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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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Beste koersballers en boulers, dat wordt alweer mijn bijdrage aan de oktober editie. 
Om maar even aan te geven hoe snel het allemaal gaat. 
 
Zoals eerder geconstateerd gaan we steeds meer terug naar ”normaal”. 
 
Maar het nieuwe normaal zal nooit hetzelfde zijn als het oude en daar moeten we, hoe                   
vervelend dat ook is, rekening mee blijven houden. 
 
Wat het spelen van onze jaarlijkse mix- & doublet competitie in 2022 zal in de volgende BP 
verteld worden hoe we het een en ander in het vat gaan gieten. 
 
Hoewel ikzelf de laatste periode bijna niet op de baan ben geweest heb ik nog wel gezien dat er 
op en rond de banen weer het nodige ten goede is veranderd. 
 
Ik besluit met twee limericks uit eigen keuken:   
 
 

 EEN GEBEDSGENEZER UIT BERLIJN 
 

 HAD AL DRIE LANGE DAGEN KIESPIJN 
 

 MAAR DAN BLIJKT, DAAR HEB JE HET 
 

 DIT WORDT NIET VERHOLPEN DOOR EEN GEBED 
 

 DAT ZAL EEN BEZOEK AAN DE TANDARTS ZIJN 
 
 
 

BIJ EEN EENEIIGE TWEELING UIT PIERSHIL 
 

ZAG JE OP HET EERSTE GEZICHT GEEN ENKEL   
VERSCHIL 

 
MAAR WAAR IK ECHTER NIETS VAN BEGREEP 

 
WAS, DAT ALS JE ER ÉÉN IN D’R ARM KNEEP 

 
GAVEN ZE TEGELIJKERTIJD ALLEBEI EEN GIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
SJOERD 
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maandag                                                      woensdag 

 

 4-10  Hijmen v/d Poel 06-44886518   06-10 Piet Been        0180-617693 

 11-10.  Arie Ballegooyen  06-53770452    13-10  Piet van Os   06-44836450 

 18-10 Albert Boer           06-29020095   20-10  Sarel Olierhoek  06-33714427 

 25-10  Cor Appelo          06-12079162   27- 10  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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Het meenemen van een gezellige introducé  is toegestaan. 

Maar wel even doorgeven aan Sarel. 

 

 

 

  Beste klaverjassers 
 
 

Vanaf 1 oktober starten de gezellige klaverjasavonden weer. De kosten voor  
deze avond zijn € 3,00 pp., bestemt voor  de hapjes en prijzen.  

Natuurlijk is het meenemen van een introducé toegestaan. 
 

Wij spelen 3 partijen en starten om 19.30 uur.  
Na iedere ronde wordt er  

geloot met wie en tegen wie u speelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteert u de volgende datums in uw agenda. 
 

5 november, 3 december 2021,  
7 januari,  4 februari, 4 maart  en de laatste op 1 april 2022  
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Beste Boulers 
  

Op 8-9 hebben de deelnemers weer genoten van het BB mixtoernooi. Het weer 
zat lekker mee volop zon en 28 graden met een briesje. Door wat ruimere pauzes 
was er meer tijd voor een praatje,drankje en een hapje. De watermeloen was met 
het warme weer een schot in de roos. Tijdens het gezellig samen zijn werden de 
prijsjes verloot. Dank aan de leden die hebben meegewerkt om dit toernooi te 
doen slagen. Graag tot ziens op het volgende  
 
BB Mixtoernooi op woensdag 6-10-2021. 
 
 
Piet Nab 

Klik op onderstaande link om alle foto,s te bekijken 

https://photos.app.goo.gl/Ai4sPAGZXMQqvjyt5 
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Eindelijk, 

Na bijna 2 jaar wachten was het zover en konden we van ons gespaarde geld, met een bijdra-

ge van de club, gezellig met elkaar uit eten gaan.  

Wij verwelkomden Goof en Ina , die ook hun aandeel hadden bijgedragen en heel leuk was 

het om Joke Snoeck  er bij te hebben. 

Henk en Wil hadden een bijzonder leuk menu samen met de manager van de Wevershoeve 

samengesteld. 

Wij werden verwelkomt met een drankje en na wat brood en smeersels op de tafel, konden 

wij een keuze maken uit een aantal voor-en hoofdgerechten en een verrassingsdessert van de 

chef. 

Na afloop nog een kopje koffie/thee met bijbehorende bonbons. 

Wij zullen ook blijven proberen om dit ieder jaar dit te doen. 

Al met al een zeer geslaagde avond. 

Piet Rijke 
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Afgelopen woensdag 1 september was er na meer dan een jaar, i.v.m. de Corona, weer een 
toernooi wat georganiseerd werd voor onze leden.  
 
Voor sommige van de leden was het vroeg dag want we begonnen om 10.30 uur en niet ie-
dereen was er op tijd dus werd de telefoon ter hand genomen om wat mensen te bellen.  
Ietsjes later  konden we beginnen en vlogen de Jeu de Boules  over de baan.  
Er werden 5 partijen gespeeld en die gingen op tijd en was je nog niet bij de 13 gaf je de 
stand door die je op dat moment behaald had. 
Aan het einde van de dag was de prijsuitreiking met leuke prijzen die in ontvangst werden 
genomen door Eva Hergt met  +26 en Ad van Nielen  met +21.  
 
De andere prijzen werden verloot en zo ging iedereen tevreden naar huis. 
Het weer was die dag zonnig en warm en laten hopen dat we dit 9 oktober ook hebben als 
het doublettentoernooi wordt georganiseerd. 
U kunt hier nog steeds voor inschrijven bij Marja Dubel. 
  
Groetjes, 
Joke Koedoot 
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Bep Groeneweg gaat ons na  22 jaar verlaten omdat het boulen haar 

te zwaar wordt. 

 

Bep bedankt voor al de gezellige bouljaren. 



 

12 



 

13 

 

                                                   

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 oktober 

   Elke maandag     toernooi  

   

 Wim de Neef  5 oktober 

 Nico Bakker  8 oktober 

 Wil  Sneep   12 oktober 

 Tiny Kruijt-Boes 26 oktober 

   

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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