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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 boulers en koersballers, 

Zoals jullie weten gaat het met Sjoerd op dit moment met zijn gezondheid wat minder, daarom van mij 

nu deze korte samenvatting van ons activiteiten.  

De klaverjasavonden zijn weer begonnen, en wij hebben al twee gezellig toernooien gehouden met                  

lekkere hapjes en drankjes, verzorgd door onze kantine ploeg. 

In onze nu mooie opgeknapte kantine gooien de koersballers alweer hun ballen. Iedereen is van harte 

welkom om op vrijdag middag te komen kijken, of gelijk een balletje mee gooien.  

Of de klaverjas-koersballers-jeu de boulers gebruik kunnen blijven maken van de kantine, hangt af van 

wat er komende dinsdag aan coronamaatregelen door onze regering worden afgekondigd.  

Mogen we toch de kantine blijven gebruiken dan gaan wij ons van af                                  

woensdag 3 november verzamelen in de kantine. Dus op de speeldagen vóór half 2, 

vergeet niet je nummertje in het bakje te doen, zodat wij op tijd met de indeling/loting 

kunnen beginnen. Wij houden vanzelfsprekend wel de coronaregels in acht, dus niet 

vergeten de QR code/vaccinatiebewijs, mee te nemen  

 

De jaarvergadering van de commissie Jeu de Boules 

wordt in november of december a.s. gehouden, de           

datum en tijd moet nog worden vastgesteld.            

Leden die nog agendapunten willen inbrengen            

kunnen dit kenbaar maken bij onze secretaris Loes 

Bakker. 

 

 

De partytent op ons terrein is aan vervanging toe. Wij hebben een                         

offerte van de firma Vos zeildoekmakerij gekregen, maar we willen         

nog met andere offertes vergelijken. De paraplu waar we tijdens de                  

corona tijd veel plezier van hebben gehad moet ook opgeknapt of           

vervangen worden, dus alle hulp en ideeën zijn welkom! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sarel Olierhoek 
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maandag                                                     woensdag 

1e Arie Ballegooyen  06 -537700452  3e  Piet Been  0180-617695 

8e Sarel Olierhoek  06-33714427  10e   Piet van Os  06-44836450 

15e Albert Boer  06-29020095  17e  Ad van Nielen  06-12079162 

22e Cor Appelo   06-83034253   24e   Piet Nab   0180-618630 

29e 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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Noteert u de volgende datums in uw agenda. 
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november, 3 december 2021,  
7 januari,  4 februari, 4 maart  en de laatste op 1 

april 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het meenemen van een gezellige introducé  is toegestaan. 

Maar wel even doorgeven aan Sarel. 

 

 

 

  5 november klaverjassen 
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.  
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Zaterdag 9 oktober werd het doubletten toernooi gespeeld waar 16 koppels zich 
voor hadden ingeschreven. Het was ongelooflijk druk op het sportpark omdat er 
bij alle verenigingen wedstrijden waren dus parkeren viel niet mee. Maar na lang 
zoeken kon Ineke gelukkig haar auto nog kwijt in de Notenhof i.p.v. op de                
parkeerplaats en na 10 minuutjes lopen door het Sportpark  was ze toch nog op 
tijd en had gelijk haar warming-up gehad.  
Onze oudleden Jan en Tineke v.d. Have deden ook mee met hun vrienden Bertus 
en Marja van Diest.  Sarel speelde samen met Tom Boom van Jeu de Woeles en 
Bernd Bos, Albert en Thea Bos waren ook van de partij.  En 24 leden van onze 
vereniging.                                                              
Helaas was Marry haar taxi vergeten te bestellen en had Henk geen partner maar 
gelukkig was Arie Gouwens er en heeft de honneurs waargenomen. 
 

 
 
Zo konden we om half elf van start 
gaan onder een strak blauwe lucht en 
een heerlijk .  
De eerste ronde verliep lekker maar 
het was lang wachten op de partij van 
Sarel/Tom tegen Ad/Cor.           
Dit was een spannende partij      
waarbij Sarel constant gebukt stond 
of op de grond lag met zijn rolmaat 
om iedere bal te meten.  
Uiteindelijk werd het 12 - 13 en  
konden we verder met ronde 2. 
 
 
 
 

 
 
Rond 12 uur werd de lunchpauze/plaspauze ingelast 
waarbij verschillende mannen de boompjes weer van 
vocht hebben voorzien.   
(bedankt mannen gelukkig is het herfst) 
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Ineke zorgde voor de inwendige mens en ging rond met 
kaas, tomaatjes, worst en heerlijke toastjes.  
 
 

Om 13.00 uur werden de briefjes weer uitgedeeld en gingen we verder met 
ronde 3 en 4 rond 16.00 uur was de prijsuitreiking en als eerste  werden         
Albert en Miep naar voren geroepen want zij kwamen in aanmerking voor de 
poedelprijs en waren hier ontzettend blij mee. Beide een fles wijn waarmee 
ze ‘s avonds  hun verlies konden wegdrinken.  
Als vierde eindigde Albert Bos en Ineke met 3 +24.   
De nummers drie waren Ad en Cor met  4 +21 (komt vast door jou nieuwe 
boules Cor).  
Als tweede Marja en Joke met 4 +30. 
En als eerste geëindigd Jan v.d. Have met Bertus van Dienst met 4 +35. 
 
Het was een hele gezellige en leuke dag 
waar we als organisatie op terug kunnen             
kijken en hierbij wil ik iedereen bedanken die 
dit mogelijk hebben  gemaakt.  
Hopelijk kunnen we in de toekomst weer 
meer van deze toernooien                               
organiseren en ik zou alle leden willen                    
aanraden hieraan mee te doen want ons 
motto is GEZELLIGHEID EN SPORTIVITEIT 
STAAN VOOROP en  winnen is leuk maar 
geen must.  
 
Met vriendelijke groetjes, 
Joke Koedoot. 
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Beste leden, 
 
 
Harry de Wild heeft in het ziekenhuis gelegen met 
corona, zoals jullie weten. Gelukkig is hij weer thuis. 
 
Maar het lopen gaat nog niet zo goed, hij loopt  in 
huis met een  rollator, het kan nog wel vier weken                 
duren voordat het weer de goede kant op gaat.  
 
 

 
  Ook Joke de Goey lag in het                 
 ziekenhuis is nu even thuis en          
 vanaf 22 oktober naar het   
  Erasmus voor verder onderzoek 
 Er zal dan een operatie          
 plaatsvinden, want er zit een               
 beklemming die moet dan op           
 gelost worden. 
 

 
Ook met onze Sjoerd gaat het niet echt lekker.  
Ook hem wensen wij sterkte. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

       Commissie 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 november 

   Elke maandag     toernooi  

   

 Jan Marz    18 november 

      Sjoerd Hofstra   19 november 

      Riet Rijke-de Jonge 26 november 

   

    

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,  Arie Visser                     

Sarel Olierhoek, Albert Boer 

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, 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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