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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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   ZOMAAR WAT VRAGEN OF OPMERKINGEN 
 
 

 
HOE WEET EEN KOEKOEK HOE LAAT HET IS? 

IS EEN LEGBATTERIJ OPLAADBAAR? 

EEN VREEMDE COMBINATIE OF JUIST NIET: GEBAK EN VIS 

 

WANNEER JE MAAG ”VAN STREEK” IS, IS ’IE DAN VERDWAALD? 

IS OPGEWEKTE STROOM VROLIJK? 

 

WANNEER JE MET HENGELEN EEN VIS INHAALT GA JE ’M NIET VOORBIJ 

EEN GEPENSIONEERDE KASSIER IS UITBETAALD 

 

ALS EEN WALVIS OP DE WAL IS WEET JE ZEKER DAT HET MIS IS 

ZE NOEMEN HET WITTE WIJN TERWIJL ’IE HELEMAAL NIET WIT IS 

 

BEN JE OVERLEDEN, DAN BEN JE INGESLAPEN EN VOORGOED UITGESLAPEN 

DE FAMILIE NIJN: KO & TO EN DE KLEINE NIJNTJE 

 

BANAAN DIE OPGEGETEN WORDT IS DE PISANG 

BANAAN DIE NIET OPGEGETEN WORDT IS OOK DE PISANG 

 

JE HOEFT GEEN BALLON TE ZIJN OM JE OPGELATEN TE VOELEN 

EEN RUZIE TUSSEN TWEE SLANGEN LOOPT VAAK MET EEN SISSER AF 

 

ER MOET EEN HELE GROTE DEUR OPENSTAAN ALS HET IN ELF STEDEN TOCHT 

VOETBAL IN EEN OVERDEKT STADION IS ALTIJD ZONDER BUITENSPELERS 

 

TIJD; BETER OP DAN OVER  

VOOR EEN AUGURK HET MOOISTE WEER DAT ER IS: ZURE REGEN 

 

JE KAN BETER KLEDING AFDRAGEN DAN BELASTING 

BIJ DE POELIER WIL ER NIET ÉÉN HAANTJE DE VOORSTE ZIJN 

 

DE ”COCONUT SONG” BESTAAT UIT KOKOSNOTEN 

ZOMAAR EEN VRAAG: KAN EEN HAAN KIPPIG ZIJN? 

 

EN ALS EEN HAAN KIPPIG IS, IS ’IE DAN BIJZIEND OF HOMO?  
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Beste Allemaal, 

Beginnen jullie het allemaal ook zo zat te worden dat er helemaal geen koersbal 

meer is? 

Gelukkig zie ik de jeu de boulers met de nodige voorzorg hun potjes weer spelen. 

 Ik heb bij allemaal navraag gedaan wie en wanneer ingeënt zijn en medio 

 April is dat bij de meeste koersballers het geval. In de hoop, dat men dan     

 risico vrij was en weer zou kunnen gaan spelen. 

 Het bleek echter, dat dit niet een vrijbrief is om weer met elkaar te kunnen 

 koers ballen. 

 

Wij blijven afhankelijk van de wettelijke voorwaarden. Ik sta ook in nauw contact met Kijk op Welzijn 

waar Riet en ik ook koersballen. Zodra het weer kan geef ik dat aan jullie door.         

Misschien leuk voor de Barendrechters om te weten dat Kijk op Welzijn Lief & Leed 

Straten aan het maken zijn.  

Onderstaand het bericht wat onze straat van Kijk op Welzijn heeft gekregen: 

                                       Lieve Buren 

“”Goed nieuws! Onze straat heeft een Lief & Leedpotje. Hiermee kunnen we, gedurende het jaar, aan-

dacht besteden aan persoonlijk lief en leed in onze straat. Denk aan een fruitmandje voor een zieke 

buurvrouw, een bloemetje voor een mantelzorger, een verwenpakketje voor iemand die een dierbare 

verloren heeft of een leuk kaartje bij een geboorte. Kortom, al het Lief & Leed in onze straat dat waard 

is om met elkaar aandacht aan te besteden.”” 

Bij mij is in de straat iemand aangewezen en inmiddels hebben wij in de Notenhof al een kleine                

attentie gekregen.  Mogelijk is er bij U in de straat ook al iemand aangewezen om dit te gaan doen. 

Mocht je wat meer willen weten dan adviseer ik om met Kijk op Welzijn  contact op te nemen. 

www.kijkopwelzijn.nl 

Dit was het even voor mij en ik hoop net als U allen om binnen afzienbare tijd weer te gaan                         

koersballen. 

 



 

6 

Lief & Leed potje Notenhof is al op 
vr 12 mrt 2021, 10:56  

BARENDRECHT – Straten kunnen zich bij Kijk op Welzijn aanmelden voor een lief en leed potje. De 
Notenhof had vrijdagochtend de primeur als eerste Barendrechtse Lief & Leed Straat. 

Het is de bedoeling om op deze manier buren meer in contact met elkaar te brengen. Elke straat mag het 
op eigen manier aanpakken en invullen. Straten die omzien naar ouderen in hun straat, burenhulp geven, 
aandacht hebben voor ziekte in de straat. Maar ook buren die iets organiseren, zoals een stamppotbuffet 
of de tuin opknappen voor een buur die dat zelf niet meer kan. De gemeente Barendrecht en KijkopWel-
zijn nemen het op in hun actieplan tegen eenzaamheid. 

KijkopWelzijn faciliteert een Lief & Leed straat met een jaarlijks Lief & Leed potje van 100 euro, bedoeld 
voor bijzondere gebeurtenissen in de straat, zoals een bloemetje bij ziekte en een kaartje bij een verjaar-
dag. Leuke bijeenkomsten waar tips en ervaringen worden uitgewisseld. Allemaal kleine zetjes die groot 
genoeg zijn om een straat in beweging te krijgen en tegelijkertijd klein genoeg om eigen creativiteit ruim 
baan te geven. 

De bewoners van de Notenhof zijn voortvarend begonnen. “Het geld is al op!”, kregen de vertegenwoor-
digers van Kijk op Welzijn te horen. De bewoners hebben van hun eigen geld voor iedereen een tasje sa-
mengesteld, met onder meer bloemen, thee en chocolade. De tasjes zijn vrijdagochtend huis-aan-huis 
bezorgd in de straat. 

 

Groetjes Piet Rijke 
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Beste Boulers, 

Dat vermaledijde virus heeft ons  nu al ruim een jaar in zijn greep en doet een enorme     
inbreuk op onze vrijetijdsbesteding. Winkels en horeca dicht, (sport)evenementen en             
tentoonstellingen afgelast, musea en dierentuinen dicht, sportvelden gesloten en de laatste 
paar weken zelfs een avondklok vanaf 21.00 uur.  

Ook de reiswereld zit op slot evenals vele grenzen. Jose en ik               
zagen al twee keer een busreis van Bolderman naar                        
Spanje/Portugal afgeblazen worden . Ook konden wij in 2020 
voor het eerst na 1983 onze jaarlijkse bezoeken naar het  
Zuid-franse Ceret niet door laten gaan in verband met geslo-
ten grenzen en hotels  onderweg.                                                     
Een gelukkige bijkomstigheid: we hadden ons tweede franse 
huis in Ceret eind 2017, na overleg met de (klein)kinderen,  

hierbij- kunnen verkopen. De laatste jaren hiervoor zaten we regelmatig maanden lang in 
ons huis en de schitterende omgeving aldaar. Je moet er niet aan denken dat wij daar vorig 
jaar tijdens de corona zouden hebben gezeten met de zeer strenge franse regels van thuis 
blijven met slechts de mogelijkheden van 1 persoon naar de dichtstbijzijnde open                   
supermarkt of apotheek met een schriftelijke getekende verklaring waar naar toe met                    
vertrek- en terugkomsttijden. 

Hier in Barendrecht moesten wij toch in beweging blijven, dus          
spraken we af dagelijks met ons 2-en een  rondje door en rond ons 
dorp te wandelen. Dat was een leuke afleiding en  we hadden veel 
lotgenoten die we regelmatig tegen kwamen en dan even konden             
bijpraten. Zo ontmoetten we boulers en klaverjassers als Cor Ooms, 
Coby v.d. Schee en de families Westerhout, Marz, Laban en               
Overmans. We snakten, aldus bleek, gezamenlijk naar een open          
boulebaan. 

 

Jose en ik hadden overigens het bijkomende geluk, dat wij nog een 
paar keer in de achterliggen periode met onze vrienden Vermeulen 
in twee auto’s naar onze wijnstudio in Haarsteeg konden rijden om 
daar nog de wijnvoorraad  te bottelen en recentelijk nog de                
wijnranken en fruitbomen te snoeien. Echt een vermoeiende               
bezigheid naast al dat gewandel. 

 

Onze haren zijn weer gedaan en hopen gauw op een open terras voor een heerlijk  
open grenzen om te kunnen reizen. 

Proost alvast, 

Peter Bruinzeel 
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Beste Boulers,  

 

Aan de slag. 

Nu de dagen weer gaan lengen en hopelijk ook de tem-

peratuur weer wat gaat stijgen wordt het de hoogste tijd om weer lekker naar buiten te gaan. 

Niets fijners om dan je sport uit te oefenen. Voor ons korfballers betekent dat met korf en bal 

aan de slag en bij de boulers gaan dan de    ijzeren ballen weer rollen.                                                                          

Ben zelf tegenwoordig regelmatig op het veld en zie dan altijd wel een paar boulers bezig, grij-

ze koppies, permanentje,                 sommige met pet en sommi-

ge zonder haar, boven de heg en ik weet dat men de ballen laat 

rollen. En zo hoort het. Fijn dat het kan bij Vitesse.                                                                                          

Uiteraard met wat beperkingen vanwege  de corona maatregelen 

maar goed om elkaar weer te kunnen zien en spreken op het 

veld en te kunnen sporten.   

 

Opknapbeurt 

Zoals jullie gemerkt hebben, wordt het clubhuis van Vitesse 

flink opgeknapt. Sinds de bouw in 1998 is er weinig aan veranderd en het gebouw (vooral bin-

nen) kon wel een verfje gebruiken. En sinds dat de tegels los kwamen uit de doucheruimtes, 

wordt het ook tijd om daar de boel eens flink op te knappen.  

Komende weken gaat de aannemer,  onze hoofdsponsor                                           in de kleed-

kamers aan de slag om de broodnodige verbeteringen aan te brengen.                                

 

Zo wordt ook de verwarmingsinstallatie vervangen en hoeven de koersballers op hun koersbal 

dagen niet meer te vrezen voor een koude kantine.                                                     

Een hele verbetering.   Daarnaast gaan we ook extra zitplaatsen creeren bij 

de verwarming zodat men daar lekker kan zitten als er gekoersbald wordt. 

 

Uiteraard is er rekening gehouden met de afmetingen van het speelveld. Ik 

ben benieuwd naar hun ervaringen als alles gereed is en de eerste koers-

ballen gegooid zijn.  
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Drukte 

 

Laatste tijd is het flink druk op het sportpark. Komt vooral omdat naast de korfballers ook de              

basketballers voorlopig alleen buiten kunnen trainen.  

Het 3x3 veldje is daar prima geschikt voor en door ons 

gastvrij op te stellen voor CBV Binnenland kunnen wij 

ervoor zorgen dat ook hun sporters aan de slag kunnen. 

Daar werken we uiteraard graag aan mee.   

En naast de basketballers zullen de beach volleyballers binnenkort hun balletje gaan slaan op               

"het strand" naast de jeu de boules banen. Hopelijk leidt de extra drukte niet tot problemen maar 

de praktijk is dat het reuze meevalt.  

Gewoon een kwestie van rekening houden met elkaar. 

 

Fijn om te constateren dat de lijntjes met de jeu de boules commissie kort zijn en we elkaar goed 

en snel kunnen vinden. Ook al verschillen de sporten die we beoefenen flink en benaderen we dat 

soms op verschillende manieren, het is fijn om goed met elkaar samen te werken.   

We zijn tenslotte met elkaar een Vitesse.  Het gaat u goed, blijf gezond en wellicht tot snel op de 

velden !  

 

Vr. gr. Leo Visser,  VZ KV (en JdB  :-) ) Vitesse Barendrecht  
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Beste lezers, 
 
Lang geleden zat ik in het leger, zoals velen van ons. Ik zat in Vught en na de opleiding 
tot onder-officier bij de parate troepen ben ik terecht gekomen bij de infanterie in                      
Steenwijkerwold. Bij de “ZANDHAZEN”. 
 
Tijdens mijn lichting 1961-4 hoorde wij geregeld onderstaande tekst, en die ik nooit            
vergeten ben. 
  
Dit door het bijzondere taalgebruik met eigen uitdrukkingen .   
De korte zin was van onze compagniescommandant tegen een soldaat die nog wel 
eens wat bijzondere activiteiten wist te verzinnen om de moed er in te houden.     
  
De korte vermaning werd gemaakt tijdens een veldienst en was als volgt: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groetjes, Huib 
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Beste allemaal, 

Enige weken geleden, kregen wij het verzoek van Vitesse om een 

kleine bijdrage te leveren voor het opknappen van het clubhuis.         

Zo te zien was er al een aardig bedrag gestort en hopelijk                              

voldoende om alle verbeteringen te kunnen realiseren. 

In deze tijd is het natuurlijk erg moeilijk voor de verenigingen om 

het hoofd boven water te houden en dan is het des te meer een                  

fijne gedachte, dat er nog vrijwilligers te vinden zijn die dit op 

zich willen nemen. 

Regelmatig doe ik samen met Riet ons dagelijks wandelingetje en wij zagen op een Zaterdag dat er 

activiteiten in het clubhuis waren. Ik neem aan werkzaamheden. 

Voor ons als koersballers, die hun wedstrijdjes alleen in het clubhuis spelen is het natuurlijk              

aangenaam, dat wij (hopelijk) binnen afzienbare tijd weer kunnen spelen in een mooi opgeknapt 

clubhuis. 

Wij kijken er naar uit. 

Verder valt er niet zoveel te melden zei het, dat wij net als zo velen onder                        

U het zat beginnen te worden om die dingen die je graag wilt doen steeds maar 

worden opgeschoven en waar het eindigt, dat kan geen zinnig mens ons                   

vertellen.  

 

Soms denk ik wel eens, voor koersbal is binnen een groot risisco voor besmetting, daar heb ik                

vrede mee, maar als ik denk aan jeu de boules, waar je op afstand en met simpele voorzieningen 

zonder enig gevaar zou kunnen spelen, dan frons ik mijn wenkbrauwen. 

Helaas regels zijn regels en laten wij hopen, dat we allemaal zo snel mogelijk onze vaccinatie krij-

gen en dat dan alles weer zijn normale gang kan gaan.  

Groetjes Piet Rijke 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 april 

   Elke maandag     toernooi  

     

   Hijmen v/d Poel  4 april 

   Hinne Huitema   12 april 

   Maarten Moerkerken 18 april 

   Harry de Wildt   20 april 

 

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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