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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
Joke Koedoot
Email: h.koedoot@upcmail.nl
Leden
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com

06-11914968
06-33714427
0180-616964
06-81283882
06-33714427

Internet: http://www.kvvitesse.nl
Redactie: boulespraat@gmail.com
Adres:

JEU DE BOULE

Sportpark de Bongerd
Clubgebouw Vitesse
Dierensteinweg 6B
2991 XJ Barendrecht
Telefoon: 0180-615277

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
Donderdagavond vanaf 19.00 uur
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: € 95,00 per jaar
Rekeningnummer NL77RABO0305434306
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht
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Alweer bijna oktober en voorlopig nog steeds geen echte
verandering in de situatie rondom Covid 19 en het vinden
van een vaccin ertegen.
Gelet op het oplopend aantal besmettingen is het voor ons
allemaal zaak voorzichtig te blijven want beter een beetje
overdreven dan een beetje besmet.
Op zaterdag 12 september hebben we samen met de
familie van Ben Bos nog even stilgestaan bij zijn onverwachte overlijden.
Albert Boer heeft namens ons allemaal goed verwoord
wat Ben voor onze club heeft betekend.
De tweede editie van het hieruit voortvloeiende BB mixtoernooi is inmiddels ook alweer goed verlopen want
het was weer lekker druk en goed geregeld.

Hoewel het een beetje kort dag is wil ik jullie graag laten
weten dat Vitesse haar JALV gaat houden op,

vrijdag 2 oktober om 20.00 uur.
Hoe en waar ze deze gaan organiseren is op dit moment
nog niet bekend.
Zodra hierover een beslissing genomen is wordt dit op
de site van Vitesse geplaatst en mail ik het rond.
Mochten er leden zijn die belangstelling hebben om de
vergadering bij te wonen of er iets ter berde willen brengen laat het mij dan even weten dan kijken we hoe we
hier invulling aan kunnen geven.
Het niet kunnen laten doorgaan van onze eigen jaarvergadering heeft wat dit
betreft roet in het eten gegooid. Maar misschien is er toch nog wel iets dat we
graag op de agenda van de JLAV willen zetten.

4

Nog iets waar we op moeten letten met z’n allen:
Nu we niet in de kantine komen gaat de drankvoorraad in de container harder dan we gewend zijn dit
heeft tot gevolg dat we regelmatig nee moeten
verkopen terwijl er in de kantine voldoende
voorraad is.
Dus de vraag is: Al zit je niet in de kantine commissie maar ben je wel vroeg klaar met spelen vraag
dan aan de persoon die bardienst heeft of je eventueel iets kan aanvullen vanuit de kantinevoorraad.

Ook zoeken we nog een paar mensen die willen
verdiepen in de indeling van onze mixcompetitie.
Niet zo moeilijk om te leren en erg nuttig voor de
club. Meld je aan bij Sarel als je dit ziet zitten.

Nog een belangrijke actie is het aanschaffen van een
eigen AED apparaat dit gaat op een zo kort mogelijke
termijn gebeuren.

Tenslotte nog een vervelende mededeling:
Goof v/d Berg moet door privé omstandigheden helaas stoppen met
koersbal en behalve dat dit voor hem persoonlijk erg jammer is, is dit
ook voor de andere koersballers vervelend.
Dit betekent dat we een nieuwe ”regelneef koersbal” zoeken.
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Beste Goof en Huib,
De JdB/Koersbal Vitesse wil jullie hartelijk
bedanken voor al jullie inzet de afgelopen jaren.
Zoals jullie misschien weten heeft Joke Koedoot de
taak van Huib overgenomen wat betreft de PR voor
onze vereniging. Succes Joke.
Goof moet helaas stoppen met koersbal door
priveomstandigheden.
De koersbal zal hem ontzettend gaan missen.

Wil de taak van Goof overnemen. Of te wel we zoeken een:
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maandag

5-okt

Sarel Olierhoek

0180-614827

06-33714427

woensdag

7-okt

Albert Boer

0180-617803

06-29020095

maandag

12-okt

Piet Nab

0180-618630

woensdag

14-okt

Ad van Nielen

maandag

19-okt

Wim Snoek

0180-610372

06-50275708

woensdag

21-okt

Sjoerd Hofstra

010-4144920

06-11914968

maandag

26-okt

Piet Been

0180-617693

woensdag

28-okt

Hijmen v/d Poel

06-83034253

06-44886518

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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Beste Jeu de Boulers,
Omdat Tineke v/d Have is verhuisd, ben ik sinds kort in het bezit van de
doos met D.E punten.
Ik breng jullie weer even onder de aandacht, dat deze punten nog steeds
welkom zijn.
Wij kunnen deze punten dan weer inleveren
voor leuke prijsjes bij allerlei toernooien, die
hopelijk volgend jaar weer door kunnen gaan.
Dus duik even in een oude doos, en geef ze aub
aan mij.
Alvast bedankt.

Dus.....
sparen met z’n allen!!!!!
Vraag familie, vrienden en buren
om mee te doen.

Lever ze in bij mij en ik knip ze voor je uit.
Ineke van der Velde
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Beste leden van Vitesse, hier weer een berichtje van het koersbal,

Het is natuurlijk fijn, dat wij sinds kort weer kunnen koersballen.
Je kon wel merken, dat men het gemist had en natuurlijk dienen
wij de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De stemming
was als vanouds weer erg gezellig ondanks het feit, dat wij niet
meer met zijn allen aan één tafel kunnen koffie/thee drinken

Helaas zijn er 2 personen afgevallen nl. Lenie van Velen en Willem
Nieuwenhuizen. Gelukkig zijn er 3 nieuwe personen voor in de
plaats gekomen nl. Teddy Pieters Graafland, Wim Snoek en een oude
bekende van de club, Yvonne Wildeman.

Er was wel veel gespreksstof over Corona en een ieder heeft weer een ander verhaal
hoe men een en ander beleefd heeft. Je merkt nu vooral, dat het voor de alleenstaanden, het er behoorlijk heeft ingehakt en dat juist deze groep het weer zo fijn vond
om weer bij elkaar te zijn. Je realiseert je dan hoe goed het je hebt als je samen bent.
In ieder geval hebben wij inmiddels weer een paar fijne middagen gehad en de strijd
is weer volledige losgebarsten.

Wij hopen natuurlijk dat er geen nieuwe maatregelen meer komen waardoor er weer een stop op onze activiteiten gezet zou worden. Ik wil nogmaals benadrukken, dat wij ons aan de regels dienen te houden en wij elkaar, indien nodig, moeten corrigeren.

Van Jaap Kooiman en Siem Stokvis heb ik al een tijdje niets gehoord,
maar mogelijk komt er in de toekomst wel weer iets naar voren.
Je weet het maar nooit met die twee.
Ik heb verder niets meer te melden en hoop, dat zowel wij als de jeu de
boules, de komende tijd weer lekker ons spelletje kunnen blijven spelen.
Groetjes Piet Rijke
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Woensdag 16 september 2020 was alweer het tweede BB mixtoernooi.
De weersomstandigheden waren prima,
niet te warm en er waren aardig wat
deelnemers.
Er werden 3 wedstrijden gespeeld van
elk 35 minuten.

Tussendoor werden er nog lekkere hapjes
geserveerd En met een glaasje wijn,
bier of limonade is de sfeer dan erg gezellig.
Na afloop was er nog een loterij met leuke
prijzen. De prijs die ik won (een 1/5 staatslot)
was met een opdracht erbij.

Ik moest een stukje schrijven in de Boulespraat.
Dat heb ik dus bij deze gedaan.
Kortom het was een geslaagd toernooi.
Ineke van der Velde
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Dhr. W.

Wim de

Neef

5

oktober

Dhr. N.

Nico

Bakker

8

oktober

Mevr. W.

Wil

Sneep

12

oktober

Kruijt-Boes

26

oktober

Mevr. C.A. Tiny

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

VOORZITTER:

Sjoerd Hofstra

Boules-Praat

Diny van der Zand

Klaverjascommissie

Sarel Olierhoek

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

Albert Boer, Henk Bossenbroek, Joke Koedoot,

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

Albert Boer, 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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