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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 



 

4 

Beste boulers en koersballers, 

Wij zijn zaterdag 19 februari met 3 koppels naar het Sparta-toernooi op het                         

Sportcomplex: Het Schollebos Capelle a/d IJssel geweest, met: Ad met Eva, Nico Bakker 

met Sarel en Elly Verspoor met Tiny Kruijt. Rond 10 uur kwamen wij daar gezamenlijk 

aan. Het toernooi zou om 10.30uur beginnen. Na een stilte van bijna 2 jaar, was het weer 

leuk om veel bekende toernooispelers te zien en te spreken. Het toernooi begon op tijd en 

we speelden 2 partijen vóór de middag, deze gingen ons slecht af.  

Niemand had namelijk een partij gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de middag zo rond 2uur begonnen we met goede moet aan de laatste 2 partijen, ook 

deze werden voor onze Vitesse spelers een “ramp”, alles verloren! Toch hebben wij een 

leuke zaterdag gehad. Ad en Eva vielen nog in de prijzen en gingen met een doosje                   

chocolade eieren naar huis.  

De foto’s van dit toernooi zijn gemaakt door onze clubfotograaf Albert Boer, die speciaal 

even langskwam om ons aan te moedigen en de foto’s te maken. 
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De voorbereidingen voor de nieuwe partytent zijn gemaakt.                          

Er zijn 2 extra poeren   ingegraven deze waren nodig om de 2m grotere 

tent op vast te zetten. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers die straks 

eind maart de nieuwe partytent helpen op te zetten. Laat even weten of 

je mee wilt helpen en geef je dan op bij Ad of bij mij. 

Wij hebben de kantine op 23 februari 2020 weer in gebruik genomen. De indeling 

vooraf aan het spelen blijft gedaan worden van uit de container.                                        

Zorg dan wel wanneer je tussen 13:00u en 13:30u wat wilt drinken, je nummertje 

vóór half 2 in het bakje ligt. Na het spelen zal de kantine nog openblijven om wat te 

drinken. Je kan natuurlijk de hele middag gebruik maken van de toilet  in de kantine.  

Zaterdag 29 januari hebben wij met een groep van 9 jeu de boulers bij Kijk op                   

Welzijn de reanimatiecursus voor de bediening van een AED oftewel een defibrillator 

gevolgd.                                                                                                                                                        

Deze cursus was erg leerzaam en kan altijd van pas komen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sarel Olierhoek 
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maandag                                                     woensdag 

7-mrt    Sarel Olierhoek 06-33714427  09-mrt Ad van Nielen  06-83034253 

14-mrt   Albert Boer  06-29020095 16-mrt Piet Nab   0180-616316 

21-mrt   Piet Been   0180-617693 23-mrt Henk Bossenbroek 06-38707899 

28-mrt   Arie v Ballegooijen 06-53770452 30-mrt Wim Snoek  06-50275708 

 

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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We kunnen weer van start  

 

De eerste volgende datum is:   VRIJDAG  4 MAART 2022 

 

Na iedere ronde wordt er weer geloot met wie en tegen wie u speelt. 

Het meenemen van een gezellige introducé  is toegestaan. 

geef je dan op:. s.olierhoek@gmail.com  of 0633714427  
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Dit jaar willen we weer een doubletten competitie organiseren. 

De spelers en speelsters kiezen zelf een partner waarmee ze een                          

doublet vormen. 

 

Opgeven op de lijst die bij de container hangt, uiterlijk 14 maart 2022.  

De loting is op woensdag 16-03-2022. 

 

Het aantal poules en ronden wordt bepaald afhankelijk van het aantal           

deelnemende teams. 

 

De competitie begint op 28-03-2022. 

De competitie  wordt beëindigt voor 01-12-2022. 

Wedstrijden gespeeld buiten deze periode zijn niet geldig. 

 

(wedstrijden die niet zijn gespeeld tellen niet meer mee in de totaal uitslag!).  

 

 

Veel boules plezier met de doubletten competitie 2022. 

Vriendelijke groeten  

De toernooi commissie. 
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BARENDRECHT  – Ashley Willemsteijn (24) heeft namens de gemeente Barendrecht uit handen van 

burgemeester Veldhuijzen een pluim ontvangen. Zij kreeg deze omdat zij 27 november 2021 tijdens 

een korfbalwedstrijd het leven heeft gered van een medespeler. Burgemeester Govert Veldhuijzen 

noemt Ashley haar actie een ware heldendaad: ‘’Voor haar optreden was een ontzettende portie moed 

en zelfvertrouwen nodig. Een gebeurtenis die op Ashley ook grote indruk heeft gemaakt. Ik ben Ashley 

dan ook zeer erkentelijk voor wat zij voor haar medemens heeft gedaan. Een bijzondere en ik mag wel 

zeggen, heldendaad.” Bongerdhal De voor Vitesse korfballende Ashley zag dat een medespeler van 

korfbalvereniging DVS vlak na de start van de wedstrijd in elkaar zakte en aarzelde geen moment. 

Toen zij constateerde dat hij niet ademde en geen hartslag had, is zij direct gestart met reanimatie. 

Omstanders hebben een AED gehaald, daarmee heeft Ashley de reanimatie voortgezet.  

De officier van de GGD die om de hoek op de Barendrechtseweg woont was snel ter plaatse, evenals 

de ambulance en de brandweer. Tijdens de reanimatie kwam de man bij kennis en is hij vervolgens zelf 

op de brancard gestapt. Korfbalvereniging Vitesse laat weten ontzettend trots te zijn op Ashley en haar 

clubgenoten die deze situatie tot een goed einde hebben weten te brengen. 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 Maart 

   Elke maandag     toernooi  

 

Sorry vorige maand het beste paard van stal                   
vergeten. Daarom Ineke nogmaals gefeliciteerd 

 Ineke v/d Velde    2 februari 

  

 Arie Gouwens    1 maart 

 Miep Mastenbroek   4 maart 

 Henk Bossenbroek   9 maart 

 Jesper van Eersel   16 maart 

 Hans Scheepers   26 maart 

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 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,  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, Loes Bakker 
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