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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 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

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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Beste boulers,
Ivm met de nog steeds aanwezige risico’s betreffende
het rondwarende virus hebben bestuur en toernooi
commissie besloten ook het regio toernooi van
woensdag 1 september niet door te laten gaan.

De beperkende maatregelen qua hoeveelheid deelnemers gecombineerd met de
problemen die kunnen ontstaan voor mensen die kantine taken moeten verrichten
liggen hieraan ten grondslag.
Verder dingen zoals toiletbezoek en, heel belangrijk
mocht het gaan regenen waar blijven we dan met z’n
allen hebben bij elkaar opgeteld de doorslag gegeven.
Wel zijn bestuur en commissie van mening dat we intern
best iets organiseren omdat dit beter te beheersen is en
daarom is het volgende besloten:
We houden op woensdag 1 september ons jaarlijkse 1-2-3 toernooi inschrijven
vanaf 10.00 uur en aanvang 10.30 uur. Inschrijfkosten € 2,= per persoon
Container en toiletten wel open maar keuken dicht dus zelf voor je
lunch zorgen. Verder is het voornemen om op 9 oktober in intern
een doublet toernooi te organiseren dit gaat over 4 partijen met een
vaste maat waar je de hel dag mee speelt en die je zelf moet
zoeken ook dan is 10.30 uur de aanvangstijd en eigen catering.
Hier moet van tevoren voor ingeschreven worden de kosten zijn
€ 5,= per doublet en die inschrijving wordt binnenkort gestart.

Verder komt er op korte termijn een mail aan waarin jullie wordt gevraagd om
mee te denken of je nog iets hebt voor een eventueel te houden jaarvergadering
zoals vragen, opmerkingen of kandidatuur voor een taak of functie.
Dit zal echter via de mail moeten gebeuren want een verantwoorde samenkomst
van zo’n 40 personen in de kantine is ook in september nog niet haalbaar.
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maandag

woensdag

02-08 Henk Bosschenbroek 06-38707899

04-08 Piet Been

617693

09-08 Sarel Olierhoek

06-33714427

11-08 Piet Nab

06-10863190

16-08 Cor Appelo

06-12079162

18-08 Hans Ravestein 06-22322153

23-08 Wim Snoek

610372

30-08 Albert Boer

617803

25-08 Ad van Nielen 06-83034253

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 leden,
Op 7 juli jl. hebben we weer een Ben Bos
toernooi gespeeld
Het was een hele mooie dag met een grote
opkomst. De familie Nab en Koedoot en
ineke v/dVelde .hebben gezorgd voor een
gezellige dag en niet te vergeten lekkere cake
gebakken door onze meesterbakker Hans
Ravestein.
De sfeer zat er goed in lekkere hapjes en een
watertje erbij.
Het systeem met de loodjes en leuke prijsjes
Een paar dagen er voor heb ik nog extra geoefend met Piet Laban Ria en Wim de foto’s
zijn gemaakt door de zoon van Piet Laban
Super Piet het is altijd heel gezellig om met
jou te spelen .Jeu de Boules een spel voor
jong en oud Piet 95 hopen nog vele jaren met
elkaar te spelen .
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Beste boulers,
Na een verplichte stop van 10 maanden was het op 7 juli 2021 weer mogelijk een toernooi te organiseren. De leden van de organisatie hebben zich weer ingezet om er weer
een geslaagde toernooidag van te maken. De 34 deelnemers hebben genoten van het
mooie weer, het spel, de muziek en de goed verzorgde hapjes. Voor aanvang werden
de deelnemers getrakteerd op een door Hans Ravenstein gemaakte cake .waarvoor onze dank. Na afloop van de wedstrijden werd in een gezellige sfeer de prijsjes verloot.
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen dit toernooi te doen slagen.
Piet Nab
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Beste Boulers,
Na maanden geborduurd, gehaakt, kaarten gemaakt en sokken gebreid te hebben dacht ik
ik haal mijn keyboard weer eens van de kast om te kijken of ik er nog een deuntje uit kan
krijgen. En ja hoor dit verleer je nooit al is het soms even nadenken over de akkoorden.
En toen kwam ik dit lied voorbij in een boek en dacht dit is leuk voor de muzikale boulers
onder ons.
Succes ermee.
Groetjes Joke Koedoot.

Druk op de link om het nieuwe
clublied te horen..

https://youtu.be/l6yzZviqcdM
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Hallo allemaal,
Hier weer een berichtje van de koersballers.
We zijn gelukkig weer begonnen in een bijna helemaal opgeknapte
kantine.
En zoals jullie weten heeft Goof ons verlaten en heb ik de zaken van hem
overgenomen. In het bijzijn van onze voorzitters Leo en Sjoerd hebben
wij op gepaste wijze afscheid van hem genomen en hem bedankt voor
alles wat hij voor de vereniging betekent heeft. Jammer is het natuurlijk,
dat hij deze stap om privé redenen heeft moeten doen, hetgeen wij respecteren en hem het beste voor de toekomst toegewenst.
Vol enthousiasme zijn we weer begonnen en inmiddels hebben wij alweer 7 keer kunnen spelen in de
vernieuwde kantine.
Hebben veel steun van de werkploeg van Vitesse en zij zijn iedere Vrijdag aanwezig en voorlopig
hoeven wij ons geen zorgen te maken voor de sleutel. De kantine is open en wordt
door hun ook weer afgesloten.
Fijn is het ook dat de vloer door hun is aangeveegd de tafels aan de kant, de bank
opzij en de stoelen aan de zijkant gezet en wij de mat er zo in kunnen leggen.
Verrassend was het dat afgelopen Vrijdag de mat ook al door hun neergelegd was.
Wij hebben momenteel 11 deelnemers en zouden er wel nog een paar bij willen hebben.
Ik hoor wel is, dat er jeu de boulers zijn die het boulen te zwaar gaan vinden
en dan gaan stoppen. Voor Riet en mij was dit ook een reden om te gaan
koersballen.

Misschien zou men hun dan is door kunnen sturen en is een keertje bij ons
mee te gaan doen. Wij hebben ons heel erg vergist in de moeilijkheidsgraad
van het koersballen. Je gaat dat niet zo maar effe doen. Het vereist veel concentratie en het is een veel andere techniek dan bij het Jeu de boulen. Het voordeel is wel, dat wij 52
Vrijdag middagen kunnen spelen en geen last hebben van het weer.
Beste boulers kom gewoon is een keer op Vrijdag middag om 13.00 uur langs en doe is een spelletje
mee. Je kan dan weer om ca. 15.30 uur weer naar huis.
Even nog een berichtje over Maarten Moerkerken. Hij is
opgenomen in Hospice de Reiziger en het gaat steeds een
beetje minder met hem. Wim Snoek en ondergetekende
gaan regelmatig bij hem op bezoek.
Dus als jullie iets willen weten, dan kan je bij ons terecht.
Gelukkig kunnen we weer onze wedstrijdjes spelen en
hopelijk blijft Covid bij ons uit de buurt.
Groetjes van Piet Rijke
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Zaterdag 17 juli vertrokken we met 9 Vitesse leden naar Drunen voor een toernooi.
Het was voor de Boulers in Drunen het eerste toernooi wat ze organiseerde na de Corona.
Er waren 31 koppels waarvan er steeds 1 koppel werd vrijgeloot en in de eerste ronde waren
Jaap en Nico de klos.
Tussen de banen werd er steeds 1 baan overgeslagen dus de anderhalve meter afstand was
geen probleem.
De eerste partij die ik met Hans
speelde was geen groot succes
want de banen rolde als een tierelier. Weinig grind en erg hard dus
dat was even wennen en voordat
we gewend waren hadden we al
verloren met 5 - 13.
De tweede ging beter en ja hoor die
wonnen we met 13 - 4 partij 3 met
13 - 7 en partij 4 was dramatisch
want de tegenstander tireerde ontzettend goed en het was zo 3 -13.
Nico en Jaap speelde op baan 1 en
deze baan had een handicap want
daar was een geul
gemaakt voor het afvoeren van het
water en later dichtgegooid en hobbelde aan alle kanten. Voor Cor
was het zijn eerste toernooi wat hij
speelde met Ad maar hij heeft genoten.

Ook Eva en Ineke hadden het naar hun zin maar ondanks het bakkie soep wat Ineke snel
naar binnen moest werken leverde het geen extra puntjes op.
Ondanks dat alleen Jesper met Ben Vermeulen in de prijzen viel met 9 punten en wij
allemaal in de min eindigde ( -3 -16 - 22 en -26) waren we niet als laatste geëindigd.
Het was een hele gezellige, zonnige en sportieve dag in het Brabantse Drunen en we zijn
weer een ervaring rijker.
Groetjes,
Joke
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Aanmaning

Kijk niet naar de kleur van de handen
Kijk niet naar het haar; het gezicht
Maar kijk in het hart van die ander
Kijk rond; doe het daarna weer dicht
Ontdek wat die mens je kan bieden
Dat kan je van buiten niet zien
Warm kloppende harten zijn kleurloos
En zelden versteend bovendien
Beoordeel daarom in de toekomst
De mens niet direct om de kleur
Maar open voor ieder met liefde
Jouw hart; maar vooral ook jouw deur.
Uit De Schakel 2021

Van Marja
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Dagindeling van het toernooi;

De leden melden zich vanaf 13.00 uur bij de organisatie voor de container, tegen betaling van € 2,00
contant (graag gepast) ontvangt u 5 lootjes.
13,25 uur worden de nummers uitgedeeld op welke baan u speelt, nummer zwart speelt tegen nummer rood en zwart begint.
Er worden 3 rondes gespeeld van max. 35 minuten en iedere ronde wordt er opnieuw ingedeeld.
De winnaar van elke ronde ontvangt een lootje van de verliezer.
Na afloop worden de prijsjes verloot.
Ons motto is gezelligheid staat voorop en meedoen is belangrijke dan winnen.
De organisatie heeft er zin in en graag tot ziens op ons eerst volgend BB Mixtoernooi woensdagmiddag 7 juli 2021.

Organisatie JDB Vitesse
Piet Nab

De volgende maatregelen dienen te worden opgevold:
Tijdens het spel, aan tafel en t.p.v. de container 150 cm. afstand houden.
Was je handen en geen handen schudden
1 persoon bedient het scorebord.
Ieder persoon gebruikt zijn eigen but.
Blijft thuis bij klachten of verkoudheid.
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Jaap Horsten, Jaap is lid bij ons geweest vanaf
2018.
Pieter Hoogmoed, hij is 1 jaar lid geweest.
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Yvonne Wildeman

6 augustus

Nel Visser

12 augustus

Albert Boer

7 augustus

Arie Monster

14 augustus

Peter Bruinzeel

8 augustus

Bob v/d Meer

15 augustus

Gerard Vermaas

8 augustus

Lineke van Anraad

25 augustus

Joke Nab

8 augustus

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

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

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
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