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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Van de webredactie 
- Citaat van de week 
- Kersttraining 22 december 2016 
- Clubkas Campagne Rabobank 2017 
- Nieuwjaarsborrel 2017 
- Tel- en fluitschema 2de helft seizoen 2016-2017 
- VLNS toernooi Vlissingen 23 januari 2017 
- Mini toernooi in Oostburg 
- Meiden van MA1 nog ongeslagen in 2017 
- Dames 2, net niet, maar wel weer 5 sets 
- Dames 1 in thriller net niet langs Volley Tilburg 
- Dames 2 geeft coach Mark volle winst als cadeau 
- Heren twee wint de slag om plaats 9 
- Dames recreatie start in topvorm 2017 

 
 

Agenda 
 20-01-2017   

21:00 Sliedr. Sport DS5 BOK DS1 
 
Sliedrecht 

 21-01-2017   

09:15 VOKO JC1 BOK JC1 Oosterhout 

11:00 VOKO MC2 BOK MC1 Oosterhout 

13:45 Jola Olymp MA2 BOK MA1 Made 

14:30 VOKO HS3 BOK HS1 Oosterhout 

16:30 Kraftwell R’Daal HS5 BOK HS2 Roosendaal 

17:30 Gavok’10 DS1 BOK DS2 Oudgastel 

 

    KAPELLE      

 

Webredactie 
2017 is alweer een tijdje aan de gang. Ik wens jullie toch nog 
allemaal nog een gezond en sportief 2017 toe. De verslagen 
van de eerste wedstrijden zijn weer netjes binnengevallen 
bij de webredactie. Kortom: weer voldoende reden om een 
BOK journaal te publiceren. Veel leesplezier. 
 

 

 

 

Nieuws 

Citaat van de week 
Een nieuw jaar, een nieuwe rubriek. Op deze plaats vanaf nu 
hopelijk elke keer een leuk citaat of een uitspraak die 
uitgesproken is door iemand die op de een of andere manier 
betrokken is bij onze vereniging.  
Het citaat zal altijd anoniem worden geplaatst. Dus als 
iemand iets hoort en denkt dat dit absoluut genomineerd 
moet worden als citaat van de week, stuur deze door naar: 
webredactie@vvbok.nl 
 
Citaat van deze week: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welk citaat kunnen we hier volgende keer verwachten? 
Luister allemaal goed.  
 

 

Kersttraining in teken van ontspanning 
en Goede Doel 
 
Op donderdag 22 december stond een “Kersttraining” 
gepland. Alle trainers, inclusief die van de jeugd, verleenden 
hieraan hun medewerking, bedankt daarvoor! De “training” 
is natuurlijk meer bedoeld als bindingsmiddel binnen de 
vereniging dan als echte training (want dat doen we immers 
al een heel jaar…). Het is dan ook altijd afwachten wat de 
opkomst gaat worden. Dit jaar toch iets specialer dan 
anders. ’s Middags nog door Marjet getipt  dat ze, in plaats 
van spelen, de Serious Request actie “Lak aan”…tijdens de 
trainingen zou houden. Samen met Lieke heeft ze die avond 
vele vingers rood gelakt! Inmiddels zijn de laatste restjes op 
mijn nagels aan het verdwijnen. Goed gedaan meiden. Een 
mooie opbrengst kon namens BOK bij het goede doel 
worden bijgeschreven, klasse!! 
 

“Als het goed is, lekt het 
nu ook in de zaal.” 
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Bij de jeugd was er een goede opkomst, al zijn de 
verkleedpartijen wel eens meer geweest….. Toch was er hier 
en daar een originele outfit: 

 
 
Al snel na 19.30 werd duidelijk dat vele BOK-fans op deze 
inmiddels traditionele invulling af waren gekomen, de een 
meer in Kerststemming dan de ander, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Ook hier waren er volop  kerstmutsen en, 
zoals de traditie wil, ook weer een hele Kerstman in de 
persoon van Rinus. Hartstikke goed, ondanks de moeilijke 
kledij draaide hij toch zijn partijtje mee. Helaas, of gelukkig, 
kreeg hij dit jaar concurrentie in de persoon van Arnout. Die 
was natuurlijk gespitst op de aangekondigde prijs voor de 
origineelste outfit (zie nieuwsbrief)! Alleen jammer dat hij 
zijn pak uittrok toen hij moest gaan spelen. Was toch iets te 
warm voor hem.  
 

 
 
Ook enkele dames hadden zich goed voorbereid en hadden 
er zelfs een hele dag shoppen voor over gehad…. 
  
Na het inspelen, inslaan en serveren was het tijd om voor 
het “echie” te gaan spelen. Een snelle tussentelling gaf aan 
dat er inmiddels 36 liefhebbers aanwezig waren die werden 
verdeeld over 6 partijen. Het is altijd een hele puzzel en ik 
probeer de teams zo gelijkwaardig mogelijk in te delen. Dat 
lukt de ene keer beter dan de andere. Excuses hiervoor!  
 
Na 2 partijtjes werd de traditionele pauze ingelast om de 
inwendige mens wat te versterken. 

 
Van de eveneens traditionele glühwein werd gretig gebruik 
gemaakt. 
 
Na de 3e ronde was het dan toch tijd voor de prijsuitreiking. 
Door de wedredactie werd de titel “Kerstbal van het jaar” 
uitgereikt aan de best verklede deelnemer(s). Voor wie 
dacht dat dit appeltje-eitje voor Rinus was, kwam bedrogen 
uit.  Hij kwam dit jaar “slechts” op de 2e plaats en kreeg het 
advies mee zijn pak nu eens een keer goed te wassen. Dan 
maakt hij volgend jaar weer meer kans.  Bovendien is hij van 
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plan voor volgende keer de hele arreslee in te 
spannen……Rinus eindigde nog wel voor runner-up Gilles die 
zowel aan de voorkant als de achterkant was versierd 
 

 
 
De terechte winnaars, ja het waren er 2, waren Angela en 
Mariëtte die als dartele rendieren door de zaal bewogen. 
Het shoppen betaalde zich uiteindelijk toch uit. Leuk gedaan 
meiden! 
 

 
 
Na nog een partijtje werd het toch tijd om het jaar af te 
sluiten. Het was nog lang “onrustig” in de kantine ’t 
Trefpunt.  
 
Op naar het Nieuwe Jaar!! 
Jack 
 

Clubkas Campagne Rabobank komt er 
weer aan 
 
De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan. Dit is 
voor onze vereniging dé manier om van Rabobank 
Oosterschelde een donatie te ontvangen. Maar hoe doen we 
dat? Daarvoor hebben we jullie hulp nodig! In deze e-mail 
leg ik uit wat de Clubkas Campagne inhoudt en hoe jullie 
kunnen helpen.  
 
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne? 
Via deze campagne steunt Rabobank Oosterschelde 
verenigingen en stichtingen. Onder het motto ‘een aandeel 
in elkaar’ maken zij verbinding met hun klanten, leden en de 
samenleving. Tijdens de Clubkas Campagne stelt Rabobank 
Oosterschelde € 120.000,- beschikbaar. Niet de bank zelf, 
maar de leden van de Rabobank verdelen door middel van 
stemmen dit donatiebudget. 
 
Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de Rabobank ontvangen voor aanvang van de 
stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van donderdag 6 april t/m dinsdag 18 april 2017 
brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen 
en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid 
ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen 
op dezelfde vereniging (2 stemmen voor BOK dus!) 
uitgebracht mogen worden. 
 
Nog geen lid, maar wel klant van Rabobank? 
Alleen leden van Rabobank Oosterschelde mogen stemmen. 
Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Ben nog geen 
lid, maar wel klant van de bank? Dan kan je tot 15 februari 
2017 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Klik 
hier om het lidmaatschap aan te vragen! Let op: het duurt 
een aantal werkdagen voordat de aanvraag wordt 
goedgekeurd. Meld je daarom snel aan zodat je op mee mag 
stemmen! 
 
Kan BOK op jullie rekenen? 
Vorig jaar hebben we met € 394,- mogen ontvangen van 
Rabobank Oosterschelde. Lukt dit ons dit jaar weer? Stem! 
Vertel je familie en vrienden ook over de Clubkas Campagne 
en help de vereniging aan een mooie donatie! We rekenen 

op jullie steun!  
 
Met vriendelijke groet, 
Jessica Mondeel 
Penningmeester VV Bok 
 
 



 

 4 
 

 
 

  

 

Nieuwjaarsborrel 2017  
Voor het eerst wordt de nieuwjaarsborrel in de Caisson 
gehouden. Er is ontzettend veel animo namelijk 45 mensen. 
Waardoor we beneden in één van de zalen onze 
nieuwjaarsborrel mochten houden.  Leuke zaal met een 
houtenwand van oude appelkisten, tafels verkleed met witte 
tafelkleden en in de rechterhoek de bar.  

De eerste set neemt heren 2 en aanhang gelijk positie bij de 
bar in. Het geeft een vertrouwd gezicht  om deze mannen 
deze plek op te zien vullen. Ze ontfermden zich gelijk over de 
enige recreant van deze avond. Maar dit valt niet op tijdens 
deze avond. Al gauw komt er aanvulling op de huidige 
selectie. Langzaam aan komt dames 1 en een deel van heren 
1 binnendruppelen. Hier en daar worden de beste wensen 
uitgewisseld en drankjes besteld.  De eerste set eindigt 
natuurlijk in groot voordeel van onze Bokkers.  

Aan het begin van de nieuwe set worden er hapjes 
uitgedeeld. Drie verschillende toastjes met o.a. makreel en 
geitenkaas.  Na de eerste time-out van de tweede set komt 
het andere deel van heren 1 binnen. Dit keer is het de jonge 
garde die aan een tafel plaats neemt. Iets verder van de bar, 
maar de afstand die ze moeten lopen voor de drankjes is te 
overbruggen.  Dit was belangrijk bij het kiezen van positie 
omdat één van de spelers de dag ervoor 18 is geworden en 
dit moest natuurlijk gevierd worden. Tijdens de time-out 
komen er nog meer hapjes van de Caisson. Dit zorgt voor 
een nieuwe boost. Ook de tweede set wordt met 
tevredenheid afgesloten.  

Aan het begin van de derde set komt een vermoeid dames 2 
de zaal binnen. Ze lopen direct naar de tafel toe om daar 
nog bij te komen van een zwaar bevochten wedstrijd. Ze 
moesten eerst op krachten komen en vol verlangen kijken ze 
naar de hapjesschaal die de serveerster voor hen houdt. De 
meiden hadden trek nadat ze natuurlijk een 5setter hebben 
gespeeld tijdens etenstijd. Maar na een portie friet en een 
spelletje memorie kunnen ze er weer tegenaan. Maar zoals 
iedereen weet is de derde set het zwaarst binnen de 
volleybal. Wanneer iedereen er is, vindt de voorzitter het 
tijd voor een speech. Tom van Pelt vertelt over zijn eigen 
ervaringen met Bok, als o.a. trainer en speler en dat hij 
graag met enkele teams meegaat naar een uitwedstrijd. 
Maar een heel belangrijk punt wat hij aansnijdt, is dat Bok zo 
een hechte vereniging is. Dit komt omdat iedereen zijn of 
haar steentje bijdraagt binnen de vereniging.  Waardoor Bok 
zo goed draait en functioneert als een team.  Daarnaast kan 
Bok niet zonder de grote sponsoren: hoofdsponsor 
seniorenteams Cobeena, jeugdsponsor Garage Hoogesteger 
en vanaf volgend seizoen broekjes sponsor van de dames 
Albert Heijn Kapelle en al onze kleine sponsoren.  Iedereen 
bedankt daarvoor! Na deze speech wordt al snel de derde 
set wederom positief afgerond.  

De vierde en laatste set zou je zeggen. De Bokkers zijn al 
ruim 3 uur aan het borrelen en met elkaar aan het praten. 
De hapjesschaal gaat wederom rond, deze keer met een 
bittergarnituur. Deze gaan er wel bij iedereen in.  De vierde 
set loopt wederom vlekkeloos.  Enkelen doen een rondje en 
wisselen hier en daar van gesprekspartner om zo iedereen 
te spreken. Er werd al gevraagd: “Zal ik alvast zaterdag 6 
januari 2018 vrijhouden voor de volgende nieuwjaarsborrel 
van Bok?”.  Met zulke uitspraken, kan je wel concluderen dat 
de nieuwjaarsborrel een groot succes was.  

Omdat gezelligheid geen tijd kent, doen enkele Bokkers 
maar een vijfde set. Er zijn nog maar een handje vol mensen, 
maar niet minder gezellig. Er worden hier en daar nog wat 
drankjes gedronken en dan wordt om half 1 eindelijk het 
eindsignaal gegeven met een ruime overwinning voor onze 
Bokkers. Dit was dan de nieuwjaarsborrel 2017 van Bok. 
Hopelijk tot volgend jaar! 

 

Tel- en fluitschema tweede helft 2017 
Ook voor de tweede helft van deze competitie is er weer 
een schema opgesteld voor tellers en scheidsrechters. Dit is 
terug te vinden op de website. Ook per mail zal iedereen 
hierover worden geïnformeerd. In de eerste helft van dit 
seizoen zijn er nogal wat wedstrijden gewijzigd van tijd en/of 
datum. Houdt allemaal ook deze wijzigingen goed in de 
gaten, zodat er straks geen wedstrijden zonder officials zijn. 

 

VNLS-sport recreatietoernooi 2017 
 
Op maandag 23 januari organiseert VNLS-sport een 
recreatief volleybaltoernooi. Het vindt plaats in Vlissingen in 
Baskensburg 2.Het is een toernooi voor dames, heren en 
mixed-teams. De wedstrijden starten om 19:00 uur en 
eindigen rond 22:30 uur. 
 
Op alle nivo’s wordt getracht er een leuk toernooi voor te 
maken door zoveel mogelijk op gelijke sterkte in te delen. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-- per team. 
De sluitingsdatum om in te schrijven is 22 januari 2017. 
Opgeven kunnen jullie bij Lyleke Boonstra, e-mail: 
lboonstra@zeelandnet.nl 
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Jeugd 

mini toernooi Oostburg 
Zaterdag 14 januari 2017 
Vroeg in de ochtend in een regen/sneeuwbui vertrokken we 
naar Oostburg. 
Voor Krabbendijke: Lieke Bakker, Mirella en Janita, de 
andere teamleden hadden een feestje. 
BOK 3: Corstian, Raymond, Arne en voor de eerste keer 
Leonie. Denise had een verjaardag. 
Bok 3 mocht de 1e wedstrijd. Ze waren goed wakker en zeer 
alert. De service ging veel beter dan de laatste keer, kon je 
wel zien dat we hier hard op getraind hadden. Ook Leonie 
kan goed serveren. 
En het begin ging de stond gelijk op maar op het eind trok 
Philippine steeds aan het langste eind. Nog een iets betere 
techniek en meer ervaring om gericht de bal neer te leggen. 
Ook meer in 3-en spelen. 
Dit team mocht telkens het andere team opvullen zodat ze 
deze ochtend allemaal veel gespeeld hebben. 
De 2e wedstrijd was tegen BOK. De 1e set was Dhr. Dieleman 
hun coach en ging het heel goed , ze wonnen deze set. 
Daarna kwam ik er bij en werden ze blijkbaar zenuwachtig 
want nu lukte de pass niet zo. Deze verloren ze . 
De laatste wedstrijd tegen VVS konden ze wel even onder 
mij maar toen ging het toch niet zo goed. Ook deze set werd 
verloren. Al met al een geslaagde ochtend ook al werden ze 
4e. De setstanden waren nu beter dan de vorige keer. BOK 
kon beter aansluiten. En heéél belangrijk de sfeer was goed 
en de cake van IJVC was lekker. 
De meisjes speelden goed. Telkens een ander invaller 
behalve de 2e wedstrijd want toen moesten alle BOK teams 
tegelijk. Ze serveerden goed. Mirella scoorden bijna altijd 3 
punten op rij. Ook Janita en Lieke scoorden veel punten met 
hun service. De pass ging ook al beter,nu nog meer in 3 en 
spelen. Tegen VVS werd het uiteindelijk 1-1. Daarna tegen 
scheldesport, met 3 speelster. De meiden gingen meer lopen 
want ze waren maar met 3. De 1e set werd krap gewonnen 
en de 2e set werd net verloren. Het was een leuke wedstrijd 
met veel rally’s en een goede service druk. 
De laatste wedstrijd was tegen Savok een team dat veel 
lawaai maakt. Helaas zagen onze scheidsrechter niet altijd 
goed of de bal in of uit was en luisterden ze te veel naar de 
coaches. Maar Savok werd na de 1e set wel stiller want we 
hadden gelijk gespeeld. Dit hadden ze niet verwacht. De 2e 
set waren de meiden moe en was hun concentratie weg. Ze 
moesten ook 2e wedstrijden achter elkaar. Deze set verloren 
ze . 
Ze werden uiteindelijk 3e met weinig verschil tussen deze 
teams. 
 

 
 
Team niveau 5.Gelukkig was Sofie weer een beetje hersteld 
van haar blessure. Afgelopen donderdag weer voor het eerst 
meegetraind en dat ging zo goed dat ze mee mocht naar dit 
toernooi. Samen met Priscilla, Kess en Chenna vormt ze dit 
team. Door de kerstvakantie hebben we nog niet veel met 
elkaar kunnen trainen op het samenspelen maar daar 
kunnen we vanaf nu wél flink op gaan oefenen. 
Nog wat onwennig begonnen de dames aan een reeks van 
drie wedstrijden deze morgen. 
eerst tegen VVS1 waarbij de service nog niet zo lekker ging 
en daardoor veel punten weggaven. 
toen tegen bok 4. Dit ging meer gelijk op. Ook kwamen er 
voorzichtige pass en set-upjes tevoorschijn die nog niet echt 
bij het net terecht kwamen maar verbetering zat er in. Als 
laatste tegen Philippine, maar dit ploegje was duidelijk te 
sterk. Toch nog een derde plek in de poule! 
 

 
 
Team niveau 4(Inde, Lieke, Nina en Frédérique) met de vaste 
begeleider Greg die ook altijd bereidt is om te rijden en mij 
mee te nemen. Op de heenweg was er geen sprake van 
rustig wakker worden want de stevige beat van weet ik het 
wat voor muziek klonk al lekker door in de auto. Zo gezellig 
stuiterend zo door de tunnel en op naar Oostburg. De 
meiden hadden de muziek-regie zo stevig in handen  
In een dubbel toernooi schema stonden de dames van BOK 
tegen over YVC 1 en YVC2. 
Pittige wedstrijdjes waarin ze steeds beter gingen presteren. 
Ook voor deze meiden is het nog even wennen aan elkaar. 
Er werd fanatiek gespeeld maar waarbij de vermoeidheid 
toch ook wel toesloeg in de laatste wedstrijd. Helaas waren 
ze vandaag niet opgewassen tegen YVC. Wel goed gespeeld! 
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BOK MA1 – OKK’70 MA1                  3-2 
Zaterdag 14 januari 2017 
Ook wij, de meiden van BOK MA1, mochten zaterdag de 1e 
wedstrijd van 2017 spelen. Onze tegenstander was OKK ’70 
uit Hardinxveld-Giessendam. We hadden nog nooit tegen 
hen gespeeld, waardoor we ook totaal geen verwachtingen 
hadden en ook nog niks over hun manier van spelen wisten. 
Deze wedstrijd was ook de eerste wedstrijd dat Rosanne 
met ons meedeed om te 
set-uppen. 
De eerste set verliep erg goed. We hadden al snel een 
voorsprong en wisten die goed vast te houden. Hierdoor 
wonnen we de eerste set met 25-16.  
De tweede set ging wat minder goed en liep OKK met een 
goede servicebeurt op ons uit. De eindstand van deze set 
was 19-25 voor OKK.  
De derde set ging helaas ook minder goed dan we wilden en 
zakten we weer een beetje weg. Hierdoor kreeg OKK weer 
een voorsprong op ons en verloren we de set met 19-25. 
De vierde set ging gelijk op en het werd erg spannend.  Op 
den duur kwamen we met 16-19 achter te staan. We wisten 
deze achterstand weer weg te werken en wonnen deze set 
met 25-23 (ook wel door de hulp van het enthousiaste 
publiek)  
De winst van de vierde set betekende dus een vijfde set! In 
de vijfde set ging OKK steeds meer eigen fouten maken en 
Maaike wist een paar keer flink raak te slaan. Dit zorgde 
ervoor dat we deze set wonnen met 15-6! 3-2 winst voor 
ons dus! Het was een erg leuke wedstrijd om te spelen. Een 
goed begin is het halve werk! 
Ingezonden door Michelle 
 
 
 
 
 
 
 

Dames 

BOK DS2 – Kraftwell R’daal DS4       2-3 

Zaterdag 7 januari 2017 
Na alle kerstmaaltijden, oliebollen en appelbeignets was het 
voor Dames 2 zaterdag weer tijd voor een wedstrijd. Eerst 
was het nog afwachten of de wedstrijd door zou gaan, 
omdat de dames van Kraftwell het nogal spannend vonden 
om naar Kapelle te rijden, omdat het slecht weer was. 
Uiteindelijk besloten ze toch om te komen. 
 
Bij het inspelen ging alles goed, maar bij het inslaan ging het 
even fout. Eén van de tegenstanders wilde Inge nieuwjaar 
wensen door keihard een bal op haar hoofd te slaan. Snel op 
de bank, ijspack erop en paracetamol erin.  
 
Daarna begonnen we met de wedstrijd, Inge kon nog niet 
meedoen dus moesten de midden speelsters zelf gaan 
verdedigen. Dat ging nog niet zo verkeerd, maar de eerste 
set verloren we met 22-25.  
 
In de tweede set kon Inge gelukkig weer meedoen. Dat 
pakte gelijk goed uit, er was service druk, de pass kwam 
goed en de dames van Kraftwell hadden hier geen antwoord 
op. De set wonnen we dan ook overtuigend met 25-18. 
 
Daarna de derde set in. Het ging gelijk op, maar de dames 
van Kraftwell trokken aan het langste eind. Het was niet 
nodig geweest om deze set te verliezen, maar Kraftwell won 
de set met 21-25. 
 
Dan gaan we maar voor een vijfdesetter, maar daarvoor 
moesten we nog wel 'even' de vierde set winnen. Net zoals 
in de tweede set liep alles lekker. En net zoals in de tweede 
set wonnen we ook deze set met 25-18. 
 
En daarna de beruchte vijfde set. We begonnen goed, de 
druk lag bij de tegenstander. Bij 14-10 dachten we dat de 
wedstrijd binnen was, maar de dames van Kraftwell kwamen 
terug. Het werd spannend, maar de dames van Kraftwell 
wonnen helaas de laatste set van de wedstrijd met 15-17... 
Net niet... 
 
Na bijna twee uur gespeeld te hebben, was het tijd voor een 
warme douche. Daarna was het tijd voor de 
nieuwjaarsborrel. Met de roze muntjes konden we lekkere 
drankjes halen en gelukkig waren de hapjes gratis, want wat 
hadden we honger na de wedstrijd. Uiteindelijk hadden we 
ook nog friet met mayo besteld boven, die smaakte lekker! 
Na een gezellige avond was het tijd om naar huis te gaan. En 
de volgende keer pakken we die dames uit Roosendaal! 
 
Ingezonden door Mandy 
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Bok DS1-Volley Tilburg DS3        2-3 
 
Zaterdag 14 januari 2017 
Een dag waarop code geel was afgegeven ivm wintersweer. 
De tegenstander van H1, uit Zaltbommel, liet het vanwege 
deze reden afweten. De jonge meiden uit Tilburg kwamen 
daarentegen wel gewoon richting het Zeeuwsche voor een 
lekkere pot volleybal. De columnist van deze week had van 
horen zeggen dat de vorige wedstrijd tegen Tilburg een 
spannende was, met als resultaat: een 5 setter in het 
voordeel van Bok. Dat zouden we toch op z'n minst moeten 
gaan evenaren. We begonnen de wedstrijd steady. Weinig 
eigen fouten, mooie passjes, gevarieerde setups en 
scorende aanval. 1e set in de pocket met 25-17. Wat nou 
code geel. Code groen vandaag! Op naar de 2e set. Het ging 
gedurende de gehele 2e set gelijk op. Tot het eind aan elkaar 
gewaagd, helaas viel het kwartje, uh, dubbeltje, niet naar 
onze kant. We verloren de 2e set met 26-28. Na deze 
gruwelijk spannende 2e set, volgde een nog gruwelijkere 3e 
set: 27-29 voor de Kruikenstad. Even balen van deze laatste 
2 sets, die net zo goed in ons voordeel uit hadden kunnen 
pakken, vervolgen we de wedstrijd. Nog 2 sets te gaan! Met 
deze gedachte vlogen we de set in. De pass lag goed en de 
"durf" aan onze kant was weer terug. Voor we het wisten 
was de set voor ons, bam, 25-15. De 5e set begonnen we te 
afwachtend en voor we het weten is het wisselen van kant. 
Niets lijkt meer echt te lukken en we verliezen de set met 9-
15. We sluiten de wedstrijd met zijn allen af en bedanken de 
scheidsrechter, tegenstander en publiek (tellers, jullie ook 
nog bedankt he!). 2-3 verlies voor Bok, maar over het 
algemeen kijken we terug met een goed gevoel. We hebben 
een lekkere, leuke wedstrijd gespeeld. Waarin we ook zeker 
ons eigen niveau behaald hebben. Helaas trokken we op de 
meest spannende momenten aan het kortste eindje. A.s. 
vrijdag op naar Sliedrecht! 
Ingezonden door Marjet 
 

 

BOK DS2 – Stevo DS 3                     4-0 
Zaterdag 14 januari 2017 
Afgelopen zaterdag speelden wij weer een wedstrijd thuis in 
Kapelle. Het was een bijzondere dag, want onze coach Mark 
was jarig. Reden voor een feestje dus! In de kleedkamer 
werden nog snel de cadeautjes ingepakt en toen dat 
gebeurd was konden we naar de zaal om het net op te 
zetten. We hadden besloten dat Mark er wel jarig uit moest 
zien, vandaar dat we hem een mooie verjaardagsketting en 
hoed gaven.  
 
De tegenstander van zaterdag was Stevo Dames 3. De eerste 
keer dat we tegen hen speelden hadden we gewonnen, dus 
we gingen met het volle vertrouwen de wedstrijd in. Tijdens 
de eerste set gebeurde er van alles, maar eigenlijk niet wat 

wij van tevoren afgesproken hadden. We liepen de hele tijd 
achter de feiten aan. Er was steeds een achterstand en we 
konden niet dichter bij de tegenstander komen. Tot aan het 
einde van de set. Door een goede servicebeurt en goed 
teamspel konden we terugkomen en zo wonnen we 
uiteindelijk ook de set met 26-24. Op naar set twee.  
 
Na de eerste set liepen we netjes om de 
scheidsrechtersstoel heen en coach Mark zei iets tegen de 
scheidsrechter. Waar wij even niet op gerekend hadden was 
de coach van de tegenstander. Hij kon goed schreeuwen en 
hard lopen, want hij stond ook zo bij de 
scheidsrechtersstoel. Volgens hem moest hij er ook bij 
betrokken worden als Mark iets zei tegen de scheidsrechter 
en hij maakte ook duidelijk dat hij zelf scheidsrechter was en 
dat hij dus ook de regels goed wist. Voordat het uit de hand 
zou lopen zijn beide coaches weer naar hun team gegaan en 
konden we beginnen aan de tweede set. Aan het begin van 
de tweede set was duidelijk dat we absoluut niet zo wilde 
spelen als in de eerste set. Dit deden we dan ook niet. Door 
een goede servicedruk en goed teamspel wonnen we deze 
set met 25-16. 
 
Daarna begon de derde set. Het ging gelijk op, totdat er een 
fout werd geconstateerd door de teller. Er kon niet bewezen 
worden of de teller de fout had gemaakt of onze 
tegenstander, dus daarom begon set drie opnieuw. Voor ons 
was dit niet erg. De tweede keer begon onze derde set veel 
beter dan de eerste keer. Over de derde set is eigenlijk niet 
veel meer te vertellen en deze set wonnen we dan ook met 
25-15.  
 
De winst was in ieder geval binnen, maar wij waren pas 
tevreden als we alle punten binnen zouden hebben. De 
vierde set moesten we dus ook nog even knallen. Wat we 
wilden gebeurde ook. Er werd gewoon netjes gespeeld en 
de vierde set was eigenlijk geen probleem. We wonnen dan 
ook met 25-12. De punten waren binnen en wij kunnen ons 
weer klaar gaan maken voor de wedstrijd van aanstaande 
zaterdag!   
Ingezonden door Mariette 
 

Heren 

BOK HS2  Stevo HS3                     3-1  
Zaterdag 14 januari 2017 
Oftewel, de slag om positie 9!!  
Met een complete selectie van 10 man, alleen zonder de 
vaste aanvoerder, coach en… , moesten we deze klus op een 
waardige wijze gaan klaren. De voortekenen waren de 
donderdag er voor toch anders. De halve selectie had zich 
afgemeld met diverse verzinsels! Dat maakte het voor 
ondergetekende natuurlijke makkelijk of een basisteam te 
formeren.  (Elk nadeel heb z’n voordeel) 
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Met de opstelling Arjan-Rinus-Wim jr-Bart-Karl- Koen werd 
het eerste punt binnengehaald. Het eerste punt van 2017 
werd niet door een aanvaller, maar door een spelverdeler 
gemaakt !!??!!  Een kleine voorsprong werd opgebouwd, 
totdat het ritme bij de 12 wat stokte. Na een time-out  (TO) 
op 13-13 ging het zelfs de verkeerde kant op en moest BOK 
zelf alle zeilen bijzetten om niet te ver achterop te raken. 
Een 2e TO op 14/17 zette onze heren aan het denken en na 
een goeie service reeks van Karl werd het gat gedicht. Nu 
was het de beurt aan Stevo om te vluchten in een TO. 
Tevergeefs. BOK lag op koers naar winst in de 1e set (25-19). 
Met alleen de wissel sr voor jr begon BOK sterk aan set2. 
Met mooie combinaties, fraaie aanvallen en uitmuntend 
verdedigingswerk (met name Karl haalde met een lenige 
duik een “onhaalbare” bal van de grond…waar zaten de 
scouts??) werd de voorsprong steeds groter (18-7). Op een 
comfortabele 20-12 was het tijd om wat nieuwe spelers in te 
brengen. Zij konden zich alvast opwarmen voor de volgende 
set…Dat had de coach beter niet kunnen doen. Alle 
automatismen verdwenen. Paniekvolleybal deed zijn intrede 
en, erger, de voorsprong slonk zienderogen. Op 21-21 weer 
wissel terug maar het kwaad was al geschiedt. Wat wij in 
Axel flikten, onder de druk van een Fristi-actie, flikten zij nu 
bij ons. Met 25-23 ging de set naar Stevo, wat een 
domper….. 
Misschien een nieuw systeem proberen. Martin kwam er in 
voor Bart om het 4-2-systeem weer maar eens van stal te 
halen. Rieni wisselde Koen af en Matthijs liet Karl rusten. Het 
was duidelijk weer wennen voor de BOKjes. Misverstanden 
te over en Stevo profiteerde. De eerste 4 punten gingen 
naar hen terwijl wij eigenlijk “scoorden”… We waren tot 
achtervolgen gedwongen. Met vereende krachten werden 
de bakens verzet. Er moest een tandje bij na een 2-9 
achterstand.  Dat lukte gedeeltelijk. Op 9-13 moest jr voor 
de rust achterin zorgen door Matthijs af te lossen. Met zijn 
onderhandse service zaaide hij paniek bij de tegenstander 
en bracht hij de stand op gelijke hoogte, ondanks een TO bij 
Stevo. BOK rook de winst en ging er voor. Dat gebeurde met 
een volledige inzet waarbij op een gegeven moment ruim 
150 jaar op de vloer lag, maar waarbij toch de rallye werd 
gewonnen. Hoezo alles geven.. Stevo sputterde tevergeefs 
tegen (25-23)! 
De 4e set moest de bekroning worden van onze inzet. Martin 
nam de spelverdeling over. Koen kwam verjongen voor 
Rinus en Bart deed datzelfde door zijn pa af te lossen. Karl 
nam de plaats in van Wim sr. Stevo was aanvankelijk niet 
van plan om zich gewonnen te geven. Er ontwikkelde zich 
een gelijk opgaande fase waarbij het dus nog alle kanten op 
kon. BOK had duidelijk geen zin in een vijfsetter en nam 
halverwege de set, met Martin aan service, een voorsprong. 
Het gaatje was geslagen. BOK liep 3 op 1 en het 
zelfvertrouwen in een goede afloop groeide met het punt. 
Stevo was gezien. Met 25-17 werd de buit binnengehaald en 
konden we scheids Ilja feliciteren met een goed gefloten 
wedstrijd. Door dit resultaat kunnen we weer naar boven 

kijken. Volgende week het altijd lastige Kraftwell uit. Wie 
weet zit er een stunt(je) in….   
Ingezonden door Jack 
 

BOK recreanten - Kattendijke            4-0 
Zaterdag 14 januari 2017 
Op zaterdag 14 januari speelden we tegen Kattendijke. De 
week ervoor moesten we ook spelen, maar door de 
gladheid  hebben we afgezegd. We hebben nu nog 2 
wedstrijden in te halen. 
We kwamen slecht op gang en lieten Kattendijke ver komen. 
Op tijd konden we de eerste set nog binnenhalen; 25-21. 
Gelukkig ging het beter lopen en maakte Kattendijke ook de 
nodige foutjes. 
De tweede set wonnen we met 25-16.  Na een pep-talk voor 
Saskia ging het nog beter de derde set; 25-13. Ook Tanny 
haalde door haar service de nodige punten binnen. 
De laatste set sloten we af met 14-8.  Dus we hebben de 
volle punten binnengehaald; 8 stuks. 
Volgende week geen wedstrijd. Op 28 januari weer een 
wedstrijd tegen Menkveld. 
Ingezonden door Cobie 
 
 
 
 
 
 
 

BOK website 

Meer volleybalnieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

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