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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, 
 
Op de klaverjasavond van 4 november hebben wij met een bosje 
bloemen Diny bedankt voor de velen schitterende verzorgde         
Boulespraten die zij voor ons gemaakt heeft. De afgelopen BP was 
alweer de 100e!  
Diny wees ons erop dat zij zonder inbreng van ons géén Boelpraat 
kan maken.  
Dus nogmaals schrijf ook eens een stukje, alle onderwerpen zijn  
geschikt.  

 
Op vrijdagavond 11 november jl. was de ALV van de KV Vitesse.              
Op die avond waren wij (JdB) met 8 man/vrouw aanwezig.                                     
De voorzitters van de commissies rapporteerden over hun activiteiten: 
wat zij zoal dit jaar voor elkaar gekregen hebben en wat voor plannen 
zij hebben om nog te verwezenlijken.  
Ook wij kwamen aan het woord met onze plannen.  

 
Woensdag 16-11-22 hebben wij het 1,2,3 Herfsttoernooi gehouden.  Het was wel           
spannend of het door zou gaan, op deze dag werd namelijk veel regen verwacht, maar 
gelukkig bleef het droog en het is zelfs een mooie dag geworden. 
Er zouden 44 spelers komen, maar om half 11 misten wij nog 2 spelers: één melde zich 
toen ziek en de andere was niet te bereiken. Dus bleven we met 42 spelers over . 
 
De dames van de kantinecommissie hebben als één team gespeeld zodat zij om de beurt 
konden meespelen en óók voor de heerlijke lunch konden zorgen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch melden 2 spelers dat zij de laatste partij niet meer mee konden spelen                             
omdat zij ergens anders om 15.00 uur moesten zijn. We waren gedwongen om dit te               
accepteren, maar voortijdig stoppen tijdens een toernooi mag natuurlijk niet voor                  
komen: (Onvoorziene omstandigheden vanzelfsprekend uitgezonderd). 
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Laten wij in het vervolg aub afspreken wanneer je je opgeeft voor een toernooi, je dan op 
tijd aanwezig bent. Gaat dat niet lukken, geef het dan ruim voor het begin van het toernooi 
aan de toernooicommissie door.  
 
Op dit toernooi werd  Ria Klunder 1e, Arie Gouwens 2e en Lineke van Anraad 3e, een 
mooie prestatie, gefeliciteerd! 
De complete uitslag van dit toernooi kan je vinden in deze BP.  
 
Met de nodige regels en aanpassingen 
hebben wij in de Corona periode gelukkig 
door kunnen spelen. De container en de 
overkapping kwamen nu goed van pas.          
Nu het kouder wordt zijn we op maandag 
21 november weer gebruik gaan maken 
van de kantine.   
` 
 
 
 
De Nieuwjaarsreceptie van KV Vitesse is op vrijdagavond 6 januari, daar zijn wij                            
natuurlijk van harte welkom, maar omdat er velen van ons liever niet meer ’s avonds de 
deur uit zullen gaan, willen wij ook een Nieuwjaarsreceptie op woensdagmiddag 4 januari 
plannen en dan op deze middag ook gelijk een vergadering voor onze boulers en                                  
koersballers. 
Op deze vergadering zullen wij ook onze toekomstplannen bespreken. 
Waarschijnlijk zal onze voorzitter Willem Booy ook aanwezig zijn en kan dan ook jullie 
eventuele vragen te beantwoorden.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Sarel 

Woensdag 4 januari 2023 

Inloop 13.00uur start 13.30 uur 

N 
ieuwjaarsreceptie 
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Voor de maand  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

hebben we geen Bardiensten  
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Sextettoernooi USV, 

Zondag 20 november hebben wij, Ad, Nico, Sarel, Ineke, Piet en ik (Gerda) deelgenomen 

aan het Sextettoernooi bij USV in Oud-IJsselmonde. Half 10 moesten we aanwezig zijn. 

USV 

heeft 3 sub verenigingen, naast Jeu de Boules, ook een afdeling handboogschieten en een 

afdeling hondensport. Ze hebben het daar met hun accommodatie (kantine, binnen- en 

buitenbanen) prima voor elkaar. Het was een druk en sterk bezet toernooi, het eerste 

toernooi voor Piet en mij, er komt nog heel wat bij kijken. Formulieren invullen, spelregels 

etc. We speelden 5 rondes met ons team van 6 personen, en elke ronde een tête a tête, een 

doublet en een triplet. Helaas hebben we met zijn allen niet veel gewonnen, maar het was 

leerzaam en leuk om te spelen. Rond 6 uur waren we klaar. Al met al een hele gezellige 

dag 

zo met elkaar en met onder andere lekkere erwtensoep en vele lekkere hapjes. De catering 

was uitstekend verzorgd. Voor herhaling vatbaar. 

Groeten Gerda 
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Op de uitnodiging staat we gaan er een gezellige dag van maken 
en deelnemen is belangrijker dan winnen. 
De 42 deelnemers hebben hier ruimschoots gehoor aangegeven.                                                           
De weersverwachtingen waren vooraf erg wisselvalig waardoor 
het twijfelachtig was of het toernooi kon doorgaan, maar op de 
dag van het toernooi hadden we plotseling prima weer, de gehele 
dag droog en met een lekker zonnetje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De organisatie had alles prima geregeld zoals opbouw en versiering, gereed maken 
van de banen, ontvangst deelnemers, spelschema, gezamenlijke lunch met heerlijke 
soep en een broodje balgehakt en na afloop, onder het genot van een hapje en                         
drankje, de prijsuitreiking met een cadeaubon voor de winnaars en een verloting met 
leuke prijsjes. 
We hebben allemaal genoten van het gezellige 1 2 3 herfsttoernooi, en het blijkt maar 
weer dat indelen met steeds wisselende samenstellingen als leuk en positief wordt     
ervaren. 
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Als je ziet hoe de organisatie met heel veel enthousiasme dit toernooi tot een succes 
heeft gemaakt is dat een compliment waard, grandioos en een dikke pluim voor de 
leden van de toernooicommissie en kantinecommissie. 
Ook een woord van dank voor de mensen van Vitesse achter de bar. 
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd sfeervol toernooi en dit is zeker voor            
herhaling vatbaar. 
  
Piet Nab 
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Helaas zijn de foto,s van de prijswinnaars niet geschikt om ze te plaatsen.                 

Doordat de zon op de achtergrond naar binnen scheen zijn ze overbelicht en                   

onscherp. Volgende keer rolgordijn naar beneden doen. 
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In de laatste boulespraat werd een oproep gedaan om een stukje te schrijven, zoals       
gevraagd heb ik de pen ter hand genomen om iets te schrijven. 
Een paar jaar geleden ben ik op verzoek van Ineke v.d. Velden naar een open dag van de 
JDB Vitesse gegaan, iedereen was al aanwezig op mijn komst zaten ze met verbazing te 
wachten. 
Wat een sportieve vrouw , dat klopt tennis was mijn favoriete sport. Ik werd ingedeeld 
en speelde met Pieter Korteweg hij had een zoon Pieter die was trainer van Vitesse 
Korfbal. Toen moest ik wel even lachen en zei mijn man heet ook Pieter en ik heb ook 
een zoon met de naam Pieter. De dag kon niet meer stuk, heel gezellig  jeu de boules          
gespeeld. Na afloop werd aan mij gevraagd of ik lid wilde worden maar dat was op dat 
moment niet de bedoeling , ik heb het nog veel te druk met tennissen, zingen in een 
meezingkoor, schilderen, oppassen kleinkinderen en activiteiten met familie en              
vrienden. Toen ik gestopt was met tennissen heb ik mij aangemeld om lid te worden van 
JDB Vitesse. Twee jaar later heb ik mijn man Piet overgehaald om ook lid te worden. 
Wij vinden het een leuke vereniging en hebben het prima naar ons zin. Vooral met het 
organiseren van het recreatie mixtoernooi, dat vinden wij leuk om te doen zeker als je 
hoort en ziet dat de leden het zo gezellig naar hun zin hebben. 
Na de vervelende coronaperiode heb ik mijn hobby schilderen weer opgepakt en ga ik 
wekelijks met een paar vriendinnen werken aan een schilderij. Om een indruk te krijgen 
wat ik zoal schilder heb ik paar foto’s gemaakt van mijn schilderijen. 
 
Groetjes Joke Nab 
  
 

 
 
 

 
 
 
N.B. 
Het lijk mij leuk om iedere keer de pen door te geven aan een ander lid die dan moet zorgen 
voor een nieuw Boulespraat stukje, hierbij geef ik de pen door aan Ineke van de Velden. 
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2 december 2022 
 

De kosten voor deze avond zijn € 3,00 pp., 
bestemt voor  de hapjes en prijzen.  

Natuurlijk is het meenemen van een                
introducé toegestaan. 

 

Wij spelen 3 partijen en starten om 19.30 
uur.  

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

1e Jan  van Hamburg 2114 2041 1829 5984

2
e Arie Visser 2063 1761 1532 5356

3
e Jan v/d Zand 2063 1600 1253 4916

4e Loes Bakker 1309 2041 1554 4904

5e Wim Snoek 2114 1091 1608 4813

6
e Riet van Rossen 1754 1761 1253 4768

7
e Diny v/d Zand 1587 1347 1829 4763

8
e Gerard van Rossen 1643 1573 1532 4748

9e Joop Koring 1754 1409 1554 4717

10e Tiny Kruyt 1643 1409 1600 4652

11
e Peter Overman 1600 1721 1254 4575

12
e Rob Klepke 1600 1721 1254 4575

13e Albert Boer 1405 1465 1600 4470

14e Arie van Ballegooijen 1128 1573 1608 4309

15
e Irene Jongenelen 1128 1600 1550 4278

16
e Harry de Wildt 1268 1341 1550 4159

17e Sjaak Jongenelen 1268 1465 1400 4133

18e Sarel Olierhoek 1309 1347 1438 4094

19
e Marijke vd Heuvel 1405 1091 1438 3934

20
e Bart Stolk 1587 861 1442 3890

21e Wil van Prooyen 1109 1341 1400 3850
22e Peter vd Heuvel 1109 861 1442 3412

R. 1 R. 2 R. 3
punten 

totaal
Einduitslag van vrijdag 7 oktober 2022
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Wij, leden van de JdB Vitessen wensen Eva Hergt 

veel beterschap toe na haar operatie aan de           

stenose (Wervelkanaalvernauwing) in de rug. 

Hopelijk wordt de pijn gauw minder en zien we 

je snel op de Jeu de Boules 



 

16 



 

17 

 

                                                    

                                                   

 

 

Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 december 

   Elke maandag     toernooi  

 

       Floris Wesdijk       15  december 

 Henk Tijssen  18 december 

      Ben  v/d Voordt  20 december 

      Peter Overman       24 december 

      Simon Kooiman 24 december 

      Eef van  Anraad       29 december 

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, Ineke vd Velde, Sjansen Wesdijk 

Toernooicommissie Albert Boer,  Piet Nab, Piet Bakker,                               

Floris Wesdijk 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker, Loes Bakker 
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