
     NIEUWSBRIEF.    
Redactie: webredactie@vvbok.nl 

E. info@vvbok.nl, www.vvbok.nl, KVK nr. 40309276 

 

   

Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Webredactie 
- Toernooien in de buurt 
- Helpende handjes gevraagd 
- Mini’s nivo 5 op bekerjacht in Eindhoven 
- Nivo 6 toont karakter in Eindhoven 
- Mini duo clubkampioenschap 2016 
- Duo’s strijden om de wisselbeker 
- BOK/Sie Recreatief 2016 

 

Agenda 

Donderdag 23 juni  Bok/Spie Recreatief toernooi 
Donderdag 14 juli  Algemene Leden Vergadering 
 

Nieuws 

Webredactie 
Zoals de meesten van jullie al weten is de invulling van de 
webredactie met slechts één persoon erg mager. Daardoor 
was er de laatste tijd niet wekelijks meer een nieuwsbrief. 
Maar wel is duidelijk dat deze nieuwsbrief bestaansrecht 
heeft, want ca.80% van de mensen die hem toegestuurd 
krijgen lezen deze ook volgens de statistieken. 
Maar om ook volgend seizoen een nieuwsbrief te blijven 
maken zal er echt iemand, of beter nog, twee mensen 
toegevoegd moeten worden aan de webredactie.  
Hopelijk heeft er iemand van jullie tijd en zin om de 
webredactie te komen versterken. Interesse, mail naar 
webredactie@vvbok.nl of meld je aan bij Wim Lensen. 
 

Toernooien in de Buurt 
De komende periode zijn er een aantal leuke toernooien in 
de buurt waar de ongetwijfeld op diverse niveaus een 
balletje geslagen kan worden. Een kort overzicht van 
toernooien die hier in de buurt: 
Zaterdag 5 juni  Beachtoernooi Hoogerheide 
Vrijdag 17 juni Savok Beach Sas van Gent Jeugd B+C 
Zaterdag 18 juni Savok Beach Recreatief gemengd 
Zondag 19 juni Savok Beach Competitie 
Donderdag 23 juni BOK/Spie recreatief toernooi 
Zaterdag 9 juli 3CT Beachtoernooi Zoutelande 
 
Natuurlijk zullen er nog meer toernooien zijn, maar van de 
bovenstaande hebben we informatie ontvangen. De 
inschrijfformulieren en meer info kun je vinden op onze site. 

Hulp gevraagd 
Hallo, wie kan en wil er helpen: 
Woensdagochtend 8 juni as mag BOK een volleybalclinic 
geven op de sportdag van bassischool De Zevensprong te 
Krabbendijke. 
  
De clinic is voor groep 5/6 op het schoolplein van de school, 
waar ze een volleybalnet hebben. 
  
Er zijn 3 groepen gemaakt van elk 17 of 18 kinderen. 

  
Tijd  Volleybalvereniging: 

grote plein  
Volleybal vereniging 
nmvroman@hetnet.nl 
0610392607 

8.35-9.20 uur Groep 1 
9.30-9.50 uur ! 
10.05-10.30 uur! 

Groep 3 

9.50 – 10.05  Pauze op locatie 
11.00-11-45 uur  Groep 2 

  
  
Wie heeft er tijd en wil mij helpen met deze clinic 
Evt. Een aspirant die klaar is met school of vrij heeft? 
  
Graag melden bij Corrie Vroman ( zie hierboven 
  
Groeten Corrie 

 

Jeugd 

Mini’s nivo 5 

Zaterdag 23 mei 2016 
Op zaterdag 23 mei was de grootte dag voor de meiden van 
niveau 5, ze mochten door hun overwinningen op 9 april 
mee doen aan het regiokampioenschap in Eindhoven.  
Vanaf begin april heeft Alex de 2 teams extra getraind om ze 
klaar te stomen voor dit toernooi. 
Om 8.00 vertrokken we met 2 teams en supporters richting 
Eindhoven. Bij binnenkomst keken de meiden hun ogen al 
uit, een kantine bom vol mensen en een gigantische hal vol 
volleybalvelden.  
 
We speelden die ochtend 3 wedstrijdjes. 1 tegen Volley 
Zuid uit Rotterdam, 1 tegen Revoc/VCB uit Reuver en tegen 
Flamigo's 56 uit Gennep. Al tijdens het inspelen op de 
verschillende velden was te zien dat het niveau bij de 
meeste verenigingen hoger lag dan bij ons maar vol goede 
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moed starten we aan de wedstrijden.  
 
We begonnen wat onrustig want je zag aan de dames dat ze 
flink zenuwachtig waren. Een grote hal met veel velden, raar 
en fel licht, lichte ballen,  we moesten er even aan wennen.  
 
Door de zenuwen ging de bal alle kanten op behalve naar de 
overkant en als hij dan uiteindelijk over het ging goed pakte 
de tegenstander bijna alles. Gelukkig verdwenen de 
zenuwen na set 1 een beetje waardoor we wat rustiger 
konden gaan volleyballen. De dames hebben deze set laten 
zien dat ze kunnen volleyballen maar doordat de 
tegenstander alles in 3x speelden liepen ze qua punten erg 
snel uit.  
 
Voor aanvang van wedstrijd 2 spraken we met elkaar af dat 
we vanaf het begin lekker ging ballen en ook zouden gaan 
proberen om wat vaker in 3x te spelen om zo ook wat extra 
punten te verzamelen.  
Helaas werd deze voor ons geen leuke wedstrijd.  
De tegenstander was een stuk sterker en gingen werkelijk 
voor iedere bal, zo doken en lagen overal in het veld om de 
ballen van de grond te halen. Ondanks dat we ons best 
deden om lekker te spelen kwamen we helaas niet aan leuk 
volleyballen toe.  
 
De laatste wedstrijd vonden wij dat wij ook best een puntje 
verdienden en daar werd dan ook heel hard voor geknokt. 
De bal werd een aantal keren netjes in 3x over het net 
gespeeld en de dames deden hun best om de ballen van de 
grond te halen. We konden in beide sets steeds goed bij 
blijven maar helaas hadden we in beide sets een paar 

puntjes te kort om te kunnen winnen.  

Mini’s nivo 6 

Zaterdag 23mei 
23 mei was het dan zover! Na de verdiende overwinning in 
Goes van twee teams in  
niveau 5 en niveau 6 mochten we in Eindhoven deelnemen 
aan de regiokampioenschappen! 
Drie ouders boden zich spontaan aan om te rijden. Fred( 
vader van Eline), Jeroen( vader van Lisse) 
en Yvonne( moeder van Marjolijn) en ook Peter(vader van 
Hannah), bedankt voor het rijden! 
Bij de sporthal was het nog even zoeken naar een geschikte 
parkeergelegenheid maar er bleek een parkeergarage te zijn 
in het sportcomplex, erg fijn. 
Met de id. kaarten op zak en gewapend met inspeelballen 
gingen we op zoek naar de velden waar we onze poule 
wedstrijden mochten spelen. 
 

  
 
Maar liefst 18 velden met op elk veld een poule van 4 teams. 
Dus even snel gerekend liepen daar zo’n 300 spelertjes rond 
die allemaal kampioen waren geworden in hun eigen 
competitie! En zo wij ook!  
Niveau 6, Marjolijn, Lisse, Suus en Elske hadden er heeeel 
veel zin in. Helaas mocht Vioda niet meespelen hoewel ze 
een heel seizoen lang in dit team had meegespeeld. Maar de 
nevobo was hier streng in, Vioda was iets te oud. 
In de eerste wedstrijd tegen Volley Tilburg speelden onze 
bokmeiden echt een heel goede partij! 
Ze hadden vooraf goed ingespeeld en zodoende al een goed 
bal gevoel en vertrouwen opgebouwd. 
Ik stond langs het veld als coach maar het liep allemaal heel 
gesmeerd. Prachtige rally’s, ook mooie aanvallen. Niet 
zozeer met een smash, maar wel goed strakke ballen over 
het net gespeeld. Ook de service liep zeer goed bij allevier 
de bokjes! Met de trotse ouders als publiek achter het veld 
was ik getuige van de vechtlust en de wil om te winnen van 
bok 1. De eerste set net aan verloren,21-22.  
 

 
 
Dat moest maar niet meer dachten ze en met nog meer 
vastberadenheid om te willen winnen met een ijzersterke 
service wonnen we de tweede set met maar liefst 26-19! 
Een vreugdedansje in het veld was het logische gevolg, 
sjonge dat ging lekker! 
Toen tegen Somas/Activa, (een bekende vereniging voor 
dames 1). Ik had ze al een wedstrijdje zien 
spelen…….sprongservice, echte set-ups aan het net en 
aanval met sprong….tegen deze ploeg waren we niet 
opgewassen en zei vooraf tegen de meiden: ”Deze wedstrijd 
gaan we waarschijnlijk niet winnen maar maak vooral plezier 
en vecht voor wat je waard bent”. Als antwoord kreeg ik: 



 3 
 

 

 3 

hoezo gaan we niet winnen??!!. Dat is de echte spirit!! Go 
girls! En vechten deden de maar helaas was de overmacht te 
groot en verloren we dik….. Dan de laatste wedstrijd tegen 
AVVA. Hier ging het wat minder over de gehele linie. De 
service liep niet meer zo lekker, de vermoeidheid nam de 
overhand en het spelletje van AVVA ging best snel, de 
tweede set toch nog maar nipt verloren met 22-21. 
 

 
Beetje teleurgesteld waren de meiden, maar ik ben reuze 
trots op ze! Ik kan zeggen dat ze niet zijn weggespeeld in 
Eindhoven en op de 3e plaats in de poule zijn geëindigd! En 
zo is dat! 
 

2-2 miniplusclubkamioenschap 
2015/2016 

Ondanks dat deze week de avondvierdaagse werd gelopen 
door de basisscholen in Kapelle, hebben 
we toch maar het twee-twee toernooi laten doorgaan voor 
de mini’s, omdat de trainingsgroepen er na deze week 
anders uitzien en er 9 mini’s gepromoveerd zijn naar de 
aspiranten. 
Volgens de traditie hebben we ook deze keer de teams 
gevormd dmv loting. Gelukkig kon Alissa ook nog bijspringen 
en vormde met Priscilla een team en er werd besloten om 
op niveau 5 te spelen. Dat betekende dus een extra punt bij 
elke goed afgerond teamsamenspel in drieën. Er werd 
afgesproken dat Alissa en Priscilla geen extra punt kregen 
om een soort van handicap in te bouwen. Ondanks deze 
beperking hebben ze toch veel ballen in drieën gespeeld en 
kan ik zeggen dat ze de terechte winnaars zijn! Priscilla: 
Clubkampioen Miniplussers 2015/2016! 
 
Uitslag:1 Priscilla-Alissa 
              2 Elske- Shenna 
              3Marjolijn-Loïs 
              4Suus-Inge 
              5Lisse-Syntia 
 
 
 
 
 
 

Senioren 

BOK Clubkampioenschap 2x2 2016 

Donderdag 26 mei 2016 
Voor de recreanten en competitieteams stond er weer een 
titel op het spel. Wie neemt de trofee over van Wim sr, 
Martine en Arvid.? Deze laatste had de beker keurig netjes 
bewaard en opgepoetst voor een nieuwe kampioenen. Door 
een blessure kon hijzelf zijn titel niet verdedigen. … 
Door enkele afzeggingen, vakanties, werk, ziekte etc. bleef 
het deelnemersaantal dit jaar steken op 29. Door gebrek aan 
damestalenten werden enkele Heren-recreant tot “dame” 
gebombardeerd. Zo werden  14 teams op de gebruikelijke 
wijze geïmproviseerd gevormd en kon het “feest” beginnen. 
Spelleiding lag vanavond in handen van Arvid en Jos die de 
tijd in de gaten hielden en uitslagen verzamelden. 
In de poulefase werden direct enkele spannende 
wedstrijden genoteerd en de eerste zweetdruppels kwamen 
al op de vloer. Later bleek dat shirtwissel tussendoor geen 
overbodige luxe was. Na de poulewedstrijden werden de 
finalepoules gevormd. Op het hoofdveld traden de teams 
van Carleijne/Sjoerd, Emiel/Rogier en Aalyssa/Tom aan om 
de strijd om de felbegeerde trofee te slechten. De jeugd 
legde het af tegen de routine. Dat wil zeggen dat Alyssa en 
Tom het niet konden bolwerken. Carleijne/Sjoerd moesten 
zich in de finale gewonnen geven tegen de routine van Emiel 
en Rogier. Heren-winnaars proficiat! 
Ook in de andere poules werd tot het laatst gestreden om 
een mooi ereplaats. Uitslag is hieronder vermeld. Conclusie 
is dat we weer terug kunnen kijken of een geslaagd 
toernooi!! 
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1    Emiel en Rogier

2  Carleijne en Sjoerd

3    Tom en Alyssa

4    Onno en Lieke

5    Jack, Jelle en Martine

6    Rieni en Jan-Willem

7    Alex en Monique

8    Rob en Niek

9    Karl en Pieter

10  Anouk en Joren

11  Bart en Joëlle

12  Inge en Arjan

13  Wim en Jessica

14  Arnout en Yadzia

 
 

BOK / Spie Recreatief toernooi 2016 

Ook dit jaar organiseert BOK op donderdagavond 23 
juni 2016 haar jaarlijks Recreatief 
volleybaltoernooi in de sporthal te Kapelle. 

Gespeeld wordt in drie klassen: 

 Dames 

 Heren  

 Gemengd (minimaal drie 
dames in het veld) 

Het aantal teams per klasse is gebonden aan een 
maximum; inschrijving in volgorde van 
binnenkomst.  

Inschrijven is mogelijk tot 13 juni 2016. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en kan tijdens het 
toernooi worden voldaan. 

Inlichtingen en aanmeldingen via dit 
inschrijfformulier per telefoon of per e-mail naar: 

   Jack Mondeel  

 

 

BOK website 

Meer volleybalnieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

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