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Deze week in het nieuws.. 
 

- Clubkasactie Rabobank komt er weer aan 
- 16 april 2016: BOK Feest 
- Oliebollenactie 2016 
- Sponsor service een succes 
- Nieuwe ballen 
- Spelverdelersclinic Roosendaal 
- Mini’s knallen in Philippine 
- In Sas van Gent haalt BOK jeugd prijzen op 
- MA1 wint: Loon naar werken 
- Wie wordt supporter van de maand bij Dames 1? 
- Dames 2 wint tegen Scheldesport 
- Recreanten Dames ondanks blessures blijven 

winnen 
 

Programma 

Zaterdag 26 maart  
09:30 Dames Recreanten - Menkveld Goes 
10:30 Phillippine JB1 - BOK JB1              Phillipine 
15:00 AVC’87 HS3 - BOK HS1 Tholen 
16:00 Groene Ster HS1 - BOK HS2       Zevenbergen 
 

Zaterdag 2 april 
10:30 Dames Recranten -Goedemorgen Goes 
11:30 BOK JC1  - VVS’92 JC1 Kapelle 
11:30 BOK MA1  - Zuvo MA1 Kapelle  
13:30 BOK JB1  - VVS’92 JB1  Kapelle 
13:30 BOK DS1  - VVS’92 DS1 Kapelle 
13:30 BOK HS1  - VAT  HS1 Kapelle 
15:30 BOK DS2  - VAT  DS1 Kapelle 
15:30 BOK HS2  - GroeneSter HS1 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. 

 
 

Oliebollenactie 2016 

 
Je kunt je vanaf vandaag opgeven bij Joost of 

Martine. Meld je aan als: 
- Verkoper 

- Chauffeur 

- Bakker (+/- 10:00 – 13:00u) 

- Inpakker (+/- 13:00 – 16:00u) 

Donderdag 7 april is het weer zover, de 
jaarlijkse oliebollenactie gaat weer van 

start.  
Alle leden van BOK worden opgeroepen om 

bij deze actie te helpen zoveel mogelijk 
zakjes oliebollen te verkopen in Kapelle en 

Krabbendijke.  
 

Het verkopen van de oliebollen zal vanaf 
17:45u beginnen. Om alle verkopers door 

Kapelle te vervoeren hebben we ook 
chauffeurs nodig. En om te zorgen dat de 
oliebollen gemaakt worden zijn er bakkers 

en inpakkers nodig.  
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Via de mail: algemeenbl@vvbok.nl of spreek één 
van ons aan op een trainingsavond 

Nieuwe ballen 
Jullie hebben het vast wel al gezien en wellicht al mee 
getraind. Maar sinds een paar weekjes zijn er weer een 
aantal nieuwe ballen aangeschaft.  

 
Als we hier met z’n allen verstandig mee omgaan kunnen 
we hier weer jaren van genieten. 

 

Spelverdelersclinic Roosendaal 
Ben je een spelverder of wil je dat graag worden? Ben je 
nieuwsgierig wat hier allemaal bij komt kijken? Wil je 
ervaren hoe leuk spelverdelen is? Of wil je gewoon graag 
een volleybalclinic krijgen van 2 TOP trainers/spelers? Dat 
kan! Geef je dan nu op voor de Spelverdelersclinic bij 
Kraftwell Symmachia Roosendaal! 
Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
Zondag 10 april 2016 van 13.00-16.00 uur zal er onder 
leiding van Matt van Wezel en Yannick van Harskamp een 
clinic worden georganiseerd in Sporthal D’n Dijck in 
Roosendaal. Deze middag is speciaal voor spelverdelers en 
potentiële spelverdelers vanaf 15 jaar tot … jaar, van B-jeugd 
t/m Eredivisie, recreanten tot competitie. Daarnaast zal er 
tijdens de clinic ook een gedeelte ingericht zijn voor de 
trainers en coaches. Uiteraard zijn dus ook jullie (en alle 
overige volleybalfanaten) van harte welkom! 
Even kennismaken… Yannick van Harskamp & Matt van 
Wezel 
Yannick kwam maar liefst 160 keer uit als spelverdeler voor 
het Nederlands team! Daarnaast speelde hij behalve in 
Nederland ook in de Belgische en de Italiaanse competitie 
op het hoogste niveau. Hij besloot na het Europees 
kampioenschap in Bulgarije (2015) te stoppen met 
topvolleybal en zich te richten op zijn maatschappelijke 
carrière. 
Matt heeft als spelverdeler jarenlang 1e Divisie gespeeld in 
Roosendaal en Eredivisie in Breda. De afgelopen 5 jaar 
werkzaam geweest als Talent-coach en Bondscoach op 
Nationaal Sportcentrum Papendal. Hij leverde een 
belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de 

talentontwikkeling van de volleybalsters in Nederland. Nu is 
hij als coach verantwoordelijk voor de in de Eredivisie 
uitkomende dames equipe van Sliedrecht Sport.  
  
Dit is een unieke kans op een leuke en leerzame clinic van 
een topspeler als Yannick en een toptrainer als Matt. 
Ik wil me aanmelden! Maar hoe? 
Graag horen wij van je als je deze unieke kans wil pakken en 
wil komen deelnemen (of kijken) aan de clinic! Je kan je 
individueel opgeven of gezamenlijk met een aantal 
spelers/trainers /coaches/bestuursleden. Doe dit door een 
e-mail te sturen naar: clinic@symmachia.nl onder 
vermelding van Spelverdelersclinic Matt & Yannick. Geef 
daarnaast aan: 

 

 Of je wilt deelnemen aan de clinic en zo ja, met 
hoeveel personen?  

 Of je alleen komt kijken en zo ja, met hoeveel 
personen?  

 Hoeveel trainers/coaches er komen?  

 Van welke club je bent?  

  
De inschrijving sluit op zondag 3 april 2016! Voor vragen kun 
je terecht op dit email adres of via Bart van Driel op 
telefoonnummer +31(0)6 41247376 of www.symmachia.nl. 
 Kosten? 
Om precies te zijn: €0,- De deelname én toegang tot de clinic 
is geheel gratis! Mooi toch… 
 Zien we je op zondag 10 april in Sporthal D’n Dijck in 
Roosendaal? Wij hopen het wel. 
  
Sportieve groeten, 
Matt van Wezel, 
Yannick van Harskamp, 
Bart van Driel (organisatie Kraftwell Symmachia Roosendaal) 
  

Sponsor service 2016 
 
Donderdag 4 februari vond de jaarlijkse Sponsor Service 
plaats. Alle jeugdleden van BOK hadden hun marketing-
skills in de strijd gegooid om zoveel mogelijk sponsors te 
werven. Maar om het geld binnen te halen moest er eerst 
nog even geserveerd én gescoord worden! De 'training' 
begon met een stoelendans-variant. Een lekker muziekje 
erbij, maar wanneer de muziek stopt.. zorg dan dat je niet 
als laatste de gele lijn aantikt. Vervolgens gingen de 
spellen van start. Een potje trefbal valt altijd goed in de 
smaak en ook het jaarlijkse honkvolley-bal blijkt weer een 
succes te zijn. Het 'blind volleybal' (volleyballen met een 
geblindeerd net) was nieuw dit jaar en leidde tot 
hilarische situaties. De avond bestond niet alleen uit 

mailto:algemeenbl@vvbok.nl
mailto:clinic@symmachia.nl
http://www.symmachia.nl/
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spellen en gezelligheid, er moest ook nog serieus 
gevolleybald worden. De service momenten tussendoor 
vereiste concentratie. Dat zorgde ervoor dat er op vele 
matjes en hoepels werd geserveerd! Tot slot stonden er 
heerlijke pannenkoeken op onze topserveerders te 
wachten, die gingen er wel in! Verdiend! 
De opbrengst van de Sponsor Service is €304,40!!!! Wat 
een mooi bedrag. De nieuwe liggen inmiddels al in de 
ballenkast, veel volleyball-plezier ermee! 
Eline Bruijnooge is degene die het meeste geld heeft 
opgehaald met haar sponsoring, €32,- euro! Zij kan 
binnenkort haar prijs verwachten.. 

 

 
 
Jeugd 
 

Zaterdag 5 maart 2016 
Mini toernooi 5 maart 2016 te Philippine. 
Deze keer ging ik mee met de mini’s niveau 4. 
Het team bestaat uit Sophie, Lieke en Janita. (Pascalle was 
verhinderd) 
Aangezien we sinds een paar maanden 3 jongens hebben die 
hard getraind hebben en welke ook graag mee willen naar 
toernooien zijn Raymond en Corstian mee gegaan om het 
team compleet te maken en alvast te wennen aan 
toernooien spelen. Arne was jarig maar wil de volgende keer 
ook graag mee. 
 
In de gymzaal van Philippine was het gezellig druk. Er komen 
steeds meer teams bij zodat alle velden bezet zijn.  
De 1e wedstrijd was tegen Mytilus die blijkbaar nog niet 
goed wakker waren. BOK had geen moeite met hun. Met 
een goede service as de 1e set vlot binnen. 19-9. De 2e set 
ging meer gelijk op. Wel merkte Lieke nog op hoe lang mag 
je er over doen om te serveren want een Mytilus jongen 
deed wel 19x proberen voordat hij werkelijk serveerde. Tsja 
het duurde ook wel lang….. 
2e set was 13-10. Een goed begin en dat met de nieuwe 
jongens die voor het eerst meededen. 
Daarna om de koffie om ons op te maken voor de 2e 
wedstrijd tegen VVS 2. Dit team bood meer tegenstand. Ook 
een goede service en zo nu en dan kwam er na 3x spelen 
ballen terug over het net. Vooral de 2e set ging gelijk op 

maar BOK won weer 19-11 en 31-28. 

 
3e wedstrijd tegen IJVC. Ook hier weer veel tegenstand. Wat 
een leuke wedstrijd werd. De 1e set werd nipt gewonnen 
met 13-12. De 2e set werd verloren met 14-17.  BOK wilde 
heel graag de beker winnen deze keer maar nu begonnen ze 
toch te twijfelen, zou het lukken?? De tegenstander waren 
ook goed. 

 
Tussen de wedstrijden gingen  ze zelfs kijken hoe de andere  
teams speelden. Ook werd er nog overgespeeld met het 
andere BOK team van niveau 3. En natuurlijk in de kantine 
uitrusten voor de laatste wedstrijd tegen VVS 1. Dit team 
was ook goed. Lange rallys tussen de teams. Helaas hadden 
hun ook een goede serveerder en stokte de pass bij BOK. De 
1e set werd 10-15 voor VVS. 
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Dan de 2e set maar. Beide teams serveerden goed en 
scoorde veel punten. BOK won met 28-27. Heel nipt. 

 
Daarna vol spanning wachten op de einduitslag.  3 teams 
waren gelijk geëindigd waarna de punten geteld werden en 
helaas waren ze toen niet 1e maar 3e met 3 punten verschil. 
Dit was wel een teleurstelling want ze wilden graag de beker 
maar gedeelde 1e plaats is ook goed. Wie weet de volgende 
keer. 

 
Corrie  
 
 

Bok 2 niveau 5 

Zaterdag 5 maart 
Een compleet team bok2 in Sas van gent om te strijden in 
een poule van 6 om de 1e plaats. 
Hannah, Eline, Loïs en Inge kregen hulp van Prescilla. 
Prescilla traint al een tijdje mee op niveau 5. 
Ze is er ook aan toe om in dit team mee te spelen. Tegen 
Philippine maakten de meiden een goede  
start. Er werd goed geserveerd en ook waren er mooie 
rally’s bij. 20-21 voor bok 2. Helaas kwam Philippine in de 
tweede set goed op stoom en moesten we (ook wel door 
veel eigen fouten) 
de winst uit handen geven 26-12 in de tweede set. Tegen 
Mytilus 3 een wisselend beeld. De eerste set won Mytilus 
maar in de tweede set serveerden onze bokjes zó goed, 
zodat ze maar liefst 19 punten achter elkaar scoorden en de 
set wonnen met 8-
23!

 
Tegen  Savok verloren de bokjes om vervolgens het toernooi 
af te sluiten tegen bok 3. Er werd steeds meer in drieën 
gespeeld waardoor ze wat extra puntjes wisten te 
verzamelen. 
Een 2e plaats in de poule voor bok 2. Goed gedaan! 
 
 

Bok 3 niveau 5 

Zaterdag 5 maart 2016 
Ook dit team, bestaande uit Yvonne, Maureen, Nikki en 
Jasmijn was compleet en werd aangevuld door het kersverse 
minipluslid: Shenna. Ze is nog maar een paar dagen lid en 
wilde al graag mee naar dit toernooi. De snelste manier om 
te leren volleyballen. Het was allemaal nog wennen maar 
het serveren ging Shenna vanaf het begin goed af. Het 
overspelen na de pass was nog best moeilijk maar dat gaan 
we nog veel 
oefenen.

 
Tegen Bok 4 in de eerste wedstrijd een gelijk spel. 
Vervolgens tegen Savok 1 een zeer wisselend beeld, 19-12, 
12-22. Met goed serveren kwamen de dames een eind maar 
als je daar foutjes in gaat maken dan geef je het weg. Soms 
kwamen er wat extra puntjes door in drieën te spelen. Dat 
gaf veel spelplezier en zelfvertrouwen. Vol goede moed 
begonnen ze aan de laatste wedstrijd tegen Bok 2. 
Bok 2 is toch een maatje voor deze bokjes en ze verloren 
dan ook met 12-23 en 13-18. 
beetje bij beetje wordt dit team beter en met stug 
doortrainen komen ze er nog wel! 
4e plaats in de poule van de 6! 
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CMV toernooi Vlissingen 19 maart 
Zaterdag reden we met 14 enthousiaste bokjes in vier auto’s 
richting Vlissingen om onze  
kunsten weer vertonen en te laten zien dat alle 
trainingsarbeid die het afgelopen jaar op de 
donderdagavond is verricht zéker zin heeft gehad. 
 
Eén team in niveau 6. (Bok1) Meiden die al goed gewend zijn 
om samen te spelen. Suus, Lisse, Elske en Vioda. De laatste 
paar  toernooien heeft Marjolijn zich als een volwaardig lid 
in dit team bewezen en speelt goed mee! Waar op de 
trainingen wel eens iets te veel lol wordt gemaakt naar mijn 
zin, (ook wel weer leuk) spelen ze op toernooien zeer 
gedreven en serieus voor de winst! In een voor hun iets te 
klein veld laten ze goed samenspel zien en komt er af en toe 
een serieuze aanval tot stand! Heel leuk om dit team te zien 
spelen! Vandaag een dik verdiende 1e plaats en wat mij 
betreft slepen ze ook op het a.s. laatste toernooi in Goes de 
winst binnen. Eindhoven, we komen eraan op de regio 
kampioenschappen!

 
Twee teams in niveau 5 
Bok 2. Deze meiden passen ook goed bij elkaar. Hannah, 
Eline, Loïs en Inge hebben zeer loyaal ruimte in het team 
gemaakt voor Prescilla, die tot voor kort nog mee speelde in 
een team niveau 4 uit Krabbendijke. Prescilla gaat snel 
vooruit en heeft bewezen niveau 5 aan te kunnen. De 
trainings arbeid begint in dit team ook zijn vruchten af te 
werpen en dat is in Vlissingen dus ook goed te merken. Ze 
knokten zich naar de 1e plaats in de poule en mochten de 
finale wedstrijd spelen tegen de 1e plaats in de andere 

poule: Savok 1. Het werd 1-1 Op punten saldo net aan 
verloren, maar een dik verdiende 2e plaats. 
Bok 3 Ook dit is een meidenteam. (Waar blijven die jongens 
toch!) Dit team is sinds enige weken aangevuld met een 
nieuw lid: Shenna. Omdat de trainingsgroep nu echt groot 
begint te worden is er nog weinig gelegenheid om Shenna 
een spoedcursus volleybal te geven zodat ze snel aansluiting 
kan vinden in de groep. 

Toch gaat het b.v. al goed met serveren! Jasmijn, Nikki, 
Maureen en Yvonne doen hun best om haar snel op te 
nemen in het team. Wedstrijdjes verlopen nog wel wat 
rommelig en de Mascotte Beer met een echt BOK shirt aan, 
wordt goed gebruikt om op de wisselbank te beknuffelen en 
warm te blijven. Met name Jasmijn vindt deze beer zóóó 
leuk dat ze vaak vergeet weer in het veld te komen als ze dat 
mag. Het woord “wisselen!” wordt dus vaak gehoord. Maar 
er moet gezegd: deze bokjes blijven optimistisch en de sfeer 
is uitstekend! Met een 2e plaats in hun poule beëindigen ze 
deze ochtend. 
 

BOK MA1 - De Burgst MA1 4-0 

 12 maart 2016 
Vandaag weer een thuiswedstrijd op het programma, pas 
laat in de middag dus eens kijken hoe fit de meiden zijn aan 
het einde van de dag. Het team bestaat vandaag uit 8 
speelsters, Rachel en Amanda konden helaas niet meedoen.  
Jos moet vandaag helpen sjouwen met een verhuizing en 
moet daarom als vaste coach verstek laten gaan. Daarom 
mocht de reservecoach aan de slag. 
Het  is de bedoeling vandaag wat punten te gaan halen, de 
meiden zijn goed bezig de laatste tijd, maar de punten 
blijven nog uit. Het lijkt mogelijk, want de Burgst staat maar 
net boven BOK op de ranglijst. De eerste set gaan de meiden 
goed van start,  met  goede servicebeurten, een degelijke 
verdediging en leuke aanvallen staan ze steeds op 
voorsprong en deze houden ze tot aan het einde van de set, 
het wordt 25-18 en het eerste punt is binnen. 
 
De tweede set gaan de meiden gewoon verder waar ze 
gebleven waren en zetten een degelijk spel neer. Kim komt, 
na de eerste set als wisselspeler , lekker binnen met haar 
service en maakt meteen een aantal punten op rij, de 
services zijn moeilijk te houden voor de tegenpartij. Er 
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worden ballen geslagen, geprikt en geplaatst en ook de 
verdediging staat weer goed op zijn plaats. Zonder veel 
problemen wordt het tweede punt van vandaag 
binnengehaald, 25-17. 
 
De altijd lastige derde set is gekomen. De coach drukt de 
meiden op het hart, dat ze nu niet mogen inzakken, maar 
gewoon als de eerste twee sets moeten doorgaan. Er wordt 
driftig "ja" geknikt, maar eenmaal begonnen lopen ze 
meteen een aardige achterstand op.  Er wordt minder goed 
gecommuniceerd, waardoor er wat verwarring ontstaat, de 
onzekerheid sluipt er enigszins in. Bij de stand  2-8  is een 
time-out noodzakelijk. Dat helpt, want als snel staat het 7-10 
en dwingen de meiden een time-out bij de tegenpartij af. 
Daarna gaat het steeds beter, de opdracht om meer in de 
hoeken te spelen wordt goed uitgevoerd en de achterstand 
wordt weggewerkt. Het blijft nog spannend, want het gaat 
redelijk gelijk op. Uiteindelijk  blijven ze de tegenstander de 
baas en winnen ze ook deze lastige derde set, met 25-22. 
Vier punten zijn inmiddels al binnen! 
 
De laatste set lijkt het erop dat de meiden hun kruit hebben 
verschoten,  de servicepass komt niet goed aan het net en er 
worden teveel fouten gemaakt. De tegenstander heeft de 
achterlijn en de hoeken gevonden en scoren daar veel 
punten mee. De time out bij 7-10 heeft helaas niet het 
gewenste effect. Er wordt zeker geknokt, maar de 
tegenpartij is aanvallend goed op dreef. Dan maar een 
wissel proberen in het achterveld. Na nog een paar punten 
tegen, brengt dat een verandering op gang, maar of dat bij 
een stand van 13-20 nog op tijd is? De meiden blijken echter 
over een ijzersterke mentaliteit te beschikken en gaan 
ervoor. Puntje voor puntje wordt er teruggeknokt, inmiddels 
is het 18-22. De wanhopige coach van de tegenpartij 
probeert met een time-out bij 20-22 het tij nog te keren, 
maar dan kent hij de meiden van BOK nog niet. Die knokken 
voor wat ze waard zijn, persen er nog een paar mooie 
smashes uit en dankzij een lange servicebeurt van Larissa 
blijven ze aan zet.  De service gaat op het eind nog een paar 
keer  heen en weer, het wordt 24-23, 24-24 en gelukkig 
maken ze het spel uit op 27-25. De eerste overwinning van 
dit jaar en de volle winst behaald!!! Meiden, knap gedaan, 
dit is een opsteker voor de volgende wedstrijd.  

 

BOK JB1 – Mytilus JB1  3-1 

Zaterdag 12 maart 
Afgelopen zaterdag hadden we s ’middags om 5 uur een 
thuiswedstrijd tegen Mytilus JB1 voor de boeg. We waren 
met 8 spelers namelijk: Valerie, Vera E, Vera V, Koen, Marit, 
Lieke, Paul en Matthijs. Na het verlies van de week ervoor 
wilden we deze wedstrijd echt niet verliezen.  In de eerste 
set begonnen Valerie en Lieke op de bank. Koen begon met 
de service en we hadden al snel een behoorlijke voorsprong 
opgebouwd. Mytilus had niet helemaal op zo’n snelle 

achterstand gerekend en leek een beetje van slag. De eerst 
set werd vrij gemakkelijk met 25-13 gewonnen. In de 
tweede set zaten Koen en Vera Visser op de bank. Ook in de 
tweede set kwamen we weer vrij snel voor. We gingen ook 
wat vrijer spelen en er werd steeds meer gesmasht. Helaas 
verloren we halverwege de tweede  set onze concentratie 
en kwam Mytilus terug in de set. Uiteindelijk trokken we 
toch aan het langste eind en wonnen we de tweede set met 
25-22. Na een hoop discussie over wie er de vierde set op de 
bank moesten zitten begonnen we de derde set met Marit 
en Paul op de bank. Ook in de derde set gingen we vrolijk 
verder waar we de vorige set gebleven waren en speelden 
we netjes goed volleybal. Al vrij snel kwamen we weer op 
een behoorlijke voorsprong en Mytilus kwam niet echt meer 
in de buurt. Toch werd er nog een time-out aangevraagd 
omdat het even leek alsof we de concentratie kwijt waren. 
Na de time-out ging het een stuk beter en werd de derde set 
met 25-16 gewonnen. In de pauze tussen de derde en de 
vierde set waren we van plan om voor het eerst in een 
wedstrijd met set-up rechts te gaan spelen. Uiteindelijk 
werd dit plan toch maar afgeblazen omdat niet iedereen er 
zeker van was dat het zou lukken. De laatste set begonnen 
Vera Eversdijk en Matthijs op de bank. Mytilus had opeens 
weer hoop gekregen en ging er vol tegen aan in de laatste 
set. Al snel stonden ze op voorsprong en dit bleef ook zo. 
Heel even leek het erop dat we terugkwamen in de set maar 
uiteindelijk ging de laatste set toch met 21-25 verloren. 
Ondanks de laatste set kunnen we toch terugkijken op een 
hele mooie wedstrijd, waarin veel nieuwe dingen zijn 
geleerd en uitgeprobeerd.  
 
 

Een bijzondere prestatie MA 1  
Zaterdag  19 maart hebben de Meiden Aspiranten 1  (MA 1) 
gespeeld tegen VOKO uit Oosterhout.  Voordat ik iets ga 
vertellen over het verloop van de wedstrijd wil ik iets over 
het team zeggen.  
Door omstandigheden had Dames 1 versterking nodig. Na 
intensief overleg binnen de technische commissie en met  
trainers zijn er speelsters van Dames 2 naar Dames 1 gegaan 
en van  MA 1 naar Dames 2. De meiden  van JB1 en MA 1  
vormen sinds januari één team.  
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MA 1 
Even voorstellen. Van links naar rechts: Michelle, Rachel, 
Veerle, Lisa, Myrna, Larissa, Ilse, Amanda en Maaike.  Allen 
geboren in de periode 1999 – 2003 en sinds kort in bezit van 
witte sportkousen. De meiden trainen er lustig op los en er 
wordt vooral gewerkt aan het verbeteren van de individuele 
technieken zoals bovenhand en onderarm spelen, serveren 
en aanvallen.  De eerste bal, de pass wordt  naar rechtsvoor 
gespeeld (positie 2) en vanaf die positie wordt de midden- of 
de buitenspeelster aangespeeld voor de aanval. MA 1 heeft 
(nog)  geen vaste spelverdeelsters. Alle speelsters spelen op 
alle posities. Zo zullen ook de laatste wedstrijden van het 
seizoen  2015 / 2016 worden gespeeld.  

VOKO – BOK 

De wedstrijd begon om  14:40 uur en naast ons werd er ook 
een wedstrijd gespeeld. De meiden hebben het niet zo op 
luidruchtige types en dat was hier het geval.  Na wat 
concentratieproblemen kwam de wedstrijd op gang. De 
eerste set werd met 25 – 19 verloren. Met Lisa, Michelle, 
Kim, Amanda,  Ilse en Larissa in de basis werd de 2e set 
gewonnen met 21- 25.  Never change a winning team, maar 
dat is wat lastig met 10 speelsters die in het kader van het 
verenigingsbelang door moeten groeien naar een hoger 
niveau. Kim, Lisa, Rachel, Veerle, Myrna, Michelle, Maaike 
en Larissa zorgden, na een spannende slotfase waarin de 
scheidsrechter op de stand 25 – 27 de  3e set kon affluiten,  
voor een prachtige  27 – 29 eindstand voor BOK.  Een zeer 
knappe prestatie meiden.  De 4e set werd verloren met 25 – 
22. Dat was niet echt nodig en dat hadden de meiden ook 
wel door.  Fris en fruitig werd aan de 5e en laatste set 
begonnen. Deze set werd gewonnen met 12 – 25.  Deze 
stand staat echt op het wedstrijdformulier. Een historisch 
gegeven, iets voor in een BOKKWIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames 

BOK DS1- Kraftwell symm DS2 3-2 

Zaterdag 5 maart 2016 
Soms heb je van die wedstrijden die gaan van hun leien 
dakje en weer bij andere krijg je een lesje volleybal.  En dan 
heb je nog wedstrijden zoals afgelopen zaterdag. Een 
wedstrijd waarvan je zou denken dat het makkelijk zou 
moeten gaan. Pass, set-up en afmaken met een bal 
rechtstreeks naar de grond in het vak bij de tegenstanders 
en de 5 punten zijn binnen. Als ik het zo typ, lijkt het 
allemaal niet zo moeilijk. Toch ging het afgelopen zaterdag 
niet zoals zou moeten. Enkele meiden zaten niet helemaal in 
de wedstrijd, was weinig enthousiasme binnen het team te 
vinden en de punten die werden gemaakt werden met een 
zachte 'one team' "gevierd". Totaal niet geloofwaardig, met 
het gevolg dat de voorsprong van de eerste set (25-16) weer 
moest worden ingeleverd (20-25). De beruchte derde set bij 
BOK, zorgde voor wat spannende momenten . Na lange 
rally's en fouten aan weerszijde, trok Roosendaal aan het 
langste eind(30-32). Het was duidelijk 3 sets geweest en nog 
2 te gaan, willen de dames nog met de winst er vandoor 
gaan. De vierde set werd degelijk gespeeld, ondanks dat BOK 
het moeilijker kreeg in het achterveld. Want niet alleen onze 
meiden kwamen beter in het spel ook de dames uit 
Roosendaal. De ballen werden in afwisselende richting 
aangevallen, waardoor de verdediging van ons soms iets wat 
te kort kwam. Desalniettemin wist BOK als eerste de 25 
punten te halen(25-19) en mochten de dames zich opmaken 
voor de 5de en laatste set. Vanaf de eerste opslag werd het 
duidelijk gemaakt, vanaf het begin gelijk volleyballen. Door 
afwisselende aanvallen en betere passes, wisten de dames 
van BOK de 5de set binnen te halen.  
Volgens de zeehond van dames 1, moeten we volgende keer 
beginnen met de term AANVALLUH te roepenmet z'n allen 
en pakken we wel 5 punten! :D 
Weet jij over wie het gaat? Stuur je antwoord door naar de 
webredactie en maak kans om de supporter van dames 1 
van de maand maart te zijn! 
 
BOK DS 2 -  Scheldesport DS1  3-1 

 

 5 maart 2016. 

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen 
Scheldesport uit Terneuzen op het programma. In de 
uitwedstrijd eerder dit seizoen hadden we last van een 
collectief falen en verloren we onnodig met 4-0. We 
waren er daardoor ook met z’n allen op gebrand om dit 
eens even flink recht te zetten.  

Scheldesport dacht na deze voorgeschiedenis een 
makkelijke middag tegemoet te gaan, maar niets bleek 
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minder waar. Met zelfs 2 BOK coaches langs de lijn 
begonnen we de wedstrijd vanwege de 5-setter van D1 
een half uurtje later dan gepland.  

Vanaf het begin zat de stemming er bij ons goed in, 
konden we goed druk op de tegenstander zetten en 
wisten we het spel in ons eigen tempo te spelen. Dit 
resulteerde in een mooie overwinning van de eerste twee 
sets.   

Helaas heeft ook BOK D2 regelmatig last van de beruchte 
derde set, maar gelukkig wisten we dit in de vierde set 
weer netjes recht te zetten. Het totale wedstrijdbeeld was 
een stuk positiever dan de wedstrijden van de afgelopen 
weken, wat weer wat extra vertrouwen geeft voor de 
laatste paar wedstrijden van dit seizoen. Aanstaande 
zaterdag spelen we om 17:00 uur thuis tegen Sterre-

Voorwaarts DS4. Tot dan! 

 
 

dames BOK recreanten – Menkveld 5-3 

Zaterdag 12 maart   
Zaterdag 12 maart 9:30 tijd voor een lekkere pot volleybal. 
Vandaag werden we geholpen door Lizet en Hanny van de 
Recretantes. 
Of het aan het vroege tijdstip lag weet ik niet, maar zowel 
wij als de dames van Menkveld begonnen krakend aan de 
wedstrijd. Onze stroeve ledematen hadden zeker een setje 
nodig om op volle toeren te kunnen draaien. Het werd een 
spannende eerste set met kansen voor beide ploegen. 
Helaas trokken we met 24-26 aan het kortste eind. 
Dit kon natuurlijk beter en met goed teamwork knokten we 
ons terug in de wedstrijd. Een duidelijke 25-10 setwinst was 
het beste antwoord. We habben steeds beter de prik en 
maaiballen van de tegenstander onder controle en deelden 
zelf ook de nodige aanvallen uit. Tot de laatste seconde 
werd er gestreden, voor BOK viel de derde set net de goede 
kant op. Met 23-20 op het bord ging de zoemer en eindigde 

de wedstrijd in een 5-3 overwinning voor BOK  

Lizet en Hanny bedankt voor het setuppen en voor de 
geblesseerden veel beterschap. 
 

Dames Bok recreanten – Kattendijke 

Zaterdag 19 maart 
Marian's knie is bijna oké, zij zal volgende week weer 
voorzichtig beginnen. Ineke tobbelt nog even met haar 
zweepslag. Ondergetekende kraakt en piept ook nog steeds 
met haar knieën, dus hadden we vandaag ook weer 
versterking nodig. En gelukt, we hadden Lizette die ons 
gelukkig kon helpen.  
Eerste set begint goed, er wordt lekker gespeeld en we 

winnen makkelijk met 25-12.  
Nu hadden we heel veel supporter geluiden van de zaal 
naast ons. Daar werd het NK korfbal gespeeld. Dus werd er 
flink getoeterd en geroepen. Dat leidde ook wel wat af, 
maar klonk gezellig.  
Ook de tweede set ging vrij makkelijk, deze wonnen we met 
25-9. Tanny kwam er achter wat het manko was van de 
tegenpartij. Het moeten toch die rose schoentjes zijn 
geweest. 
Tja wat kan ik over de derde set vertellen.....idem! 25-10 
was de winst. En verrassend.... Ook de 4e set werd 
gewonnen!  
We konden zelfs een hele 4e set spelen! En die winnen we 
met 25-9. Lekker 8 punten erbij, die we goed kunnen 
gebruiken.  
Ik probeer een filmpje mee te sturen. 
Nog twee wedstrijden en dan is het seizoen al weer voorbij. 
Dus wie ons nog wil aanmoedigen....wees er snel bij! 
Allemaal een fijn weekend! 

 
 
  

 

BOK website 

Meer volleybalnieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

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

 

http://www.vvbok.nl/
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