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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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Vrijdag 20 mei was het zover en ging ik samen met mijn dochter Linda en kleinkinderen 
Veerle en Daniël, die vrij waren van school, een dagje naar de Efteling.                                                
Vooraf vroegen de kinderen al waar zal oma allemaal ingaan, was voor mijzelf ook een 
vraag. Er was slecht weer voorspeld maar het viel alles mee. Om 10 uur waren we in het park 
en eerst naar de “heftige” buitenattracties, zoals Joris en de Draak, Vliegende Hollander, en 
de Python. Was inderdaad heftig en alleen de Python ben ik niet in geweest, vier keer over 
de kop, niks voor mij. Toen het toch ging regenen weken we uit naar de binnenattracties, een 
heftige Vogel Rok en de nieuwe Symbolica als hoogtepunt en ook een rondje in de Carrousel 
voelde als nostalgie. 
We eindigden de dag in het bijzondere pannenkoekenhuis, waar alle potten, pannen en polle-
pels ieder kwartier in beweging werden gezet. De pannenkoeken waren heerlijk en gingen er 
na zo’n leuke en ontspannen dag in als koek. 
Om zes uur vertrokken we naar Soest, waar Linda woont en kon ik terugkijken op een hele 
leuke dag met mijn kinderen . Wil nog even vermelden dat de Efteling een mooi aangelegd 
park is met prachtig bloeiende rododendrons, was echt een extraatje! 

LOES BAKKER 
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Vrijwilligersavond 
 
Vrijdag 13 mei organiseerde Vitesse een gezellige avond in de kantine voor alle                      
vrijwilligers van de club. 
Namens de Jeu de Boules waren Sarel, Albert, Piet Nab, Ad, Ineke en Loes aanwezig. 
Er waren hapjes en drankjes, ook was er een band die voor de muziek zorgde, tamelijk 
hard, met elkaar praten ging daardoor een beetje moeizaam. 
De sfeer was prima en we hadden het goed naar ons zin, zeker toen er na verloop van 
tijd nog gedanst werd, eerst door de “ouderen” die wel wilden bewegen i.p.v staan en 
zitten en uiteindelijk na wat aanmoedigingen bleken de “ jongeren” ook wel te kunnen 
dansen. 
Om 11 uur stopte de band met spelen, was voor hun min of meer een vuurdoop, een                          
allereerste echte optreden voor publiek, en konden we terugkijken op een geslaagde 
avond. 

Loes Bakker 
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 maandag                                                     woensdag 

            1 juni  Piet van Os 

 6 juni  geen bardienst pinksterdag                 8 juni  Ad van Nielen  

 3 juni Hans Ravestein                                      15 juni  Sarel Olierhoek  

 20 juni  Hijmen v/d Poel.                                   22 juni  Cor Appelo  

 27 juni  Albert Boer.                                           29 juni  Piet Been 

    Zie telefoon nummer 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. 
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Mijn resultaten met het jeu de boulen zijn de laatste tijd nou niet om over naar huis   
te schrijven. De norm voor mij is ongeveer 1 partij winnen, laat staan als ik er                                   
2 gewonnen heb, dan gaat bij mij thuis het dak er vanaf. 
Dus je begrijpt wel, dat ik niet erg hoopvol was gestemd over mijn kansen voor het 
laatste mixtoernooi. Zeker niet toen mijn vrouw mij nog net kon naroepen voor dat ik 
de deur dicht kon trekken ‘Nou Piet ik verwacht wel, dat je straks met de hoofdprijs 
thuis komt’ De moed om nog op mijn fiets te stappen zakte pardoes in mijn schoenen. 
Hoe nu verder? Ik probeerde zo onopgemerkt mogelijk het strijdperk te betreden en 
nam heel schuchter mijn 4 lootjes aan, keurig van een vrolijk blauw papclipje                     
voorzien. Maar wat gebeurde ? 
Mijn eerste partij won ik heel gemakkelijk en ook de tweede partij stak ik zomaar in 
mijn knip. Deze middag kon dus niet meer stuk, mijn motivatie om ook in de derde 
partij te zegevieren bereikte een hoogtepunt. En zo kon het gebeuren dat ik met 3            
gewonnen partijen en met opgeheven hoofd aan het laatste onderdeel van de middag, 
de loting, kon deelnemen. 
Als klap op de vuurpijl valt het laatst getrokken nummer op  dat ben ik,   
roep ik nog luid en duidelijk en kon mijn prijs, een lot in de Staatsloterij in ontvangst 
nemen. Ik kwam thuis met veel bravoure en vertelde mijn vrouw het grote nieuws.                         
Wat een bofkont ben jij, zei ze. En dat ben ik ook, want ik ben er nu vrijwel zeker van 
dat ik de hoofdprijs in de Staatsloterij ga winnen, de trekkingsdatum is op 10 juni. 
Met dank aan mijn medespelers en de organisatie van deze voor mij geweldige                  
middag. 
 

Piet van Os 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 juni 

   Elke maandag     toernooi  

 

 

  Marry Buurman 10 juni 

  Cor  Ooms   12 juni 

  Toos Kamen  15 juni 

 

    

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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