
Monika klein Haar Bruntink                           http://www.posterenksbelang.nl/ 
DCP Posterenk en omstreken                 https://www.facebook.com/KijkinPosterenk 
0613 277 181            https://www.instagram.com/kijkinposterenk 
dcp@posterenksbelang.nl                                                                        https://kijkindekernen.nl/groep/kijkinposterenk 
Op Maandag & Dinsdag ochtend  
 
 
 
 

 

Kom ook gezellig Koersballen in de Posterenk! 

 

Op maandagmiddag zijn mensen uit Posterenk en uit de omgeving van Posterenk, weer gezellig aan het 

Koersballen. Mensen van verschillende leeftijden komen om de 2 weken samen onder genot van een kop koffie 

(of thee) bij elkaar in Bethel. . De ene week is het Koersbal en de andere maandagmiddag sjoelen. 

 

Henk verteld dat ze gewoon gezellig samen bezig zijn en Mies vindt dat ze er fit bij blijft: het is telkens wel 

rekken en strekken om de bal te laten rollen. Het lijkt simpel zegt Minie maar dat is het niet, je moet nog wel met 

enige finesse de bal een slinger geven anders rolt ie zo van de mat.  

Henk verteld verder; aan winnen om te winnen doen we niet aan, wel tellen we de punten op aan het eind van 

de middag en hebben we een 1e 2e en 3e plek en iemand heeft de poedelprijs. bij ons staat vooral de 

gezelligheid bovenaan. Vandaag ging de winnaar met een heerlijk pak Cakerollen naar huis 

Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 bruine koersballen en een jack (witte kleinere bal). 

De bedoeling van het spel is de koersbal (bruine of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te 

rollen. De bal is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De mat is 

verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtingen over gespeeld. Bij aanvang van het spel staan 

beide spelers aan één zijde van de mat. De ene speler speelt met de zwarte ballen, de andere met de bruine 

ballen. De overige spelers zitten erom heen om zo het spel goed te kunnen volgen. 

Lijkt het jou nou ook leuk of vindt je dit echt iets voor je buur of ouder om zich aan te sluiten bij dit spel of speel 

je liever sjoelen? Om de week komen deze groep mensen zonder verplichting bij bij elkaar om er een gezellige 

middag van te maken. Voor meer informatie mail: dcp@posterenksbelang.nl en lees op 

https://kijkindekernen.nl/groep/kijkinposterenk  
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