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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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Weer een maand voorbij en ook weer het een en ander gebeurd zoals: 
 
Het oppakken van onze interne mix en het eurootjestoernooi bijvoorbeeld. 
 
Ook hebben we een zeer geslaagde eerste editie van                                        
het achter de rug (Zie verder in de BP) waar de enthousiaste organisatie een            
leuke alternatieve toernooivorm heeft gehanteerd hierbij gelukkig geholpen door 
het mooie weer.  
Dit is in ieder geval voor herhaling vatbaar en de volgende data zijn, ijs en weder 
dienende, al geprikt. 
Wel moet er nog een manier gevonden worden waarop de nabestaanden van Ben 
in de gelegenheid worden gesteld om namens de familie de JdB te bedanken voor 
de belangstelling bij het afscheid van hun vader/broer/zwager. 
Zij hebben immers te kennen gegeven zoiets erg op prijs te stellen. 
Over hoe en wanneer is echter op dit moment nog geen besluit genomen. 
 
Het volgende niet geheel onbelangrijke onderwerp is de jaarlijkse                                          
ledenvergadering. 
Dat deze in de gewone vorm niet gehouden kan worden is overduidelijk.                          
De vraag die dan volgt is: Hoe dan? 
De enige mogelijkheid om de            
vergadering toch te houden is om 
deze in de buitenlucht, dus op de 
banen te doen plaatsvinden.                   
Alleen hier is plaats genoeg om dit 
min of meer ”Coronaproof” te laten 
verlopen maar willen we dit en is 
het ook echt nodig? 
 
Ik ga in overleg met de voorzitter van Vitesse  om te weten te komen of en zo-ja 
wanneer en hoe er bij de korfbal een jaarvergadering gaat plaatsvinden zij zijn 
dat immers verplicht.   
 
We hebben/hadden immers het voornemen om onze vergadering vóór die van de 
korfbal te houden. Maar omdat dit geen haalbare kaart blijkt te zijn is het wellicht 
verstandig om onze jaarvergadering minimaal een half jaar op te schuiven en            
deze te houden op het moment dat dit veilig kan en praktisch uitvoerbaar is. 
 
Mocht dit idee op grote bezwaren stuiten dan houden wij ons als bestuur                        
aanbevolen voor een betere oplossing. 
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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. 

 

 

Eventuele hapjes op woensdag zullen in samenspraak met de kantine-

commissie  verzorgd worden. 

 

 

             

 07  september Albert Boer          0629020095 

14 september Ad van Nielen        0683034253 

21 september Sjoerd Hofstra        0611914968     

28 september Hijmen vd Poel      0644886518           

  

 

2 september Sarel Olierhoek             0633714427 

 9 september Wim Snoek.                  0180610372  

 16 september Piet Nab                      0610863190 

 23 september Piet Been                    0180-617693 

 30 september Arie v Ballegooijen    0180615772 
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Wijn en druivensap maken in Barendrecht! 

 

Het begon allemaal 25 jaar geleden, 

toen wij van de Schokker naar de                

Marijkesingel verhuisde. 

Nadat wij het huis grondig verbouwd 

en opgeknapt hadden, kwam de              

renovatie van de tuin aan de beurt. 

Aan de woning had de vorige                    

eigenaar boven het terras een gla-

zen overkapping laten aanbrengen.                    

Hierdoor kunnen wij al vroeg in het 

voorjaar tot laat in het najaar op het 

terras zitten en van de tuin genie-

ten, zelfs wanneer het regent. 

In de zomer met warme dagen, werd het onder de glazen overkapping wel heel erg warm.           

Ik kwam toen op het idee om druiven te laten groeien. Dit bleek na enkele jaren inderdaad 

een goede oplossing te zijn om met warme dagen voor wat schaduw te zorgen. Maar wat 

doe je als je terugkomt van vakantie en er hangen onder het glas heerlijke druiven, te veel 

om op te eten…… Ja, dan kan je er natuurlijk ook nog wijn van proberen te maken,                                

maar wat een werk is dat! 

Laat ik in de maand december beginnen met wat er zoal gedaan moet worden om van                         

plusminus 60 liter druivensap 65 flessen wijn over te houden. 

 

December. 

Wanneer alle bladeren gevallen zijn, ga ik de druivenranken terugsnoeien. In het voorjaar 

komen er dan weer nieuwe uitlopers waar de druiven aan kunnen groeien. 
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Mei. 

Ik dun de jongen trossen uit, zodat er niet te veel in en 

bij elkaar groeien. Jonge scheuten bind ik vast tegen 

draad. 

Juni. 

Nu volgt de zogenaamde zomer snoei. Daar bedoel ik 

mee dat de uitlopers, die ik niet wil laten doorgroeien      

voor het volgende jaar, terugsnoei. Ook haal ik nu nog      

het teveel aan  druiventrossen weg. 

Juli. 

Ik ga door met de zomer snoei en de trossen die niet naar mijn zin zijn, snoei ik weg. 

De wijn van het vorige jaar, die nog in de gistflessen is, ga ik deze maand bottelen, zodat ik de                              

gistflessen weer schoon kan maken en gebruiken voor 

de oogst van dit jaar. 

Augustus.  

Ik haal nu de bladeren rond de druiventrossen weg, 

zodat zij zoveel mogelijk zonlicht krijgen.                  

Wij kunnen nu al de eerste trossen plukken voor de 

consumptie. 

September. 

Wij gaan door met het eten van de rijpen trossen en 

proberen de vogels te verjagen die een druifje willen 

meepikken. 

 

Eind september, begin oktober wanneer al de trossen rijp zijn, kunnen ze geplukt worden. Na-

dat ik de trossen geplukt heb, haal ik ze van hun steel (de slechte trossen en druiven haal ik 

eruit) en doe ze in grote witte emmers. 

Daarna ga ik ze kneuzen (niet met mijn blote voeten maar met mijn handen) zodat ik een pulp 

van schillen en sap overhoud. Van een kleine hoeveelheid sap kijk ik, met een zogenaamde 

hydrometer, wat het suikergehalte is, zodat ik ongeveer weet welk alcoholpercentage ik na de 

vergisting kan verwachten.  
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Ik doe nu het gistpoeder, dat ik gekocht en klaarge-

maakt heb voor gebruik bij de pulp en voeg nog wat 

suiker toe, om het alcoholpercentage te verhogen. Al-

les goed door roeren en hopen dat de pulp wel gaat 

gisten.  

Na ongeveer 7 dagen is de gisting zo goed als afgelo-
pen en ga ik de pulp persen en filtreren, zodat ik alleen 
nog het sap overhoud. Dit zit nu in grote gistflessen die 
worden afgesloten met een waterslot. Er mag namelijk 
geen lucht bij het sap komen, maar het sap moet nog 
wel kunnen na gisten. 

Oktober/ November 

Op de bodem van de gistflessen ligt nu drab en daar boven de heldere wijn, die ik ga over he-

velen in een schone gistfles. Dit herhaal ik de komende maanden zodat ik op het laatst rond 

het voorjaar een heldere rode wijn overhoud, om deze te bottelen. 

Van de 60 liter sap waar ik mee begonnen ben, zal ongeveer 50 liter wijn overblijven. 

Dit is toch niet zo slecht voor een Barendrechts wijnboertje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proost, 
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Druivensap,  

Vroeger maakte ik ook druivensap. 

De geplukte druiven worden goed gewassen en van de tros af geritst. Daarna gaan ze in 

een speciale stoompan. 

Werking van de Stoompan 

Het gebruik van de stoompan werkt als volgt.  

De bovenste pan wordt gevuld met de druiven.                                    

De warmtebron verwarmt de onderste pan die gevuld is 

met water, hierdoor ontstaat er stoomontwikkeling.               

De stoom zorgt ervoor dat de schillen van de druiven 

openbarsten, waardoor het sap eruit sijpelt in de pan 

daaronder. Via de sap slang vang je het sap op in                                       

gesteriliseerde flessen. 

 

Deze hete druivensap wordt daarna met een rode rubber dop afgesloten.  

Wanneer het sap af koelt is de fles vacuüm afgesloten. Het sap blijft nu maanden goed en 

lekker!  

 

 

De volgende KLOS is………  
Ad van Nielen! 

Sarel Olierhoek 
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   Ook Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen                                                       

van verschilldende leden. 

 

Ben Bos   23-4-20  Overleden 

Loes Edcius   1-7-20 Gezondheid 

Jan vd Have      31-7-20 Verhuisd 

Tineke vd Have    31-7-20 Verhuisd 

Elly Baan   20-8-20 Geen tijd  

 

———————————————————— 

 

              Maar we mogen ook weer nieuwe leden verwelkomen t.w: 

 

Hans den Herder      05-3-2020 

 

Hans groeneweg 01-7-2020 

 

Dirk vd Heiden  17-8-2020 

 

        Pieter Hoogmoed     05-8-2020 
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Het was toch wel even spannend hoe het 1e BB Mixtoernooi zou 
gaan verlopen, het weer, aantal deelnemers en de manier van   
opzet. 

De weersvoorspelling waren gunstig en het werd een stralende 
dag volop zon en een prima                               
temperatuur. 

Een aantal enthousiaste leden verzorg-
den de opbouw, baanindeling, muziek, 
administratie en het gereed maken van 
de hapjes.                                                           
De opkomst van 38 leden was boven                      
verwachting geweldig. 

 

Na het openingswoord volgde de loting voor de baan indeling             
1e ronde en vervolgens werd ronde 2 en 3 opnieuw ingedeeld. 
Iedere ronde werd op tijd gespeeld.  

In de pauze en na afloop gingen de dames rond met enkele               
hapjes. Op het eind van het toernooi werden de prijsjes verloot 
en ging iedereen voldaan en tevreden naar huis. 

Het motto gezelligheid staat voorop en meedoen is belangrijker dan winnen was goed 
zichtbaar. De vele positieve geluiden op de dag van het toernooi en de dagen daarna 
vond ik fijn om te horen. Ik vond het een leuk dit toernooi, met hulp van een aantal en-
thousiaste leden, te organiseren . 

Een woord van dank aan alle vrijwilligers die hebben mee gewerkt en leden die prijsjes 
beschikbaar heb gesteld, mede door jullie inzet is dit toernooi een groot succes gewor-
den.  

Noteer alvast in uw agenda de volgende data van het BB Mixtoernooi: 

16-9-2020 

21-10-2020 

18-11-2020 

16-12-2020 

 

Piet Nab 
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Omdat alles zo veranderd is door het coronavirus is het een leuk idee om toch 
iets te organiseren. Het voorstel van een BB Mixtoernooi werd goed gekeurd. 

Ik ben nog niet zolang lid van de JDB maar ik vind het leuk om met een aantal 
leden mee te helpen aan dit toernooi. 

De opkomst was met 38 leden geweldig, bij binnenkomst werden de namen 
genoteerd voor deelname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werden 3 partijen gespeeld op tijd en het leuke was dat iedere partij werd 
gespeeld met steeds andere leden. Met leuke muziek werd er gezellig ge-
speeld, gepraat en gelachen, in de pauze was voor een ieder een hapje.  

Iedereen was in woord en gebaar enthousiast , goed idee, leuk opgezet en met 
een duim omhoog. 

Door het lootjessysteem had iedereen bij de verloting kans op 
een prijsje, dit keer ging niet de beste maar de gelukkigste 
met een prijsje naar huis. 

Ik vind de opzet van dit toernooi prima geslaagd en feliciteert 
de organisatie met het resultaat. 

Met de komst van nieuwe leden/vrijwilligers is het even     
wennen met hun inbreng en ideeën, maar in goed overleg moet het lukken. 

 

Joke Nab 
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Beste klaverjassers 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met  het coronavirus, wat weer 

wat aan het oplaaien is, durven wij het niet 

aan om met zijn allen in de kantine een                            

gezellige kaart-avond te houden. 

Dus tot nadere order vervallen 

 

Sarel 



 

14 

 

                                                    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 september 

   Elke maandag     toernooi  

  

Arie v, Ballegooijen 1 september 

Piet Been   9 september 

Loes Bakker                  13 september 

Pieter Hoogmoed          16 september 

Arie Visser           17 september 

 

 

 

Ad Huisman          23 september 

Piet de Goeij          23 september 

Kees van Strien          26 september 

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 Bossenbroek, 

Sjoerd Hofstra, Sarel Olierhoek,                 

Arie Visser  

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, Jaap Horsten, Hans Koedoot,         

Ad van Nielen, Ben vd Voort 

Kantinecommissie Loes Bakker, Albert Boer,                                   

Ineke Boer, Ineke vd Velde 

Toernooicommissie Henk Bossenbroek,  Joke Koedoot, 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker 
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