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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Webredactie 
- Modeshow van JB1 
- MC1 maakte twee punten minder dan de andere 

groep 
- Dames 1 maakt geen misslag in Wüst-city 
- Eerste punt en teamselfie van Heren1 
- Gerommel in Zaltbommel 
- Roze zaterdag bij Heren 2 in Axel 

 

Agenda 
 

 6 oktober   

21:00 Bok HS 2 Kr.w. Symm. R’daal HS 5 KAPELLE 

 8 oktober   

10:30 Bok DR Recretantes GOES 

18:00 Bok JB 1 Savok JB 1 KAPELLE 

18:00 Bok JC 1 Philippine JC 1 KAPELLE 

18:00 Bok MC 1 VOKO MC 2 KAPELLE 

20:00 Bok DS 2 Gavoc'10 DS 1 KAPELLE 

20:00 Bok DS 1 Sliedrecht Sport DS 5 KAPELLE 

20:00 Bok HS 1 VOKO HS 3 KAPELLE 

 13 oktober   

18:30 Bok JB 1 VV Stevo JB 1 KAPELLE 

 15 oktober   

10:30 Bok DR Menkveld GOES 

17:30 Gavoc'10 HS 3 Bok HS 2 OUD GASTEL 

12:00 Jola Olympus MC 1 Bok MC 1 MADE 

10:30 Kr. R’daal MA 1 Bok MA 1 ROOSENDAAL 

14:45 VAT DS 1 Bok DS 2 HOOGERHEIDE 

14:15 Hajraa HS 4 Bok HS 1 EINDHOVEN 

18:30 VOKO DS 1 Bok DS 1 OOSTERHOUT NB 

 
 

Nieuws 

Webredactie 
Het seizoen is weer gestart. Ook dit seizoen willen we via 
deze nieuwsbrief jullie op de hoogte houden van de 
prestaties van alle BOK teams. Censuur kennen we niet, en 
alle bijdragen zijn weer welkom.  
 
Er wordt gestreefd om iedere week een nieuwsbrief te 
verspreiden. Om dit waar te maken zullen de bijdrages 
uiterlijk dinsdagavond bij de webredactie binnen moeten 
zijn. Het e-mailadres is nog steeds webredactie@vvbok.nl .  
 

Verder is de invulling van de webredactie met slechts één 
persoon erg mager. Daardoor was er het laatste deel van 
afgelopen seizoen niet wekelijks meer een nieuwsbrief.  
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. 
 
 

Aspiranten 
 

Bok JB1 – YVC JB1                          4-0 
Zaterdag 24 september 2016 

Alle begin is moeilijk ……. 
….en zeker het begin van de volleybalcompetitie. Wie is er 
allemaal? Hoe laat moeten we verzamelen? En waar? En 
vooral: WAAR IS DE TAS MET SHIRTS? Deze vraag hield 
Aspiranten JB (Jongens B) een week lang in zijn greep. 
Ondanks herhaalde oproepen aan ouders/kinderen om 
kasten e.d. goed te doorzoeken, bleef de tas onvindbaar. 
Niemand wist meer wie de tas na de laatste wedstrijd had 
meegenomen, alleen dat hij/zij het niet was…. 
Dan op vrijdagavond maar een noodgreep: bij Karl alle 
mogelijke oude BOK shirts bij elkaar gezocht die enigszins 
zouden passen. En zo trad JB afgelopen zaterdagmorgen in 
een nogal allegaartje van oude en nieuwe shirts het 
speelveld. 
Gelukkig was het team geen allegaartje! Dezelfde 
samenstelling als vorig seizoen, met 1 opgestapt lid en 
aangevuld met 1 nieuwe speelster: Maaike Bunt. Die was 
helaas afwezig, zodat we met 7 spelers begonnen. 
Grootste spanning was: zou het “penetreren” gaan lukken? 
In de afgelopen 3 weken hebben de 3 spelverdeelsters 
Hannele, Marit en Rosanne hier flink op geoefend en op de 
training leek het soepel te lopen, maar een wedstrijd is toch 
wat anders….. 
Besloten werd om in ieder geval het spelverdeelstersduo 
van de dag, Hannele en Rosanne, de hele wedstrijd te laten 
spelen om daarin zoveel mogelijk vastigheid te hebben. 
Aan de slag dan maar….. 
Al gauw bleek dat de zorgen om het nieuwe spelsysteem 
ongegrond waren. Geroutineerd stoven Rosanne en Hannele 
naar voren om een setup te geven en weer terug om hun 
verdedigende posities in te nemen.  
Daarnaast bleek de tegenstander, YVC, nog lang niet zo ver 
te zijn als BOK. Als de pass al bij de spelverdeler (“pass mid”) 
aan kwam, kwam er nauwelijks een aanval uit….  
Daardoor konden de meestal makkelijk verdedigbare ballen 
netjes naar de 2,5 gepasst worden en BOK weer een aanval 
opbouwen. De eerste set werd afgetekend met 25-16 
gewonnen. 
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In de tweede en derde set kwam ook de bovenhandse 
service v an BOK op stoom en daar had YVC al helemaal 
geen antwoord op.  
BOK kwam in een positieve “flow”, ook dankzij het 
gezamenlijk vieren van elk punt (alhoewel Paul het 
regelmatig vergat en het nog “in zijn systeem moet krijgen”, 
zoals hij het zelf omschreef) en de sets werden nog 
overtuigender gewonnen: 25-12 en 25-14. 
 
Ondanks waarschuwingen van de coach sloeg in de 4e set de 
nonchalance toe. Het ging allemaal te gemakkelijk.  
YVC kreeg een paar ballen bij BOK op de grond, services 
gingen fout, de pass kwam niet goed bij de spelverdeelsters, 
paniek begon een beetje toe te slaan…. 
Bij 16-14 (nog steeds voor BOK) was het tijd voor een 
peptalk: rust terug vinden, zelfde spel als vorige sets, goed 
concentreren en dan gaat het vanzelf weer lopen. 
Dat hielp: met 25-18 werd ook die set winnend afgesloten. 
De eerste overwinning is een feit en BOK staat gelijk 
bovenaan in de poule! 
Dat belooft wat voor dit seizoen! 
 
En o ja, de shirts kwamen in de loop van de zaterdag toch 
nog boven water; eind goed, al goed! 
 

BOK MC1 – Kraftw. Sym. MC1        2-3 
Zaterdag 24 september 2016 
Zaterdag 24 september hadden mc1 een volleybal wedstrijd 
in Kapelle de eerste set ging het goed die hadden we 
gewonnen de 2e iets minder maar toch ging het heel goed 
we hadden met 2 punten verschil verloren 3e set ging ook 
goed die hadden we gewonnen 4e had de andere groep 
gewonnen toen stond het gelijk en toen gingen we de 
laatste set doen en die ging tot 15 die hadden we helaas 
verloren uiteindelijk hebben we met 2 punten verloren als je 
alles bij elkaar heb opgeteld  
 
Groetjes Lisse Jansen  
 
 

Senioren Dames 

Volley Tilburg DS3 – BOK DS1     2-3 
Zaterdag 1 oktober 2016 
Zo, de tweede wedstrijd van het seizoen. In Tilburg was het 
te doen. Met verschillende navigaties aan in de auto van 
Martine was de sporthal niet te missen. Naast het Ireen 
Wust ijsbaan, want daar komt Ireen Wust vandaan. Oh, hoe 
weet je dat? Omdat het Ireen Wust ijsbaan hier staat. Ahaa, 
goed verhaal. Lekker kort ook. Ze komt uit Goirle, voor wie 
het wil weten. Maargoed. In de kleedkamer aangekomen, 

die volledig groen kleurde, voelde wij ons helemaal  thuis. 
Werkelijk alles was groen, vloer, tegels, palen, alles. 
Misschien hadden ze dat beter niet kunnen doen… Bij de 
aanvang van de wedstrijd liepen we gelijk op. Dit ging een 
tijd goed zo, totdat Tilburg iets harder ging dan wij. Helaas 
konden we dit niet meer inhalen en werd het 25-21 voor 
hen. De tweede set begon en ook hierbij liepen we weer 
gelijk op. Zoals Ton het verwoorden, wij hadden de betere 
aanvallers, zij waren effectiever in de aanval. Daar moest 
verandering in komen. Er werd de tip gegeven in de 
rechtdoor aanvallen voor de buitenaanvallers, dit kwam nog 
niet altijd goed tot uitvoering. Bij 24-24 werd het lekker 
spannend en heel hard geknokt voor elk punt. Er werd het 
beste in ieder naar boven gehaald en ook verwacht om de 
punten binnen te halen. Helaas trok ook hier weer Tilburg 
aan het langste eind en werd het 30-28 voor hen. De derde 
set ging van start en we kwamen achter te staan. Time-out 1 
was voor Bok met 7-10 achterstand. Verdorie daar moesten 
we een stokje voor steken en daar ging bok. Time-out 2 was 
voor Tilburg met een 13-14 achterstand. Time-out 3 was 
voor Tilburg met een 13-18 achterstand. Wazaaaaaaa Bok 
op stoom!  En we maakten het koeltjes af met een stand van 
16-25. Hoppa, die was binnen. 3-2 in wording. We werden 
enthousiast, gingen harder slaan. Er was meer ruimte om 
risico te nemen, het liep beter in het team en we werkten 
hard voor elkaar. Toch weer een achterstand. En flink ook, 
11-17. Tijd voor een stapje erbij en wat preciezer spelen. We 
kregen weer moed en sommigen vleugels, waardoor we de 
inhaalrace goed begonnen. En daar was weer een time-out 
van Tilburg met 21-21! Vanaf hier bleven we de punten 
‘eerlijk’ verdelen en werd het enorm spannend. Of het was 
na deze set voorbij en liepen wij de punten mis of we 
zouden een kans krijgen om nog met 3 punten te 
vertrekken. Super spannend tot het laatste punt en dit keer 
trokken wij aan het langste eind met een eindstand van 27-
29. We zagen de frustratie en boosheid bij het team uit 
Tilburg toenemen en genoten daar even van. Daar konden 
we in de laatste set heel goed gebruik van maken. We 
hadden ze mentaal gebroken en met een stand van 5-15 
namen wij de winst en 3 punten mee naar Kapelle!! De 
wedstrijd duurde ruim 2 uur. Na de wedstrijd nog geproost 
op de winst en Ton zijn verjaardag met drank en 
bitterballen! Top!  
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Senioren Heren 

Bok HS1 – Saturnus HS2         1-3 
Zaterdag 24 september 2016 
Het seizoen is weer begonnen en zo ook Heren 1.  
Na vorig seizoen net de promotie zijn misgelopen kregen we 
in de vakantie een aanbod van de Nevobo om toch nog een 
plaats in de eerste klasse aan te nemen, na enige twijfel en 
discussie is er besloten om het aanbod aan te nemen. 
1e klasse is het dus en al voor de eerste wedstrijd begonnen 
is raken al verschillende mensen geblesseerd (Joren 
gebroken vinger, Tom pols gekneusd)  ,Arvid was niet 
optimaal inzetbaar en Joost had andere plannen. 
Dan hou je een redelijk jonge basis over, met 3 nieuwe 
spelers: 

1. Luc Helmendach 

2. Arnout Dourleijn 

3. Sjoerd Hoogenwerf 

Sjoerd kwam Joren vervangen als spelverdeler (niet de 
onbelangrijkste positie)  en daar zijn wij als team erg blij 
mee dat hij bereidt was ons te helpen met het opvullen van 
deze positie. 
Met een niet al te flitsende start zijn we begonnen om 15:30 
met de wedstrijd, Tom kon nog wel meespelen als libero en 
Arvid was ons tactische Mastermind. Robbie en Luc op 
buiten, Sjoerd spelverdeler, Onno Diagonaal en Rogier, 
Arnout en Jelle op midden. (midden had dus een wissel) 
De tegenstander was op dezelfde manier gepromoveerd als 
ons, dus we hadden theoretisch gezien gelijke kansen. De 
eerste set ging gelijk op maar was onrustig aan onze kant, en 
dat kostte ons teveel punten. Service fouten en pass die niet 
goed aankwam waren het voornaamste gevolg van het 
onrustige spel, de aanval daarentegen zat wel snor. Rogier 
absolute topscoorder scoorde het ene na het andere punt, 
maar dat kan alleen met een goede pass. 1e set verloren. 
Maar de 2e set lieten we het er niet bij zitten, de vechtlust 
was er om voor iedere bal te gaan en zo kwamen we de set 
door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wel was er een lastige rotatie waar er te weinig 
aanvalskracht was, maar die heeft Arvid goed opgelost 
doormiddel van een wissel en toen wisten we de set binnen 
te halen. 1e punt van het seizoen was binnen. 3e set was de 
spannendste van de wedstrijd, we blijven maar aan elkaar 
kleven qua stand (hoewel de bal ook redelijk vochtig was 
waardoor hij nog weleens door vingers wist te glippen). 
Inmiddels werden we goed ondersteunt in de verdediging 
door Onno en Tom die uitmuntend ballen van de grond 
wisten te halen. Maar jammer genoeg de set verloren met 
23-25. 
In de 4e set was de “fut” er een beetje uit, met wel wat 
mooie hoogtepunten en acties maar uiteindelijk 
weggegeven. 3-1 verloren maar toch een goed begin van het 
seizoen, er moet nog wat gefinetuned worden met ons 
nieuwe teamcompositie maar daar heb ik alle vertrouwen 
in. 
 
Groetjes  Robbie 

 

Phoenix HS1 – BOK HS1              4-0 
Donderdag 29 september 2016 
Op donderdag 29 september speelde Heren 1 van Bok tegen 
Phoenix Heren 1 in Zaltbommel. De wedstrijd was verzet van 
21.00 uur naar 20.00 uur. In vergelijking met de vorige 
wedstrijd was dit wel een echt 1e klas wedstrijd. Het tempo 
lag een stuk hoger en de aanvalskracht van de mannen van 
Phoenix was een stuk sterker. Aangezien er 3 half 
gehandicapten in het team van Bok speelde hadden ze 
ervoor gekozen om 1 daarvan het formulier in te laten 
vullen. Dat ging helemaal mis. Ook was er van 1 van de 
spelers geen spelerskaart aanwezig. Een lekker begin van de 
wedstrijd. 
 
Toen begon het, in het 
veld stonden: Arvid, Onno, 
Jelle, Robbert, Joost en 
Arnout met Tom als libero. 
De aanvalskracht was hoog 
bij de heren uit 
Zaltbommel en na een 
halve set gespeeld te 
hebben zakte ze in. Dit was 
de kans voor bok om terug 
te komen, ze lieten de 
tegenstander gewoon de 
fouten maken. Jammer 
genoeg eindigde deze set 
met 16- 25 na een sevrice 
relly van 8 punten van 
Phoenix.  
 
2e set. Joren kwam in het veld, Joost ging op het midden 
samen met Jelle, Onno en Robby buiten en Arvid op dia, dit 
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zou een betere opstelling moeten zijn, dit was ook zo maar 
in deze set hadden de mannen van Phoenix geen dipje waar 
Bok terug kon komen. De setstanden waren het zelfde als bij 
de eerste set. 
3e set. De derde set was 
nog maar net begonnen 
en Tom pasede met zijn 
libero skills een bal 
verkeerd met als gevolg 
dat hij niet meer mee 
peelde deze wedstrijd. 
Halverwege de set kreeg 
Joren een bal geslagen op 
zijn gebroken vinger en 
Arvid raakte een bal 
verkeerd. Joren eruit, 
Arnout erin. Nu klopte er 
helemaal niks meer van 
onze opstelling met als gevolg de eindstand van 16-25. 
4e set. 2 geblesseerde die niet meer mee konden spelen, 
laten we er maar het beste van maken. Eindstand: 13-25. Na 
de wedstrijd nog ff macky en toen naar huis. 

 

Stevo HS3 – BOK HS2  1-3 
Zaterdag 1 oktober 2016 
Vandaag was het ook voor ons tijd voor de aftrap van het 
nieuwe seizoen. Op het programma stond de Wedstrijd 
tegen Stevo HS3 in Axel op het programma, een ploeg die 
gedegradeerd was vanuit de 2e klasse. We gingen met een 
goed gevoel richting Axel en we waren klaar voor een frisse 
start. Er was het nodige verandert in het team. Zo zijn Luc en 
Arnout doorgeschoven naar Heren 1 en zijn Koen en 
Matthijs vanuit de jeugd bij ons team aangesloten. 
Eenmaal aangekomen in Axel, waren een aantal van de 
heren zo enthousiast dat ze zonder pardon de 
meidenkleedkamer binnenstapte. Dit werd door de vrouwen 
niet helemaal in dank afgenomen, maar gelukkig was dit al 
snel weer vergeten. Na dit kleine incidentje werd het toch 
tijd om te gaan inspelen zodat de wedstrijd eindelijk kon 
gaan beginnen. 
In de eerste set begonnen we met Arjan als spelverdeler en 
Bart in de diagonaal. Wim sr en Matthijs in het midden en 
Karl en Koen als buitenaanvallers. Jack, Wim jr. en Rieni 
mochten in de eerste set samen met onze trouwe supporter 
Rosanne op de bank plaats nemen. In het begin was het 
even wennen toen we direct op een 0-3 achterstand 
kwamen, maar we pakten onszelf als snel terug en we 
kwamen iets beter in de wedstrijd te zitten. Bij de stand van 
8-7 in ons voordeel dwongen we hierdoor Stevo tot het 
aanvragen van een time-out. In eerste instantie leek dit niet 
heel veel te helpen, maar toch pakte Stevo de leiding en 
maakte een behoorlijke serie aan punten. Mede doordat de 
pass naar de spelverdeler vaak niet aan kwam werden we bij 
een achterstand van 14-18 gedwongen om een time-out aan 

te vragen. Dit mocht niet veel baten en ook toen Rieni in het 
veld kwam voor Koen veranderde er niet erg veel. De eerste 
set ging met 14-25 verloren. Dit was een fikse domper voor 
ons en ook het spel was nog niet helemaal zoals we het 
wilde zien. 
 
De tweede set begonnen we bijna met dezelfde opstelling, 
alleen wisselden Bart met Wim jr. We begonnen al een stuk 
beter en al snel kwamen we op een behoorlijke voorsprong, 
met een voorsprong van 2-7 vroeg de tegenstander een 
time-out aan, gelukkig konden we onze concentratie 
behouden en gingen we rustig door met waarmee we bezig 
waren, de bal werd goed opgevangen door de achterspelers, 
de passes kwamen goed aan bij de spelverdeler, de set-up 
was goed  en het afmaken ging ook prima. Hierdoor werd 
een nieuwe time-out afgedwongen bij een stand van 7-18. 
De tegenstander leek hierdoor enigszins terug te komen in 
het spel, en we waren de concentratie even kwijt. Toen we 
het ook nog verzuimde om onze setpoints af te maken, werd 
er bij een stand van 16-24 een time-out aangevraagd. Dit 
deed wonderen en de set werd met 16-25 gewonnen. 
 
We begonnen vol moed aan de derde set met Jack als 
spelverdeler en Bart in de diagonaal, Matthijs en Wim jr. in 
het midden en Rieni en Koen als buitenaanvallers. De set 
begon als een ware ramp en al snel keken we tegen een 
grote achterstand aan.  Bij 2- 13 vroegen we een time-out 
aan, Dit hielp nog niet echt geweldig en bij een stand van 4-
14 gaf Wim jr. een brul dat als we de set nog binnen zouden 
halen hij een rondje fristi zou doen.  

 
Dit leek moed te geven want al snel begonnen we 
langzamerhand terug te komen. Bij een stand van 9-16 vroeg 
de tegenstander een time-out aan, na de time out ging het 
al beter met de tegenstander want we liepen niet heel er 
veel meer in. Bij een stand van 19-24 leek de set alsnog 
verloren te gaan, maar we hadden nog niet opgegeven.  We 
bleven punt voor punt knokken en hiermee dwongen we de 
tegenstander tot een nieuwe time-out. De tegenstander 
begon zenuwachtig te worden en wij bleven rustig ons ding 
doen. Uiteindelijk pakten we de derde set met 25-27. Dit 
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werd luid gevierd met het geschreeuw van; ”Fristi, Fristi, 
Fristi.” 
 
In de vierde set startte Arjan weer als spelverdeler met Bart 
in de diagonaal. Wim sr en Wim jr. als middenspelers en Karl 
en Rieni als buitenspelers. Na de zwaarbevochten derde set 
verliep deze set eigenlijk vrij gemakkelijk, het spel aan onze 
kant klopte weer en de tegenstander begon veel fouten te 
maken. De coach van de tegenstanders vroeg twee time-
outs aan maar dit hielp niet veel en de vierde set kon 
redelijk eenvoudig met 10-25 worden binnengehaald. 
Na de felicitaties te hebben ontvangen werd het tijd voor 
een warme douche, en maakten de debutanten(Koen en 
Matthijs) kennis met de vreemde gesprekken die de heren in 
de kleedkamer allemaal voeren. Als afsluiting van deze 
sportieve middag was het tijd om wat te gaan drinken in de 
kantine. Wim jr. kwam zijn belofte na en zo zat iedereen in 
plaats van aan het bier aan de fristi.  

 

We kunnen terugkijken op een sportieve en gezellige 
middag met een mooie uitslag van de wedstrijd. 
 

 

 

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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