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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse 

 
Voorzitter:      
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 
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, 

 

De kop van 2022 is eraf. 

Laten wij hopen dat het dit jaar eindelijk weer net zo wordt als vóór de corona!  

De partytent op ons jeu de boulesterrein is aan vervanging toe. Daarom heeft           

Albert deze op Markplaats gezet. De tent kon gratis afgehaald worden, maar de 

nieuwe eigenaar moest dan wel zelf de tent afbreken. Gelukkig had Ad van Nielen 

de voorbereidingen al gedaan, zoals de koppelingen met kruipolie ingespoten en 

de bouten van de poten losgedraaid. Op vrijdag 14 januari is uiteindelijk de tent 

afgebroken en opgehaald. 

In april dit jaar gaan wij een nieuwe partytent kopen en deze wordt met vrijwilligers op een mooie 

dag opgezet. Dus wil je meehelpen, meld je dan.   

Wij gaan woensdag 2 februari 2022 weer beginnen met onze ma.-wo. Mixcompetitie. Deze eindigt 

op woensdag 30 november 2022. In december zal de winnaar bekend gemaakt worden: hij of zij 

moet dan wel minstens 25 speeldagen gespeeld hebben. Alleen de doubletpartijen tellen mee voor 

deze competitie. De tussenstanden zullen regelmatig in de BP vermeld worden. 

Zaterdag 29 januari gaan wij met een groep van 10 jeu de boulers bij               

“Kijk op Welzijn” een reanimatiecursus voor de bediening van een AED            

oftewel een defibrillator volgen. Laten we hopen dat wij deze kennis niet              

nodig zullen hebben, maar moet er toch gereanimeerd worden, dan hebben 

wij de middelen en de kennis. 

De bardienstmensen weten dat de bestellingen op de IPad vermeld worden.                  

Wanneer dit op de één of andere reden niet lukt, willen jullie dan de bestelling                      

(soort bestelling, bedrag en de datum) in het schrift noteren, zodat we dit later              

alsnog op de IPad kunnen invoeren. De kantinecommissie van de korfbal weet               

dan hoe het met onze voorraad ervoor staat. 

Jan März heeft zich opgegeven om Albert Boer te helpen met de taken van de toernooicommissie. 

Dank je wel Jan!  

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers en een voorzitter. 

 
  

Sarel  
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een doublet en een triplet spelen op onze banen. 
Voor de koersballers, neem even contact op met Piet Rijke. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Sarel Olierhoek   
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          Maandag        Woensdag     

 

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. 

 

2-feb   Sarel Olierhoek  06-33714427  

9-feb   Piet Been    0180-617693  

16-feb Piet van Os  06-44836450  

23-feb Ad van Nielen  06-83034253 

7-feb   Albert Boer    06-29020095 

14-feb Arie van Ballegooijen  06-53770452 

21-feb Cor Appelo   06-12079162 

28-feb Piet Nab    0180-616316 
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EK PETANQUE 2022 NAAR ’S-HERTOGENBOSCH 
 

De Europese Kampioenschappen Petanque worden in 2022 gehouden in ’s-
Hertogenbosch. Een gezamenlijk bid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), 

de gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, NOC*NSF, More2Win en sportevenementenbureau Team TOC werd 
maandag door de Europese petanquefederatie Confédération Européenne de Pétanque 
(CEP) verkozen boven een bid uit Spanje. De EK Petanque 2022 in ’s-Hertogenbosch 

staan van 13 tot en met 17 juli 2022 op de kalender. 
 
De Europese Kampioenschappen Petanque 2022 vinden plaats op de Parade. Op het 
beroemde plein komen 22 overdekte petanquebanen, waar de beste petanquespelers 
van Europa gaan strijden om de Europese titels in de categorieën tête-à-tête 
(mannen en vrouwen), doubletten (mannen en vrouwen) en mix (man/vrouw). Naast 
de wedstrijden, is het de bedoeling dat de toeschouwers onder meer kunnen genieten 
van lekker eten en drinken, muziek en andere vormen van entertainment. 

EK Petanque in de strijd tegen eenzaamheid 
 
Heel belangrijk is bovendien de maatschappelijke spin-off van het evenement. Eén 
van de doelstellingen van de Europese Kampioenschappen Petanque 2022 is om een-
zaamheid met name onder ouderen terug te dringen. Onder meer door oud én jong 
aan te moedigen gebruik te maken van de bestaande petanquebanen in de stad. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende side-events om mensen via het evene-
ment aan het sporten en bewegen te krijgen. 
Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Sport c.a. Huib van Olden van de ge-
meente ’s-Hertogenbosch zijn blij dat ’s-Hertogenbosch na de succesvol verlopen 
Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019 opnieuw een groot sport-
evenement mag organiseren. “Het evenement past uitstekend bij het sportieve en so-
ciale karakter van deze gemeente. Een plek waar gastvrijheid en ontmoeting in ons 
DNA zitten. Een plek waar topprestaties mogelijk gemaakt worden. En waar we kij-
ken naar maatschappelijke activiteiten die verbindingen en ontmoetingen met onze 
inwoners bewerkstelligen. Zodat iedereen mee kan doen.” 
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Imago petanque en het belang van sportevenementen 
 
Voor de NJBB zijn de EK in ‘s-Hertogenbosch een schitterende manier om het 50-
jarig bestaan van de bond te vieren. NJBB-voorzitter Lieke Vogels: “Petanque heeft 
als serieuze competitiesport alles in zich en draagt bij aan sportiviteit, vitaliteit en 
maatschappelijke waarde. Wij kunnen met dit EK laten zien dat het een sport is 
voor iedereen en daarmee Petanque beter positioneren en het  imago verbete-
ren.  Petanque is namelijk helemaal hip. Overal in Europa zie je zogenaamde Jeu de 
Boules Bars ontstaan en jongeren de sport spelen. Wanneer de EK meer Petanque 
spelers op de been brengt en de aanwas van nieuwe leden als effect heeft, zijn we als 
NJBB natuurlijk helemaal blij. De komst van de EK is voor de petanquesport in Ne-
derland een nieuw hoogtepunt.” 
Michel Reinders, directeur van BrabantSport, is eveneens blij met het binnenhalen 
van de Europese Kampioenschappen Petanque 2022. “Sportevenementen zijn en 
blijven zeer belangrijk voor de welvaart in Brabant en het welzijn van de Braban-
ders. Door samen op te trekken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de NJBB, de 
verschillende clubs en het bedrijfsleven kan heel Noord-Brabant straks profiteren 
van het evenement, zowel op sportief, als economisch en sociaal-maatschappelijk 
vlak. We kunnen hiermee wederom laten zien dat we Brabant sterker maken door 
sport.” 
 

 Coronaproof evenement 
 
Eric Kersten van sportevenementenbureau Team TOC geeft aan dat het evenement 
volledig ‘coronaproof’ kan worden georganiseerd. Na de afgelasting van verschillen-
de evenementen door Corona, zorgt het succesvolle bid van de EK Petanque 2022 
eindelijk weer voor goed nieuws voor het Osse bedrijf. Kersten: “Hopelijk wordt al-
les snel weer zoals het was, maar ook als dat niet zo is, zijn we creatief genoeg om 
kansen te zien en klaar om mooie evenementen te organiseren.” 
 
Gerard Vermaas 
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Joke Koedood gaat ons na 3 jaar verlaten  

Joke bedankt voor al de gezellige bouljaren. 
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 Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 februari 

   Elke maandag     toernooi  

 

  

Piet Rijke   4 februari 

Eva  Hergt  5 februari 

Riet van Rossen 6 februari 

Hans den Herder 10 februari 

Marja Dubel  14 februari 

Piet  Nab   15 februari 

Piet  Laban  17 februari 

 

 

Nico  Kooistra  19 februari 

Dirk v/d Heiden 20 februari 

Gerard van Rossen 21 februari 

José  Jansen  25 februari 

Wim  Snoek           25 februari 

    

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER:  

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  

Jeu de Boules Mix competitie Albert Boer 

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,  Ad van Nielen, Ben vd Voort 

Kantinecommissie Loes Bakker, Albert Boer,                                   

Ineke Boer, Ineke vd Velde 

Toernooicommissie Albert Boer, Jan Marz 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker 
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