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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Uitslagen en Agenda 
- Oliebollenactie 2018 
- Mini’s knap tweede in Axel 
- Dames 1 kansloos in Breda en snakt naar vakantie 
- Heren 2 pikt puntje en pintjes mee op 

carnavalsvrijdag 
- Fotogenieke Dames Recreanten met z’n vijfjes 

naar winst 
- Dames recreanten verliezen nipt van De Bongerd 

 

Uitslagen en Agenda 
    

 24-02-2018   

 Sic Pugno DS2 BOK DS2 4-0 

 BOK JC1 Savok JC2 4-0 

 03-03-2018   

 Dames recreactie Cafe Baarends 7-1 

 VV Stevo HS2 BOK HS1 1-3 

 AVC’87 HS3 BOK HS1 0-4 

 10-03-2018   

 Dames recreactie De Bongerd 3-5 

 Next Volley DS1 BOK DS1 4-0 

 YVC HS1 BOK HS1 2-3 

 De Burgst MB3 BOK MB1 0-4 

 VV Stevo DS2 BOK DS2 0-4 

 Ardito HS2 BOK HS2 3-1 

 17-03-2018   

11:00 BOK MA1 Vollido MA1 Kapelle 

11:00 BOK MB1 Sic Pugno MB1 Kapelle 

13:15 BOK DS2 Groene Ster DS1 Kapelle 

13:15 BOK HS1 VV Stevo HS2 Kapelle 

13:15 BOK HS2 VV Stevo HS3 Kapelle 

14:00 BOK JC1 VVS’92 JC1 Vlissingen 

15:30 BOK DS1 Volley Tilburg DS4 Kapelle 

    

    
 
 
 
 
 
    

    

                                                      

Nieuws 

Van de redactie 
Het is al weer een aantal weken gelden dat er een BOK 
Journaal uit is gekomen. De laatste weken is er ook niet veel 
gespeeld door BOK teams, en dus waren er ook weinig 
verslagen binnengekomen. Daarom in dit BOK journaal ook 
verslagen van wedstrijden die al een tijdje geleden zijn 
gespeeld. 
De komende weken is er echter weer een voller programma, 
dus hopelijk komen de verslagen dan ook weer in grotere 
aantallen binnen. 
Tenslotte wil ik nog maar eens aangeven dat er dringend 
versterking welkom is voor de webredactie. Wanneer deze 
er niet snel komt zal dit wellicht het einde betekenen van 
het BOK journaal. 

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 Axel 
Zaterdag 03 februari 2018 
Bok1 (met Lara, Kess en Prescilla) moest het zaterdag helaas 
zonder Nina doen in Axel. 
Andere sociale verplichtingen trokken iets harder aan Nina 
zodat we noodgedwongen met drie spelers de strijd aan 
gingen in poule 5/6. Ook prima op deze leeftijd zodat er 
meer ruimte ontstaat voor beweging in het best kleine 
veldje op deze leeftijd van 12 jaar. 

 
Dit keer een lekker druk programma met 4 wedstrijden. 
Eerst maar eens een warming-up tegen Mytilus. ;-) Een 
ploegje wat nog niet zo heel lang volleybalt zodat de winst al 
snel binnen bereik lag. Franciska kon even invallen zodat ze 
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ook alvast een balletje kon spelen. Opdracht was om bij de 
service van Mytilus  een mooie pass, setup en de 3e bal over 
het net te werken. Lukte af en toe best goed 8-22,10-22! 
Meteen daarna tegen bok 2 uit Krabbendijke met deze keer 
dus Franciska dus aan de andere kant van het net. Ook dit 
was een redelijk makkelijke wedstrijd omdat de service 
prima ging en we best goed probeerden om extra punten te 
sprokkelen met drie keer spelen. 25-6, 21-12 

 
Tegen YVC werd het een échte strijd. Een zeer spannende 1e 
set met 15-16 net aan verloren maar we voelden dat er 
méér in zat door gebruik te maken van de regels voor de 
extra punten. Ondanks dat YVC veel rally’s won pakte Bok1 
toch weer die extra punten om zo de tweede set te pakken 
met 19-14! 
Tenslotte tegen Scheldesport. Oei….., deze ploeg was echt 
een maatje te groot voor ons. Er werd serieus gesmashed en 
ook van een bovenhandse service waren ze niet vies. Veel 3e 
ballen werden strak in ons veld gedeponeerd, waar we nog 
een blok tegenover probeerde te zetten maar dat ging ons 
iets te snel allemaal. Goede punten om op te gaan trainen 
de komende weken en wie weet gaan we op voor niveau 6 
in het volgende toernooi.  Tweede plek in de poule! 
Ingezonden door Alexander 
 

 

Dames competitie 

De Burgst DS1 – BOK Dames 1          4-0 
Zaterdag 03 februari 2018 
Aan mij de ondankbare taak een verslag te schrijven over 
onze uitwedstrijd tegen De Burgst, op 3 februari. Vooraf leek 
er geen vuiltje aan de lucht: de afgelopen 2 wedstrijden 
tegen Hajraa en Kraftwell hadden we weliswaar verloren, 
maar prima gespeeld en daarmee een paar verdiende 
puntjes gepakt. Nadat alle auto’s wat moeite hadden de 
sporthal via de juiste kant van de weg te bereiken, waren we 
ruim op tijd in Breda. Sportdrankje, broodje, en gaan! Marjet 
S is nu echt met volleybalverlof en speelde voor het eerst 
niet mee, maar was er gelukkig wel bij om ons vanaf de kant 
van tips en aanmoedigingen te voorzien. De eerste set 
begon prima, vooral dankzij onze servicedruk. Er kwam 

weinig terug en al gauw stonden we ruim voor. Of we 
hierdoor in slaap gesust waren weet ik niet, maar toen De 
Burgst beter in hun spel kwam hadden wij daar geen 
antwoord op. Zo glipte de eerste set geheel onnodig uit onze 
handen: 27-25. Jammer, maar nog niets verloren: op naar 
set 2. Dit was een spannende, al haalden we eigenlijk nooit 
echt ons niveau. Na setpoints over en weer ging ook deze 
set naar De Burgst met 31-29. Hoewel we allemaal van plan 
waren er dan maar een vijfsetter van te maken, kwamen we 
het verlies van de eerste 2 sets niet meer te boven. De 3e en 
4e set waren om te huilen, zo slecht. Niets lukte aan onze 
kant, terwijl De Burgst de servicedruk er lekker op had staan. 
Hier kwamen we geen moment onderuit, en als er dan een 
pass kwam, konden we het weer niet afmaken. De eindstand 
laat zich raden: een 4-0 nederlaag. De komende weken 
hebben we genoeg tijd om onze zonden te overdenken, het 
hoofd leeg te maken op de skipistes, in de Cubaanse zon, het 
Praagse nachtleven of gewoon in de Zeeuwse kou, om ons 
vervolgens weer met goede moed voor te bereiden op de 
volgende wedstrijd. Die is pas op 10 maart in Dordrecht. We 
will be back! 
Ingezonden door Stephanie 
 

 

Heren competitie 

VOKO HS5 – BOK Heren 2               3-1 
Vrijdag 09 februari 2018 
Op de vrijdagavond moesten heren 2 om 21 uur aantreden 
in Oosterhout. En wij maar denken dat Brabant in dat 
weekend alleen maar aan carnaval zou denken. Alsof het 
een echte familiereunie betrof werden we ontvangen door 
het familielid van Carl. 
Bij de eerste wedstrijd in Kapelle stonden we met relatief 
grote overmacht binnen no time voor met 2-0, maar werd 
de wedstrijd werd toen toch nog verloren met 2-3. Tijdens 
de warming-up werd door de tegenstander dan ook 
meerdere malen gevraagd of iedereen dit keer tot het einde 
van de wedstrijd zou blijven, want dan konden ze daar 
rekening mee houden in hun strijdplan. 
Zonder heel sterk spel ging de eerste set gelijk op. We 
hadden vooral problemen met de lange aanvallers van 
VOKO, die regelmatig simpelweg over het BOK blok sloeg. 
De eerste set ging net verloren met 25-22. 
Ook in de tweede set ging starten we een stuks scherper en 
hadden steeds een kleinen voorsprong. Maar een eindsprint 
van VOKO leverde opnieuw een setwinst op voor de 
thuisploeg van 25-22. 
Deze klap kwam nu toch wel wat harder aan en in de 
volgende set liep onze BOK brigade steeds achter de feiten 
aan. Met hard werken bleven we echter in de buurt en 
zowaar stond het ineens 20-23 in ons voordeel. Maar als een 
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stel onervaren beginnelingen gaven we deze voorsprong 
toch nog uit handen en verloren we ook set 3, ditmaal met 
25-23. 
De koppen van heren 2 gingen echter nog niet hangen en in 
set vier herpakten de diesels zich. Een setwinst met 17-25 
was het resultaat en dus toch nog een puntje in de tas meer 
naar huis. Na afloop, het middernachtelijk uur kwam al in 
zicht, werd klokslag 12 uur gedronken op de verjaardag van 
de Mondeel-twins. 
Ingezonden door Wim  

 

Recreatie 

BOK Recr. dames – Cafe Baarends    7-1 

Zaterdag 03 maart 2018 
Op zaterdag 3 maart moesten we tegen café Baarends. 

 
Ondanks de slechte weg met maar 1 rijstrook op de snelweg 
ben ik toch vanuit Antwerpen naar Goes gereden. Op het 
gemakje dus en met chauffeur. Bij aankomst bleek dat we 
met 5 dames waren. Mirjam was ziek. Maar dat was bij het 
café ook zo. Zij hadden ook een zieke. Dus het werd een 
partijtje 5-5. 

 

Dat was even wennen, maar bij ons zat er meer spel in dan 
bij het café. Zij maakten meer fouten. Onze services gingen 
goed en Ineke scoorde met haar service veel punten. 

 
We hadden nog een invalster voor Jolanda, Denise van 
Menkveld, en zij speelde lekker en gaf goede opzetten. 
Er zat wel vaart in de wedstrijd. We wonnen 3 sets; 25-15, 
25-11 en 25-22. Alleen jammer dat het eindsignaal klonk bij 
de stand 13-14. Zodoende hebben wij 7 punten en het café 
1 punt. 
Volgende week 10 maart spelen we tegen de Bongerd. Zij 
hebben nieuwe goede  dames. Dus dan moeten we aan de 
bak! 
Ingezonden door Cobie 
 
 

BOK Recr. dames – De Bongerd 3-5 

 
Zaterdag 10 maart 2018 
Weer een late wedstrijd deze week. Vooraf moesten Tanny 
en Mirjam fluiten en tellen. Joke zou meespelen met het 
cafe, maar die was ziek. Dus heeft Mirjam meegespeeld. 
Zodoende hadden wij maar 4 speelsters. Coby, Carolien, 
Mirjam en Ineke, want Marian was geblesseerd 
teruggekomen van de wintersport en Joke dus ziek. 
Met hulp van Karin van Cafe Baarends en Ria van de 
Recretantes konden we dan toch met 6 beginnen. De eerste 
set startte nog goed, we kwamen voor, maar in de loop van 
de set ging het steeds slechter, we liepen elkaar in de weg. 
Resultaat 25-20 voor de Bongerd. Ook de 2e set liep het niet, 
deze verloren we met 25-18. Daarna raakten we meer 
ingespeeld op elkaar. De 3e set werd gewonnen met 25-16. 
De laatste set werd het nog 6-5, dus allebei een punt. Een 
wedstrijd om snel te vergeten. 
Ingezonden door Ineke 
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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

