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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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BOULEN NA CORONA 
 

 
Beste boulers,  
 
Nu het er naar uit gaat zien dat we binnenkort weer op de normale manier 
kunnen gaan spelen wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende: 
 
In de afgelopen periode hebben vooral Jaap (Horsten) en Joke (Koedoot)  
ervoor gezorgd dat bij het indelen van onze interne mix alles op rolletjes 
liep. 
 
We hebben natuurlijk het programma van Sarel om dit soepeltjes te laten 
verlopen maar er zat even een kleine storing in de daarvoor aangeschafte 
laptop dus hebben Joke en Jaap met ouderwets handwerk ervoor gezorgd 
dat er gewoon gemixed kon worden. 
 
Fijn dat zij dit zo soepeltjes opgelost hebben en mooi dat dit is gebeurd. 
 
Maarrrrrr het zou mooi zijn om nog enkele vrijwilligers erbij te hebben zodat 
niet altijd dezelfde mensen aan de beurt  zijn om de indeling te doen. 
 
Dus het volgende: Je hoeft slecht de basis van het bedienen van een       
computer te hebben en je kan al aan de slag, je wordt goed opgeleid en je 
bent als er voldoende aanmeldingen zijn misschien 1 of 2 keer in de maand 
aan de beurt. 
 
Voor de mensen die het nu doen zou dit erg prettig zijn. 
 
Dus wil je je opgeven of heb je nog vragen dan kan je terecht bij                        
Sarel Olierhoek. 
 
Namens het bestuur, 
 
Sjoerd Hofstra 
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ONDER WATER IS GEEN LEERPLICHT, TOCH GAAN VEEL   

VISSEN NAAR SCHOOL 

 

WAAR KOM JE TERECHT ALS JE ACHTER DE HORIZON  

VERDWIJNT? 

 

ALS DE WIND IN JE BROEKSPIJP WAAIT KAN HET DAT HET IN JE  

KRUISTOCHT 

 

IK HEB NOG NOOIT? EEN HAAS MET EEN HAZENLIP GEZIEN 

 

DIT IS IETS DAT JE IN BRAILLE NOOIT ZAL LEZEN: TOT ZIENS! 

 

EEN FLAUW GRAPJE MET EEN HONDENDROL: DAAR TRAP IK NIET IN 

 

EEN FLAUW GRAPJE OVER TWEE KATTEN: EEN KATTENBAK 

 

ALS DE BEUL JE OPHANGT KAN JE HEM BETER AAN DE  

TELEFOON HEBBEN 

 

IN EEN HEDENDAAGS SCHAAKSPEL IS DE KONING EEN SULTAN 

 

VOORBEELD VAN EEN INTELLIGENTE VIS: EEN SNAPPER 

 

ACHT KRATJES LIMBURGS BIER OP ELKAAR:  

EEN BRANDSTAPEL 

 

ACHTPOTIG INSECT MET DIABETES: EEN SUIKERSPIN 

 

EEN BIJZONDER TRIO: EEN LUIPAARD, EEN LUIAARD EN EEN LUI PAARD 

 

EEN AGRESSIEF VOGELTJE: EEN SLAVINK 

 

EEN GOEDE TOILETJUFFROUW SLAAT ELKE DAG EEN PLEEFIGUUR 

 

BIJ LAAGWATER STAAT ER NOG STEEDS EEN LAAG WATER 
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Hallo Marja, 

 

Fijn om weer wat te horen. Wat worden we het zat,hè, die rotcorona! 

Je vroeg of we al een vaccinatie uitnodiging hadden ontvangen, nou toevallig 

zat ik net een afspraak voor Jan te maken toen jouw mail binnen kwam,                

de uitnodiging lag vandaag in de bus. Voor mij nog niet. 

In december is Jan geopereerd aan z’n hoofd, een drain in zijn hersenkamer om 

daardoor de instabiliteit hopelijk te kunnen verminderen. Vorige week controle 

in Erasmus MC en de drain een tandje lager gezet omdat het resultaat nog niet 

helemaal voldeed. Nu maar weer afwachten. Het lopen gaat wel beter. 

 

 

 

 

 

We zijn nog steeds blij met ons appartement hier, het enige wat we missen zijn 

jullie. 

 

Komende week gaan we eens hier bij de boulesbaan kijken hoe 

het er hier aan toe gaat.  

 

 

Doe iedereen de groeten van ons en als iedereen een prik 

heeft komen we vast eens langs. 

 

Groeten van Tineke en Jan 
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Sinds vorig jaar hangt er in de container een AED. 
Vorige keer rees de vraag.  Wie kan deze toepassen als het nodig is? (laten we hopen dat 
het nooit nodig is). 
Er zijn twee personen die een cursus hebben gevolgd en dat zijn Albert Boer en Huib 
Westerhout. 
 
 

Hoe werkt een AED? 
Een AED is een draagbaar apparaat dat kan worden ingezet om een slachtoffer van een 
hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. De afkorting AED staat voor 
“Automatische Externe Defibrillator”.  
Op zich spreekt het voor zich om de AED te gebruiken want hij geeft precies aan wat u 
moet doen. 
Als eerste volgt u onderstaande handelingen: 
 
 
1. Het slachtoffer is bewusteloos   
2. Controleer het bewustzijn: schud voorzichtig aan zijn schouder en spreek hem aan 
3. Bel 112 of laat iemand 112 bellen 
4. Zet deze  telefoon op de luidspreker zodat je de aanwijzingen van de telefoniste kan  
     volgen. 
5.  Laat de AED halen 

6.  Maak de luchtweg vrij  
7.  Controleer de ademhaling: kijk en luister 10 seconde of je het slachtoffer ziet of  
     hoort ademhalen. 
8.  Als er geen normale ademhaling is begin dan met 30 borstcompressies.  
9.  Haak je vingers in elkaar en zorg dat ze de borstkas niet raken, strekt je ellebogen  
     en breng je schouders recht boven je handen, druk het borstbeen 5 tot 6 cm.  
     loodrecht in. 
10.Geef 30 borstcompressies en 2 beademingen  



 

8 

Ga door tot de AED of de ambulance er is  

 
Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer moet plakken. Als 
dat gebeurd is analyseert de AED het hartritme en je krijgt precies te horen wat je moet 
doen: doorgaan met reanimeren of op de knop drukken om een schok toe te dienen. 
 
De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als iemand bewusteloos is 
en het hart goed functioneert.  
 
Reanimeren blijft bij een hartstilstand altijd nodig, ook al geeft de AED geen schok. Dit 
houdt de bloedsomloop in stand totdat er professionele hulpverleners zijn. Zij kunnen 
soms met medicijnen het hart weer vatbaar maken voor een schok. 
 
Op de site van Het Rode Kruis en op YouTube kunt u informatie en filmpjes bekijken over 
het gebruik van de AED. 
Laten we hopen dat we hem nooit hoeven te gebruiken maar mocht het wel zo zijn dan 
kunnen we er hopelijk iemands leven mee redden.  
 
Groetjes Joke Koedoot 
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Hallo Boulers, 

 

Ja, Ja, ik ben de  Ze hebben mij gestrikt voor een stukje in de Boulespraat te schrijven. 

Door de Corona zat ik met een leegte wat betreft het fluiten als scheidsrechter bij 

voetbalvereniging Barendrecht. 

Toen kwam ik een oud collega tegen namelijk                   

Goof v.d. Berg en die zei kom eens een keertje bij de                     

Vitesse kijken de Jeu de Boules, dat was in juli 2020. 

Ik zag daar heel veel enthousiaste en vrolijke mensen Jeu de Boules spelen. 

Op dat moment kreeg ik drie ballen in mijn handen geduwd om mee te spelen. Ik had dit wel eens 

meer gedaan in de vakantie. 

Maar met zoveel enthousiaste mensen raakte ik toch wel verslaafd en ben toen lid geworden, het is 

namelijk hartstikke leuk om te doen en zag heel veel bekende mensen, en dit is dan ook goed voor de 

sociale contacten. 

  

Mijn naam is Dirk v.d. Heiden en woon in de Bark in Buitenoord,  Barendrecht.          

Geboren in 1953 aan de Kerkweg. Ben getrouwd met Lenie Georgina,                                           

en Lenie is er één van een tweeling en 1 jaar jonger. 

 

Na mijn diensttijd in de Landmacht ben ik begonnen als schil-

der bij diverse schildersbedrijven, na die periode, en veel 

avondstudies, ging ik naar de Woningbouwvereniging                   

Patrimonium. 

Het schilderen was toen klaar, en ging door als                     

woningopzichter, en na verloop van tijd heb ik de studie                 

sociaal wijkbeheerder volbracht, en heb toen bijna 20 jaar 

doorgebracht als beheerder van Barendrecht en Smitshoek,          

tot aan mijn pensioen in 2019. 
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Mijn hobby’s voetbal eerst actief en nu als scheidsrechter bij Barendrecht. Voorheen bij de K.N.V.B 

op het hoogste amateur niveau. 

Het schilderen op doek doe ik graag in de donkere avonden.  

 

 De Kleine Duiker is een zorgboerderij waar ik in de                                                    

 ochtenduren nog actief bezig ben, dit als technisch                 

 medewerker en uiteraard ook de schilderklusjes doe en dit 

 is heel dankbaar werk. 

 

 

Ja, ja ook biljarten doe ik graag, normaal in Het Trefpunt maar ook dit kan 

nu geen doorgang vinden. 

Maar gelukkig is de Jeu de Boules er om me daar mee te vermaken wat ik 

nogmaals heel leuk vind. Ik hoop, en ik niet alleen, weer snel naar het           

normale te gaan, maar ik blijf zeker heerlijk het Jeu de Boules spelletje          

spelen. 

Ik geniet namelijk ook van de humor en het speelplezier. 

 

Ik eindig met de woorden:  

 

Groet Dirk v.d. Heiden 

 

 

 

 

P.S. ik geef DE KLOS door aan Eef en Lineke van Anraad om een stukje te maken voor de volgende 

Boulespraat.  
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Jantje: juf zou u boos worden om iets wat ik niet gedaan heb?  

Juf.     : nee hoor 

Jantje: nou dat is mooi want ik heb mijn huiswerk niet gedaan. 

 

De meester komt bij Tim en zegt “je stinkt een uur in de wind” waarop Tim 

antwoord “dat kan niet meester ik zit hier pas een half uur”. 

 

Ken je het verschil tussen en Theepot en een Plas pot? 

Nee, nou dan kom ik bij jou geen thee drinken. 

 

Wat doet een Belg als hij in de boom zit en er niet meer uit kan? 

Hij gaat op een blaadje zitten en wacht tot het herfst wordt. 

 

Waarom rent een ontsnapte Belgische crimineel langs de weg? 

Daar ligt immers de vluchtstrook. 

 

Ik weet een hele schuine mop, maar ik kan hem helaas niet vertellen, want 

dan valt hij om. 

 

Wat is het toppunt van gierigheid: als er een kerkdienst op de tv is en de collecte komt 

snel de tv uitzetten. 

 

Twee paraplu’s lopen op straat en even later ziet de ene paraplu een wan-

delstok 

waarop de ander antwoord: “het is een bloot loper”. 

 

Wat gebeurt er als je een diamant 24 uur in het water legt?  

Dan wordt hij nat. 

 

Het is rood en als je het tegen de muur gooit gaat bij de buren de telefoon wat is dat? 

Puur toeval. 

 

Een man moet naar de wc maar heeft zijn biertje nog niet op en maakt een briefje 

hij schrijft erop “ik heb hier in gespuugd”.  Even later komt hij terug en er staat 

bijgeschreven: Ik ook. 

 

Er lopen 2 cement zakken op straat zegt de één tegen de ander het regent, 

zegt de ander,  daar wordt je hard van. 

 

Groetjes,  

Nico Bakker. 
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Vanaf 1 april is Hans de 

Wit geen lid meer van            

onze vereniging. 

Bedankt Hans voor 8 jaar 

gezelligheid. Niet alleen 

bij de jeu de boule maar 

ook bij het klaverjassen 

Gre Knieriem heeft per 1 april opgezegd. 

Gree haar ogen werden slecht en dat is de 

rede dat zij opgezegd heeft. 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 Mei 

   Elke maandag     toernooi  

   

 Jan  Verwoerd    4 mei 

 Teddy Pieters Graafland 9 mei 

 Ad van Nielen    17 mei 

 Huib Westerhout   31 mei 

   

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER: Sjoerd Hofstra 

Boules-Praat Diny van der Zand 

Klaverjascommissie Sarel Olierhoek 

 
SECRETARIS: Loes Bakker 

Computergroep Henk Bossenbroek, Sjoerd Hofstra,              

Arie en Nel Visser (bij toerbeurt)                    

Sarel Olierhoek,  

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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