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Deze week in het nieuws.. 
 

- Clubkasactie Rabobank komt er weer aan 
- 16 april 2016: BOK Feest 
- JC1 wisselt shirts vooraf in Philippine 
- Opnieuw JC1 tegen Philippine  
- Heren 1 trekt volle zaal in Sas.. en een selfie 
- Knappe overwinning van heren 1 tegen Sic Pugno 
- Heren 2 zweeft boven het toneel in Etten-Leur 
- Een goed gevoel.. heren 2 op de weg terug 
- Dames 1 pakt punten tegen de nummer 2 
- Dames 2 weg geserveerd in Roosendaal 
- Sic Pugno maatje te groot voor Dames 2 

 

Programma 

Zaterdag 5 maart  
10:30 BOK DR 1  - Recretantes Goes 
11:30 BOK JB1  - Savok JB1 Kapelle 
11:30 BOK JC1  - Savok JC1 Kapelle 
13:30 BOK MA1  - AVC’87 MA1 Kapelle 
13:30 BOK DS1  - Kraftwell DS2 Kapelle  
13:30 BOK HS2  - Ardito HS2  Kapelle 
15:30 BOK DS2  - Scheldesport DS1 Kapelle 
15:30 BOK HS1  - AVC’87 HS2 Kapelle 
Zaterdag 12 maart 
09:30 Menkveld 2 - BOK DR1 Goes 
17:00 BOK DS2  - Sterre Voorw DS4 Kapelle 
17:00 BOK JB2  - Mytilus JB1 Kapelle 
17:00 BOK MA1  - De Burgst MA2 Kapelle 
 
 

Nieuws 

Clubkasactie Rabobank 
 
Onze vereniging is ook dit jaar weer aangemeld voor 
clubkasactie van Rabobank. 
 
Enige wat wij moeten doen is zoveel mogelijk 
rabobankleden op onze vereniging te laten stemmen ter 
verkrijging van extra inkomsten. Vorig jaar resulteerde dit in 
€ 262 extra inkomsten, echter toen was er heel weinig tijd 
beschikbaar om leden van de rabobank Oosterschelde te 
benaderen/bereiken. Laten we de aankomende periode 
goed gebruiken middels website en nieuwsbrieven. 
 
Stemmen is mogelijk tussen 06 en 18 april 2016. 
 
Vorig jaar werd er 80.000 € verdeeld, ik heb het nog niet 
kunnen achterhalen, maar wanneer ik het mij goed herinner 
is het dit jaar zelfs 120.000 €. De fractie van de stemmen op 

BOK x het te verdelen bedrag is voor BOK. Dus hoe meer 
stemmen, hoe meer inkomsten! 
 
Mvg, jullie penningmeester 
 

BOK Feest komt er weer aan 
Op zaterdag 16 april wordt het jaarlijkse BOK feest weer 
gehouden. Details zijn nog niet bekend, maar zet de datum 
alvast met dikke letters in uw agenda. 
 

Jeugd 
 

Philippine JC1 – BOK JC1  4-0 

Zaterdag 20 februari 2016 
Afgelopen zaterdag 20 februari speelden JC1 tegen 
Philippine waarbij wij helaas Jasmijn, Maaike en Pol moesten 
missen, gelukkig was er vervanging geregeld. Toen we aan 
kwamen ontdekten we dat we de shirts niet bij hadden. Dit 
had als gevolg dat we de zaal in gingen in shirts van 
Philippine, maar 2 van ons hadden zelf hun shirt bij en liepen 
dus wel in een bok shirt. De eerste set ging het beste van 
allemaal en dat wil wat zeggen want deze verloren we met 
25-14. De 2e set verloren met 25-11, de 3e set verloren we 
met 25-10 en de laatste set verloren we met 25-9. Het was 
niet onze beste wedstrijd maar we weten gelukkig wel wat 
onze aandacht puntjes zijn. 
Groetjes Zoë Zandee 
 

BOK JC1 – Philippine JC1  0-4 

Zaterdag 27 februari 2016  
Ondanks dat we niet met heel het team speelden, ging het 
beter dan vorige week tegen Philippine. 
de eerste set hebben we 6-25 verloren, de tweede set 
deden we het iets beter namelijk 15-25 verloren. de derde 
set hebben we 10-25 verloren en de laatste set hebben we 
helaas ook verloren 13-25. 
voor alle invallers bedankt voor het invallen van de mensen 
die niet aanwezig waren. 
groet Eva 
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Heren 

Savok HS1 - BOK HS1  0-4 

Zaterdag 20 februari 2016 
Zaterdag 20 februari mochten we weer een wedstrijd 
spelen. Dit keer in Sas van Gent, tegen Savok H1, ze staan zo 
goed als laatste dus dit zou geen moeilijke partij moeten 
zijn. De opkomst van ons team was niet erg indrukwekkend, 
we waren maar met z’n 6en. Maar gelukkig hadden we 
Kangoeroe, Giraffe, Aap, de eekhoorntjes Raaf, en de 
neushoorn die zo vrij was om ons te gaan coachen. 
Jammer genoeg konden de Luiaard, struisvogel, en schildpad 
niet meekomen. 
Savok die we de vorige wedstrijd afgedroogd naar huis 
stuurden, boden nu wat meer weerstand tegen ons jonge 
team. De eerste set begon dus ook wat stroef, pas toen aap 
doorhad dat we tegen banaankleurige tegenstanders 
speelden begon het een beetje te lopen. Ook knabbel (of 
babbel, ik haal ze altijd door mekaar) ging op de midden 
positie lekker tekeer, scoorde het ene na het andere punt, 
en zo liepen we lekker uit tot de 25 punten tegen 17. 
Jammer genoeg had raaf niet de kracht in zijn vleugeltjes om 
de bal naar 52 te krijgen, dus moesten babbel en Giraffe het 
doen met een meestal kort gespeeld balletje die goed 
afgeschermd was door het tegenstanders blok. Later kwam 
Raafje wel op gang, en verliep de rest ook wat soepeler. Na 
een paar sprongservices van de Kangoeroe, gaf de 
tegenstander ook de 2e set op en wonnen we deze met 25 
tegen 16.  
De derde set ging als het ware vanzelf, niemand deed 
moeite aan beide zijden. Niet echt een interessante 
wedstrijd om naar te kijken, desondanks zat toch half Sas 
van Gent op de tribunes de thuisploeg aan te moedigen. 
Tevergeefs… 
De derde set werd zonder enige moeite gewonnen met 25 
tegen 12. 
Maar toen kwam de vierde set, we begonnen met een 
mooie achterstand van zeven punten. Voedertijd was 
aangebroken, er moest dus eventjes iets gebeuren. Een 
servicereeks van Giraffe trok de stand weer gelijk, en daar 
kon de rest van het team weer verder op bouwen. Na wat 
paniek in het begin, kwam de rust van de vorige sets weer 
terug en maakten we de set af met 25-17. 
Een heel wat rare wedstrijd, waar weinig actie, wat 
botsingen en wat pinball in zat. Na afloop dronken we nog 
wat, en gingen we richting huis, met 5 punten in de 
broekzak en een mooie 2e plek in het klassement.  

 

 

BOK HS1 – Sic Pugno HS2  3-2 

Zaterdag 27 februari 2016 
Deze zaterdag stond er weer een leuke wedstrijd op het 
programma voor H1. Ondanks dat onze mannen bijna 
bovenaan staan in de ranglijst moet er nog wel voor elke set 
geknokt worden. Dit was goed te merken. Zowel BOK al Sic 
Pugno waren ervan overtuigd dat ze konden teken voor 
winst. Na een moeizaam begin en een spannend einde ging 
de eerste set met 26-24 naar BOK. Na de winst snel naar de 
2e set. Hierin kwam BOK op voorsprong en begon Sic Pugno 
onderling ruzie te maken. Wat voor onze heren leide tot 
setwinst met 25-18. In de derde set had Sic Pugno zich 
herpakt en dat was te merken ook. Het spel aan de overkant 
liep beter als bij BOK. Coach Gerard probeerde nog de winst 
binnen te halen met een wissel maar dit was tevergeefs en 
de set ging verloren met 19-25. De vierde set dan, BOK 
mocht eigenlijk geen set meer weggeven om de 2e plek vast 
te houden maar na een goede servicebeurt bij Sic Pugno 
zakte bij onze mannen de moed in de schoenen. Ook deze 
set ging verloren met exact dezelfde cijfers. Dan klaarmaken 
voor de 5e set, en hoe begin je een 5e set beter als met 
Joren laten serveren. De service was zo goed dat er van kant 
gewisseld mocht worden voordat er van service gewisseld 
mocht worden. Maar ondanks de 8-0 voorsprong hadden de 
mannen van BOK moeite. De tegenstander rook zijn kans 
maar was net te laat. De 5e set ging naar BOK, 15-12. 
 

Rowi HS 2 – BOK HS2  3-1 

Zaterdag 20 februari 2016 
Vooraf waren een aantal kenners het met elkaar eens dat 
Rowi eigenlijk tot dan toe één van de sterkste teams uit onze 
poule is die we waren tegengekomen, een jonge groep met 
flink wat aanvalspower. We konden onze borsten nat 
maken, eerdere onderlinge partijen werden met verlies 
afgesloten. Het is daar in Etten-Leur overigens wel spelen op 
“niveau”. Op de begane grond bevinden zich de culturele 
voorzieningen. Om in de sporthal te komen moeten we eerst 
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de trap op, een aparte gewaarwording…als ons spel daarbij 
zou kunnen aansluiten?! 
Dat zou voorwaar een kunststukje zijn, want tijdens de 
donderdagtraining bleken hier en daar de nodige pijntjes op 
te spelen. Als ook Rinus bij het inspelen last van zijn rug 
krijgt, lijkt de puzzel steeds moeilijker te worden. Na de 
normale plichtplegingen krijgen we toch een 6-tal binnen de 
lijnen en blijkt de scheids een “oude” bekende van Wim jr te 
zijn, misschien dat ons dat gaat helpen… .  De eerste punten 
krijgen we tegen. We stribbelen op de ons gebruikelijke 
manier tegen, Rowi loopt uit, maar blijft in zicht. Dat blijft 
zo, zodat  ze dus eerder bij de 25 zijn, terwijl wij pas op 19 
staan.  
In de 2e set eenzelfde beeld. Het gat wordt gaandeweg de 
set echter groter. BOK speelt een kansloze missie. Dat wordt 
in de 3e set anders wanneer de tegenstander zich 
vergaloppeert aan lankmoedigheid en onderschatting. Onze 
jongens gooien het, onder leiding van de nieuwe 
spelverdeler Rieni, over een andere boeg. Prikballen, bal in 1 
of 2 keer terug over het net, minder fouten en bij Rowi slaat 
de paniek toe. Paniekwissels moeten daar het tij keren, 
maar tevergeefs. Met 25-13 (!!) halen we de set binnen.  
Dit smaakt naar meer. Dus staat in de 4e set een ongewijzigd 
team in het veld. Rowi is nu echter wel bij de les. De 
vermoeidheid aan BOK-zijde slaat toe en de tegenstander 
heeft ons spelletje door.  Met 25-16 gaan we de boot in. In 
de kleedkamer zijn we dit verlies al snel vergeten en richt de 
aandacht zich op een “eigenaardige pisbak” of was het toch 
een föhn?? Wim sr vraagt vervolgens naar de volgende 
tegenstander (de Burgst) en of die misschien boven ons in 
de ranglijst staat? Wie onze positie in die ranglijst kent, 
begrijpt dat dit enige hilariteit tot gevolg had…… 
 
 

De Burgst HS4 – BOK HS2  3-1 

Een goed gevoel……op zaterdag 27 februari 2016 
Vandaag stond opnieuw De Burgst HS4 op het programma. 
Deze huidige koploper komen we nu voor de 3e keer tegen 
in deze anderhalve competitie. Je zou zeggen het gaat een 
beetje vervelen, maar niets is minder waar en we gingen 
met een goed gevoel richting Breda. 
De vogeltjes floten, het zonnetje scheen, het leek wel 
voorjaar en zelfs kwam de term “rokjesdag” voorbij. 
 
Ook de magere teambezetting mocht de pret niet drukken. 
Met 7 man en 1 support(ster) (leuk dat je erbij was Annica) 
kan je niet spreken van een volle bank en de vele pijntjes die 
menig speler (op leeftijd) moet verdragen, maakt de inzet 
zelfs nog ongewisser. 
 
Gelukkig waren we net op tijd bij “de Vonk” om de laatste 
klant van Rieni eruit te gooien en hij (met broodtrommel en 
al) toch mee kon naar Breda. 
 

We hadden al eens in Breda gespeeld en toen verdienstelijk 
met 3-2 verloren. Thuis hadden we ze dik ingepakt en met 3-
2 gewonnen!! Mede daarom het goede gevoel. 
 
Aangekomen in de hal in Breda-oost, moesten we nog even 
in de gang wachten tot de voorgaande wedstrijden voorbij 
waren. De hal was ingedeeld in 4 “kooien”. Deze waren van 
elkaar gescheiden door netten. Werkte goed. 
 
Toen de scheidsrechter zich voorstelde bleek dit een 
rasechte Zeeuwse schone te zijn afkomstig uit Sas van Gent, 
of all places !! Wim jr en Karl konden natuurlijk niks meer 
fout doen. Dat gaf ons echt een goed gevoel. 
 
De eerste set werd aangetreden met Arjan als spelverdeler 
en Jack in de diagonaal. Arnoud en Wim in het midden en 
Luc en Karl als buitenaanvallers. Rieni bleef op de bank 
zitten en verzorgde de coaching.  We waren vooral nog aan 
het genieten van het lekkere weer, want na enkele minuten 
stonden we met 7-0 achter en moesten we aan de bak. 
Gelukkig kwamen we terug in de set en kwamen puntje voor 
puntje dichterbij, zodat De Burgst een time out moest 
nemen bij 12-9. Onze hete adem werd hun teveel…. 
Wij waren niet bij machte om het gat kleiner te maken, maar 
speelden verdienstelijk mee. Enkele plaats ballen van de 
spelverdeler in het midden, braken bijna ons verzet. Bij 21-
17 nam coach Rieni een time out om ons scherp te krijgen 
voor de “big points”. Dit lukte aardig, vooral door goed 
verdedigen en minder fouten maken dan de tegenstander. 
Deze voelde opnieuw onze hete adem en nam een time out 
bij de stand 24-19. Helaas moesten we de set afstaan met 
25-21. We hadden er toch een goed gevoel aan over 
gehouden. 
 
De tweede set in dezelfde opstelling aangevangen en namen 
wij direct het initiatief. 
We kwamen snel een paar punten voor en op het moment 
dat Burgst langszij kwam namen wij toch weer het initiatief. 
Vooral de ongekende toverballen van Arnout brachten ons 
op voorsprong. Helaas werden de onnavolgbare “prik” 
ballen (of moet ik zeggen plak ballen) terecht afgefloten 
door de scheids, die ons overigens best goedgezind was. We 
konden het in de tweede set echter niet bolwerken en 
verloren, wederom verdienstelijk, met 25-17.  
 
Met dezelfde opstelling en instelling begonnen we aan de 
derde set (never change a team met een “goed gevoel”). Nu 
was het onze beurt en opnieuw werd een voorsprong 
afgedwongen. Onze tegenstander was al vroeg in de set 
onzeker en nam bij een stand van 4-5 een time out. Dit 
bracht voor hun geen soelaas en door prima spel van onze 
kant van met name Arjan, Jack, Wim jr, Luc,  
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Arnoud en Karl, alsmede de gedreven coaching van Rieni 
langs de zijlijn, werd ons goede gevoel eindelijk omgezet in 
resultaat!! Bij een stand van 9-14 (jaaaa voor ons !!) nam De 
Burgst een paniek time out en konden wij genieten van een 
minuutje rust.  
De rest van de set werd door BOK professioneel afgewerkt 
en werd de set met 19-25 binnen gehengeld. Dit gaf ons een 
extreem goed gevoel…. 
 
De vierde set, opnieuw in de gebruikelijke opstelling, werd 
een kopie van de 2e set. 
Hoewel we verdienstelijk en frivool (vooral de jeugd) 
speelden, en lang konden aanhaken, moest toch een 
noodzakelijke time out worden genomen bij de stand 16-14. 
We dreigden te ver achterop te raken… 
De time out had niet zijn verwachte uitwerking en de 
achterstand liep verder op. Natuurlijk wilden we ons goede 
gevoel omzetten in een 5-setter. Ook de inbreng van Rieni 
voor Arnoud bij een stand van 22-17, mocht het tij niet 
keren. Routinematig speelde De Burgst de set uit en won 
met 25-18. 
 
Helaas, 3-1 verloren, maar wat waarde er nog rond….er was 
iets…..oh ja, nog steeds een goed gevoel, voldaan, tevreden, 
we hadden veel plezier gehad vandaag, ondanks ons verlies.  
 
Na een luidruchtige douche waar Ivan Rebroff ook langs 
kwam ( Калинка, калинка, калинка моя! ) en een korte 
versnapering in de kantine, werd snel de reis naar Kapelle 
weer aangevangen. Zo konden we immers nog een setje 
meepikken van de andere teams die in Kapelle aan de bak 
moesten. 
Gelukkig hadden we meewind, een snelle auto en een goed 
gevoel dat de politie elders bezig was (ongeluk bij Breda 
West). Zodoende waren we ruim op tijd om de finale van 
beide winstpartijen van zowel D1 (prima gedaan meiden) als 
H1 (well done guys) live mee te maken. 
 
Na deze enerverende middag was het nog (helaas niet lang 
) gezellig in de kantine en werd de onvermijdelijke tocht 
huiswaarts met tegenzin aangevangen. 
Bleef over het goede gevoel en het idee dat dit volgende 
week zomaar weer kan gebeuren….. 

 

Dames 
 

BOK DS1 – Sic Pugno DS1  3-1 
 

Zaterdag 27 februari 2016 
Het was afgelopen zaterdag, net als vorige 
week, weer mensen ronselen. Heleen lag met griep in bed, 
Sanne was nog herstellende van een gebroken pink en de 
rug van Jessica leidt zijn eigen leven. Oftewel, er bleven 4 

'fitte' speelsters over. Maar gelukkig sprong Dames 2 weer in 
de bres: Ilja, Alyssa en Joëlle stonden paraat om bij te 
springen. Dat was voor Ilja natuurlijk gesneden koek, die 
zaterdag ervoor had ze haar debuut in Dames 1 al gemaakt.  
Met dit halfgare team begonnen we de eerste set, niet 
wetend wat we konden verwachten. Bij de vorige wedstrijd 
tegen Sic Pugno viel het vies tegen dat we met 3-1 verlies 
naar huis gingen. Momenteel stonden ze gedeelde tweede 
plaats, stiekem dus best een gevaarlijk team. Met de 
instelling 'roeien met de riemen die je hebt' gingen we 
verdomd goed van start die eerste set! Alles ging goed, we 
maakten Sic Pugno gek. Was dit de nummer twee van de 
ranglijst? Prima, maar wij wonnen lekker de eerste set met 
25-8.  
Tweede set, maak je borst maar nat want Sic Pugno laat het 
hier natuurlijk niet bij zitten. Daar zou wat vechtlust naar 
boven komen om hun positie te verdedigen, aan ons de taak 
om genoeg weerstand te bieden. Die weerstand was ver te 
zoeken aangezien Sic Pugno van start ging met een 0-6 
voorsprong. We zouden deze set niet zo makkelijk 
binnenhalen als die eerste, tijd om wat peper erin te 
stoppen. En dat deden we. We herstelden onze achterstand, 
gingen lang gelijk op maar pakten te titel bij de eindsprint: 
25-23.  
De beruchte derde set deed wederom zijn naam eer aan. 
Wat gebeurt er dan toch met ons? Wij gingen veel fouten 
maken en er was vaker onduidelijkheid in het veld. Sic Pugno 
kwam meer en meer in haar spel, de middenaanvalster was 
niet meer te stoppen. Toen we de achterstand van 7-12 
konden herstellen naar 11-12 leek het een herhaling van de 
tweede set te worden: we zouden ons als gladiatoren 
terugvechten in het spel, we zouden Sic Pugno 
overmeesteren en de overwinning vieren! Maar nee.. 
Vervolgens zou Sic Pugno nog 13 punten spelen tot ze bij de 
25 waren beland en wij slechts 3 punten. Tot zo ver onze 
gladiatoren overwinnen, 25-14 voor Sic Pugno.  
Het zou toch geen 5-setter worden? Voor ons gevoel ging de 
set lang gelijk op, maar in werkelijkheid bouwden wij een 
steeds grotere voorsprong op. Het enige scoorend vermogen 
wat Sic Pugno had was nog steeds the unstoppable 
middenaanvalster. Maar dat was niet voldoende, wij hadden 
meer aanvalskracht en vochten voor iederen bal. Sic Pugno 
leek op te geven, 25-16 winst voor ons! 
3-1 winst van de nummer twee, daar mogen we trots op 
zijn. Daardoor zijn we ook nog in de race om zelf die tweede 
plaats te bemachtigen. De wedstrijd tegen VVS zal daarvoor 
enorm bepalend zijn, deze staat 2 april op de planning. Maar 
ook aanstaande zaterdag zullen we punten moeten pakken 
om onze positie te behouden, 13:30 tegen Roosendaal. Tot 
dan! 
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Kraftwell Symm. R’Daal  DS4  
– BOK DS2          4-0 

Zaterdag 20 februari 2016 
Afgelopen zaterdag reisden we met een compleet team af 
naar Roosendaal. De tegenstander wilde van revanche op de 
vorige wedstrijd want ik weet nog goed dat ze niet bij waren 
dat ze 3 punten achter lieten in Kapelle.  
 
Bij het inspelen en inslaan leek het erop dat Kraftwell niet zo 
sterk was maar vanaf het 1e fluitsignaal bleek dit helaas 
anders te liggen.  
Set 1: Vanaf bal 1 was duidelijk dat ze snelheid in het 
spelletjes van onze tegenstanders hoger lag dan bij ons. Hier 
bleven we de hele wedstrijd moeite mee houden, We 
knokten goed voor de ballen alleen kregen we hem steeds 
net niet op de grond bij de tegenstander. Ook zat het qua 
blokkeren niet mee. De ballen werden vaak wel geraakt 
maar niet net niet goed genoeg om hem terug over het net 
te krijgen, hij viel regelmatig net achter het blok aan onze 
kant op de grond.  
Toch speelden we een paar leuke rally’s, jammer genoeg dat 
de aanvalsters aan andere zijde bijna elke bal scoorde die ze 
aan het net kreeg en we ondanks ze leuke rally’s al snel 
achter de feiten aan liepen. (25-15) 
Set 2: 
In set 2 lukte er even niks meer aan onze kant, een hele 
sterke service aan de kant van Roosendaal zorgde ervoor dat 
de ballen alle kanten op gingen behalve richting Sylvana. 
Hierdoor waren ze al heel snel flink op ons uitgelopen. We 
probeerde echt voor elke bal te knokken maar Roosendaal 
deed een klein stapje harder en sloeg de bal op de juiste 
plekjes op de grond. (25-8) 
 
In set 3 werden er 3 wissels gedaan en dit leek een goede 
keuze van Erik. Heel lang gaat het in deze set gelijk op. 
Mooie balletjes van Allyssa vanuit het midden zo de hoeken 
van de tegenstander in. En ook Moniek maakt een paar 
mooie punten door de bal in het centrum te leggen. Op 
momenten dat het nodig was gingen de dames van Kraftwell 
iets beter hun best doen en maakte de laatste ballen hard 
af. (25-23)  
De laatste set waren we er van overtuigd om een puntje 
mee terug te nemen naar Kapelle want zo knokken in set 3 
en nog geen punten is niet eerlijk dus de laatste set starten 
we vol goede moed. Echter was het servicekanon van 
Kraftwell weer op dreef en al snel keken we weer tegen een 
flinke achterstand aan. We probeerden het Kraftwell geweld 
te stoppen maar we kwamen er niet tussen.  
Bij een stand van 24-14 kreeg Anouk te opdracht om alles te 
geven met haar service, helaas stopte het bij 19 en gingen 
we zonder punten terug naar Kapelle ( 25-19 ). 
 
 

Bok DS 2  - Sic Pugno DS 2  0-4 

Zaterdag 27 februari 2016 
Ook voor dames 2 stond een wedstrijd tegen Sic Pugno op 
het programma. Sylvana was helaas afwezig, maar met wel 9 
dames sterk begonnen we de wedstrijd. In Bergen op Zoom 
hebben we de dames van Sic Pugno op 31 oktober laten 
weten dat het niet gemakkelijk was om van ons te winnen, 
en waarschijnlijk hadden ze zich daar op ingesteld.  Dit 
hebben we helaas niet waar gemaakt, door slordige eigen 
fouten in onder andere de passing en het niet toekomen aan 
aanvallen hebben we het Sic Pugno niet moeilijk weten te 
maken. Alle 4 de sets hebben we verloren (20-25, 16-25, 18-
25, 17-25), hierdoor komen we met 28 punten op een 8e 
plaats te staan vlak boven VAT. Hopelijk kunnen we 
volgende week in eigen huis tegen Scheldesport met wat 
meer wilskracht winnen van Scheldesport die maar 2 puntjes 
boven ons staat waardoor we een plekje stijgen in de 
ranglijst.  
 
 
 

 

 
 

BOK website 

Meer volleybalnieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

Tips voor de website of nieuwsbrief? Mail naar: 
webredactie@vvbok.nl 
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