
 

  

 



 

2 

 

 

 

 

 

Inhoud 2    

Commissie 3   

Voorzitter 4/5 

Bardienst 6 

Doubletten toernooi 7 

Zomer/Winter Mixtoernooi 8  

Indeling Mixtoernooi 9/10 

Ik ben de KLOS 11/12 

Je gaat ons verlaten 13 

Verjaardagen 14 

Verantwoordelijken 15 

Sponsoren 16 

 

 



 

3 

 
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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DIEET BERICHT 
 

Hallo beste leden, 
 
Goed nieuws voor iedereen die daar in geïnteresseerd is: 
 

We hoeven niet meer aan de lijn, 

 

tenminste als we aan het boulen zijn. 
 
Door één van de laatste aanpassingen in het reglement is het vanaf heden       
toegestaan om de but tot tegen de lijn aan uit te gooien.                                                        
Dus de regel van minimaal 30 cm. vervalt. 
 
 
 
Onmiddellijk schieten me een aantal voordelen te binnen: 
 
1.  Geen gezeur meer over hoe ligt hij? Te dicht al dan niet te dichtbij of kan dit 
 wel de but, mits op minimaal 6- tot maximaal 10 meter ligt altijd goed! 
 
2. Dus hoeft ook niemand meer het butje naar eigen inzicht even 
 een schop te geven. 
 
3. Dat het goed uitkomt dat er bij ons weer lijnen liggen. 
 
4. En deze aanpassing voegt ook duidelijk iets toe betreffende de 
 tactiek. 
 
Een but helemaal aan de rand van het speelveld biedt vele tactische opties. 
Maar de praktijk zal gaan uitwijzen hoe vaak deze verandering daadwerkelijk iets 
toevoegt. 
 
 
 



 

5 

Nog even de volgende kwesties: 
 
 
Nu Henk Bossenbroek te kennen heeft gegeven te stoppen bij de                                 
toernooi commissie zijn we serieus op zoek naar een opvolger die aan het                             
volgende profiel moet voldoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een absolute noodzaak dat je handig bent met Microsoft Excel omdat dit 
in alle programma’s die voor de toernooien geschreven zijn wordt gebruikt. 
 
Nog een voorwaarde is dat deze persoon m/v zich zsm meldt. 
 
Uiteraard wordt je terdege ingewerkt dus je wordt niet gelijk voor de leeuwen 
gegooid. 

 
Tenslotte willen we graag in de grove 
grindbak een flinke laag verwijderen en 
dat in een Big Bag opslaan. 
 
Dit is echter wel iets dat door minimaal 
een man of 6 moet worden gedaan en 
misschien dan ook nog verdeeld over 
meerdere sessies want het hoeft niet gelijk af. 
 

Spreek met elkaar na een boulemiddag eens over hoe we dit gaan oplossen. 
 
Maar, alleen praten lost niks op, dus moet er zoals dat heet  
”een plan van aanpak” komen. 
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maandag                                                      woensdag 

 

6-sep         Albert Boer    06-29020095 1-sep Piet Nab            0180-618630 

13-sep  Sjoerd Hofstra   06-11914968 8-sep Piet Been            0180-617694 

20-sep Sarel Olierhoek   06-33714427 15-sep Cor Appelo         06-1279162  

27-sep Wim Snoek      0180-610372 22-sep Ad van Nielen    06-83034253 

         29-sep Hans Ravenstein 06-22322153  

 

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 boulers,  
 
Nu we met steeds meer mensen steeds vaker spelen lijkt de tijd rijp om onze in-
terne mix te hervatten. 
 
Dit willen we op de volgende manier tot stand brengen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De najaar/wintermix, dus  
maandag 16 augustus 2021 t/m woensdag 2 maart 
2022. 
 
Dit spelen we op maandag en woensdag volgens de bekende reglementen. 
 
Deze periode betreft ca. 26 speelmiddagen. 
 
Om voor vermelding in de eindstand in aanmerking te komen moet je wel                           
minimaal 15 potjes gespeeld hebben. 
 

 
Alvast op de feiten vooruit lopend volgt hierna de                       
voorjaar/zomermix, aanvang woensdag                                  
16 maart 2022 t/m woensdag 14 september 2022 
 
Ook deze gaat op maandag en woensdag gespeeld                     
worden.  

Deze iets langere termijn zal over ca. 45 speelmiddagen gaan. 
 
Hiervan moet je er dan om voor de vette kluif mee te doen wel minimaal 20                   
gespeeld hebben.  
Zet je beste beentje voor want de prijzen zullen er niet om liegen! 
 
Uiteraard hopen we dat Covid geen roet in het eten gooit en 
doen we, misschien ten overvloede een beroep op iedereen om 
voorzichtig te blijven. 
 
Ik sluit af met het verzoek van Albert Boer om op de ingevulde 
speelbriefjes bij iedereen zijn of haar speelnummer in te voeren. 
 
Dit scheelt hem een hoop uitzoekerij en voor de spelers een kleine moeite. 
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Indeling spelers voor interne mixcompetitie op maandag en woensdag bij Vi-
tesse jdb.     
             
Het indelen van spelers op maandag en woensdag gebeurt door een lid van de 
indelingscommissie en wordt gedaan door middel van een speciaal daarvoor 
ontworpen computerprogramma. 
 
De te volgen procedure is als volgt: 
Ieder die op maandag of woensdag wil spelen zorgt er zelf of via iemand anders 
voor dat het blokje met zijn persoonlijke nummer in het daartoe bestemde bakje 
terecht komt. 
Regel je dit telefonisch zorg dan wel dat je op tijd bent. 
Om 13.30 uur worden de spelers via het computerprogramma ingedeeld in 
groepen van 4. 
Wanneer een restgroep overblijft wordt deze als volgt verdeeld: 
 
Resteert 1 speler dan wordt er een groep van 5 spelers gevormd. Iedere deel-
nemer aan deze groep krijgt een speelnummer van 1 t/m 5 toegekend en men 
speelt dan volgens onderstaand schema: 
 

 
 
Resteren er 2 spelers dan wordt een groep van 6 gevormd die in triplet vorm 
gaan spelen, dus ieder met 2 ballen. Men krijgt een speelnummer van 1 t/m 6 
en speelt volgens onderstaand schema: 
 

 
 
 
Resteren er 3 spelers dan kan er ieder voor zich met 3 ballen gespeeld worden. 
Ofwel kan er een aangepast doublet worden gespeeld waarin één van de drie 
spelers per toerbeurt niet met 3 maar met 6 ballen gooit. 
 
 

Ronde: 1 Ronde: 2 Ronde: 3 

Nr. 1 drie ballen Nr. 1 twee ballen Nr. 1 drie ballen 

Nr. 2 drie ballen Nr. 2 twee ballen Nr. 2 twee ballen 

Nr. 3 twee ballen Nr. 3 drie ballen Nr. 3 twee ballen 

Nr. 4 twee ballen Nr. 4 drie ballen Nr. 4 twee ballen 

Nr. 5 twee ballen Nr. 5 twee ballen Nr. 5 drie ballen 

Ronde: 1 Ronde: 2 Ronde: 3 

Nr. 1 tegen Nr. 4 Nr. 1 tegen Nr. 2 Nr. 1 tegen Nr. 3 

Nr. 2 tegen Nr. 5 Nr. 4 tegen Nr. 3 Nr. 2 tegen Nr. 4 

Nr. 3 tegen Nr. 6 Nr. 5 tegen Nr. 6 Nr. 6 tegen Nr. 5 
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Wanneer er nog een speler(ster) na het loten ingedeeld moet worden, omdat er 
wat fout gegaan is met de indeling, of dat hij of zij wat later was of om welke                     
reden dan ook, is het de wedstrijdleider van die dag die uitmaakt bij welke 
groep zij of hij ingedeeld wordt! 
 

Je deelname aan één van deze bijzondere 
groepen wordt middels het programma                
geregistreerd. 
De opzet is om iedereen een gelijk aantal 
keren, en bij voorkeur niet kort achter             
elkaar, in een bijzondere groep te laten      
spelen en, indien na de loting                             
noodzakelijk, wordt de indeling daarop                    
aangepast. 

 
Na in een 3, 5 of 6 groep te zijn ingedeeld kan een speler zich terugtrekken en 
niet spelen. Als dit gebeurt en de groep bestaat weer uit 4 personen, wordt                   
degene, die zich terugtrekt, geacht zijn beurt voor een afwijkende groep te                    
hebben gehad evenals de andere 4 spelers. 
Onttrekt een speler zich aan een indeling, en dit is schadelijk voor de overige 
spelers, dan wordt deze speler de eerstvolgende maal weer voor een                             
bijzondere indeling ingezet. 
Onttrekken zich meerdere spelers aan een bijzondere groep, waardoor dit voor 
de overige spelers nadelig is, dan geldt het voorgaande voor alle personen die 
zich hebben teruggetrokken.   
 
Leden die zich op een speeldag melden door hun nummer in het bakje te doen 
verplichten zich in principe drie partijen uit te spelen, met uitzondering van                       
omstandigheden die niet zijn voorzien. 
 
Spelers die er op voorhand niet zeker van zijn dat ze 3 partijen kunnen spelen 
geven dit vooraf aan de indelingscommissie door en zullen dan, als het mogelijk 
is, bij een eventuele restgroep ingedeeld worden.  
 

Om mee te doen aan de mixcompetitie zullen                               
uitsluitend de partijen die in de doublet-uitvoering 
worden gespeeld worden meegerekend! 
 
 
Sjoerd Hofstra 
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Beste Boulers, 

 

Mijn naam is Arie Gouwens, ik ben 81 jaar en gehuwd 2 kinderen,                                                              
4 kleinkinderen en bijna 1 achterkleinkind. 

Wij zijn beiden gelukkig nog redelijk gezond en hebben tot 3 jaar geleden nog                      
gekampeerd, helaas gaat dit meer en doen dit nu ook vanwege Corona de laatste jaren 
met Hotels en B&B's. Alles heeft zo zijn tijd zullen we maar denken. 

EN NU ??? 

Ik was de z.g. Gelukkige winnaar van het laatste lot op het B&B 
tournooi van 4 augustus j.l. Door het aannemen van de prijs   
(een fles rode wijn) verplicht een stukje in de BOULES-PRAAT 
te schrijven. 

Het toernooi was allemaal weer goed geregeld, mijn complimenten. 

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik in de B.P. wat geschreven heb, dat was 
als Secretaris (van aug. 2014 / mei 2015). Ik was pas 3 mnd. lid toen ik door Ruud 
Kappetijn en Huib Westerhout gevraagd werd het secretariaat van Huib over te                  
willen nemen. 

Na een aantal weken bedenktijd heb ik toegestemd en ben ik wegwijs gemaakt door 
Huib. Door gedoe met wat leden heeft Ruud zich toen teruggetrokken als                         
voorzitter, en door veel geharrewar heb ik toen een buitengewone vergadering               
uitgeschreven en heb naar aanleiding daarvan en opmerkingen van de voorzitter van 
Vitesse eveneens het secretariaat opgezegd. 

Nu even wat ik gedaan heb. In sepember 1957 begonnen bij Wm H Muller & 
Co. N.V. 

Toentertijd een soort van “INTERNATIONAL”met o.a. tal van afd. Zoals 
Scheepvaart, Expeditie, Ertshandel, Passagebureaux, Stuwadoor , Scheep-
vaart agentschappen, enz. 

Ik heb daar op diverse afdelingen gewerkt t/m de fusie met INTERNATIO. 
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In 1971 indienst getreden bij E.C.T. Het bedrijf is door fusies en overnames en                     
container volumes in de loop der jaren flink gegroeid.                                                                        
Toch zat het niet altijd mee rederijen richten hun eigen terminals op waardoor                                 
arbeidsplaatsen moesten vervallen. 

Gelukkig waren er diverse regelingen, waaronder de VUT( vervroegd uittreden)      
Gezien mijn geboortejaar kon ik er al met 55 jaar uit, maar de directie besliste, dat ik 
vanwege mijn funktie, nog 1 jaar moest blijven. Uiteindelijk zijn het er 3 geworden.              
En was ik op dat moment de oudste werknemer met 58 en een half ging ook ik. 

Toen vrijwilligerswerk gaan doen bij de F.N.V. op div. lokaties, 3 
dagdelen per week van 1998/2006. 

 

Als consulent Arbeid en Sociale Zekerheid, Cie Haven Psf OPTAS en                                           
Belastinginvuller, daarnaast voor de FNV bij het toenmalige GAK in de Cie WAO en 
WW. Toen belastiningvuller bij de KBO in Barendrecht van 2006/2017. 

En een aantal jaren bij de Gem. Barendrecht in de Cie “ Wet Werk en Bijstand”         
En voor de leut af en toe op het stembureau. 

En nu niets meer, als ontspanning boulen en fietsen ook HEERLIJK!!!! 

Verder dat iedereen maar GEZOND mag blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Gouwens 
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Helaas om gezondheids                      
redenen moet  

 
PONS DE KOK 

 
Ons na 7 jaar verlaten. 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 september 

   Elke maandag     toernooi  

  

Arie van Ballegooijen 1 september 

Cor Appelo   3 september 

Piet Been   9 september 

Loes Bakker   13 september 

Pieter Hoogmoed  16 september 

 

 

 

 Arie Visser  17 september 

 Ad Huisman  23 september 

 Piet de Goeij 23 september 

 Kees van Strien 26 september 

 

    

mailto:Boulespraat@gmail.com


 

15 

 

 

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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