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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, 

 

Het toernooi van 13 april jl. met 26 koppels, was met hulp van al onze vrijwilligers 

een succes!  Albert opende het toernooi om 10uur. We speelden voor de middag         

2 partijen, daarna lunchten wij in de kantine, waar je een heerlijke soep 

(klaargemaakt door Ineke v/d Velde), of een broodje knakworst kon 

bestellen.                

Na de lunch werden de 2 laatste partijen gespeeld. Het was voor menig koppel van 

Vitesse niet zo makkelijk. Alleen Nico met Jesper wisten 3 partijen te winnen.        

Ad en ik hadden een gelukkige loting en konden al onze partijen winnen en                

eindigden op de 3e plaats!  

Maandagmorgen, 2 dagen voor het toernooi hebben wij: Ad, Piet van Os, Huib, Nico, 

Albert en ik het zeil van de nieuwe partytent over het frame getrokken.                                    

Laten wij hopen dat we er nog jarenlang plezier van mogen hebben. 

Wij zijn alweer begonnen zoals wij voor de Corona gewend waren, om voor het                 

spelen te verzamelen in de kantine en daar de loting te doen. Marja Dubel heeft dan 

weer als vanouds de flyers van de uitnodigingen van de regiotoernooien op tafel                     

gelegd, waar jullie je voor kunnen aanmelden. 

 

De drankjes die jullie bestellen in de kantine of bij de container 

worden alweer enige tijd op een IPad genoteerd, dit wordt ge-

daan voor het bij houden van de voorraad. Nu is het verzoek 

van de kantinecommissie van de korfbal dat er zoveel mogelijk 

afgerekend wordt met de pinpas! 

Elders in de deze BP staat een leuk stuk over onze sport:  

“Henk (72) en Anne Martine (70) uit Culemborg schrijven dé jeu-de-boulesbijbel.”     

Ik kwam dit tegen op Facebook, bij de groep: “ Petanque Nederland.” 

 

Veel leesplezier  

Sarel 
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          maandag                                     woensdag 

                                 

 

 

 

 

                   Telefoonnummers staan in de ledenlijst   

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. 

 

2-5.  Albert Boer.     

9-5  Piet Nab  

16-5. Arie van Ballegooijen 

23-5  Cor Appelo  

30-5 Hijmen v/d Poel  

4-5  Piet van Os 

11-5 Ad van Nielen 

18-5 Sarel Olierhoek  

25-5 Piet Been 
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Henk (72) en Anne Martine (70) uit Culemborg schrijven 

dé jeu-de-boulesbijbel: ‘Nederlanders kennen alleen de 

oude mannen op pleintjes’ 

Henk Reesink uit Culemborg staat in Frankrijk al decennia bekend als                                  

‘fou de boule’, die Hollandse boule-gek. Niet vreemd, als je nagaat hoeveel hij weet 

van wat in de vorige eeuw dé Franse nationale sport was.  

Na zijn eerste, ook in Franse vertaling verschenen naslagwerk over het fenomeen,                    

verschijnt van hem en echtgenote Anne Martine binnenkort een nieuw standaard-

werk:      Jeu de Boules, documenten door de eeuwen. 

,,Het is een afwijking’’, geeft Henk Reesink (72) ruiterlijk toe, als hij praat over zijn pas-

sie voor het spelletje dat iedereen kent, maar waarvan weinigen weten dat het uit de mid-

deleeuwen stamt. ,,Na al die jaren is het ook niet meer te verhelpen.’’ Naast speler en ken-

ner is de voormalig aardrijkskundedocent fanatiek verzamelaar, hoewel dat laatste terug-

loopt. Van de duizend verschillende boules die ooit verspreid door huize Reesink lagen, 

zijn er vierhonderd achtergebleven. 
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Onder de indruk 

,,Onze kinderen vinden deze passie best leuk, maar duizend 

was wel wat veel. Daarom heb ik de afgelopen jaren een 

groot deel geschonken aan een museum in Frankrijk.’’                     

Naast de boules, voornamelijk uit de periode 1850-1930, 

telde de verzameling op zijn hoogtepunt zo’n tweehonderd 

boeken, duizend kaarten, foto’s en gravures en een flinke 

hoeveelheid fanny’s (zie kader). ,,De Fransen snappen vaak 

niet dat een Nederlands echtpaar in staat is zoveel te verza-

melen’’, is zijn ervaring, ,,Zowel over de varianten van jeu 

de boules als over vele andere facetten. Zoiets is daar nooit 

vertoond.’’ 

De Fransen snappen vaak niet dat een Nederlands echtpaar in staat is zoveel te                 

verzamelen. In 1969 maakten ze kennis met het spel. ,, Drie Fransen wilden spelen, 

maar kwamen iemand tekort en vroegen of ik kon invallen. Ik had niet eens boules, 

maar dat was geen probleem. Tijdens het spelen raakte ik zó onder de indruk van wat 

ik meemaakte dat ik de volgende dag weer ging. Het is namelijk een prachtige sport 

die op alle niveaus wordt beoefend en die mensen bij elkaar brengt.’’ 

Hij is de enige van het stel die speelt. ,,Ik ben al gestopt toen de kinderen klein                      

waren’’, legt Anne Martine Reesink-Buijtenhuis (70) uit. ,,Wedstrijden duren vaak 

uren en dat gaat niet met kinderen die voortdurend je aandacht vragen.’’ 

Boze pastoor 

Zijn eerste boules waren antieke ‘boules           

cloutées’, bollen van buxushout met spijkers, 

eentje met ronde en de andere met vierkante  

koppen. ,,Het was het begin, vanaf dat moment 

ben ik niet meer gestopt met verzamelen. Bou-

les met andere spijkers, groter, mooier. En dan 

wil je ook literatuur hebben, ga je kenners door 

heel Frankrijk  benaderen want er zijn vele regi-

onale  varianten. Via Marseille kom je in Lyon 

en dan zijn er  opeens mensen die in Parijs voor 

je gaan zoeken.’’  
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Ook Anne Martine liet zich niet onbetuigd, soms onbedoeld. ,,Ik ben dol op            

kathedralen en als ik er een wil bezoeken, sjokt Henk wel achter me aan. Tot hij 

me een keer aanstootte en naar boven wees: op een gebrandschilderd raam 

was een afbeelding van kinderen die met boules speelden. Dat raam moest             

natuurlijk op de foto en Henk ging op een zetel staan. Ik heb er nog netjes een 

sjaal opgelegd, maar al snel kwam een boze pastoor vertellen dat zoiets niet 

kon, zeker niet vanaf de zetel van de bisschop.’’ 

Oude mannetjes 

Met alle kennis op zak stoorden ze zich geregeld aan de geringschattende toon 

waarop Nederlanders over hun passie spraken. ,,Ze kennen vaak alleen het 

beeld van oude mannetjes op pleintjes. Niet gek, in de vakantie zie je overdag 

alleen de ouderen, de rest werkt gewoon. Pas ’s avonds, als de toeristen eten 

en pimpelen, ontmoeten de kampioenen elkaar. Het is een eeuwenoude traditie. 

Rond 1900 was het dé nationale sport met alleen al in Lyon en omgeving                      

honderdduizenden beoefenaars.’’ 

Pas ’s avonds, als de toeristen eten en pimpelen, ontmoeten de kampioenen         

elkaar 

In 1994 verscheen het 1e boek van  Henk Reesink (72) 

Jeu de Boules, Geschiedenis, Spelregels, Tactieken werd een onverwacht suc-

ces met 10.000 verkochte exemplaren. Het stel liep toen al met het plan voor 

een groter boek, maar toch zat geen uitgever te wachten op hun gedroomde ‘jeu

-de-boulesbijbel’. Dus maakten ze er een familieproject van: Henk als kenner, 

Anne Martine, toen nog docent Frans, als schrijver (en vertaler) en dochter               

Tamara als vormgever. Jeu de Boules, een document voor de liefhebber dat in 

2002 verscheen, werd drie jaar later enthousiast ontvangen in een Franse            

vertaling. De minister van Cultuur liep er – ook letterlijk – mee weg. 

Vijftien jaar later ligt er een vervolg, door hetzelfde team en wederom in eigen 

beheer. We kregen geregeld de vraag, ook vanuit Frankrijk, en hebben sinds het 

vorige deel nog zoveel extra informatie gevonden. Zoals miniaturen uit de               

middeleeuwen, een jeu-de-boulesbaan in een kasteel, het museum La Piscine in 

Roubaix, jeu de boules tijdens de twee wereldoorlogen en de maffia van het           

petanque. Ach, ik vind het leuk mensen blij te maken.’’ Anne Martine:,,                        

Hij is en blijft docent, hè.’’ 

Het boek (192 pagina’s) kost 24,50 euro (exclusief verzendkosten) en is te         

bestellen via henkreesink@online.nl. 
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De eerste volgende datum is na de zomer de 1e vrijdag van oktober  
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vanaf april t/m december 2022 

 

Regiotoernooien:  doublet  woensdag 13 april 

 doublet open  zaterdag    16 juli 

 doublet  woensdag   7 september 

 

Interne toernooien: 1-2-3 toernooi woensdag 16 november 

 

Mixcompetitie:  vanaf 2 februari t/m 30 november            
  iedere woensdag en maandag 

 

Doublettencompetitie:  vanaf 1 maart t/m 30 november      

 

Minitoernooi:  Zaterdagmiddag 30 juli bij Vitesse, met                              
 De Boullier, DBW en Vitesse 3 partijen  

 

Mix recreatietoernooi: vanaf woensdag 30 maart elke laatste                                                       
woensdag van de maand t/m 30 november 

 

Koersbal: Gehele jaar iedere vrijdagmiddag in het    
 Clubgebouw 

 

Klaverjassen:  Winterperiode de eerste vrijdagvond van elke  
 maand  

 

Franse avond en mosselavond afwachten  

Bestuur Jdb. 
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Op woensdag 30 maart 2022 hebben wij het recreatie mixtoernooi georganiseerd. 
De 34 deelnemers hebben genoten van het mooie weer en het spelen van de 3 rondes jeu de boules. 
Door iedere speelronde opnieuw te loten is het steeds een verrassing wie met en tegen wie men speelt. 
Deze manier van indelen verstevigt ook de onderlinge band en kennismaking met nieuwe leden. 
Ons moto is gezelligheid staat voorop en meedoen is belangrijker dan winnen. 
Na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje de prijsjes verloot. 
Het was weer een geslaagd toernooi met dank aan de vrijwilligers Eva, Ineke, Joke, Ad ,Hansen Piet. 
Graag tot ziens op iedere laatste woensdag van de maand. 
Op Koningsdag is er geen toernooi het eerstvolgend toernooi is op 25 mei 2022. 

 
Namens de Organisatie van Recreatie Mixtoernooi  
 
Piet Nab 
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Hans Koedood gaat ons na 2,5 jaar verlaten  

Hans 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 MEI 2022 

   Elke maandag     toernooi  

 

    

   Bas  Sluimers         1 mei 

   Jan  Verwoerd       4 mei 

   Teddy   Pieters Graafland      9 mei 

   Ad van Nielen    17 mei 

   Piet   Bakker    22 mei 

   Gerda   Bakker    25 mei 

   Huib   Westerhout     31 mei 

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,  

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, Piet Nab 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker, Loes Bakker 
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