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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     Joke Koedoot    06-81283882 
     Email: h.koedoot@upcmail.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 Boulesij 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  
 
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: € 95,00 per jaar 
Rekeningnummer  NL77RABO0305434306  
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht 

 

Jeu de Boules 
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De terugkeer van het potlood 
 

Beste Boulers 

 
Wie had ooit gedacht dat het nog nodig zou zijn om   
afspraken met potlood in te vullen? 
Na (lang geleden) de uitvinding de lei en griffel kwam 
behoorlijk wat later het potlood (met papier). Dat op 
zijn beurt weer deels werd vervangen door de vulpen 
maar uiteindelijk definitief door de ballpoint dacht               

iedereen. 
 
Maar deze vernieuwingen werden op hun beurt weer 
ingehaald door de eerste PC’s vervolgens door de 
Blackberry en de I-Pad en tegenwoordig                                  
nadrukkelijk door onze alleskunner: Het mobieltje. 
 

We noemen dit nog wel onze telefoon maar deze neemt een steeds                
prominentere plaats in in onze communicatie. 
 
Grote delen van de dag gebruiken we deze                
helse machine om er, behalve natuurlijk mee      
te telefoneren, soms leuke filmpjes mee te                      
versturen maar ook bijna alle andere vormen 
van communicatie mee te doen maar……….. 
 
Daar is voorjaar 2020 de wake-up call: Covid-19 
 
Na ruim een half jaar blijkt ons leven, maar zeker onze communicatie 
volledig op de schop te moeten. 

 
Geen enkele afspraak, geen enkele planning,            
zelfs geen bezoek aan familie of vrienden kan 
worden gemaakt. 
 
Alles wat we afspreken en waarvan we hopen dat 
het door kan gaan moeten we invullen met:  
POTLOOD 
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Hier zitten natuurlijk niet alleen nadelen 
aan want zodra bijvoorbeeld de tandarts 
belt dat de afspraak verzet moet worden 
is dat makkelijker te doen en ook kan je 
er op deze manier onderuit om naar je                    
schoonmoeder te gaan of naar die                 
familieverjaardag waar je toch al geen zin 
in had en zelfs onder het doen van                
boodschappen kan je nu op een hele                 
legitieme manier onderuit als je dat wilt. 

 
Kortom nu is het zo dat alles in eerste instantie met                  
potlood wordt ingevuld en komt Mark Rutte ’s avonds op 
televisie pak dan alvast maar een stuk stuf. 
 
Dan is het veel makkelijker om iets te veranderen in on-
ze agenda. 
 

Zo zie je maar:  
 
 
 
 
Conclusie is dat het altijd verstandig is om een stukkie stuf en een pot-
loodje in huis te hebben. 
 
 
Tenslotte een onbelicht aspect van deze 
hele toestand: Het kan zijn dat het beroep 
van potloodventer hierdoor weer in zwang 
raakt maar een gezonde sociale controle 
(en koud weer) kan hier de oplossing voor 
zijn. 
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DIENSTMEDEDELINGEN 
 
 
 

Nog enkele lopende zaken die onze aandacht vereisen: 
 
1. Nu Goof v/d Berg helaas met zijn koersbalactiviteiten moet stoppen is gelukkig                 

Piet Rijke bereid om zodra het weer is toegestaan deze kar te trekken. 
 
2. Het Ben Bos mixtoernooi is door de Corona maatregelen tot nader order van de 
 agenda gehaald. In het voorjaar zullen jullie over de hervatting ervan tijdig                               
 geïnformeerd worden. 
 
En over de aanschaf van een eigen AED apparaat:  

 
Leo Visser heeft een aanvraag ingediend bij de Hartstichting, die 
gaat een aantal apparaten ter beschikking stellen, en hij heeft 
Vitesse JdB daarvoor opgegeven. 
Mocht dit echter niet lukken dan gaat Vitesse zelf tot de aanschaf 
over en komt deze bij ons in de container. En dan op de valreep 
van het verzenden van deze BP krijgen we bericht van Leo Vis-
ser van Vitesse dat er voor de afdeling JdB een AED wordt             
aangeschaft. Hopelijk zullen we hem nooit nodig hebben. 
 
 

 
Misschien ten overvloede wil ik het volgende onder jullie aandacht brengen, we mogen met 
groepjes van maximaal 4 personen per middag samen spelen eigenlijk zoals we de interne 
mix altijd doen, met 3 mag ook maar niet met 5 of 6 iedere andere spel- of competitievorm 
is op dit moment niet toegestaan! 
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Helaas moet Hans Groeneweg onze        

vereniging gaan verlaten,  

hij heeft weer meer last van zijn              

schouder gekregen en moet                          

daarom zijn  

lidmaatschap  opzeggen. 

 

Hans sterkte namens ons allemaal. 
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Zou de klos nu na 2 keer al moeten stoppen?  

     dat zal toch effe niet.  

       Dus klim ik zelf maar in de pen. 

 

 

 

 

Ik ben Diny van der Zand, voor de leden die mij niet kennen zal ik mij voorstellen. Ik ben 67 

jaar geleden geboren in charlois als jongste dochter van een gezin met 2 zussen en 1 broer. In 

1974 getrouwd met Jan van der Zand en in 1977 werden wij verblijd met de geboorte van onze 

dochter Petra. Zij is inmiddels ook al weer getrouwd en woonachtig in Klundert en heeft  2 

schatten van kinderen. (15 en 11 jaar)  

Sinds 2006 wonen wij in Barendrecht en daarvoor 32 jaar in Lombardije gewoond.                              

Zo,n 15 jaar geleden (misschien nog langer) vroeg mijn zwager Arie Visser of wij mee wilde 

naar de klaverjasavond, nou graag, zeiden wij. Na dit een aantal keren gedaan te  hebben 

mochten we later ook meegenieten van de snerttoernooien, mosselavonden en de jaarlijkse 

Franseavond. 

Tijdens een klaverjasavond in 2013 werd mij gevraagd door  Hans Ni-

codeem of ik misschien de BP wilde gaan maken omdat   Jill Kamer, 

na dit een aantal jaren had gedaan, wilde                      

stoppen en zij een vervanger zochten.                                                                                                         

Ik moest er wel even over nadenken, maar heb 

de stap toch maar gewaagt.  

 

 

Inmiddels zijn we 7 jaar verder maak ik deze nog steeds met veel plezier, 

en heb alle Boulespraats nog steeds op mijn computer staan.                                                                  

Het zijn er heel wat geworden.  

Daarom doe ik nu een oproep om stukjes in te sturen, want zonder jullie 

wordt het alleen een BP van de voorzitter. Dan kan Sjoerd net zo goed 

een mailtje met zijn verhaal rondsturen.  

Er zijn best leuke onderwerpen te vinden, 

je hoeft geen schrijver te zijn dat ben ik ook niet:  

Moppen, raadsels, iets wat je boos maakt of juist vrolijk.  

    Een mooie wandeling of vakantie die je gemaakt hebt. 

   Annecdotes  
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Zoals wij afgelopen week weg waren met onze dochter met gezin. 

Heerlijk een weekje in de bossen op vakantie in het mooie         

Twente in Deurningen. Ondanks dat er niets in de omgeving te 

doen was vanwege de Corona, hebben wij ons heerlijk vermaakt.  

Nu zat het weer gelukkig mee om van alles in de buitenlucht te 

doen zoals lekkere fiets en wandelingentochten te maken.  

 

Jan is met onze kleinzoon nog wezen vissen                                                   

(helaas niets gevangen) en natuurlijk van de natuur genoten.  

Want de herfst is prachtig 

 

 

De hele dag door kwamen er eekhoorntjes, konijnen en vogeltjes voor 

ons raam kijken of  we nog nootjes hadden.  

Je hebt niet veel nodig he om te genieten. Als je maar om je heen kijkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was mijn kleine bijdrage. 

Ik zie jullie stukjes graag tegemoet. 

Lieve BP groet Diny 

Of even ertussen uit. 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 november 

   Elke maandag     toernooi  

 
   

  Jan Marz     18 november 

  Sjoerd Hofstra     19 november 

  Riet Rijke-de Jonge    26 november 

  Lenie van Veelen-de Bruin  29 november 

 

 

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 Albert Boer, Marja Dubel 

Koersbal Piet Rijke 

 
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 Albert Boer, Henk Bossenbroek,  Joke Koedoot, 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker 
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