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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Van de webredactie 
- Kersttraining 22 december 2016 
- Nieuwjaarsborrel 7 januari 2016 
- JB1 sluit 2016 af met volle winst 
- Foto’s van JB1 op 10 december 
- JC1 zet zichzelf op de kaart door kampioenschap 
- Dames 1 sluit 2016 goed gemutst af 
- Recretantes opzij gezet door Recreatie dames 

 
 

Agenda 
 22-12-2016   

19:30 Kersttraining Kersttraining 
 
Kapelle 

 29-12-2016   

20:00 Laatste training 2016 Kapelle 

 07-01-2017   

18:00 BOK DS2 Kraftwell R’Daal DS3 Kapelle 

20:00 Nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsborrel Kapelle 

 

    KAPELLE      

 

Webredactie 
Dit is het laatste BOK journaal van 2016. Met een aantal 
verslagen van enkele BOK teams. 
Ik heb het dit jaar weer met veel plezier gedaan. 
Ditmaal ook weer een aantal foto’s. Ik wens jullie allemaal 
veel leesplezier. 
De webredactie wenst jullie alvast allemaal fijne feestdagen 
en een goed, sportief en blessurevrij 2017 toe. 
 
 

 

 
 

 

 

Nieuws 
 

Kersttraining 2016 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 22 december 2016 is er weer de jaarlijkse 
Kersttraining. Dus haal alle mutsen baarden slingers en wat 
nog meer uit de kast en we maken er met z’n allen weer een 
leuke ‘training’ van.  
 
De webredactie doet er nog een schepje bovenop. Na afloop 
zal door een anonieme jury de leukst verklede deelnemer de 
titel: ‘kerstbal van het jaar’ bekend gaan maken. 
 

 

 

 

BOK-Nieuwjaarsborrel 
 
7 januari 2017 in de Caisson.  
Wij nodigen leden en partners, ouders en sponsors uit op 
onze Nieuwjaarsborrel “nieuwe stijl”! 
Aanvang vanaf 20.00 uur, na de wedstrijd van Dames2 
(18.00 uur). Drankjes voor eigen rekening, de rest blijft een 
verrassing! 
Heb je zin? Meld je aan via vvbok@zeelandnet.nl  of 
carleijne@hotmail.com en geen aan met hoeveel personen 
je komt. 
Heb je geen zin? Meld je af via vvbok@zeelandnet.nl of via 
carleijne@hotmail.com  
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Aspiranten 
 

Bok JB1 – Mytilus JB3       4-0 
  
 
17 december 2016 
Afgelopen zaterdag speelde we de laatste wedstrijd van 
deze competitie tegen Mytilus JB 3. De wedstrijd moesten 
we thuis spelen om 14:00 uur. We hadden er allemaal veel 
zin in en hoopten de laatste punten nog even binnen te 
halen.  
Aspiranten 
 
We waren het enige team dat op dat moment moest spelen 
in de zaal, daardoor was het zo stil dat je haast een speld 
kon horen vallen. Dus wat doe je dan, juist! De radio aan. 
Gelukkig zaten onze vaste supporters aan de kant, die 
klapten en aanmoedigden voor elk punt. Zo zat de sfeer er 
nog een beetje in. 
Het was een leuke wedstrijd met een aantal mooie rally’s. 
De eerste set begon meteen goed, we bleven zo goed spelen 
tot en met de laatste set en hebben daardoor de wedstrijd 
gewonnen met 4-0. Door deze overwinning zijn we 3e op de 
ranking geëindigd, een plek om trots op te zijn.  

(Natuurlijk gaan we volgend jaar gewoon voor de 
eerste plaats.) 
 
Nu is het een tijdje winterstop en wens ik iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig en sportief nieuwjaar! 
Ingezonden door Vera  
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BOK JC1 
 
Zaterdag 17 december 2016 
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met jullie kampioenschap. 
Helaas wordt dit niet door de NEVOBO erkend, omdat we 
buiten mededingen meedoen vanwege de leeftijd van 
enkelen. Maar onderaan de streep hebben jullie de meeste 
punten behaald in de competitie! Door samen te trainen, 
werken en spelen zijn jullie gegroeid in jullie spel samen, 
maar ook individueel. Daar zijn wij trots op en wilden jullie 
dit via deze weg laten weten. Ook hopen we dat jullie je 
enthousiasme tijden het nieuwe seizoen in 2017 
vasthouden! Daarnaast willen wij de invallers nog bedanken, 
want jullie hebben daar ook aan bijgedragen aan het succes 
van JC.  
Ingezonden door jullie trotse coaches 

 
 

 

Dames  

RVC/Libanon’50 DS1 – Bok DS1    1-3 
De laatste wedstrijd voor de winterstop in Rotterdam. 
Zonder Ilja en helaas zonder Sanne die vanwege haar knie 
moet stoppen met volleyballen. We vinden het echt 
ontzettend balen dat ze ons team niet meer kan versterken. 
Heel veel sterkte met je knie! 
Dan de wedstrijd van vandaag. We gingen goed van start. Al 
snel stond er een flinke voorsprong op het scorebord. We 
hadden de tegenpartij goed onder druk met de service en 
raapte veel ballen van de grond, waardoor Libanon niet 
makkelijk wist te scoren. De voorspong hielden we vast want 
de eerste set eindigde in 14-25 voor ons. Dat is een lekker 
gevoel voor de rest van de wedstrijd. Set 2 startten we ook 
goed binnen no time stond er 2-8 in ons voordeel. Maar 

toen ging het mis. Letterlijk niks lukte meer. De pass kregen 
we niet meer onder controle waardoor Lieke ook niet 
gemakkelijk meer het spel kon verdelen en scoren zat er ook 
niet in. Kortom we hadden een probleem. We liepen achter 
de feiten aan en dat was te zien aan de score 17-9 voor 
Libanon. We wisten ons daarna wel weer aardig te 
herpakken maar helaas te laat. We moesten de set afstaan 
aan Libanon met 25-18. Snel vergeten en door naar de 3de 
set. Zorgen dat we ons eigen spel weer gingen spelen. 
Gelukkig wisten we de pass weer te brengen waardoor we 
ook weer vrijer konden gaan volleyballen. Met af en toe wat 
slordige foutjes maar verder bij vlagen goed spel en hard 
werken aan onze kant wisten we de druk weer bij Libanon te 
leggen. Dat resulteerde in setwinst voor Bok 25-22. Op naar 
de 4de en als het aan ons lag laatste set. Het stond zo weer 8-
2 voor bok, maar dat hadden we eerder gezien deze 
wedstrijd. Ook deze keer ging het weer mis bij de pass. We 
wisten ons even niet meer onder de druk van Libanon uit te 
spelen zo kwam de stand op 9-9 te staan. Met hard werken 
wisten we gelijk op te gaan in de set met nog een kleine 
achterstand aan het einde van de set.  Maar met een mooie 
eindsprint wisten we dan toch ook de 4de set te winnen 21-
25. Dat betekend 1-3 winst voor Bok.  Dames 1 wenst 
iedereen fijne feestdagen & een gezond maar vooral sportief 
2017! Hopelijk kunnen wij onze goede reeks voortzetten 
richting een kampioenschap, wie weet! We hopen dat jullie 
ons daar naartoe willen aanmoedigen.  
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Recreanten 

 

Recretantes - BOK    2-6 
  
De laatste kraker dit jaar is tegen de Recretantes, altijd een 
geduchte tegenstander. 
Vandaag bestaat ons team uit Joke, Carolien, Marian, 
Jolanda, Ineke en Tanny. 
  
Carolien heeft al een uurtje de sporthal verkend omdat ze 
moest fluiten en tellen. Meestal doe je deze actie samen, 
maar dit keer was Carolien helemaal solo.... 
Sorry Carolien, ik had niet goed op het schema gekeken. 
Ondanks alle arceringen die ik op het speelschema heb 
gemaakt, heb ik verzaakt. 
Gelukkig heb je veel volleybalervaring en heb je moeiteloos 
de klus geklaard, zo’n leesbril doet wonderen toch? 
  
Net voor half elf is ons team compleet, we zwaaien nog even 
de strammigheid uit ons lijf en beginnen aan de wedstrijd. 
Al meteen wordt duidelijk dat beide kampen er alles aan 
zullen doen om de setwinst te pakken. Het wordt een nek 
aan nek race. De recretantes spelen het slim en plaatsen 
regelmatig de bal net naast het blok of tussen onze linies. 
We weren ons kranig, hebben de tegenstander bijna in de 
tang, maar helaas missen we net de laatste 2 punten. Stand 
26-24. 
 
De scherpte moet nog een beetje komen, maar er wordt 
heel behoorlijk gespeeld. De service loopt prima en 
regelmatig kunnen we het de tegenstander behoorlijk 
moeilijk maken. Ook in de tweede set hebben we om de 
beurt een klein voorsprongetje. Met een degelijke 
verdediging en wederom een aantal goede servicebeurten 
komen we op voorsprong. De aanvallen worden beter, het 
team is erop gebrand om te winnen. Toch kunnen we nog 
maar net op tijd de wedstrijd kantelen, Carolien bedankt 
voor dat laatste puntje, was heel welkom. We pakken de set 
nipt met 26-24. 
 
Dit smaakt naar meer en we spreken af om nog meer te 
communiceren in het veld en iets ruimer de set up te spelen. 
Er wordt hard gewerkt door het hele team. Zelfs zittend 
weet Joke nog set up’s te geven, wat een spirit. Wanneer we 
dan ook nog dat punt winnend afsluiten is het bijna gedaan 
met het verzet van de tegenstanders. Het loopt op rolletjes 
en we kunnen zelfs een paar 3 meter aanvallen met succes 
lanceren. De derde set is een feit. Setstand ben ik vergeten, 
maar dat is van minder belang. 
 

Met nog een paar minuten op de klok beginnen we aan de 
laatste set. 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 BOK en de punten zijn 
binnen 6-2 gewonnen van de Recretantes, een prima 
teamprestatie. 
  
Bij deze wil ik iedereen alvast fijne feestdagen toewensen en 
een gezond, sportief en gelukkig 2017 
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

