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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 Boules bij 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, 

 

Het lijkt nodig te herinneren dat als wij op de maandag en woensdagmiddag,                    

wanneer er voor de mixcompetitie wordt gespeeld, afspraken/regels zijn! 

Leden die zich op een speeldag melden door hun nummer in het bakje te doen              
verplichten zich in principe drie partijen uit te spelen,                                                            
(met uitzondering van omstandigheden die niet te voorzien zijn). 
 
Spelers die er op voorhand niet zeker van zijn dat ze 3 partijen kunnen spelen, geven dit vooraf aan de 
indelingscommissie door en zullen dan als het mogelijk is, bij een eventuele restgroep ingedeeld                       
worden. (Dit is een groep die bestaat uit 3, 5 of 6 personen). 
 
Er wordt nu nog te makkelijk gezegd: “ik heb geen zin meer om de 3e partij te spelen”.                                             

Dit wordt door de spelers die erg graag komen om de gebruikelijke 3 partijen te spelen niet                                  

gewaardeerd. 

Laten wij afspreken dat als er één speler in de groep is die liever 3 partijen wil spelen de anderen zich 
daar dan bij neerleggen.  

*********************** 

Op 3 september wordt er een “KV Vitesse Super Saturday Startdag” georganiseerd.  

Op die zaterdag komen alle Korfbalteams en wij Jeu de Boulers, gaan dan op 
deze dag een toernooi spelen waar ook de sponsors en ouders van de kinderen 

aan mee kunnen doen. 

’s Avonds is er een barbecue en een live orkest, dus dat wordt een gezellige 
dag. Houdt deze dag vrij en noteer het in je agenda.  

 

*********************** 

Ons oudste lid (96 jaar) Piet Laban heeft wegens zijn gezondheid zijn                
lidmaatschap opgezegd. Het spelletje werd hem te veel. 

Hij bedankt ons voor de gezelligheid en de hulp die hij kreeg zoals het             

oprapen van zijn jeu de boules ballen en het neerzetten van een stoel op het 
speelveld, zodat hij tijdens het spel even kon gaan zitten als hij niet aan de 
beurt was. 

Wanneer hij een goede dag heeft komt hij zeker nog eens bij ons langs voor 

een praatje. 

Bedankt Piet dat je al die jaren bij ons was met je altijd goede humeur,  
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De ziekenboeg: 

Ik werd door de zoon van Marry Buurman gebeld dat zijn moeder opgenomen is in het ziekenhuis en 

dat het niet zo goed met haar gaat. 

Peter Bruinzeel is ook opgenomen met diverse klachten en hoopt toch nog op kort termijn geholpen te 

worden aan zijn ogen (een staaroperatie). 

Harry de Wildt heeft een nieuw medicijn gekregen en het gaat gelukkig beter met hem. 

Wim Snoek gaat ook de goede kant op en hij voelt zich ook al wat beter. 

Riet van Rossen moet nog steeds herstellen van haar gebroken pols. 

Riet Rijke moet ook nog wat herstellen voordat ze weer kan koersballen. 

 

Wij wensen de zieken een spoedig herstel en terugkeer bij de koersbal en/of jeu de boules terrein! 

 

Vriendelijke groet, 

Sarel 

Namens alle leden van Namens alle leden van Namens alle leden van 

JdB VitesseJdB VitesseJdB Vitesse   
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          maandag                                                     woensdag 

 4-7  Piet van Os                                                6-7 Ad van Nielen 

       11-7 Albert Boer                                                  13-7 Hijmen v/d Poel 

       18-7 Sarel Olierhoek                                           20-7 Piet Nab 

       25-7 Cor Appelo                                27-7 Piet Been 

 

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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MINITOERNOOI ZATERDAG 30 JULI 2022 MET VITESSE, DE BOULLIER EN 

DE BEIJERSE WORP 

 

Beste boulers, 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een mini-toernooi op zaterdag 30 juli a.s. bij Vitesse. 

Deelnemende verenigingen: De Beijerse Worp, De Boullier en Vitesse. 

 

Speelvorm:  Doubletten. Er worden drie partijen gespeeld 

Wanneer:   Zaterdag 30 juli, aanvang 13.00 uur. Inschrijven v.a. 12.30 uur 

Kosten:   € 5,00 per doublet 

Waar:   Vitesse JdB, sportpark De Bongerd 

 

Let op! Neem zelf een boterham mee. Drankjes zijn verkrijgbaar. 

Aanmelden per koppel of per persoon uiterlijk 26 juli via het aanmeldingsformulier in 

het clubgebouw of bij Marja Dubel, tel. 0180 – 532889. 

 

Voor onze nieuwe leden is dit een ideaal toernooi om mee te doen.   

 

Namens Vitesse Jeu de Boules 

Kantine- en toernooicommissie   
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Twee van de vier teams bij de eerste acht op zaterdag 3 juni in Puttershoek. Eva Hergt en  

ondergetekende op de 2e plaats, Sarel Oliehoek en Ad van Nielen op plaats 8, Elly Verspoor 

en Tiny Kruijt op plaats 20 en  Nico Bakker met Ineke van de Velde eindigden op plaats 32. 

De dag begon steenkoud en dreigend, maar eindigde lekker met een zonnetje. ‘S morgens in 

een winterjas en ‘s middags puffend in een T-shirt. Typisch Nederland. 

De organisatie ving een beetje rommelig te aan, maar liep daarna eigenlijk vlekkeloos.                

Met 44 deelnemende teams was het een goed bezet toernooi; er moest ook binnen worden 

gespeeld. 

Het was heel gezellig. We hadden af en toe tijd om bij de andere Vitesse-boulers te kijken en 

natuurlijk aan te moedigen. Tussen de rondes en erna hebben we het heel leuk met elkaar                   

gehad; veel gelachen; elkaar in de maling genomen… 

Ik had geen enkele verwachting; het was tenslotte mijn eerste toernooi. Na iedere keer een 

slechte start, wonnen we elke ronde uiteindelijk. Als ik wat minder speelde, vlamde Eva en 

als Eva wat minder was, kon ik het opvangen.                                                                                                     

Op het moment dat we alle twee goed speelden, konden we ruim scoren. 

Ik was in het begin een beetje onder de indruk van de professionele uitrusting van de                            

tegenspelers, maar dat was gelukkig snel over. 

 

We hadden natuurlijk wel een beetje mazzel dat we niet de 

sterkste spelers tegenover ons kregen. Een beetje geluk en een 

beetje van onszelf! 

 

Hennie Boes 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 Juli 2022 

   Elke maandag     toernooi  

 

 

 Sarel Olierhoek   10 juli 

 Winny van Ballegooijen 10 juli 

 Hans Ravenstein   13 juli 

 

    

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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