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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse
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Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
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Sarel Olierhoek
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Email: s.olierhoek@gmail.com
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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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Beste boulers,
We ontkomen er niet aan om opnieuw uit te wijden over de
beperkingen die de Corona maatregelen ons opleggen.
Wanneer jouw motto is: het lukt me voor geen meter die
anderhalve meter kan je beter wegblijven. Maar als je je
bewust bent van de noodzaak van deze maatregel ben je
natuurlijk weer of nog steeds meer dan welkom.
Op dit moment is het enige knelpunt aangaande de onderlinge afstand
ons gedrag in de buurt van de container dus vergeet hoe het altijd was
en blijf alert.
Inmiddels is het nummertjesbord(?) onder de paraplu
gearriveerd en dit gaat ondanks een stroeve start weer
in gebruik genomen worden.
Hierbij wil ik graag opmerken dat alle, voornamelijk zeer
flauwe, grappen over nummertjes al meer dan eens
gemaakt zijn maar wie weet, worden we toch nog een
keer met een originele verrast.

Verder ben ik blij te kunnen melden dat onze accommodatie er langzamerhand piekfijn uitziet.
We mogen als club blij zijn dat we een aantal leden
hebben die hele goede ideeën hebben en dat zij ook
bereid zijn om die in de praktijk toe te passen.
Hierdoor zien de banken er
geweldig uit, zijn de campingtafels
heel slim aangepast en staat onze tent als een huis!
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Ook de Gemeente Barendrecht heeft haar steentje bijgedragen en
niet alleen voor nieuwe drainage gezorgd maar ook ons terras
onder de tent vergroot en het daardoor overbodig geworden grind
gebruikt om een aantal banen achterin van een totaal nieuw
karakter te voorzien.

Verder is ook het straatwerk van het toegangspas en naar ons
terras onder handen genomen waardoor ook dit er nu weer prima
uitziet.

Zoals inmiddels wellicht bekend is wordt de interne mix op een iets
kleinere schaal uitgespeeld, de regels hiervan vinden jullie elders in
deze Boulespraat.

5

Vitesse Jeu de Boules reglement interne mix-competitie versie 2020
De mix-competitie wordt gespeeld van maandag 20 juli tot en met de
laatste woensdag in november en op zowel
maandag- als woensdagmiddag.
Leden die zich op een speeldag melden door hun nummer in het bakje te
doen verplichten zich in principe drie partijen uit te spelen, met
uitzondering van omstandigheden die niet zijn voorzien.
Spelers die er op voorhand niet zeker van zijn dat ze 3 partijen kunnen
spelen geven dit vooraf aan de indelingscommissie door en zullen dan bij
een eventuele restgroep ingedeeld worden. Dit is een groep die bestaat
uit 3, 5 of 6 personen.
Bij het afbreken van een wedstrijd door weers- of andere onvoorziene
omstandigheden telt de uitslag alleen mee als er minimaal 2 rondes zijn
afgewerkt.
Om voor vermelding in de einduitslag in aanmerking te komen moet je
minimaal 12 speeldagen meegespeeld hebben.
Alleen het spelen in doublet vorm telt mee voor de mix-competitie.
Spelvormen met drie, vijf of zes spelers komen hiervoor niet in aanmerking.
Nog enkele belangrijke regels:
1.

De afworp vindt plaats vanuit de cirkel van Obut.

2.

De but wordt op minimaal 6- en maximaal 10 meter uitgeworpen.

3.

De but moet na de uitworp minimaal 30 cm (± één voetlengte)
uit de zijkant van de baan liggen.

Een speler moet tijdens het gooien van zijn boules in de werpcirkel en
met beide voeten op de grond staan.
Voorts zijn alle regels van toepassing uit het reglement van de NJJB
Opgesteld door de toernooicommissie januari 2017 en aangepast in 2020

Sjoerd Hofstra

6

maandag

woensdag

03 aug

Albert Boer

06-29020095

05 aug

Sarel Olierhoek 06-33714427

10 aug

Sjoerd Hofstra 06-11914468

12 aug

Piet Nab

06-10863190

17 aug

Ad van Nielen 06-83034253

19 aug

Wim Snoek

610372

24 aug

Arie V Ballegooien 615772

26 aug

Piet Been

617693

31 aug

Albert Boer

06-29020095

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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Hallo Boulers
Door beide grootouders en ouders liggen mijn roots in de Groente- en Fruithandel.
Ook ik ben erin beland door een winkel te beginnen, die ik jaren gehad heb.
Daar ik toch meer een buitenmens ben, heb ik de markt opgezocht.
Ook nog jaren gewerkt als chauffeur op een trailer bij verschillende
bedrijven op het veilingterrein.

Die jaren waren in vergelijking met het marktleven
zeer relaxed. Ik moest o.a. regelmatig op zondagmorgen bij cruiseschepen in Amsterdam afleveren,
was dan lekker rustig op de weg.
Ritten waarbij Ben Bos vaak meeging.

Buitensporten zoals skiën en tennis heb ik jaren beoefend tot mijn
knieën gingen protesteren, die dan ook inmiddels vervangen zijn.
Maar wat dan?
Gelukkig hoorde ik via via over de Jeu de Boulesclub Vitesse, het
spel pakte me gelijk en ik voelde me als een vis in het water.
Lekker buiten en veel gezelligheid en contacten.
Zelfs als we op vakantie gaan, wordt mijn bouletas ingeladen.
Er zijn altijd wel medespelers te vinden.
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Iedereen die in Frankrijk de pétanque-ballen wat serieuzer ter hand
neemt en misschien aan één of meer concoursen meedoet, zal vroeg
of laat geconfronteerd worden met een situatie waarbij de Fransen op
z'n minst breed glimlachend reageren. Hilariteit alom!
Iemand verliest met 0-13.
De meeste voldoening proeft men wanneer dit het geval is bij een
geoefende en in hoog aanzien staande speler: 'Il a fait Fanny' wordt
er geroepen. In volslagen onschuld vraag je voorzichtig, wat deze
uitdrukking dan wel inhoudt.
Alle pretoogjes om je heen verraden dat de voorzichtigheid waarmee
je de vraag stelt volkomen op z'n plaats is en je de Fransen weer eens
de mogelijkheid geeft een smeuïg verhaal ter spraken te brengen. Wanneer het spel gespeeld
wordt bij een plaatselijk café of een al wat oudere boulesclub, zal ergens een bel klinken.
In eerste instantie denk je dan dat de verliezer wel een rondje zal moeten geven. Maar wie
schets je verbazing wanneer één van de spelers naar een schilderij of plaquette waarop een
wulpse dame is afgebeeld die twee gave bolle billen toont.
De plaquette wordt de verliezer voorgehouden en deze zal zich dan verplicht zien, omringd door
de overwinnaars, een kus te geven op beide fraaie rondingen. Meestal wordt daarna inderdaad
een glaasje gedronken, omdat de gehele ambiance daar nu eenmaal om vraagt en er wordt
heel wat afgelachen.
Wanneer het een goede speler betreft die het ongeluk heeft Fanny tegen te komen, dan halen
de wat mindere spelers weer eens opgelucht adem. Hun zelfvertrouwen is weer wat opgekrikt.
Al ben je nog zo goed, de bal blijft rond.
Een prachtige psychologische oplossing om het spel voor iedereen aangenaam te houden.
Een schitterende folklorische traditie. En een wonderlijk verhaal wat nog steeds voortleeft.
Van Jean Gourmond weten we dat tegen het eind van de 19de eeuw Fanny Dubriand bij één
van de eerste verenigingen (te weten Jouve) in de wijk Croix Rousse in Lyon de gewoonte had
haar achterste te laten zien, om zo de spelers, die met 0-13 hadden verloren te vernederen,
Waren de verliezers gedwongen haar billen te kussen? We weten het niet. In ieder geval
gebruikt men sindsdien de uitdrukking Émbrasser Fanny' (Fanny kussen of omhelzen).
Volgens Giacomoni was Fanny aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog serveerster in een
café in Grand Lemps in het noorden van Frankrijk.
Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel
punt tijdens een spel behaalden. Deze omhelzing was
een troost, een schadevergoeding. Tot op een dag de
burgemeester van de regio ook bij haar kwam om te
worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? Het is in
ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar
rokken omhoog deed en wat hield ze hem voor?
Haar andere wangen, waarop meneer de burgemeester
trouwens zonder blikken of blozen twee dikke
klapzoenen gaf.
Dat was het begin van een lange traditie. Sindsdien,
omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny bij de hand,
of liever gezegd aan de lippen hebben, bezitten veel
verenigingen een namaak-Fanny die ze op een
ereplaatsje hebben staan en waar de winnaars hun
slachtoffers mee naar toe nemen en verplichten met een
kniebuiging een kus te geven op de billen van Fanny.
Het kussen van Fanny dat in het begin een
schadeloosstelling was werd aldus een straf, een
vernedering.
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Yvonne Wildeman

6

augustus

Albert Boer

7

augustus

Gerard Vermaas

8

augustus

Joke Nab

8

augustus

Peter Bruinzeel

8

augustus

Nel Visser

12

augustus

Arie Monster

14

augustus

Bob v/d Meer

15

augustus

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

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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