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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Van de webredactie 
- Geen training op maandag 27 februari 
- Citaat van de Week 
- Gezocht: Scheidsrechter coördinator 
- Clubkas Campagne Rabobank 2017 
- MA1 pakt volle winst tegen Jola 
- BOK JB1 knokt 5 sets in derby tegen Mytilus 
- BOK MC1 maatje te groot voor VOKO MC2 
- Dames 1 op vrijdagavond naar volle winst 
- Ballen en bitterballen door en voor heren 2 
- Heren 2, en weer was het net niet … 
- Dames recreatie deelt de punten met menkveld 

 

Agenda 
 02-02-2017   

20:30 De Burgst DS2 BOK DS1 
 
Breda 

 03-02-2017   

19:45 OKK’70 MA1 BOK MA1 Hardinxveld 

 04-02-2017   

09:30 Goedemorgen BOK Recreatie Dames Goes 

15:00 AVC’87 JC1 BOK JC1 Tholen 

17:00 ROWI DS1 BOK DS2 Etten-Leur 

17:00 Savok HS1 BOK DS2 Sas van Gent 

 11-02-2017   

09:30 Café Baarents BOK Recreatie Dames  Goes 

11:30 BOK JB1 Mytilus JB2 Kapelle 

11:30 BOK MA1 Sliedrecht sp MA2 Kapelle 

13:30 BOK DS2 Sic Pugno  Kapelle 

13:30 BOK HS2 Rowi HS2 Kapelle 

13:30 BOK JC1 Voko JC1 Kapelle 

15:30 BOK HS1 Condor HS1 Kapelle 

 

    KAPELLE      

 

Webredactie 
Na het bomvolle BOK journaal van week 3 bleef de mailbox 
in week 4 angstvallig leeg. Daarom een weekje geen BOK 
journaal. Inmiddels weer wel een aantal leuke verslagen 
ontvangen, dus deze week weer een BOK Journaal.  
Ik wil jullie wel verzoeken om verslagen uiterlijk 
dinsdagavond in te sturen, zodat uiterlijk woensdag het BOK 
journaal geplaatst kan worden. 

Nieuws 

Crazy Springparadijs  
 
Op maandag 27 en dinsdag 28 februari is de sporthal bezet 
door het Crazy Springparadijs. Daardoor zullen de trainingen 
op maandag 27 februari niet doorgaan. Dus de dames 
recreatie en de jeugd kan dan een keer niet trainen. 
 

Citaat van de week 
Hoor je iets leuks, een pakkende tekst, boute uitspraak, die 
te maken heeft met onze fantastische club, en denk je 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. 
  

 

Scheidsrechtercoördinator gezocht! 

Aan het einde van dit seizoen zal Franciska haar taken als 
scheidsrechtercoördinator neerleggen. Daarom zijn we op 
zoek naar een vrijwilliger die deze vacature met frisse 
energie wil gaan invullen. 
 
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden? 
- Het aanwijzen van scheidsrechters en opstellen  van het 
tel- en fluitschema en zo nodig het tussendoor wijzigen 
hiervan 
- Het coördineren van de instaptoetsen 
- Het aanmelden van cursisten bij de Nevobo 
- Het beheren van het overzicht met gegevens van de 
scheidsrechters 
 
Dit doe je in afstemming met de wedstrijdsecretaris. Je 
communiceert daarnaast met de scheidsrechters, 
begeleiders en de Nevobo. Er is veel ruimte om de taken 
naar eigen inzicht in te vullen.  
 

“Als scheids heb je geen 
beeld op schermen.” 
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Wil jij de uitdaging aangaan, meld je dan aan bij Franciska 
via e-mail:  dienstmesu@zeelandnet.nl of spreek haar aan in 
de sporthal. Bij vragen over de vacature kun je ook bij haar 
terecht.  
 
 
 

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 
 

Jeugd 

Jola Olympus MA2- BOK MA1        0-4  
Zaterdag 21 januari 2017 
Zaterdag moesten wij om 13:45 in Made spelen tegen Jola 
Olympus MA2. Wij wisten niet precies wat we moesten 
verwachten, maar we wilden er het beste van maken. De 
eerste set begon niet zo lekker, we stonden al meteen een 
paar punten achter. Toch hebben we ons weer herpakt en 
hebben we die set met 25-23 gewonnen. De tweede set ging 
het in het midden van de set ook iets minder, maar daarna 
weer wel dus met 25-21 gewonnen. De derde set ging 
eigenlijk best wel goed de techniek werd goed gebruikt en er 
werd lekker enthousiast gespeeld, dus dan ook met 25-13 
gewonnen. De vierde set wilden we dan ook weer winnen 
en dat hebben we ook gedaan 25-21 gewonnen, dus 4-0 
voor ons! 
Ingezonden door Lisa 
 
 

Mytilus JB2 – BOK JB1         3-2 
Zaterdag 28 januari 2017 
Vandaag gaan we richting Goes om onze eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen te spelen tegen Mytilus. 
Om 14:00 uur begon de wedstrijd. Wij startten met de 
service en de wedstrijd was begonnen. 
De eerste set verliep goed en met een ruime voorsprong 
pakten wij de winst: 19-25. 

 
Op naar de tweede set. Deze verliep helaas een stuk minder 
en de winst ging naar de tegenpartij: 25-22. 
Na een peptalk van Arjan begonnen we vol goede moed aan 
de derde set. Ook deze set verspeelden we onnodige punten 
en pakten we weer naast de winst: 25-22. 
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De vierde set moesten we winnen om nog een kans te 
maken en zo een vijfde set te kunnen spelen. 
Gelukkig lukte ons dit met een stand van 18-25. 
Op naar de beslissende vijfde set. Onze start verliep niet 
zoals wij dit wilden, maar na het wisselen van kant haalden 
we Mytilus steeds verder in. Bij een stand van 14-9 vroeg 
Arjan nog een time-out aan. Weer een peptalk ! En het hielp. 
We haalden vier matchpunten in tot een stand van 14-13. 
Op het nippertje toch verloren met 15-13. De eerste 2 
punten zijn in ieder geval binnen ! 

 
 
Ingezonden door Vera 
 

BOK MC1 – Voko MC2               3-1 
Zaterdag 28 januari 2017 
Om kwart voor elf hadden we iedereen verzameld. 
Eerst gingen we warmlopen en inspelen. 
Toen begon de wedstrijd…. 
Vorige week hadden we verloren van de tegenstanders dus 
waren we een beetje zenuwachtig. Gelukkig wonnen we de 
eerste set 
De tweede set ging ook prima, we deden ons uiterste best 
en deze wonnen we ook… 

Nu de derde set.. die ging niet zo goed en zo kwam het dat 
het uiteindelijk 2-1 stond.. 
De 4e set waren we er weer bij. We deden het zo goed dat 
onze coach rustig haar kniebeschermers en goede schoenen 

aan ging doen voor haar eigen wedstrijd😉 
We hadden uiteindelijk gewonnen met 3-1. 
Ingezonden door Cynthia 
 
 

Dames 

Sliedrecht Sport DS5 - BOK DS1      0-4 

Vrijdag 20 januari 2017 
Op vrijdagavond mocht Dames 1 in Sliedrecht aantreden. 
Autobedrijf Cobeena was zo gul om één van zijn busjes 
beschikbaar te stellen zodat het team + coach + supporters 
op een comfortabele manier op locatie wisten te komen. De 
wedstrijd zou om 21:00 uur beginnen, dus zoals brave 
Zeeuwen waren we mooi op tijd aanwezig. Alhoewel je bij 
Sliedrecht erop kan rekenen dat de vrijdag avond áltijd 
uitloopt, ook dit keer. Omgekleed en wel zat Dames 1 
gapend en onderuit gezakt in de weekendmodus op de 
tribune te wachten tot er een veld vrij zou komen. Dat 
beloofde niet veel goeds.. Terwijl Martine een bezoek bracht 
aan de kantine om suikers in te slaan gebeurde het 
onmogelijke, er kwam een veld vrij! Met enige vertraging 
begon Dames 1 om 21:35 aan de wedstrijd.  
Het gevaar was dat we niet scherp aan de eerste set zouden 
beginnen vanwege de late aanvangstijd op vrijdagavond. Dit 
bleek gelukkig mee te vallen. Op een paar servicefouten na 
stonden we sterk in onze schoenen en wisten we Sliedrecht 
met gemak onder de duim te houden: 15-25.  
In de tweede set haalden we de servicefouten eruit maar 
kregen we iets meer tegenstand. De dames van Sliedrecht 
worden ’s avond vanaf 21:00 uur pas wakker. Aan ons de 
taak om scherp te blijven en niet te verslappen, dat deden 
we: wederom een overtuigende set met 15-25 in de pocket.  
De altijd moeilijke derde set bewijst zijn titel weer eens. Ons 
vrijdagavond dipje zat eraan te komen, terwijl Sliedrecht 
daarentegen lekker op stoom was. Er vonden langere rally’s 
plaats. Wanneer Bok dacht een bal te scoren zat er toch in 
een reflexreactie nog een hand of vuist van de tegenstander 
onder en kwam de bal weer terug. We hikten al tegen de 25 
aan, de setwinst was in zicht, maar Sliedrecht kwam steeds 
dichterbij. Die spanning maakte in ons het beest weer los, 
we waren wakker geschud, even doorzetten nu! En dat 
deden we, we hielden precies genoeg afstand om de set met 
een comfortabele 23-25 af te maken.  
Bij Sliedrecht was de moed in de schoenen gezakt. Maar wij 
Bokjes hadden het in de vierde set ook niet makkelijk, de 
vermoeidheid sloeg toe. Ballen werden minder snel 
afgemaakt en het was hier en daar wat rommeliger. Nog 
even de aandacht erbij meiden! En dat deden we, we 
bezegelden de wedstrijd met 18-25.  
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Knap dat we dit hebben gepresteerd op de vrijdagavond 
tegen de nummer 7! Dank aan Tom van Pelt dat hij ons door 
deze slaperige wedstrijd heen heeft getrokken en dank aan 
de supporters die onze wedstrijd boven The Voice avond 
verkozen! 
Ingezonden door Martine 
 
 

Heren 

Kraftw. Symm. HS5 – BOK HS2        3-1            
Zaterdag 21 januari 2017 
Rustig tuffend reden we met Wim Sr. Richting Roosendaal 
om revanche te nemen op het bitterballen team. Karl was 
natuurlijk al lang uit zicht op de snelweg maar gelukkig wist 
Wim precies waar we moesten wezen. Met een lekker 
muziekje op van Anouk kwamen we aan bij de sporthal en 
parkeerde als een wilde de auto in het plantsoen. Karl was 
daar nog steeds aan het inparkeren maar besloot toch maar 
Wims voorbeeld te volgen, want anders had hij de hele 
wedstrijd in de auto moeten wachten omdat hij anders niet 
uit zijn te strak geparkeerde auto kon stappen. Eenmaal 
aangekomen hadden we na 4x heen- en weer lopen eindelijk 
onze kleedkamer gevonden en ons in de Bok kleuren 
gehesen.  
Eerste set met Karl en Koen op buiten, de Wiltjes op 
spelverdeling en dia en ten slotte Wim Sr. en de ingehuurde 
Alex die volgens eigen zeggen wel heel snel zijn spelers kaart 
kreeg toegegooid door Onno uit H1. Contract breuk of 
degradatie???...... Na  de eerste rally kregen we meteen een 
lesje van de scheidsrechter in het schermen bij de serves, 
één armlengte van elkaar vandaan en anders fluit ik! Toen 
de set echt was begonnen en we al enige malen 
“complimenten” hadden gekregen van de scheids omdat we 
zo goed konden schermen raakte de knie van onze ster 
speler Wim Sr.  op mid verdraait en moest hij 
noodgedwongen gewisseld worden voor Rinie. Rinie dus op 
mid.. (Ojee!!!) 
Na een lange voorsprong uiteindelijk toch deze set uit 
handen gegeven.  
Net als in de eerste set begonnen we de tweede set met een 
voorsprong tot aan ongeveer 15 punten. Ja, de oudjes waren 
natuurlijk gewend dat de sets nog tot de 15 punten duurde. 
Als dat zo was hadden we deze wedstrijd makkelijk 
gewonnen, maar we moesten nog even door…! Na die 15 
puntjes begon Koen wat minder te passen en werd 
ingewisseld voor Rinie routine. Dit bracht wat meer rust in 
het spel waardoor de set tot het eind toe zeer spannend 
werd maar toch nog met een 28-26 de meerdere moesten 
erkennen in Kraftwell. 
Weer waren we tot aan de 15 puntjes goed bezig met een 
goede voorsprong, ik zei het al, duurde die set maar tot de 
15 punten zoals die oudjes gewend waren. Maar nee, met 
tong op de knieën maakten we er weer een spannende pot 

van tot het er bij de laatste puntjes echt op aan kwam, toen 
werd het wel heel spannend voor Wim Jr. zodat hij 
zweethandjes  kreeg en tot 2 maal toe de bal bovenhands in 
het achterveld door zijn zweethandjes liet glippen maar 
gelukkig hebben we de set uiteindelijk toch nog gewonnen 
met een enigszins kleffe bal.  
Nu roken we toch echt een 5 setter en mogelijk een 
overwinning en begonnen we vol goede moed de 4e set 
maar met een flinke achterstand van ongeveer 11-4. We 
hadden veel taai oud vlees in het veld dus we probeerde ons 
terug te knokken. Nu ging de conditie toch meetellen dus 
werd Bart van der Wilt in het achterveld in stelling gebracht 
en vuurde een paar driemeter ballen af op de tegenstander. 
Helaas gaf Kraftwell toch wat gas bij en moesten wij net als 
in de 1e set ons neerleggen bij een 25-17. 
Dusssssss………… we gingen NIET naar de Mac en namen we 
het bakje bitterballen in ontvangst die Kraftwell ons had 
getrakteerd en waar Karl zo ENOOOOOOOOOORM blij mee 
was dat hij ZOOOOOOOOO graag ermee op de foto wilde  

 
Ingezonden door Koen: 
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Bok HS2 – Gavok ’10 HS3       3-1 
Zaterdag 28 januari 2017 
Zaterdagmiddag druppelden de gladiatoren van heren 2 
keurig op tijd de sporthal binnen. Wim sr dit maal in cognito 
omdat de verdraaide knie nog niet wilde wat hij zou moeten 
kunnen. Ook Arjan hield zijn jas aan, want die moest als 
coach van JB1 mee naar Goes. Ook Jack moet nog steeds 
wat rust nemen door wat lichamelijke mankementen en zal 
dus weer voor 100% coach zijn. Maar gelukkig hebben we 
een ‘brede selectie’, dus waren er nog voldoende spelers 
over om de strijd aan te gaan tegen de nummer twee in 
onze poule Gavok uit Oud-Gastel. De eerste ontmoeting was 
voor BOK in een forse afstraffing geëindigd, dus ditmaal 
stonden niet alleen de buikjes, maar ook de kopjes strak om 
revanche te nemen. 
Nadat scheids Jessica de teams de arena in had gestuurd 
ontstond er gelijk een pittig duel. Gavok nam het initiatief, 
maar de heren van Bok beten zich vast in de tegenstander 
en hielden de achterstand beperkt. Maar op een stand van 
22-22 kwam BOK langszij. De druk lag duidelijk bij de gasten 
op dit moment en na een paar bloedstollende rally’s ging de 
setwinst niet geheel onverdiend ruim naar BOK met 25-23.  
De eerste klap was duidelijk uitgedeeld en resoluut ging de 
groene brigade de tweede set in. Met overtuigend spel werd 
een gaatje geslagen en leek de tweede setwinst ook naar 
BOK te gaan. Maar heren 2 zou heren 2 niet zijn om het 
zichzelf eens makkelijk te maken, dus maakten we nu ook 
weer eens wat punten voor de tegenstander en daarom was 
Jack genoodzaakt om op een stand van 23-22 toch maar een 
time-out te nemen. Helaas bleek dit niet voldoende en 
gaven we de tweede set met 23-25 aan de ploeg uit Oud-
Gastel. We stonden dus weer eens dik gelijk. 
In set 3 stortte het groene bolwerk van heren 2 als een 
kaartenhuis in elkaar.  Veel persoonlijke fouten, de nodige 
irritaties over gedrag van de tegenstander en de nodige 
pech op cruciale momenten, en nauwelijks een kwartier 
later stond er 16-25 op het bord. 
Ondanks de slechte derde set gingen we vol goede moed de 
vierde set in. Enkele personele wisselingen leverden echter 
geen beter resultaat op. In het begin van de set nam Gavok 
gelijk een flinke voorsprong en heren 2 was niet meer bij 
macht om dit gat te dichten. Dus ook set 4 werd uiteindelijk 
met 14-25 verloren. Misschien moeten we blij zijn met één 
punt tegen de nummer twee, maar zo voelde het in ieder 
geval niet. Volgende week gaan we op het ‘Vaste land van 
Europa’ in Sas van Gent weer op zoek naar de juiste vorm en 
instelling, zodat de punten niet uit kunnen blijven. 
Ingezonden door Wim jr 

BOK recreanten – Menkveld 1          4-4 
Zaterdag 28 januari 2017 
Deze zaterdag starten we nogal rommelig. Door een kleine 
verwarring op logistiek gebied komt het team in etappes aan 

in Goes. Geen probleem, want het veld waarop we moeten 
spelen is verre van klaar. 
De netpaal kan niet geplaatst worden, omdat we het 
dekseltje niet los krijgen van de gymvloer.  
Ondertussen is de beheerder met magneet en inbussleutel 
gewapend aangekomen en zit geknield op de vloer omringd 
door een twaalftal kakelende volleybaldames met allemaal 
goede bedoelingen. Arme man, dit is een nachtmerrie! 
Na zo’n 10 minuten wordt duidelijk dat het putje gaat 
winnen van de beheerder. Er wordt door de dames een 
creatieve oplossing gezocht. We maken een extension van 
touw aan het net en gebruiken de netpaal van de 
buurvrouwen. Met als steun een korfbalpaal trekken we het 
net op de juiste hoogte en kunnen we eindelijk beginnen. 
We starten net zo rommelig als de ochtend al begon, alles 
hapert en kraakt, gelukkig zien we hetzelfde bij onze 
tegenstanders. Saskia gaat verrassend diep door de knieën 
en staat de tegenstander behoorlijk in de weg aan het net. 
We harken met wisselend volleybal de eerste set binnen 
met 28-26 en hopen op beterschap.   
Helaas, beter worden doet het niet. In een hele matige set 
kijken we al snel tegen een achterstand aan. Mooie punten 
wisselen af met dwarrelballen van de tegenstander. Marjan 
en Ineke serveren prima,  Mirjam en Carolien brengen een 
solide pass en zorgen regelmatig voor een mooi 
aanvalspunt, maar Menkveld trekt deze set aan het langste 
eind.  
Omdat we veel tijd verloren hebben door de mankementen 
van de zaal hebben we nog maar net tijd genoeg voor een 
halve derde set. We stellen weer orde op zaken en komen 
ruim voor te staan.  Menkveld heeft hier toch weer een 
antwoord op. We eindigen de wedstrijd met een gelijke 
stand in de derde set en de vierde verdelen we. Zo komt de 
eindstand op 4-4. 
Ingezonden door Tanny  
 
 
 

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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