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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, 
  
Mij werd de vraag gesteld of ik niet eens als voorzitter van onze mooie club een artikel wilde 
schrijven voor de Boulespraat, wat een leuk verzoek van Sarel en uiteraard doe ik dit met   
plezier. 
  
Vanwege het recentelijke overlijden van Peter wil ik daar als eerste even bij stilstaan, Peter is 
zoals velen van jullie weten een aantal jaren commissie voorzitter van de Jeu de boulers, en 
een paar jaar met veel inzet bestuurslid. Peter was een bekend gezicht binnen sportief              
Barendrecht met een waslijst aan bestuurlijke en vrijwilligers functies. Pas op latere leeftijd 
werd hij lid van onze mooie club als jeu de boule lid. Ik heb persoonlijk fijne, warme en vrolijke 
herinneringen aan Peter. De tijd dat we samen bestuurden deed mij inzien wat een innerlijke 
kracht hij had. En ik vermoed dat ook binnen de jeu de boule Peter is gewaardeerd om zijn 
inzet en deelname aan veel jeu de boule momenten. 
Gezien zijn enorme staat van dienst hebben wij als bestuur Peter ooit voorgedragen als                
sportbestuurder van het jaar van onze mooie gemeente.  
De uitverkiezing was een “walk in the park”, Peter viel deze eer ten deel en dat was enorm 
verdiend. 
  
We zullen Peter altijd herinneren. 
 
Voorzitter KV Vitesse 
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Dan iets anders, onlangs heeft de  
raadsfractie en het bestuur van  
Echt Voor Barendrecht  het vergaderseizoen 
op onze club afgesloten, er werd ook onder 
leiding van enkele van jullie actief jeu de 
boules gespeeld en dat was een groot  
succes.  
Bijkomend voordeel is nu dat een groot deel 
van de gemeenteraad heeft kunnen zien dat 
er een prachtige omgeving is gecreëerd 
voor onze boulers, en dat er ook nog be-
hoefte is aan een sanitaire voorzien en een 
wens voor 

een aantal overdekte banen. Dit paste bij het voornemen van het bestuur om de gemeenteraad 
en college bewust te maken van deze wens om vervolgens de wens uitgebreid duidelijk te               
maken aan het college d.m.v. een duidelijke brief met daarin onze wensen.                                                  
Deze ligt al een enkele week bij het college en als bestuur zitten we er bovenop om de wens 
gerealiseerd te krijgen! 
  
3 september is de startdag van onze club, het is fantastisch om te zien dat er dan wordt gesport 
door onze korfballers, jeu de boulers en combifitters. Op deze dag zullen we ons presenteren 
op een mooie, ambitieuze en gezellige club.  
Ik hoop veel van jullie ook een keer langs de korfbalvelden te zien of voor een gezamenlijk 
drankje in ons clubhuis. 
  
Voor nu wens ik al onze leden een mooi en sportief seizoen toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Willem Booij 
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maandag                                                     woensdag 

5-9.    Albert Boer             7-9 Cor Appelo 

12-9.   Hijmen v/d Poel           14-9   Ad van Nielen 

19-9    Sarel Olierhoek            21-9  Hans Ravenstein 

26-9.   Piet van Os             28-9  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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Beste boulers, 
 
Er is tijdens een vergadering met de verschillende 
commissies een voorstel gedaan om te kijken of er 
een andere mogelijkheid is met 6 personen te spelen 
en toch met 3 ballen te kunnen gooien i.p.v met                      
2 ballen, dat voor de meeste spelers als minder leuk 
ervaren wordt. 
 

Er is de mogelijkheid om het aantal van 6 te splitsen in 2 en 4 personen op 2 banen.  

1. 2 personen spelen tegen elkaar en de 4 personen spelen 2 tegen 2.  

2. Na iedere speelronde wordt er gerouleerd, dit houdt in dat er altijd met 3 ballen 
gespeeld kan worden en je maar 1 maal 1 tegen 1 zal spelen.                                                      
De gemaakte punten noteren op het wedstrijdformulier. 
 

Voor deze alternatieve vorm kan in overleg gekozen worden en misschien is het een 
uitdaging om een keer voor deze vorm te kiezen en te ervaren of het in praktijk zal 
werken. 
Degenen die de uitdaging willen aangaan, veel succes gewenst!! 
 
Loes. 
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Beste boulers, 

 

Zoals jullie in de BP van juli 2022 hebben kunnen lezen, wordt er op 3 september een                        

“KV Vitesse Super Saturday Startdag”  

georganiseerd.  

Op die zaterdag komen alle Korfbalteams en wij Jeu de Boulers, gaan dan op deze dag, s’middags een 
mixtoernooi spelen van 3 rondes waar ook de sponsors en ouders van de kinderen aan mee kunnen doen 
en natuurlijk onze eigen introducees. 
 
’s Avonds is er een barbecue en een live orkest, dus dat wordt een gezellige dag. 

Meld je zo spoedig mogelijk aan en geef dan op of je ook mee wilt doen met de barbecue á € 7,50 of 

alleen het mixtoernooi.. 

Wil je meedoen aan de barbecue, opgeven kan tot en met 27 augustus. 

Kijk ook even op de site van Vitesse https://www.kvvitesse.nl/super-saturday-startdag-03-09-2022/ daar 

staat alles uitgebreid vermeldt, over deze dag.  

 

Opgeven voor het mixtoernooi en/of BBQ op het inschrijfformulier bij de container of bij: 

Marja Dubel  m.dubel7@chello.nl 

 

Namens VitesseJdB 

Sarel 

 

 

 

 

 

https://www.kvvitesse.nl/super-saturday-startdag-03-09-2022/
mailto:m.dubel7@chello.nl
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 september 

   Elke maandag     toernooi  

 

 

Arie van Ballegooijen   1 september 

Cor   Appelo    3 september 

Piet   Been     9 september 

Loes   Bakker-Janssens  13 september 

Piet de Goeij     23 september 

Kees van Strien    26 september 

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER:  

Boules-Praat Diny van der Zand 

Klaverjascommissie Sarel Olierhoek 

 
SECRETARIS: Loes Bakker 

Computergroep Albert Boer, Floris Wesdijk,                

Henk Bossenbroek, Piet Bakker,                    

Sarel Olierhoek                  

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, Gerda Bakker,                                   

Ineke Boer, Sjansen Wesdijk, Ineke vd Velde 

Toernooicommissie Albert Boer, Piet Nab, Piet Bakker,                              

Floris Wesdijk 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker, Loes Bakker 
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