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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                 0180-616964 
     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 
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BESTE BOULERS & KOERSBALLERS 
 
 
 

Gelukkig gaan de goede dingen ook wel eens sneller dan we hadden 
verwacht en zo zie je: 
 
Er kan weer zonder beperking van het aantal mensen           
gespeeld worden en ook de koersballers kunnen hun 
wedstrijdtenue weer uit de kast halen.  
 
Hier zal de handhaving van de anderhalve                          
(ik haat het woord nu al) meter regel toch een hele                    
puzzel worden maar de praktijk zal uitwijzen wat gaat en 
wat niet gaat. 

 
Daarom deze soort van extra editie van de            
Boulepraat met de mededeling dat het bestuur            
opnieuw gaat kijken naar de haalbaarheid dan                
wel de wenselijkheid van de Franse avond en ons                                   
regiotoernooi in september. 
 

Ook zijn de banken weggehaald bij de tafels. Dus hoeven we geen 
gymnastiekoefeningen meer te doen of andere capriolen uit te voeren. 
Nu alleen een stoel aanschuiven. 
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Verder nog wat actueel nieuws: 
 
Op dit moment is er een aannemer bezig om de 
drainage en het tegelwerk onder de tijdelijk 
verwijderde tent op te knappen maar dit gaat 
niet zonder slag of stoot. 
 
Omdat de oude drainage nog verstopter zit dan 
men dacht  wordt er waarschijnlijk een nieuw drainagesysteem naast 
het oude gelegd. 
 
Wel ligt het in de bedoeling om de werkzaamheden op korte termijn af 
te ronden. 
 
Deze acties zullen van ons een flexibele opstelling verlangen en mis-
schien moeten we zelfs een speelmiddag schrappen maar daarover 
wordt lopend het werk over beslist. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nog even dit: Het indelen van de mix zal voorlopig buiten geschieden 
daar er buiten meer ruimte is dan in de kantine en omdat we, ik ga het 
toch nog een keer zeggen, op anderhalve meter en voorzichtig moeten 
blijven. 
 
Ik sluit af met de woorden: Kom zo vaak als je wilt en beleef veel 
speelplezier. 
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  maandag                                                      woensdag 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

6 juli Albert Boer          06-29020095 

13 juli Ad van Nielen   06 -83034253  

20 juli Joke Koedood             621464 

27 juli Arie v Ballegooien       615772 

 

1juli Sjoerd Hofstra         06-11914968 

8 juli Piet Nab                 06-10863190 

15 juli Sarel Olierhoek    06-33714427 

 22 juli Wim Snoek                   610372 

 29 juli Piet Been                      617693 
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Hallo boulers,  

Wie mij nog niet kent, hierbij een korte levensbeschrijving.  

Ik ben geboren op 18 november 1952 en mijn ouderlijk huis bevond zich in de                     

Van Der Poelstraat 48A te Rotterdam-West.  

In 1959 zijn wij, in verband met gezinsuitbreiding verhuisd naar de Van Bijnkershoekweg 

112 te Rotterdam Schiebroek. Alhier heb ik het grootste deel van mijn jeugd, met een                   

onderbreking van 18 maanden (militaire dienst), doorgebracht. 

 In 1976 met mijn huidige vrouw gaan samenwonen op een dubbele bovenverdieping aan de 

Kleiweg, alwaar onze dochter in 1988 werd geboren. 

 

In 1997 zijn wij verhuisd naar een eengezinswoning te Barendrecht en toen onze 

dochter met haar partner in Spijkenisse ging samenwonen, zijn wij verhuisd naar 

een appartement aan de Cuypersdreef.  

 

In 1970 (tevens een onvergetelijk jaar nl. KRALINGER POP,           

3 dagen groot feest en af en toe een joint want het was                            

LOVE/PEACE, is mijn carrière in de scheepvaart als assistent               

stuwadoor (verantwoordelijk voor het lossen/laden van de                        

goederen) van start gegaan. Na 2 jaar als stuwadoor                           

werkzaam te zijn geweest, heb ik mijn carrière voortgezet als 

cargadoor (verantwoordelijk voor het boeken van lading                 

alsmede verantwoordelijk voor het gehele operationele           

gedeelte met betrekking tot het lossen/laden van de goederen).                                       

  

       

Het operationele gedeelte bestond uit de volgende werkzaamheden: 

- ontvangers van de goederen informeren over de aankomst van het schip. 
- bestellen van lichters, coasters en vrachtauto's voor het in ontvangst nemen van hun goederen. 
- ploegen bestellen bij de stuwadoor 
- meldennaan de havendienst afd. gevaarlijke stoffen te lossen/laden 
- bestellen van een rivier- en havenloods. 
- afladers, meestal expediteurs die het onderste uit de kan wilden halen, 
   informeren om hun lading bijtijds uit te halen cq aan te leveren 
- facturatie zeevracht, lossingskosten en eventuele bijkomende kosten. 
- bestellen sleepboten. 
- eventueel bestellen van drinkwater cq wasserette 
- bunkermaatschappij bestellen voor leveren fuel en diesel. 
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De laatste jaren waren niet meer zo afwisselend als ten tijde van het stukgoed 

cq bulk (droog en/of nat). Men had geen contact meer met de havendienst, 

loodswezen cq roeiers (bij aankomst cq vertrek van de zeeschepen) aangezien 

alles via de hiervoor speciaal opgerichte afdeling liep.                                     

De stukgoed/bulk periode veroorzaakte weleens schade aan de lading, vooral 

in de zomermaanden want dan viel er altijd wel een pallet bier vanaf de 

forktruck, dit waren de zogenaamde "dorst schades", met andere woorden de 

heel gebleven flesjes werden door de havenarbeiders deskundig geleegd. 

2 x brand aan boord (een schip varende onder de Argentijnse vlag en een schip varende onder de               

Britse vlag, plus een aanvaring van een zeeschip na haar vertrek vanaf Boele, Bolnes met de                                 

van Brienenoordbrug. Gelukkig geen doden/gewonden, wel veel schade aan het schip alsmede een 

schadepost van 100000,00 gulden aan de brug. Na vele jaren procederen (gemeente/havendienst/

loodswezen/sleepvaart-mij en rederij) werd het loodswezen schuldig gevonden, daar er volgens nader 

onderzoek en na vele verhoren met de diverse betrokken partijen, beide loodsen aan boord onder in-

vloed van drank hun werkzaamheden hadden uitgevoerd. In 1990 tijdens mijn jaarlijkse bezoek aan de 

in Londen gevestigde rederij werd mij een baan te Papua New Guinea aangeboden. Na ruim overleg 

met mijn vrouw en gezien de toen jonge leeftijd van onze dochter, besloot ik dit aanbod niet te                       

accepteren. 

In 1995 na het overlijden van de heer Vinke en er geen opvolging was voor 

voortzetting van de firma werd de firma, met behoud van de eigen naam, 

verkocht aan Burger & Zoon toentertijd kantoorhoudende te Rotterdam en 

vanaf 1995 te Poortugaal.  

Mijn werkgever was agent voor diverse conventionele rederijen welke     

helaas door mismanagement en/of door de komst van de grote container    

rederijen failliet zijn gegaan.  

De in Londen gevestigde rederij was de enige principaal die onze firma zonder enig contract als agent 

had aangesteld, daar wederzijdse eigenaren vrienden van elkaar waren. Na verkoop aan Burger stond 

deze rederij erop de werkzaamheden door ons alleen met een contract uit te laten voeren, wat echter 

door de Nederlandse directie werd geweigerd ten gevolge afscheid nemen van weer een rederij. Na dit 

vertrek besloot deze rederij eveneens voortaan al haar lading te lossen/laden te Antwerpen. Gebaseerd 

op mijn jarenlange ervaring en op verzoek van de rederij met betrekking tot operationele behandeling 

van deze schepen, ben ik gedurende 1 jaar maandelijks 1 week werkzaam te Antwerpen geweest. 

In verband met een reorganisatie werd ik in 2016 na een                                                                                               

dienstverband van 40 jaar de laan uitgestuurd.                                                                                                                     

Eerlijk gezegd had ik hier wel vrede mee, 2 jaar voor mijn                                                                                              

pensionering, 1e kleinkind op komst (inmiddels 4 jaar),                                                                                                        

uitstekende afvloeiingsregeling en bovenal ik vond het werk,                                                                               

zoals eerder verwoord, niet meer interessant en afwisselend. 
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Na onze intrek in het appartement aan de Cuypersdreef kwam ik in contact met de helaas overleden Cees 

van den Oever. Via hem ben ik lid van de Jeu Boules vereniging Vitesse geworden. Ik ben misschien 

geen goede bouler maar het sociale contact is in mijn ogen iets belangrijker dan een constante dwang om 

te winnen. Op verzoek van de helaas te vroeg en onverwacht overleden Ben trad 

ik toe als lid van de toernooicommissie. Ben en ik hebben wat gelachen tijdens de 

indelingen van diverse toernooien, dit vooral om het feit dat Ben onhandig was 

met de computer en ik geen ballen verstand van ONTIP had, is het ons toch steeds 

gelukt (met telefonisch advies van Henk) om de indelingen juist en op tijd in te                       

leveren. Het contact tussen ons was leuk en ik weet zeker dat dat kwam door ons 

beide achtergrond in de Rotterdamse haven ( Ben ex ECT en ik ex Cargadoor). Ik 

mis nu al het samen een pilsje drinken en onze nieuwjaarsborrel.  

De sfeer op de banen is leuk, soms krijg ik van die of gene een opmerking 

(waarom gooi je nu zo hard/langzaam, wat een slechte bal) naar mijn hoofd                

geslingerd maar ondanks deze opmerkingen blijf ik het gezellig vinden en ik hoop nog jaren in goede 

gezondheid te kunnen boulen. Mede-boulers schroom niet om met opmerkingen te blijven strooien. 

Mijn vrouw en ik fietsen/wandelen veel en voor het corona-virus tijdperk werden onze tochten regel-

matig onderbroken voor een potje koffie, kleine snack en na afloop, alvorens huiswaarts te rijden, niet 

meer of minder, een lekker biertje. Het geluk mogen hebben om minimaal 2/3 per jaar met vakantie te 

mogen gaan en de laatste jaren om de 2 jaar een verre reis, zoals Thailand, USA, Cuba, Indonesië,                                   

Peru, India/Nepal. Ook stedentrips vinden wij leuk en in onze jonge jaren was Griekenland onze favo-

riete bestemming. Tijdens onze jonge jaren ieder weekend naar Zeeuws Vlaanderen/België om lekker 

te eten/stappen met vrienden en familie, aangezien mijn vrouw Chantal hier haar roots had. Oppassen 

met de kleine man is het mooiste geschenk wat ik ooit heb mogen krijgen.  

Gelukkig gaat de sportschool weer open, zodat de mogelijkheid bestaat om 

weer een goddelijk, voor zover mogelijk, lichaam te ontwikkelen. Eveneens 

is de Oranje Speeltuin enkele dagen per week open zodat ik weer wekelijks 

op donderdagmiddag als vrijwillig toezichthouder aanwezig kan zijn.                   

Tevens organiseer ik samen met 2 andere vrijwilligers diverse evenementen 

voor de speeltuin. Sinds 1 december vorig jaar 

ben ik als catering-bezorger 2 dagen                                            

         (4 uur per dag) werkzaam bij de BP Ziedewij.  

Ik ben bij diverse inwoners van Barendrecht ook bekend geworden door 

mijn regelmatige artikelen in het AD betreffende de misstanden in onze 

maatschappij. 

Deze korte levensbeschrijving is toch wat langer geworden dan verwacht. 

 

Bjj deze handig ik mijn pen over aan Albert Boer 

 

Jan März   
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ALBERT HEIJN 

In 1958 was ik op een studieavond voor leden uit het Zaanse bedrijfsle-

ven waar de heer Heijn spreker was. Typerend was voor mij zijn spreuk 

die mij inspireerde en die ik jaren op mijn werkkamer had hangen 

Arie van  Ballegooien 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 augustus 

   Elke maandag     toernooi  

  

Elly Schippers      4 juli 

Martin Postema     9 juli 

Sarel Olierhoek     10 juli 

Winny v Ballegooijen  10juli 

Hans Ravenstein    13 juli 

 

 

Hans Groeneweg      14 juli 

Jaap Horsten       18 juli 

Joke Koedoot-de Kok   25 juli 

Hans de Wit       26 juli 

Maartje Aartse-Jongste  28 juli 

 

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER: Sjoerd Hofstra 

Boules-Praat Diny van der Zand 

Klaverjascommissie Sarel Olierhoek 

 
SECRETARIS: Loes Bakker 

Computergroep Arie van Ballegooijen, Henk Bossen-

broek, 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 

 
 
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 
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