
 1 
 

 

 

Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Van de webredactie 
- Thriller van JB1 in Axel 
- De machine van JB1 dendert door 
- Dames 1 wint ook wedstrijd 3 
- Lammetjes of tijgers bij dames 2? 
- Heren1 strijdend ten onder 
- Dolle donderdag bij Heren 2 
- Recreanten slepen gelijkspel uit het vuur 

 

Agenda 
 

 13 oktober         

18:30 Bok JB 1 VV Stevo JB 1                Kapelle    Ka   KAPELLE 

 15 oktober         

10:30 Menkveld 2 Dames recreanten       Goes               

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

12:00 Jola Olympus MC 1 Bok MC 1                       Made       MADE 

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

14:45 VAT DS 1 Bok DS 2                        Hoogerheide       HOOGERHEIDE 

14:15 Hajraa HS 4 Bok HS 1                        Einhoven       EINDHOVEN 

18:30 VOKO DS 1 Bok DS 1                        Oosterhout       OOSTERHOUT NB 

 22 oktober         

13:30 Bok DS 2 ROWI DS 1                    Kapelle       KAPELLE 

13:30 Bok HS 2 Savok HS 1                    Kapelle       KAPELLE 

15:30 Bok DS 1 De Burgst Breda DS 2  Kapelle       KAPELLE 

15:30 Bok HS 1 VC Verrekijker HS 1     Kapelle       KAPELLE 

15:30 Bok MC 1 Jola Olympus MC 1      Kapelle       KAPELLE 

16:00 VVS'92 JB 1 Bok JB 1                         Vlissingen       VLISSINGEN 

14:00 Mytilus JC 2 Bok JC 1                         Goes       GOES 

16:30 De Burgst  Bok MA 1                       Breda       BREDA 
 

  

 

KAPELLE 

     

 
 

Nieuws 

Webredactie 
Ook deze week gelukkig weer een aantal leuke verslagen. 
Net na het verschijnen van het vorige BOK journaal ontving 
ik nog een verslag. Dit wordt uiteraard deze week geplaatst.   
 
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 .  
 

 

Aspiranten 
 

Stevo JB1 – BOK JB1                          2-3 
Zaterdag oktober 2016 
We hebben op 01- 10- 2016 gespeeld tegen het team van 'vv 
Stevo'. 
De eerste set verloren we met 25-17. 
De tweede set ging iets beter, maar we verloren alsnog met 
25-18. 
De derde en de vierde waren erg spannend. 
In de derde set raakte Maaike geblesseerd, ze ging door haar 
enkel.  
Gelukkig waren we met acht spelers, dus konden we 
wisselen en weer verder. 
De derde set was voor BOK,  uitslag 23-25. 
In de vierde set kwamen we weer achter, en had Stevo 4 
matchpoints bij 24-20. 
Gelukkig hadden wij de service. Vera Eversdijk serveerde op 
“safe” en we wisten alle 6 rally’s op rij te winnen: 26-24 voor 
BOK! 
Omdat het toen 2-2 stond moesten we nog een vijfde set 
spelen.  
Deze ging aardig snel, Stevo baalde stevig van het net 
verliezen van de vorige set, en we wonnen toen 15-9. 

 
Ingezonden door Lieke 
 
 

BOK JB1-Savok JB1   3-1 
 
8 oktober 2016 
Afgelopen zaterdag speelde wij aan het eind van de middag 
tegen de ploeg uit Sas van Gent. De eerste set kwamen we 
aardig op weg, met steeds een lichte voorsprong, met als 
resultaat 25-21 voor BOK. De tweede set begon erg leuk, en 
bleef ook zo. Door een paar prachtige acties van onze 
getalenteerde teamleden, walste we de gele kanaries 
omver. Met als prachtig resultaat 25-6. De tegenstander 
echter, vond dit minder leuk natuurlijk. Na deze 
demotiverende uitslag moest BOK in de derde set in gaan 
werken, want het stond warempel door een paar missers 
van BOK 6-1 voor Savok. Gelukkig maakte onze enige man in 
het team, nummer 94, de stand weer gelijk, met als 
resultaat 25-20 voor BOK. De buit was binnen, althans dat 
dachten we. Savok probeerde met hun boomlange 
sterspeler de schade te beperken, met succes…., 18-25 voor 
Savok. Al met al was het een leuke wedstrijd, met weer een 
aantal punten op zak, donderdagavond er weer tegenaan! 
 
Ingezonden door Paul 
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Senioren Dames 

BOK  DS1 – Sliedrecht Sport DS5     4-0 
Zaterdag 8 oktober 2016 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Sliedrecht op het 
programma, thuis om 20:00 uur. 
Na dat iedereen zijn taak binnen de vereniging volbracht had 
(Coachen, Tellen en Fluiten), was iedereen compleet 
gefocust op onze eigen wedstrijd. Dit was goed te zien toen 
we van start gingen. Carleijne heeft een nieuwe roeping 
gevonden want die was bij de eerste punten onze nieuwe 
spelverdeelster doorat Lieke lekker aan het verdedigen was. 
Jessica had een prima service serie en er werd ook lekker 
aangevallen vanaf de 3 meter waardoor al snel 13-3 op het 
scorebord kwam te staan. Door een goede service vanaf de 
andere kant waren de laatste 2 punten wat lastiger binnen 
te halen. Maar geef dan de bal maar achterover op Carleijne 
want die weet er wel raad mee. 1 slaat ze prachtig dia 
binnen de 3 meter en de laatste scoort ze vol overtuiging 
achterin het veld bij de tegenpartij. En daar is set 1 binnen 
met 25-11. 
 
Set 2 ging wat moeizamer. We hadden met de service wat 
opstart problemen, liepen achter de feiten aan waardoor 
het ook wat rommelig werd aan onze kant. Dat was te zien 
aan een achter stand van 12-8. Toen kwam het codewoord 
van Ton “focussen”. We gingen gefocust het veld weer terug 
in en vochten ons punt voor punt weer op gelijke hoogte 15-
15. Vanaf toen wisten we het initiatief weer over te nemen. 
Met weer goede 3 meter aanvallen, een mooie service serie 
van Martine en goed spel vanaf onze kant, trokken we ook 
deze set naar ons toe met 25-18. 
 
Met dat gevoel gingen we lekker van start in set 3. We 
waren weer lekker aan het verdedigen waardoor de 
aanvallers ook optimaal gebruikt konden worden door Lieke. 
Al snel stond het 14-5. Helaas had de scheidsrechter geen 
goed zicht op een mooie aanval in de rechtdoor waardoor 
hij hem dubbel moest geven. Maar zelfs dat bracht ons niet 
van de wijs. We stoomden gewoon door naar de 25 punten. 
(25-10). 
 
De laatste set wisten we eigenlijk het spel van de 3de set 
goed vast te houden. Er werd weer goed verdedigd 
waardoor Lieke weer alle keus en vrijheid had om het spel te 
verdelen. Buiten werd er lekker rechtdoor aangevallen, 
Jessica wist weer een mooie 3 meter te slaan en achterover 
werden de ballen ook lekker hard gescoord. Op het einde 
wisten we nog een ace mee te pakken waardoor Sliedrecht 
van slag raakte en wij de set GEFOCUST uit konden spelen. 
25-9. Keurige wedstrijd en de 5 punten waren ook weer 
binnen. We zijn het seizoen goed begonnen en doen ons 
best om deze goede reeks voort te zetten. Volgende week 
18:30 uit tegen VOKO in Oosterhout. Hopelijk tot dan?!  

 
Dit verslag is mede dankzij onze razende reporter Ilja langs 
de lijn. 
 

BOK DS2 – Gavok’10 DS1              3-2 
Zaterdag 8 oktober 2016  
Zaterdag stond de derde wedstrijd op het programma. Wat 
wel even leuk is om te vermelden is dat wij (Dames 2) aan 
het begin van de wedstrijd volle tribunes hadden! Met de 
support moest het dus wel goed komen! De boodschap van 
coach Mark was duidelijk: we moesten veranderen van 
lammetjes in tijgers, met z’n allen ervoor vechten, een leuke 
wedstrijd neerzetten en natuurlijk WINNEN.  
 
Tijdens de eerste set gebeurde er van alles, behalve wat 
Mark gezegd had. Passes kwamen niet aan, communicatie 
werd krommunicatie en de tegenstander maakte alle 
punten. Er moest dus iets gaan veranderen en dat gebeurde 
ook. Halverwege de set kwamen we ineens in de ‘flow’. Het 
was toen alleen al te laat om het grote verschil in punten dat 
aan het begin van de wedstrijd ontstaan was in te halen en 
we verloren de set met 19-25. 
 
Dan maar verder gaan in de tweede set en alles geven om 
deze te winnen. Dat lukte wel. Het draaide prima en 
uiteindelijk wonnen wij de set met 25-22. We maakten het 
nog wel spannend, maar dat was puur door persoonlijke 
fouten. Volgens Mark een puntje waar we op de training nog 
maar eens aan moesten gaan werken.  
 
Vol goede moed gingen we verder met de derde set. 
Althans, dat dachten we. Misschien lag het aan de kant van 
het veld, of misschien waren het toch zenuwen, maar die 
derde set werd helemaal niks. We stonden weer net zo te 
spelen als in het begin van de eerste set en uiteindelijk 
verloren we deze set dan ook met 15-25.  
 
Dan maar gaan voor die vierde en vijfde set, dat was 
namelijk de enige kans om de wedstrijd nog winnend af te 
sluiten. In het begin sloten we goed aan bij de tegenstander 
en stonden we zelfs voor. Het duurde echter niet lang of de 
tegenstander stond weer voor en het leek er zelfs op dat wij 
die voorsprong niet in konden gaan halen. Ondertussen 
waren de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 ook 
afgelopen en hadden wij een enorm publiek. Het publiek 
moedigde ons heel hard aan en dit betekende dus veel steun 
voor ons. Onze tegenstander raakte er juist van in de war, 
met als gevolg dat wij veel punten maken en uiteindelijk de 
set wonnen. Aan het einde van de vierde set waren we dus 
echt voor het eerst van de wedstrijd echte tijgers.  
 
Tussen de vierde en de vijfde set werd de tactiek besproken 
en we hadden echt de instelling om er met z’n allen voor te 
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gaan. De vijfde set begonnen we eigenlijk gelijk met een 
voorsprong en door de steun van het publiek en natuurlijk 
onze eigen kracht kwamen wij aan de vijftien punten in 
de vijfde set. WE HADDEN GEWONNEN! Juichen, springen, 
brullen, we wisten niet wat we moesten doen, zo blij waren 
we. Weer een overwinning voor Bok Dames 2. Een 
overwinning die we te danken hebben aan het hele team. 
We waren één team met één doel en met mensen die op 
verschillende posities inzetbaar zijn. Dat is de kracht van ons 
team!  
 
Tijgers in spé! 
 
Mariëtte en Mandy 
 
 
 
 

Senioren Heren 

Bok HS1 – VOKO HS3                     0-4 
Zaterdag 8 oktober 2016 
Na een romelige wedstrijd in zaltbommel moest heren 1 
thuis weer aan de bak, deze keer tegen VOKO H3. 
Na een start met veel servicefouten en geknoei ging het 
steeds beter. Ondanks dat Bok aan het knoeien was ging het 
aan de overkant niet heel veel beter. Voordeel dat zij 
hadden is dat Bok steeds bijna bijkwam en dan ineens 
besloot om tam in de aanval te spelen en punten weg te 
geven. Wel ging het laatste deel van de set goed en hebben 
we nog behoorlijk wat punten gepakt. Joren kreeg het idee 
om de tweede bal door te tikken, helaas deed hij dat op zo'n 
manier dat hij het net een halve meter naar beneden trok. 
Ondanks dat ging de set verloren met 16-25. 
 
Het begin van de tweede set werd gespeel zoals het einde 
van de eerste set. Maar na een paar ballen begonnen de 
fouten weer bij Bok. De tegenstander scoorde niet, wij 
maakte gewoon fouten. Naar mate de set vorderde werd 
het wel steeds beter, minder fouten en Rogier komt lekker 
door op midden. Wederom verloor Bok de set, ditmaal met 
17-25. Een stijgende lijn. 
 
De derde set dan. Bok begon weer maar er waren nog 
steeds veel eigen fouten. Tom besloot nog een wissel in te 
zetten, maar dat hielp ook niet. Ook deze set ging verloren 
maar de stijgende lijn zette zich voort, 19-25. 
De laatste set dan. Zonder hoop op winst gaf Tom de 
opdracht om plezier te gaan maken en alleen maar 
sprongservices te doen. Onno en Robbie vonden dit ook een 
goed punt om maar eens gek te doen met de service. Dit 
pakte goed uit en Bok pakte een redelijke voorsprong. Toch 
begonnen er weer een stel fouten in te komen en kwam 

VOKO dichterbij. Na een race die vanaf de 15 punten 
ongeveer begon ging het gelijkop. Joren dacht dat hij zijn 
truckje uit de eerste set maar weer eens moest proberen en 
dit keer ging het wel goed. Een echte dunk van Jordan. Bij 
een stand van 22-21 slopen er toch weer wat foutjes in. Bok 
wilde safe spelen en haalde de druk uit de service. Helaas 
werkte dit niet en ging de laatste set verloren met 23-25. 
Kortom: goede wedstrijd maar veel eigen fouten en weinig 
energie/overtuiging in de aanval. 
 
 

BOK HS2 – Kraftwell symmachia 
Roosendaal HS5          2-3 
Donderdag 6 oktober 2016 
Op donderdag 6 Oktober heeft het Heren 2 team een 
wedstrijd gespeeld tegen Kraftwell Symmachia. Deze 
wedstrijd was in het Groene Woud te Kapelle. De heren 
kwamen in de eerste twee sets moeilijk van start en hadden 
deze dus ook beide verloren, het team werd vooral uit het 
ritme gehaald door een aantal series van moeilijke services 
van Kraftwell.  
 
In de derde set besloot het herenteam de knop om te 
draaien en maar dan toch maar een wat sets te winnen. 
Deze beslissing was aardig succesvol; in de derde set werden 
de senioren in het veld gezet en met Jack en Arjan in 
spelverdelingspositie werden er goede en sterke aanvallen 
voorgeschoteld. Ook bij de aanval zat het enthousiasme er 
weer volledig in, dit ging zo ver dat zelfs Wim (senior) op zijn 
knieën een drie-meter aanval over het net kon slaan. 
 
In de vierde set werd het ook duidelijk dat Rinus terug was 
met zijn mooi geplaatste services en aanvallen in de 
buitenpositie. Rieni had door zijn uitstekende verdediging 
voorkomen dat de tegenpartij een goede serie aan services 
kon geven en Jack had geen bal fout gespeeld in deze set.  
 
U kunt hieruit dus raden dat er nog een 5e set werd 
gespeeld. Deze werd helaas toch op een aantal punten na 
verloren, het team was op en kraftwell deed het net even 
beter. Ondanks dit verlies had het herenteam er toch een 
goed gevoel over; beter 5-2 dan 4-1 zullen we maar zeggen. 
 
Ingezonden door Bart 
 
 

BOK HS2 – Sliedrechtvokogavok    2-1 
Zaterdag 8 oktober 2016 
Na de slopende slag van donderdagavond moest de selectie 
van heren 2 ook zaterdagavond weer vol aan de bak. Op de 
buitenkant stonden ditmaal Rinus en Junior. Besluitvaardig 
en gedecideerd ontfermde Rinus zich over het telbord, 
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terwijl junior zich verdiepte in de nieuwe technische snufjes 
van het DWF. Dit keer geen gepruts in te kleine hokjes op 
een vel papier, maar met het toucheren van een ‘+’ knop 
verliep alles prima. Deze combinatie bleek aan de 
buitenkant niet te verslaan en de tegenstander werd 
vernederd aan deze kant. 
 
Op het midden ging het wat stroever. Nadat Jack 
donderdagavond boven zichzelf en de rest van zijn team 
uitsteeg nam hij dit keer geen risico en besloot nu het 
hogerop te zoeken via de scheidsrechterstoel. Karl stond als 
libero zijn coach ter zijde. Ondanks alle goede bedoelingen 
bleek zelf dit top duo niet opgewassen tegen een taaie 
tegenstander. Misschien maar goed want wellicht staat dit 
duo komende zaterdag weer met beide benen op de grond 
bij de volgende wedstrijd in Oud Gastel. 
 
Op de linkerkant stonden deze keer Arjan en Rinie om de 
kleuren van Bok te verdedigen. Deze diesels kwamen wat 
langzaam op gang, maar uiteindelijk werd met een klein 
verschil ook hier de winst binnengesleept. Opgemerkt moet 
nog wel worden dat Arjan bij werd gestaan door een jeugdig 
aspirantenlid. Maar vanaf set 4 werden haar oogjes wel erg 
klein. Of dit door  het late tijdstip kwam of door de boeiende 
verhalen van Arjan laten we nu maar even in het midden. 
 
 
 

Recreanten 

BOK – RECRETANTES                         2-2 

  
De derde zaterdag alweer dat de dames recreanten van BOK 
weer binnen de lijnen staan. 
We hebben ons team weten te versterken met nieuwkomer 
(oudgediende)  Mirjam de Jager, zij is vanaf het begin van de 
competitie ingelijfd. Welkom Mirjam, het voelt nog steeds 
vertrouwd om je in het team te hebben. Nog steeds een 
steady pass en mooi geplaatste aanvallen. 
  
Vandaag worden we aan de tand gevoeld door de 
Recretantes. Dit blijft toch altijd een heerlijke ploeg om 
tegen te strijden, maar wel een lastige. 
Ons team bestaat vandaag uit Joke, Coby, Ineke, Jolanda, 
Mirjam en Tanny. We gaan prima van start en gaan gelijk op 
met de dames in het blauw. Alleen een servicebeurt van Ria 
gooit zand in de machine, we raken achterop en komen dit 
niet meer te boven. De eerste set eindigt met 17-25. 
 
We gaan in dezelfde opstelling verder en stropen de 
mauwen op. We zijn erg aan elkaar gewaagd, we proberen 
met alle macht de bal op de grond te krijgen aan de 
overkant, maar de verdediging staat daar als een huis. Het 

blijft spannend en uiteindelijk vinden we toch een paar 
gaatjes om te scoren. Met 26-24 is deze set verrassend toch 
voor BOK. 
  
Aanvoerder Joke stelt voor onze opstelling een slag terug te 
draaien zodat we de service van Ria beter kunnen pareren. 
Of het hieraan lag weet ik niet, maar vanaf dit punt ging alles 
mis. De hele set staat bol van de persoonlijke fouten en we 
staan continu achter met 10 punten. Dit gat is niet meer te 
dichten. Een snelle set om ook weer snel te vergeten, 15-25! 
Er staan nog bijna 4 minuten op de klok, dus we gaan door. 
Coby begint aan service en doet dit keurig. We komen 
gewoon met 4-0 voor en winnen hiermee de vierde set. Het 
maximaal haalbare voor vandaag, een gelijkspel. Rob en Paul 
bedankt voor jullie support. 
  
volgende week 10:30 uur wacht ons de dames van Menkveld 
2. 
  
Groetjes, Tanny 

  
 

 

BOK website 

Meer volleybalnieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

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

 

http://www.vvbok.nl/
mailto:webredactie@vvbok.nl

