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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Uitslagen en Agenda 
- Activiteiten Optisport 
- Oliebollenactie 2018 
- Mini’s Krabbendijke  spelen in Oostburg 
- Mini’s Kapelle waren daar natuurlijk ook  
- Dames 1 in Eindhovense heksenketel in 5 sets ten 

onder 
- Kraftwell maatje te groot voor dames 1 in Goes 
- Dames 2 pakt set 1 Roosendaal 
- Ook in Tholen neemt Heren 1 de punten mee naar 

huis 
- Solide Koploper Gavok maakt einde aan zegereeks 

Heren 2 
- Dames Recreanten knokken voor punten tegen 

Kattendijke 
 

Uitslagen en Agenda 
    

 20-01-2018   

09:45 ’t Aogje MB1 BOK MB1 0-4 

13:15 AVC’87 JC2 BOK JC1 3-2 

13:15 AVC’87 MA1 BOK Ma1 0-4 

14:30 Kraftwell Symm DS4 BOK DS2 3-1 

15:15 AVC’87 HS3 BOK HS1 0-4 

17:30 Gavok HS3 BOK HS2 4-0 

18:45 Hajraa DS1 BOK DS1 3-2 

 27-01-2018   

10:30 BOK recreanten Kattendijke 3-5 

10:45 Sliedrecht sp MA3 BOK MA1 0-4 

16:15 BOK DS1 Kraftwell symm DS1 1-3 

 01-02-2018   

20:30 Rowi DS1 BOK DS2 Etten Leur 

 03-02-2018   

09:00 Mini toernooi  Axel 

09:30 BOK Dames recreanten Menkveld 1 Goes 

11:30 De Burgst MA2 BOK MA1 Breda 

12:30 Sic Pugno MB2 BOK MB1 Bergen op Zoom 

16:30 Sic Pugno HS2 BOK HS1 Bergen op Zoom 

17:00 YVC DS2 BOK DS2 Oostburg 

18:00 Spie De Burgst DS1 BOK DS1 Breda 

 09-02-2018   

21:15 Voko HS5 BOK HS2 Oosterhout 

                                                      

Nieuws 
 

Activiteiten Optisport 
In sportcentrum Groene Woud in Kapelle organiseren we de 
komende weken weer allerlei leuke activiteiten voor de 
kinderen. 
 
Op vrijdag 2 feb. is er  discozwemmen;  
Woensdag 14 februari: Wie verras jij met Valentijn en  
in de voorjaarsvakantie komt het Crazy Springparadijs op 
maandag 19 en dinsdag 20 feb. weer naar de sporthal. Het 
spring- en luchtkussenevenement van de regio. 

 

Oliebollenactie 2018 
Ook dit jaar zal BOK weer oliebollen gaan verkopen. De 
datum waarop dit gaat gebeuren is 12 april. Zet deze datum 
maar alvast in jullie agenda. 
 
 

Mini’s 

Minitoernooi te Oostburg 
Zaterdag 20 januari 2018 
Op deze koude ochtend vertrokken we, nadat we eerst het 
ijs van de autoruiten hadden gehaald, om 8 uur naar 
Oostburg. Onderweg passeerden we ook de andere spelers 
auto van BOK uit Kapelle. 
Even na 9.00 uur kwamen we aan in Oostburg waar een 
ouder die gereden had, verzuchtte wat een eind voor een 
volleybaltoernooi voor de jeugd. 
Voor het eerst na ons eigen toernooi in Kapelle jl, in 
november deden er weer 2 teams vanuit Krabbendijke mee. 
Voor 2 spelers was het de 2e keer en voor 2 andere spelers 
was het de 1e keer. 
Dus nog spannend hoe het zou gaan. 
Er waren 2 poules van niveau 5 en 6, samen 7 teams 
waarvan er 4 van BOK waren. In elke poule waren 2 teams 
van BOK ingedeeld, Kapelle en Krabbendijke hadden het ook 
onderling zo verdeeld dat er in ieder poule 1 team van 
Kapelle en 1 van Krabbendijke was. 
 
BOK 2: Janita, Mirella, Leonie en Amy. 
De 1e wedstrijd tegen VVS. Eigenlijk niveau 6. Ook al waren 
ze met 3 spelers toch altijd moeilijk. BOK 
Moest eerst op gang komen. Beetje wennen aan de nieuwe 
samenstelling van het team. De service verliep heel goed. Er 
werden zelfs punten gescoord met serveren. De pass was 
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lastiger en ook het overspelen was nog moeilijk. Helaas werd 
er 2x verloren. 
Daarna tegen Savok. Hier ging het al veel beter. Met een 
goede service en soms al overspelen wonnen ze de 1e set. 
De 2e set ging ook goed maar net voordat de tijd om was 
serveerde Savok een aantal keren goed en  werd het nog 
een gelijkspel. 

 
Wachten op de tegenstander! 
De laatste wedstrijd was tegen BOK 1. Deze heb ik zelf niet 
gezien, want het ander team speelde ook.Volgens de vaders 
die het coachen op zich namen ging het nog niet zo slecht 
maar verloren ze wel. Uiteindelijk een 3e plaats. 
 
BOK 1: Jarno, Bart, Samuel en Emma. 
2 andere spelers in het team waarvan Samuel voor het eerst. 
Was wennen, ook al hadden we een paar keer in deze 
opstelling getraind. Voor het echie is het toch anders. Nog 
veel kijken naar elkaar, vragen “voor wie was die bal”? Daar 
verloren we veel punten op. Waar we ook veel punten op 
verloren waren de vele foute services van onze kant. En daar 
hadden we zo op getraind.  
De 1e wedstrijd verloren we dan ook dik. De 2e wedstrijd was 
er gelijk achteraan, tegen IJVC. Het spannende was er een 
beetje af. Ze waren wat meer gewend aan de bal en aan de 
zaal. Toch altijd weer even wennen als je gewend bent om te 
trainen in een kleine gymzaal, veel meer lijnen, afleidingen 
enz. De service ging beter, er werden meer punten gemaakt. 
Dit resulteerde zelfs in een gelijk spel. 
Daarna 1 wedstrijd ertussen en vervolgens weer 2e 
wedstrijden achter elkaar tegen dezelfde teams. 

 
Aan inzet ontbrak het BOK 4 niet. Bart en Jarno vlogen door 
het veld, Jarno dook naar ballen en kwam erachter dat zijn 
kniebeschermers nog thuis lagen (pijnlijk). Bart dook diverse 

keren naar ballen maar helaas was de landing niet altijd zo 
goed, ook pijnlijke plekken. Maar helaas ook nu was BOK 3 
te sterk. De pass was niet altijd even goed en veel 
misverstanden onderling. De laatste wedstrijd was weer 
tegen IJVC. Nog steeds met veel inzet, maar helaas niet 
gewonnen, ook al was het verschil niet zo groot. 

 
Om even na 12 uur reden we weer naar huis. 
Ingezonden door Corrie 
 
 

Mini Toernooi in Oostburg Deel 2 
Zaterdag 20 januari 2018 
Deze keer deden we met 4 teams van Bok mee in niveau 5. 
Twee teams uit Kapelle en twee teams uit Krabbendijke.  
Met 7 spelertjes uit Kapelle omdat Fenna helaas is gestopt 
met volleyballen. 
Gelukkig bleven de temperatuur ook in Oostburg een stukje 
boven 0 graden C zodat we niet net zoals vorig jaar over een 
glibberig parkeerterrein (in dat buitenland) naar de 
sporthal hoefden te lopen.  
Bok1 samen met een team uit Krabbendijke (Bok2) in een 
poule van niveau 5/6 streden we tegen Savok 1 en Mytilus 1. 
Savok 1 was niet opgewassen tegen onze ijzersterke service 
van Nina, Lara en Kess. Bij Prescilla liep de service ietsje 
minder goed, maar ik denk dat ze nog wat last had van een 
paar dagen ziek zijn. Ik vond het al heel knap dat Prescilla 
mee ging! Ook wordt er al steeds meer over gespeeld en dat 
was te merken aan de set standen:  28-12 en 22-13! 

 
Toen een spannende wedstrijd tegen VVS1. Hier speelden 
onze bokmeiden op hun best! We kregen goede tegenstand 
en dan ga je zelf ook automatisch beter spelen, herkenbaar? 
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  set 1 :  29-18 
In de tweede set liep het iets minder goed. Service ging 
vaker fout en ook begon VVS aardig terug te komen. 
Ondanks de doeltreffendheid van Lara door de ballen strak 
over het net terg te spelen verloren we de tweede set met 
16-23. 
Tegen bok 2 uit Krabbendijke kreeg ons 4-tal weer meer 
zelfvertrouwen en boekten een 2-0 winst. 
Nu maar hopen op een eerste plek in niveau 5 en we 
achtten die kans groot omdat het onderlinge resultaat tegen 
VVS (1-1) in ons puntenvoordeel was…….! 
Maar helaas, omdat niveau 5 uit twee poules bestond 
werden alle gescoorde punten van het hele toernooi bij 
elkaar geveegd en sloeg de winstmeter net iets méér naar 
de kant van VVS. 
Toch een tweede plaats uit 7 teams vind ik heel netjes! 
Ingezonden door Alexander 
 
 

Dames competitie 

 

Hajraa  DS 1 – BOK Dames 1          3-2 
 
Zaterdag 20 Januari 2018 
De 1e set waren we voornamelijk erg onder de indruk van 
alle herrie om ons heen. Hajraa is een grote studenten 
volleybal vereniging die het flink laat galmen in de sporthal. 
Lastig om te communiceren en focussen. Daarnaast lieten zij 
direct krachtig volleybal zien waar wij geen antwoord op 
hadden. Halverwege de set kwamen wij wel meer in ons spel 
maar te laat natuurlijk, de achterstand was te groot: 25-14 
De 2e set hadden we ons eigen niveau gevonden en boden 
meer tegenstand. Het liep allemaal stukken beter maar 
helaas nog zonder geldig resultaat: 25-21 
De 3e set bouwden wij direct een flinke voorsprong uit. We 
gingen gevarieerder spelen en het blok zat er goed bij. 
Hajraa had het lastig en kon niet mee, een duidelijke 
setwinst voor ons: 19-25 
De 4e set gingen we redelijk gelijk op, we waren aan elkaar 
gewaagd. Richting de 20 bouwden wij een prettige 
voorsprong op door Hajraa onder druk te zetten en 
wederom meer variatie in de aanval. Hajraa had daar geen 
antwoord op. Op een stand van 18-23 leek de setwinst zo 
goed als binnen. Een lastige service van de Eindhovenaren 
maakte het ons knap lastig waardoor het bijna mis leek te 
gaan. Gelukkig wisten we het net op tijd af te maken: 23-25 
Een 5e set! Dat hadden we van tevoren niet verwacht. Toen 
wij Hajraa in Kapelle ontvingen was het een titanen 
wedstrijd maar wel één die resulteerde 1-3. Daar durfde we 
nu eigenlijk niet eens op te hopen. 
Helaas begon de set erg rommelig omdat de opstelling niet 

helemaal klopte. Dat was erg schakelen de eerste paar 
punten wat resulteerde in een 8-3 achterstand. We hebben 
die achterstand nog iets kunnen bijtrekken maar het gat was 
te groot. 15-11 
Sinds enige tijd weer een top wedstrijd waarbij we ons eigen 
niveau konden behalen en trots mogen zijn op de uitvoering 
en resultaat. 
Ingezonden door Martine 
 

BOK Dames 1 – Symm. Roosend.  1-3 
 
Zaterdag 27 januari 2018 
Deze zaterdag was een beetje anders dan alle andere 
thuiswedstrijden. We begonnen voor de wedstrijd met een 
teamgesprek. Gewoon om te evalueren hoe de trainingen en 
wedstrijden gaan en te bekijken welke doelstelling stellen 
voor het tweede gedeelte van het seizoen. Daarnaast 
speelden we onze thuiswedstrijd in het Omnium in Goes. 
Voor de helft van de speelsters voelde het echt als een 
thuiswedstrijd, want ze konden ook eens een keer op de 
fiets naar de zaal komen .  
Tijdens het teamgesprek hadden we het wisselbeleid nog 
eens besproken en aangegeven dat er misschien wat vaker 
tactisch gewisseld kon worden. Arvid pakte dit meteen goed 
op want we hebben nog nooit zoveel gewisseld als in deze 
wedstrijd. Een buitenspeelster die gewisseld werd wanneer 
ze in het achterveld kwam en andersom. En iemand inzetten 
voor een sterkere service bijvoorbeeld. 
We speelden tegen Symmachia (Kraftwell) Roosendaal. Het 
was een groot team met sterke speelsters die hard konden 
aanvallen. Opvallend genoeg haalden we toch veel van de 
grond. En voelde het meteen als een goede wedstrijd. Die 
eerste set verloren we ook maar net, met 22-25. Maar we 
kregen hierdoor wel het gevoel van: Oke, het zit er echt wel 
in om minimaal 1 set te pakken. Eigenlijk waren we van plan 
om er nog even drie te pakken, maar helaas liep dit iets 
anders. De 2e en 3e set hadden we in het begin steeds wat 
punten laten liggen, wat jammer was want na flink terug 
vechten redde we het steeds niet om helemaal bij te komen 
met Roosendaal. Deze sets eindigden ook met 18-25 en 19-
25.  
De laatste set hadden we de smaak te pakken. We waren 
helemaal gewend aan het wisselen, iedereen vertrouwde 
elkaar en dat heeft geresulteerd in een winst van 25-15! 
Ondanks dat we verloren hadden van de nummer twee, 
voelde deze wedstrijd wel erg goed. Er werd sterk gespeeld, 
veel gewisseld en iedereen was dus tevreden met hoe de 
wedstrijd was verlopen. Al hadden we natuurlijk wel liever 
gehad dat de eindscore omgedraaid zou zijn ;).  
Volgende week spelen we tegen Spie/de Burgst Breda, die 
op de 9e positie staan. Hopelijk kunnen we deze stijgende 
lijn voortzetten en volgende week de winst mee naar huis 
nemen! 
Ingezonden door Sanne 



 

 4 
 

 
 

  

 

Kraftwell DS4 – BOK Dames 2          3-1 
 
Zaterdag 20 januari 2018 
We vertrokken afgelopen zaterdag naar Roosendaal met 
Peter Wolf als coach (Bedankt Peter!). Kraftwell is de huidige 
nummer 2 van de competitie en is altijd een leuk team om 
tegen te spelen. Helaas konden we het eerste deel van de 
wedstrijd passend geen antwoord geven op de sterke 
service van de tegenstanders, waardoor de eerste twee sets 
zo voorbij vlogen (2x 25-9….).  
In de derde set wisten we ons gelukkig eindelijk te 
herpakken. We konden Kraftwell nu zelf ook met onze 
service onder druk zetten, en onze servicepass liep beter 
waardoor we ook aanvallend flink konden scoren. We sloten 
de set daardoor ook winnend af, met 23-25.  
Ook het eerste deel van de vierde set verliep redelijk soepel. 
De score bleef redelijk gelijk op gaan en er werd tijdens de 
rally’s hard gewerkt. Er ontstond al een sprankje hoop om 
nog een 5e set te mogen gaan spelen. Na een aantal wissels 
aan onze kant sloop de slordigheid en onrust er echter toch 
weer terug in, waardoor we helaas geen aansluiting konden 
blijven houden. We verloren de set met 25-18. 
Al met al mogen we tevreden zijn met een set winst tegen 
de nummer 2 (we staan zelf momenteel op de 9e plaats), al 
heerste bij de meeste mensen vooral teleurstelling omdat 
we de wedstrijd zo slecht begonnen waren. Wie weet wat er 
was gebeurd wanneer onze start beter was geweest….! 
Ingezonden door Denise 
 

 

Heren competitie 

AVC’87 HS2 – BOK Heren 1               0-4 
Zaterdag 20 januari 2018 
Zaterdag 20 Januari was het weer zover voor de mannen uit 
het eerste, ondanks de late onvoorziene afmelding van Luc 
en de afwezigheid van Arvid en Joost was er weer een team 
om het nog ongeslagen herenteam te vertegenwoordigen. 
Met 8 man inclusief coach zouden wij richting Tholen 
vertrekken, maar Alex, die ’s ochtends een minitoernooi had 
in Oostburg ging door zijn rug en kon hierdoor niet meer als 
“noodspeler” fungeren wat juist resulteerde “nood” binnen 
het team.  
Er waren nog 6 spelers over om de wedstrijd te spelen: Tom, 
Rogier, Robbie, Arnout, Joren en Onno van wie het zijn 
laatste wedstrijd van dit seizoen zou worden voor Bok H1. 
Omdat we maar 6 spelers hadden ging Alex toch mee om 
een eventueel gat op te vullen indien nodig. 
Aan het einde van de warming-up kwam ook Medhat in de 
zaal en liet het plan voor de wedstrijd horen, in plaats van 
ons succesvolle 4-2 systeem zouden wij deze wedstrijd het 

5-1 systeem gaan spelen. Dit met de achterliggende 
gedachte van het vertrek van Onno en Joren die zijn plek zou 
gaan opvullen, ook om in deze wedstrijd zoveel mogelijk 
aanvallende druk uit te oefenen op de tegenstander. De 
eerste set begon gelijk op en was het nog even wennen aan 
het 5-1 systeem, maar zodoende de set vorderde kwam er 
wat soepelheid in het spel en konden we de set zelf met de 
winst afsluiten (21-25). De 2e set zaten we er dus lekker in 
en zaten Tom en Onno lekker te spelen, ook Joren was goed 
aan het spelverdelen. AVC was zwak aan de flanken en 
waren verdedigend sterk in het midden, er werd dus ook 
geregeld met drie man op midden geblokkeerd wat ruimte 
gaf voor een tempo bal op buiten of achterover waardoor 
het blok niet op tijd was en een punt zo goed als 
gegarandeerd. De 2e set werd ook gewonnen met 13-25. De 
3e set werd er wat luchtiger van onze kant gespeeld en wat 
meer geprobeerd, zo kwamen er sprongservices van Onno 
en daarna ook van Robbie en werd er weer gecrossed wat 
resulteerde in een fantastische aanval van Tom. We 
moesten de wedstrijd eigenlijk alleen nog uit zien te spelen 
en de leiding houden, de 3e set werd 17-25 in het voordeel 
van Bok. De 4e set bleef spannend tot het einde, wanneer er 
spel wordt geforceerd door de tegenpartij ontvangen ze dit 
ook en zo werd de 4e set gewonnen met 21-25. Wederom 
een 4-0 overwinning waarin Onno zijn seizoen waardig mee 
kan afsluiten en het team verder mee kan om het 
kampioenschap binnen te slepen.  
Gewonnen:  13 
Verloren:  0 
Te spelen:  9 
Ingezonden door Robbie 
 
 
 

Gavok’10  HS3 – BOK Heren 2         4-0 
Zaterdag 20 januari 2018 
Op een zaterdagmiddag naar Oud Gastel voor een gezellig 
potje volleybal tegen de koploper. Vastberaden om toch een 
set weg te snoepen van de kop loper gingen we op pad. De 
eerste set starte moeizaam. Er werden weinig punten 
gescoord door onze mannen en er de ballen werden aan de 
overkant steeds maar weer van de grond gehaald. Een 
kansloze 25-14 was het resultaat. 
Met een les achter de rug uit de eerste set werdt de 2e 
gestart. Ditmaal ging alles beter, helaas zaten er af en toe 
nog wat dipjes in het spel en konden we de voorsprong die 
in het begin opgebouwd was niet volhouden tot het einde. 
25-23, so close yet so far away. 
Ondanks het verlies in de 2e set kreeg men de indruk dat er 
wel wat te halen viel. Nieuwe set nieuwe kansen, ondanks 
dat het redelijk gelijk op gaat loopt Gavok steeds uit. Bok 
maakte het gat dicht en dit herhaalde zich tot een stand van 
25-20. Weer niet 
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Nog 1 kans over, zou het toch lukken of gaat onze heren 
voor het eerst dit seizoen met 4-0 verliezen. Na een felle 
strijd waarbij iedereen zich leeg speelde werd het 25-19. De 
eerste 4-0 van het seizoen.  
Ingezonden door Jelle 
 

 

Recreatie 

BOK Recreanten dames – Kattendijke  3-5 

Zaterdag 27 januari 2018 
Vandaag 27 januari  speelden we tegen Kattendijke. 
 
Vroeger een van de beste ploegen, maar de laatste jaren zijn 
ze gezakt.  
Wij dachten dus dat het te doen was, maar dat pakte anders 
uit. Wij gingen mee met hun spel en speelden niet precies. 
Het was geen leuke pot in vergelijking met de week 
daarvoor tegen Menkveld 2. 
De punten zijn wel hetzelfde,3-5, maar dit gaf geen 
voldoening. We hebben dus 2 sets (21-25 en 27-29) verloren 
en de set waarmee we eindigden,  23-21, was in ons 
voordeel. Dus niet helemaal te onder. Kattendijke was in 
feeststemming omdat ze eindelijk nog eens gewonnen 
hadden! Gauw vergeten en hopen op een betere wedstrijd 
tegen Menkveld 1 volgende week! 
Ingezonden door Cobie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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