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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Agenda 
- Clubkas Campagne Rabobank 2017 
- Oliebollenactie 2017 was een succes  
- Toernooi in de schijnwerper (of juist niet) 
- Dames 1 wint eenvoudig in 4 sets 
- Ardito maakt het dames 2 lastig 
- Heren 2 strijdend ten onder in Bevelandse derby 
- Dames recreatie aan tafel na een nederlaag  

 
 

Agenda 
 08-04-2017   

09:30 DAMES recreatie Goedemorgen Goes 

13:30 BOK JC1 AVC’87 JC1 Kapelle 

13:30 BOK MA1 Jola Olympus MA2 Kapelle 

15:30 BOK HS1 Nuvoc HS2 Kapelle 

15:30 BOK MC1 Volley Tilburg MC3 Kapelle 

15:30 BOK DS1 RVC/Libanon DS1 Kapelle 

 14-04-2017   

21:00 Spirit DS1 BOK DS1 Barendrecht 

 15-04-2017   

13:30 BOK JB1 Stevo JB1 Kapelle 

13:30 BOK HS2 Ardito HS2 Kapelle 

15:30 BOK MA1 Next Volley MA3 Kapelle 

16:30 De Burgst MC2 BOK MC1 Breda 

    KAPELLE      

 

Van de webredactie 
Een drukke week was voor vollybalminnend Kapelle. De 
jaarlijkse caloriebommetjes vielen goed in de smaak en 
spekten dus niet alleen de clubkas. Verder een aantal leuke 
wedstrijden in onze eigen sporthal waarin de calorieën weer 
verbrandt konden worden. 
Volgende week zal er geen BOK journaal uitkomen. De 
uiterste inzenddatum voor wedstrijdverslagen, 
mededelingen, foto’s of andere BOK zaken voor het 
volgende BOK journaal is 18 april 2017 . 
 
Na een weekje rust (en voor sommige teams nog meer) 
werd er dit weekend weer gespeeld. Een aantal teams heeft 
ook weer een verslag ingezonden, dus allemaal veel 
leesplezier. 
 

Nieuws 
 
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 
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Oliebollenactie 2017 
Donderdag 30 maart stonden onze eerste 3 vrijwilligers om 
9:30u paraat in de bakkerij van Bakker Boer.  

 
Sanne, Martin en Rinus M hadden de verantwoordelijkheid 
op zich genomen om de kwaliteit van de oliebollen te 
waarborgen, een flinke last om te dragen. 

 
Toen aan het eind van de avond al onze recensenten hun 
oordeel hadden geveild bleek dat zij hun taak voortreffelijk 
hadden volbracht, ze waren om je vingers bij af te likken! 
De volgende 4 vrijwilligers stonden te trappelen om aan de 

bak te mogen: het inpakken van de 
oliebollen.  
 
600 keer tot 5 tellen valt niet mee, 
en dan ook nog de juiste 
hoeveelheid poedersuiker over de 
bollen te zeven.. Een 

bloedstollende middag was het voor Anouk, Rinus E, Ineke 
en Gilles. Maar ook zij hebben hun werk netjes afgeleverd.  
’s Avonds arriveerde het zware geschut, 39 BOK leden waren 
bereid zich door weer en wind 
door Kapelle te verplaatsen 
om de oliebollen de juiste 

bestemming te geven. 
Deze weersomstandigheden 
bleken echter uiterst 

goedgezind, met een 
ruime 20 graden en het zonnetje 
op de bol gingen de 

verkopers en 
chauffeurs op pad. 

Waar het goede weer zich 
ook voor leende was: een rondje 
fietsen, wandelen of tuinieren. 
Zou dat de reden zijn geweest waardoor vele huishoudens 
geen gehoor gaven aan de deurbel? Menig Kapellenaar wist 
onze Sales Afdeling ook te vertellen dat zij met dit weer niet 
op een oliebol zaten te wachten.. Terwijl ons motto toch 
luidt ‘Een oliebol kan altijd!’.  
Wellicht was de ietwat tegenvallende verkoop aan het weer 
te wijten maar wat ook genoemd dient te worden is dat er 
een flink tekort aan vrijwilligers was dit jaar. We moesten 2 
routes laten varen vergeleken met voorgaande jaren en per 
route hadden we minder verkopers. 46 vrijwilligers op een 
vereniging van 130 leden, dat kan zoveel beter! Dus laten we 
volgend jaar met z’n alle onze schouders er weer onder 
zetten en allemaal ons steentje bijdragen. 

Dan nu het belangrijkste nieuws 
van dit BOK journaal, namelijk de 
opbrengst.. We hebben dit jaar 

een mooie €650,- opgehaald 

met de oliebollenactie! 
Dank aan alle bakkers, inpakkers, 
chauffeurs en verkopers voor jullie 
inzet! Jullie zijn de krenten van 
onze vereniging!  
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Toernooi in de schijnwerper 
Nu we alweer een tijdje in de tweede helft van het seizoen 
zijn aangekomen, komen er weer de nodige uitnodigingen 
voor toernooien binnen. Onder dit kopje zullen we proberen 
iedere week een ander toernooi in de schijnwerper te 
zetten. Hieronder vinden jullie info over het: 
 

GLOW IN THE DARK VOLLEYBALTOERNOOI  
 

 
 
Verder zullen we alle uitnodigingen van toernooien die we 
ontvangen plaatsen onder het kopje Agenda op onze 
website. Voor de meeste toernooien vindt je daar ook een 
inschrijfformulier. 
 
 

Dames 
Bok D1 - Sic Pugno D1                4-0 

 

Zaterdag 01-04-2017 
 
Een mooie dag is aangebroken. We zijn erop gebrand om 
zoveel als mogelijk punten te pakken tegen Sic Pugno. 

Niet alleen omdat we alle punten nodig hebben voor het 
kampioenschap, maar ook omdat er ruiling-gedoe 
geweest is omtrent de uit-wedstrijd tegen Sic Pugno die 
nu voor donderdagavond 20 april gepland staat. 's 
Ochtends om 09.00 herinnerde onze trainert/ coach ons 
aan de focus die opgebouwd moest worden, we hadden 
namelijk nog een appeltje (of 2) te schillen met "Sick P." 
Maar dan, iets voor 10'en, laat Martine in de app weten 
dat zij/ wij een probleempje hebben. Tijdens het 
vervangen van een lampje op een levensgevaarlijke 
stellage is ze van de trap gevallen, met daarbij een foto 
van haar rechter voet in het verband. Allerlei termen 
vliegen voorbij op de app: "Wtf", "Omg", "Neee", "Zwaar 
kut". Ook Ton gooit een "Wtf!" de groep in en geeft aan 
dat we dan maar met 7 moeten spelen. Toch worden er 
allerlei mogelijkheden en oplossingen voor het probleem 
aangedragen. Martine beurt ons op: "Van onze eigen 
kracht uit gaan, met z'n allen ervoor gaan en dan 
stunten!". Dat is the spirit! Wat een drama, voor Ton ja. 
Alle speelsters zitten namelijk in het complot, want: 1 
team, 1 taak, 1 april. Onze taak voor vandaag was, naast 
natuurlijk van "Sick P." te winnen, Ton een onvergetelijke 
1 april te bezorgen. En hoe! Om 11.37 komt voor Ton het 
verlossende appje. D1 heeft vanochtend goed aan het 
groepsgevoel gewerkt (hilariteit en spanning alom in onze 
andere app). Het duurde ruim 1.5u voordat Ton een 
vermoeden kreeg dat het wel eens een 1 april grap zou 
kunnen betreffen (want die voet was toch wel een beetje 
onprofessioneel gezwachteld). In die 1.5u heeft hij 
basisopstellingen gewijzigd, prognoses bijgesteld, zijn 
vrouw laten weten dat hij die middag liever geen lunch 
had, want de arme man kreeg geen hap door zijn keel. Ja 
Ton, zoals je zelf al zei, we hadden je echt tuk! We hadden 
nog een appeltje met je te schillen. Carleijne voegde de 
daad bij het woord en bracht stukjes appel mee naar de 
wedstrijd ipv een bakje pitloze druiven. Ze hebben ons 
gesmaakt. Ton vroeg of er niets over de grap in het 
journaal geschreven kon worden; vandaar deze 
uitgebreide verslaglegging. 
Dus. De wedstrijd. De sfeer zat er lekker in en we gingen 
van start met de voor ons allen bekende basisopstelling. 
Gelijk vanaf het begin werd er goed gevarieerd gespeeld. 
Strakke passes, goed verdeelde setupps en mooie ballen 
waarmee het afgemaakt werd, 25-18 voor ons. De 2e set 
ging zowaar nog beter, 25-14. Begin van de 3e set werd er 
gewisseld. Helaas verliep dit alles niet zoals verwacht 
waarna bleek dat Ilja de rest van de wedstrijd niet mee 
kon spelen. Zij stond vandaag nl. niet als speelster in het 
digitale wedstrijdformulier geregistreerd. Hoe en door wie 
deze fout gemaakt is, geen idee, maar wij eisen voor Ilja 
een plekje in de basisopstelling volgende week. En als 
blijkt dat er volgende week sprake is van Kazachstaanse 
vermoeidheidsperikelen, dan een plekje in de basis de 
week erop. Na een shirtwissel en flinke domper op de 
wedstrijd beginnen we aan de 3e set. Ook deze set werd 
er weer scherp gespeeld, 25-16.  Wilden we voor het 
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bonuspunt gaan, was de vraag? "Natuurlijk!" De 4e set 
was de meest spannende. De pass kwam niet meer zo 
lekker waardoor setten en aanvallen ook lastiger was. 
Gelukkig werd ook deze set binnen gehaald, 25-21. Een 4-
0 overwinning voor Bok! Mogelijk was dit "de stunt" waar 
Martine eerder op de dag al op doelde. Zonder zelf op 
grote hoogte te komen, maar wel na lekker spel, hebben 
we de maximaal te behalen punten binnen gehaald. We 
staan nu nog met 3 punten verschil van de #1, maar, met 
2 wedstrijden minder op de teller! Nog 4 wedstrijden op 
het program voor ons, waarvan nog 1 thuis wedstrijd, en 
wel a.s. zaterdag 8 april. Op naar de eindstreep!  
Ingezonden door Marjet 

 

BOK Dames 2- Ardito DS1           1-3 
Zaterdag 1 april 2017 
Afgelopen zaterdag stond er voor ons een spannende 
wedstrijd voor de boeg. We moesten ons gaan bewijzen 
tegen de koploper en dat was makkelijker gezegd dan 
gedaan. Met volle moed begonnen we de wedstrijd. We 
zouden die dames van Ardito is laten zien dat ze er niet 
zomaar met alle punten vandoor konden gaan. We 
begonnen de eerste set goed en we stonden goed te spelen. 
Het was toch wel te merken dat het geen makkie was, want 
één ding is zeker, koud hadden we het in iedergeval niet. We 
merkten al snel dat de dames van Ardito graag deuken in de 
vloer sloegen en hier hadden we het lastig mee. De eerste 
set verloren we, maar slecht hebben we zeker niet staan 
spelen. De tweede en derde set hadden we het moeilijk. De 
pass kwam vaak niet aan en de aanval van Ardito bleef 
lastig. Toch hielden we moed en ondanks het feit dat we 
allemaal moe waren, zat de sfeer er nog steeds in. Helaas 
verloren we ook deze twee sets. Maar toen kwam de 
beruchte vierde set. Nu was het onze beurt om de ballen op 
de grond te slaan bij de dames van Ardito. Er werd  veel 
afgeblokt, gedoken en gewerkt voor elkaar. We stonden 
sterk en bleven dit ook gedurende de hele set. We wonnen 
deze set met 25-20, en wat een feestje was dat. We mogen 
dan wel niet gewonnen hebben maar wat hebben we 
genoten en wat waren we blij met die vierde set!  
Ingezonden door Inge 
 

 

Heren 

BOK Heren 2 – Mytilus HS2         1-3 
Zaterdag 1 april 
Op 1 April trad H2 aan voor de wedstrijd die de eerste 
klassieker van het weekend werd genoemd: tegen Mytilus. 
Een ruime selectie was voorhanden van 10 spelers. Bok H2 

begon de wedstrijd met een senioren selectie, dus op de 
bank maar een honderd jaar volleybalervaring! Een 
aarzelend begin van de oudjes, een kleine achterstand, maar 
daarna begon het te lopen en begon een aardige wedstrijd, 
waar de teams om en om punten pakten. Op ervaring en 
wilskracht werd een kleine voorsprong opgebouwd en deze 
voorsprong bleef de rest van de set in tact: 25- 22. Onze 
spelverdeler, Arjan was tevreden over het spel en de pass, 
zodat er zelfs goed kon worden aangevallen. Set 2 met onze 
3 jongeren in het veld, dus op de bank meer dan 200 jaar 
ervaring! Bleef ook weer de hele set spannend, maar er 
slopen meer en meer fouten in ons spel en daar profiteerde 
Mytilus goed van, hun hoofdaanvaller sloeg regelmatig over 
ons blok en aanvallend kwamen wij er niet goed door. Stand 
23-25. Set 3 hadden wij weer het betere van het spel en er 
werd een kleine voorsprong opgebouwd van 22-20, maar 
daarna verdween het lef in het spel en maakten we geen 
punt meer. 22-25. Er had meer ingezeten! Set 4 begonnen 
we weer te slap en kwamen snel op achterstand en die 
kwamen we niet meer te boven 16-25. Conclusie van de 
wedstrijd: we zijn te wisselvallig, we moeten met de 6 
spelers in het veld aanvallen en verdedigen, dus allemaal 
meedoen in elke situatie!  Over 14 dagen de laatste 
wedstrijd tegen Ardito. Zij willen kampioen worden of 
minimaal promotiewedstrijden spelen, dus het beloofd een 
pittige wedstrijd te worden.  
Ingezonden door Rinus 
 

 

 

Recreanten 

Menkveld 2- BOK                           8-0 
Zaterdag 1 april 2017 
Afgelopen zaterdag moesten we aantreden tegen Menkveld 
2. We waren vanaf het begin  best goed op dreef. Menkveld 
2 is een team waar de bal heel moeilijk op de grond komt, ze 
weten de ballen heel vaak nog te redden. Daarbij komt dat 
wij deze wedstrijd niet veel aanvallers hadden, en dus 
moeilijk punten maakten. We stonden geregeld voor, maar 
steeds wisten ze weer in te halen. De wedstrijd ging dus dik 
verloren. 25-18, 25-16, 25-20 en 7-5. Toch wel lekker 
gespeeld. 
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Nog 1 zaterdag te gaan, waarop we 2 wedstrijden moeten 
spelen. Maar eerst vrijdag nog uit eten met het team. 
Ingezonden door Ineke 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

