei het met enige restricties weer
plaatsvinden.
Op afstand heb ik bij mijn dagelijkse wandelingetje met Riet de boulers al weer bezig
gezien.
Hopelijk kunnen wij als koersballers binnenkort ook weer aan de slag.
Ik zie het wel voor me als we nu zouden beginnen.
Allemaal een mondkapje voor, plastic
handschoentjes aan, de ballen na iedere beurt
schoonmaken en natuurlijk kan er ook geen
koffie gedronken worden.
Overigens heb ik wel op internet gezien hoe
van een sok een mondkapje gemaakt kan
worden.
Uiteraard moet je de sok wel eerst wassen.
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Het is mij wel opgevallen hoe groot de saamhorigheid onder de mensen is.
Zelf ga ik 1x per week ‘s ochtends vroeg de boodschappen doen en word ik bijzonder
goed geholpen.
Patrimonium had op een Vrijdag een keer DJ Perry
ingehuurd en konden de bewoners nummers aanvragen en
heeft hij op het grasveld 1 ½ uur staan te spelen. Gelukkig
was het mooi weer konden wij op onze balkons van de
muziek genieten. Een bewoner van de Notenhof had nog een
gratis verloting georganiseerd met leuke prijsjes. Sta ik op
het balkon komt er ineens een hand om de afscheiding en
kregen wij van onze buren een schaaltje met allemaal snacks.
Ook was er een zoon en die had 30 bossen tulpen gekocht, niet alleen
voor zijn ouders, maar ook om aan een aantal buren uit te delen.
In de afgelopen weken heb ik via Whats App de nodige berichtjes
ontvangen en om het een beetje leuk af te sluiten zal ik er hier een paar doorgeven.





Oom agent houdt een mevrouw in haar auto aan en zegt: ik ruik alcohol Mevrouw.
Zegt zij: Dat komt omdat U geen anderhalve meter afstand houdt!!
Heb net de belastingdienst gemaild dat ze een voucher krijgen dit jaar.
Morgenavond moet de vuilnisbak buiten gezet worden. Ben nu al aan het verzinnen
welke jurk ik aantrek voor dit uitje.
Een Belg zit in zijn stoel de krant te lezen en zijn vrouw zit op de bank.
Zegt zij tegen hem vroeger zat je altijd naast me op de bank. Met een zucht staat hij
op en gaat op de bank zitten en zegt zij weer; vroeger deed je een arm om me heen.
Een nog diepere zucht en hij slaat zijn arm om haar heen. Na even zo gezeten te
hebben zegt zij en dan kreeg ik ook altijd een kus op mijn wang. Na dit ook gedaan
te hebben zegt ze en dan beet je ook altijd in mijn oorlelletje. Met een zucht staat hij op loopt weg en ze
vraagt aan hem wat gaat gij doen?? Hij zegt; ik ga even
mijn gebit halen.

En zo ging dat maar door, veelal met plaatjes erbij.
Riet en ik verkeren in de gelukkige omstandigheid, dat wij veel aandacht hebben gekregen en ons niet eenzaam hebben gevoeld, maar wij hopen van ganser harte, dat voor diegenen die weinig aandacht gehad hebben, dat de ergste periode voorbij is en het normale
leven Van lieverlee weer gaat plaats vinden’
Voor de koersballers en natuurlijk ook de klaverjassers houd de moed erin.
Ik laat het hierbij en hopelijk snel tot ziens.
Gr. Piet Rijke
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Op donderdagavond laat op 23 april
Hoorden we dat Ben (Bossie) plotseling was overleden.
We konden het niet bevatten. Onze Ben die gezond
was en veel sporten was er niet meer.
Het was zo onwerkelijk.
Ben was voor ons een fijne vriend die veel voor ons
betekende, en voor de JdB heeft hij vele functies
vervuld.
Wij zullen zijn gulle lach en zijn gezelligheid heel erg
gaan missen.
Arie en Winny van Ballegooijen
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In deze moeilijke tijd zijn de sociale contacten op een laag pitje komen te staan.
De leden van de JDB Vitesse missen elkaar, niet alleen het balletje gooien maar vooral
ook het gezellig samen zijn voor een praatje, hapje en een drankje.
Nu de maatregelen zo langzamerhand enigszins versoepeld worden zijn we weer
voorzichtig begonnen met het spelen van Jeu de Boule.
Om het gezellig samen zijn op onze club te behouden heb ik al eens eerder met een aantal
leden gesproken over een maandelijks terugkerend mixtoernooi voor alleen de leden van
JDB Vitesse.
Het toernooi moet in teken staan van een gezellige sfeer waarbij meedoen belangrijker is
dan winnen.
Ik heb bij verschillende verenigingen met succes het volgende systeem geïntroduceerd;
Voorstel voor JDB Vitesse
Keuze, ieder laatste of 1e woensdagmiddag van de maand een mix toernooi organiseren
Leden melden zich bij de organisatie en betalen b.v. € 1,00
ontvangen 5 nummer lootjes

en

Er worden 3 rondes op tijd gespeeld van 35 minuten per ronde, de stand van dat moment
bepaald wie de winnaar of de verliezer is van elke ronde. Een partij eindigt ook als 13
punten door 1 partij is gemaakt.
Iedere ronde wordt er opnieuw ingedeeld met wie en waar je speelt.
De winnaar ontvangt 1 lootje van de verliezer.
Na afloop heeft iedereen minstens 2 lootjes, onder het genot van een hapje en een drankje
worden de prijsjes verloot.
Het is misschien ook een goed idee om het toernooi speciaal te vernoemen naar Ben Bos
die jarenlang deel uit maakte van de toernooicommissie?

BenBos MIXTOURNOOI
Een aantal enthousiaste leden hebben zich spontaan gemeld hieraan mee te willen werken .
In de maand juni zouden wij hiermee kunnen gaan starten akkoord?
Laat het weten.
Piet Nab
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WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.

WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.
WIST JE DAT.

WIST JE DAT.
WIST JE DAT.

Het weer fijn is te gaan boulen op de club.
Het weer goed is je mede boulers en clubleden weer gezond en wel
terug op de club te zien.
Piet de Goey zo blij en fanatiek was, dat hij weer kon spelen op de club
hij spontaan uit zijn broek scheurde.
Als je een goede kano wilt. Bij Ad v Nielen moet zijn.
Nico Bakker nog niet aan zijn been is geholpen maar toch weer aan het
mee boulen is.
Hans Koedoot een mooi staaltje werk heeft geleverdt met het
opknappen van de bankjes.
De gemeente ( E.V.B. ) een groot bedrag in de jeu de boules gaat steken
in het opknappen van de banen enz. ( voor onderhoud 2020 wie weet
wel een WC/BOULEDROME.
Je een koe eerder kan leren fietsen, voordat dit mischien wel gebeurdt.
Davina een liedje zingt. DUURT TE LANG.
Het complex er keurig netjes bij ligt, alle lof onderhoudsploeg
Het ook niet makkelijk is voor het bestuur van de jeu de boules in deze
periode,s nee moest verkopen om te mogen jeu de boulen.
Het bestuur van de korfbal vereniging ( waar wij ONDER vallen ) meer
met de basketballers en fitness sportschool heeft dan met de
jeu de boulers.
Maxima gelijk jarig is met Ad v Nielen.
De vrijwillergers staan te popelen om weer wat te organiseren zowel in
de keuken als buiten, zijn toch toppers die vrouwen en mannen.

Jaap Horsten
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Deze tekst is meer de vraag die Sjoerd ook stelde, hoe is het met je mede spelers en
speelsters. Gelukkig wordt het beter weer, en mogen we meer naar buiten, wel afstand
houden natuurlijk, dan kunnen we weer boulen en zien we de clubleden weer komen, effe
op afstand een praatje maken en een hand zwaai, ga je goed toppie toch. Maar ja blijft voor
mijn altijd nog de vraag, het niet begrijpen, waarom niet, wat zie ik fout.
Deze vraag wil ik (want ik denk dat er wel meerdere zijn ) aan het bestuur van de
korfbalvereniging leggen ( waar wij ONDER vallen ) graag voor leggen.
Ik begreep dat er ook een boulepraat naar de korfbal gaat.
Zoals men weet is ons op d.d. 23-04-2020 een waardig en goed en fantastisch mens op een
schokkende manier ons ontvallen. BEN BOS was lid van af 1-06-2006. Zat in de toernooi
commissie + mix commissie, zat in de onderhoudsploeg, speelde toernooien voor vitesse en
sprong op alle manieren bij om helpende hand te zijn. Droeg altijd het shirt van vitesse,
waar hij ook maar binnen kwam, iedereen kon hem als Ben van vitesse zelfs in het verre
Brabant hij was een geliefde en vooral een gezellige speler en mens.
Nu voor mijn de vraag aan het bestuur, is het dan niet zo dat er dan iets over Ben Bos
geschreven mag worden, als een gemis, een bedank, een sterkte voor de nabestaande, de
clubleden enz: door het bestuur van de vereniging waar hij lid van was.
Is dat niet een beetje op zijn plaats na alle inzet die hij getoond heeft voor de vereniging.
Waarom niet een bericht in de schakel krant waarom niet op de website van Vitesse er is
steeds naar voren gebracht, we zijn 1 vereniging, wat mis ik dan, waarom is hier niet over
nagedacht . !!!!!!!!!!!
Zonde Ik wil hier wel aan toevoegen dat het niet gaat over wie er in het bestuur of een of
andere commissie zit de aandacht moet krijgen, maar een ieder lid is waardig om vermeld
te worden bij een verlies we zijn allemaal even belangrijk in het leven.
Dit wou ik effe kwijt kon hem maar 2 jaar maar zal je zeggen mis die kabouter in zijn
oranje shirt en zijn humor en gezelligheid ( wat Sjoerd zou zeggen en het stond hem ook
niet hahah )

BEN BOS proost we zullen je missen.

Een ieder veel en zo veel mogelijk plezier en gezondheid.

Met vriendelijke groet
Jaap Horsten
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Beste boulers,
Op 1 april hadden wij het Jan van Udentoernooi moeten
houden.
Maar vanwege het coronavirus heeft dit geen doorgang
mogen hebben.
Voor degene die zich opgegeven hadden voor dit toernooi,
zullen zodra het mogelijk is de € 7,50 die zij betaald
hadden, terugontvangen.
Groetjes,
Marja
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Uitslag van de klaverjasavond van 6 maart 2020
R. 1 R. 2 R. 3 punten totaal
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 v/d Have

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

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
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1698 1401 3795

1600 1009 3305

In onze klaverjas app hebben we in de begin tijd van corona veel onze hersens
laten kraken.
Daarom dacht ik deze pagina erin te zetten. Volgende maand zet ik er de
antwoorden bij. Vinden jullie het een leuk idee om dit vaker te doen, laat het
mij dan weten.
De Redactie
Diny van der Zand
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Jan Verwoerd

4

mei

Marry Buurman

10

juni

Ad van Nielen

17

mei

Cor Ooms

12

juni

Hanny Vermaas

17

mei

Toos Kamen

15

juni

Huib Westerhout

31

mei

Elly Baan

28

juni

Jacques Hooimeijer

28

juni

Elke maandag
Colofon
Redactie:
Diny van der Zand
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toernooi
Kopij voor de
Boulespraat@gmail.com
Inleveren voor: 26 juli 2020

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 vd Voort

Kantinecommissie

Loes Bakker, Albert Boer, Ineke Boer,
Tineke v/d Have, Ineke vd Velde

Toernooicommissie

Henk Bossenbroek, Jan Marz,

Wedstrijdsecretariaat

Marja Dubel

€-Toernooi

Nico Bakker

SECRETARIS:

Loes Bakker

Computergroep

Arie van Ballegooijen, Henk Bossenbroek, Sjoerd Hofstra, Sarel Olierhoek,
Arie en Nel Visser (bij toerbeurt)

Jeu de Boules Doublet competitie

Henk Bossenbroek

Jeu de Boules Mix competitie

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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